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 دانشگاه فرهنگیان

 پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

 9318 زمستان، بیستم، شماره پنجمسال 

صضم ةا اسحفاده از جخحً ٌوصهيد ةر نیزان یادگیری،  آنوزش ریاضی پایً ىقش

 آنوزان یادداری و صوق یادگیری داىش
 

 

 2تًل افسری سرداریب، 1مًسًی فراوک

 43*4*4پػیؼش5                                                               43*0*1دریاٗث5 

 

 چى٥ذٜ 

 یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ ةؼ ٦ای ٨٦ق٤١غ ةؼرؿی ٣ٛف آ٨٠زش ریاوی ةا اؿح٘ادق از جعح٥ ةا ٦غؼ صاوؼ پژك٦ف

آز٨٠ف ةا  پؾ )آز٨٠ف آز٠ایكی ةا ًؼح پیف ی٢ جضٛیٙ از ٨٣ع ٣ی٥١ا .ق٨د ٠ی پایۀ قكٟ ا٣ساـ آ٨٠زاف دا٣ف یادگیؼی

آ٨٠زاف دظحؼ ك پـؼ پای٥ قكٟ ٣اصی٥ دك کؼ٠ا٣كاق در ؿاؿ جضنیٞی  گؼكق ک٤حؼؿ اؿث( زا٥ْ٠ آ٠اری کٞی٥ دا٣ف

ای اؿث ک٥ ة٥ م٨رت ٦غ٤١ٗغ از ٣٨١٣ۀ در دؿحؼس ا٣ساـ قغ( صسٟ  گیؼی ظ٨ق٥ ركش ٥٣٨١٣ اؿث( 41.,)42.,

آ٨٠ز اؿث ک٥ ةا گ١ارش جنادٗی در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ٚؼار دادق قغ٣غ( ٦ٟ گؼكق  دا٣ف +.٠ٜ ٥٣٨١٣ قا

زٞـ٥ در ٠ْؼض آ٨٠زش ةا +,٦ای گؼكق آز٠ایف ًی  ٣٘ؼ ة٨د٣غ( آز٨٠د٣ی 0,آز٠ایف ك ٦ٟ گؼكق ک٤حؼؿ قا٠ٜ 

ؼار گؼٗح٤غ( ز٧ث  ٚ یؼی ك یادداری از ٠ؤٝ٘ۀ ٣ٛف جعحۀ ٨٦ق٤١غ ةؼ یادگ ؿ٤سف اؿح٘ادق از جعح٥ ٨٦ق٤١غ

 ٣ا٥٠ پؼؿف آ٨٠زاف، یادگیؼی دا٣ف ق٨ؽ ة٥ ٠یؽاف ؿ٤سف ؿاظح٥ اؿح٘ادق قغ ك ةؼای آز٨٠ف ٠ْٟٞ آز٨٠ف ك پؾ پیف

ؽار  اؿح٘ادق قغ ك ة٥ ک١ک ٣ؼـ ك ١٦کاراف Hoyleای  گ٨ی٥ 3 ؼارگؼٗث( در ٠ؼص٥ٞ spss22ٗا   ٨٠رد جسؽی٥ كجضٞیٜٚ 

ك جضٞیٜ قغ ك ٣حایر  اؿ١یؼ٣ٖ جسؽی٥  )ج٨می٘ی ك آز٨٠ف ک٨١ٞگؼكؼ ٦ای صامٜ ةا اؿح٘ادق از آ٠ار  ٧٣ایی دادق

 ٣كاف داد ک٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی ٠ؤدؼ اؿث(

 قكٟ، جعح٥ ٨٦ق٤١غ، یادگیؼی ك یادداری، ق٨ؽ یادگیؼی  آ٨٠زش ریاوی، پای٥ ٚاصٌاٖ و٥ّذ٢:

 

                                                             
غیؼیث آ٨٠زقی، دا٣كکغق ادةیات ك ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی، كاصغ کؼ٠ا٣كاق، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، کؼ٠ا٣كاق، ( اؿحادیار گؼكق ٠,

  frnkmosavi@yahoo.com، ٠ـؤكؿایؼاف،   ٨٣یـ٤غق 

کارق٤اس ارقغ جک٨ٝ٨٤ژی آ٨٠زقی، دا٣كکغق ادةیات ك ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی، كاصغ کؼ٠ا٣كاق، دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی، کؼ٠ا٣كاق،  (-

 ایؼاف(
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 ٔمذٔٝ 

كری اًالّات ك ارجتاًات در ةـیاری از ٠غارس ة٥ ةعكی ةؼ ظالؼ قؼایي ٨٠ز٨د در ٠غارس ؿ٤حی، ٤ٗا

یادگیؼی جتغیٜ قغق اؿث ك جض٨ٝی ُّیٟ در کٞی٥ ٠ؼاصٜ آ٨٠زقی ایساد )وؼكری در ٗؼآی٤غ یادد٦ی

٦ای ؿ٤حی آ٨٠زش، ک٤غ ك  ج٨اف گ٘ث ک٥ در د٣یای پؼؿؼّث ا٠ؼكزی، ركش کؼدق اؿث( در ٠س٨١ع ٠ی

٦ای  یغ ١ّٞی ك آ٨٠زقی را ةا ٚغرت کاٗی ك ٦یساف ک٥ ٣یاز ٣ـٜج٨ا٤٣غ ٠٘ا٦یٟ زغ ٣اکارآ٠غ ٦ـح٤غ ك ١٣ی

٦ای ؿ٤حی یادد٦ی ك یادگیؼی ز٨اةگ٨ی  آ٨٠زاف اؿث، ةؼآكردق ؿاز٣غ( ا٠ؼكزق ركش ا٠ؼكزی دا٣ف

٦ای ؿ٤حی، دؿحیاةی ة٥ ٧٠ارت صٜ ٠ـأ٥ٝ، ة٥ کارگیؼی  کارگیؼی ركش ٣یاز٦ای ٗؼاگیؼاف ٣یـث؛ چ٨ف ةا ة٥

ی ك ج٘ا٦ٟ ةا یکغیگؼ ٠یـؼ ٣یـث( ة٤اةؼای٢ ٗؼاگیؼاف ٝػت ٣اقی از ّٟٞ را اًالّات، ٠كارکث، ١٦کار

٦ای ةؼظ٨رد ةا چ٤ی٢ ٠كکالجی، پیادق  صٜ ک٤٤غق ظ٨ا٦غ ة٨د( یکی از راق قاف ظـح٥ ٤١٧ٗغ ك ٠غرؿ٥ ةؼای ١٣ی

 #( ,4.,٦ای زغیغ در آ٨٠زش اؿث $٣یاز آذری ك صـی٤ی،  کؼدف قی٨ق

رك٣غ جض٨الت ز٧ا٣ی، ةا قحاب ةیكحؼی ةا ٠ض٨ریث ٤ّنؼ ةا ٨٧َر ك ج٨ؿ٥ْ ٤ٗاكری اًالّات 

٦ای دا٣كگا٦ی ك ٠غ٣ی  ٦ای ٣ُا٠ی آٔاز ك ة٥ ٠ضیي اًالّات در صاؿ گـحؼش اؿث( ای٢ ا٠ؼ از ٠ضیي

اـ آ٨٠زقی ك ٠ضیي جضنیٞی را در  اـ ٤ٗاكری اًالّات، ٣ُ ٤٠حٜٛ قغق اؿث( ةیكحؼ از دك د٥٦ اؿث ک٥ ٣ُ

آ٨٠زاف  ٗح٥ ك صحی در صاؿ ج٨ؿ٥ْ ة٥ ٨ُ٤٠ر اٗؽایف ؿٌش آگا٦ی دا٣فةؼ گؼٗح٥ اؿث( در کك٨ر٦ای پیكؼ

الّاجی، اٗؽایف ركصی٥ جضٛیٙ ك  در ارجتاط ةا ٤ٗاكری اًالّات، ایساد آ٠ادگی ةؼای كركد ة٥ زا٠ْۀ ًا

پژك٦ف، اؿح٘ادق ة٧ی٥٤ از ای٢ دریای ةیکؼاف ك اٗؽایف ج٨ٝیغ دا٣ف، از ٠غارس ٨٦ق٤١غ ة٥ زای ٠غارس 

 #(+4.,داری قغق اؿث $٠ضؼاةی، ةؼ ؿ٤حی ة٧ؼق

ة٥ جأؿیؾ ٠غارس ٨٦ق٤١غ پؼداظح٥ ك در ای٢  .3.,کك٨ر ٠ا ٣یؽ از ای٢ ا٠ؼ ٠ـحذ٤ی ٣ت٨دق ك از ؿاؿ 

راؿحا ؿ٤غ را٦تؼدی ٠غارس ٨٦ق٤١غ ة٥ درظ٨اؿث ؿاز٠اف آ٨٠زش ك پؼكرش اؿحاف ج٧ؼاف ج٨ؿي ز٧اد 

ٖ ٠غارس ٨٦ق٤١غ آ٠غق اؿث ک٥ دا٣كگا٦ی م٤ْحی قؼیٖ ج٤ُیٟ قغق اؿث( در ای٢ ؿ٤غ در جْؼی

٠غرؿ٥ ٨٦ق٤١غ ؿاز٠ا٣ی اؿث آ٨٠زقی، ةا ٨٠ز٨دیحی ٗیؽیکی ك صٛیٛی $٥٣ ٠سازی# ک٥ در آف 

آ٨٠زاف ٠ح٤اؿب ةا  آ٨٠زاف ة٥ قکٜ ٨٣ی٤ی آ٨٠زش ظ٨ا٤٦غ دیغ( در ای٢ گ٥٣٨ ٠غارس، دا٣ف دا٣ف

ا٠ی اؿحْغاد٦ای ةا٨ٛٝق پؼداز٣غ، ج٨ز٥ ة٥ ةاكر کؼدف ج١ اؿحْغاد٦ا ك ّالیٙ ظ٨د ة٥ یادگیؼی ٠ی

ظ٨رد، ١٦چ٤ی٢ ٠ضغكدیحی در ادا٥٠  ٦ای آ٨٠زقی ك ٨ٗؽ ةؼ٣ا٥٠ ة٥ چكٟ ٠ی آ٨٠زاف در ج١ا٠ی ْٗاٝیث دا٣ف

# ةیاف کؼدق اؿث ک٥ كركد 442,$ ,رك٣غ یادگیؼی ك پیكؼٗث جضنیٞی آ٣اف كز٨د ٣ع٨ا٦غ داقث( ةکؼ

                                                             
1. Becker 
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ٞب ٠ضٛٛاف ٠ْحٛغ٣غ ای٢ جض٨ؿ ٤٠سؼ ة٥ ق٨د( أ ٤ٗاكری اًالّات ة٥ ٠غارس ٤٠سؼ ة٥ یادگیؼی ة٧حؼ ٠ی

ق٨د( در ای٢ ٠یاف ١ْٞ٠اف ةایغ در ٠ْؼض جض٨الت  آ٨٠ز ٠غار ٠ی ٠غار ة٥ ركیکؼد دا٣ف جٕییؼ یادگیؼی ٠ْٟٞ

#( +4.,٦ای ٤ٗاكری زغیغ کـب ١٣ای٤غ $٠ضؼاةی،  آ٨٠زقی ٚؼار گیؼ٣غ ك آگا٦ی ةیكحؼی از ٚاةٞیث

صٍ٘ ٠ٌاٝب ةؼای آ٧٣ا  ک٤٤غ ك ٦غؼكار صٍ٘ ٠یآ٨٠زا٣ی ک٥ ركیکؼد ؿٌضی دار٣غ، ٨ًًی دا٣ف

آ٨٠زا٣ی ک٥ ركیکؼد ١ّیٙ دار٣غ ٥٣ ج٧٤ا ةی٢ ٠ٌاٝتی ک٥ ةازپغیغآكری اؿث، ٥٣ ةؼای درؾ ك ٧ٟٗ( دا٣ف

ا٣غ، ك ٣یؽ ةی٢ ای٢ ک٤٤غ، ةٞک٥ ةی٢ ٠ٌاٝب زغیغ ك ٠ٌاٝتی ک٥ ٚتالً یادگؼٗح٥ظ٨ا٤٣غ ارجتاط ةؼٚؼار ٠ی٠ی

٦ای ٠ح٘اكت ٠ٌا٥ْٝ، ک٤٤غ( ركیکؼددر ز٣غگی ركز٠ؼق ٣یؽ ارجتاط ةؼٚؼار ٠ی ٦ای قعنی٠ٌاٝب ك جسؼة٥

ق٣٨غ ك ٦ؼ ؿٌضی از یادگیؼی دؿحاكرد ظاص ظ٨د را ةؼای ؿتب ؿ٨ٌح ٠ح٘اكت از یادگیؼی ٠ی

ج٨ا٣غ ة٥ ٣حایر ك ا٦غاؼ یادگیؼی ارجتاط داقح٥ ةاقغ( ٦ای ٠ٌا٥ْٝ ٠یٗؼاگیؼ٣غق دارد( ة٤اةؼای٢ ركیکؼد

ادؼةعكی جکاٝیٖ »# در پژك٦كی جضث ٨٤ّاف /4.,زادق، قکؼی ک٧ی ك ّـگؼی $ک١اٝی ٠ض١غ

ٗؼوی٥ امٞی پژك٦ف ٠ت٤ی ةؼ ٠ؤدؼ ة٨دف جکاٝیٖ « اٝکحؼك٣یکی در یادگیؼی ك یادداری درس ریاوی

کأػی، جاییغ کؼد٣غ( ٗحضی ك  –اٝکحؼك٣یکی ةؼ اٗؽایف یادگیؼی ك یادداری را ٣ـتث ة٥ جکاٝیٖ ٠غاد 

جأدیؼ  اٗؽار ریاوی دكـ اةحغایی ك ةؼرؿی ًؼاصی ك ج٨ٝیغ درس»در پژك٦كی جضث ٨٤ّاف  #.4.,١٦کاراف $

ؼ ةؼ  د٦غ درس ٠ی ة٥ ٣حایسی دؿث یاٗح٤غ ک٥ ٣كاف« آف ةؼ پیكؼٗث درؿی ك ظالٚیث ٗؼاگیؼاف اٗؽار ٨٠رد ٣ُ

 ٠ؤدؼ يپػیؼی ك ةـ ٦ای ظالٚیث ی٤ْی اماٝث، ؿیاٝی، ا٣ٌْاؼ جؼی٢ كیژگی اٗؽایف پیكؼٗث درؿی ك ٧٠ٟ

 ة٥ ركش ٠ٛایـ٥ جأدیؼ آ٨٠زش»ای ةا ٨٤ّاف  # در ٠ٌا4.٥ْٝ.,زةؼزغیاف ك ٣یٞی اص١غآةادی $ ة٨دق اؿث(

 ٨ّٞـ درس یادگیؼی ةؼ جٞ٘یٛی ركش ةا ؿاظحگؼایی ٠تح٤ی ةؼ ركش یک ة٥ ٨٤ّاف ٠٨٧٘٠ی ٦ای ٣ٛك٥

آز٨٠ف  پؾ ك آز٨٠ف پیف ١٣ؼات ةی٢ ٦ا، گؼكق داظٜ دریاٗح٤غ ک٥ در «اٝتؼز اؿحاف پای٥ ؿ٨ـ آ٨٠زاف دا٣ف

 آ٨٠زقی ركش دك ٦ؼ ة٨دق اؿث( ی٤ْی دار ٤ْ٠ی آز٨٠ف دا٣ف ك یادگیؼی ٤ْ٠ادار، ج٘اكت - گؼكق در ٦ؼ

 ١٣ؼات ٠یا٣گی٢ اظحالؼ ١٦چ٤ی٢ ة٨دق اؿث( ٠ؤدؼ آ٨٠زاف دار دا٣ف ٤ْ٠ی ك یادگیؼی دا٣ف ارجٛاء در

 آز٨٠ف گؼكق گ٨اق ة٨د، كٝی از یكحؼة دار گؼكق آز٠ایف ٤ْ٠ی یادگیؼی ك دا٣ف آز٨٠ف جی ٠ـحٜٛ پؾ

یادگیؼی  ةْغ در ج٧٤ا ٦ا ٠یا٣گی٢ اظحالؼ ای٢ ٣غاد( ٣كاف دا٣ف ؿٌش در را داری ٤ْ٠ی آ٠اری ج٘اكت

ک٥ ٣یاز ة٥  ٨٠اردی در ٦ای ٠٨٧٘٠ی ٣ٛك٥ آ٨٠زش ركش دار ة٨د( پؾ ٤ْ٠ی آ٠اری ٣ُؼ از دار، ٤ْ٠ی

# در +,+-$ ,اقٞی د٣یـ٨ف .گؼدد ج٨می٥ ٠ی ،كز٨ددارد درؿی ٠ٌاٝب از ةاال ؿٌش ك ١ّیٙ یادگیؼی

آ٨٠زاف در دكرق آ٨٠زش زةاف  دا٣ف# ٦ای یادگیؼی $٠غؿ کٞب ةؼرؿی ؿتک»ای جضث ٨٤ّاف  ٠ٌا٥ْٝ

                                                             
1. Ashley – Denison  
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داری ةی٢  آ٣الی٢ ك دكرق آ٨٠زقی چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼق ة٥ ٣حایسی ة٥ ای٢ قؼح رؿیغ٣غ ک٥ ج٘اكت ٤ْ٠ی

٥ ةا ٠ضیي یادگیؼی چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼق ٣كاف دادق ٦ای یادگیؼی در ٠ضیي یادگیؼی آ٣الی٢ در ٠ٛایـ ؿتک

آ٨٠زاف در ٠ضیي  زةاف .آ٨٠زاف در دكرق آ٣الی٢ أٞب دارای ؿتک ١٦گؼا ك كاگؼا ة٨د٣غ ٣كغ( زةاف

 داد٣غ( یادگیؼی چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼق ؿتک ١٦گؼا را ةیكحؼ جؼزیش ٠ی

عح٥ ٨٦ق٤١غ چ٥ جادیؼی ٦ای ٨٦ق٤١غ ٠ا٤٣غ ج رك، در ای٢ پژك٦ف ة٥ د٣تاؿ ای٢ ٦ـحیٟ ک٥ ٤ٗاكری از ای٢

ةؼ  آ٨٠زاف پای٥ قكٟ ٣اصی٥ دك ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق دارد؟ ةؼ ٠یؽاف یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی دا٣ف

ج٨ا٣غ ركق٢ ؿازد ک٥ آیا ٨٦ق٤١غؿازی ٠غارس $جعح٥ ٨٦ق٤١غ#  ١٦ی٢ اؿاس ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٠ی

اف ٠ؤدؼ ةاقغ؟ ١٦چ٤ی٢ ةؼآ٣یٟ ک٥ آ٨٠ز ٦ای یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی دا٣ف ج٨ا٣غ ةؼ ؿتک ٠ی

٦ای  آ٨٠زاف، از قی٨ق پؾ از ادتات جأدیؼ ٨٦ق٤١غؿازی ةؼ یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی دا٣ف

ج٨ا٣غ در اظحیار آ٨٠زش ك  آ٨٠زاف در آ٨٠زش اؿح٘ادق ق٨د( ٣حایر ای٢ جضٛیٙ ٠ی ٨ٌٞ٠ب ك دٝع٨اق دا٣ف

ؼد جا آ٧٣ا گا٠ی ٠ؤدؼ ز٧ث ج٨ؿ٥ْ ك گـحؼش پؼكرش کك٨ر، دا٣كگاق ٦ا ك ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ٚؼار گی

٦ای اٝکحؼك٣یکی ك جس٧یؽ ٨٦ق٤١غؿازی $جعح٥ ٨٦ق٤١غ# ٠ؼاکؽ ةؼدار٣غ ك یادگیؼی ١ّیٙ را در  ؿیـحٟ

ٝػا پژك٦ف صاوؼ در پی پاؿط دادف ة٥ ای٢ پؼؿف اؿاؿی اؿث ک٥ آیا آ٨٠زاف ایساد ک٤٤غ(  دا٣ف

 ةؼ ٠یؽاف یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی ج٨ا٣غ ٠ی ٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ در درس ریاوی کالس

 ٦ای زیؼ ٨٠رد آز٨٠ف كاِٚ ظ٨ا٦غ قغ( داقح٥ ةاقغ؟ در ای٢ راؿحا ٗؼوی٥جأدیؼ 

 

 ٞا٢ پضٚٞؼ فزض٥ٝ

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ  ٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف یادگیؼی درس ریاوی دا٣ف اؿح٘ادق از کالس ),

 ٠ؤدؼ اؿث(

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ  ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف یادداری درس ریاوی دا٣ف٦ای ٠س٧ اؿح٘ادق از کالس )-

 ٠ؤدؼ اؿث(

آ٨٠زاف پای٥  ٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف ق٨ؽ یادگیؼی درس ریاوی دا٣ف اؿح٘ادق از کالس ).

 قكٟ ٠ؤدؼ اؿث( 

 

 رٚػ اخزا٢ پضٚٞؼ 

گؼكق ک٤حؼؿ اؿث( ركش پژك٦ف آز٨٠ف ةا  پؾ )آز٨٠ف آز٠ایكی ةا ًؼح پیف ای٢ جضٛیٙ از ٨٣ع ٣ی٥١

 آز٨٠ف ة٥ ًؼح ٚتٞی قکٜ آز٨٠ف اؿث( ای٢ ًؼح ةا اٗؽكدف پیف پؾ )آز٨٠ف آز٠ایكی از ٨٣ع پیف قت٥
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٦ای ٠عحٖٞ ك ٚتٜ  ٦ا ك زایگؽی٤ی جنادٗی درگؼكق آ٨٠د٣ی گیؼد( در ای٢ ًؼح پؾ از ا٣حعاب جنادٗی ٠ی

زا٠ْۀ آ٠اری را ق٣٨غ(  ٠ی گیؼی آز٨٠ف ا٣غازق ف٦ا در ٦ؼدك گؼكق ةا پی از ازؼای ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ، آز٨٠د٣ی

٣٘ؼ جكکیٜ  /-3.آ٨٠زاف پایۀ قكٟ دكرة اةحغایی ٠غارس ٣اصی٥ دك ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق ة٥ جْغاد  ج١ا٠ی دا٣ف

ای اؿح٘ادق قغ، ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ از ةی٢  گیؼی جنادٗی ظ٨ق٥ گیؼی از ركش ٥٣٨١٣ ةؼای ٥٣٨١٣ دادق اؿث(

 قكٟآ٨٠ز پایۀ  دا٣ف +.در ای٢ راؿحا،  ی٥ دكـ ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ا٣حعاب قغ(ؿ٥ ٣اصی٥ آ٨٠زش ك پؼكرش، ٣اص

ا٣حعاب ك ة٥ دك گؼكق جٛـیٟ قغ٣غ5 گؼكق آز٠ایف ةا اؿح٘ادق از جعحۀ ٨٦ق٤١غ ك گؼكق  ٠غرؿ٥ اةحغاییاز دك 

  ٦ای رایر، آ٨٠زش دیغ٣غ( ک٤حؼؿ ةا اؿح٘ادق از قی٨ق

اؿث( # كاصغ ٠غرؿ٥$ای  گیؼی جنادٗی ظ٨ق٥ گیؼی در ای٢ پژك٦ف ة٥ م٨رت ٥٣٨١٣ ركش ٥٣٨١٣

ای در ٨ًؿ دك ٠اق  دٚی٥ٛ 0/زٞـ٥  +,ز٧ث ةؼرؿی ادؼةعكی جعح٥ ٨٦ق٤١غ از زٞـات ٠غاظ٥ٞ در 

جضنیٞی اؿح٘ادق قغ ك ٚتٜ ك ةْغ از زٞـات از ٦ؼ دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ، آز٨٠ف یادگیؼی ك 

آ٨٠زاف  ٦ای دا٣ف یؼی ٠یؽاف رقغ آ٨٠ظح٥ریاوی ك ق٨ؽ یادگیؼی م٨رت گؼٗث( اةؽار یادگیادداری 

آز٨٠ف ة٨د، صامٜ قغ( ة٥ ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ٠یؽاف یادداری  آز٨٠ف ك پؾ ک٥ صامٜ ج٘اكت ١٣ؼات آ٧٣ا در پیف

قغق ة٥  آز٨٠ف، آز٣٨٠ی از ٠ضح٨ای ٨٠اد جغریؾ آ٨٠زاف ةْغ از گػقث چ٧ار ٦٘ح٥ از ازؼای پؾ دا٣ف

ا٣غ، ؿ٤سیغق ق٨د(  آ٣چ٥ در ز٠اف ازؼای ًؼح یاد گؼٗح٥ آ٨٠زاف از ١ّٜ آ٠غ جا ٠یؽاف یادداری دا٣ف

آز٨٠ف ك  آ٨٠زاف در پؾ آ٨٠زاف در ای٢ پژك٦ف صامٜ ج٘اكت ١٣ؼات دا٣ف ة٤اةؼای٢ ٠یؽاف یادداری دا٣ف

 ة٥ ق٨ؽ   ٣ا٥٠ ای ة٨د ک٥ آز٨٠د٣ی از پؼؿف گیؼی ق٨ؽ یادگیؼی ١٣ؼق آز٨٠ف یادداری اؿث ك اةؽار ا٣غازق

 آكد( # ة٥ دؿث ٠یHoyle $,443 یادگیؼی

آ٨٠زاف ٥٣٨١٣ در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ  ٣ض٨ق ازؼاء ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ای٢ قکٜ اؿث ک٥ اةحغا دا٣ف

ای٢ پژك٦ف از ٨٣ع  ٣٘ؼ ة٨د(  0,آ٨٠ز ك گؼكق ک٤حؼؿ ٣یؽ قا٠ٜ  دا٣ف 0,ٚؼار گؼٗح٤غ( گؼكق آز٠ایف قا٠ٜ 

ای  ٠ؼص٥ٞ ای جک گیؼی ظ٨ق٥ ركش ٥٣٨١٣آز٨٠ف ةا گؼكق ک٤حؼؿ ة٨د(  آز٨٠ف پؾ آز٠ایكی ة٥ م٨رت پیف

 +.قا٠ٜ ةا ز٤ـیث ٠عحٞي، ٠غرؿ٥  دكةغی٢ جؼجیب ک٥ از ةی٢ ٠غارس دظحؼا٥٣ ك پـؼا٥٣  ة٥ کار گؼٗح٥ قغ؛

ةؼ اؿاس ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ ٠ؼجتي ةا جضٛیٙ ة٥ دك گؼكق  كا٣حعاب  ة٥ ركش در دؿحؼس آ٨٠ز پای٥ قكٟ دا٣ف

در آ٨٠زش درس  زٞـ٥ از کالس ٨٦ق٤١غ +,آز٠ایف ًی  گؼكق( جٛـیٟ قغ٣غ $گؼكق آز٠ایف ك گ٨اق#

غ از پایاف زٞـات گؼكق آز٠ایف ریاوی ؼ  اؿح٘ادق کؼد٣غ( ْة یادگیؼی، یادداری ك ق٨ؽ ك گ٨اق از ٣ُ

ای٢ ًؼح از دك گؼكق جكکیٜ قغق اؿث ک٥ ٦ؼ دك ( در درس ریاوی ٨٠رد ٠ٛایـ٥ ٚؼار گؼٗح٤غ یادگیؼی
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گیؼی دكـ ةا یک  آز٨٠ف ك ا٣غازق گیؼی اكؿ ةا ازؼای یک پیف ازقگیؼی قغ٣غ( ا٣غ گؼكق دكةار ا٣غازق

غ از یک ٠اق گؼٗح٥ گؼٗث( آز٨٠ف آز٨٠ف م٨رت پؾ  قغ(  ٦ا ْة

٣ا٥٠ از ركش آ٠ار ج٨می٘ی ك  ٦ا ك جسؽی٥ ك جضٞیٜ پؼؿف در ای٢ پژك٦ف ة٥ ٨ُ٤٠ر ةیاف ج٨می٘ی دادق

از اظػ ٠س٨ز از ٠ـؤكالف، ٠ـحٛی١اً ة٥ گؼكق آ٠ار اؿح٤تاًی قا٠ٜ جضٞیٜ كاكریا٣ؾ اؿح٘ادق قغ( ٠ضٛٙ پؾ 

٣ا٠ۀ ٠ػک٨ر را ةؼ ركی آ٣اف ازؼاکؼد(  ای ک٥ ة٥ م٨رت جنادٗی ا٣حعاب کؼدق ة٨د، ٠ؼاز٥ْ ك پؼؿف ٥٣٨١٣

٨٠رد جسؽی٥ ك  spssاٗؽاری  ٦ا ة٥ ک١ک ةـحۀ ٣ؼـ ٦ا ة٥ م٨رت دؿحی، دادق ٣ا٥٠ پؾ از ق١ارش پؼؿف

 جضٞیٜ ٚؼار گؼٗث(

 

 ٞا٢ پضٚٞؼ ٤افتٝ

٦ای آ٠اری در دك ٚـ١ث ج٧ی٥ قغق اؿث(  ٦ای پژك٦ف ةا ج٨ز٥ ة٥ ا٦غاؼ پژك٦ف ك در راؿحای ٗؼض یاٗح٥

٦ایی ٣ُیؼ ٠یا٣گی٢ ك  ٦ای ج٨می٘ی ٠ا٤٣غ آ٠ارق ٦ا در زغاكٝی ج٤ُیٟ ك قاظل در ةعف ج٨می٘ی، دادق

ر ةعف ٦ای آز٨٠د٣ی، در ٦ؼ گؼكق ةیاف ك ةؼرؿی قغ( ؿپؾ د ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد ٦ؼ یک از گؼكق

٦ا ك اؿح٘ادق از ركش آ٠اری ٠ا٤٣غ آز٨٠ف جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ ة٥ ةؼرؿی  اؿح٤تاًی ةا جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق

٣٘ؼ در  ٦,0ای الزـ ةؼاةؼ  ٦ای ٠ْحتؼ ةؼای ا٣ساـ جضٞیٜ ٦ای جضٛیٙ پیف رك پؼداظح٥ قغ( جْغاد ٥٣٨١٣ ٗؼوی٥

 ٣٘ؼ در گؼكق ک٤حؼؿ ة٨د( 0,گؼكق آز٠ایف ك 

 

 ا ٞاِف(تٛص٥ف دادٜ

 
 آٔٛساٖ . تٛس٤غ فزاٚا٣٘ ٌزٜٚ دا٘ؼ1خذَٚ 

 درصذ تدٕؼ٣ درصذ تؼذاد ٌزٜٚ

 " +0*+ " +0*+ 0, آسٔا٤ؼ

 ++, " +0*+ 0, وٙتزَ

  ++, +. خٕغ

 

د٦غ ک٥ جْغاد  ٦ای ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ج٘کیک گؼكق را ٣كاف ٠ی ق٤اظحی ٥٣٨١٣ اًالّات ز١ْیث ,زغكؿ 

٣٘ؼ ی٤ْی ٠ْادؿ  0,ٗؼاد ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ، در گؼكق آز٠ایف ك جْغاد درمغ از ٠س٨١ع ا +٣0٘ؼ ی٤ْی ٠ْادؿ  0,

 ا٣غ(  درمغ از ٠س٨١ع اٗؼاد ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ در گؼكق ک٤حؼؿ ة٨دق +0
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آكری قغق را پؼدازش ك ظالم٥  ج٨اف اًالّات ز١ِ ٠یآ٧٣ا  كؿی٥ٞ ٦ایی را ک٥ ة٥ ٨ًر کٞی ركش ة٥

ك٦ف قا٠ٜ ٠یا٣گی٢ ك ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد یادگیؼی، ٦ای ج٨می٘ی ای٢ پژ ٣ا٤٠غ( یاٗح٥ کؼد، آ٠ار ج٨می٘ی ٠ی

آز٨٠ف اؿث ک٥ در  آز٨٠ف ك پؾ یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٠ؼاصٜ پیف

 ارائ٥ قغق اؿث(  -زغكؿ 

 
 ٞا٢ تٛص٥ف٣ ٔتغ٥زٞا٢ پضٚٞؼ . ٤افت2ٝخذَٚ

 آسٔا٤ؼ وٙتزَ ٘ٛتت آسٖٔٛ ٔتغ٥ز

ٗ٥ ٥ٔٗ٥ ا٘حزاف اعتا٘ذارد ٥ٔاٍ٘  ا٘حزاف اعتا٘ذارد اٍ٘

 +*-01 .*/0 +*-/0 .*24 آز٨٠ف پیف ٤اد٥ٌز٢

 +*,42 /*+. +*.0, .*.3 آز٨٠ف پؾ
 +*../ .*04 +*-+/ .*-2 آز٨٠ف پیف ٤اددار٢

 +*-,0 /*34 +*,.1 .*30 آز٨٠ف پؾ
 +*,-2 -*23 +*-00 -*30 آز٨٠ف پیف ؽٛق ٤اد٥ٌز٢

 +*430 /*.4 +*1.1 -*41 آز٨٠ف پؾ

 
آز٨٠ف ك  آ٨٠زاف در گؼكق ک٤حؼؿ در ٠ؼص٥ٞ پیف ، ٠یا٣گی٢ یادگیؼی در دا٣ف-اس ٣حایر زغكؿ ةؼ اؿ

جؼجیب ةؼاةؼ ةا  ک٥ ای٢ ٠ٛادیؼ در گؼكق آز٠ایف ة٥  اؿث؛ در صاٝی .*.3ك  .*24جؼجیب ةؼاةؼ  آز٨٠ف، ة٥ پؾ

آز٨٠ف  تث ة٥ پیفآز٨٠ف ٣ـ ک٤غ ک٥ یادگیؼی در گؼكق آز٠ایف در پؾ اؿث( ٣حایر ةیاف ٠ی /*+.ك  .*/0

 اٗؽایف چك١گیؼی داقح٥ اؿث؛ در م٨رجی ک٥ یادگیؼی گؼكق ک٤حؼؿ، جٕییؼ ٠ضـ٨ؿی ٣غاقح٥ اؿث( 

جؼجیب ةؼاةؼ ةا  آز٨٠ف، ة٥ آز٨٠ف ك پؾ آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ در ٠ؼص٥ٞ پیف ٠یا٣گی٢ یادداری دا٣ف

اؿث( ٣حایر  /*34ك  .*04ؼ ةا جؼجیب ةؼاة ک٥ ای٢ ٠ٛادیؼ در گؼكق آز٠ایف ة٥ اؿث( در صاٝی  .*30ك  .*-2

آز٨٠ف اٗؽایف ةیكحؼی  آز٨٠ف ٣ـتث ة٥ پیف آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف در پؾ ک٤غ ک٥ یادداری دا٣ف ةیاف ٠ی

 داقح٥ اؿث؛ در م٨رجی ک٥ یادداری گؼكق ک٤حؼؿ، جٕییؼ ٠ضـ٨ؿی ٣غاقح٥ اؿث(

جؼجیب  آز٨٠ف، ة٥ آز٨٠ف ك پؾ آ٨٠زاف در گؼكق ک٤حؼؿ در ٠ؼص٥ٞ پیف ٠یا٣گی٢ ق٨ؽ یادگیؼی دا٣ف

 /*.4ك  -*23جؼجیب ةؼاةؼ ةا  ک٥ ای٢ ٠ٛادیؼ در گؼكق آز٠ایف ة٥ اؿث؛ در صاٝی -*41ك  -*30ةؼاةؼ ةا 

آز٨٠ف ٣ـتث ة٥  آ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف در پؾ ک٤غ ک٥ ق٨ؽ یادگیؼی دا٣ف ةاقغ( ٣حایر ةیاف ٠ی ٠ی

آ٨٠زاف گؼكق ک٤حؼؿ،  ر دا٣فآز٨٠ف اٗؽایف ةیكحؼی داقح٥ اؿث؛ در م٨رجی ک٥ ق٨ؽ یادگیؼی د پیف

 جٕییؼ ٠ضـ٨ؿی ٣غاقح٥ اؿث(
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 ٞا  ب( تح٥ُّ دادٜ

٦ا  ٨ُ٤٠ر جضٞیٜ یاٗح٥ دؿث آ٠غق از ٥٣٨١٣ آ٠اری در ای٢ ةعف ة٥ ٦ای ة٥ پؾ از ج٨میٖ ٠حٕیؼ٦ا ك پاؿط 

ؼ آ٠اری، ة٥ ةؼرؿی ٗؼوی٥ قغق  ٦ای آ٠اری ا٣ساـ قغق ك آز٨٠ف ٦ای ٠ٌؼح كمضث ك ؿٟٛ ٗؼویات از ٣ُ

  ٦ای پژك٦ف از جضٞیٜ ک٨اریا٣ؾ اؿح٘ادق قغق اؿث( ز٧ث ةؼرؿی ٗؼوی٥ ق٨د(  ژك٦ف، پؼداظح٥ ٠یدر پ

 گیؼد(  ٦ای ٨٠رد ٣یاز آف ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی ٗؼض کارگیؼی جضٞیٜ ک٨اریا٣ؾ، پیف ةؼای ة٥

 

  ٞا عاس٢ دادٜ آسٖٔٛ ٘زٔاَ
 

 اع٥ٕز٘ف -. آسٖٔٛ ٘زٔاَ تٛدٖ وٌّٕٛزٚف 3خذَٚ

 عطح ٔؼٙادار٢ آٔارٜ ٘ٛتت آسٖٔٛ ٔتغ٥ز

 ٤اد٥ٌز٢
 +*3// +*,.3 آز٨٠ف پیف

 +*+-0 +*+/3 آز٨٠ف پؾ

 ٤اددار٢

 +*3,/ +*0-2 آز٨٠ف پیف

 +*-.1 +*041 آز٨٠ف پؾ

 ؽٛق ٤اد٥ٌز٢
 +*.-- +*3,3 آز٨٠ف پؾ

 +*020 +*--1 آز٨٠ف پؾ

 

جؼ اؿث،  ةؽرگ +*0+ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر ٨ٗؽ، چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠اداری آز٨٠ف ةؼای ٥١٦ ٠حٕیؼ٦ا از 

اؿ١یؼ٣ٖ ٠ت٤ی ةؼ ٣ؼ٠اؿ ة٨دف ج٨زیِ ٠حٕیؼ٦ای ٨٠ردةؼرؿی،  )ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ آز٨٠ف ک٨١ٞگؼكؼ 

 ق٨د( پػیؼٗح٥ ٠ی

 

 آسٖٔٛ تزاتز٢ ٚار٤ا٘ظ

ق٨د، ةؼاةؼی كاریا٣ؾ اؿث( ز٧ث ةؼرؿی ةؼاةؼی  ٗؼض دیگؼی ک٥ ة٥ ةؼرؿی آف پؼداظح٥ ٠ی پیف

٣حایر آز٨٠ف ٨ٝف ةؼای ٠حٕیؼ٦ای پژك٦ف در ٠ؼص٥ٞ  /( زغكؿ كاریا٣ؾ از آز٨٠ف ٨ٝف اؿح٘ادق قغق اؿث

٦ای پژك٦ف،  د٦غ( الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ اؿح٤تاط در ٨٠رد کٞی٥ آز٨٠ف آز٨٠ف را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی پؾ

 درمغ اؿث(  40دؿث آ٠غق از آز٨٠ف در ؿٌش ا١ًی٤اف  ةؼ اؿاس ؿٌش ٤ْ٠اداری ة٥
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ٖ خٟت تزرع٣ تزات4خذَٚ  ز٢ ٚار٤ا٘ظ ٔتغ٥زٞا٢ ٔٛرد تزرع٣ در دٚ ٌزٜٚ. ٘تا٤ح آسٖٔٛ ِٛ

ٜ  ٔتغ٥ز ٝ آساد٢  Fآٔار ٝ آساد٢  1درخ  عطح ٔؼٙادار٢ 2درخ

 +*1.4 3- , +*00+ ٤اد٥ٌز٢

 +*,// 3- , +*+// ٤اددار٢

 +*+/3 3- , +*223 ؽٛق ٤اد٥ٌز٢

 

٨دق اؿث( د٦غ ک٥ آز٨٠ف ٨ٝف ةؼای ٠حٕیؼ٦ای پژك٦ف ٤ْ٠ادار ٣ت ٣كاف ٠ی /٣حایر ٤٠غرج در زغكؿ 

اؿث، ٗؼض م٘ؼ آز٨٠ف ٠ت٤ی ةؼ ةؼاةؼی كاریا٣ؾ دك گؼكق  +*0+٦ا ةیكحؼ از  چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠اداری آز٨٠ف

 ق٨د(  آز٨٠ف اؿث پػیؼٗح٥ ٠ی آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٠ؼص٥ٞ پؾ

 

 ٞا آسٖٔٛ فزض٥ٝ

ح٘ادق اؿآ٣ک٨ا  از جضٞیػٜ ک٨كاریػا٣ؾ یػک ٠حٕیػؼی٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ٗؼوی٥ اكؿ،  ةؼای جضٞیٜ آ٠اری دادق

٦ای  قػغق ك ١٣ػؼق ٠ٛایـػ٥ ک٤حؼؿ،ةا ٠یا٣گی٢ گؼكق  آز٨٠ف گؼكق آز٠ایكی ؾ٠یا٣گی٢ پ ،در ای٢ جضٞیٜ( قغ

٦ای رگؼؿػی٨ف  رّایث قؼط ١٦گ٤ی قیب غ( ١٦چ٤ی٢قغ٣ ٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ة٥ کار گؼٗح٥ ٨٠ف ة٥آز پیف

 (الزـ اؿث ک٥ ٣حایر آف ٣یؽ گؽارش قغق اؿث

 
 ٘ظ تزا٢ تزرع٣ ٤ىغا٣٘ ضزا٤ة رٌزع٥ٖٛ. ٘تا٤ح تح٥ُّ ٚار٤ا5خذَٚ

دذٚرات ٔٙثغ ٝ آساد٢ ٔدٕٛعٔ  ٥ٗ ٔدذٚرات درخ ٜ  ٥ٔاٍ٘  عطح ٔؼٙادار٢ Fآٔار

 +*,-. .*1-0 -.*-/2 - 10*/3/ آسٖٔٛ ٤اد٥ٌز٢ تؼأُ ٌزٜٚ ٚ پ٥ؼ

 

آز٨٠ف یادگیؼی  ق٨د، ؿٌش ٤ْ٠اداری جْا٠ٜ ةی٢ گؼكق ك پیف ٠كا٦غق ٠ی ٨ً0ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

٦ای رگؼؿی٨ف  ٦ا از ٗؼوی٥ ١٦گ٤ی قیب ّتارت دیگؼ دادق اؿث ك ٤ْ٠ادار ٣یـث؛ ة٥ +*0+از  جؼةؽرگ

 ک٤٤غ( پكحیتا٣ی ٠ی
 

 . ٘تا٤ح تح٥ُّ وٛار٤ا٘ظ ٤ه ٔتغ٥ز٢ تزا٢ تزرع٣ تفاٚت ٤اد٥ٌز٢ در دٚ ٌزٜٚ آسٔا٤ؼ ٚ وٙتز6َخذَٚ

 ٔتغ٥ز
ٔٙثغ 

 تغ٥٥زات

ٔدٕٛع 

 ٔدذٚرات

 ٝ درخ

 آساد٢

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘

 ٔدذٚرات
 ٜ آٔار

F 

عطح 

 ٔؼٙادار٢

ٔدذٚر 

 اتا

 ٖ تٛا

 آٔار٢

 +*,-2 +*3- +*--+ 2*01- 34,*/0- , 34,*/0- ٌزٜٚ ٤اد٥ٌز٢
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آز٨٠ف یادگیؼی، ةی٢ دك گؼكق  ٦ا پیف ق٨د، پؾ از جْغیٜ ١٣ؼق ٠كا٦غق ٠ی ٨ً1ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

ؼای٢ ٗؼض م٘ؼ #( ة٤اة+*--+آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد $ؿٌش ٤ْ٠اداری ةؼاةؼ ةا 

ؼ گؼٗح٢  ق٨د ك ٗؼض ٠ضٛٙ جأییغ ٠ی آز٨٠ف رد ٠ی ق٨د( ای٢ ٨٠و٨ع صاکی از آف اؿث ک٥ ةا در ٣ُ

آ٨٠زاف دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ  ج٘اكت یادگیؼی در دا٣ف ،٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ٨٠ف ة٥آز ٦ای پیف ١٣ؼق

ٗؼوی٥ اكؿ پژك٦ف پػیؼٗح٥  آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث ك ٠ح٘اكت اؿث( ة٤اةؼای٢ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ یادگیؼی دا٣ف

درمغ کٜ كاریا٣ؾ یا ج٘اكت در یادگیؼی، ٠ؼة٨ط ة٥ اؿح٘ادق از جعح٥  3-ق٨د( ةؼ اؿاس ٣حایر صامٜ،  ٠ی

 ٨٦ق٤١غ ة٨دق اؿث(

آ٣ک٨ا  از جضٞیػٜ ک٨كاریػا٣ؾ یػک ٠حٕیػؼی٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ٗؼوی٥ دكـ،  ةؼای جضٞیٜ آ٠اری دادق

٠ٛایـػ٥ قػغق ك  ک٤حؼؿ،ةا ٠یا٣گی٢ گؼكق  آز٨٠ف گؼكق آز٠ایكی ؾ٠یا٣گی٢ پ ،در ای٢ جضٞیٜ( اؿح٘ادق قغ

٦ای  رّایث قؼط ١٦گ٤ی قیب ١٦چ٤ی٢ .قغ ٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ة٥ کار گؼٗح٥ ٨٠ف ة٥آز ٦ای پیف ١٣ػؼق

 (رگؼؿػی٨ف الزـ اؿث ک٥ ٣حایر آف ٣یؽ گؽارش قغق اؿث

 
 

 . ٘تا٤ح تح٥ُّ ٚار٤ا٘ظ تزا٢ تزرع٣ ٤ىغا٣٘ ضزا٤ة رٌزع7ٖٛ٥خذَٚ

دذٚرات ٔٙثغ ٝ آساد٢ ٔدٕٛعٔ  ٥ٗ ٔدذٚرات درخ ٜ  ٥ٔاٍ٘  عطح ٔؼٙادار٢ Fآٔار

 +*3,/ +*/10 ,-*2-. - -/*/10 آسٖٔٛ ٤اددار٢ تؼأُ ٌزٜٚ ٚ پ٥ؼ

 

آز٨٠ف یادداری  ق٨د، ؿٌش ٤ْ٠اداری جْا٠ٜ ةی٢ گؼكق ك پیف ٠كا٦غق ٠ی ٨ً2ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

٦ای رگؼؿی٨ف  ٦ا از ٗؼوی٥ ١٦گ٤ی قیب رت دیگؼ دادقّتا اؿث ك ٤ْ٠ادار ٣یـث؛ ة٥ +*0+جؼ از ةؽرگ

 ک٤٤غ( پكحیتا٣ی ٠ی

 
 . ٘تا٤ح تح٥ُّ وٛار٤ا٘ظ ٤ه ٔتغ٥ز٢ تزا٢ تزرع٣ تفاٚت ٤اددار٢ در دٚ ٌزٜٚ آسٔا٤ؼ ٚ وٙتز8َخذَٚ

 ٔتغ٥ز
ٔٙثغ 

 تغ٥٥زات

ٔدٕٛع 

 ٔدذٚرات

 ٝ درخ

 آساد٢

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘

 ٔدذٚرات
 ٜ آٔار

F 

عطح 

 ٔؼٙادار٢

ٔدذٚر 

 اتا

 ٖ تٛا

 آٔار٢

 +*142 +*0- +*..+ 2*3,. 0/-*-.1 , 0/-*-.1 ٌزٜٚ ٤اددار٢

 

آز٨٠ف یادداری، ةی٢ دك گؼكق  ٦ا پیف ق٨د، پؾ از جْغیٜ ١٣ؼق ٠كا٦غق ٠ی ٨ً3ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

#( ة٤اةؼای٢ ٗؼض م٘ؼ +*..+آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد $ؿٌش ٤ْ٠اداری ةؼاةؼ ةا 

٦ای  ق٨د( ای٢ ٨٠و٨ع صاکی از آف اؿث ک٥ ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ١٣ؼق ییغ ٠یآز٨٠ف رد ك ٗؼض ٠ضٛٙ جأ
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آ٨٠زاف دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ٠ح٘اكت  ج٘اكت یادداری در دا٣ف ،٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ٨٠ف ة٥آز پیف

آ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث ك ٗؼوی٥ دكـ پژك٦ف ٣یؽ پػیؼٗح٥  اؿث( ة٤اةؼای٢ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ یادداری دا٣ف

درمغ کٜ كاریا٣ؾ یا ج٘اكت در یادداری، ٠ؼة٨ط ة٥ اؿح٘ادق از جعح٥  0-س ٣حایر صامٜ، ق٨د( ةؼاؿا ٠ی

 ٨٦ق٤١غ ة٨دق اؿث(

آ٣ک٨ا  از جضٞیػٜ ک٨كاریػا٣ؾ یػک ٠حٕیػؼی٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ٗؼوی٥ ؿ٨ـ،  ةؼای جضٞیٜ آ٠اری دادق

٠ٛایـػ٥ قػغق ك  ؼؿ،ک٤حةا ٠یا٣گی٢ گؼكق  آز٨٠ف گؼكق آز٠ایكی ؾ٠یا٣گی٢ پ ،در ای٢ جضٞیٜ( اؿح٘ادق قغ

٦ای  رّایث قؼط ١٦گ٤ی قیب ( ١٦چ٤ی٢قغ ٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ة٥ کار گؼٗح٥ ٨٠ف ة٥آز ٦ای پیف ١٣ػؼق

 (رگؼؿػی٨ف الزـ اؿث ک٥ ٣حایر آف ٣یؽ گؽارش قغق اؿث
 

 . ٘تا٤ح تح٥ُّ ٚار٤ا٘ظ تزا٢ تزرع٣ ٤ىغا٣٘ ضزا٤ة رٌزع9ٖٛ٥خذَٚ

 ٔٙثغ
ٔدٕٛع 

 ٔدذٚرات

 ٝ درخ

 آساد٢

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘

 ذٚراتٔد
 ٜ آٔار

F 

عطح 

 ٔؼٙادار٢

آسٖٔٛ ؽٛق  تؼأُ ٌزٜٚ ٚ پ٥ؼ

 ٤اد٥ٌز٢
4+2*,2 - 40.*3 4,3*+ 0,2*+ 

 

آز٨٠ف ق٨ؽ  ق٨د، ؿٌش ٤ْ٠اداری جْا٠ٜ ةی٢ گؼكق ك پیف ٠كا٦غق ٠ی ٨ً4ر ک٥ در زغكؿ  ١٦اف

٦ای  ب٦ا از ٗؼوی٥ ١٦گ٤ی قی ّتارت دیگؼ دادق اؿث ك ٤ْ٠ادار ٣یـث؛ ة٥ +*0+جؼ از یادگیؼی ةؽرگ

 ک٤٤غ( رگؼؿی٨ف پكحیتا٣ی ٠ی

 
 

 . ٘تا٤ح تح٥ُّ وٛار٤ا٘ظ ٤ه ٔتغ٥ز٢ تزا٢ تزرع٣ تفاٚت ؽٛق ٤اد٥ٌز٢ در دٚ ٌزٜٚ آسٔا٤ؼ ٚ وٙتز10َخذَٚ

 ٔتغ٥ز
ٔٙثغ 

 تغ٥٥زات

ٔدٕٛع 

 ٔدذٚرات

 ٝ درخ

 آساد٢

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘

 ٔدذٚرات
 ٜ  Fآٔار

عطح 

 ٔؼٙادار٢

ٔدذٚر 

 اتا

 ٖ تٛا

 آٔار٢

ؽٛق 

 ٤اد٥ٌز٢
 ,*+++ +*.11 +*+++ 3.*+0/ 0/*21, , 0/*21, ٌزٜٚ

 

آز٨٠ف ق٨ؽ یادگیؼی،  ٦ای پیف ق٨د، پؾ از جْغیٜ ١٣ؼق ٠كا٦غق ٠ی+,٨ًر ک٥ در زغكؿ   ١٦اف

#( ة٤اةؼای٢ +*+++ةی٢ دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠اداری كز٨د دارد $ؿٌش ٤ْ٠اداری ةؼاةؼ ةا 

ؼ گؼٗح٢ ق٨د( ای٢ ٠ ٗؼض م٘ؼ آز٨٠ف رد ك ٗؼض ٠ضٛٙ جأییغ ٠ی ٨و٨ع صاکی از آف اؿث ک٥ ةا در ٣ُ

آ٨٠زاف دك گؼكق آز٠ایف ك  ج٘اكت ق٨ؽ یادگیؼی در دا٣ف ،٨٤ّاف ٠حٕیؼ ک١کی ٨٠ف ة٥آز ٦ای پیف ١٣ؼق

٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف ق٨ؽ یادگیؼی ٠ؤدؼ  ک٤حؼؿ ٠ح٘اكت اؿث( ة٤اةؼای٢ اؿح٘ادق از کالس
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درمغ کٜ كاریا٣ؾ یا ج٘اكت در  ٨11د( ةؼ اؿاس ٣حایر صامٜ ق اؿث ك ٗؼوی٥ ؿ٨ـ پژك٦ف پػیؼٗح٥ ٠ی

 ق٨ؽ یادگیؼی، ٠ؼة٨ط ة٥ اؿح٘ادق از جعح٥ ٨٦ق٤١غ ة٨دق اؿث(

 

 ٥ٌز٢  ٘ت٥دٝ

ٞا٢ ٔدٟش تٝ تختٝ ٞٛؽٕٙذ تز ٥ٔشاٖ ٤اد٥ٌز٢ درط ر٤اض٣  (: اعتفادٜ اس والط1فزض٥ٝ )

 آٔٛساٖ پا٤ٝ ؽؾٓ ٔؤثز اعت. دا٘ؼ

٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف  ٦ا ٣كاف داد ک٥ اؿح٘ادق از کالس یٜ دادق٣حایر صامٜ از جسؽی٥ ك جضٞ

ق٨د( ٣حایر  ك ٝػا ٗؼوی٥ اكؿ پژك٦ف جأییغ ٠ی آ٨٠زاف پای٥ قكٟ ٠ؤدؼ اؿث یادگیؼی ة٥ درس ریاوی دا٣ف

 ١٦ـ٨ ة٨د ك ٣حایر ٔیؼ١٦ـ٨یی یاٗث ٣كغ( #4++-# ك ٠اٝک٨ـ $34.,پژك٦ف صاوؼ ةا ٣حایر پژك٦ف کؼی١ی $

 

ٞا٢ ٔدٟش تٝ تختٝ ٞٛؽٕٙذ تز ٥ٔشاٖ ٤اددار٢ درط ر٤اض٣  (: اعتفادٜ اس والط2فزض٥ٝ )

 آٔٛساٖ پا٤ٝ ؽؾٓ ٔؤثز اعت. دا٘ؼ

٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف  ٦ا ٣كاف داد ک٥ اؿح٘ادق از کالس ٣حایر صامٜ از جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق

٣حایر ق٨د(  ك ٝػا ٗؼوی٥ دكـ پژك٦ف جأییغ ٠ی آ٨٠زاف پای٥ قكٟ ٠ؤدؼ اؿث یادداری درس ریاوی دا٣ف

  ك ٣حایر ٔیؼ١٦ـ٨یی یاٗث ٣كغ( ة٨د# /3.,پژك٦ف ٣ؼی١ا٣ی ك ١٦کاراف $ای٢ پژك٦ف ١٦ـ٨ ةا ٣حایر 

 

ٞا٢ ٔدٟش تٝ تختٝ ٞٛؽٕٙذ تز ٥ٔشاٖ ؽٛق ٤اد٥ٌز٢ درط ر٤اض٣  (: اعتفادٜ اس والط3فزض٥ٝ )

 (آٔٛساٖ پا٤ٝ ؽؾٓ ٔؤثز اعت دا٘ؼ

٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼ ٠یؽاف  ٦ا ٣كاف داد ک٥ اؿح٘ادق از کالس ز جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق٣حایر صامٜ ا

ق٨د(  ك ٝػا ٗؼوی٥ ؿ٨ـ پژك٦ف جأییغ ٠ی آ٨٠زاف پای٥ قكٟ ٠ؤدؼ اؿث ق٨ؽ یادگیؼی درس ریاوی دا٣ف

، ٠حـاال ك # گاجؼی، كیگ٘یٞغ٠,444ا٤٣غ ةیکؼ ك كیگ٘یٞغ $٦ایی  پژك٦ف٣حایر ای٢ پژك٦ف ١٦ـ٨ ةا ٣حایر 

 ة٨د ك جایر ٔیؼ١٦ـ٨یی یاٗث ٣كغ(# 1++-# ك الئ٨ $444,کاکؾ $

٦ای  قغق ةیا٣گؼ آف ة٨د ک٥ ج١اـ ٗؼوی٥ ٦ای ٠ٌؼح ةؼرؿی ٣حایر پژك٦ف در ظن٨ص ٗؼوی٥

٦ای ٠س٧ؽ ة٥ جعح٥  اؿح٘ادق از کالسقغق در ای٢ پژك٦ف، جأییغ گؼدیغ؛ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ ادؼةعكی  ٠ٌؼح

آ٨٠زاف پای٥ قكٟ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق  گیؼی، یادداری ك ق٨ؽ یادگیؼی درس ریاوی دا٣فةؼ ٠یؽاف یاد٨٦ق٤١غ 

جعح٥ ٨٦ق٤١غ $كایث ةؼد اٝکحؼك٣یکی# ک٥ زایگؽی٢ ٤٠اؿب دارای ادؼةعكی ةاالیی ة٨دق اؿث( 

د٦غ، ا٣حٛاؿ ك ارائ٥  ةؼد٦ای ٨١ْ٠ٝی اؿث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ا٠کا٣ات ٠ح٨٤ّی ک٥ در اظحیار کارةؼ ٚؼار ٠ی كایث
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ؿازد( ٠ْٟٞ ة٥  آ٨٠زاف ١٠ک٢ ٠ی جؼی٢ ز٠اف، ةؼای دا٣ف ب درس ریاوی را ة٥ ة٧حؼی٢ کی٘یث ك در ک٠ٌٟاٝ

د٦غ ك ا٠کاف یادگیؼی ةیكحؼ را ةؼای  آ٨٠زاف آ٨٠زش ٠ی م٨رت اٝکحؼك٣یکی ٠ـائٜ ریاوی را ة٥ دا٣ف

جأدیؼ  ق٣٨غ دادق ٠یآكرد( ٨١ْ٠الً ٠ـائٞی ک٥ ة٥ م٨رت جن٨یؼی آ٨٠زش  آ٨٠زاف ٗؼا٦ٟ ٠ی دا٣ف

م٨رت کا٠الً  ٦ای ٨٦ق٤١غ ا٠کاف ١٣ایف ٠ٌاٝب را ة٥ آ٨٠زاف دار٣غ( جعح٥ ٠ا٣غگارجؼی در ذ٢٦ دا٣ف

 آ٨٠زاف ق٣٨غ ک٥ ٠ٌاٝب در ذ٢٦ دا٣ف ؿاز٣غ ك ؿتب ٠ی آ٨٠زاف ٗؼا٦ٟ ٠ی كاوش ك ركق٢ ةؼای دا٣ف

آ٨٠زاف آ٧٣ا را  ٣فق٨د دا ٠ا٣غگارجؼی داقح٥ ةاقغ( چ٨ف ٠ٌاٝب ة٥ م٨رت جن٨یؼی ١٣ایف دادق ٠یجأدیؼ 

آ٨٠زاف چ٨ف ة٥ م٨رت جن٨یؼی ةا ٠ٌاٝب  ق٨د( دا٣ف ج٨ٛیث ٠یآ٧٣ا  ؿپار٣غ ك یادداری ظ٨ةی ة٥ یاد ٠ی ة٥

 ک٤غ( ة٥ اٗؽایف پیغا ٠یآ٧٣ا  جؼ اؿث ك ق٨ؽ یادگیؼی در زػابآ٧٣ا  ؿؼ ك کار دار٣غ، یادگیؼی درس ةؼای

 ةا ك ٨٣قثآ٧٣ا  ركی اٝکحؼك٣یکی ة٥ م٨رت ةح٨اف ک٥ دار٣غ را ٚاةٞیث ای٢ ٨٦ق٤١غ٦ای  جعح٥ دیگؼ ّتارت

یار ا٠کا٣ات درس  ٦ای کالس در ةؼد ٨٣ع ای٢ از داد( اؿح٘ادق ارجٛاء را آ٨٠زقی ٦ای کالس ؿٌش آف، ـة

 ١٣ایغ( ٠ی ٗؼا٦ٟ آ٨٠زاف ةؼای دا٣ف را پ٨یا کا٠الً  م٨رت ة٥ ٠ٌاٝب ١٣ایف ةؼای ٠ٌاٝب ریاوی، ا٠کاف

ج٨اف ة٥ ٠ضغكد ة٨دف پژك٦ف در ٠ٌِٛ اةحغایی ك ١٦ـاف ٣ت٨دف  ٠ی ٦ای ای٢ پژك٦ف از ٠ضغكدیث

 ك دٚث دةیؼاف از ٝضاظ ز٠ی٥٤ ز٤ـیث، ؿ٢، جضنیالت ك ؿاة٥ٛ کاری ك ١٦چ٤ی٢ ّغـ ک٤حؼؿ ٠یؽاف

 ای، ٣اـ ةؼد( گیؼی ظ٨ق٥ آ٨٠زاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٥٣٨١٣ پاؿعگ٨یاف ك ّغـ ا٠کاف ا٣حعاب جنادٗی دا٣ف مغاٚث

 ج٨اف ة٥ ٨٠ارد زیؼ اقارق کؼد5 ٦ا ٠ی وؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼوی٥پژك٦ف صا از پیك٧٤اد٦ای

اٗؽار٦ا ةؼای  دق از جعح٥ ٨٦ق٤١غ از ٣ؼـؿح٘اق٨د ١ْٞ٠اف ةا ا پیك٧٤اد ٠ی #5,پیك٧٤اد ةؼای ٗؼوی٥ $

آ٨٠زاف ٠٘ا٦یٟ درؿی را  ق٨د دا٣ف آ٨٠زاف ةیكحؼ اؿح٘ادق ک٤٤غ( ای٢ ا٠ؼ ؿتب ٠ی یادگیؼی ٠ٌاٝب ة٥ دا٣ف

زاف ٨٠آ ٣فدا٤٦یث ؿاز٦ا ذ اٗؽار٦ا ك قتی٥ داقح٥ ةاقغ( ٣ؼـآ٧٣ا  ٠ا٣غگارجؼی در ذ٢٦جأدیؼ  ٣غ كةیكحؼ یاد ةگیؼ

 ٠یک٤غ(ف گؼگ٨دف درس دة٨ـ ٣ا٨٧٘٠ار ك ق٨رد د٨٠را در 

ق٨د ١ْٞ٠اف از جعح٥ ٨٦ق٤١غ، ةیكحؼ ةؼای صٜ ٠ـائٜ پیچیغق  پیك٧٤اد ٠ی #5-پیك٧٤اد ةؼای ٗؼوی٥ $

م٨رت  چ٤غی٢ ةار ةا اؿح٘ادق از ای٢ كؿی٥ٞ جکؼار ک٤٤غ( صٜ کؼدف ٠ـائٜ ة٥ اؿح٘ادق ک٤٤غ ك ز٨اب ٠ـائٜ را

 آ٨٠زاف ةاٚی ة١ا٣غ( ق٨د ز٨اب در ذ٢٦ ٠ا٣غگارجؼ ةاقغ ك در صا٥ُٗ ة٤ٞغ٠غت دا٣ف جن٨یؼی ةاّخ ٠ی

ق٨د ١ْٞ٠اف از جعح٥ ٨٦ق٤١غ ةؼای ةاال ةؼدف ق٨ؽ یادگیؼی  پیك٧٤اد ٠ی #5.پیك٧٤اد ةؼای ٗؼوی٥ $

 ف ز٧ث یادگیؼی درس ریاوی اؿح٘ادق ک٤٤غ(آ٨٠زا دا٣ف
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 ٔٙاتغ 

 دا٣كگاق ق٧یغ چ١ؼاف(  ا٨٦از 5 (٠تاصخ ٨٣ی٢ در ٤ٗاكری آ٨٠زش#( 31.,ؿیغ ّتاس ($ رو٨ی،

 کیة٥ ٨٤ّاف  ی٦ای ٠٨٧٘٠ جأدیؼ آ٨٠زش ة٥ ركش ٣ٛك٥ ـ٥ی٠ٛا»#( ,4.,$ (یاص١غآةاد٠ض١غروا ك  ز٦ؼق ،افیزةؼزغ

تؼز $٠سؼ ٥یآ٨٠زاف پا درس ٨ّٞـ دا٣ف یؼیادگیةؼ  یٛیكش جٞ٘ةا ر ییةؼ ؿاظث گؼا یركش ٠تح٤  یؿ٨ـ اؿحاف ٝا

 ( .3#، 1-ؿاؿ ٦كحٟ$ ،یحیجؼة یق٤اؿ ركاف( «#ی٘یج٨م یاةیارزق

٦ای ٠ٌا٥ْٝ ك راة٥ٌ آف ةا پیكؼٗث جضنیٞی، ز٤ـیث ك ٠غت ركیکؼد»#( 32.,آةادی( $ ٗحشزٞیٜ اکتؼ ك  ؿیٖ، ّٞی

 ( ..، ق١ارق دا٣كگاق قا٦غ –ا٣ك٨ر رٗحار د «(جضنیٜ دا٣كس٨یاف در دا٣كگاق

دكـ  یاویر یاٗؽار آ٨٠زق درس غیك ج٨ٝ یًؼاص»#( +4.,$ ی(ؿ٨رؿ٨رکٞذ٨ـ ك  افی٠ٞکٗؼا٠ؼز  ؛ؼی٦اكة ی،ٗحض

قك١ی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ ٠ٞی ك ( «ؼافیٗؼاگ ثی# ك ظالٚٙی$٠تضخ ج٘ؼ یدرؿ كؼٗثیجأدیؼ اف ةؼ پ یك ةؼرؿ ییاةحغا
 (یؼی ك آ٨٠زش اٝکحؼك٣یکؿ٠٨ی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ ةی٢ ا١ٝٞٞی یادگ

ؼكغ( ٦٨ای ٨٦ق٤١غ در آ٨٠زش ٗیؽیک»#( -4.,$ ًا٦ؼی،ٗ  چ٧ارد١٦ی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ آ٨٠زش ٗیؽیک  «(اؿح٘ادق از جاٞة
 ش ١ْٞ٠اف ٗیؽیک ایؼاف( ز٦ای ١ّٞی آ٨٠ ، اجضادی٥ ا٣س٢١ایؼاف ك چ٧ار٠ی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ ٗیؽیک ك آز٠ایكگاق

 ٢یدك٠( «یاویدرس ر یادداری ك یؼیادگیدر  یکیاٝکحؼك٣ ٖیجکاٝ یادؼةعك»#( /4.,( $ك دیگؼاف غقیٗؼ ی،ک١اٝ
ا٣ ٢ی٨٣ ی٦ا پژك٦ف یا١ٝٞٞ ٢یک٤٘ؼا٣ؾ ة ٢یك اكٝ یک٤٘ؼا٣ؾ ٠ٞ   ی(در ٨ّٞـ اـ٣

 دای ؿ٨ا ةؼرؿی جأدیؼ ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةؼ ج٨ٝیغ دا٣ف ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٣ٛف كاؿ٥ٌ#( »+4.,٠ضؼاةی، ز٦ؼا( $

٤٧٠غؿی دا٣كگاق   )دا٣كکغق 5 ٤ٗی (پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، «ج٧ؼاف ٦ای ٨٦ق٤١غ ق٧ؼ  اًالّاجی در دةیؼؿحاف
 پیاـ ٨٣ر ٠ؼکؽ ج٧ؼاف(

جأدیؼ ٤ٗاكری اًالّات ةؼ اٗؽایف یادگیؼی دركس ریاوی ك #( »,4.,$ صـی٤ی(ؿیغق ز٦ؼا  ك ٣یازی آذری، ٠ؼوی٥

، ات ك ارجتاًات در ٨ّٞـ جؼةیحی٣ا٥٠ ٤ٗاكری اًالّ ٗنٜ («آ٨٠زاف دكرق را١٤٦ایی ق٧ؼ ةاةٜ زةاف ا٣گٞیـی دا٣ف

 (4+, – 4-,مل ( ؿاؿ ؿ٨ـ، ق١ارق اكؿ

ؼی٥ ٠ٛغ٥٠#( ,4.,اٝـ٨ف($٠حی٨ اچ  ك ٦ؼگ٧٤اف، ةی آر ، جؼز٥١ ّٞی اکتؼ ؿیٖ، كیؼایف ٦كحٟ، ٦ای یادگیؼی ای ةؼ ٣ُ

  (#442,ج٧ؼاف، دكراف، جاریط چاپ ة٥ زةاف امٞی $
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of  smart board use in 

teaching mathematics to sixth grade students on  their learning, retention and 

passion for learning. This is a quasi-experimental study with pre-test and post-
test design and control group. The statistical population of this study is all male 

and female students of the sixth grade in Kermanshah district2 education in the 

academic year 2017-2018. Cluster sampling method was purposely performed 

from the available sample. Sample size of 30 students randomly assigned to  
both experimental and control groups that is 15 students in each group.  

Subjects in the experimental group were exposed to smart board training for 10 

sessions. teacher-made pre-test and post-test were used to assess the role of 
smart board on learning and retention. The 8-item Hoyle et al. was used to 

check the students' passion to learning. In the final step, the data were analyzed 

using descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov test. The results showed 
that smart board is effective on  students’ learning, retention and learning

passion. 

Keywords: math education, sixth grade, smart board, learning and retention '  
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