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 چکیده
ر آىّزش درس ىعانػات ازحياغی اؿحفاده از فٍاوری د دیؼأجُغف از اٌسام ایً جضلیق، ةؼرؿی 

ةّد. آزىّن  آزىّن و پؾ ، از ٌّع پیفآزىایكی. روش پژوُف ٌیيَ اؿثچِارم اةحغایی  پایۀ

اؿث کَ جػغاد آٌِا چِارم اةحغایی قِؼ ُكحگؼد   آىّزان پـؼ پایۀ ػَ پژوُف قاىم داٌفزاى

وری افٍؿیـحو ىغارس ىسِؽ ةَ  انیاز ى ٌفؼ ةّد. 1630ةؼاةؼ ةا  1398-99در ؿال جضنیهی 

ُای  ةَ غٍّان گؼوه ةَ روش جنادفی ؿاده و دو کالس چِارم ، یک ىغرؿَاظالغات و ارجتاظات

و زهـَ  چِاردر  یىضحّای درؿ آزىّن،فیپؾ از ةؼگؽاری پ اٌحعاب گؼدیغ. کٍحؼل و آزىایف

 مّرت ةَ ًیو ُيچٍ ؿاظحَ(ىضلق ای چٍغرؿاٌَ) وری اظالغاتاةا اؿحفاده از فٍدر دو ُفحَ 

آزىّن ، ثیو در ٌِا غیگؼد َیو گؼوه کٍحؼل ارا فیُای گؼوه آزىا ةؼای کالس بیةَ جؼج یؿٍح

ُا ةَ غيم آىغ. زِث  از گؼوه ،ظؼاصی قغه و از پیف کـانیی ُا الّةا ؿ یهیجضن كؼفثیپ

ىؼةّظَ اؿحفاده  یُای آىّزق گؼوه غییأج ىّردی هیجضن كؼفثیُای پ ُا از آزىّن گؼدآوری داده

صامم از  ری. ٌحاقغ میجضه اٌؾیکّوار میو اظالغات صامم ةا اؿحفاده از آزىّن جضهقغ 

درس  ؼییادگی فیپژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ کارةؼد فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در افؽا

 .دؼ ةّده اؿثؤى یىعانػات ازحياغ

 اةحغایی چِارمىعانػات ازحياغی، فٍاوری اظالغات،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یآدى یگٌّاگّن زٌغگ یُاصّزه غات درالاظ یفٍاور یػٍیدؿحاوردش  ًیو آظؼ یفٍاور

)قیعی و غالىی  اؿثگػاقحَ  یؼیو چكيگ گـحؼده یؼیجأد ثیو جؼة ویاز زيهَ جػه

 ًیُای ٌّ غهو در زِان و روش غیجّن ؽانیؿؼغث و ى .(48: 1392دقحی، ُؼه

ةَ  یاٌـاٌ زّاىع غیرو ةَ جؽا ازیؿّ و ٌ کی اظالغات از عیگؼدآوری، پؼدازش و جّز

 یازحياغ ةآىغن دور غیةَ پغ ىٍسؼ گؼ،یاؿحفاده از ٌيّدُای ىعحهف اظالغات از ؿّی د

ُای  ةؼ قاظل دوره ًیقگؼف ا ؼیدأىّؿّم ةَ غنؼ اظالغات قغه اؿث. ج یظام

 ُافؼوقگاه از غیو ظؼ طیةه َیزّاىع کاىالً ىكِّد اؿث: از اىّر ؿاده جِ اتیىعحهف ص

 عیجّز غهیچیپ ُایـحویکٍحؼل ؿ ،یکٍحؼل گؼدش اىّر ةاٌک غهیچیپ ٍغُاییاجا فؼ

و  یکیُای ىسازی، جسارت انکحؼوٌ قاىم: داٌكگاه جؼ،عیوؿ یغگاُیدر د یصح و اٌؼژی

 یجضّالج ًیةَ روز و ظِّر چٍ اىغی. پیىه ثیاز ىلّنَ اىٍ یجهل ؼییجغ در ؿعش ةاالجؼ

 :1381)ىٍحظؼ،  اظالغات اؿثوری اوری ىّؿّم ةَ فٍافٍ از یٍیآىغن قکم ٌّ غیپغ

176.) 

فؼد ةَ ظّر ىـحيؼ  کی اتیکَ در ظّل ص ةاقغ یى یكگیُي ٍغیفؼا کی یؼیادگی

ىحفاوت  یُا ةَ روش ؼٌغگانیادگی. ةاقغ یىحفاوت ى ؼانیفؼاگ یؼیادگیاداىَ دارد. روش 

از  یا گـحؼده فیاز ظ جّاٌغ یى یؼیادگی. دٍُغ یجفکؼ و غيم را ةؼوز ى یُا ىِارت

 (.1 :1398 ،یغاصيغیکٍغ )ؿ یؼیگ ةِؼه ُا یوجکٍّنّژ یُا و فٍاور روش

 یُا و از ارکان اؿاؿ ؿازىان ًیجؼ از ؿازٌغه یکیاىؼوزه آىّزش و پؼورش ةَ غٍّان 

آىّزش و . زاىػَ ىعؼح اؿث یازحياغ و یاكحناد ،یفؼٍُگ ،یآىّزق یَ جّؿػ یةؼا

گـحؼه ىغرؿَ  ًیا واصغ ًیاىا ىِيحؼ ً،یدارد کَ کّچکحؼ یػیوؿ ی هپؼورش گـحؼ

و  یؼیادگی یاؿث. ىغرؿَ کاٌّن جّزَ آىّزش و پؼورش ةّده و آىاده کؼدن آن ةؼا

 ؼیآٌان ةَ ىـ ثیظّد و ُغا قیو غال ُا ییةا اؿحػغادُا، جّاٌا آىّزان داٌف یآقٍاؿاز

 .(2 :1395 ،یراز قی)جّف ةاقغ یى یالزم و ضؼور كؼفثیىٍاؿب رقغ و پ

در صال  ای ٍغهیفٍاوری اظالغات و ارجتاظات در زِان ىػامؼ ةا ؿؼغث فؽاکارةؼد 

ی ىحفاوت آن ُا را در قکم ثیو جؼة ویاز زيهَ، جػه یاةػاد زٌغگ ۀگـحؼش اؿث و ُي
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ىعهّب،  ثیو جؼة ویةَ جػه یاةیاز کكّرُا ةؼای دؿث یکؼده اؿث. ةػض یدچار دگؼگٌّ

فٍاوری را  ظّاٍُغ، یاٌغ و ى کؼده گػاریَیؿؼىا اتفٍاوری اظالغات و ارجتاظ ٍَیدر زى

و  ویةؼای جػه ییُا ثیجا ىؽ ؼٌغیُا ةَ کار گ روش ًیغجؼیو زغ ًیةَ ةِحؼ یاةیةؼای دؿث

 . (42: 1391غلغا و ُيکاران، افعيی) داقحَ ةاقٍغ ثیجؼة

درآىغه اؿث.  یاةؽارُا در آىّزش غان ًیجؼ از ىِو یکی، ةَ یآىّزق فٍاوریاىؼوزه 

را کَ ةَ  یآىّزق طیىض کیدر  اظالغات ویجتادل و جـِ یاظالغات قکم ؿٍح یفٍاور

 اؿث دگؼگّن ٌيّده و (ٌّقحَ قغه ای یةَ قکم چاپ)کاغػ  یمّرت جتادل ىعهب رو

 :1389ىضيغی و ُيکاران،  )قاه فؼاُو آورده اؿث آىّزان داٌف یةؼا غیزغ ییُا فؼمث

 وری اظالغات دراگـحؼش فٍ ؽانیآىار و اظالغات ىّزّد در ىّرد ى یةا ةؼرؿ .(238

از کكّرُا، از زيهَ  ارییکَ در ةـ ویاةی یو پؼورش کكّرُای زِان، درى آىّزش

ُو  یىغارس ةا اىکاٌات گٌّاگٌّ ؽیو در صال جّؿػَ، ةؼای جسِ افحَیجّؿػَ کكّرُای

 غیُای زغ ؿث. اةغاع روشىغون قغه ا یزاىػ ُایةؼٌاىَ ٍحؼٌث،یو ا اٌَیچّن را

و  یافؽارُای آىّزق از ٌؼم ؼییگ درس، ةِؼه ُایکالس در اٌَیاز را ؼییگ ةِؼه ،یآىّزق

 ،یُای آىّزق گـحؼش قتکَ ،یکیانکحؼوٌ پـث و ٍحؼٌثیاز ا ؼییگ ُا، ةِؼه ای چٍغرؿاٌَ

وری افٍ ؼییةَ کارگ ًیٌّ اىغُاییپ از ؼهیو غ یکی( انکحؼوٌؼییادگیظِّر آىّزش )

 . (14 :1387)ٌّروزی و ُيکاران،  اظالغات و ارجتاظات در اىؼ آىّزش ةّده اؿث

و  ؾیجغر ٍغای. فؼؼٌغییاىؼوز، اظالغات و داٌف ةَ ؿؼغث در صال جغ اییدر دٌ

وری اظالغات و ااؿث. اؿحفاده از فٍ ؼییىغارس، در صال جغ ثیؼیىغ ُياٌٍغ ؽیٌ ؼییادگی

و در  ؼییادگیُای  فؼمثآىّزش، گـحؼش  ثیفیةَ جّؿػَ ک ىٍسؼ جّاٌغ، یارجتاظات ى

وری اظالغات و ارجتاظات در آىّزش اةؼ اؿحفاده از فٍ غیکأج. دؿحؼس ةّدن آىّزش قّد

دؼ در ؤةؼای غيهکؼد ى ازیُای ىّرد ٌ داٌف و ىِارت ةَ یاةیجّاٌغ، ىٍسؼ ةَ دؿث یى

اظالغات و ارجتاظات َة  یفٍاور. (106 :2010، 1)آدیيی و اوالنیَ زِان اىؼوزی قّد

آىّزان  جّاٌغ ةا داٌف ىیکَ  ایارجتاط پّ یةؼكؼار ییو جّاٌا یؼیكغرت جضّل پػ میدن

 ّجؼُایرو ةا ورود کاىپ ًیدر اٌحلال داٌف ةؼظّردار اؿث. از ا یىِي ٌلف داقحَ ةاقغ، از

                                                             
1. Adeyemi & Olaleye 



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    401 

و  ُا ىغرؿَ آىّزش در ةؼی لیغي ؼاتیدأاظالغات ىؼجتط ةا آن، جضّالت و ج یو فٍاور

و ىٍاةع  ُا و آىّزش، کحاةعاٌَ یؼیادگی، روش آىّزان داٌفُا قاىم ىػهيان و  ازؽاء آن

-ىكیؼآةاد و ظَ)زيكیغی اىّر دارد یراُتؼد ثیؼیو ةاالظؼه ىغ ،یلاجیجضل و یاظالغاج

 .(2 :1398پّر، 

اؿث کَ ىؼدم را ٌَ جٍِا ةَ  یازحياغ یٍغُایو فؼآ ًیىعانػَ كّاٌ ىعانػات ازحياغی،

 یازحياغ یُا و ٌِادُاُا، گؼوهاٌسيً یغٍّان افؼاد و اقعاص؛ ةهکَ، ةَ غٍّان اغضا

اؿث و  عیوؿ ثیٌِا یة ىعانػات ازحياغی ۀدُغ. داىٍ یكؼار ى یقٍاؿاٌغه و ىّرد ةؼرؿ

 یاٌزِ یازحياغ یٍغُایافؼ یجا ةؼرؿ ،اةانیگػرا ةیً افؼاد در ظ یةؼظّردُا میاز جضه

 یزٌغگ و ةَ مّرت ازحياغی غيؼقان را در گؼوه كحؼیُا ة . اٌـانؼدیگ یرا در ةؼى

گؼوه  کی یقِؼ، اغضا ایىضهَ  کیظاٌّاده، ؿاکٍان  یةَ غٍّان اغضا ُا کٍٍغ، آن یى

ةا  یةَ غٍّان قِؼوٌغ زِاٌ ؽیو ٌ یو كّى یىػُت ایو  یاكحناد ای یظاص ازحياغ

گؼوه  کی یاگؼ ظّدقان ُو آگاه ٌتاقٍغ کَ اغضا یصحُا  راةعَ دارٌغ. اٌـان گؼیکغی

 ثیُا را غضّ از آن یکو ةعك ثکٍٍغ کَ دؿ یفکؼ و غيم ى ییُا ّهیُـحٍغ، ةاز ةَ ق

کَ  یُا و رؿّى و ارزش غیظّردن، غلاغػا  ةکٍغ. ٌّع نتاس، ٌضّ یى ًییدر گؼوه جػ

ةاقٍغ.  ین ىگٌّاگّ یُا آٌان در گؼوه ثیجضث جأدیؼ غضّ یکٍٍغ، ُيگ یى ثیرغا

 یگؼوُ یزٌغگ یغهي یجّان ةَ غٍّان ةؼرؿ یرا ى ىعانػات ازحياغیکَ  ًیظالمَ ا

ٌکحَ  ًیکّقٍغ جا آٌسا کَ ىيکً اؿث ا یقٍاؿان در واكع ىکؼد. زاىػَ فیُا جػؼ اٌـان

ُا  ُا چؼا و چگٌَّ در گؼوه کٍٍغ کَ اٌـان ًییو جت فیجّم یٍیغ یا را ةَ دكث و ةَ گٌَّ

 . (60: 1390)ضاىٍی و ُيکاران،  دارٌغراةعَ  گؼیکغیةا 

ارجتاط  یجّاٌغ، ؿتب ةؼكؼار ىی یآىّزق یُافّق، اؿحفاده از رؿاٌَ یایةا جّزَ ةَ ىؽا

 یىّاٌع ارجتاظ یةؼظ ؼیُا از جأدقّد. کارةؼد درؿث رؿاٌَ ؼٌغهیادگیىػهو و  ًیىؤدؼ ة

 سادیُا ؿتب ارؿاٌَ ًیکٍٍغ. ا ىی یؼیگكیقغن ىعاظب پ ییایو رؤ یصّاس پؼج ؼیٌظ

 فیرا افؽا یآٌِا ةَ اُغاف آىّزق یاةیقغه و اىکان دؿث ؼٌغگانیادگیكحؼ در یة ةؽیاٌگ

غ جا ةَ ؿعّح ٍکٍ ىیکٍٍغ و ةَ آٌان کيک  ىیرا فؼاُو  یعیدٍُغ، غالوه ةؼ آن قؼا ىی

ةا غيق  یؼیادگی ٍغ،ؼایف ًی. در ااةٍغیدؿث  یهیجضن كؼفثیپ حاًیو ٌِا یؼیادگیةاالجؼ 

ىّرد ٌظؼ ظّد را در ىغت  ویجّاٌٍغ، ىفاُ ىی ؼٌغگانیادگیو  ؼفحَیمّرت پػ یكحؼیة
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 :1383 ،یيّریج ؼیجؼ ةعاظؼ ةـپارٌغ )اىیىغت ظّالٌ یآىّظحَ و ةؼا یزىان کيحؼ

132.) 

 یةؼا یفؼمث ىٍاؿت یاٌغ کَ جکٍّنّژ ٌكان داده (2000)و ُيکاران  1كىّ

ؿازد جا در  ىی، آٌان را كادر یؼیادگی ؽشیةا ةاال ةؼدن اٌگآورٌغ و  یفؼاُو ى ؼٌغگانیادگی

ىكغّل قٌّغ  غهیچیپؼداظحَ و ةَ صم ىـائم پ ثیةَ فػان ؽیآىچانف یُا ثیىّكػ

 .(57 :1386، یرضّ)

 ؼیُيؼاه ةا جناو ؾیوری اظالغات و ارجتاظات در آىّزش، جغراکارةؼد فٍ ةَ ٍُگام

ٌلف دارد؛ ةاغخ غالكَ و  ؼییادگیآىّز در  چّن داٌف یاز ظؼف و ؼدیگ یمّرت ى تایز

و ةَ  ؼییادگیزا کَ ةَ اغحلاد ىضللان ةعف اغظو  آن از. گؼدد یوی ى ؼییادگی قیجػي

وری اظالغات و ٍاو ةاز از آٌسا کَ ف ؼدیگ یى مّرت ییٍایة قیظاظؼؿپاری از ظؼ

اؿث؛ ىّزب  ؼیفؼاگ ییقٍّا و ییٍایؿاظحً صؾ ة ؼیارجتاظات اةؽاری زِث درگ

ُو (. 34 :1391)ٌیازآذری و ُيکاران،  گؼدد یى آىّزان داٌفدر  ؼییادگی قیجػي

و ارجتاظات اةؽاری زِث جفکؼ و غيم ةّده و ةؼ كغرت اؿحغالل  اظالغات وریا، فًٍیچٍ

. گؼدد یى یفیةَ آىّزش ک یدؿحؼؿ ۀو ىّزب جّؿػ غیافؽا یى آىّزان داٌف ثیو ظالك

 ُای یظؼوز ثیفیآىّزش و پؼورش کكّر و ک ةؼای را یغغم جّزَ ةَ آن، جتػاج ًیةٍاةؼا

در اكحناد، جسارت و  غیٌَ چٍغان دور ةا ایٍغهیآ کَ در یقِؼوٌغ زِاٌ کیآن ةَ غٍّان 

دورٌيای آن،  ًیلیداقث و ةَ  ظّاُغ کٍغ؛ در ةؼ ثیفػان یزِاٌ ّؿحَیفؼٍُگ ةَ ُو پ

 در ةهٍغىغت ظّاُغ ةّدی انيههًیو در غؼمَ ةركاةث  اییکكّر در دٌ یغلب ىاٌغگ

 .(25 :1389)ضاىٍی و کاردان، 

 پژوهش پیشینهو  نظری مبانی

 یُا رقغ ىِارت یةؼا ییُا فؼمث ۀةَ جّؿػ اظالغات یفٍاور ةقٍاظث ارزش ةانلّ

کيک  اظالغاجیورود ةَ زاىػَ  یةؼا ُاآن در یآىادگ سادیآىّزان ةَ ىٍظّر ا داٌف

آن  یاىّر کارةؼ َیدر که کَ و ارجتاظات اظالغات یفٍاور یُا یژگیاز و یکی. کٍغ یى

                                                             
1. Mock 
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 ٌـتحاً  یاز ةـحؼ ارجتاظ یؿؼغث ٌاق ًی. اةاقغ یى آن ؿؼغث جّؿػَاؿث  ىالصظَكاةم 

-ُؼه)قیعی و غالىی کَ اکٍّن در ؿؼاؿؼ زِان گـحؼده قغه اؿث اؿثی ىٍاؿت

فكؼده  یُا نّح سادیای و کیانکحؼوٌجتغیم ىحّن کاغػی ةَ  .(49: 1392دقحی، 

 (.32: 1388غهّیسَ و ُيکاران، )کؼیيی آن اؿث ةارزی ُا از ٌيٌَّ یا رؿاٌَچٍغ

دُغ  ُای زٌغگی را جغییؼ ىی ری را ٌیؼویی کَ ةـیاری از زٍتَو( فٍا2002)1ران انیّر

را ةَ غٍّان ةـحؼ و  اظالغات یفٍاور( 1383ی )ىلنّد و یگیةيؽهصکٍغ.  جػؼیف ىی

 ،یؽیر ةؼٌاىَ و ٌظارت ،یؼیگویجني ،یاةیارز یةؼا غیزغ ییارُایىػ كغرجيٍغ،ی اةؽار

، اظالغات ویةا جّزَ ةَ صسو غظ 21 کَ اىؼوزه در كؼن رؿغ یةَ ٌظؼ ى .کٍغ یى فیجػؼ

اىا  اؿث گـحؼده اریةـ اظالغاتصسو  قٌّغ، یى ثیُغا اظالغات ثیؼیىغ یافؼاد ةَ ؿّ

 غیُؼ فؼد ةا ازیىّرد ٌ اظالغات و ىّدق اظالغاتةَ  یاةیدؿح گیچگٌّ ،اظالغات ثیفیک

 (.2000، 2)ةؼیّك ٌغارد یارزق یو گؼٌَ دؿحؼؿ ةاقغ ثیفیكاةم دؿحؼس و ةا ک

ُا،  کیکؼوانکحؼوٌیفکؾ، ى اٌَ،یىاٌٍغ را ًیٌّ یُا یاظالغات، فٍاور یفٍاور امعالح

 یُاً یاؿٍاد، ىاق یگاٌیةا یُا ٌظام ؼیجؼ ٌظ یيیكغ یُا یفٍاور ؽیارجتاط از راه دور و ٌ

اؿث،  غیامعالح زغ ًی. ُؼچٍغ اؼدیگ یرا در ةؼ ى یچاپ و صکاک ،یکیىکاٌ یىضاؿتاج

رؿغ. انتحَ  یارجتاط ى یكغىث آن ةَ كغىث اقحیاق اٌـان ةَ ةؼكؼار ،یاىا از نضاظ ىفِّى

 یدو ةا ُو جفاوت ىاُّ ًیداٌـث، ا اٌَیرا ای ٍحؼٌثیىػادل ا اظالغات را یفٍاور غیٌتا

اىکان و اةؽار ُـحٍغ؛ در  کیةاال و امّال  ثیةا كاةه ییُا یفٍاور اٌَیو را ٍحؼٌثیدارٌغ. ا

ادؼگػار اؿث.  یفکؼ انیزؼ کیفؼٍُگ و  کی كَ،یاٌغ کیاظالغات  یکَ فٍاور یصان

 طیظّد در قؼا ثیةَ اوج كغرت و كاةه ٍحؼٌثیةا گـحؼش ا اتاظالغ یاگؼ چَ فٍاور

ةا  ؼایگٌَّ اظِار ٌظؼ ٌيّد. زً یُو ا ٍغهیجّان در ىّرد آ یٌائم آىغه اؿث، اىا ٌي یفػه

جؼ  یجؼ و اؿاؿ قیجضّالت غي ،یُيچّن ٌاٌّفٍاور یاظالع رؿاٌ ًیٌّ یُا یظِّر فٍاور

 (.16: 1387و ُيکاران،  یاؿث )ٌّروز فیدر پ

و  ثیفیک فیافؽا یكغرجيٍغ ةؼا یارجتاظات و اظالغات اةؽار یفٍاور ًیغالوه ةؼ ا

زّاىع  كحؼیىذال اىؼوزه ة یةؼا ؛ُـحٍغ یآىّزق یُا ةؼاةؼ ةَ فؼمث یگـحؼش دؿحؼؿ

                                                             
1. Ron Oliver 
2. Breivik 
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ُيَ زاٌتَ كؼار  یظّد را ىّرد ةؼرؿ یٌظام آىّزق ُا، یزتؼان غلب افحادگ یةؼا

ىّاد،  م،یزاىػَ از وؿا یازحياغ یٌِادُا گؼیکٍٍغ ُيگام ةا د یى یدٍُغ و ؿػ ىی

 یُاَیو کٍحؼل ؿؼىا یةازدُ فیةَ ىٍظّر افؽا یآىّزق یُایٌّآورو  غیزغ یجکٍّنّژ

 یزّاىع ؿػ ًیاؿحفاده کٍٍغ. اغهب ا یزّاىع اٌـاٌ یازُایةَ ٌ ییو پاؿعگّ یاٌـاٌ

 ًیاز ا یکی. ؼٌغیکكّرُا ةِؼه گ ؼیؿا یو فٍ یو جسارب غهي لاتیجضل ریکٍٍغ از ٌحا یى

ىذيؼ ديؼ واكع قّد، اؿحفاده از  یآىّزق یجّاٌغ در ىؼاکؽ و ٌِادُا یجسارب ارزٌغه کَ ى

کيک  میو کارةؼد وؿا قیقٍاظث دك ثیو اُي یآىّزق یىعحهف جکٍّنّژ یُا زٍتَ

 (.50: 1392دقحی، ُؼه)قیعی و غالىی اؿث ؾیجغر ٍغیآدر فؼ یآىّزق

از ُيَ  فیفؼد و زاىػَ، ة یازُایآىّزش و پؼورش ىحٍاؿب ةا ٌ ثیىؼوزه اُيا

 یظّرده، ىحلاض ٌّغیةَ ُو پ اظالغاجی یُا کَ ةا قتکَ ییایدٌ ؼایز ،قّد یاصـاس ى

و  یور ةِؼه فیافؽا یةؼا یةَ غٍّان اةؽار ،یورااز فٍ چگٌَّ اؿث کَ ةغاٌغ یکار یؼویٌ

 ًیةؼا غالوهقٌّغ؛  ثیدر آىّزش و پؼورش جؼة غیةا ؼوُایٌ ًیاؿحفاده کٍغ. ا ظالكیث

ُـحٍغ کَ ىِارت اؿحفاده  ؼیٌاگؽ فیظّ روزىؼه یازُایرفع ٌ یةؼا ؽیافؼاد زاىػَ ٌ ۀُي

 .(39: 1388)ىهکی و گؼىاةی،  ٍغیرا فؼا گؼفحَ، از آن اؿحفاده ٌيا ًیٌّ یُا یاز فٍاور

افؼاد اؿث  ثیجؼة یآىّزش و پؼورش ةؼا ٍغیفؼا ًیجؼ ىِو یؼیادگی - یاددُی ٍغیفؼا

 :رودیةَ کار ى ؼیو ارجتاظات ةَ ؿَ قکم ز اظالغات یفٍاور ٍغ،یفؼا ًیکَ در ا

و  اظالغات یفٍاور کارةؼد؛ و ارجتاظات ةَ غٍّان ُغف اظالغات یفٍاور (انف

و  یفٍاور ًیا یؼیادگی یُغف، ةَ ىػٍا کیارجتاظات در آىّزش و پؼورش ةَ مّرت 

 ىضغود ّجؼیىذم آىّزش کاىپ یکارةؼد آن در زاىػَ اؿث و ةَ ارائَ دروس ظام

از داٌف اؿحفاده از  غیکٍغ. ُيَ افؼاد ةا یى یؼیگیرا پ یػیةهکَ ُغف وؿ قّد یٌي

 ةَ کار ةؼٌغ. یةاقٍغ و آن را در زٌغگ ةؼظّردار ّجؼیکاىپ

 قکم؛ یؼیادگی ٍغیفؼا یارجلا یةؼا یا غات و ارجتاظات ةَ غٍّان رؿاٌَالاظ یفٍاور( ب

 ؾیجغر یةؼا یا غات و ارجتاظات، اؿحفاده از آن ةَ ىذاةَ رؿاٌَالاظ یکارةؼد فٍاور گؼید

. ؼٌغیةگ ادی ؼانیکٍٍغ و فؼاگ ؾیآن ىػهيان ةحّاٌٍغ جغر قیاؿث کَ از ظؼ یؼیادگی و

 ؾیجغر ،یؿازَیىذم قت ُاییغات و ارجتاظات در آىّزشالاظ یفٍاور انتحَ اگؼچَ

 و... یا چٍغ رؿاٌَ ُایةؼٌاىَ ،یآىّزق ُایقتکَ ،یاٌفؼاد یؼیادگی ُای ٌظام ،یظنّم
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 کیغات و ارجتاظات ةَ مّرت الاظ یفٍاور ریو را یکارةؼد واكػ، قّد یةَ کارةؼده ى

ظّاُغ کؼد و  ؼییجغ یؼیادگیقانّده و ؿاظحار  ّه،یق ًیا در ؼایٌادر اؿث ز اریرؿاٌَ، ةـ

ت ؿاظحار ىضحّا آىّز و جضّال و داٌف ىػهو ٌلف ؼییةا جغ یيیارجتاط ىـحل ؼییجغ ًیا

 .دارد

غات و الاظ یفٍاور ّهیق ًیدر ا ؛غٍّان اةؽارغات و ارجتاظات ةَ الاظ یفٍاور( ج

 ًی. در ارودیةَ کار ى ىضّرآىّز داٌف یٌظام ٌظارج ثیؼیارجتاظات، در ؿازىان و ىغ

 ایدرس  سکال دُغ ةهکَ اؿحفاده از آن دریٌي میرا جكک یؼیادگی ٍغیىّرد فاوا، فؼا

: 1388، )ُيان ؼدیگیكؼار ى ثیو جؼة ویدؿث اٌغرکاران ٌظام جػه ثیىغرؿَ ىّرد صيا

50). 

 ًیُا، اُغاف ا آن ثیاُي ؽانیى ،یادر ٌظام ىغرؿَ یازحياغ ىعانػات رسد گاهیزا

جّزَ ىػهيان،  ازىٍغیاُغاف، ٌ ًیةَ ا یاةیدؿح یو چگٌّگ یدروس در ٌظام آىّزق

ارائَ  یرا ةَ روق یازحياغ ىعانػاتدرس  غیاؿث. آٌان ةا یآىّزق ؽانیرىؤنفان و ةؼٌاىَ

 یزٌغگ یةؼا یو آٌان را ةَ ىذاةَ قِؼوٌغ ؽاٌٍغیرا ةؼاٌگ آىّزان داٌف اقیکٍٍغ کَ اقح

آىّزش  یرو چگٌّگ ًیزاىػَ آىاده کٍٍغ. از ا یفؼٍُگ ةا در ٌظؼ گؼفحً ىالصظات ٍغهیآ

 .(12: 1395)ىیکائیهی و ىػحيغی،  اؿث ةؼظّردار اریةـ ثیاز اُي ؾیجغر ةّیو ق

 ؽهیاٌگ یچّن: ة یو ىكکالج ىّاٌع یىغرؿَ و آىّزش ىعانػات ازحياغ طیدر ىض

کو  ییآقٍا ،یزهّه دادن درس ىعانػات ازحياغ ثیاز آىّزگاران و کو اُي یةّدن ةؼظ

 یؿٍح یُا کو آٌان و اؿحفاده از روش ؽهیو اٌگ ؾیجغر ًیٌّ یُا ّهیآىّزگاران ةا ق

ُا  کالس یقهّغ یو گاُ دایز انبکو ةّدن فؼمث و وزّد ىع میةَ دن ؾیجغر

کَ  ًیةا جّزَ ةَ ا ًیةٍاةؼا ؛ةاقغ یى یىاده درؿ ًیا شیآىّزش مض یُا ثیىضغود

 یُا ّهیاؿث الزم ةَ اؿحفاده از ق یا رقحَ ًیة یؼیادگیصّزه  کی یىعانػات ازحياغ

 یزٌغگ ثیجػاىم ةا واكػ یژگیو یةاقغ کَ ةحّاٌغ در ةعف ازحياغ یى ؾیدر جغر یٍیٌّ

از  یا گـحؼده فیظّد ةا ظ ثیةا جّزَ ةَ ىاُ یىعانػات ازحياغ .را داقحَ ةاقغ

ؿؼ و کار دارد و ىػهو و  یو فؼٍُگ یاكحناد ،یازحياغ ،یعیجار ،یعیىّضّغات ىض

 ازیٌ یو ىحٍّغ ادیآىّزان ةَ ىٍاةع ز داٌف یکاوقگؼ ٍغیو فؼآ ؾیجغر ًیآىّز در ص داٌف
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از وؿػث و جٍّع  یىعانػات ازحياغ ینػا ازؽا و غٍامؼ ةـحَ آىّزق ؛کٍٍغ یى غایپ

 .(148: 1399)غانیان و ُيکاران،  ةؼظّردار اؿث ییةاال

ُای  وری اظالغات و ارجتاظات در ؿعّح ىعحهف ٌظاماو گـحؼش فٍ ثیاُي میةَ دن

در ٌظؼ گؼفحَ  ؼییادگی میو جـِ فیآن در ارجتاط ةا افؽا ةؼای کَ یو ٌلك یآىّزق

 :اؿث ؼفحَیارجتاط مّرت پػ ًیا ُای ىحػغدی در پژوُف قّد، یى

 یـیزةان اٌگه ؾیجغر ـَیىلا"( در جضلیلی جضث غٍّان 1389صیغری و ُيکاران )

اؿحفاده از  "آىّزان داٌف یهیجضن كؼفثیةؼ پ یؿٍح ّهیو ق یافؽار آىّزق ةا ٌؼم

 یهیجضن كؼفثیوری اظالغات در پااز فٍ یةَ غٍّان اقکان یآىّزق افؽارُای ٌؼم

ىّرد ةؼرؿی كؼاردادٌغ و دریافحٍغ  یـیدرس زةان اٌگه دریی راٍُيا ةآىّزان دور داٌف

در درس زةان  ییراٍُيا ةآىّزان دور داٌف یهیجضن كؼفثیدر پافؽار آىّزقی  کَ ٌؼم

 دیؼ ىذتث و ىػٍاداری دارد.ی جأـیاٌگه

وری اظالغات و اکارةؼد فٍ ؼیدأج"( در جضلیلی جضث غٍّان 1389) و کاردان یضاىٍ

 ؼیدأرا در ارجتاط ةا ج ییاةحغا ةىػهيان دور غگاهید "درس ریاضی ؼییادگیارجتاظات در 

كؼار دادٌغ و  یىّرد ةؼرؿ یاضیدرس ر ؼییادگیوری اظالغات و ارجتاظات در افٍ کارةؼد

 غارییو پا ثیٌگؼش، جذت ؼییوری در جغافٍ ًیآٌان، کارةؼد ا غگاهید کَ از افحٍغیدر

فػال درس  ؼییادگی ثیو در ٌِا ثیو كغرت ظالك اؿحغالل ىِارت ،یىعانب درؿ

 دارد. ؼیدأج یاضیر

ٌلف جکٍّنّژی در یادگیؼی "( در جضلیلی جضث غٍّان 1390فؼ و ُيکاران ) اىیٍی

ىتضخ گؼاف جغریؾ در  افؽار آىّزقی ٌیّگؼاف اؿحفاده از ٌؼمٌكان دادٌغ کَ  "ریاضی

 دیؼ ىذتث و ىػٍاداری داقحَ اؿث.أج کحاب ریاضیات گــحَ

اؿحفاده از  ؽانیراةعَ ى یةؼرؿ"( در جضلیلی جضث غٍّان 1390)ؿحاری و ىضيغی 

داری  یراةعَ ىػٍ "آىّزان ىلعع ىحّؿعَ داٌف یآىّزق ثیىّفل وری اظالغات وافٍ

 ًیآىّزان ا داٌف یهیجضن ثیارجتاظات و ىّفلوری اظالغات و ااز فٍ اؿحفاده ؽانیى انیى

 .افحٍغیىلعع 

 یا آىّزش چٍغرؿاٌَ ؼیدأج"( در جضلیلی جضث غٍّان 1391ی )تیو غؼ یزوارک یزارغ

چِارم قِؼ  ۀیپا یجّان ذٍُدظحؼ کو آىّزان داٌف یاضیر یادداریو  یؼیادگی ؽانیةؼ ى
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 آىّزان داٌف یادداریو  یؼیادگیةؼ  یاضیآىّزش ر یا کَ چٍغرؿاٌٌَكان دادٌغ  "اراك

 ةّده اؿث. ؼگػاریداج ییچِارم اةحغا َیپا ؼیآىّزش پػ یجّان ذٍُکو

وری افٍ ؼییةَ کارگ ؼیدأج"( در جضلیلی جضث غٍّان 1391ٌیازآذری و ُيکاران )

وری افٌٍكان دادٌغ  "ییآىّزان دوره اةحغا داٌف ؼییادگیاظالغات و ارجتاظات در 

دیؼ ىذتث و أی دوره اةحغایی جایدروس غهّم و زغؼاف ؼییادگی فیاظالغات در افؽا

 ىػٍاداری دارد.

 قیادؼ آىّزش از ظؼ یةؼرؿ"( در جضلیلی جضث غٍّان 1393ةػرافكان و ُيکاران )

قكو  یۀدرس غهّم پا یؼیادگی ةؼی( آىّزق یا چٍغرؿاٌَی )کیانکحؼوٌ یىضحّا

 یآىّزق یا چٍغ رؿاٌَ یؼیکارگَةٌكان دادٌغ  "ییقٍّا غهیدبیدظحؼ آؿ آىّزان داٌف

 دؼ ةّده اؿث.ؤى ییقٍّا غهیدبیآىّزان آؿ درس غهّم داٌف یؼیادگی ةِتّد در

ىعانػات  یآىّزق یا چٍغرؿاٌَ ؼیدأج"( در جضلیلی جضث غٍّان 1393) ىلغمةٍِام

جّان آىّزان دظحؼ کو داٌف یازحياغی ُا و رقغ ىِارت یهیجضن كؼفثیةؼ پ یازحياغ

 قیآىّزش از ظؼٌكان داد کَ  "قِؼ اراك ییپٍسو اةحغا یۀپا ؼیپػآىّزش یذٍُ

و رقغ  یهیجضن كؼفثیةؼ پ یدر درس ىعانػات ازحياغ یآىّزقی ا چٍغرؿاٌَ

ادؼةعف ةّده  یداریةَ ظّر ىػٍ فیقؼکث کٍٍغگان گؼوه آزىا یازحياغ یُا ىِارت

 اؿث.

 یا رؿاٌَ چٍغ غیجّن"( در جضلیلی جضث غٍّان 1393) پّر یو ىّؿّ یيیغظ

 یؼیادگیآىّزان ٌاجّان در  داٌفی هیجضن كؼفثیآن ةؼ پ یو ادؼةعك اری کحَید یآىّزق

ةؼ  اری کحَید یآىّزق یا رؿاٌَ چٍغٌكان دادٌغ کَ  "قِؼ اراك ییدوم اةحغا ۀیپا یاىال

 ةّده اؿث. ؼگػاریدأج یؼیادگیآىّزان ٌاجّان در  داٌف یهیجضن كؼفثیپ

اؿحفاده از  ؼیدأج"( در جضلیلی جضث غٍّان 1398)پّر  ىكیؼآةاد و ظَزيكیغی

 ىلعع آىّزان داٌفدرس كؼآن ةَ  یؼیادگیو  یاددُی ٍغیدر فؼآ یآىّزق یجکٍّنّژ

 یؼیادگیو  یاددُی یٍَیدر زى یآىّزق یاؿحفاده از جکٍّنّژ ٌكان دادٌغ کَ "ییاةحغا

 ؼیدأدر اةػاد ىعحهف ج آىّزان داٌف كؼفثیىعانب و پ یادؿپاریو  افثیدرو  كؼآن

 ىػٍاداری داقحَ اؿث.
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افؽوده  ثیواكػ یورافٍ ؼیدأج "( در جضلیلی جضث غٍّان 1399ظاظؼی و ُيکاران )

ٌكان دادٌغ اؿحفاده از واكػیث  "ییدوم اةحغا ۀیپا آىّزان ٌارؿاظّان داٌف یؼیادگیدر 

 ىذتث و ىػٍاداری دارد.دیؼ أیی جدوم اةحغا َیپا آىّزان ٌارؿاظّان داٌفافؽوده در آىّزش 

ىعانب  َئُا ةَ ارا یا زا کَ چٍغرؿاٌَ ٌكان داد، از آن ٍَیكیپ یةَ ظّر ظالمَ ةازٌگؼ

ةَ ظّر جّأىان  امیةَ اٌحلال پ یمغا ةَ غتارج ای هویو کهيات، ٌّقحار و ف ؼیدر كانب جناو

پؼدازش اظالغات  یآىّزان ةؼا داٌف یقٍاظح ثیظؼف جيامگؼدٌغ،  یپؼدازٌغ، ىّزب ى یى

و  یادداری ًیگؼدد. ةٍاةؼا یى افثیدر امیچٍغ صؾ پ قیاز ظؼ ّنچ ؛ةَ کار گؼفحَ قّد

ُا ةَ  یا چٍغرؿاٌَ ؼیاظ ۀزا کَ در دُ و از آن ؼدیپػ یةَ ىؼاجب ةِحؼ مّرت ى یؼیادگی

و  یاددُی ٍغیاٌغ و فؼآآىّزش قغه ةوارد صّز یآىّزق ًیٌّ یاز اةؽارُا یکیغٍّان 

اٌغ،  غهیرا جضث انكػاع كؼار داده و كّت ةعك یهیجضن كؼفثیپ سَیو در ٌح یؼیادگی

قغه، پژوُف صاضؼ ةَ  َئةا جّزَ ةَ ىعانب ارا ُـحٍغ. قیدر ظّر جّزَ و جضل یاىلّنَ

 فیوری اظالغات و ارجتاظات در افؽاٍاف ؼییکارگ ةَاؿث کَ: فؼضیَ  ًیا یىٍظّر ةؼرؿ

 اؿث. دؼؤىىعانػات ازحياغی پایَ چِارم اةحغایی درس  ؼییادگی

 روش

 گؼوه کٍحؼل و آزىایفو ةا  آزىّن آزىّن و پؾ روش جضلیق ٌیيَ آزىایكی، از ٌّع پیف

ی چِارم اةحغایی  پـؼ پایَ آىّزان داٌف ۀیپژوُف، که ًیا در زاىػَ آىاری. ةاقغ ىی

جػغاد  ىكغّل ةَ جضنیم ةّدٌغ و 1398-99هی یدر ؿال جضن ُـحٍغ کَ قِؼ ُكحگؼد

 . ةاقغ ىیٌفؼ  1630ی آىّزش و پؼورش  آٌان ةٍاةؼ اغالم اداره

 کیفٍاوری اظالغات و ارجتاظات،  ـحویىغارس ىسِؽ ةَ ؿ انیاز ىةؼای ٌيٌَّ 

 کٍحؼلو  آزىایف یُا ؿاده ةَ غٍّان گؼوه یةَ روش جنادف، ىغرؿَ و دو کالس چِارم

کٍحؼل، و گؼوه  فیگؼوه آزىا ُای قغن کالس پؾ از ىكعل. غیاٌحعاب گؼد

ُا ىكعل  آزىّن درس ىعانػات از ُؼ دو گؼوه ةَ غيم آىغ جا ؿعش ىػهّىات آن  پیف

 گؼدد. 

 ُا ىؼاصم زیؼ ازؼا قغ: زِث ازؼای ةؼٌاىَ آىّزقی و گؼدآوری داده
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و کٍحؼل  گؼوه آزىایف ىػهودو  ُؼ ىكعل و ةا ؾیةؼای جغر ىتاصخ ىّرد ٌظؼاةحغا 

ةٍغی ارائَ قغه در زىان یکـان و را ظتق ةّدزَ ىتاصخ ًیکَ ا غیياٍُگ گؼدُ

زهـَ( جغریؾ ٌيایٍغ. از ىػهو گؼوه آزىایف درظّاؿث  4ىكعل قغه )دو ُفحَ و 

ىضلق ؿاظحَ کَ در  ای افؽار چٍغرؿاٌَ ٌؼمةا اؿحفاده از مؼفاً  راگؼدیغ ىتاصخ ىؼةّظَ 

ٌیؽ  کٍحؼلاز ىػهو گؼوه  .ٍغیٌيا ؾیجغر كانب نّح فكؼده در اظحیار ایكان كؼار گؼفث

ؿعٍؼاٌی و روظّاٌی از  ةا روش ؿٍحیمؼفاً را  جػییً قغه درظّاؿث گؼدیغ ىتاصخ

 ةَزهـَ(  4) ُفحَ دوىتاصخ کَ  ؾیجغر انیپؾ از پاجغریؾ ٌيایغ.  ىحً کحاب درؿی

کَ  آىغ ُا ةَ غيم از گؼوه کـان،یُای  الّةا ؿ یهیجضن كؼفثیزىّن پآ غ،یظّل اٌساى

  .غیآزىّن ىٍظّر گؼد ةَ غٍّان پؾ

ای آىّزش ىعانػات  افؽار چٍغرؿاٌَ اةؽار فٍاوری اؿحفاده قغه در ایً پژوُف ٌؼم

ؿاظحَ  1اؿحّری الیً افؽار ةا ةؼٌاىۀ ایً ٌؼمازحياغی ةّد کَ جّؿط ىضلق ظؼاصی قغ. 

ای ظؼاصی قغه کَ اصحیازی ةَ ٌنب ٌغاقحَ و در زىان کّجاُی كاةم  ةَ گٌَّ و هقغ

ُای  چِارم ُيؼاه ةا فیهو افؽار دروس ىعانػات ازحياغی پایۀدر ایً ٌؼم ةاقغ. ازؼا ىی

ةاقغ کَ صّاس ىعحهف  ىؼةّط ىی ُای آىّزقی و ةازی ناویؼج ،آىّزقی، ىّؿیلی

 کٍغ.  آىّزان را درگیؼ ىی داٌف

، از ٌّع یهیجضن كؼفثیآزىّن پ، آزىّن آزىّن و پؾ فیپ ُای گؼدآوری دادهاةؽار 

ىعانػات  قغه کحاب ؾیجغر کَ از ىضحّای دروس ُا . ایً آزىّنىضلق ؿاظحَ ةّد

قاىم ده ؿّال ةّد و در آن از اٌّاع ؿّاالت ظؼاصی قغ،  چِارم ازحياغی پایۀ

روایی ىضحّایی آن  .ه ةّدغهط( اؿحفاده قغ -ای، کّجاه پاؿط و مضیش  )چٍغگؽیٍَ

ییغ أو ةَ ج ییغ گؼدیغی و ُيچٍیً اؿحاد ىضحؼم راٍُيا جأآىّزگار اةحغای 10جّؿط 

ةا ٌیؽ آن  ییایپا .غیآىّزش و پؼورش رؿدر گؼوه ىـحلؼ در  یىحعننان آىّزق

  ةَ دؿث آىغ. 87/0 اؿحفاده از آزىّن آنفای کؼوٌتاخ

ی )فؼاواٌی، ىیاٌگیً، فیآىار جّمُا از روش  داده میو جضه َیةَ ىٍظّر جسؽ

ةا رغایث  ( و آىار اؿحٍتاظی )آزىّن جضهیم کّواریاٌؾو ٌيّدارُا ىػیار، زغاول اٌضؼاف

                                                             
1 .Story Line 
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كاةم ذکؼ اؿث کَ  ًیُو چٍاؿحفاده قغ.  SPSS23افؽار  ( از ظؼیق ٌؼمُا ىفؼوضَ

 % مّرت پػیؼفث.95 ٍانیپژوُف صاضؼ در ؿعش اظي

 ها یافته

در صال  ییُا در کالس چِارم ىلعع اةحغا آن ۀپـؼ ةّدٌغ کَ ُي 60قاىم  ُا یآزىّدٌ

قغ.  یدُیزا فیکٍحؼل و آزىا یُادر گؼوه یةَ جػغاد ىـاوکَ  ةّدٌغ میجضن

 ه اؿث:پژوُف در اداىَ آىغ ؼیىؼةّط ةَ ىحغ یفیجّم یُاقاظل

 گؼوه کیپژوُف ةَ جفک ؼیىحغ یفیجّم یُا قاظل. 1زغول 

 ىحغیؼ
زىان 

 ؿٍسف

آزىایفگؼوه   گؼوه کٍحؼل 

 ىیاٌگیً
ىػی اٌضؼاف

 ار
 ىیاٌگیً

ىػ اٌضؼاف

 یار

ٌيؼات ىعانػات 

 ازحياغی

آز پیف

 ىّن
83/15  92/1  65/15  98/2  

آزى پؾ
 ون

78/17  9/1  85/15  84/2  

ةػغ  فیپژوُف در گؼوه آزىا یؼُایٌيؼات ىحغ ًیاٌگیى 1 ةؼاؿاس اظالغات زغول

از  کیٌؼىال در ُؼ  عیجّز یاؿث. در اداىَ ىٍضٍ افحَیىغاظهَ ىّرد ٌظؼ ةِتّد  یاز ازؼا

 آىغه اؿث: آزىّنآزىّن و پؾفیپ طیدو قؼا
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 آزىّنفیةغؿث آىغه در پ یداده ُا یٌؼىال ةؼا یىٍضٍ عی: جّز1 قکم

 

 آزىّنپؾةغؿث آىغه در  یُاداده یٌؼىال ةؼا یىٍضٍ عی: جّز2 قکم

قّد، ٌيؼات افؼاد گؼوه قؼکث کٍٍغه در  یى غهیُياٌگٌَّ کَ در دو ٌيّدار فّق د

 میُا از روش جضه داده میجضه یةؼا .قغه اؿث كحؼیىؼصهَ پؾ آزىّن ة پژوُف، در

 میآن و ؿپؾ جضه یُا فؼضفیدر اةحغا پ ،اؿاس ًیا کَ ةؼ قغاؿحفاده  اٌؾیکّوار
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اؿحفاده ُا ىؼةّط اؿث کَ ةا  فؼض ةَ ٌؼىال ةّدن دادهفیپ ًی. اونگؼفثىػکّر مّرت 

 كؼار گؼفث. یىّرد ةؼرؿ 1ؼٌفیاؿي - از آزىّن کهيّگؼاف

 اؿيیؼٌف -: ٌحایر آزىّن کّنيّگؼوف2زغول 

 

 گؼوه کٍحؼل گؼوه آزىایف

آزىّ پیف

 ن
 آزىّن پؾ

آزىّ پیف

 ن
 آزىّن پؾ

K
-S 

137/0 174/0 118/0 112/0 

S

ig 
15/0 28/0 2/0 2/0 

 

ىكاُغه قغه ةا  عیةاقغ در آن مّرت جّز كحؼیة 05/0از  یچٍاٌچَ ىلغار ىػٍادار

ٌؼىال  عیةَ جّز عیدو وزّد ٌغارد و جّز ًیا ًیة یاؿث و جفاوج کـانی یٌظؼ عیجّز

در ُؼ دو  یغغم ىػٍادار میزغول فّق ةَ دن ریٌحا ،اؿاس ًیاؿث. پؾ ةؼ ا جؼکیٌؽد

ةَ ٌؼىال جّان  یى فیدو گؼوه کٍحؼل و آزىا ؼُ یآزىّن و ةؼاآزىّن و پؾفیپ ثیوضػ

 یؼیگ فؼض دوم در ةِؼه فیپ یةؼرؿ یؼاة 2آزىّن نّیً ریکؼد. ٌحا غیکأُا جةّدن داده

و کٍحؼل در اداىَ  فیدو گؼوه آزىا یُا اٌؾیوار یةؼ ُيگٍ یىتٍ اٌؾیکّوار میاز جضه

 .ه اؿثآىغ

 پژوُف یؼُایٌيؼات ىحغ یةؼا ًیآزىّن نّ ری: ٌحا3زغول

 زىان ؿٍسف ىحغیؼ
درزات آزادی 

1 

درزات 

2آزادی  
 ؿعش ىػٍاداری

ٌيؼات 

ىعانػات 

 ازحياغی

آزىّن پیف  1 58 11/0  

آزىّن پؾ  1 58 06/0  

                                                             
1 Kolmogorov-Smirnov 

2 .Levin 
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 یُا اسیپژوُف و ظؼده ىل یؼُایىحغ یةؼا ًیآزىّن نّ یؿعش ىػٍادار ریٌحا

 یؼیگ ىؼاصم اٌغازه یو در جياى ُا اسیظؼده ىل یکَ در جياى دُغ یُا ٌكان ى آن

اؿث و  05/0از  كحؼیة یؿعّح ىػٍادار یؼیگیآزىّن و پآزىّن، پؾفیاغو از پ

 قغه اؿث. ثیرغا اٌؾیارکّو میاز جضه یؼیگ ةِؼه یفؼض دوم ةؼا فیپ ًیاز ا

 فیوری اظالغات و ارجتاظات در افؽاافٍ ٌحایر جضهیم کّواریاٌؾ ةؼای ةؼرؿی ادؼ: 4 زغول

 ؼییادگی
ىح

 غیؼ
 ىٍتع جغییؼات

ىسيّع 

 ىسػورات

درزَ 

 آزادی

ىیاٌگیً 

 ىسػورات
آىاره 

F 

ؿعش 

 ىػٍاداری

ی
ياغ

زح
ت ا

ػا
عان

ت ى
يؼا

ٌ
 

 1 87/330 داةث
87/

330 

28/

57 
000/0 

 1 552/20 گؼوه
552/

20 

558/

3 
064/0 

 043. 1 043. پیف آزىّن 
007/

0 
932/0 

آزىّن*گؼ پیف

 وه
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و  فی)آزىا آزىّن ةا گؼوهپؾ ۀپژوُف در ىؼصه یؼُایىحغ انیةؼاؿاس جػاىم ى

 بیق یفؼض ُيگٌّفیىّارد پ یٌيّد کَ در جياى انیة جّان ی، ى4کٍحؼل( در زغول

 ًیُيچٍ .(<05/0pةؼكؼار اؿث ) اٌؾیکّوار میاؿحفاده از روش جضه یةؼا ّنیرگؼؿ

( و یدرس ىعانػات ازحياغ يؼاتىـحلم )ٌ ؼیىحغ انی( ىp<05/0) یةؼاؿاس ىػٍادار

 , sig= 0/001) اظالغات و ارجتاظات یآزىّن( و فٍاور فیٌيؼات در پ ریُيپؼاش )ٌحا

F1,56= 2/129گؼیدر ىؼصهَ پؾ آزىّن وزّد دارد و ةَ غتارت د ی( جفاوت ىػٍادار 

در  كحؼی)ٌيؼات ةیةِحؼ ریدر پؾ آزىّن ٌحا فیىغاظهَ ؿتب قغه اؿث کَ گؼوه آزىا

 ( ةغؿث آورٌغ.یازحياغ تدرس ىعانػا
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 گیری نتیجه

 یارجلا یةؼا ؼوىٍغیٌ یجّان ةَ غٍّان اةؽار یاظالغات و ارجتاظات را ى یاىؼوزه فٍاور

 ًیةؼا یىتحٍ یروزافؽون اةؽارُا جّؿػَ. اؿحفاده كؼار داد آىّزش ىّرد ییو کارا ثیفیک

اٌـان، ىّزب قغه جا قکم  یُا یازىٍغیآن ةا ٌ قیُا و ؿؼغث فؼاوان جعت یفٍاور

-)زيكیغی قّد سادیا ؼیظالق، فػال و فؼاگ یو جػاىه یؼیادگی طیىض از یغیزغ

 یو ارجتاظات ٌَ جٍِا ةاغخ ارجلا اظالغاتی فٍاور(. 9 :1398پّر،  آةاد و ظَ ىكیؼ

 قّد، ةهکَ یاؿحغالل کؼدن ى از ىؼز ظّاٌغن، ٌّقحً، صـاب کؼدن و َیپا یُا ىِارت

 یُا رو آىّزش ىِارت ًیارجلا ةعكغ، از ا ؽیرا ٌ یرا دارد کَ ؿّاد اظالغاج ثیكاةه ًیا

آىّزش و پؼورش  یُا از ٌظام یاریةـ یىؼکؽی  ، ُـحَ اظالغات و ارجتاظات یفٍاور

  (.65 :1387پّر و ُيکاران،  اؿث )ؿػیغی داده میزِان را جكک

آىّزان کيک  ةَ ىػهيان و داٌف جّاٌغ، یوری اظالغات و ارجتاظات ىااؿحفاده از فٍ

رو ؿاظحً  ةَ را داقحَ ةاقٍغ. ةَ ىٍظّر رو ٍغهیُای آ چانف ىكاُغه جا جّان غ،یٌيا

 ـثیةا یرو ظّاٍُغ قغ، ى ةَ ةا آن رو ٍغهیآ یزٌغگ در کَ ییُا آىّزان ةا چانف داٌف

اىؼ  ًیکَ اوری اظالغات و ارجتاظات ةاقٍغ افٍ آىّزان كادر ةَ اؿحفاده از ىػهيان و داٌف

 :2007، 1قّد )یٌّؾ جفکؼ ةاال ىی و كغرت غیُای زغ جّؿػَ ىِارت میىٍسؼ ةَ جـِ

83) . 

در اظالغات و ارجتاظات  یاؿحفاده از فٍاور ؼیدأجةؼرؿی  ةَ ىٍظّر ؽیپژوُف صاضؼ ٌ

یی قِؼ ُكحگؼد اٌسام پػیؼفث. چِارم اةحغا ۀیپا یىعانػات ازحياغو جغریؾ آىّزش 

آزىّن  ؾو پ آزىّنفیپ و ةؼگؽاری فیُای کٍحؼل و آزىا ىٍظّر از گؼوه ًیةؼای ا

وری اظالغات و اصامم از پژوُف صاضؼ ٌكان داد کَ کارةؼد فٍ ریٌحا .غیاؿحفاده گؼد

کَ  ایً دؼ ةّده اؿث. ةا وزّدؤى درس ىعانػات ازحياغی ؼییادگی فیارجتاظات در افؽا

ٌكغ،  افثیىكاةَ پژوُف صاضؼ ةّده ةاقغ،  ٍاًیغ کَ پژوُف ىّردی ۀٍیكیپ یدر ةؼرؿ

وری اظالغات و ارجتاظات در افٍ ؼیدأج ُا در ارجتاط ةا اىا؛ ىّارد ىحػغدی از پژوُف

پژوُف صاضؼ  ریکَ ةا ٌحا دارد وزّد یهیجضن ثیو ىّفل كؼفثیو پ ؼییادگیآىّزش، 

                                                             
1 .Yunus 
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ُيکاران  (، صیغری و1391ٌیازآذری و ُيکاران )جّان،  از زيهَ، ىی دارد. یُيعّاٌ

-(، زيكیغی1389پّر و ُيکاران ) (، ؿهیيان1390(، ضاىٍی و ُيکاران )1389)

(، 1389(، مفاریان و ُيکاران )1389(، ضاىٍی و کاردان )1398پّر ) ىكیؼآةاد و ظَ

( و ةِؼٌگی و اؿغی 1384(، ظؼاىیغه )1386ظـؼواٌی )(، 1389قتیؼی و غعاران )

 فیوری اظالغات و ارجتاظات در افؽااکارةؼد فٍ ؼیدأةؼ ج ویکَ ةَ ظّر ىـحل( 1387)

ُؼ چٍغ کَ  اقاره دارٌغ، ٌام ةؼد. یهیجضن دروس ظاص در ىلاظع ىعحهف ؼییادگی

پژوُف صاضؼ  ُای  افحَیةا ( 2010) ُيکاران و 1و اوؿّ( و 2012ی )يیپژوُف آد ریٌحا

  .ـثیُای ذکؼ قغه، ُو راؿحا ٌ و پژوُف

ةؼ  قیاز ؿَ ظؼ وری اظالغات و ارجتاظاتافٍ داد،( ٌكان 2011) 2ىعانػات ىیکؼ

 و آىّز ُيچّن ٌيؼات ةاال در دروس داٌف ُای یظؼوز. 1 :گػارد یى ؼیدأآىّزش ج

ُای  یظؼوز. 2؛ افحَیاكحناد جّؿػَ  کیةؼای ورود ةَ  ازیُای ىّرد ٌ ىِارت ؼییادگی

وری، جّؿػَ افٍُای ىػهيان در اؿحفاده از  درس ُياٌٍغ: جّؿػَ ىِارت کالس ىػهو و

آٌان در ارجتاط  ُایغگاهیو جّؿػَ د غیزغ یآىّزق کؼدُاییةا رو ارجتاط داٌف آٌان در

 یٌّآوری در ىغارس و دؿحؼؿ فیُياٌٍغ: افؽا گؼی،یی دُا یظؼوز. 3؛ ؾیةا جغر

  ـاالن.ةؽرگ اغضای زاىػَ ةَ آىّزش

ظات در آىّزش، ىم فٍاوری اظالغات و ارجتاأدیؼات كاةم جأةٍاةؼایً ةا جّزَ ةا ج

ةایـث ةَ ظّر غهيی و  ُا ةَ آن اقاره قغه، ىی پیكؼفث و یادگیؼی، کَ در اکذؼ پژوُف

غالوه ةؼ ىّارد ریؽی مضیش ةَ گـحؼش ٌلف فٍاوری در اىؼ آىّزش اكغام ٌيّد. ةا ةؼٌاىَ

کّدك اىؼوز، فؼزٌغ غنؼ اظالغات و  کَ اقاره کؼد ؽیٌکحَ ٌ ًیةَ ا جّان، یقغه، ى ادی

ارجتاط اؿث؛ اگؼ آىّزش و ٌظام  در غنؼ ًیوریِای ااةا فٍ یارجتاظات اؿث و از کّدک

آىّزان ظّد پیف ةیاد  داٌف پایةَپا یصح جّاٌغ یغنؼ ٌتاقغ، ٌي ًیىحٍاؿب ةا ا یآىّزق

 دؿث ظّاُغ داد.  ظّد را از اییکار ادییز اریجا صغ ةـ سَیدر ٌحو 

ای در  افؽارُای چٍغ رؿاٌَ ّزَ ةَ جّضیضات فّق، دالیم زیؼ ةؼای اؿحفاده از ٌؼمةاج

 قّد: ىی ٌاىتؼدهجغریؾ درس ىعانػات ازحياغی 

                                                             
1. Owusu 
2. Miker 
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 ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار یىعانب آىّزق َئارا ّهیةّدن ق و ىٍضنؼ ةَ فؼد غیزغ .1

ی هیجضن كؼفثیفػال و پ ؼییادگی ؿتب ةانعتعو  ؼانیغالكَ و جّزَ فؼاگ ی ةاغخآىّزق

 گؼدد. یى آٌان

 قاگؼدان در یای ةاغخ ةاال رفحً ٌيؼات كتّن ٌؼم افؽارُای چٍغرؿاٌَ اؿحفاده از .2

 .قّد یُای درس ىدر کالس ؼانیصضّر فؼاگ فیای وکكّری و افؽا ىٍعلَ یُا آزىّن

، در زىان کيحؼ ىعانب ةیٍٍغ آىّزش ىی اٌَیرا از ظؼیقآىّزان،  داٌف یوكح .3

اغحياد ةَ ٌفؾ و ظّدةاوری در آٌان افؽایف  ؿتب اىؼ ًی. اؼٌغیگ یى ادی كحؼییة

 قّد. یى

 ؼییآىّزان دارد و ةَ جغ ةؼ ٌگؼش داٌف یادؼ ىذتح یافؽارُای آىّزق کارةؼد ٌؼم .4

کيحؼ ىػهو در کالس  یو ؿعٍؼاٌ كحؼیة یدر زِث ىكارکث، کارگؼوُ ؾیجغر ُای هّیق

 قّد. یى ىٍسؼ

 جّان یى غ،یپژوُف صاضؼ گؼد یو ؿعح یکَ ؿتب دقّار ییُاثیاز زيهَ ىضغود

ُای فٍاوری اظالغات و وـحیؿ کيتّد و جػغاد کو ىغارس دارای ؿیـحو ُّقيٍغ

ةَ ظؼاصان و  جّان یى پژوُف، یُاافحَیةا جّزَ ةَ  در ىغرؿَ اقاره کؼد.ارجتاظات 

 ةار ةِتّدی ٌيّد کَ ةؼا كٍِادیپ یآىّزق یُاَچٍغرؿاٌ یافؽارُا ٌؼم غکٍٍغگانیجّن

 ُيؼاه ةا (ؼیجنّ) یظع یُا ُا از ظؼحیا چٍغرؿاٌَ غیو جّن یةَ ٍُگام ظؼاص ،یقٍاظح

 یو و اقارات ةؼاغالئاؿحفاده کٍٍغ. از  گؼدٌغ، یَ ىئارا یغاریمّرت قٍ کَ ةَ یکهياج

 اؿحفاده قّد. یؼیو جنّ یٌّقحار ،یغاریقٍ یىضحّا ةَ زهب جّزَ

 :گؼدد ىیىعؼح  یکارةؼد یكٍِادُایةَ پژوُف صاضؼ، پدر اداىَ ةا جّزَ 

 ی ٍَیدر زى انیىػهيان، اؿحادان و ىؼة یىضغود و ٌاکاف ییةا جّزَ ةَ آقٍا .1

ىػهيان،  ییزِث آقٍا یآىّزق یُا قّد دوره یى كٍِادیپاوری ٌّیً اؿحفاده از فٍ

ىحٍاؿب ةا ؿعش آٌان  انیآىّزان و داٌكسّ داٌف ژه،یآىّزش و ی صّزه انیاؿحادان، ىؼة

 یؼیادگیآىّزش و  ی آن در غؼمَ یایو ىؽا ُای ٌّیً اوریفٍاٌّاع ةا  ییزِث آقٍا

 ةؼگؽار گؼدد. 
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ىٍاؿب  ثیفیةا ک آىّزقی یافؽارُاٌؼم غیجّؿػَ و جّن یالزم ةؼا یگػارَیؿؼىا .2

 یدروس و ىّضّغات درؿ َیکه یةؼا ،یو آىّزق یفٍ یامّل و اؿحاٌغاردُا ثیو ةا رغا

 . ؼدیاٌسام پػ یو غاد ژهیگؼوه آىّزش و زانآىّ داٌف یو ةؼا یهیىلاظع جضن َیدر که

 ؼیدأج در ظنّصاؿث کَ  ًیا ٍغهیةَ پژوُكگؼان در آ كٍِادیپ ،ثیدرٌِا .3

جا  ُایی مّرت گیؼدآىّزان پژوُف داٌف یهیو جضن یرواٌكٍاظح اةػاد گؼیةؼ د یورافٍ

 یهیو جضن یاةػاد رواٌكٍاظح ؼیةؼ ؿا یورافٍ ًیا یؼگػاریدأج جؼ ٌّع دكیقةا قٍاظث 

 یو ظؼاص یؽیر ةؼٌاىَ ،یآىّزق حویـؿ در یوراىعهّب فٍ ی ةحّان در زِث اؿحفاده

 ٌيّد.

 منابع

 ؼیدأج یةؼرؿ(. 1391) راوه، ٌادره قکّهو  ىضيّد ،یزارچ یکيان؛ ىضيغ غلغا، یافعي -

  .ؽدیداٌكگاه  انیداٌكسّ غگاهیاز د ثیو جؼة ویجػه ٍغایو ارجتاظات ةؼ فؼ اظالغات فٍاوری

 ان.، جاةـح34فنهٍاىَ ظهّع داٌف، ؿال یازدُو، قياره 

ُای یاددُی ـ یادگیؼی: قٍاؿایی، اٌحعاب،  رؿاٌَ(. 1383) ىضيغصـً اىیؼجیيّری، -

 ، جِؼان. اٌحكارات ؿاواالن  .کارةؼد جّنیغ و

ٌلف (. 1390) فاظيَ، ونی ٌژاد جؼکياٌی، ةِؼام و مانش مغق پّرفؼ، انَِ؛  اىیٍی -

 .، جاةـحان4، قياره 5، ؿال پٍسو، زهغ آىّزش یفنهٍاىَ فٍاور .جکٍّنّژی در یادگیؼی ریاضی

ادؼ آىّزش  یةؼرؿ(. 1393) ؛ غهیعاٌی، ىؼجضی و رؿحگارپّر، صـًهماةؼ ةػرافكان، -

قكو  یَدرس غهّم پا یؼیادگیةؼ ی( آىّزق یا چٍغ رؿاٌَی )کیانکحؼوٌ یىضحّا قیاز ظؼ

، قياره 3یی، زهغ اؿحذٍا ثیو جؼة ویىاٍُاىَ جػهدو .ییقٍّا غهید بیآىّزان دظحؼ آؿ داٌف

125. 

 كؼفثیةؼ پ یىعانػات ازحياغ یآىّزق یا چٍغرؿاٌَ ؼیدأج(. 1393) ىؼیو ىلغم، ةٍِام -

پٍسو  ۀیپا ؼیپػآىّزش یجّان ذٍُدظحؼ کو آىّزان داٌف یازحياغ یُا و رقغ ىِارت یهیجضن

 ، داٌكگاه اراك، پاییؽ. ٌاىَ دونحی )وزارت غهّم، جضلیلات و فٍاوری( پایان .قِؼ اراك ییاةحغا

 .در آىّزش و پؼورش ًیٌّ یفٍاور یؼیةؼ ةکارگ یٌگؼق(. 1395رازی، رضا ) ّفیقج -

ُای ازحياغی و فؼٍُگی  چِارىیً ُيایف غهيی پژوُكی غهّم جؼةیحی و رواٌكٍاؿی آؿیب

 ، جِؼان. ایؼان
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 یاؿحفاده از جکٍّنّژ ؼیدأج(. 1398) پّر، کیِان ىكیؼآةاد، راىیً و ظَزيكیغی -

دوىیً  .ییاةحغا ىلعع آىّزان درس كؼآن ةَ داٌف یؼیادگیو  یاددُی ٍغیدر فؼآ یآىّزق

 ، کؼج. ؼان و زِان اؿالمیار ُای دیٍی، غهّم اٌـاٌی، فلَ و صلّق د انيههی پژوُف کٍفؼاٌؾ ةیً

ةؼ  یىتحٍ یگؼش ةؼٌاىَ درؿٌ(. 1383) ىلنّدی، ىسحتیةیگی، ظیتَ و صيؽه -

  .ارجتاظات غات والاظ یدر غنؼ فٍاور یدرؿ ةؼٌاىَ .یؼیادگی یحیؼیو ٌظام ىغ غاتالاظی فٍاور

 ، جِؼان. اٌحكارات آییژ

 و زػفؼیگهّچَ، غتغاهلل َیىؼض ازآذری،یٌ ؛اؿيًیىغاٌهّ،  ؛ًیغالىضـ غری،یص -

 یهیجضن كؼفثیةؼ پ یؿٍح ّهیو ق یافؽار آىّزق ةا ٌؼم یـیزةان اٌگه ؾیجغر ـَیىلا(. 1389)

 ، پاییؽ. 1، ؿال اول، قياره یحیاظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼة یآورفنهٍاىَ فً .آىّزان داٌف

 ؼیدأج(. 1399زوارکی، اؿياغیم ) ، ؿػیغ و زارغیاردکاٌیییروؿحا پّر انَِ؛ ظاظؼی، -

فنهٍاىَ فً  . ییدوم اةحغا َیپا آىّزان ٌارؿاظّان داٌف یؼیادگیافؽوده در  ثیواكػ یآورفً

 ، ةِار. 3، قياره ی، ؿال دُوحیاظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼة یآور

 غیاٌحكارات داٌكگاه قِ .یآىّزق یفٍاور در ًیىتاصخ ٌّ (.1391) رضّی، غتاس -

 ، اُّاز.چيؼان اُّاز

ةؼ  یا رؿاٌَ چٍغ یآىّزق ؼیدجأ(. 1391زوارکی، اؿياغیم و غؼیتی، فؼزاٌَ ) زارغی -

 .چِارم قِؼ اراك َیپا یآىّزان دظحؼ کو جّان ذٍُ داٌف یاضیر یادداریو  یؼیادگی ؽانیى

 ، ةِار.5، قياره 2، دوره ییافؼاد اؿحذٍا یفنهٍاىَ روان قٍاؿ

اؿحفاده از  ؽانیراةعَ ى یةؼرؿ(. 1390) ًیو ىضيغی، پؼو ًیؿحاری، مغرانغ -

اظالغات و  یفنهٍاىَ فً آور .آىّزان ىلعع ىحّؿعَ داٌف یآىّزق ثیىّفل آوری اظالغات و فً

 ، جاةـحان.4 ی، ؿال اول، قيارهحیارجتاظات در غهّم جؼة

 یىفِّى یارائَ انگّ(. 1387) ، ؿضؼیىضيغ و ویاؿالم پٍاه، ىؼ ؛پّر، ةِيًیغیؿػ -

جٍاؿب آن ةا ٌظام  ؽانیاظالغات و ارجتاظات و ؿٍسف ى یةؼ فٍاور یىتحٍ یدرؿ یؽیرةؼٌاىَ

 ، پاییؽ. 10ؿال ؿّم، قياره ی، فنهٍاىَ ىعانػات ةؼٌاىَ درؿ .کكّر یدرؿ یؽیرةؼٌاىَ

 یؼیادگیو  ؾیىّدؼ جغر یاةعَ اٌحعاب انگُّار(. 1398) ؿیغاصيغی، ؿیغىیذو -

درصّزه  ًیٌّ یُا پژوُف یانيهه ًیکٍفؼاٌؾ ة ًیچِارى .یآىّزان در ىعانػات ازحياغ داٌف

 جاةـحان.، ؼانیا یو ىعانػات ازحياغ یو رواٌكٍاؿ یحیغهّم جؼة
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ٌلف  یةؼرؿ(. 1389) یغه ،یحیغٍاو  ّؿفیىلغم، یىضيغ رضا؛غالم ،یىضيغقاه -

ی، اٌحظاى ثیؼیىعانػات ىغفنهٍاىَ  .یاظالغات در ةِتّد آىّزش داٌكگاه غهّم اٌحظاى یفٍاور

 ، جاةـحان.2قياره ؿال پٍسو، 

 ارجتاظات و اظالغات فٍاوری ٌلف(. 1393ؿِیال ) دقحی،ُؼه غالىی و ؿػیغ قیعی، -

ىعانػات آىّزقی، ىؼکؽ ىعانػات و جّؿػَ آىّزش پؽقکی داٌكگاه غهّم دوفنهٍاىَ  .آىّزش در

 .1392-93، ٌیيـال دوم جضنیهی 2، ؿال دوم، قياره پؽقکی ارجف

کارةؼد فً آوری اظالغات و ارجتاظات  ؼیدأج(. 1389) و کاردان، ؿضؼ غهیفؼق ،یضاىٍ -

ؿال اول،  ،یحیاظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼة یفنهٍاىَ فً آور درس ریاضی. ؼییادگیدر 

 .پاییؽ، 1قياره 

 راد، ىسحتی و كٍتؼپّرزّیتاری، ىٍنّره؛ ٌـیيی، غتاس؛ رضاییغهیفؼق ،یاىٍض -

 یهیجضن كؼفثیپ ةؼی قٍاؿ ای در درس زاىػَ افؽارُای چٍغرؿاٌَ اؿحفاده از ٌؼم ؼیجأد(. 1390)

، ؿال یحیً آوری اظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼةف فنهٍاىَ   .تاریآىّزان قِؼؿحان زّ داٌف

 ن.، زىـحا2دوم، قياره 

 قیآىّزش از ظؼ ؼیجأد(. 1399) غانیان، صيیغرضا؛ صیغری، ىژگان و اصيغی ىٍیژه -

 فنهٍاىَ  .ییقكو اةحغا َیپا آىّزانداٌفی درس ىعانػات ازحياغ یؼیادگیافؽوده ةؼ  ثیواكػ

 ، جاةـحان.4ؿال دُو، قياره  ،یحیً آوری اظالغات و ارجتاظات در غهّم جؼةف

 یآىّزق یا چٍغرؿاٌَ غیجّن(. 1393) پّر، ؿػیغ ی، اؿياغیم و ىّؿّیيیغظ -

ی اىال یؼیادگی یدوم ةا ٌاجّاٌ یَیپا آىّزانداٌفی هیجضن كؼفثیآن ةؼ پ یو ادؼةعك اری کحَید

 ، پاییؽ. 12، پیاپی 1، قياره ی، ؿال چِارمؼیادگی یُا یٌاجّاٌ فنهٍاىَ .قِؼ اراك

ی، ارٌنؼآةادیةعحىنعفی و ؿیغ ،یؿهعاٌفَیظهفیقؼغهّیسَ، ىِغی؛ کؼیيی -

و  یاددُی ٍغیاظانػات و ارجتاظات در فؼا یکارةـث فٍاور یاٌغازُاچكو(. 1388) صـٍػهی

 ، ةِار. 4ؿال اول، قياره  ؼان،یا یفنهٍاىَ اٌسيً آىّزش غان .یآىّزش غان یؼیادگی

غات و الاظ یو کارةؼد فٍاور گاهیزا(. 1388) غهی ىهکی، صـً و گؼىاةی، صـً -

 فنهٍاىَ .از ٌظؼ ماصتٍظؼان و ىػهيان قِؼ جِؼان ییدوره اةحغای ارجتاظات در ةؼٌاىَ درؿ

 ، پاییؽ.31ؿال ُكحو، قياره  ی،آىّزق یُا یٌّآور

آن ةؼ  ؼیدأُای فٍاوری اظالغات و ج آىّزش ىِارت(. 1381) ىٍحظؼ، غالىػهی -

ؿال  داٌكگاه انؽُؼا )س(، یغهّم اٌـاٌ یپژوُك یفنهٍاىَ غهي .فؼاگیؼ دؼ وّى ؼییادگی

 .43دوازدُو، قياره 



  411  ...تأثیر استفاده از فناوری در آموزش درس مطالعات                                                                        

ىعانػات  یکحاةِا یىضحّا میجضه(. 1395) ىیکائیهی، غهی و ىػحيغی، وصیغ -

فنهٍاىَ ظاٌّاده و  .یآىّزش زِاٌ ُایاول ىحّؿعَ ةؼاؿاس ىؤنفَ ةدور یایو زغؼاف یازحياغ

 .31، ؿال ؿیؽدُو، قياره پژوُف

ُای  ةٍغی روش جتَر(. 1387) تؼزیفؼ ،یيغٌیزٌغی، فؼاٌک و ىّؿ ؛ٌّروزی، ىػنّىَ -

 ،یُای آىّزق فنهٍاىَ ٌّآوری .ىغارس ؼییادگی -ی اددُی ٍغایفٍاوری اظالغات در فؼ کارةؼد

 .26ؿال ُفحو، قياره 

فً  ؼییةَ کارگ ؼیدأج(. 1391) فؼ، رضا و اٌغی، مغیلَ ٌیازآذری، کیّىؼث؛ ةٍِام -

اظالغات و  یفنهٍاىَ فً آور .ییاةحغاآىّزان دوره  داٌف ؼییادگیآوری اظالغات و ارجتاظات در 

 ، ةِار.3ؿال دوم، قياره  ی،حیارجتاظات در غهّم جؼة
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