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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزش رویجیتـ  علمی نامه فصل

 9318سال پنجم، شماره هفدهم، بهار 

 درشی پیظرفت ىیزان و تحصیهی اٌگیزش در تخیهی آىّزش ُای بازی تأثیر

 کرىاٌظاه طِر شَ ٌاحیَ ابتدایی چِارم پایَ ریاضی درس در دختر آىّزان داٌض
 

2هحبی شْال ،1هَسَی فراًک
 

 27/1/98پػیؼش:                                                           18/12/97 دریاٗث:

 

٦ام آ٨٠زش جعیٞی در ا٣گیؽش جضنیٞی ك ٠یؽاف پیكؼٗث  ی جأدیؼ ةازمةؼرؿ ٙیجضٛ ٢یاز ا٣ساـ ا ٦غؼُ ذ٘چى

آ٨٠زاف  پژك٦ف دا٣ف ٢یزا٠ْۀ ا. ة٨دآ٨٠زاف دظحؼ پای٥ چ٧ارـ اةحغایی ٣اصی٥ ؿ٥ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق  درس ریاوی دا٣ف

حاف ا٣حعاب قغ، ؿپؾة٨د٣غ پای٥ چ٧ارـ اةحغایی ٣اصی٥ ؿ٥ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق  دظحؼ ، از ک٥ ة٥ م٨رت جنادٗی یک دـة

حاف، دك کالس ة٥ م٨رت جنادٗی ا٣حعاب قغ گؼكق یک ) گؼكقدك  ٣٘ؼم، 64 ثیز١ْ ٢یا ٢یک٥ از ة. ای٢ دـة

 .قغ ة٧ؼق گؼٗح٥ یجسؼة ٣ی٥١ك از ركش  ام ا٣حعاب قغ٣غ ظ٨ق٥ ؼمیگ ة٥ ركش ٥٣٨١٣( گ٨اقگؼكق  یک ك فیآز٠ا

. آز٨٠ف ٠ْٟٞ ؿاظث( ب)ۀ اؿحا٣غارد قغق ا٣گیؽش جضنیٞی ٦ارجؼ ك ٣ا٠ پؼؿف( اٖٝ)اةؽار پژك٦ف ّتارت ة٨د از 

٦ام جضٞیٞی آٝ٘ام کؼك٣تاخ ةؼام ا٣گیؽش جضنیٞی اؿح٘ادق قغ  ةؼام ة٥ دؿث آكردف پایایی ك ركایی آف از ركش

دكرق آ٨٠زش ةازم  پایاف در ریاوی درس ١٣ؼة از ١٦چ٤ی٢،. ةیكحؼ اؿث 07/0ک١حؼ ك از  09/0ک٥ ای٢ وؼایب از 

ؽار  ٣ؼـ از اؿح٘ادق ةا ٦ا دادق آ٠ارم جضٞیٜ .قغ اؿح٘ادق یٞیجضن ؽشیا٣گ ٨٤ّاف قاظل ة٥ عیٞیج . ا٣ساـ قغ SPSSٗا

ٖ: )داد ٣كاف ٣حایر ۀ (ٝا ۀ( ب)دارد ك  كز٨د درؿی ریاوی پیكؼٗث ك آ٨٠زش جعیٞی ةی٢ ةازم ٤ْ٠ادارم راٌة  راٌة

 آف از صاکی رگؼؿی٨ف جضٞیٜ ٣حایر ١٦چ٤ی٢، .دارد كز٨د ا٣گیؽش جضنیٞی آ٨٠زش ةازم جعیٞی ك ةی٢ ٤ْ٠ادارم

 .ةاقغ ریاوی درس در جضنیٞی پیكؼٗث ک٤٤غة ةعكی از ةی٤ی ج٨ا٣غ پیف ٠ی ک٥ ةازم آ٨٠زش جعیٞی ة٨د

آ٨٠زاف پای٥ چ٧ارـ  ا٣گیؽش جضنیٞی، دا٣ف ، پیكؼٗث درؿی ،آ٨٠زش ریاوی، ةازم آ٨٠زش جعیٞی: ّا ول٘ذٍاصُ

 .اةحغایی، ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق

                                                             
 ، ٨٣یـ٤غق ٠ـؤكؿ،کؼ٠ا٣كاق، ایؼافگؼكق ٠غیؼیث آ٨٠زقی، دا٣كکغق ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی، كاصغ کؼ٠ا٣كاق، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، . 1
 fmkmosavi@yahoo.com 
  .آ٨٠زش ك پؼكرش کؼ٠ا٣كاق ٠3كاكر ٣اصی٥  .2 
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 همذهِ

 ك ٨ّٞـ قحاةاف ؿؼّث ٢ی١٦چ٤  ٨ؿث،یپ ك٨ٚع ة٥ ز٧اف در ک٥ یجض٨الج ك ؼییجٕ ؼیؿ ك ز٨ا٠ِ كؼٗثیپ

اـ ا٠ؼ ٢یا داد. ٚؼار جأدیؼ جضث را ٦ا ا٣ـاف ٦ام ٧٠ارت ك ازی٣ ج٘کؼات، ٣گؼش، جک٨ٝ٨٤ژم،  ك ٟیجْٞ ٦ام ٣ُ

 ِیؿؼ ؼییجٕ ا٠ؼكزق ةاق٤غ. ؼاتییجٕ ك ٦ا یدگؼگ٣٨ ؼشیپػ آ٠ادة ک٥ داقث ةؼآف اید٣ ؿؼاؿؼ در را ثیجؼة

اـ راق ةؼؿؼ را ام ١ّغق ٠كکالت ز٧اف، در جک٨ٝ٨٤ژم ك دا٣ف  دادق ٚؼار یز٧ا٣ پؼكرش ك آ٨٠زش ٦ام ٣ُ

 جا ا٨٠ز٣غیة غیةا چ٥ ٠غرؿ٥ در آ٨٠زاف دا٣ف ک٥ اؿث پؼؿف ٢یا ة٥ پاؿط آ٧٣ا ٢یجؼ ٧٠ٟ از یکی ک٥ اؿث

 ٦ام ركش ٥یؿا در ؿؤاؿ ٢یا ة٥ ییگ٨ پاؿط ق٣٨غ؟ آ٠ادق ٗؼدا ؿ٠حض٨ ك ؼی٠حٕ امید٣ در یز٣غگ ةؼام ةح٨ا٤٣غ

 ك جؼ ٢یؿ٤گ گػقح٥ ة٥ ٣ـتث ا٠ؼكز ٠ّْٟٞ ٠ـؤكٝیث ك ٥٘یكَ ز٧ث ٢یا ة٥ اؿث. ؼیپػ ا٠کاف كؼٗح٥یپ آ٨٠زش

 كؼٗح٥یپ جض٨ؿ کی ؿ٨م ة٥ را آف اٗؼاد ك زا٥ْ٠ ،یؿ٤ّح ٦ام ركش ةا ج٨اف ی١٣ گؼید اؿث. قغق جؼ غقیچیپ

 .(1 :1387 ،ی)قْتا٣ داد ؿ٨ؽ

 ٠٘ا٦یٟ ،٠ضـ٨س ا٨٠ر ك اقیاء ةا ٠ـحٛیٟ کؼدف کار ك درگیؼم ًؼیٙ از اةحغایی ٣عـث ٦ام ؿاؿ ک٨دکاف

 ک٨دکاف در ٠ضـ٨س ا٨٠ر ك اقیاء ظ٨ةی ة٥ ،١٣اد٦ا ؿایؼ ك ک١ٞات ةا کؼدف کار ك آ٨٠ز٣غ ٠ی را ٠عحٖٞ

اـ ة٤اةؼای٢ (.1390 ؿیٖ،) ک٤غ ١٣ی ایساد یادگیؼم  ك اقیاء آ٨٠زاف دا٣ف جا ةک٨ق٤غ ةایغ ٠ْٟٞ ك آ٨٠زقی ٣ُ

 ةؼام را ٠عحٖٞ ٠٘ا٦یٟ درؾ ٦ا ْٗاٝیث گ٥٣٨ ای٢ گیؼ٣غ. ٗؼا جا ک٤٤غ دؿحکارم ةتی٤٤غ، را ٠عحٖٞ ا٨٠ر

 راق از ك ٠ـحٛیٟ م٨رت ة٥ را اًالّات ک٥ ای٢ زام ة٥ ج٨ا٤٣غ ٠ی ١ْٞ٠اف ؿاز٣غ. ٠ی ٠یـؼ آ٨٠زاف دا٣ف

 كؿایٜ ز٥ٞ١ از ٠ح٨٤ع ٦ام اٝیثْٗ از ٦ایی ٠س٥ّ٨١ آ٣اف ةؼام د٤٦غ ٚؼار آ٨٠ز دا٣ف اظحیار در کال٠ی ج٨ویضات

 ةح٨ا٤٣غ آ٧٣ا جا آكر٣غ ٗؼا٦ٟ ٦ا ای٢ ٠ا٤٣غ ك ١ْ٠ا٦ا ٦ا، ةازم اؿتاب چ٨ةی، ٦ام ٠کْب دؿحی، ٤٦ؼم، ٠عحٖٞ

  (.1388 اظ٨اؿث، از ٣ٜٛ ة٥ ،2000)ةؼؾ، ةپؼداز٣غ دا٣ف کكٖ ة٥ ك کؼدق درؾ ة٧حؼ را ریاوی ٠٘ا٦یٟ

ةازم چ٤غ  آ٨٠زش از راق. ٦ام آ٨٠زش ة٥ ک٨دکاف اؿث راقیکی از ٠ؤدؼجؼی٢ ك ة٧حؼی٢ ( play)ةازم 

ةازم ظ٨د درگیؼ ٦ـح٤غ ك  آ٨٠زاف ةازم را دكؿث دار٣غ ك ٣یؽ در ٨٠ْٚیث از آ٣سایی ک٥ دا٣ف ؛٠ؽیث دارد

ک٤غ، آ٣اف دچار  ام ؿادق ١٣ایاف ٠ی گ٥٣٨ ٠٘ا٦یٟ ٠كکٜ آ٨٠زقی را ة٦٥ام پیچیغق ز٣غگی ك  ةازم ٨٠ْٚیث

ؼ ٗؼكٜة (. 1388 اظ٨اؿث،) آ٨٠ز٣غ ٠ی ق٣٨غ ك در ٣حیس٥ ٠٘ا٦یٟ را ة٥ راصحی رظ٨ت ١٣ی ةازم از ٣ُ

کؼد ك آف را  ةازم را ةیف از ج٘ؼیش ك ٝػت ز٨یی جٞٛی ٠ی اك. ةاالجؼی٢ ٠ؼص٥ٞ رقغ ك جض٨ؿ ک٨دؾ اؿث

ٗؼكٜة ةا ج٨ؿٜ ة٥ ةازم ة٥ ٨٤ّاف اٝگ٨م آ٨٠زش ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی . دا٣ـث ٠ی د٤٦غق ؿاز٣غق ك آ٨٠زش

 ٧٣غ ك ةا اؿح٘ادق از ركش ظاص ظ٨د ک٥ ٠تح٤ی ةؼ ةازم  آ٨٠زقی ظ٨د را ةؼاؿاس ةازم ة٤یاف ج٨ا٣ـث ًؼح

ج٨ا٤٣غ  ٠ی ٦ام ریاوی ةازم ّكٙ ٥١٦ ک٨دکاف اؿث، ةازم(. 1389 ٠٘یغم،) ة٨د ة٥ ک٨دکاف آ٨٠زش د٦غ
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آ٣اف را ة٥ ؿ٨م  ٦ا ریاویات را ة٧حؼ ٗؼاگؼٗح٥ ك ة٥ یادگیؼم آف ّكٙ كرز٣غ ك ٨٠زب ق٣٨غ ک٥ ةچ٥

 (.1382، جؼز٥١ کؼا٠حی، ةؼك٠ؽ ك ١٦کاراف)٥ٝ ؿ٨ؽ د٤٦غ أرا٦تؼد٦ام صٜ ٠ـ

آ٨٠زقی  . ةازماؿثریؽم قغق، رٚاةحی ك دارام ٦غؼ ٠كعل  ةازم آ٨٠زقی یک ْٗاٝیث ةؼ٣ا٥٠

ةازم آ٨٠زقی ٠ضیٌی  ق٨د، ١٦چ٤ی٢ ام ا٣ساـ ٠ی ٦اؿث ک٥ در قؼایي كیژق ًؼح ٦ا ك ام از ٣ٛف ٠س٥ّ٨١

ةازم آ٨٠زقی، آف ٨٣ع (. 2005 ٦ایؽ،) ١٣ایغ ٠ی رٚاةحی را ةؼام ک٨دؾ در ز٧ث دؿحیاةی ة٥ ٦غؼ ٗؼا٦ٟ

٦ا ة٥  ةازم(. 1386 ق٨د )ا٣گسی ك ّـگؼم، یادگیؼم ا٣ساـ ٠ی ةازم اؿث ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحیاةی ة٥ ٦غؼ

ک٤٤غ. اؿح٘ادق از  آ٨٠زاف در صٜ ٠ـائٜ آ٨٠زقی ة٥ ة٧حؼی٢ ٣ض٨ ک١ک ٠ی ركش جغریؾ، ة٥ دا٣ف ٨٤ّاف

ق٨د. ١٦چ٤ی٢ ٠ؽیث  آ٨٠زاف ٠ی ٨٠زب ارجٛاء یادگیؼم ك اٗؽایف ا٣گیؽق در دا٣ف ٦ام آ٨٠زقی ةازم

 كة٨ٞـ ) آ٨٠زاف اؿث ٦ام ٠عحٖٞ یادگیؼم دا٣ف قاف ةا ؿتک ٦ام آ٨٠زقی، ٠ح٤اؿب ة٨دف ةازم دیگؼ

 (. 1996یاک٨ـ، 

 ک٨دؾ یادگیؼم ةؼام ام جسؼة٥ ٨٤ّاف ة٥ ج٨اف ٠ی آف از ک٥ اؿث ای٢ ةازم درةارق رٗحارگؼایاف دیغگاق

 گ٤سی، جؼز٥١ ٦ی٨ز،) ةؼد  ة٧ؼق یادگیؼم ك آ٨٠زش ةؼام ام كؿی٥ٞ ٨٤ّاف ة٥ ةازم از ج٨اف ٠ی ی٤ْی، کؼد. اؿح٘ادق

ؼی٥ ك دی٨یی (.1389  ةیـحٟ ٚؼف اكؿ د٥٦ دك در رؿ١ی آ٨٠زقی را٦تؼد ٨٤ّاف ة٥ را ةازم گكحاٝحی، پؼدازاف ٣ُ

 ك ٠٘یغ ؿ٤حی آ٨٠زش ٦ام ركش ة٥ ٣ـتث آ٨٠زقی ٦ام ةازم ک٥ د٤٦غ ٠ی ٣كاف جضٛیٛات ٣حایر ا٣غ. کؼدق ٠ْؼٗی

٥ ٣حایر (.2006 ،٦1ایغ فؼ)ة ةاق٤غ ٠ی ٠ذ١ؼد١ؼجؼ  ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ک٥ داد ٣كاف (1388) اظ٨اؿث ٠ٌاْٝ

 در (2006) ٣٨٠2گی٨ٞ اؿث. قغق آ٨٠زقی ٦ام ٠ضیي در آ٨٠زاف دا٣ف ٧ٟٗ ك ا٣گیؽق اٗؽایف ٨زب٠ آ٨٠زقی

 ةاارزش آ٨٠زقی را٦تؼد یک ٨٤ّاف ة٥ آ٨٠زقی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ک٥ یاٗث دؿث ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ظ٨د ٠ٌا٥ْٝ

ؼ از کؼد. پیك٧٤اد ٠عحٖٞ ٠ٌاٝب آ٨٠زش ةؼام را آف از اؿح٘ادق ك ة٨دق  از اؿح٘ادق (2004) 3ؿاکك٨گ ك ٝچ ٣ُ

 از اؿح٘ادق ١٦چ٤ی٢ ق٨د، ٠ی آ٨٠زاف دا٣ف ارجتاًی ك ازح١اّی ٦ام ٧٠ارت ة٧ت٨د ٨٠زب آ٨٠زقی ٦ام ةازم

 4ٗیٞغ كیک ق٨د. ٠ی آ٨٠زاف دا٣ف ظ٨دکارآ٠غم ك ز٨یی ظ٨د٣ُٟ یادگیؼم ٨٠زب آ٨٠زقی ٦ام ةازم

 ة٧حؼ یادگیؼم ازح١اّی، ٦ام ٧٠ارت ة٧ت٨د ٨٠زب آ٨٠زش ا٠ؼ در ةازم از اؿح٘ادق ک٥ اؿث ٠ْحٛغ (1997)

 ق٨د. ٠ی آ٨٠زاف دا٣ف ٨٣آكرم ك ظالٚیث اٗؽایف درؿی، ٠ٌاٝب

                                                             
1. Burenheide 

2. Mongillo  

3. Lach, T. Sakshaug 

4. Wakefeild 

 



 ُی پژو آىّزشجرویجی -عهيی ٌاىَ فصم     30

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

اف یْیًت ثیظن٨م مةاز ؼ ی٠تا٣ (.2010 ١٦کاراف، ك 1)د٠یؼةٞک اؿث اـ٣  ة٥ مةاز از م٠حْغد م٣ُ

ؼ ة٥ ج٨اف ی٠ ز٥ٞ١ از ک٤٤غ. ی٠ ثیص١ا رقغ ةک٤٤غٜ یجـ٧ ٨٤ّاف  ًتٙ کؼد. اقارق اژقیپ ك یگ٨جـگیك م٦ا ٥ی٣ُ

 یق٤اظح رقغ ٥ی٣ُؼ ًتٙ ك رؿا٣غ ةا٨ٛٝق رقغ ؿٌش ة٥ را ک٨دؾ مةاز ک١ک ة٥ ج٨اف ی٠ یگ٨جـگیك ٥ی٣ُؼ

 مٗؼد یز٣غگ در یاؿاؿ ٣ٛف ؼد،یگ ی٠ م٨رت یک٨دک در مةاز ٙیًؼ از كحؼیة ک٥ يی٠ض ةا جْا٠ٜ ،اژقیپ

 ک٨دؾ ذ٢٦ در غیزغ م٦ا كارق ًؼح ك قغق مؿازگار ك ا٣ٌتاؽ ١ّٜ ةاّخ ک٥ م٨رت ٢یا ة٥ ؛ک٤غ ی٠ ٘ایا

 مادیز ؼاتییجٕ ظ٨ش دؿث ٠ؼكر ة٥ ک٥ گؼدد یةؼ٠ ثیةكؼ آٔاز طیجار ة٥ مةاز عچ٥یجار ة٤غد. ی٠ ٣ٛف

 (.2010 )ؿیٖ، اؿث کؼدق غایپ یجسٞ ما ا٥٣یرا م٦ا مةاز م٨رت ة٥ ا٠ؼكزق قغق،

 ی؛كی١٣ا م٦ا مةاز -3 م؛غیجٛٞ م٦ا مةاز -2 ی؛زـ١ م٦ا مةاز -1 از: ّتارج٤غ مةاز ا٨٣اع

 (.1394 ، ٨٠ؿ٨م) یآ٨٠زق م٦ا مةاز -6ك یٞیجع م٦ا مةاز -5 ؛٢ی١٣اد م٦ا مةاز -4 

 ةؼام زیادم پژك٦كگؼاف دؿح١ای٥ در٠ا٣گؼم، ةازم ١٦چ٤ی٢ ك ک٨دکاف رٗحار٦ام ةؼ آ٧٣ا جأدیؼ ك ٦ا ةازم

 ٠ض٨ر٦ام از یکی دیؼةاز از ةازم از آ٨٠زقی -در٠ا٣ی اؿح٘ادق ك ةازم اؿث. ة٨دق پژك٦كی ٨٠و٨ع ا٣حعاب

ؼی٥ امٞی  ّنتی رقغ اؿث. دادق اظحناص ظ٨د ة٥ را ک٨دکاف آ٨٠زش ك ةاٝی٤ی ْٗاٝیث ك پؼدازم ٣ُ

 ةا قغق، آٔاز اكٝی٥ ٦ام ةازجاب از ک٥ اؿث ٦ایی ةازم ٠ؼ٨٦ف ک٨دؾ ق٤اظحی -ادراکی رقغ ك ام ٠ا٦یچ٥

 یاةغ. ٠ی جکا٠ٜ جؼم پیچیغق ٦امٗؼای٤غ ة٥ ك یاٗح٥ ادا٥٠ ام( پیاژق دكرا٣ی صؼکات )٣ُیؼ ج١ؼی٢ ك جکؼار

 ك ظ٨د اةحغا ک٨دکاف ٦ا، ةازم ًتیْی ٗؼای٤غ در ك گػرد ٠ی ةازم ٠ـیؼ از ک٨دؾ رقغ ًالیی ٦ام دكرق

 ة٥ ١٦ـاالف ك كاٝغی٢ ةا ١٣ادی٢ ك جْا٠ٞی ٦ام ةازم ةا ؿپؾ ك ق٤اؿ٤غ ٠ی ك کؼدق درؾ را ةیؼك٣ی ز٧اف ؿپؾ

 -ّنتی ١٦ا٤٦گی ك ک٤حؼؿ ظ٨د، ةؼ جـٞي ک٤٤غ، ٠ی ج١ؼی٢ را ظ٨د آی٤غق ٦ام ٣ٛف ك قغق كارد زا٥ْ٠

 ك ک٨دکاف ک٤٤غ. ٠ی درك٣ی ك ج١ؼی٢ آ٨٠ظح٥، ةازم در اةحغا ار ١٦کارم ك ٠ـأ٥ٝ صٜ ج٘کؼ، ام، ٠ا٦یچ٥

 ک٤٤غ. ٠ی جالش آ٧٣ا قک٨ٗایی ك رقغ ز٧ث در ك ق٤اؿ٤غ ٠ی ة٧حؼ را ظ٨د ٦ام ج٨ا٣ایی ٦ا ةازم در ٨٣ز٨ا٣اف

 ك ق٤اؿ٤غ ٠ی ة٧حؼ را آ٧٣ا ٦ام كیژگی ك ٣یاز٦ا ا٦غاؼ، ٠ٛامغ، دیگؼاف ةا ارجتاط در ٦ا ةازم در ١٦چ٤ی٢ آ٧٣ا

 ک٨ق٤غ. ٠ی آ٧٣ا ةا ؿاٟٝ ارجتاط ةؼٚؼام مةؼا

 ز٠ی٥٤ یک در ٨٠ٗٛیث ة٥ ّال٥ٚ یا ٠یٜ یک م٨رت ة٥ را پیكؼٗث ك ا٣گیؽق (1992) 2ةؼالی٤ؼ ك گیر

 ا٣ساـ در زیاد پیكؼٗث ا٣گیؽق دارام اٗؼاد قغق، ا٣ساـ ٦ام پژك٦ف ًتٙ ا٣غ. کؼدق جْؼیٖ ظاص ْٗاٝیث

 (.1380 ٦اق١ی، )گٞـحا٣ی گیؼ٣غ ٠ی پیكی ا٣غ ة٧ؼق ةی ا٣گیؽق ای٢ از ک٥ اٗؼادم ةؼ یادگیؼم، ز٥ٞ١ از ك کار٦ا

                                                             
1. Demirbilek 

2. Gage & Berliner 
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 ٦ؼ در ا٣گیؽش، كز٨د رٟٔ ة٥ ٠ؤدؼ، جغریؾ ًؼیٙ از ک٥ اؿث کؼدق ٣كاف ظاًؼ ةارق ای٢ در (1380) ؿیٖ

 روایح٤١غم ١٦ی٢ از زیاد اصح١اؿ ة٥ اك ك قغ ظ٨ا٦غ صامٜ آ٨٠ز دا٣ف ةؼام ا٣گیؽش از ٠یؽا٣ی م٨رت،

 کؼد. ظ٨ا٦غ کـب یادگیؼم ةؼام ةیكحؼم ا٣گیؽش گیؼم،یاد از اكٝی٥

 ة٥ آ٨٠زاف دا٣ف یادگیؼم ٗؼای٤غ ةؼ آ٧٣ا جأدیؼ ك ٠عحٖٞ ٦ام ا٣گیؽق از آگا٦ی ك ا٣گیؽش ٨٧٘٠ـ ق٤اؿایی

 امٌالح ة٤غد. کار ة٥ را ة٧حؼم ٦ام ركش ظ٨د آ٨٠زقی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ازؼام ك ًؼح در جا ک٤غ ٠ی ک١ک ٠ْٟٞ

 (.1380 )ؿیٖ، کؼد جْؼیٖ رٗحار دار٣غق ٣گ٥ ك ک٤٤غق ٦غایث ٣یؼكد٤٦غق، ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ج٨اف ٠ی را ا٣گیؽش

 ك آ٨٠زش در را كؿیْی صی٥ٌ ک٥ اؿث آ٨٠زقی ٠ضیي ٨٣ع ٦ؼ در یادگیؼم ٤ّامؼ جؼی٢ ٧٠ٟ از ا٣گیؽش

 ة٥ را آ٧٣ا د٦غ، ٠ی اٗؽایف را اٗؼاد ْٗاٝیث ك ا٣ؼژم ؿٌش ا٣گیؽش کٞی، ٨ًر ة٥ اؿث. گؼٗح٥ ةؼ در پؼكرش

 ٠ا٤٣غ ا٣گیؽش (.1385 )٠نٌ٘ایی، ق٨د ٠ی ٨٠زب را ام كیژق ٦ام ْٗاٝیث ك دادق ز٧ث ظامی ا٦غاؼ ًؼؼ

 ةؼ آف جأدیؼ ك آیغ ٠ی صـاب ة٥ یادگیؼم ك آ٨٠زش ٣یاز پیف یک كركدم رٗحار٦ام یا ذ٤٦ی آ٠ادگی

 آف از اٗؼاد پیكؼٗث ٢جتیی ةؼام افق٤اؿ ركاف ک٥ ٦ایی ؿازق از یکی اؿث. آقکار کا٠الن  یادگیؼم ك آ٨٠زش

  اؿث. پیكؼٗث ا٣گیؽش ا٣غ، ٨١٣دق اؿح٘ادق

 صؾ ٢یا ةا ک٥ دار٣غ یگ٣٨اگ٣٨ ك ٗؼد ة٥ ٤٠ضنؼ م٦ا ییج٨ا٣ا ک٨دکاف ک٥ ک٤غ ی٠ ٣كاف ظاًؼ گارد٣ؼ

 دارد ٠ٌاةٛث یظ٨ة ة٥ ؼ٣غ،یگ ادی ٠عحٖٞ م٦ا ركش ة٥ را ٠ٌاٝب ج٨ا٤٣غ ی٠ آ٨٠زاف دا٣ف ک٥ ١ْٞ٠اف یدرك٣

 ك ٦ا ییج٨ا٣ا ٢یا ٟیج٨ا٣ ی٠ ٠ا ایآ ک٥ اؿث ٢یا ؿ٨ـ ٦ؽارة چاٝف گارد٣ؼ غگاقید از .(2006 ١٦کاراف، ك ؽری)ك

 ةا کـافی رٗحار ة٥ آف مزا ة٥ ک٥ ٢یا ای ٟیک٤ ٜیجتغ ،مؼیادگی ك ؾیجغر مةؼا یکا٣٨٣ ة٥ را ٦ا ج٘اكت

 م٦اٗؼای٤غ ة٧ت٨د مةؼا مغیزغ م٦ا ركش ،مجئ٨ر ٢یا (.2001 1ةؼ٢٠ از ٣ٜٛ ة٥) ٟید٦ ادا٥٠ آ٨٠زاف دا٣ف

 كز٨د ة٥ ثیظالٚ مةؼا مكحؼیة مٗىا ک٥ (2005 ،2آر٠ـحؼا٣ ) ک٤غ ی٠ ارائ٥ یاةیارز ك مؼیادگی ؾ،یجغر

 ،٨٤ای)اكٝ ٤غی١٣ا ی٠ غیجأک ؾیجغر ٗؼای٤غ در غیزغ ٟی٠٘ا٦ ك ٦ا شرك دا٣ف، کارةؼد ك درؾ ةؼ ك آكر٣غ ی٠

 ٠عحٖٞ، م٦ا ركش ة٥ ک٥ را آ٣چ٥ جا د٦غ ی٠ ا٠کاف آ٨٠زاف دا٣ف ة٥ ك (2009 ،٢3یٝ ك یاکـ از ٣ٜٛ ة٥ ؛2008

 ک١ک مؼیادگی م٦ا ج٘اكت ك قاف ییج٨ا٣ا ٠ضغكدق در اٗح٢ی ٧٠ارت در آ٧٣ا ة٥ ك د٤٦غ ٣كاف ا٣غ، آ٨٠ظح٥

 ةؼ ج١ؼکؽ ةا را مؼیادگی ة٥ ٣گؼش ك ّال٥ٚ جا د٦غ ی٠ ازازق ١ْٞ٠اف ة٥ ٢ی١٦چ٤ .(2008 ا٣ ،ی) ک٤غ ی٠

 ٥١٦ در ،یک٣٨٤ آ٨٠زش ك یدرؿ م٦ا ةؼ٣ا٥٠ .(2004 ،)ق٨رت ک٤٤غ ٙیجك٨ آ٨٠ز دا٣ف ٦ؼ م٦ا ییج٨ا٣ا

                                                             
1. Berman 

2. Armstrong 

3. Xei & Lin 
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 ثیجؼة ةا ییاركیرك ٨ةیق ٢یا ک٥ ا٣غ کؼدق غایپ یزةا٣ ك ی٤٠ٌٛ م٦ا ییج٨ا٣ا ة٥ اظحناص ،مؼیادگی ؿ٨ٌح

 از ٣ٜٛ ة٥ ،2006 ،كٝیغ ك )٠ؼاد ک٤غ ی١٣ قةؼآكرد ؼی٠حٕ ماید٣ کی در را آ٣اف ٠ح٨٤ع ماز٦ای٣ آ٨٠زاف، دا٣ف

 آ٨٠زاف دا٣ف م٦ا جسؼة٥ مةؼا ییٗىا ما٠ؼكز ٠غارس اکذؼ گؼ،ید ّتارت ة٥ (.2009 ٠ؼاد، ك ٟیکؼ ،یٗحض

 .٤٤غیة ی١٣ جغارؾ ةاقغ، د١ؼ ٠ذ١ؼ کٟیك ـثیة ٚؼف در آ٣اف ٤ۀیة٧ ١ّٞکؼد در ج٨ا٣غ ی٠ ک٥

 ٙی١ّ ك کا٠ٜ جـٞي غیةا ؽی٣ ١ْٞ٠اف پؼكرش، ك آ٨٠زش ثیص١ا وؼكرت ةؼ ّالكق ا٠ؼ، ٢یا جضٛٙ ٧ثز

 آگاق دارد، كز٨د آ٨٠زاف دا٣ف مؼیادگی مةؼا مادیز م٦ا راق ک٥ ٢یا از ك داقح٥ آ٨٠زش ٨٠رد ٨٠و٨ع ة٥

 یی٦ا جسؼة٥ ظٞٙ ك آ٨٠زاف دا٣ف ٠ح٨٤ع ماز٦ای٣ ةا ٙیجٌت ز٧ث ٢ی٨٣ ك ٠عحٖٞ م٦ا ركش یًؼاص در ك ةاق٤غ

 (.92-93: 32،1387 یٞی)ج غةاق٤ ک٨قا ک٤٤غ، ی٠ ٢یجى١ مؼیادگی در را آ٧٣ا ٠غت ی٨ًال٣ ثی٨٠ٗٛ ک٥

 ٗؼد ٦ؼ ذ٤٦ی ٦ام ج٨ا٣ایی ٠س٥ّ٨١ ك ٣یـح٤غ یکـاف ٦ام ذ٢٦ دارام اٗؼاد، ک٥ دار٣غ ّٛیغق ٠حعنناف

 ک٤غ ٠ی جٕییؼ ز٠اف ٨ًؿ در ك ٠ا٣غ ١٣ی داةث اٗؼاد ٨٦قی ٣ی١ؼخ ای٢، ةؼ اٗؽكف اؿث. ٠ح٘اكت دیگؼ ٗؼد ةا

 ك زـ١ی ٗکؼم، ٠ضیٌی، جسؼةیات ك ز٠اف گػر از ٠حأدؼ اٗؼاد ٨٦قی ٣ی١ؼخ ؼجٕیی (.18 :1385 )٧٠ؼ٠ض١غم،

 جأدیؼگػار ٨٦قی ٠عحٖٞ ٦ام ز٠ی٥٤ در اٗؼاد ٨٦قی ج٨اف ةؼ ٤٠اؿب قؼایي ایساد ةا ج٨اف ٠ی ة٤اةؼای٢ اؿث. ...

  داقث. اقارق ٦ا ةازم ة٥ ج٨اف ٠ی ٨٠ارد ای٢ ز١ٞۀ از ة٨د.

ؼ ٨٠رد ٦ا ةازم از آ٣چ٥  ازؼام ةا ق٨د ٠ی ؿْی ک٥ اؿث جعیٞی ٦ام ةازم اؿث، ؼصاو پژك٦ف ٣ُ

 ةا ٣یؽ ك گؼ ٠غاظ٥ٞ ٠حٕیؼ٦ام صغاکذؼم ک٤حؼؿ ةا ك آ٠ارم زا٥ْ٠ در ٥٣٨١٣ آ٨٠زاف دا٣ف ركم آز٠ایكی

ؼم ٠تا٣ی از اؿح٘ادق  ةؼ ٦ام ةازم ٨٣ع ای٢ جأدیؼگػارم ٠یؽاف جعیٞی، ٦ام ةازم آ٨٠زش ةْغ در ٨٠ز٨د ٣ُ

  (.3 ص ،1388 ٣کاح، )امٕؼم ق٨د ؿ٤سیغق ٦ا آز٨٠د٣ی جضنیٞی ا٣گیؽش ك درؿی پیكؼٗث
 

 پضٍّؼ ّإ فزضِ٘
 آ٨٠زاف  زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ جأدیؼ دارد. ٦ام جعیٞی ةؼ پیكؼٗث درس ریاوی دا٣ف آ٨٠زش ةازم -1

 آ٨٠زاف زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ جأدیؼ دارد.  ٦ام جعیٞی ةؼ ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف آ٨٠زش ةازم -2

٥ جأدیؼ دارد. ٦ام جعیٞی ةؼ ا٣گیؽش درك٣ی دا٣ف آ٨٠زش ةازم -3  آ٨٠زاف زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌاْٝ

٥ جأدیؼ دارد. ٦ام جعیٞی ةؼ ا٣گیؽش ةیؼك٣ی دا٣ف آ٨٠زش ةازم -4  آ٨٠زاف زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌاْٝ
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 پضٍّؼ رٍػ ٍ ًَع

 گؼكق ؿازم ـاسص ًؼیٙ از ك ةاقغ داقح٥ زغم کا٠أل كاک٤كی ادؼ٦ام ج٨ا٣غ ٠ی آز٨٠ف پیف ک٥ آ٣سایی از

 قغق گؼٗح٥ کار ة٥ اةؽار ١٦چ٤ی٢ ةگػارد؛ جأدیؼ آز٨٠ف پؾ ٦ام ١٣ؼق در ج٧٤ایی ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی قغق ةؼدارم ٥٣٨١٣

 آز٠ایكی ٣ی٥١ ٦ام ًؼح ٨٣ع از جضٛیٙ ای٢ پژك٦كی ًؼح رك ای٢ از ة٨د، یکـاف آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیف در

 ًؼیٙ از ٦ا ٥٣٨١٣ ا٣حعاب ٠ا٤٣غ: قغ٣غ، ا٣حعاب ٤٠غ ُاـ٣ ک٤حؼؿ ًؼیٙ از ٠ؤدؼ اصح١اٝی ٠حٕیؼ٦ام ؿایؼ اؿث.

 ک٤حؼؿ. جضث جضنیٞی پای٥ ك دكرق یک از ا٣حعاب ك ٦ا ٥٣٨١٣ ة٨دف ١٦س٤ؾ جنادٗی، ام ظ٨ق٥ ركش

 ا٣غرکاراف دؿث اؿح٘ادق ٨٠رد ظاص یا گـحؼدق قکٜ ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی پژك٦ف، ای٢ ٣حایر ک٥ آ٣سایی از ١٦چ٤ی٢

 کارةؼدم ٨٣ع از را صاوؼ پژك٦ف ج٨اف ٠ی گیؼد ٚؼار ازح١اّی ٠ٌاْٝات ٣یؽ ك پؼكرش ك آ٨٠زش ّؼمۀ

 یک ک٥ ٦ارجؼ جضنیٞی ا٣گیؽش ۀ٣ا٠ پؼؿف قا٠ٜ پژك٦ف ای٢ در قغق آكرم ز١ِ اةؽار کؼد. ١ٞٚغاد

 ا٣گیؽقی ٦ام ٠ٛیاس ٠ْغكد از ٦ارجؼ ٠ٛیاس اؿث؛ ٤٠اؿب پایایی ك ركایی دارام ك اؿحا٣غارد ۀ٣ا٠ پؼؿف

 قغق اؿح٘ادق صاوؼ پژك٦ف در ٣یؽ ؿاظث ٠ْٟٞ ۀ٣ا٠ پؼؿف ١٦چ٤ی٢ دارد. کارةؼد اةحغایی ٠ٌِٛ در ک٥ اؿث

 ةاقغ. ٠ی زیؼ م٨رت ة٥ پژك٦ف در رٗح٥ کار ة٥ آ٨٠زقی ًؼح دیاگؼـا اؿث.

 
 گَاُ ٍ آسهاٗؼ گزٍُ :1 جذٍل

 آسهَدًٖ ّإ گزٍُ آسهاٗؼ گزٍُ گَاُ گزٍُ

 تحص٘لٖ( )اًگ٘شػ آسهَى پ٘ؼ * *

 رٗاضٖ( )درط آسهَى پ٘ؼ * *
   

 هغتمل هتغ٘ز * -

 تحص٘لٖ( )اًگ٘شػ آسهَى پظ * *

 رٗاضٖ( )درط آسهَى پظ * *

 

 ّا ٗافتِ

 ّا )آهار تَص٘فٖ ٍ اعتٌثاعٖ( تجشِٗ ٍ تحل٘ل دادُ

٦ام ج٨می٘ی  ٗؼوی٥ ٠ٌؼح قغ. در ادا٥٠ و٢١ ةیاف ٦ؼ ٗؼوی٥ در اةحغا آ٠ارق 4در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ در ٠س٨١ع 

٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٦ؼ ٗؼض پؼداظح٥ ك ٣حایر  ٠ؼة٨ط ة٥ ٦ؼ ٠حٕیؼ ارائ٥ ك در ادا٥٠ ة٥ ةؼرؿی اؿح٤تاًی دادق

 گؼدد:  صامٜ ارائ٥ ٠ی
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 دارد. جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف ریاوی درس پیكؼٗث ةؼ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زش اٍل: فزضِ٘

 
 آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ در ّا آسهَدًٖ درعٖ پ٘ؾزفت هتغ٘ز تَص٘فٖ ّإ آهارُ :2 جذٍل

 وجٖ ضزٗة حذاوثز حذالل  هؼ٘ار اًحزاف ه٘اًگ٘ي ه٘اًِ گزٍُ آسهَى

ؼ
پ٘

 
ى

هَ
آس

 

 616/0 5/17 5/13 18/1 15 5/14 آز٠ایف

 -29/0 17 12 4/1 75/14 15 ک٤حؼؿ

 -006/0 5/17 12 29/1 87/14 75/14 ٠س٨١ع
        

ظ
پ

 
ى

هَ
آس

 

 -354/0 20 5/16 14/1 75/18 19 آز٠ایف

 -357/0 20 13 91/1 31/17 25/17 ک٤حؼؿ

 -784/0 20 13 72/1 03/18 18 ٠س٨١ع

 

 در ریاوی درس در ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد آ٨٠زاف دا٣ف درؿی پیكؼٗث ة٥ ٠ؼة٨ط ج٨می٘ی ٦ام آ٠ارق

 ٦ام گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ ك ةؼرؿی ةا اؿث. قغق ارائ٥  2 زغكؿ در آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیف

 اؿث. ٣ؽدیک ٦ٟ ة٥ گؼكق دك در درؿی پیكؼٗث ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ ک٥ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق آز٨٠ف پیف در آز٨٠د٣ی

 ةا ق٨د ٠ی ٠كا٦غق آز٨٠ف پؾ در آ٧٣ا ١ّٞکؼد ةا ٦ا گؼكق از یک ٦ؼ آز٨٠ف پیف ٦ام ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ ةا

 اؿث. ٠ك٨٧دجؼ آز٠ایف گؼكق در رقغ ای٢ ا٠ا اؿث، یاٗح٥ ارجٛاء گؼكق دك ٦ؼ ١ّٞکؼد ؿٌش ک٥ كز٨دم

 

 
 گزٍُ دٍ درعٖ پ٘ؾزفت آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ ًوزات ه٘اًگ٘ي هماٗغٔ  :1ًوَدار
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 م٨رت ة٥ ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك آ٨٠زاف دا٣ف درؿی پیكؼٗث كوْیث د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ 1 ٨١٣دار

 در گؼكق دك ١ّٞکؼد ٣ؽدیکی كز٨د ةا ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٦ا ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ اؿث. گؼاٗیکی

 گؼكق در رقغ ای٢ آز٨٠ف، پیف ة٥ ٣ـتث آز٨٠ف پؾ در گؼكق دك ١ّٞکؼد رقغ ك ٦ٟ، ة٥ آز٨٠ف پیف

 اؿث. ٠ك٨٧دجؼ آز٠ایف

 

ج  :3 جذٍل ل ًتٗا ًَٖ ّإ ؽ٘ة ّوگٌٖ تزرعٖ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارًٗاظ تح٘ل ؾزفت آسهَى پظ در رگزع٘   گزٍُ دٍ درعٖ ٘پ

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 76/15 1 76/15 19/8 006/0

 آسهَى پ٘ؼ × گزٍُ 07/3 1 07/3 59/1 212/0

 
 ٣یـث. ٤ْ٠ادار درؿی پیكؼٗث آز٨٠ف پیف ك گؼكق ةی٢ جْا٠ٜ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق  3زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

  ک٤ػػػػغ ٠ی پكػػػػحیتا٣ی رگؼؿػػػػی٣٨ی ٦ام قػػػػیب ١٦گ٤ػػػػی ٗػػػػؼض از ٦ػػػػا دادق دیگػػػػؼ ّتػػػػارت ةػػػػ٥

(59/1;F، 212/0;SIG.)  

 

  آسهَى پظ در گزٍُ دٍ درعٖ پ٘ؾزفت ّإ ٍارٗاًظ ّوگٌٖ فزض تزرعٖ لَى آسهَى ًتاٗج  :4 جذٍل

F هؼٌادارٕ عغح 2 آسادٕ درجِ 1 آسادٕ درجِ همذار 

159/2 1 62 147/0 

 

 ٗؼض ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ (4 )زغكؿ ٨ٝف آز٨٠ف اؿاس ةؼ ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی ٗؼض ةؼرؿی

 ةؼٚؼارم ةا ٝػا (.F، 147/0;SIG;159/2) اؿث ةؼٚؼار گؼكق دك آز٨٠ف پؾ ةؼام ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی

 ةاقغ. ٠ی ٠ساز ک٨كاریا٣ؾ جضٞیٜ آز٨٠ف از اؿح٘ادق الزـ، ٦ام ٗؼض پیف
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 گزٍُ دٍ درعٖ پ٘ؾزفت آسهَى پظ تفاٍت تزرعٖ تزإ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج :5جذٍل

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 83/18 1 83/18 69/9 003/0

 گزٍُ 08/28 1 08/28 45/14 000/0

 خغا 55/118 61 94/1  

 هجوَع 5/20978 64   

 

آز٨٠ف پیكؼٗث درؿی درس  ق٨د پؾ از جْغیٜ ١٣ؼات پیف ٠كا٦غق ٠ی 5گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

 ،F;45/14)ریاوی، ةی٢ ١ّٞکؼد دك گؼكق در ای٢ ٠حٕیؼ ج٘اكت ٤ْ٠ادار آ٠ارم كز٨د دارد 

 000/0; SIG .) ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥ . گؼدد ق٨د ك ٗؼض ٠ضٛٙ جأییغ ٠ی ٗؼض م٘ؼ رد ٠یة٤اةؼای٢

آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ ک٥  ا٣غ، ٣ـتث ة٥ دا٣ف ٦ام جعیٞی آ٨٠زش دیغق آ٨٠زا٣ی ک٥ ةا اؿح٘ادق از ةازم دا٣ف

ا٣غ ك از ٠یؽاف  ا٣غ، دارام ١ّٞکؼد ة٧حؼم در پیكؼٗث درؿی ة٨دق ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ ٠غارس آ٨٠زش دیغق

 192/0قغق، قغت ای٢ جأدیؼ را در صغ  وؼیب اجام ٠ضاؿت٥. ا٣غ م در ١٣ؼات ةؼظ٨ردار ة٨دقرقغ ةیكحؼ

آز٨٠ف ١ّٞکؼد گؼكق  درمغ جٕییؼات كاریا٣ؾ ١٣ؼات پؾ 19ج٨اف گ٘ث  ة٥ ّتارجی ٠ی. د٦غ ٣كاف ٠ی

ی٢ ٦ام جعیٞی جْی آز٨٠ف، ج٨ؿي ركش آ٨٠زقی ةازم آز٠ایف در ٚیاس ةا گؼكق ک٤حؼؿ ك ةا جْغیٜ ادؼ پیف

 .قغق اؿث

دارم ٠ػک٨ر، ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ةْغ از  ٦ام ٤ْ٠ی ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠ٛایـ٥ ك ةؼرؿی ز٧ث ج٘اكت

 ارائ٥ قغق اؿث. 7-4جْغیٜ ٠حٕیؼ پیكؼٗث درؿی دك گؼكق در زغكؿ 

 

 : ه٘اًگ٘ي ٍ خغإ اًحزاف هؼ٘ار تؼذ اس تؼذٗل پ٘ؾزفت درعٖ دٍ گز6ٍُجذٍل 

 آسهاٗؼ وٌتزل

 هتغ٘ز
 ه٘اًگ٘ي خغإ اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي اًحزاف هؼ٘ارخغإ 

 پ٘ؾزفت درعٖ 7/18 247/0 37/17 247/0
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 در درؿی پیكؼٗث آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات قغق جْغیٜ ٠یا٣گی٢ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق  6 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 اؿاس ةؼ آ٨٠زش ةیكحؼ ادؼةعكی د٤٦غة ٣كاف ٨٠و٨ع ای٢ اؿث. ک٤حؼؿ گؼكق از ةیكحؼ آز٠ایف، گؼكق

  اؿث. ٠ؼؿ٨ـ قی٨ة ةا ٚیاس در جعیٞی ٦ام ةازم

 

 جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش ةؼ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زش دٍم: فزضِ٘

 دارد.
 آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ در ّا آسهَدًٖ تحص٘لٖ پ٘ؾزفت اًگ٘شػ هتغ٘ز تَص٘فٖ ّإ آهارُ  :7 جذٍل

 وجٖ ضزٗة حذاوثز حذالل هؼ٘ار اًحزاف ه٘اًگ٘ي ه٘اًِ گزٍُ آسهَى

ؼ
پ٘

 
ى

هَ
آس

 

 -267/0 120 88 35/7 06/108 5/107 آز٠ایف

 -443/0 141 86 1/15 91/116 123 ک٤حؼؿ

 198/0 141 86 59/12 48/112 110 ٠س٨١ع

        

ظ
پ

 
ى

هَ
آس

 

 -33/1 149 97 3/11 06/132 134 آز٠ایف

 -123/0 156 97 37/15 31/129 126 ک٤حؼؿ

 -557/0 156 97 45/13 69/130 133 ٠س٨١ع

 

 ك آز٨٠ف پیف در ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش ة٥ ٠ؼة٨ط ج٨می٘ی ٦ام آ٠ارق

 آز٨٠ف پیف در آز٨٠د٣ی ٦ام گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ ك ةؼرؿی ةا اؿث. آ٠غق 7 زغكؿ در آز٨٠ف پؾ

 ک١حؼ آز٨٠ف پیف در (5/107) آز٠ایف گؼكق جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ ک٥ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق

 گؼكق، دك ٦ؼ در ٦ام ٠یا٣گی٢ رقغ كز٨د ةا آز٨٠ف پؾ در ک٥ صاٝی در اؿث. (123) ک٤حؼؿ گؼكق ٠یا٣گی٢ از

   اؿث. ٠ك٨٧دجؼ ةـیار آز٠ایف گؼكق در رقغ ٠ٛغار ای٢
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 
 گزٍُ دٍ تحص٘لٖ پ٘ؾزفت اًگ٘شػ آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ ًوزات ه٘اًگ٘ي هماٗغٔ :2 ًوَدار

 

 ة٥ ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش كوْیث د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ 2 ٨١٣دار

 ةا ك آز٨٠ف پیف در اكٝی٥ اظحالؼ كز٨د ةا ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٦ا ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ اؿث. گؼاٗیکی م٨رت

 رقغ از آز٠ایف گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش آز٨٠ف پؾ در ک٤حؼؿ، گؼكق ١ّٞکؼد ةؼجؼم

 اؿث. ٠ك٨٧دجؼ آ٣اف ١ّٞکؼد در ١٣ؼات رقغ ك ة٨دق ةؼظ٨ردار ةیكحؼم

 
ًَٖ ّإ ؽ٘ة ّوگٌٖ تزرعٖ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج  :8 جذٍل   آسهَى پظ در رگزع٘

 گزٍُ دٍ تحص٘لٖ پ٘ؾزفت اًگ٘شػ

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 63/1898 1 63/1898 59/15 000/0

 آسهَى پ٘ؼ × گزٍُ 41/80 1 41/80 660/0 420/0

 خغا 19/7306 60 77/121  

 هجوَع 1104468 64   
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 39     ... درشی پیظرفث ىیزان و جحصیهی اٌگیزش در جخیهی آىّزش ُای ةازی جأثیر

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ك گؼكق ةی٢ جْا٠ٜ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق  8 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 ،F;660/0) ک٤غ ٠ی پكحیتا٣ی رگؼؿی٣٨ی ٦ام قیب ١٦گ٤ی ٗؼض از ٦ا دادق دیگؼ ّتارت ة٥ ٣یـث. ٤ْ٠ادار

420/0;SIG.)  

 
  تحص٘لٖ پ٘ؾزفت اًگ٘شػ ّإ ٍارٗاًظ ّوگٌٖ فزض تزرعٖ لَى آسهَى ًتاٗج  :9 جذٍل

  آسهَى پظ در گزٍُ دٍ

F هؼٌادارٕ عغح 2 آسادٕ درجِ 1 آسادٕ درجِ همذار 

191/0 1 62 664/0 

 

 ٗؼض ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ (9 )زغكؿ ٨ٝف آز٨٠ف اؿاس ةؼ ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی ٗؼض ةؼرؿی

 پیف ةؼٚؼارم ةا ٝػا (.F، 664/0;SIG;191/0) اؿث ةؼٚؼار گؼكق دك آز٨٠ف پؾ ةؼام ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی

 ةاقغ. ٠ی ٠ساز ک٨كاریا٣ؾ جضٞیٜ آز٨٠ف از اؿح٘ادق الزـ، ٦ام ٗؼض

 

 گزٍُ دٍ تحص٘لٖ پ٘ؾزفت اًگ٘شػ آسهَى پظ تفاٍت تزرعٖ تزإ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج  :11 جذٍل

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 15/3890 1 15/3890 13/32 000/0

 گزٍُ 09/1047 1 09/1047 65/8 005/0

 خغا 59/7386 61 09/121  

 هجوَع 1104468 64   

 

آز٨٠ف ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی، ةی٢ ١ّٞکؼد دك  ١٣ؼات پیفپؾ از جْغیٜ   10ةؼ اؿاس زغكؿ

(. ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ رد F ،005/0;Sig;65/8گؼكق، در ای٢ ٠حٕیؼ ج٘اكت ٤ْ٠ادار آ٠ارم كز٨د دارد )

٦ام  آ٨٠زا٣ی ک٥ ةا اؿح٘ادق از ةازم گؼدد. ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥ دا٣ف ق٨د ك ٗؼض ٠ضٛٙ جأییغ ٠ی ٠ی

آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ ک٥ ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ ٠غارس آ٨٠زش  ـتث ة٥ دا٣فا٣غ، ٣ جعیٞی آ٨٠زش دیغق

ا٣غ ك از ٠یؽاف رقغ ةیكحؼم در ١٣ؼات  ا٣غ، دارام ١ّٞکؼد ة٧حؼم در ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی ة٨دق دیغق

د٦غ. ة٥ ّتارجی  ٣كاف ٠ی 124/0ا٣غ. وؼیب اجام ٠ضاؿت٥ قغق قغت ای٢ جأدیؼ را در صغ  ةؼظ٨ردار ة٨دق
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

آز٨٠ف ١ّٞکؼد گؼكق آز٠ایف در ٚیاس ةا گؼكق  درمغ جٕییؼات كاریا٣ؾ ١٣ؼات پؾ 12ج٨اف گ٘ث  ٠ی

 ٦ام جعیٞی جْیی٢ قغق اؿث. ک٤حؼؿ ك ةا جْغیٜ ادؼ پیف آز٨٠ف، ج٨ؿي ركش آ٨٠زقی ةازم

دارم ٠ػک٨ر، ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ةْغ از جْغیٜ  ٦ام ٤ْ٠ی ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠ٛایـ٥ ك ةؼرؿی ز٧ث ج٘اكت

 ارائ٥ قغق اؿث. 11یكؼٗث جضنیٞی دك گؼكق در زغكؿ ٠حٕیؼ ا٣گیؽش پ

 

 :  ه٘اًگ٘ي ٍ خغإ اًحزاف هؼ٘ار تؼذ اس تؼذٗل اًگ٘شػ پ٘ؾزفت تحص٘لٖ دٍ گز11ٍُجذٍل 

 آسهاٗؼ وٌتزل

 هتغ٘ز
 ه٘اًگ٘ي خغإ اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي خغإ اًحزاف هؼ٘ار

 اًگ٘شػ پ٘ؾزفت تحص٘لٖ 01/135 01/2 36/126 01/2

 

آز٨٠ف ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی در  آ٠غق، ٠یا٣گی٢ جْغیٜ قغق ١٣ؼات پؾ ٨ً11ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

د٤٦غة ادؼةعكی ةیكحؼ آ٨٠زش ةؼ اؿاس  گؼكق آز٠ایف، ةیكحؼ از گؼكق ک٤حؼؿ اؿث. ای٢ ٨٠و٨ع ٣كاف

 ٦ام جعیٞی در ٚیاس ةا قی٨ة ٠ؼؿ٨ـ اؿث. ةازم

 

 آ٨٠زاف زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ جأدیؼ دارد. ش درك٣ی دا٣ف٦ام جعیٞی ةؼ ا٣گیؽ آ٨٠زش ةازم فزضِ٘ عَم:

 
ًٍٖ آسهَدًٖ : آهار12ُجذٍل   آسهَى ٍ پظ آسهَى ّا در پ٘ؼ ّإ تَص٘فٖ هتغ٘ز اًگ٘شػ در

 ضزٗة وجٖ حذاوثز حذالل اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي ه٘اًِ گزٍُ آسهَى

ى
هَ

آس
ؼ 

پ٘
 

 -09/1 78 46 3/7 56/67 67 آز٠ایف

 -655/0 82 42 47/11 69/68 74 ک٤حؼؿ

 -695/0 82 42 55/9 12/68 68 ٠س٨١ع

        

ى
هَ

آس
ظ 

پ
 

 -05/2 82 42 54/8 68/72 75 آز٠ایف

 -668/0 85 52 79/8 66/71 72 ک٤حؼؿ

 -29/1 85 42 61/8 17/72 5/74 ٠س٨١ع

 

آز٨٠ف در  آز٨٠ف ك پؾ آ٨٠زاف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ در پیف ٦ام ج٨می٘ی ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣گیؽش درك٣ی دا٣ف آ٠ارق

آز٨٠ف ٠كا٦غق  ٦ام آز٨٠د٣ی در پیف ارائ٥ قغق اؿث. ةا ةؼرؿی ك ٠ٛایـۀ ٠یا٣گی٢ ١ّٞکؼد گؼكق 12زغكؿ 
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

ؼ از ٠یا٣گی٢ گؼكق ک٤حؼؿ آز٨٠ف ک١ح ( در پیف56/67ق٨د ک٥ ٠یا٣گی٢ ٠یؽاف ا٣گیؽش درك٣ی گؼكق آز٠ایف ) ٠ی

٦ا در ٦ؼ دك گؼكق، ای٢ ٠ٛغار رقغ در گؼكق  آز٨٠ف ةا كز٨د رقغ ٠یا٣گی٢ ( اؿث. در صاٝی ک٥ در پؾ69/68)

 آز٠ایف ٠ك٨٧دجؼ اؿث.  

 
ًٍٖ دٍ گزٍُ آسهَى ٍ پظ : هماٗغٔ ه٘اًگ٘ي ًوزات پ٘ؼ3ًوَدار   آسهَى اًگ٘شػ در

 

 

آ٨٠زاف دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ را ة٥ م٨رت  دا٣ف٣یؽ كوْیث ا٣گیؽش درك٣ی  ٨١٣3دار 

آز٨٠ف ك  ٦ا گ٨یام آف اؿث ک٥ ةا كز٨د اظحالؼ اكٝی٥ در پیف د٦غ. ٠ٛایـۀ ٠یا٣گی٢ گؼاٗیکی ٣كاف ٠ی

آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف از رقغ  آز٨٠ف ا٣گیؽش درك٣ی دا٣ف ةا ةؼجؼم ١ّٞکؼد گؼكق ک٤حؼؿ، در پؾ

 ت در ١ّٞکؼد آ٣اف ٠ك٨٧دجؼ اؿث.ةیكحؼم ةؼظ٨ردار ة٨دق اؿث ك رقغ ١٣ؼا
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

ًَٖ ّإ ؽ٘ة ّوگٌٖ تزرعٖ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج :13 جذٍل ًٍٖ اًگ٘شػ آسهَى پظ در رگزع٘  دٍ در

  گزٍُ

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 84/832 1 84/832 9/13 000/0

 آسهَى پ٘ؼ × گزٍُ 12/2 1 12/2 035/0 851/0

 خغا 11/3594 60 9/59  

 هجوَع 338033 64   

 

 ٤ْ٠ادار درك٣ی ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ك گؼكق ةی٢ جْا٠ٜ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق 13 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 ،F;035/0) ک٤غ ٠ی پكحیتا٣ی رگؼؿی٣٨ی ٦ام قیب ١٦گ٤ی ٗؼض از ٦ا دادق دیگؼ ّتارت ة٥ ٣یـث.

851/0;SIG.)  

 

ى آسهَى ًتاٗج :14 جذٍل ًٍٖ اًگ٘شػ ّإ ٍارٗاًظ ّوگٌٖ فزض تزرعٖ َل  آسهَى پظ در گزٍُ دٍ در

F هؼٌادارٕ عغح 2 آسادٕ درجِ 1 آسادٕ درجِ همذار 

086/0 1 62 770/0 

 

 ٗؼض ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ (14 )زغكؿ ٨ٝف آز٨٠ف اؿاس ةؼ ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی ٗؼض ةؼرؿی

 ةؼٚؼارم ةا ٝػا (.F، 770/0;SIG;086/0) اؿث ةؼٚؼار گؼكق دك آز٨٠ف پؾ ةؼام ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی

 ةاقغ. ٠ی ٠ساز ک٨كاریا٣ؾ جضٞیٜ آز٨٠ف از اؿح٘ادق الزـ، ٦ام ٗؼض پیف
 

ًٍٖ اًگ٘شػ آسهَى پظ تفاٍت تزرعٖ تزإ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج :15 جذٍل  گزٍُ دٍ در

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 87/1057 1 87/1057 94/17 000/0

 گزٍُ 57/36 1 57/36 620/0 434/0

 خغا 23/3596 61 95/58  

 هجوَع 338033 64   
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 دك ١ّٞکؼد ةی٢ درك٣ی، ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ١٣ؼات جْغیٜ از پؾ آ٠غق، 15 زغكؿ در ک٥ گ٥٣٨ ١٦اف

 ك جأییغ م٘ؼ ٗؼض ة٤اةؼای٢ (.F، 434/0;SIG;620/0) ٣غارد كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار ج٘اكت ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق

 آ٨٠زش جعیٞی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف ک٥ ٤ْ٠اؿث ةغاف ای٢ ق٨د. ٠ی رد ٠ضٛٙ ٗؼض

 ١ّٞکؼدم دارام ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ٠ؼؿ٨ـ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق

 ا٣غ. ة٨دق درك٣ی ا٣گیؽش در كاة٠٥

 ٠حٕیؼ جْغیٜ از ةْغ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ك ٠یا٣گی٢ گؼكق، دك ٦ام ج٘اكت ز٧ث ةؼرؿی ك ٠ٛایـ٥ ٨ُ٤٠ر ة٥

 اؿث. قغق ارائ٥ 17-4 زغكؿ در گؼكق دك درك٣ی ا٣گیؽش

 

ًٍٖ اًگ٘شػ تؼذٗل اس تؼذ هؼ٘ار اًحزاف خغإ ٍ ه٘اًگ٘ي :16 جذٍل  گزٍُ دٍ در

 آسهاٗؼ وٌتزل

 هتغ٘ز
 ٠یا٣گی٢ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ظٌام ٠یا٣گی٢ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ظٌام

ًٍٖ اًگ٘شػ 93/72 36/1 41/71 36/1  در

 

 گؼكق در درك٣ی ا٣گیؽش آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات قغق جْغیٜ ٠یا٣گی٢ آ٠غق 16 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 ٦ام ةازم اؿاس ةؼ آ٨٠زش ةیكحؼ ادؼةعكی د٤٦غة ٣كاف ٨٠و٨ع ای٢ اؿث. ک٤حؼؿ گؼكق از ةیكحؼ آز٠ایف،

  اؿث. ٠ؼؿ٨ـ قی٨ة ةا ٚیاس در جعیٞی

 

 دارد. جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف ةیؼك٣ی ا٣گیؽش ةؼ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زش چْارم: فزضِ٘

 
ًٍٖ اًگ٘شػ هتغ٘ز تَص٘فٖ ّإ آهارُ :17 جذٍل ز  آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ در ّا آسهَدًٖ ٘ت

 وجٖ ضزٗة حذاوثز حذالل هؼ٘ار اًحزاف ه٘اًگ٘ي ه٘اًِ گزٍُ آسهَى

ؼ
پ٘

 
ى

هَ
آس

 

 449/0 57 24 46/7 5/40 40 آز٠ایف

 -049/0 64 29 29/8 22/48 5/47 ک٤حؼؿ

 229/0 64 24 74/8 36/44 5/43 ٠س٨١ع
        

ظ
پ

 
ى

هَ
آس

 

 -031/0 73 48 28/6 37/59 5/60 آز٠ایف

 -208/0 75 36 74/8 66/57 5/56 ک٤حؼؿ

 -269/0 75 36 6/7 52/58 5/58 ٠س٨١ع
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 در آز٨٠ف پؾ ك آز٨٠ف پیف در ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد آ٨٠زاف دا٣ف ةیؼك٣ی ا٣گیؽش ة٥ ٠ؼة٨ط ج٨می٘ی ٦ام آ٠ارق

 ٠كا٦غق آز٨٠ف پیف در آز٨٠د٣ی ٦ام گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ ك ةؼرؿی ةا اؿث. قغق ارائ٥ 17 زغكؿ

 گؼكق ٠یا٣گی٢ از حؼک١ آز٨٠ف پیف در (5/40) آز٠ایف گؼكق ةیؼك٣ی ا٣گیؽش ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ ک٥ ق٨د ٠ی

 رقغ ٠ٛغار ای٢ گؼكق، دك ٦ؼ در ٦ا ٠یا٣گی٢ رقغ كز٨د ةا آز٨٠ف پؾ در ک٥ صاٝی در اؿث. (22/48) ک٤حؼؿ

   اؿث. ٠ك٨٧دجؼ ةـیار آز٠ایف گؼكق در

 
زًٍٖ اًگ٘شػ آسهَى پظ ٍ آسهَى پ٘ؼ ًوزات ه٘اًگ٘ي هماٗغٔ :4 ًوَدار                                                 گزٍُ دٍ ٘ت
 
 م٨رت ة٥ ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك آ٨٠زاف دا٣ف ةیؼك٣ی ا٣گیؽش كوْیث د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ ٨١٣4دار

 ةؼجؼم ةا ك آز٨٠ف پیف در اكٝی٥ اظحالؼ كز٨د ةا ک٥ اؿث آف گ٨یام ٦ا ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ اؿث. گؼاٗیکی

 ةؼظ٨ردار ةیكحؼم رقغ از آز٠ایف گؼكق افآ٨٠ز دا٣ف ةیؼك٣ی ا٣گیؽش آز٨٠ف پؾ در ک٤حؼؿ، گؼكق ١ّٞکؼد

 اؿث. ٠ك٨٧دجؼ آ٣اف ١ّٞکؼد در ١٣ؼات رقغ ك ة٨دق

 

 

 

 

 

40.5 

59.37 

48.22 

57.66 

0

20

40

60

80

 پس آزمون پیش آزمون

 آزمایش

 کنترل



 45     ... درشی پیظرفث ىیزان و جحصیهی اٌگیزش در جخیهی آىّزش ُای ةازی جأثیر

ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 گزٍُ دٍ ت٘زًٍٖ اًگ٘شػ آسهَى پظ در رگزعًَٖ٘ ّإ ؽ٘ة ّوگٌٖ تزرعٖ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج :18 جذٍل

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 51/905 1 51/905 47/20 000/0

 آسهَى پ٘ؼ × گزٍُ 45/5 1 45/5 123/0 727/0

 خغا 44/2654 60 24/44  

 هجوَع 222779 64   

 

 ٤ْ٠ادار ةیؼك٣ی ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ك گؼكق ةی٢ جْا٠ٜ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق 18 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 ،F;123/0) ک٤غ ٠ی پكحیتا٣ی رگؼؿی٣٨ی ٦ام قیب ١٦گ٤ی ٗؼض از ٦ا دادق دیگؼ ّتارت ة٥ ٣یـث.

727/0;SIG.)  

 
ى آسهَى ًتاٗج :19 جذٍل ًٍٖ اًگ٘شػ ّإ ٍارٗاًظ ّوگٌٖ فزض تزرعٖ َل ز   ٘ت

 آسهَى پظ در گزٍُ دٍ

F هؼٌادارٕ عغح 2 آسادٕ درجِ 1 آسادٕ درجِ همذار 

75/1 1 62 191/0 

 

 ٗؼض ک٥ اؿث آف د٤٦غة ٣كاف ٣یؽ (19 )زغكؿ ٨ٝف آز٨٠ف اؿاس ةؼ ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی ٗؼض ةؼرؿی

 پیف ةؼٚؼارم ةا ٝػا (.F ، 191/0;SIG;75/1) اؿث ةؼٚؼار گؼكق دك آز٨٠ف پؾ ةؼام ٦ا كاریا٣ؾ ١٦گ٤ی

 ةاقغ. ٠ی ٠ساز ک٨كاریا٣ؾ جضٞیٜ آز٨٠ف از اؿح٘ادق الزـ، ٦ام ٗؼض

 

ًٍٖ اًگ٘شػ آسهَى پظ تفاٍت تزرعٖ تزإ هتغ٘زٕ ٗه وٍَارٗاًظ تحل٘ل ًتاٗج :21 جذٍل  گزٍُ دٍ ت٘ز

SIG F تغ٘٘ز هٌثغ هجذٍرات هجوَع آسادٕ درجِ هجذٍرات ه٘اًگ٘ي 

 آسهَى پ٘ؼ 83/930 1 83/930 35/21 000/0

 گزٍُ 66/389 1 66/389 94/8 004/0

 خغا 89/2659 61 6/43  

 هجوَع 222779 64   
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ار /ُفدُو طياره / پٍجو شال  1398 ِة

 

 ةی٢ ةیؼك٣ی، ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ١٣ؼات جْغیٜ از پؾ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق 20 زغكؿ در ک٥ گ٥٣٨ ١٦اف

 ٗؼض ة٤اةؼای٢ (.F ، 004/0;SIG;94/8) دارد كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار ج٘اكت ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق دك ١ّٞکؼد

 جعیٞی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف ک٥ ٤ْ٠اؿث ةغاف ای٢ ق٨د. ٠ی جأییغ ٠ضٛٙ ٗؼض ك رد م٘ؼ

 دارام ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ٠ؼؿ٨ـ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق آ٨٠زش

 اجام وؼیب ا٣غ. ة٨دق ةؼظ٨ردار ١٣ؼات در ةیكحؼم رقغ ٠یؽاف از ك ا٣غ ة٨دق ةیؼك٣ی ا٣گیؽش در ة٧حؼم ١ّٞکؼد

 جٕییؼات درمغ 13 گ٘ث ج٨اف ٠ی ّتارجی ة٥ د٦غ. ٠ی ٣كاف 128/0 صغ در را جأدیؼ ای٢ قغت قغق ٠ضاؿت٥

 آز٨٠ف، پیف ادؼ جْغیٜ ةا ك ک٤حؼؿ گؼكق ةا ٚیاس در آز٠ایف گؼكق ١ّٞکؼد آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات كاریا٣ؾ

 اؿث. گؼدیغق جْیی٢ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زقی ركش ج٨ؿي

 جْغیٜ از ةْغ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ك ٠یا٣گی٢ ٠ػک٨ر، دارم ٤ْ٠ی ٦ام ج٘اكت ز٧ث ةؼرؿی ك ٠ٛایـ٥ ٨ُ٤٠ر ة٥

 اؿث. قغق ارائ٥ 21 زغكؿ در كقگؼ دك ةیؼك٣ی ا٣گیؽش ٠حٕیؼ

 

ًٍٖ اًگ٘شػ تؼذٗل اس تؼذ هؼ٘ار اًحزاف خغإ ٍ ه٘اًگ٘ي :21 جذٍل  گزٍُ دٍ ت٘ز

 آسهاٗؼ وٌتزل

 هتغ٘ز
 ٠یا٣گی٢ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ظٌام ٠یا٣گی٢ ٠ْیار ا٣ضؼاؼ ظٌام

 ت٘زًٍٖ اًگ٘شػ 27/61 24/1 76/55 24/1

 

 در ةیؼك٣ی ا٣گیؽش آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات قغق جْغیٜ ٠یا٣گی٢ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق 21 زغكؿ در ک٥ ٨ًر ١٦اف

 اؿاس ةؼ آ٨٠زش ةیكحؼ ادؼةعكی د٤٦غة ٣كاف ٨٠و٨ع ای٢ اؿث. ک٤حؼؿ گؼكق از ةیكحؼ آز٠ایف، گؼكق

  اؿث. ٠ؼؿ٨ـ قی٨ة ةا ٚیاس در جعیٞی ٦ام ةازم

 

 :1 ؽوارُ ِ٘فزض

 دارد. جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف یاویر درس كؼٗثیپ ةؼ یٞیجع م٦ا مةاز آ٨٠زش

 ٦ا گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ةی٢ ج٘اكت ک٥ داد ٣كاف گ٨اق ك آز٠ایف  گؼكق دك ٠ٛایـۀ ةا ٗؼض ای٢ جضٞیٜ ٣حایر

  اؿث. ة٨دق ٤ْ٠ادار
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 ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق دك ١ّٞکؼد ةی٢ ریاوی، درس درؿی پیكؼٗث آز٨٠ف پیف ١٣ؼات جْغیٜ از پؾ

 ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف (.F، 000/0;SIG;45/14) دارد كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار ج٘اكت

 ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ٠ؼؿ٨ـ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق آ٨٠زش جعیٞی

 ة٥ ا٣غ. ة٨دق ةؼظ٨ردار ١٣ؼات در ةیكحؼم رقغ ٠یؽاف از ك ا٣غ ة٨دق درؿی پیكؼٗث در ة٧حؼم ١ّٞکؼد دارام

 ةا ٚیاس در آز٠ایف گؼكق ١ّٞکؼد آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات كاریا٣ؾ جٕییؼات درمغ 19 گ٘ث ج٨اف ٠ی ّتارجی

 اؿث. قغق جْیی٢ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زقی ركش ج٨ؿي آز٨٠ف، پیف ادؼ جْغیٜ ةا ك ک٤حؼؿ گؼكق

 

 :2 ؽوارُ ِ٘زضف

٥ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف یٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گ ةؼ یٞیجع م٦ا مةاز آ٨٠زش  دارد. جأدیؼ ٠ٌاْٝ

 ٦ا گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ةی٢ ج٘اكت ک٥ داد ٣كاف گ٨اق ك آز٠ایف  گؼكق دك ٠ٛایـۀ ةا ٗؼض ای٢ جضٞیٜ ٣حایر

 اؿث. ة٨دق ٤ْ٠ادار

 ٢یا٣گی٠ ک٥ ق٨د ی٠ ٠كا٦غق آز٨٠ف پیف در یآز٨٠د٣ م٦ا گؼكق ١ّٞکؼد ٢یا٣گی٠ ـۀی٠ٛا ك یةؼرؿ ةا

 ک٤حؼؿ گؼكق ٢یا٣گی٠ از ک١حؼ آز٨٠ف پیف در (5/107) فیآز٠ا گؼكق یٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گ ؽافی٠

 در رقغ غار٠ٛ ٢یا گؼكق، دك ٦ؼ در م٦ا ٢یا٣گی٠ رقغ كز٨د ةا آز٨٠ف پؾ در ک٥ یصاٝ در اؿث. (123)

   اؿث. ٠ك٨٧دجؼ اریةـ فیآز٠ا گؼكق

 ج٘اكت ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق دك ١ّٞکؼد ةی٢ جضنیٞی، پیكؼٗث ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ١٣ؼات جْغیٜ از پؾ

 جعیٞی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف (.F، 005/0;SIG;65/8) دارد كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار

 دارام ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ٠ؼؿ٨ـ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق آ٨٠زش

  ا٣غ. ة٨دق ةؼظ٨ردار ١٣ؼات در ةیكحؼم رقغ ٠یؽاف از ك ا٣غ ة٨دق جضنیٞی پیكؼٗث ا٣گیؽش در ة٧حؼم ١ّٞکؼد

 

 :3 ؽوارُ ِ٘فزض

 دارد. جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف یدرك٣ ؽشیا٣گ ةؼ یٞیجع م٦ا مةاز آ٨٠زش

 ؽافی٠ ٢یا٣گی٠ ک٥ ق٨د ی٠ ٠كا٦غق آز٨٠ف پیف در یآز٨٠د٣ م٦ا گؼكق ١ّٞکؼد ٢یا٣گی٠ ـۀی٠ٛا ك یةؼرؿ ةا

 در اؿث. (69/68) ک٤حؼؿ گؼكق ٢یا٣گی٠ از ک١حؼ آز٨٠ف پیف در (56/67) فیآز٠ا گؼكق یدرك٣ ؽشیا٣گ

 فیآز٠ا گؼكق در رقغ ٠ٛغار ٢یا گؼكق، دك ٦ؼ در ٦ا ٢یا٣گی٠ رقغ كز٨د ةا آز٨٠ف پؾ در ک٥ یصاٝ

 اؿث. ٠ك٨٧دجؼ
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 كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار ج٘اكت ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق دك ١ّٞکؼد ةی٢ درك٣ی، ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ١٣ؼات در

 ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق آ٨٠زش جعیٞی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف (.F، 434/0;SIG;620/0) ٣غارد

 ا٣گیؽش در ٠كاة٥ ١ّٞکؼدم دارام ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ٠ؼؿ٨ـ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف

  ا٣غ. ة٨دق درك٣ی

 

 :4 ؽوارُ ِ٘فزض

 دارد. جأدیؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد زا٥ْ٠ آ٨٠زاف دا٣ف یؼك٣یة ؽشیا٣گ ةؼ یٞیجع م٦ا مةاز آ٨٠زش

 ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ ک٥ ق٨د ٠ی ٠كا٦غق آز٨٠ف پیف در آز٨٠د٣ی ٦ام گؼكق ١ّٞکؼد ٠یا٣گی٢ ٠ٛایـۀ ك ةؼرؿی ةا

 در اؿث. (22/48) ک٤حؼؿ گؼكق ٠یا٣گی٢ از ک١حؼ آز٨٠ف پیف در (5/40) آز٠ایف گؼكق ةیؼك٣ی ا٣گیؽش

 ةـیار آز٠ایف گؼكق در رقغ ٠ٛغار ای٢ گؼكق، دك ٦ؼ در ٦ام ٠یا٣گی٢ رقغ كز٨د ةا آز٨٠ف پؾ در ک٥ صاٝی

   اؿث. ٠ك٨٧دجؼ

 كز٨د آ٠ارم ٤ْ٠ادار ج٘اكت ٠حٕیؼ ای٢ در گؼكق دك ١ّٞکؼد ةی٢ ةیؼك٣ی، ا٣گیؽش آز٨٠ف پیف ١٣ؼات در

 ة٥ ٣ـتث ا٣غ، دیغق آ٨٠زش جعیٞی ٦ام ةازم از اؿح٘ادق ةا ک٥ آ٨٠زا٣ی دا٣ف (.F، 004/0;SIG;94/8) دارد

 ا٣گیؽش در ة٧حؼم ١ّٞکؼد دارام ا٣غ، دیغق آ٨٠زش ٠غارس ؼؿ٨ـ٠ ركش ة٥ ک٥ ک٤حؼؿ گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف

 گؼكق ١ّٞکؼد آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات ا٣غ. ة٨دق ةؼظ٨ردار ١٣ؼات در ةیكحؼم رقغ ٠یؽاف از ك ا٣غ ة٨دق ةیؼك٣ی

 جْیی٢ جعیٞی ٦ام ةازم آ٨٠زقی ركش ج٨ؿي آز٨٠ف، پیف ادؼ جْغیٜ ةا ك ک٤حؼؿ گؼكق ةا ٚیاس در آز٠ایف

 اؿث. قغق

 

 ّا ٗافتِ تفغ٘ز

 ٠ضٛٛاف ةؼام آ٨٠زاف دا٣ف ... ك ازح١اّی ٗؼدم، ٦ام كیژگی از ةـیارم پؼكرش در ٦ا ةازم ا١٦یث ا٠ؼكزق

 ك دا٣ـح٥ ک٨دکاف ز٣غگی را ةازم ام ّغق ک٥ زاؿثةغاف جا ک٨دؾ ةؼام ٦ا مةاز ثیا١٦ اؿث. گكح٥ ٠ضؼز

 جأدیؼ جا قغ ؿْی پژك٦ف ای٢ در اؿث. ز٣غگی دكراف ةغكف ک٨دؾ ةازم، دكراف ةغكف ک٨دؾ ٠ْحٛغ٣غ

 چ٧ارـ ٥یپا دظحؼ آ٨٠زاف دا٣ف یدرؿ كؼٗثیپ ؽافی٠ ك یٞیجضن ؽشیا٣گ در جعیٞی آ٨٠زش ٦ام ةازم

  گیؼد. ٚؼار ارزیاةی ٨٠رد یاویر درس در کؼ٠ا٣كاق ق٧ؼ ؿ٥ ٥ی٣اص ییاةحغا
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 ةؼ٣ا٥٠ ٠٘ا٦یٟ یادگیؼم ةؼ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد ٦ام آز٨٠د٣ی ةؼ آ٨٠زقی ٦ام ةازم ک٥ داد ٣كاف پژك٦ف ٣حایر

 ك اّكار االوالع، ٠ح٨ازم ٠ـاصث -٠حؼ ؿا٣حی ك ٠حؼ -گیؼم ا٣غازق كاصغ ٦ا،  زاكی٥ ٠٘ا٦یٟ در) ریاوی درؿی

 دارد. جأدیؼ ٠ـحٌیٜ( ظ٨اص ٠ضیي، اصح١اؿ، ك آ٠ار ٦ا، چ٧اروْٞی اّكارم، اّغاد ج٘ؼیٙ ك ز١ِ

 ک٥: جؼجیب ای٢ ة٥ کؼد ظالم٥ ة٤غ چ٧ار  در ج٨اف ٠ی را صاوؼ پژك٦ف از صامٜ ٣حایر کٜ

 

 هغالؼِ هَرد آهَساى داًؼ در ٖاضٗر درط ؾزفت٘پ تٗتمَ تاػث ٖل٘تخ آهَسػ ّٕإ تاس -

 .ؽَدٖ ه
ؿ٥٤ ك  پژك٦فج٨اف ة٥  ا٣غ ٠ی ؿ٨ ةا ای٢ ةعف از پژك٦ف ة٨دق ٦ایی ک٥ دارام ٣حایر ٦ٟ از ز٥ٞ١ پژك٦ف

٦ام ذ٤٦ی ک٨دکاف، ٝی ك ١٦کاراف  ٦ام ةغ٣ی ك ةازم ةؼ رقغ ج٨ا٣ایی جأدیؼ ٠ذتث ةازم( 1387)١٦کاراف 

ك ٝئ٨ ك ١٦کاراف  آ٨٠زاف دا٣فریاوی  -م آ٨٠زقی ةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛی٦ا مةازجأدیؼ ( 2012)

پژك٦كی . آ٨٠زاف، اقارق ٨١٣د ؿازم قغق ةؼ یادگیؼم ك ا٣گیؽق درك٣ی دا٣ف م قتی٦٥ا مةازجأدیؼ ( 2011)

ؼم ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ دادق. ؿ٨ ةا ٣حایر جضٞیٜ ای٢ ٗؼض یاٗث ٣كغ ٔیؼ ٦ٟ ٦ا در ای٢ ٗؼض را  ٠تا٣ی ٣ُ

٦ا،  ک٤غ جا اؿحْغاد٦ا، ج٨ا٣ایی ٨دؾ ٗؼا٦ٟ ٠یج٨اف ای٢ گ٥٣٨ جتیی٢ کؼد ک٥ ةازم قؼایي را ةؼام ک ٠ی

٦ام ظ٨د ؿاظث  ٦ا ك ٣کات ٠ذتث ك ٤٠٘ی ظ٨د را ةك٤اؿغ ك ٝػا ةا ق٤اظث كیژگی ٦ا، وْٖ ظ٨اؿث

 ٣حایر ةؼرؿی اظ٨اؿثدر راؿحام جضٛیٙ صاوؼ (. 53: 1388ؿیغ كد٨ٚی، )قعنیحی ظ٨د را جضکیٟ ةعكغ 

یادگیؼم ٠٘ا٦یٟ ّغد ٨٣یـی ك ک١حؼ، ةیكحؼ ك  اٗؽایف آ٨٠زقی ةؼ ٦ام صاکی از ادؼةعكی ةازم( 1388)

د٤٦غ ک٥ اؿح٘ادق از  ٣حایر ای٢ جضٛیٙ ٣كاف ٠ی. ٦ا ة٨د ةؼ٣ا٥٠ درؿی ریاوی آز٨٠د٣ی( ٠ٛایـ٥ اّغاد) ٠ـاكم

ؽایی در ارجٛا ٦ام ةازم داقح٥  ٦ا یادگیؼم ك ا٣گیؽق آز٨٠د٣ی ءآ٨٠زقی در آ٨٠زش ٠٘ا٦یٟ ریاوی ؿ٧ٟ ـة

آ٨٠زقی در  ٦ام در ٠ٌاْٝات ظ٨د ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ اؿح٘ادق از ةازم( 2010) گالی١ٖ. اؿث

 .آ٨٠زاف در ٨٧٘٠ـ ّغد٨٣یـی ٠ؤدؼ اؿث یادگیؼم ك پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

٦ام آ٨٠زقی ةؼ اٗؽایف  صاکی از ادؼةعكی ةازم( 1389) جتار ٣حایر جضٛیٙ ٚاؿٟ در راؿحام جضٛیٙ صاوؼ

 .ةاقغ آ٨٠زاف در ٨٧٘٠ـ ک١حؼ، ةیكحؼ ك ٠ـاكم ٠ی جضنیٞی دا٣فة٧ت٨د ٣گؼش ك پیكؼٗث  یادگیؼم،

 

آهَساى هَرد  در داًؼ ٖل٘تحص ؾزفت٘پ شػ٘اًگ تٗتاػث تمَ ٖل٘آهَسػ تخ ّٕإ تاس -

 .ؽَدٖ هغالؼِ ه

ؿ٥٤ ك  ة٥ پژك٦ف ج٨اف یا٣غ ٠ ةعف پژك٦ف ة٨دق ٢یةا ا ؿ٨ ٦ٟ ری٣حا مک٥ دارا یی٦ا از ز٥ٞ١ پژك٦ف

ك ١٦کاراف  یک٨دکاف، ٝ یذ٤٦ م٦ا ییةؼ رقغ ج٨ا٣ا مك ةاز یةغ٣ م٦ا مجأدیؼ ٠ذتث ةاز( 1387)١٦کاراف 
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آ٨٠زاف، ٝئ٨ ك ١٦کاراف  دا٣ف یاویر -یةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛ یآ٨٠زق م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2012)

كچ٨ا٣  ك ١٦کاراف  افآ٨٠ز دا٣ف یدرك٣ ؽقیك ا٣گ مؼیادگیقغق ةؼ  مؿاز ٥یقت م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2011)

در ٤٦گاـ ازؼام ةازم ةا اةؽار دیحؾ ك ٣یؽ  آ٨٠زاف دا٣فا٠کاف ارزیاةی ٨٦ش ٗىایی ك ریاوی ( 2010)

 ؼیپژك٦ف ٔ .کؼداقارق آ٨٠زاف،  ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٗىایی، ریاوی، ٠یاف ٗؼدم ك ةغ٣ی ز٤تكی دا٣ف

  .٣كغ اٗثیٗؼض  ٢یا ٜیجضٞ ریةا ٣حا ؿ٨ ٦ٟ

ةح٨ا٣غ ٨٧َر  ٦ام ق٤اظحی ک٨دکاف در آف ؿاظث ٦ایی اؿث ک٥ آ٨٠زش ریاوی در كاِٚ ظٞٙ ٠ضیي

یاة٤غ ک٥ ک٨دکاف جسارب  ٠ی ٦ام ق٤اظحی ٗٛي ز٠ا٣ی ج٨ؿ٥ْ پیاژق ٠ْحٛغ اؿث ؿاظث. ک٤غیاةغ ك جٕییؼ 

ظ٨دا٣گیعح٥ ةاقغ ك ٣یؽ ٠ضیي ةایغ از جسارب  رك، یادگیؼم ةایغ از ای٢. یادگیؼم ظ٨د را ظ٨دقاف ة٤ا ٤٧٣غ

دادف ك گ٘ح٢ یاد ةگیؼد، ةٞک٥  آ٨٠ز ةا ٣كاف ک٥ دا٣ف ٣یـث دیگؼ دركسریاوی ٠ا٤٣غ . صـی ٤ٔی ةاقغ

 صؼکحی ٗؼد ١٦ؼاق ةاقغ -ریاوی ةایغ ٠ح٤اؿب ةا رقغ ق٤اظحی، ّاً٘ی ك ركا٣ی  آ٨٠زش ٠ٌاٝب ك ٠٘ا٦یٟ

 (.1385 ٣ژاد، ک٨الیی)

 

 .ؽَدٖ آهَساى هَرد هغالؼِ ه داًؼدر  ٖدرًٍ شػ٘اًگ تٗتاػث تمَ ٖل٘آهَسػ تخ ّٕإ تاس -

ؿ٥٤ ك  پژك٦ف ة٥ ج٨اف یا٣غ ٠ ةعف پژك٦ف ة٨دق ٢یةا ا ؿ٨ ٦ٟ ری٣حا مک٥ دارا یی٦ا از ز٥ٞ١ پژك٦ف

ك ١٦کاراف  یک٨دکاف، ٝ یذ٤٦ م٦ا ییةؼ رقغ ج٨ا٣ا مك ةاز یةغ٣ م٦ا مجأدیؼ ٠ذتث ةاز( 1387)١٦کاراف 

آ٨٠زاف، ٝئ٨ ك ١٦کاراف  دا٣ف یاویر -یةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛ یآ٨٠زق م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2012)

چ٨ا٣  ك ١٦کاراف ك افآ٨٠ز دا٣ف یدرك٣ ؽقیك ا٣گ مؼیادگیقغق ةؼ  مؿاز ٥یقت م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2011)

 ؽیك ٣ حؾیةا اةؽار د مةاز مآ٨٠زاف در ٤٦گاـ ازؼا دا٣ف یاویك ر یی٨٦ش ٗىا یاةیا٠کاف ارز( 2010)

 ؼیپژك٦ف ٔ. کؼداقارق  آ٨٠زاف، دا٣ف یز٤تك یك ةغ٣ مٗؼد افی٠ ،یاویر ،ییارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٗىا

 .٣كغ اٗثیٗؼض  ٢یا ٜیجضٞ ریةا ٣حا ؿ٨ ٦ٟ

ک٨دکا٣ی . قغة ظ٨د را ٣كاف د٤٦غ د٤٦غ جا ٦یسا٣ات ك ا٠یاؿ پای١اؿ ٦ا ة٥ ک٨دکاف ازازق ٠ی ای٢ گ٥٣٨ ةازم

ک٥ ا٠کاف ا٣ساـ دادف کار٦ام ٨٠رد ّالٚۀ ظ٨د را در ز٣غگی ٣غار٣غ، ای٢ کار را در ةازم ة٥ آؿا٣ی ا٣ساـ 

 (. 1371ؿی٤ایی، )ق٤اؿ٤غ  ٦ام ظ٨د را ٠ی د٤٦غ ك ةغی٢ م٨رت ا٠یاؿ درك٣ی ظ٨د را اةؼاز ك ج٨ا٣ایی ٠ی

٤٤غ ك ای٢ كیژگی را در ظ٨د ک ٦ام ازح١اّی را ةازم ٠ی ٦ام جعیٞی ک٨دکاف پػیؼش ٣ٛف در ةازم

١٣ایغ جا ک٨دکاف  ٗؼمحی را ٗؼا٦ٟ ٠ی... ٦ایی ٣ُیؼ پٞیؾ ةازم، پؽقک ةازم ك د٤٦غ، ازؼام ةازم رقغ ٠ی

در ٣ٛف دیگؼاف َا٦ؼ ق٣٨غ ك ة٥ زام آ٣اف ٗکؼ ک٤٤غ ك در یک ٝض٥ُ ٦ٟ قعنیث ظ٨د را صٍ٘ ک٤٤غ ك 
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٥ ک٨دکاف ازازة ا٣ٌتاؽ ةا گؼكق ك دیگؼاف را ٦ا ة ای٢ گؼكق از ةازم. ٦ٟ در ٣ٛف دیگؼاف َا٦ؼ ق٣٨غ

د٦غ ك از ای٢ ًؼیٙ ٣یؼك٦ام درك٣ی اك را گـحؼش دادق ك ؿتب ةـي ارجتاط اك ةا دیگؼاف ك رقغ  ٠ی

 . گؼدد ا٣گیؽش درك٣ی آ٣اف ٠ی

 ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ای٢ ز٧اف در ةؼاةؼ چكٟ ٦ام كؿیْی را در ز٠ی٥٤ آگا٦ی ج٨اف اٗٙ ةازم ٠ی از ًؼیٙ

الّات ٨٠رد ٣یاز اك را در ز٠ی٥٤ قاگؼد گك٨د ج٨اف  ةازم ٠ی راق از. ٦ام ٠عحٖٞ در اظحیارش ٚؼار داد ك ًا

ٚغرت زػب، کكٖ،  از آ٣سا ک٥ ک٨دؾ. آ٨٠ز ارائ٥ داد اًالّات ٠ؼة٨ط ة٥ ٨ّٞـ ٠عحٖٞ را ة٥ دا٣ف

غ ك ة٥ ای٢ ک٤ دیگؼاف ق٤اظث پیغا ٠ی ام دارد، از راق ةازم ة٥ ؿؼّث ك ةیكحؼ از جعّیٜ ك ک٤سکاكم ٨ٚم

 (. 1387 اٗال٣٨ًی،) گیؼد ٠ی م٨رت یادگیؼم ْٗاؿ ك ظ٨دز٨ش م٨رت

جؼی٢ كؿی٥ٞ آ٨٠زش ک٨دؾ ةؼام  كؿایٜ ةازم را ة٥ ٨٤ّاف ١ّغق ةؼظی از ٠ؼةیاف اؿح٘ادق از ةازم ك

ا٣غ. دکؼكٝی، ٣٨٠ح٥ ؿ٨رم ك ک٨یؽ٣ؼ از ز٥ٞ١ کـا٣ی  ٨٠رد جأکیغ ٚؼار دادق یادگیؼم ٨٠و٨ّات ٠عحٖٞ

 ٦ام ٠عحٖٞ ة٥ آ٨٠زش ةؼد٣غ. آ٣اف ةا اؿح٘ادق از ةازم ك ًؼاصی ةازم  ةؼام آ٨٠زش ة٧ؼق از ةازم ة٨د٣غ ک٥

ج٨ا٣غ  ةازم ٠ی زیؼا ؛٠تاصخ ریاوی ة٥ ک٨دکاف پؼداظح٤غ ك ةؼ اؿح٘ادق از ةازم ةؼام آ٨٠زش جأکیغ داقح٤غ

ا٣گسی ك ) ا٦ٟ آكردٗؼ ةؼ ایساد ا٣گیؽق در ٗؼد، ٨٠زتات ظ٨دکارآ٠غم ك ظ٨دج٤ُی١ی را در اك اٗؽكف

 (.1386 ّـگؼم،

 

 .ؽَدٖ ه هغالؼِ هَرد آهَساى داًؼ در ٖزًٍ٘ت شػ٘اًگ تٗتمَ تاػث ٖل٘تخ آهَسػ ّٕإ تاس -

ة٥ پژك٦ف ؿ٥٤ ك  ج٨اف یا٣غ ٠ ةعف پژك٦ف ة٨دق ٢یةا ا ؿ٨ ٦ٟ ری٣حا مک٥ دارا یی٦ا از ز٥ٞ١ پژك٦ف

ك ١٦کاراف  یک٨دکاف، ٝ یذ٤٦ م٦ا ییةؼ رقغ ج٨ا٣ا مك ةاز یةغ٣ م٦ا مجأدیؼ ٠ذتث ةاز( 1387)١٦کاراف 

آ٨٠زاف، ٝئ٨ ك ١٦کاراف  دا٣ف یاویر -یةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛ یآ٨٠زق م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2012)

چ٨ا٣  ك ١٦کاراف  ك آ٨٠زاف دا٣ف یدرك٣ ؽقیك ا٣گ مؼیادگیقغق ةؼ  مؿاز ٥یقت م٦ا مجأدیؼ ةاز( 2011)

 ؽیك ٣ حؾیةا اةؽار د مةاز مآ٨٠زاف در ٤٦گاـ ازؼا دا٣ف یاویك ر یی٨٦ش ٗىا یاةیا٠کاف ارز( 2010)

 ؼیپژك٦ف ٔ. اقارق ٨١٣د ،آ٨٠زاف دا٣ف یز٤تك یك ةغ٣ مٗؼد افی٠ ،یاویر ،ییارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٗىا

 .٣كغ اٗثیٗؼض  ٢یا ٜیجضٞ ریةا ٣حا ؿ٨ ٦ٟ

 مؼك٦ای٣ ٙیًؼ ٢یك از اد٦غ  یرا ٠ گؼافی٦ا ة٥ ک٨دکاف ازازة ا٣ٌتاؽ ةا گؼكق ك د مگؼكق از ةاز ٢یا

ي ارجتاط اك ةا د یدرك٣  .ق٨د یآ٣اف ٠ ةیؼك٣ی ؽشیك رقغ ا٣گ گؼافیاك را گـحؼش دادق ك ؿتب ـة
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ةؼام یادگیؼم  پػیؼد ك ةازم ز٠ی٥٤ را در ؿ٤ی٢ اكٝی٥ ک٨دکی، یادگیؼم ج٧٤ا از ًؼیٙ ةازم ا٣ساـ ٠ی

 (. 1383 ایؽدپ٤اق ز٧ؼ٠ی،) غک٤ ٠٘ا٦یٟ ٠عحٖٞ ج٨ؿي ک٨دؾ ٗؼا٦ٟ ٠ی

دكراف  ج٨اف گ٘ث ک٥ ةازم در ٣ُؼاف در ا٠ؼ ةازم ك جْٞیٟ ك جؼةیث ٠ی ٦ام ماصب ةا جأ٠ٜ در گ٘ح٥

٨٤ّاف یک ا٠کاف  ج٨اف ة٥ ک٨دکی ةاالجؼی٢ ٣ٛف را در آ٨٠زش، ق٤اظث ك یادگیؼم دارد ك ةازم را ٠ی

ک٤غ، ٠٘ا٦یٟ  ٠ی كؿْث پیغا در آ٨٠زش ٔیؼ٠ـحٛیٟ، ٦غؼ. آ٨٠زقی ًتیْی ك ٔیؼ٠ـحٛیٟ ١ٞٚغاد کؼد

. گیؼد ک٤غ ك یاد ٠ی ةح٨ا٣غ ك ةع٨ا٦غ کكٖ ٠ی ٦ؼ ک٨دؾ ٦ؼٚغر ک٥. ق٣٨غ ٠حْغد ك گ٣٨اگ٨ف ق٤اظح٥ ٠ی

 ک٤غ ك آ٨٠زش ةؼایف ز٤ت٥ ةازم ك ؿؼگؼ٠ی پیغا ٠ی ٦ایف آزادم ةیكحؼم داقح٥ ک٨دؾ در ْٗاٝیث

ا٣غ، ةٞک٥ اگؼ  گػارم قغق ک٥ ٦غؼ ٦ایی ةاقغ اٝیثدر ةؼگیؼ٣غق ْٗ ج٨ا٣غ ج٧٤ا ٠ی ةازم ٥٣(. 1378 رص٤١ی،)

ظ٨رد ك  ق٨د، ظ٨قای٤غم صامٜ از ةازم ةا درس ٨٠رد ٣ُؼ پی٣٨غ ٠ی ١٦ؼاق ةازم ةا یک ْٗاٝیث درؿی

ق٨د ك در ای٢ م٨رت ا٣گیؽق ك ج٨اف ٗؼد ةؼام یادگیؼم  ٤٠غ ٠ی ٥درؿی ّالٚ ٠ٌاٝب ک٨دؾ ة٥ درس ك

 (. 1389 جتؼیؽم،) یاةغ ٠یاٗؽایف  درؿی ٠ٌاٝب

ؿ٥٤ ك ١٦کاراف  ٨ًر ک٥ پیف از ای٢ ١٦اف. ک٤غ پژك٦ف صاوؼ ٣یؽ ای٢ ادؼةعكی را جأییغ ٠ی٣حایر 

ٝی ك ك ، (2011)، ٝئ٨ ك ١٦کاراف (2010) ك ١٦کاراف ، چ٨ا٣ (2006)، ةؼف ٦ایغ (1388)، اظ٨اؿث (1387)

ات ٣یؽ( 2012)١٦کاراف   .ةاقغ جضٛیٙ صاوؼ ٠ی٠ؤیغ ٣حایر آ٧٣ا  ١٦ی٢ ٣حایر را ة٥ دؿث آكرد٣غ ك ٣حایر ٠ٌاْٝ

ركقی ک٥ از  ٦ام آ٨٠زقی دؿث یاٗح٥ اؿث، در ٠س٨١ع، ای٢ پژك٦ف ة٥ چارچ٨ب ٤٠اؿتی ةؼام ةازم

ج٨ا٣غ  آ٨٠زقی ٠ی ٦ام ركش گ١اف ای٢ ةی. ٦ام آ٨٠زش را صٜ کؼد ام از ٣ارؿایی ج٨اف پارق ر٦گػر آف ٠ی

 .گكا ةاقغ در صٜ ٠كکالت ك ٠ـائٜ یادگیؼم ریاوی راق

ج٨اف جتیی٢ کؼد ك  جؼدیغ ٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف را ٗٛي در صغ وؼایب جْیی٢ صامٜ ٠ی ةی

درس  كؼٗثیپج٨ا٣غ ةاّخ ج٨ٛیث  ٦ام جعیٞی ة٥ ج٧٤ایی ٠ی ج٨اف ادّا داقث ک٥ مؼؼ ا٣ساـ ةازم ١٣ی

غاد ٦ا، جْ ٌْٚان ٠غت ز٠اف ازؼام ای٢ ةازم. ق٨د ٠ی آ٨٠زاف دا٣فی ٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گریاوی ك 

٦ا  ج٨ا٣غ ة٥ ١٦ؼاق ا٣ساـ ای٢ ةازم ٠ی... آ٨٠زاف، آ٠ادگی آ٣اف ك  ک٤٤غق در ةازم، ز٤ـیث دا٣ف اٗؼاد قؼکث

 .٠ؤدؼ ة٨دق ةاقغ آ٨٠زاف دا٣فی ٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گك  یاویردرس  كؼٗثیپدر ج٨ٛیث 

 

 هٌاتغ

آ٨٠زاف پـؼ کٟ ج٨اف ذ٤٦ی  دا٣ف ریاوی در آ٨٠زقی ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم ةؼظی از ٠٘ا٦یٟ(. 1388. )اظ٨اؿث، آؿی٥
 .ة٧ؽیـحی ك ج٨ا٣تعكی دا٣كگاق ٨ّٞـ. پایاف ٣ا٥٠ دكرق کارق٤اؿی ارقغ. آ٨٠زش پػیؼ
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 ج٨اف ك آ٨٠زش در ؼافیا در یة٠٨ م٦ا مةاز ی١یجؼ٠ -یآ٨٠زق مکارةؼد٦ا» (.1388) .٠ضـ٢غیؿ ٣کاح، مامٕؼ

 .90 ق١ارق ،ییاؿحذ٤ا ثیجؼة كٟ یجْٞ ٠س٥ٞ .«ژقیك ماز٦ای٣ مدارا ک٨دکاف یةعك

حا٣ی ٦ام ةازم (. 1387) .٣از٣ی٢ اٗال٣٨ًی،  .کحاب ةا٠غاد :ج٧ؼاف .كرزش ك دـة

 .ای١اژ ًؼاصاف :ج٧ؼاف .ک٨دؾ رقغ در آف جأدیؼ ك ةازم (.1386) .ّـگؼم ّؽیؽق ك ٝیٞی ا٣گسی،

 ةازم ٗىا٦ام ًؼاصی ك ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٠ْیار٦ام ك ام٨ؿ ٗؼای٤غ،) ق٧ؼ ك ةازم (.1383) .آیغا ز٧ؼ٠ی، ایؽدپ٤اق

 .کك٨ر ٦ام ق٧ؼدارم ؿاز٠اف ا٣حكارات :ج٧ؼاف .(ک٨دکاف

 .ٗؼاركاف :ج٧ؼاف .ریاوی اظحالالت در٠اف (.1389) .٠نٌ٘ی جتؼیؽم،

 .ٗؼ٤٦  رقغ ا٣حكارات :ج٧ؼاف ، م١ّار صـ٢ ك زادق اؿغ جؼز١ۀ ٨٦ش، ک١اف ٢یر٣گ .(1387) .ؿ٨ ،یٞیج

حاف از پیف دكرق در ک٨دکاف ظال٥ٚ ٦ام ؿؼگؼ٠ی در ٤٦ؼ کارةؼد ةؼرؿی (.1378) .ز٦ؼا رص٤١ی،  دكرق ٣ا٥٠ پایاف .دـة

 .٠غرس جؼةیث دا٣كگاق .ارقغ کارق٤اؿی

 پـؼاف ذ٤٦ی ٦ام ج٨ا٣ایی رقغ ةؼ ةازم ك ةغ٣ی ٦ام ْٗاٝیث جأدیؼ» (.1387) .آٚازادق ٠ضؼـ ك ؿ١ٞاف ز٦ؼا اٗـا٥٣؛ ؿ٥٤،

حا٣ی پیف  .26 ق١ارق ٦٘حٟ، ؿاؿ ،آ٨٠زقی ٦ام ٨٣آكرم ٣ا٥٠ ٗنٜ .«دـة

 .12 ق١ارق زا٥ْ٠، ك ركاف ة٧غاقث .ةازم ك ک٨دؾ (.1388) .قیغق كد٨ٚی، ؿیغ

 .آگاق ا٣حكارات :ج٧ؼاف .پؼكرقی یق٤اؿ ركاف (.1380) .ا .ع ؿیٖ،

 ق١ارق ،٠ْٟٞ رقغ ٠س٥ٞ .«ک٨دکاف آ٨٠زش در ٤٠اؿب ٦ام ةازم اؿتاب ٣ٛف ك ةازم ا١٦یث» (.1371) .٠ض١غ ؿی٤ایی،

83.  

 .آگاق :ج٧ؼاف .آ٨٠زش ك یادگیؼم یق٤اؿ ركاف ٨٣ی٢، پؼكرقی ركاق٤اؿی (.1390) .اکتؼ ّٞی ؿیٖ،

 .دكـ ك ـثیة چاپ .اكؿ زٞغ .(ؾیجغر ٨٤ٗف ك ٦ا ركش) یپؼكرق ك یآ٨٠زق ٦ام ٧٠ارت (.1387) .صـ٢ ،یقْتا٣
 .ؿ١ث :ج٧ؼاف

 پیف ک٨دکاف ریاوی پای٥ ٦ام ٧٠ارت یادگیؼم ةؼ ٨٠ؿیٛی آ٨٠زش جأدیؼ ةؼرؿی (.1389) .ا٥ٝ ٣تی ؿیغ جتار، ٚاؿٟ
حا٣ی  .ًتاًتایی ّال٥٠ دا٣كگاق .ارقغ کارق٤اؿی دكرق ٣ا٥٠ پایاف .دـة

 .«ریاوی جضنیٞی .پیكؼٗث ك ازح١اّی ٦ام ٧٠ارت رقغ ةؼ ٠كارکحی یادگیؼم جأدیؼ» (.1386) .٠ض١غروا کؼا٠حی،

 .1 ق١ارق . 37 دكرق .جؼةیحی ٨ّٞـ ك یق٤اؿ ركاف ٠س٥ٞ

 ٣كؼ ك چاپ قؼکث :ج٧ؼاف .دةـحا٣ی پیف آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث (.1385) ١٦کاراف ك اٝغی٢ ز١اؿ ٣ژاد، ک٨الیی

 .ایؼاف درؿی ٦ام کحاب

 .24 ق١ارق ،پی٣٨غ ٠س٥ٞ ،«جضنیٞی پیكؼٗث ك ا٣گارق ظ٨د» (.1380) .ـ .س ٦اق١ی، گٞـحا٣ی

 ا٣گیؽش ك ٗؼاق٤اظحی دا٣ف ک٤حؼؿ ٤٠تِ ةؼ ٗؼاق٤اظحی را٦تؼد٦ام آ٨٠زش جأدیؼ ةؼرؿی (.1385) .ع ٠نٌ٘ائی،

ؼ آ٨٠زاف دا٣ف در پیكؼٗث  .جتؼیؽ دا٣كگاق :جتؼیؽ .ة٨کاف ق٧ؼؿحاف را١٤٦ایی ؿ٨ـ ؿاؿ ـپ
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حا٣ی پیف پؼكرش ك آ٨٠زش (.1389) .ٗؼظ٤غق ٠٘یغم، حا٣ی ك دـة  دا٣كگاق ا٣حكارات :ج٧ؼاف .(جؼةیحی ٨ّٞـ رقح٥) دـة

 .٨٣ر پیاـ

 آزاد دا٣كگاق ا٣حكارات ، کؼ٠ا٣كاق ، آ٨٠زقی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ج٧ی٥ ام٨ؿ (.1394) .صـی٤ی ٣غا ؿیغق ك ٗؼا٣ک ٨٠ؿ٨م،

  .کؼ٠ا٣كاق كاصغ اؿال٠ی

 ٣ا٥٠ ٗنٜ .«آ٨٠زش ك درؿی ةؼ٣ا٥٠ ةؼام آف ٦ام دالٝث ك چ٤غگا٥٣ ٦ام ٨٦ش ٣ُؼی٥» (.1385) .٠ض٨١د ٧٠ؼ٠ض١غم،
 (.88 پیاپی) 4 ق١ارق ،22 ؿاؿ ،جؼةیث ك جْٞیٟ

 .رقغ :ج٧ؼاف .1389 گ٤سی، کا٠ؼاف جؼز٥١ .رقغ ك ةازم ک٨دکاف، -ةازم یق٤اؿ ركاف .پیحؼ ٗؼگاس ٦ی٨ز،
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of imaginative learning 

games on students' academic motivation and progress in mathematics. The 

study population consisted of fourth grade female students who were randomly 

selected from one primary school, then two classes were randomly selected 
from the primary school. From this population of 64, two groups (one 

experimental and one control) were selected by cluster sampling method and 

quasi-experimental method was used. The research tool were (a) Harter's 
standardized academic motivation questionnaire, (b) teacher-made test. 

Cronbach's alpha coefficients were used to determine the reliability and validity 

of the study. These coefficients were lower than 0.09 and higher than 0.07, 
respectively. Also, math lesson score at the end of imaginative game training 

was used as an indicator of academic motivation. Statistical analysis was 

performed using SPSS software. The results showed that: (a) there is a 

significant relationship between imaginative learning game and mathematical 
learning achievement; (b) there is a significant relationship between imaginative 

learning education and academic motivation. The results of regression analysis 

indicated that imaginative education game was a predictor of academic 
achievement in mathematics. 

Keywords: mathematics education, imaginative learning game, academic 

achievement, academic motivation, fourth grade elementary students, 

Kermanshah 
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