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زّیاٌَ ىؿهيان  رفحار ىكارکث ؼیدأج یپژوُف ةا ُغف ةؼرؿ ًیا

 ؿَ َیٌاص ییآىّزان اةحغا داٌف یهیجضن كؼفثیو پ ؽشیةؼ اٌگ

 و یکارةؼد ،از نضاظ ُغف قیاٌسام قغه اؿث. روش جضل ،کؼج

ةغون  آزىایفحؼل و آزىایكی ةا گؼوه کٍ  ازؼا قتَ از ىٍؼؼ

 َیدظحؼ پا ّزانآى داٌف ،. زاىؿَ آىاریةاقغ یى آزىّن فیپ

 َ، ة1396-97 یهیکؼج در ؿال جضن ؿَ َیٌاص ییقكو اةحغا

در  یؼیگ . ٌيٌَّ آىاری ةا روش ٌيٌَّاؿث ٌفؼ 8574جؿغاد 

ٌفؼه ةَ ؾٍّان گؼوه  30دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ و در دو گؼوه 

ف گيارده قغٌغ. اةؽار پژوُف، و کٍحؼل ةَ جناد فیآزىا

 ةاقغ ی( ى1981ُارجؼ ) یهیجضن ؽشیٌاىَ اؿحاٌغارد اٌگ پؼؿف

آىّزان  از کارٌاىَ داٌف یهیو ةؼای ارزیاةی پیكؼفث جضن

ٌاىَ از ٌؼؼات  پؼؿف ییروا یاؿحفاده قغه اؿث. زِث ةؼرؿ

ٌاىَ ةا آزىّن  پؼؿف ًیا ییایىحعننان اؿحفاده قغ و پا

از  میجضه و َ ی. زِث جسؽغیىضاؿتَ گؼد 85/0کؼوٌتاخ  یآنفا

ٌكان داد کَ رفحار  ریٌحاىـحلم اؿحفاده قغ.  tآزىّن 

 ًیو ُيچٍ یؼوٌیدروٌی و ة ؽشیزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگ ىكارکث

کؼج ىؤدؼ  ؿَ َیٌاص ییآىّزان اةحغا داٌف یهیجضن كؼفثیپ

 اؿث.
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Abstract 

  

This research was conducted with the aim of 

studying the effect of teachers' participatory 

behavior on the motivation and academic 
achievement of elementary students in District 3 of 

Karaj. This study is an applied research and in 

terms of performance, it uses a quasi-experimental 
method with experimental and control groups 

without any pre-test. The statistical population of 

the research consists of the 6th grade elementary 
students of the 3rd district of Karaj in the academic 

year of 2017-2018 (N = 8574). The statistical 

sample consisted of 2 groups (N = 30 for each 
group), which were selected based on convenience 

sampling method and were randomly assigned to 

experimental and control groups. The instrument 
of this study was Hartler's Standard Higher 

Education Inventory (1981). Moreover, the 

students' academic reports were used as indicator 
of their academic achievement. In order to assess 

the content validity of the questionnaire, the expert 

judgement method was used and the reliability of 
the questionnaire was calculated by Cronbach's 

alpha (α = 0.85). To analyze the data, independent 

samples T-test was used. The results showed that 
teachers' participatory behavior significantly 

affects the internal and external motivation and 

academic achievement of elementary students in 
District 3 of Karaj. 
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internal motivation, external motivation, academic 
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 مقدمٍ

 ىؿهو از جأدیؼگػارجؼیً ؾٍامؼ ةؼٌاىَ درؿی اؿث کَ در ةِتّد کیفیث ٌؼام آىّزقی ٌلف ىِيی ایفا

کٍغ. ٌؼام آىّزقی ةا اٌحعاب قایـحَ و گؽیٍف مضیش ىؿهو، ارزش كائم قغن ةؼای زایگاه  ىی

جّاٌغ ةؼ ةِتّد ىغاوم  ُای الزم ىی ىؿهيی، ایساد و جغاوم ؾالكَ و اٌگیؽه در ىؿهو و ارائَ آىّزش

جؼیً  (. در ىیغان ؾيم، ىغیؼیث کالس درس از ؾيغه1396کیفیث ىؿهيان کيک کٍغ )یؽداٌفؼ، 

آىّزان و ایساد  ُا ىؿيّاًل ٌگؼاٌی ظّد را در ىّرد کٍحؼل داٌف ُای ىؿهيان اؿث و آن ـائم و چانفى

جؼیً زٍتَ جغریؾ، ذکؼ  یک فضای ىٍاؿب ةؼای یادگیؼی و ىغیؼیث کالس درس ةَ ؾٍّان پیچیغه

یط ٌیاز ایساد یک ىض (؛ چؼاکَ اداره و کٍحؼل مضیش کالس، ُيّاره پیف2008، 1اٌغ )یاؿار کؼده

 (.2010، 2یادگیؼی ادؼةعف ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاف آىّزقی اؿث )جال

ُای درس اؿث کَ  جؼیً ىـائم و ىكکالت کالس جؼیً و ىعؼح یکی از ىؿيّل ىغیؼیث کالس،

ةؼ ایً ةاورٌغ  ةؼظی از ىؿهيان .(2009، 3اوریاُی) اٌغکی در ىّرد آن اٌسام گؼفحَ اؿث ُای ةؼرؿی

 ُای جغریؾ ُا ةَ ظّةی از ىِارت ّةی اٌسام ٌگیؼد، صحی اگؼ آنىغیؼیث کالس ةَ ظ کَ اگؼ

جغریؾ  قّد و ىؿهيان كادر ةَ ةؼظّردار ةاقٍغ، ةاز ُو ةؼكؼاری ارجتاط در زؼیان جغریؾ ىعحم ىی

ؾغم (. 2007، و ُيکاران 4کاٌحؼ)آىّزان ٌیؽ كادر ةَ یادگیؼی ؾيیق ٌیـحٍغ  ادؼةعف ٌتّده و داٌف

آىّزان زىان ةیكحؼی را  آىّزان قغه و داٌف اظحالل در یادگیؼی داٌف ىغیؼیث مضیش کالس ىّزب

 ةٍاةؼایً ىؿهو، ةعكی از ؿیـحو ازحياؾی کالس (؛2012، 5آدیيّ)دٍُغ  ةؼای یادگیؼی از دؿث ىی

 آىّزان، ىغیؼیث مضیش کالس، آىّزش ادؼةعف و ةعكی ةَ داٌف درس اؿث کَ وػیفَ او اٌگیؽه

ةیٍی و  كاةم پیف کَ ةا ىسيّؾَ (1396 آىّزان اؿث )صیغری، داٌف ارزقیاةی از پیكؼفث جضنیهی

ُای ىكعل در کالس و ُيچٍیً ةا اؿحفاده از ظالكیث و  ُا و ةؼٌاىَ آگاُاٌَ از كّاٌیً، دؿحّرانؿيم

ىّفلیث را آؿان و زٌغگی و جالش را در کالس ةَ  ُای ةؼكؼاری ارجتاظی ظّیف، ٌیم ةَ ىِارت

، 6ؿاٌحؼاك) قّد آىّزان ىی ؾغم ةؼوز ىكکالت رفحاری داٌف یً ظؼیق ةاؾخآورد و از ا صؼکث در ىی

2009.) 

 ُای کالس ُای ىؿهو ةؼای ؿؼپؼؿحی فؿانیث جالش ؿتک ىغیؼیث کالس ؾتارت اؿث از کهیَ

آىّزان جأکیغ دارد. ىارجیً، یً و  آىّزان و یادگیؼی داٌف جؿاىالت ازحياؾی، رفحار داٌف کَ ةؼ

آىّزان و فؼمث  ُا ةَ داٌف ّنیثئ)واگػاری ىـ 8گؼ ک ىغیؼیث کالس غیؼ ىغاظهَةؼ ؿَ ؿت 7ةانغویً

                                                           
1  . Yasar 

2. Tal 

3  . Oriahi 
4  . Kunter 

5  . Adeyemo 

6  . Santrock 
7. Martin, Yin, & Baldwin 

8. non-interventionist 
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)کٍحؼل و اٌضتاط  1گؼا ُا از ؾالیق قعنی ظّد(، جؿاىم ةیكحؼ ةؼای جؿاىم آزاد در کالس و پیؼوی آن

دُی  ریؽی و ؿازىان آىّزان در ةؼٌاىَ آىّز و ىؿهو و ؿِیو قغن داٌف جؿاىم ىیان داٌف  در ؿایَ

آىّزان و  ُا و رفحار داٌف )جأکیغ ةؼ اؾيال کٍحؼل و ٌؼارت ةیكحؼ ةؼ فؿانیث 2گؼ و ىغاظهَکالس( 

(. در 1392کٍٍغ )ةَ ٌلم از آریاپّران، ؾؽیؽی و دیٍاروٌغ،  جأکیغ ةؼ كّاٌیً و اٌضتاط کالس( اقاره ىی

ظؼ كؼن جؼیً جضّالت ؾؼمَ ىغیؼیحی در اوا ایً ىیان، ىغیؼیث ىكارکحی ةَ ؾٍّان یکی از ؾيغه

( ةؼ ؿتک و قیّه ظامی از ىغیؼیث کالس درس اقاره دارد کَ در آن، رفحار 2008ةیـحو )یـار، 

گیؼد: ٌعـث در ؿعش ؾيّىی کَ ىؿهو ةا ؿِیو گؼداٌغن  ىكارکحی ىؿهيان در دو ؿعش اٌسام ىی

ةا ( و دوم در ؿعش جعننی کَ ىؿهو 1389ةٍغ،  آىّزان در فؼایٍغُای ؾيّىی ىغیؼیث )ؾالكَ داٌف

ُا ةا  ُا ةؼای اٌسام فؿانیث آىّزان در گؼوه ةٍغی داٌف ُای ىكارکحی قاىم دؿحَ اؿحفاده از روش

ىؿهو ةا اؿحفاده  ،کٍغ. در ایً فؼایٍغ آىّزان را فؼاُو ىی جؿییً پاداش ىكحؼك، اىکان پیكؼفث داٌف

دگیؼی را یا -ُای کالؿی، ىضیط یاددُی آىّزان در فؿانیث ُای زػب ىكارکث داٌف از ىِارت

 (.1389اؿغی،  دُغ کَ ةَ یادگیؼی ادؼةعف ىٍحِی گؼدد )ةٍی ای ؿازىان ىی گٌَّ ةَ

آىّزان و جؿاىالت کالؿی، پّیایی کالس و  جّاٌغ ةؼ یادگیؼی داٌف ىغیؼیث ىكارکحی ىؿهو ىی

 ُای پیكؼفث، پیكؼفث جضنیهی ةَ ؾٍّان یکی از اٌگیؽه آىّزان جأدیؼ ةگػارد. اٌگیؽش اٌگیؽه داٌف

جؼیً ىؿیارُا،  زاٌتَ ؾيهکؼد ظّد ةا جّزَ ةَ ؾانی ٌیؼویی دروٌی اؿث کَ یادگیؼٌغه را ةَ ارزیاةی ُيَ

ىّفلیث در ؾيهکؼد ُيؼاه اؿث، ؿّق  ةؼای ىّفلیث در ؾيهکؼد و ةؼظّرداری از نػجی کَ ةا جالش

ِو یکی از ىؿضالت ى کاُف اٌگیؽش جضنیهی و افث جضنیهی ةَ ؾٍّان(. 1396)ؿیف،  دُغ ىی

. فؼایتؼگ و قّد رفحً ةـیاری از ىٍاةؽ ىی ةَ ُغر ٌؼام آىّزقی در کكّر اؿث کَ ةاؾخ

ُای رفحارگؼایی و ؾغم اؿحفاده از  ( ةؼ ایً ةاورٌغ کَ ةؿغ از چٍغ دَُ اؿحفاده از ىغل2009)3الىب

غه، آىّزان ایساد ٌك جٍِا جغییؼ قایان جّزِی در رفحار داٌف ُای ىكارکحی ىغیؼیث کالس، ٌَ روش

ةعف کَ قؼوط الزم ةؼای  ةهکَ جّاٌایی یادگیؼٌغه ةؼای جتغیم قغن ةَ یک ظّدآىّز و ظّدٌؼو

( 2005) 4جؼ در جغریؾ و یادگیؼی ُـحٍغ، ىضغود قغه اؿث. گارت ُای پیچیغه اؿحفاده از آىّزش

 قٌّغ و جضث ىضّر ٌیؽ ٌاىیغه ىی ُای ىؿهو ُای درس ؿٍحی کَ کالس ٌیؽ ىؿحلغ اؿث کَ در کالس

آىّز اغهب ةَ ؾٍّان دریافث  جأدیؼ امّل دیغگاه رفحارگؼایی از کار اؿکیٍؼ پغیغ آىغه اؿث، داٌف

ُا  ةاقغ. در ایً کالس آىّزان و ىّضّع جغریؾ ىی کٍٍغه داٌف و ىؿهو ةَ ؾٍّان کٍحؼل کٍٍغه داٌف

یؽش پاییٍی دارٌغ، آىّزاٌی کَ اٌگ آىّزان از اٌگیؽه الزم ةؼای یادگیؼی ةؼظّردار ٌیـحٍغ و داٌف داٌف

کٍٍغ. اىؼوزه ایساد اٌگیؽه ةَ ؾٍّان ؾاىم ایساد صؼکث در فؼاگیؼان و زِث دٍُغه  ةَ ؿعحی کار ٌيی

از پیف ىّرد جّزَ اؿث. ىحعننان ضؼورت جّزَ ةَ اٌگیؽش در جؿهیو و  ُای آٌِا ةیف  ةَ فؿانیث

                                                           
1. interactionist 

2. interventionist 
3. Freiberg & Lamb 

4. Garrett 
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ؼدُا و رفحارُا ىحػکؼ قغه و یکی ُا، راُت جؼةیث را ةَ ؾهث ارجتاط ىؤدؼ آن ةا یادگیؼی، کـب ىِارت

اٌغ، اٌگیؽش پیكؼفث جضنیهی اؿث. اٌگیؽش  ای کَ ةؼای جتییً آن ارائَ کؼده ُای اونیَ از ؿازه

جؼیً ىؿیارُا،  زاٌتَ ةَ ارزیاةی ؾيهکؼد ظّد ةا جّزَ ةَ ؾانی جضنیهی ؾتارت اؿث از گؼایف ُيَ

ةاقغ.  ةا ىّفلیث در ؾيهکؼد ُيؼاه ىی جالش ةؼای ىّفلیث در ؾيهکؼد و ةؼظّرداری از نػاجی کَ

فؼاگیؼان دارای اٌگیؽش جضنیهی، جضؼك الزم ةؼای ةَ اجيام رؿاٌغن ىّفق یک جکهیف، ٌیم ةَ ُغف 

کٍٍغ جا ٌِایحاً ةَ ىّفلیث الزم در اىؼ  یا دؿحیاةی ةَ درزَ ىؿیٍی از قایـحگی در کار ظّد پیغا ىی

 (.1394ُكی، صاجيی و ىحلی،  ٌنؼجی یادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی ٌائم قٌّغ )ٌسفی،

دُغ و  جّان گفث اٌگیؽش جضنیهی ةَ ظّر ىـحلیو، ؾيهکؼد جضنیهی را جضث جأدیؼ كؼار ىی ىی

ؿایؼ ؾّاىم جأدیؼگػار ةؼ ؾيهکؼد جضنیهی ةیكحؼ از ظؼیق اٌگیؽش ةؼ ؾيهکؼد و پیكؼفث جضنیهی 

ـاةی ؾيّىی یا ظنّمی در ُای اکح ىِارت پیكؼفث جضنیهی، ىؿهّىات یاگػارٌغ.  جأدیؼ ىی

ُا یا ُؼ دو کَ ىؿهيان ةؼای  ُا و ٌكاٌَ وؿیهَ آزىایف ىّضّؾات درؿی اؿث کَ ىؿيّالً ةَ 

. در واكؽ پیكؼفث جضنیهی (1391ٌژاد،  )قؿاریقّد  گیؼی ىی کٍٍغ، اٌغازه آىّزان وضؽ ىی داٌف

ةؼای  قّد. ىی ُای ارزیاةی ؾيهکؼد ىؿهيان ىضـّب جؼیً ىالك یادگیؼٌغگان یکی از ىِو

ُای ؾهيی آٌِا ةؼای ورود ةَ دٌیای کار و اقحغال و  آىّزان ٌیؽ ىؿغل جضنیهی، ىؿؼف جّاٌایی داٌف

ُای ظّد را ةؼ قٍاظث  پؼدازان جؼةیحی ةـیاری از پژوُف ىلاظؽ جضنیهی ةاالجؼ اؿث؛ ةٍاةؼایً ٌؼؼیَ

(. ؾّاىم ىحؿغد 1394ٌـب،  اٌغ )دنیؼٌامؼ و صـیٍی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىحيؼکؽ کؼده

آىّزان ادؼگػار ةاقٍغ کَ  جّاٌٍغ ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف فؼدی، ظاٌّادگی، آىّزقی و ازحياؾی ىی

ُای ىغیؼیث کالس ىؿهيان ٌیؽ در پیكؼفث جضنیهی  ؿتکرؿغ  در ایً ىیان ةَ ٌؼؼ ىی

 ةاقغ. آىّزان ىؤدؼ ىی داٌف

آىّزان جأکیغ  ر فؼایٍغ جغریؾ و ىّفلیث داٌفُای مّرت گؼفحَ ٌیؽ ةؼ ٌلف ىِو ىؿهو د پژوُف

( در پژوُف ظّد ٌكان دادٌغ کَ ةیً ؿتک 1395ةؼدةؼی ) اٌغ. صازحی، ةعحیارپّر و صتیتی کؼده

گؼای و ؿتک  گؼای ىؿهيان ةا اٌگیؽش ریاضی؛ و ؿتک ىغیؼیث کالس جؿاىم ىغیؼیث کالس جؿاىم

ی، زؼزافک ةعَ ىؿٍاداری وزّد دارد. ىضيغیآىّزان، را گؼ ىؿهيان ةا پیكؼفث ریاضی داٌف ىغاظهَ

رؿیغٌغ کَ رفحار ىؿهو ةؼ اٌگیؽش  ( ةَ ایً ٌحیس1394َ) چیٍَ ىضيغآةادی و ؿاالری ٌعؿی

 ىلغم وامم، کؼدٌّكاةی، و زيكیغی  آىّزان جأدیؼگػار اؿث. پژوُف ىضيغی، یارىضيغی داٌف

ِّىی فؼدی ةؼ ةِتّد اٌگیؽش ( ٌكان داد آىّزش ةَ قیّه یادگیؼی ىكارکحی و ٌلكَ ىف1394)

ُا و  ( ٌكان داد کَ ةیً ىِارت2012آىّزان ىؤدؼ اؿث. آدیيّ ) جضنیهی و پیكؼفث جضنیهی داٌف

آىّزان در درس فیؽیک،  ُای ىغیؼیث کالس ادؼةعف ىؿهيان ةا پیكؼفث جضنیهی داٌف جکٍیک

ّد ٌكان دادٌغ کَ ةیً ( در پژوُف ظ2009) 1داری وزّد دارد. اوریو، کّکَ و اٌـیا ىؿٍی  راةعَ

 ؿتک ىغیؼیث کالس ىؿهيان و جغریؾ واكؿی اؾحلادات آٌِا راةعَ وزّد دارد. 

                                                           
1. Evrim, Gökçe & Ensia 
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آىّزان  اٌگیؽگی و افث جضنیهی داٌف ُا و ىكکالت و ىـائهی ُيچّن ةی ةا جّزَ ةَ وزّد چانف

ائَ ظنّص در ار در ٌؼام آىّزقی و ٌلف ىِو ىؿهو و ٌّع ىغیؼیث کالؿی او در ٌؼام آىّزقی و ةَ

ُا، ایً پژوُف درمغد ةؼآىغ کَ  آىّزان و کيک ةَ رقغ و پیكؼفث جضنیهی آن اٌگیؽه الزم ةَ داٌف

را  آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث داٌف رفحار ىكارکثجأدیؼ 

 قٌّغ: ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ. ةٍاةؼایً ؿَ فؼضیَ زیؼ ىعؼح ىی

آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىؤدؼ  اٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفزّی . رفحار ىكارکث1

 اؿث.

آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج جأدیؼ  زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش دروٌی داٌف . رفحار ىكارکث2

 دارد.

آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج جأدیؼ  زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش ةیؼوٌی داٌف . رفحار ىكارکث3

 دارد.

 

 ضىاسی يشر

روش پژوُف از نضاظ ُغف، کارةؼدی و از نضاظ قیّه ازؼا، قتَ آزىایكی ةا گؼوه کٍحؼل و آزىایف 

آىّزان دظحؼ پایَ قكو اةحغایی ٌاصیَ ؿَ  ةاقغ. زاىؿَ آىاری پژوُف، داٌف آزىّن ىی ةغون پیف

ُای پژوُف  صسو ٌيٌَّ ةؼای روش ةاقٍغ. ٌفؼ ىی 8574، ةَ جؿغاد 1396-97کؼج در ؿال جضنیهی 

ٌفؼ پیكٍِاد قغه اؿث. ةَ  15( صغاكم 1394( و دالور )1393ٌیا ) آزىایكی در ىٍاةؿی چّن صافغ

آىّزان پایَ  ٌفؼ از داٌف 60گیؼی در دؿحؼس،  ُيیً ىٍؼّر، صسو ٌيٌَّ ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّ

ت وانغیً قكو جضنیهی دظحؼ در كانب دو گؼوه اٌحعاب قغٌغ و ةؼ اؿاس ضؼیب ُّقی و جضنیال

ٌفؼه ةا دو روش ىحفاوت در ىغیؼیث کالس )روش ىغیؼیث  30و در دو کالس  ةا ُو ُيحاؿازی قغه

ٌاىَ اؿحاٌغارد  ىكارکحی و روش ىغیؼیث غیؼىكارکحی( گيارده قغٌغ. در ایً پژوُف از پؼؿف

از  ( ةؼای ةؼرؿی اٌگیؽش جضنیهی، و ةؼای ارزیاةی پیكؼفث جضنیهی1981اٌگیؽش جضنیهی ُارجؼ )

 33  ( قاىم1981ٌاىَ اؿحاٌغارد اٌگیؽش جضنیهی ُارجؼ ) آىّزان اؿحفاده قغ. پؼؿف کارٌاىَ داٌف

؛ 1وكث،  گّیَ و دو ىؤنفَ اٌگیؽه ةیؼوٌی و اٌگیؽه دروٌی ةّده و ةؼ اؿاس ىلیاس نیکؼت )ُیچ

( در پژوُف 1388ةاقغ. ةضؼاٌی ) ( ىی5؛ جلؼیتاً ُيیكَ، 4؛ اکذؼ اوكات، 3؛ گاُی اوكات،2ٌغرت،  ةَ

روایی اةؽار را دؿث آورده و  را ةَ 84/0ةؼاةؼ ةا  KMOظّد ةا اؿحفاده از قیّه جضهیم اکحكافی ضؼیب 

گؽارش  82/0جأییغ کؼد. ٌسفی و ُيکاران ٌیؽ پایایی ایً اةؽار را ةا اؿحفاده از آزىّن آنفای کؼوٌتاخ 

پایایی جأییغ کؼده و ٌاىَ را  پؼؿف ( ٌیؽ روایی ای1395ًاٌغ. ىؿؼوفی، پّرزيكیغی و ىؼادی ) کؼده

ٌاىَ  اٌغ. در ایً پژوُف ٌیؽ پایایی ایً پؼؿف ةَ دؿث آورده 85/0آن را ةا آزىّن آنفای کؼوٌتاخ 

ُای  ُا از قاظل دؿث آىغ کَ ٌكان از پایایی ىٍاؿب اةؽار پژوُف دارد. ةؼای جّمیف داده ةَ 79/0

، اؿيیؼٌّف -يّگؼوفنّکُا از آزىّن  ىال ةّدن دادهىؼکؽی ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار، ةؼای ةؼرؿی ٌؼ
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ُا و  ُای پژوُف از آزىّن نّن زِث ةؼرؿی ُيـاٌی واریاٌؾ و جضهیم اؿحٍتاظی داده ةؼای جسؽیَ 

 قغ.اؿحفاده ىـحلم  tآزىّن 

 

 َا یافتٍ

ٌفؼ  30آىّزان دظحؼ پایَ قكو جضنیهی در گؼوه آزىایف و  %( از داٌف50ٌفؼ ) 30در ایً پژوُف 

( ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىؿیار ىحغیؼُای پژوُف را 1%( ٌیؽ در گؼوه کٍحؼل كؼار داده قغٌغ. زغول )50)

 دُغ. ٌكان ىی
 َای مزکشی ي پزاکىدگی متغیزَای پضيَص ( ضاخص1جديل )

 اوحزاف معیار میاوگیه تعداد گزيٌ مؤلفٍ

 گزيٌ کىتزل

آسمًن( )پس  

08/3 30 اٌگیؽش  32/0  

40/3 30 اٌگیؽش دروٌی  43/0  

76/2 30 اٌگیؽش ةیؼوٌی  74/0  

30/16 30 پیكؼفث جضنیهی  66/1  

 گزيٌ آسمایص

آسمًن( )پس  

52/3 30 اٌگیؽش  54/0  

74/3 30 اٌگیؽش دروٌی  33/0  

29/3 30 اٌگیؽش ةیؼوٌی  06/1  

94/17 30 پیكؼفث جضنیهی  00/1  
 

آزىّن گؼوه آزىایف ةا  (، ىیاٌگیً ٌيؼات پیكؼفث جضنیهی در پؾ1زغول )ةؼ اؿاس اظالؾات 

کيحؼیً  76/2آزىّن گؼوه کٍحؼل ةا  و ىیاٌگیً اٌگیؽش ةیؼوٌی در پؾ ةیكحؼیً ىیاٌگیً 94/17

کيحؼیً  32/0آزىّن اٌگیؽش ةا  اٌضؼاف ىؿیار گؼوه کٍحؼل در پؾىیاٌگیً ةّده اؿث. ُيچٍیً 

ةیكحؼیً اٌضؼاف  66/1آزىّن پیكؼفث جضنیهی ةا  اٌضؼاف ىؿیار و اٌضؼاف ىؿیار گؼوه کٍحؼل در پؾ

 ىؿیار ةّده اؿث.

 -نيّگؼوفّکُای پاراىحؼیک، از آزىّن  ُا زِث اؿحفاده از آزىّن ةؼای ةؼرؿی ٌؼىال ةّدن داده

 گؽارش قغه اؿث. (2)اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول  اؿيیؼٌّف
 اسمیزوف -لمًگزيفًک( آسمًن 2جديل )

داری سطح معىی گزيٌ مؤلفٍ  مقدار خطا 
تأیید 

یٍفزض  
گیزی وتیجٍ  

 گزيٌ کىتزل

آسمًن( )پس  

62/0 اٌگیؽش  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

80/0 اٌگیؽش دروٌی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

92/0 اٌگیؽش ةیؼوٌی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

پیكؼفث 

 جضنیهی
38/0  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 
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 اسمیزوف -لمًگزيفًک( آسمًن 2جديل )ادامٍ 

داری سطح معىی گزيٌ مؤلفٍ امقدار خط   
تأیید 

 فزضیٍ
گیزی وتیجٍ  

گزيٌ 

 آسمایص

آسمًن( )پس  

64/0 اٌگیؽش  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

48/0 اٌگیؽش دروٌی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

10/0 اٌگیؽش ةیؼوٌی  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

پیكؼفث 

 جضنیهی
37/0  05/0  H0 ٌؼىال اؿث 

جؼ از ىلغار  ُا ةؽرگ ىؤنفَداری ةؼای جيام  ( چّن ىلغار ؿعش ىؿٍی2ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول )

اؿث، در ٌحیسَ ایً ىحغیؼُا دارای جّزیؽ ٌؼىال ُـحٍغ. ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ٌحایر  05/0ظعای 

اؿث، در ٌحیسَ  05/0جؼ از ىلغار ظعای  ُا ةؽرگ داری ةؼای جيام ىؤنفَ آزىّن نّن، چّن ؿعش ىؿٍی

 .ُا از جساٌؾ )ُيـاٌی( ةؼظّردار اؿث واریاٌؾ ظعا در گؼوه
 

 آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف رفحار ىكارکث (1فؼضیَ

 ىؤدؼ اؿث.
َای آسمایص ي کىتزل در  دي گزيٌ مستقل اوگیشش ي پیطزفت تحصیلی بیه گزيٌ tآسمًن  (3)جديل 

 آسمًن پس

 معىاداری t df اوحزاف معیار میاوگیه گزيٌ متغیز

 پیطزفت تحصیلی
30/16 کٍحؼل  66/1  

28/4-  58 0001/0  
94/17 آزىایف  00/1  

 

دؿث آىغه، ةا اظيیٍان  ةَ tو ىلغار  05/0( صاکی از آن اؿث کَ در ؿعش ظعای 3ٌحایر زغول )

زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ پیكؼفث جضنیهی  رفحار ىكارکثجّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ  درمغ ىی 95

 داقحَ اؿث.آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج، جأدیؼ  داٌف
 

 آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج داٌف اٌگیؽش دروٌیزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ  رفحار ىكارکث (2فؼضیَ 

 جأدیؼ دارد.

 (4)دو گؼوه ىـحلم اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول  tةؼای پاؿط ةَ ایً فؼضیَ از آزىّن 

 ارائَ قغه اؿث.
 آسمًن َای آسمایص ي کىتزل در پس زيٌدي گزيٌ مستقل اوگیشش دريوی بیه گ tآسمًن  (4)جديل 

 معىاداری t df اوحزاف معیار میاوگیه گزيٌ متغیز

 اوگیشش دريوی
40/3 کٍحؼل  43/0  

22/3-  58 002/0  
74/3 آزىایف  33/0  



      0931زهستاى  ( / 01)پیاپی  4ضواره  سوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                        70  

 α ،22/3-;t;05/0دو گؼوه ىـحلم ٌكان داد کَ در ؿعش ظعای  t( ٌحایر آزىّن 4در زغول )

رفحار جّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ  درمغ ىی 95ث، نػا ةا اظيیٍان جؼ اؿ ( ةؽرگ96/1زغول ) tاز 

 ىؤدؼ اؿث. آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج داٌف اٌگیؽش دروٌیزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ  ىكارکث

 

 آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج داٌفاٌگیؽش ةیؼوٌی  زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ رفحار ىكارکث (3فؼضیَ 

 جأدیؼ دارد.

 (5)دو گؼوه ىـحلم اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن در زغول  tفؼضیَ از آزىّن  ةؼای پاؿط ةَ ایً

 ةیان قغه اؿث.
 آسمًن َای آسمایص ي کىتزل در پس دي گزيٌ مستقل اوگیشش بیزيوی بیه گزيٌ tآسمًن  (5)جديل 

 معىاداری t df اوحزاف معیار میاوگیه گزيٌ متغیز

 اوگیشش بیزيوی
 74/0 76/2 کٍحؼل

09/2- 58 04/0 
 06/1 29/3 آزىایف

 

زغول  tاز  α ،09/2-;t;05/0دو گؼوه ىـحلم ٌكان داد کَ در ؿعش ظعای  tٌحایر آزىّن 

رفحار جّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ  درمغ ىی 95جؼ اؿث، نػا ةا اظيیٍان  ( ةؽرگ96/1)

 اؿث. ىؤدؼ آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج داٌف اٌگیؽش ةیؼوٌیزّیاٌَ ىؿهيان ةؼ  ىكارکث

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ

زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث جضنیهی  رفحار ىكارکثجأدیؼ ایً پژوُف کَ ةا ُغف ةؼرؿی 

زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ اٌگیؽش  رفحار ىكارکثکَ آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج اٌسام قغ، ٌكان داد  داٌف

ُای پژوُف  ٌحایر یافحَداقحَ اؿث.  آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج، جأدیؼ و پیكؼفث جضنیهی داٌف

زؼزافکی و  (؛ ىضيغی1395صازحی و ُيکاران )ُای دیگؼ پژوُكگؼاٌی چّن  صاضؼ ةا یافحَ

(؛ 1394ظانغی ) ؿفهی و دادرس اوىاؿالن (؛ كاؿيی1394(؛ ىضيغی و ُيکاران )1394ُيکاران )

  آذر و  ضيّدی، فحضی(؛ ى1392(؛ آریاپّران و ُيکاران )1394فالصی اىاىؽاده و کؼةالیی )

ُيـّ ( 2007(؛ کاٌحؼ و ُيکاران )2009(؛ اوریو و ُيکاران )2012(؛ آدیيّ )1388اؿفٍغیاری )

( کَ راةعَ ىؿٍاداری ةیً آگاُی 1393ىِيّئی و ُيکاران ) ىؤىٍیةا ٌحایر پژوُف ةاقغ، اىا  ىی

هّم، فارؿی و ُای ٌّیً جغریؾ و اٌگیؽش قغهی ةؼ پیكؼفث جضنیهی دروس ؾ ىؿهيان از روش

ىغیؼیث جّان گفث کَ  ُای پژوُف صاضؼ ىی در جتییً یافحَ ریاضی ةَ دؿث ٌیاورد، ُيـّ ٌیـث.

درؿی  ُای روزاٌَ ةؼٌاىَ دُی فؿانیث ُایی ىاٌٍغ ٌؼارت ةؼ ىضیط کالس، ؿاظث آىّزش قاىم زٍتَ

کَ  و جعنیل ىّاد آىّزقی ةؼای فؼاگیؼان اؿث. ىغیؼیث کالس درس، فؼایٍغی چؼظكی اؿث

ةاقغ و ؾّاىم ىؼةّط ةَ  قاىم ظؼاصی پیكؼفحَ، ازؼا، ارزیاةی در ظّل ازؼا و ارزیاةی ٌِایی ىی

ُای اٌسام قغه ةؼای یادگیؼی  ُا را در ٌؼؼ گؼفحَ، ىّزب پیكؼفث در فؿانیث فؼاگیؼان و ىضیط آن
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ٌیاز ةَ  گؼدد؛ اصـاس قّد. ىكارکث ةاؾخ افؽایف روصیَ و کارایی ىی فؼاگیؼان در کالس درس ىی

کٍغ؛ ةاؾخ ارضای صؾ جؿهق و جلّیث ُيتـحگی و ٍُسارُای گؼوُی  اصحؼام را در افؼاد ارضا ىی

جضنیهی   اٌگیؽهیاةغ.  ُا جلّیث ىی گكایی آن گؼدد و ادؼةعكی و ٌیؼوی اةغاع، ظالكیث و ىكکم ىی

ةعكغ و در  ىی آیغ و چیؽی اؿث کَ ةَ رفحار، قغت و زِث صـاب ىی یکی از ىهؽوىات یادگیؼی ةَ

کٍغ. در واكؽ، اٌگیؽه آن چیؽی اؿث کَ ةَ یادگیؼٌغه اٌؼژی  ىی صفغ و جغاوم آن ةَ یادگیؼٌغه کيک

. در ُؼ ىضیط آىّزقی، اٌگیؽش ٌلف ةـیار ىِيی را در کٍغ ُای او را ُغایث ىی دُغ و فؿانیث ىی

کٍغ. ىـهو اؿث کَ  ىی و پؼورش ایفا ُای آىّزش  گیؼی و ازؼای ةؼٌاىَ ریؽی، جنيیو ُغایث ةؼٌاىَ

در فؼایٍغ آىّزش و جغریؾ، اٌگیؽش، ىضؼك جالش و فؿانیث ةؼای یادگیؼی و آىّزش اؿث. کالؿی 

ُای کالؿی  پؼؿٍغ، در ةضخ ُای زیادی ىی کَ در آن، فؼاگیؼان ةَ درس، جّزَ کاىم دارٌغ، ؿؤال

دارای اٌگیؽه اؿث.  دٍُغ، کالؿی قؼکث فؿال دارٌغ و جکانیف را ةا دكث و ةَ ىّكؽ اٌسام ىی

جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ راةعَ ىـحلیو و ىضکيی ةیً اٌگیؽش )ادراك کفایث( و ؾيهکؼد 

اٌغرکاران جؿهیو و جؼةیث  جضنیهی ىعهّب آٌِا وزّد دارد؛ ةَ ُيیً دنیم، ىؿهيان، ىؼةیان و دؿث

فؼاگیؼان ُـحٍغ و ؾالكگی و ؾغم اٌگیؽه ةؼظی از  ُای ةؼظؼف کؼدن ةی وزّی راه ُيّاره در زـث

 ىٍغ کٍٍغ. ٌيایٍغ جا ةَ ُؼ وؿیهَ فؼاگیؼان را ةَ یادگیؼی، درس و ىغرؿَ ؾالكَ جالش ىی

اٌگیؽش زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ  رفحار ىكارکثجأدیؼ  در ظنّص فؼضیَ دوم پژوُف، ٌحایر ةیاٌگؼ

صازحی و ُای َ ُای پژوُف صاضؼ ةا یافح یافحَةاقغ.  آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج ىی داٌف دروٌی

(؛ 1394(؛ ىضيغی و ُيکاران )1394زؼزافکی و ُيکاران ) (؛ ىضيغی1395ُيکاران )

(؛ و کاٌحؼ 2009(؛ اوریو و ُيکاران )1392(؛ آریاپّران و ُيکاران )1394اىاىؽاده و کؼةالیی ) فالصی

درس، ىغیؼیث کالس جّان گفث کَ  جتییً ایً یافحَ ىیةاقغ. در  ( ُيـّ ىی2007و ُيکاران )

ةاقغ.  ىی« قعنیث، جغریؾ و ٌؼو و اٌضتاط» اؿاؿی ىفِّىی چٍغةؿغی و قاىم ؿَ زٍتَ

ُای اوؿث کَ ةَ  قعنیث قاىم ةاورُای ىغرس درةاره قعنیث فؼاگیؼان و آن دؿحَ از فؿانیث

ُایی ٌاػؼ اؿث کَ  کٍغ. ؾٍنؼ جغریؾ ةؼ جيام اؾيال و فؿانیث رقغ فؼدی یادگیؼٌغگان کيک ىی

ُای یادگیؼی در کالس درس و ٌضّه ىغیؼیث زىان و ىکان اٌسام  یساد و ةـط فؿانیثىغرس ةؼای ا

ُای ىغرؿان اقاره دارد کَ ٌاػؼ ةؼ جؿییً و جغویً  دُغ. اٌضتاط ٌیؽ ةَ آن دؿحَ از فؿانیث ىی

ةاقغ. کالس درؿی کَ دارای اٌـسام و اُغاف روقً  اؿحاٌغاردُای ىٍاؿب رفحار در کالس درس ىی

جتؽ آن  ُای ةـیار ةیكحؼی ةؼای یادگیؼی و ةَ  ٌؼيی و جؿارض ٌكّد، فؼمث عّش ةیةاقغ و دؿح

ظاظؼ  دارای اٌگیؽش دروٌی، کاری را ةَ فؼاگیؼان آورد. ىّفلیث درؿی یادگیؼٌغگان ظّد فؼاُو ىی

ای از آن ٌگیؼٌغ، اصـاس  ای زغاگاٌَ، و صحی اگؼ ُو ٌحیسَ دٍُغ، ٌَ ٌحیسَ ظّد آن اٌسام ىی

ای اقاره دارد کَ افؼاد را ةَ مّرت ظّدزّش و  عّاٍُغ کؼد. اٌگیؽش دروٌی ةَ اٌگیؽهپكیياٌی ٌ

ٌؼؼ از  دارد و اٌسام جکهیف ةَ ظّدی ظّد و مؼف دروٌی ةَ ؿيث اٌسام جکهیف ظاص ةَ صؼکث وا ىی

 ةعف اؿث. ُای ةیؼوٌی ةؼای فؼد، ارزقيٍغ و رضایث پاداش
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اٌگیؽش زّیاٌَ ىؿهيان ةؼ  أدیؼ رفحار ىكارکثدر ظنّص فؼضیَ ؿّم پژوُف، ٌحایر ةیاٌگؼ ج

صازحی و ُای  ٌحایر پژوُف صاضؼ ةا یافحَةاقغ.  ىی آىّزان اةحغایی ٌاصیَ ؿَ کؼج داٌف ةیؼوٌی

(؛ 1394(؛ ىضيغی و ُيکاران )1394زؼزافکی و ُيکاران ) (؛ ىضيغی1395ُيکاران )

(؛ و کاٌحؼ 2009(؛ اوریو و ُيکاران )1392(؛ آریاپّران و ُيکاران )1394اىاىؽاده و کؼةالیی ) فالصی

در اٌگیؽش جّان گفث  ُای پژوُف صاضؼ ىی ةؼای جتییً یافحَ( ُيـّ اؿث. 2007و ُيکاران )

آىّزی کَ جکانیفف را  اٌگیؽد. ةؼای ىذال، داٌف ةیؼوٌی، یک ؾاىم ظارزی فؼاگیؼ را ةَ فؿانیث ةؼىی

رای اٌگیؽش ةیؼوٌی اؿث. اٌگیؽش ةیؼوٌی ٌیؽ دُغ جا در ةازی فّجتال قؼکث کٍغ دا ظّب اٌسام ىی

ُای ةیؼوٌی ىستّر ةَ اٌسام یک جکهیف  ُا و جلّیث ای اقاره دارد کَ افؼاد را ةَ دنیم پاداش ةَ اٌگیؽه

 کٍغ. ىی

ُای ىغیؼیث و ضؼورت آن در ُؽاره  قّد ىفِّم ؿتک ُای پژوُف پیكٍِاد ىی ةؼ اؿاس یافحَ

ُای آىّزقی ةؼای آىّزش ىؿهيان  جكؼیش گؼدد و کارگاه و دوره ؿّم، ةؼای ىؿهيان و اونیای ىغرؿَ

ریؽی و ازؼا گؼدد و آظؼیً  ُای مضیش ىغیؼیث ىكارکحی کالس درس، ةؼٌاىَ در ظنّص روش

آىّزان در  ُای اٌگیؽه ةعكیغن ةَ داٌف ُای ؾهيی در صّزه ىغیؼیث ىكارکحی کالس و روش یافحَ

و پؼورش ةؼای ىغیؼان و ىـئّنیً  قّد کَ آىّزش  اد ىیُا كؼار گیؼد. ُيچٍیً پیكٍِ اظحیار آن

ُا در ازؼای ىغیؼیث ىكارکحی،  ىغارس، ىؽایای ىغیؼیث ىكارکحی کالس را جكؼیش ٌيایغ جا آن

ُایی ُيچّن ؾغم  ُا ةا ىضغودیث ایً پژوُف ٌیؽ ُياٌٍغ ؿایؼ پژوُف دٍُغه ىؿهيان ةاقٍغ. یاری

ٌاىَ؛ ىضغود قغن زاىؿَ آىاری ةَ ٌاصیَ ؿَ  ر کٍار پؼؿفاؿحفاده از اةؽارُای دیگؼ ىذم ىناصتَ د

آىّزان در پاؿط دادن ةَ ؿؤاالت  و پؼورش قِؼؿحان کؼج؛ ضؿف در ُيکاری ةؼظی از داٌف آىّزش 

آىّزان در ةؼظی از زهـات کالس درس ىّازَِ ةّد  ةـیار اٌغکی از داٌف  ُا و غیتث ؾغه ٌاىَ پؼؿف

 ةؼرؿی، ىّرد ىحغیؼُای قٍاظحی ؾهث اؿٍادُای جفـیؼُا و پػیؼی، جؿيیو ُا را در زىیٍَ کَ یافحَ

 دُغ. جضث جأدیؼ كؼار ىی
 

 مىابع

ؿتک ىغیؼیث کالس ىؿهيان ةا اٌگیؽش و   (. راةع1392َآریاپّران، ؿؿیغ؛ ؾؽیؽی، فؼاىؼز؛ و دیٍاروٌغ، صـً. )

 .23-41(، 1)5قٍاؿی ىغرؿَ،  روانآىّزان پٍسو اةحغایی.  پیكؼفث ریاضی داٌف

آىّزان.  (. ىغیؼیث ىكارکحی ىؿهيان و ارجتاط آن ةا رفحار زاىؿَ ىغٌی داٌف1389اؿغی، ٌازٌیً. ) ةٍی

 .175-198(، 2)34، قٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی روان

(. راةعَ ؿتک ىغیؼیث ىؿهيان ةا اٌگیؽش 1395ةؼدةؼی، رضا. ) صازحی، صـیً؛ ةعحیارپّر، كتاد؛ و صتیتی

 .ُای ٌّیً ایؼان دوىیً ُيایف ىهی ؾهّم و فٍاوری آىّزان.  پیكؼفث ریاضی داٌف

ای ةؼ روش جضلیق در ؾهّم اٌـاٌی. جِؼان: ؿازىان ىعانؿَ و جغویً کحب (. ىلغى1393ٌَیا، ىضيغرضا. ) صافغ

 ؾهّم اٌـاٌی.
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ای ىّرد پژوُاٌَ  ىعانؿَ»آىّزان  ُای ىِو در پیكؼفث جضنیهی داٌف (. قاظن1396َصیغری، ٌّرانغیً. )

 .53-67(، 2)3، ىعانؿات رواٌكٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی«. داٌف فؼاقٍاظحی و راُتؼدُای یادگیؼیدرةاره 

 . جِؼان: ٌكؼ ویؼایف.قٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی روش جضلیق در روان(. 1394دالور، ؾهی. )

ای پیكؼفث جضنیهی و اٌگیؽه پیكؼفث  (. ةؼرؿی ىلایـ1394ٌَـب، ؿیغداود. ) دنیؼٌامؼ، ٌؼگؾ؛ و صـیٍی

ٌكؼیَ ؾهيی پژوُكی آىّزش و ارزقیاةی،  آىّزان اةحغایی ىغارس ؾادی و ُّقيٍغ قِؼ جتؼیؽ. داٌفدر 
8(29 ،)42-31. 

 . جِؼان: ٌكؼ دوران.قٍاؿی یادگیؼی و آىّزش( قٍاؿی پؼورقی ٌّیً )روان روان(. 1396اکتؼ. ) ؿیف، ؾهی

: پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات  . جِؼانؾو جغری  قٍاظحی جؼةیث ىتاٌی روان(. 1391اکتؼ. ) ٌژاد، ؾهی قؿاری

 فؼٍُگی.

 . جِؼان: ٌكؼ روان.ىلغىات ىغیؼیث آىّزقی(. 1389ةٍغ، ؾهی. ) ؾالكَ

(. ةؼرؿی جأدیؼ ٌضّه جغریؾ و رفحار ىؿهو ةؼ اٌگیؽه پیكؼفث 1394اىاىؽاده، فاظيَ؛ و کؼةالیی، فاظيَ. ) فالصی

 قٍاؿی، ؾهّم جؼةیحی و ؿتک زٌغگی.ً      انيههی روا ةیًدوىیً کٍفؼاٌؾ  آىّزان. و رقغ یادگیؼی داٌف

(. جأدیؼ رواةط و جؿاىم ؾاظفی ىؿهيان ةؼ 1394ظانغی، فاظيَ. ) ؿفهی، ؿيیؼا؛ و دادرس اوىاؿالن كاؿيی

 ، اؿحاٌتّل.انيههی ؾهّم رفحاری و ىعانؿات ازحياؾی دوىیً کٍفؼاٌؾ ةیً آىّزان.  پیكؼفث جضنیهی داٌف

(. ادؼةعكی 1394ىلغم، ىضيغ. )  وامم، ىـیب؛ کؼدٌّكاةی، رؿّل؛ و زيكیغی رىضيغیىضيغی، آرزو؛ یا

 آىّزان.  آىّزش ةَ قیّه یادگیؼی ىكارکحی و ٌلكَ ىفِّىی فؼدی ةؼ اٌگیؽش و پیكؼفث جضنیهی داٌف

 .139-158(، 2)1، فٍاوری آىّزش و یادگیؼی

(. جأدیؼ رفحار ىؿهو ةؼ 1394چیٍَ، پؼویً. ) ىضيغآةادی، فاظيَ؛ و ؿاالری  زؼزافکی، زُؼا؛ ٌعؿی  ىضيغی

، انيههی رواٌكٍاؿی، ؾهّم جؼةیحی و ؿتک زٌغگی دوىیً کٍفؼاٌؾ ةیً آىّزان. اٌگیؽش جضنیهی داٌف

 داٌكگاه جؼةث صیغریَ.

ىیؽان ىكارکث فؿال   (. ةؼرؿی راةع1388َآذر، اؿکٍغر؛ و اؿفٍغیاری، رزب. ) ىضيّدی، فیؼوز؛ فحضی 

-82(، 3)10، قٍاؿی ن  ىسهَ ىعانؿات جؼةیحی و روازؼیان جغریؾ ةا پیكؼفث جضنیهی.  آىّزان در داٌف

65. 

آىّزان از  داٌف یهیؽش جضنیةیٍی اٌگ (. پیف1395) غه.یصيی، و؛ و ىؼادیىؼ ی،غی؛ پّرزيكییضی ،یىؿؼوف

 .31-43(، 2)1،فٍاوری ةؼٌاىَ درؿی ق ؿّاد فٍاوراٌَ ىؿهيان. یظؼ

(. ٌلف آگاُی ىؿهيان 1393اکتؼ. ) فؼد، ظاُؼه؛ و ؾسو، ؾهی رقکی، صـیً؛ ؾؽیؽیىِيّئی، صـیً؛ کا ىؤىٍی

اونیً کٍفؼاٌؾ ؿؼاؿؼی آىّزان.  ُای ٌّیً جغریؾ و اٌگیؽش قغهی ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف از روش
 .قٍاؿی، ىعانؿات ازحياؾی و فؼٍُگی ن    جّؿؿَ پایغار در ؾهّم جؼةیحی و روا

جأدیؼ ؿیؼت ٌیکّی اؿحادان و (. 1394ال؛ صاجيی، ىنعفی؛ و ىحلی، زُؼه. )ُكی، کي ٌسفی، ىضيغ؛ ٌنؼجی

 .1-22(، 1)10، رویکؼدُای ٌّیً آىّزقی ُای آن ةؼ اٌگیؽش جضنیهی داٌكسّیان داٌكگاه امفِان. ىؤنفَ

ىغار ىغیؼان  ىلایـَ رضایث قغهی ىؿهيان در ؿتک رُتؼی راةعَ ىغار و وػیفَ(. 1396) ىژگان.، یؽداٌفؼ
، داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ کؼج، کارقٍاؿی ارقغچاپ ٌكغه ٌاىَ  . پایانس ىحّؿعَ ٌاصیَ یک کؼجىغار

 قٍاؿی و ؾهّم جؼةیحی. داٌكکغه روان
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