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اؿحادیار و غضّ ُیأت غهيی داٌكگاه فؼٍُگیان جِؼان (ٌّیـٍغه ىـئّل)

هحذثِ ثرقی
ىِارتآىّز داٌكگاه فؼٍُگیان ،پؼدیؾ قِیغ ىفحش قِؼ ری

چکیذُ
ةا کيک ظّاٌغن و فِيیغن ةَ ىػٍای غهيی و زاىع آن ىیجّان ةَ ذظایؼ ةی اٌحِای جسؼةَ ةكؼی دؿث یافث .ظّاٌغن
درؿث و یادگیؼی آن ،ىـحهؽم جيؼیً و جـهط ةؼ ریؽىِارتُای ظّاٌغن اؿث و الزىَ جـهط ةؼ ریؽىِارتُای ظّاٌغن،
داقحً آگاُی و اؿحفاده از راُکارُا و اؿحؼاجژیُای کارآىغ ظّاٌغن اؿث .ایً پژوُف ،ةَ ةؼرؿی آؿیبُای ىؤدؼ ةؼ
ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در ةیً داٌفآىّزان دوره اول ىحّؿعَ ىغرؿَ دظحؼاٌَ ؿیؽده آةان قِؼ قاُؼود اؿحان
ؿيٍان در ؿال جضنیهی  1397-1398ىیپؼدازد .روش جضلیق ،پیيایكی اؿث و ةؼای گؼدآوری دادهُا از اةؽار
پؼؿفٌاىة ىضلقؿاظحَ اؿحفاده قغه اؿث .زاىػة آىاری پژوُف قاىم ٌ 250فؼ از داٌفآىّزان ىیةاقغٌ .يٌَّ آىاری
ایً جضلیق ٌ 100فؼٌغ کَ ةَ روش ٌيٌَّگیؼی ظّقَای و چٍغ ىؼصهَای اٌحعاب قغٌغ .جسؽیَ و جضهیم دادهُا در ؿعش
آىار ج ّمیفی ةا جّزیع فؼاواٌی و در ؿعش آىار اؿحٍتاظی ةا آزىّن  ،Tجضهیم واریاٌؾ و جضهیم ىـیؼ اٌسام گؼفحَ اؿث.
ٌحایر پژوُف ةا جأییغ ٌحایر پژوُفُای كتهیٌ ،كان ىیدُغ کَ ةیكحؼ ىحغیؼُای ةؼرؿی قغه ،ةؼ ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری
زةان غؼةی داٌفآىّزان جأدیؼ داقحَاٌغ .ةَظّر کهی  90/9درمغ جغییؼات ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی (ىحغیؼ
واةـحَ) ةَ وؿیهَ ىحغیؼُای ىـحلم جتییً ىیقّد.

کلیذٍاشُّب :کحاب غؼةی ،ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی ،ىحغیؼُای امهی ،آؿیبقٍاؿی.

 -1جاریط ومّل1398/09/16:

جأییغ ٌِایی1399/02/2:
2-drtaghizadeh@yahoo.com
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 .1هقذهِ
از ٌظؼ اٌسيً ىهی ظّاٌغن ( )2000( )National Reading Panelدرك ىعهب اُيیث ةـیار در رقغ ىِارتُای
کّدکان و در ٌحیسَ در جّاٌایی جضنیهی آٌِا دارد .اُيیث درك ظّاٌغاری در جّاٌایی جضنیهی داٌفآىّزان ىّزب قغه
اؿث کَ ىعانػات ةیًانيههی در زىیٍَ پیكؼفث ؿّاد ظّاٌغن ةَ ارزیاةی جّاٌایی ظّاٌغن کّدکان ةپؼدازد .ىعانػة
ةیًانيههی پیكؼفث ؿّاد ظّاٌغن) پؼنؽ ( ةَ ارزیاةی جّاٌایی ظّاٌغن کّدکان در پایة چِارم اةحغایی ىیپؼدازد و ةَ فامهة
ُؼ پٍچ ؿال ةؼگؽار ىیقّدٌ .حایر آزىّن پؼنؽ صاکی از آن اؿث کَ ىیاٌگیً کم ٌيؼات داٌفآىّزان ایؼاٌی ةَ ظّر
ىػٍاداری کيحؼ از ىیاٌگیً زِاٌی اؿث .گؽارشُای ایً ىؼکؽ ٌكان ىیدٍُغ کَ یکی از ىكکالت داٌفآىّزان ایؼان
در درس ظّاٌغنٌ ،اجّاٌی در رؿیغن ةَ اؿحٍتاط اؿث( .کؼیيی .)65 :1388 ،گؽارشُای ىؼکؽ ىهی ىعانػات پؼنؽ
صاکی از آن اؿث کَ زایگاه ایؼان در پؼنؽ  2001ىیان  35کكّر قؼکث کٍٍغه رجتة  ،32در پؼنؽ  2006ىیان ٌ 45ظام
آىّزقی زِان ،رجتة  40و در پؼنؽ  2011ىیان ٌ 46ظام آىّزقی زِان ،رجتة  39اؿثُ( .يان )67:کؼیيی و ُيکاران،
ُ )87 :1391يان گٌَّ کَ ىالصظَ ىیقّد غيهکؼد داٌفآىّزان ایؼان در پؼنؽ گؼچَ ٌـتث ةَ دورهُای كتم افؽایف
داقحَ اؿث؛ اىا در ىلایـَ ةا ىیاٌگیً زِاٌی پاییً اؿث.
 .1.1ثیبى هعألِ
ىِارت در «ظّاٌغن» یکی از اؿاؿیجؼیً و ىِوجؼیً ٌیازُای یادگیؼی داٌفآىّزان ةَ ظنّص در دوران اةحغایی
اؿث .جّاٌایی درك ىعهب ،جفـیؼ و ٌحیسَ گیؼی از ىحّن درؿی و غیؼ درؿی ،داٌفآىّزان را ةا افکار و اظالغات
زغیغی آقٍا ىیؿازد جا راه ةِحؼاٌغیكیغن و ةِحؼ زیـحً را ةیاىّزٌغ.
زةان غؼةی کَ یکی از زةانُای كغیيی و جّاٌای زِان اؿث ،غالوه ةؼ دارا ةّدن كاةهیثُای زةاٌی در ؿاظحار و
واژگان کَ آن را در صغ زةان زِاٌی ىعؼح ىیؿازد ،زةان كؼآن و ىیؼاث پؼةِای دیٍی و غهيی ىـهياٌان و زةان
ىكحؼك جػاىم دٌیای اؿالم ٌیؽ ُـث .از ایً رو ضؼورت فؼاگیؼی آن ةؼای جياىی ىـهياٌان زِان اٌکارٌكغٌی اؿث.
ةَ ُيیً دنیم ایً ضؼورت ةؼای فارؿی زةاٌان کَ از ظؼفی دنغادگان ىػارف دیٍی و ٌیازىٍغ اؿحفاده از ىٍاةع امیم
آن ُـحٍغ و از ظؼف دیگؼ زةان و ادةیات آٌان ةا زةان و ادةیات غؼةی آىیعحگی فؼاواٌی دارد ،اُيیث ویژهای ىییاةغ.
از ؿّی دیگؼ ُيـایگی ةا کكّرُای غؼةی زةان و گـحؼش ارجتاط ةا آٌِا در صّزهُای ىعحهف ،از زيهَ گؼدقگؼی و
جسارت و ُيچٍیً گـحؼش وؿایم ارجتاط زيػی ُيچّن قتکَُای ىاُّارهای و ایٍحؼٌث ،ىسالت و ٌكؼیات ىحػغد
کَ روز ةَ روز ةؼ داىٍَ گـحؼش زةان غؼةی ىیافؽایغ ،ةاغخ روٌق زىیٍَُای فؼاگیؼی و آىّزش زةان غؼةی در ایؼان
قغه اؿث( .ىّؿّی . )128 :1390 ،اىا ىحأؿفاٌَ کارٌاىَ آىّزش غؼةی ةَ ویژه ىِارت ظّاٌغاری آن در ٌظام آىّزقی
ایؼان چٍغان درظكان ٌیـث و ةؼای صم ایً ىكکم ،در گام ٌعـث ضؼوری اؿث جا پژوُفُایی ةؼای آؿیبقٍاؿی
ایً ٌاکاىی مّرت گیؼد؛ چؼا کَ ةی جّزِی ةَ ایً ىـئهَ و اداىَ دادن ؿیـحو ٌاکارآىغ پیكیً جٍِا ُغر رفحً ىٍاةع
ىانی و اٌـاٌی و ةیغالكگی داٌفآىّزان ةَ فؼاگیؼی ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی را در پی ظّاُغ داقث .از ایً رو
پژوُف صاضؼ ةؼای آؿیبقٍاؿی ٌاکاىی ؿیـحو آىّزقی ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در ىغارس ىحّؿعَ (ىعانػَ
ىّردی دوره اول ىحّؿعَ ىغرؿَ دظحؼاٌَ در قِؼ قاُؼود) ىیکّقغ غّاىم ىؤدؼ ةؼ یادگیؼی و ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک
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از آٌِا را ىعانػَ و ةؼرؿی کٍغ و ؿػی قغه ىؼاصم یادگیؼی ىِارت ظّاٌغن ،روشُای آىادهؿازی داٌفآىّزان،
ىكکالت یادگیؼی در ایً اىؼ و ؿپؾ راه کارُای جلّیث ایً ىِارت ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد.
 .1.2پیؽیٌِ پصٍّػ:
«ظّاٌغن» ُيّاره یکی از ىـائم ىّرد جّزَ ىضللان ةّده و از ٌیازُای اؿاؿی در یادگیؼی ُيَ غهّم اؿث .جاکٍّن
پژوُفُای داظهی و ظارزی چٍغی در ارجتاط ةا ىّضع ىؼجتط ةا ىِارت ظّاٌغاری اٌسام قغه اؿث کَ از ىیان آن
ُا ىیجّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره کؼد:
 مضؼائی( )1379در ىلانَ «ةؼرؿی ىِارت ظّاٌغن و اُيیث آن در آىّزش زةان ظارزی» ةیان ىیکٍغ کَ اُيیثىِارت ظّاٌغن در ةیً دیگؼ ىِارت ُای یادگیؼی زةان ظارزی جا صغی اؿث کَ ةـیاری از ماصب ٌظؼان ُغف
امهی آىّزش زةان ظارزی و زةان دوم را کـب ایً ىِارت غٍّان کؼده اٌغ.
 ظاوری ( )1383در ىلانَ ظّد ةَ ةؼرؿی راُکارُای افؽایف ىِارت ظّاٌغن ىیپؼدازد و ةیان ىیکٍغ کَ ةیكحؼ ازؿایؼ ىِارت ُا ،جّزَ و غالكة داٌكسّ را زهب ىی کٍغ.
 كادری و داٌای ظّؿی( )1389ةَ ىعانػَ اُغاف و ىؤنفَُای آىّزش ىِارتُای زةاٌی (ظّاٌغنٌّ ،قحً ،گّش دادنو ؿعًگفحً) در ةؼٌاىَ درؿی زةان فارؿی دوره ىحّؿعَ ایؼان پؼداظحَاٌغ و ٌلاط كّت و ضػف اُغاف و ىّنفَُای
آىّزش ىِارتُای زةاٌی ةؼٌاىَ درؿی زةان ىهی را ةیان ٌيّدٌغ .
 ٌسفی( )1393در ىلانَ «آىّزش درك ظّاٌغاری ،ةِتّدی جّاٌایی اؿحٍتاط در آزىّن پؼنؽ» ٌحیسَگیؼی کؼد کَآىّزش درك ظّاٌغاری در چارچّب ىغل ؿازٌغهگؼایی ىّزب افؽایف درك ىحً وجّاٌایی اؿحٍتاط ىی قّد.
 كٍتؼی و ظِياؿتی ( )1394در پژوُف ظّد ةا غٍّان « ةؼرؿی غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان یادگیؼی زةان غؼةی در ةیًداٌكسّیان داٌكگاه پیام ٌّر (ىعانػَ ىّردی اؿحان چِارىضال و ةعحیاری)» ٌكان ىیدُغ ىؤنفَُایی ُيچّن
ىیؽان غالكَ داٌكسّیان ،روش جغریؾ ،اىکاٌات و وؿایم کيک آىّزقی ةؼ یادگیؼی زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارٌغ
ةَ ٌضّیکَ در پژوُف ىػکّر ىحغیؼ «قیّه جغریؾ» ةیكحؼیً جأدیؼ و ىحغیؼ «داقحً اُغاف ةاالجؼ» کيحؼیً جأدیؼ
را ةؼ ىیؽان یادگیؼی زةان غؼةی داقحَاٌغُ .يچٍیً ىحغیؼ «وضػیث اكحنادی ظاٌّاده» ُیچگٌَّ جأدیؼی ةؼ ىیؽان
یادگیؼی زةان غؼةی ٌغاقحَ اؿث.
 .1.3رٍغ تحقیق
روش جضلیق ةَ ىػٍای قیّهُا ی دؿحیاةی ةَ قٍاظث ،جاةع ىـئهَ جضلیق اؿث .از ةیً روشُای جػؼیف قغه از
ظؼف ماصب ٌظؼان غهّم ازحياغی روش جضلیق صاضؼ را ةایغ از ٌّع پیيایكی()Surveyداٌـث .پیيایف ،قیّهای
ةؼای ةؼرؿی و گؼدآوری ىسيّغَای ؿاظحيٍغ ىٍظو از دادهُاؿث کَ غيغجاً ةؼ اؿاس پؼؿفٌاىَ اؿث .اىا از فٍّن
دیگؼی از كتیم ىناصتَ ىٍظو ،ىكاُغه ،جضهیم و ىضحّا و ىاٌٍغ آن ٌیؽ ةِؼه ىیةؼد .ةایغ جّزَ داقث ایً روش
ةَظّدی ظّد ٌَ ،ةِحؼیً روش اؿث و ٌَ ةغجؼیً؛ ُيَ چیؽ ةَ ُغفُا ی جضلیق ،ىغل جضلیق و ویژگیُای جضهیم
ةـحگی دارد(داوس .)13 :1383 ،ةَ ُيیً دنیم در ایً پژوُف از روش پیيایكی اؿحفاده قغه اؿث.
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 .1.4اثسار پصٍّػ
اةؽار پژوُف ةؼای گؼدآوری دادهُا پؼؿفٌاىة ىضلق ؿاظحَ اؿث .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىحغیؼُای ىحػغدی ةؼ ىیؽان
یادگیؼی افؼاد جأدیؼ ىیگػارٌغ ،ةؼای ؿٍسف ادؼات ایً ىحغیؼُا ،از پؼؿفٌاىَ ىضلقؿاظحَ غّاىم ىؤدؼ ةؼ
ىِارتظّاٌغاری یک داٌفآىّز اؿحفاده قغ.
ةؼای جغویً ایً پؼؿفٌاىَ اةحغا ةا ىؼوری ةؼ ٌظؼیَُای یادگیؼی و ظّاٌغاری ،فِؼؿحی از غّاىم ىؤدؼ ةؼ اؿاس
ٌظؼیَُای ىعحهف جِیَ قغ .ؿپؾ ىؤنفَُا ی ىؼةّط ةَ ُؼ غاىم ىكعل قغ و در ٌِایث گّیَُای ىٍاؿب ةؼای
ؿٍسف ُؼ ىؤنفَ جغویً قغ .گّیَُای جغویً قغه در كانب یک پؼؿكٍاىَ  50ؿئّانی گؼدآوری قغ .غاىم ىّزّد
در ایً پؼؿفٌاىَ و ؿئّاالت ىؼةّط ةَ ُؼ غاىم در زغول زیؼ ظالمَ قغه اؿث.
جذٍل ؼوبرُ  .1عَاهل هَجَد در پرظػًبهِ ٍ ظئَاالت هرثَط ّر عبهل
R

ىحغیؼ

ؿئّاالت

1

اٌگیؽش و غالكَ

45 ،44 ،25 ،9 ،4 ،3 ،2 ،1

2

جيؼیً و جکؼار و جالش

50 ،49 ،40 ،39 ،5

3

پیكیَ داٌفآىّزان

46 ،43 ،42 ،41 ،26 ،22 ،21 ،6

4

ُّش و صافظَ و جّزَ

7

5

ُغف و اُغاف ةاالجؼ

11 ،8

6

اىکاٌات آىّزقی

47 ،27 ،19 ،18 ،12

7

ىفاد آىّزقی

48 ،24 ،17 ،15 ،14 ،13

8

قیّه جغریؾ

23 ،16

9

زىان اظحنامی درس

20 ،10

10

ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ

33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28

11

ظنّمیات و ویژگیُای ظاٌّاده

38 ،37 ،36 ،35 ،34

غالوه ةؼ ىحغیؼُایی کَ در كانب یک یا چٍغ ؿئّال در پؼؿفٌاىَ گٍساٌغه قغه ةّد ،آزىّدٌیُا ةایغ رقحَ
جضنیهی ،زٍـیث و وضػیث اكحنادی ظّد را ٌیؽ ةا اٌحعاب یکی از گؽیٍَُای جػتیَ قغه در اةحغای پؼؿفٌاىَ
ىكعل ىی ٌيّدٌغ .گفحٍی اؿث از آٌسا کَ ىحغیؼ واةـحَ ایً پژوُف ،ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در داٌفآىّزان
ةّده اؿث ،ةٍاةؼایً ةؼای ؿٍسف ایً ىحغیؼ از ٌيؼات آزىّدٌیُا در آزىّنُای زةان غؼةی در پایان ٌیو ؿال اول
اؿحفاده قغه اؿث.
 .1.5رٍغ آهبری
در ایً پژوُف ةؼای جّمیف ،ظتلَ ةٍغی و ظالمَ کؼدن دادهُای پژوُف از روشُای آىار جّمیفی قاىم
زغولُای فؼاواٌی ،قاظلُا ی پؼاکٍغگی ةَ ویژه اٌضؼاف ىػیار و واریاٌؾ و ُيچٍیً قاظلُای گؼایف ةَ ىؼکؽ
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ةَ ویژه ىیاٌگیً اؿحفاده قغه اؿث .در ةعف آىار اؿحٍتاظی ةؼصـب ىّرد ةؼای ىلایـَُای دو گؼوُی از آزىّن T
ىـحلم و ُيچٍیً ةؼای ىلایـَ ةیف از دو گؼوه از آزىّن جضهیم واریاٌؾ یک راَُ ( )One Way ANOVAو
آزىّن جػلیتی قفَ اؿحفاده قغه اؿث.
 .2ثحث ٍ ثررظی
 .2.1فرضیبت پصٍّػ
ةَ ٌظؼ ىیرؿغ:
 غالكَ ةَ زةان غؼةی و كؼآن و اصادیخ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. جکؼار و جيؼیً و جالش ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. پیكیٍَ داٌفآىّز ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. جّزَ و صافظَ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. داقحً اُغاف ةاالجؼ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. اىکاٌات آىّزقی ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. ىفاد آىّزقی ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. قیّه جغریؾ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. زىان و ؿاغات اظحناص یافحَ ةَ زةان غؼةی ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد.ظنّمیات و ویژگیُای ظاٌّاده ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. .2.2چْبرچَة ًظری پصٍّػ:
ىحغیؼُای ایً پژوُف ةؼ اؿاس ٌظؼیات ىحفاوجی ؿٍسیغه قغهاٌغ کَ غتارجٍغ از:
 غالكَ و اٌگیؽشٌ :ظؼیَ «ظّدجػییٍی» دؿی و رایان()Desi – Rayan جيؼیً و جالشٌ :ظؼیَ «رفحار گؼایی» اؿکیٍؼ()Skinner پیكیٍَ داٌف آىّزٌ :ظؼیَ «جسارب گػقحَ» گكحانث جّزَ و صافظٌَ :ظؼیَ «صافظَ» اةیٍگِاوس()Ebbinghaus. اُغاف ةاالجؼٌ :ظؼیَ «ُغف گؼایی» انیّت و پیٍحؼیر()Elliot – Pyntryj ظاٌّادهٌ :ظؼیَ «ؿعش ظاٌّاده» کيتم و اؿيیث()Campbell – Smith قیّه جغریؾٌ :ظؼیَ «روش جغریؾ» ةؼکفیهغ()Brkfyld اىکاٌات آىّزقیٌ :ظؼیَ ؿیگم()Siegel«دؿی» و «رایان» ىػحلغٌغ اٌـان ةا ٌّغی اٌگیؽش ذاجی و فعؼی آفؼیغه قغه کَ ىیجّاٌغ اؿحػغادُای ٌِفحَ و
دروٌی ظّد را قکّفا ؿازد و ةَ کار ةتٍغد .یادگیؼی ٌیؽ گؼایكی ذاجی اؿث کَ ىضیط ،آن را صيایث ىیکٍغ.
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ایً کكاٌٍغه ذاجی و ظتیػی ُيان اٌگیؽش دروٌی اؿث کَ افؼاد را ةَ مّرت ظّدزّش و دروٌی ةَ اٌسام جکهیفی
ظاص ةَ صؼکث وا ىیدارد و زغا از پاداش ُای ةیؼوٌی ،اٌسام ظّد جکهیف ٌیؽ ةؼای افؼاد ارزقيٍغ و رضایثةعف
اؿث .افؼاد ةا ؿعّح ةاالی اٌگیؽش دروٌی ةا اٌگیؽه كّیجؼ و پایغارجؼ ةَ درك و فِو غيیقجؼ یادگیؼی و ةِتّد
جّاٌاییُایكان ىیپؼدازٌغ .ایً افؼاد ظّد را درگیؼ ىّكػیثُای زغیغ و جکانیف چانفاٌگیؽ ىیکٍٍغ کَ ایً
ىّكػیث ُا ىـحهؽم درگیؼی قٍاظحی غيیق ،جالش و پایغاری ةاال ،یادگیؼی ىػٍادار و راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼای ىلاةهَ ةا
ىكکالت ُـحٍغ .اىا افؼاد ةا ؿعش پاییً اٌگیؽش ةیؼوٌی ةؼای رؿیغن ةَ پاداشُا و رویغادُای نػتةعف ةیؼوٌی
جالش ىیکٍٍغ .ایً افؼاد در كتال ىـئّنیثُای ظّد جالش ٌاپایغاری دارٌغ کَ ایً اىؼ ةاغخ یادگیؼی ظّظیوار و
ؿعضی ىیقّد .ةغ یً ىٍظّر ةایغ قؼایط یادگیؼی را ةؼای فؼاگیؼ ةاىػٍی و زػاب کؼد جا او آٌچَ را قعناً ةا ارزش
ىیداٌغ اٌحعاب کٍغ( .ؿیادت.)125 :1390 ،
«اؿکیٍؼ» ىػحلغ اؿث یادگیؼی جغییؼ ٌـتحاً پایغار رفحار ةانلّه اؿث کَ ةؼ ادؼ جيؼیً و جکؼار جلّیث ىیقّدُ .ؼ
كغر ىضؼکی کَ پاؿط رضای ث ةعكی ةَ دٌتال دارد ،ةیكحؼ جکؼار قّد ،راةعَ ىضؼك و پاؿط اؿحّارجؼ و پایغارجؼ
ىی قّد .اىا اگؼ جيؼیً در کار ٌتاقغ ایً راةعَ از ىیان ىی رودٌ .ظؼیَ رفحارگؼایی ةَ قؼظی ؿازی رفحارُای غیٍی
اٌـان جأکیغ دارد.
قؼظی ؿازی کٍكگؼ ،ةَ ایً صلیلث اقاره دارد کَ ارگاٌیـوُا ةا دادن پاؿط ُای ظاص از ٌّع جكّیق یا جٍتیَ،
یاد ىی گیؼٌغ در ىضیط چگٌَّ غيم کٍٍغ .امم اؿاؿی قؼظی ؿازی کٍكگؼ جلّیث رفحار ىذتث ،جٍتیَ ،جّكف و
ظاىّش ؿاظحً آن اؿث .جلّیث ىذتث و ىٍفی ،رفحار ىعهّب را جضکیو ىیةعكغ و جٍتیَ ،جّكف و ظاىّش ؿاظحً
رفحار ٌاظّاؿحَ را جضػیف ىی کٍغ .جكّیق ،ةا جضؼیک ىذتث رفحار ةاغخ جلّیث رفحار ىعهّب ىیقّد .جؼس از جٍتیَ
اؿحاد یا جؼس از قکـث ،آىّزٌغه را ةَ یادگیؼی وا ىیدارد(مٍایػی.)53 :1390 ،
ةؼ اؿاس ٌظؼیَ «گكحانث»  ،یادگیؼی زؼیاٌی اؿث کَ جسارب گػقحَ پایَ و اؿاس وضع فػهی آن را جكکیم
ىیدُغ و آٌچَ فؼد در آیٍغه ظّاُغ آىّظث ةایغ ىحٍاؿب ةا وضػیث فػهی و جسارب او ةاقغ .ةؼ اؿاس ایً ٌظؼیَ
جّزَ ةَ جسؼةَُای كتم ةَ یافحً راه صم ىـئهَُای ةػغی کيک ىیکٍغ .ةٍاةؼایً جسؼةَُای ٌّ ةا ایساد جغییؼُای
جازه در انگُّا و جسؼةَُای گػقحَ و جّؿػَ آٌِا ةؼای ؿازش ةا ىّكػیثُای زغیغ ؿاظحَ ىیقٌّغ جا ةَ جػادل
پایغارجؼی ةؼؿٍغ .انتحَ ُيان ظّر کَ جسؼةَ ُای گػقحَ ىيکً اؿث ةاغخ یادگیؼی ىعانب جازه قٌّغ ،ىیجّاٌٍغ
ٌّغی ىاٌع ةؼای یادگیؼیُای جازه ُو ةاقٍغ .ةَ غتارت دیگؼ ،زىاٌی کَ جسؼةَُای گػقحَ اقحتاه فِيیغه یا فِياٌغه
قٌّغ و جنّر ٌادرؿحی از آٌِا وزّد داقحَ ةاقغ ،ىاٌع یادگیؼیُای جازه ُو ةاقٍغ .ةَ غتارت دیگؼ ،زىاٌی کَ
جسؼةَ ُای گػقحَ اقحتاه فِيیغه یا فِياٌغه قٌّغ و جنّر ٌادرؿحی از آٌِا وزّد داقحَ ةاقغ ،ىاٌع یادگیؼیُای جازه
ىیقٌّغ .چؼا کَ اٌـان ُيّاره ىیکّقغ جا غانب ىعانب زٌغگی روزىؼه ظّد را از ظؼیق درك و فِو و زـثوزّی
امّل و ىتاٌی زیؼةٍایی آٌِا ةیاىّزد .روقً اؿث کَ یادگیؼی ُيؼاه ةا آگاُی از ىّكػیث ىـئهَ و جفکؼ آگاُاٌَ در
ىّرد آن ىٍسؼ ةَ ةیٍف ىیقّد (کػظیيی.)37 :1385 ،
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«اةیٍگاوس» ىػحلغ اؿث کَ ُؼگٌَّ یادگیؼی زةان ظارزی ىتحٍی ةؼ صافظَ اؿث .چؼا کَ ةغون داقحً صافظَ
کـب ُؼگٌَّ داٌف و اظالغات الزم ةؼای ةلای اٌـان غیؼىيکً اؿثٌ .لف صافظَ در یادگیؼی زةان ظارزی ٌیؽ
کاىال روقً اؿث و صحی ىیجّان ادغا کؼد کَ یادگیؼی زةان ظازی ىـای اؿث ةا داقحً صافظَای دكیق و كّی و یا
ایٍکَ یادگیؼی زةان ظ ارزی غتارت اؿث از جالقی کَ ىضّر امهی آن ةَ یادؿپاری فِؼؿحی از کهيات و كّاٌیً
گؼاىؼی اؿث .فلغان صافظَ ای کَ اىکان ذظیؼه ؿازی ىٍاؿب ُيَ ایً غٍامؼ الزم در زةان را داقحَ ةاقغ ،ةاغخ
ىی قّد کَ فؼاگیؼ ةَ ىِارت زةان ظارزی دؿث ٌیاةغ .فؼاگیؼ زةان ظارزی ىاٌٍغ یک ؿاىاٌَ جغییؼ اظالغات غيم
ىیکٍغ کَ دروٌغاد را ةا اظالغات ؿازىان یافحَ در صافظَ ىلایـَ ىیکٍغ و ؿپؾ اظالغات الزم ةؼای جفـیؼ درونداد
را از صافظَ ةهٍغىغت کـب ىی کٍغ .فلغان اظالغات پیكیً و الزم در صافظَ ةهٍغىغت ىكکم غيغهای اؿث کَ در
اةحغای فؼایٍغ یادگیؼی زةان ظارزی پیف ىیآیغُ .ؼچٍغ یادگیؼی زةان ظارزی ٌعـث در صافظَ کّجاه ىغت مّرت
ىی گیؼد و جالش ةؼای یادؿپاری ةعكی از کهيات ظارزی ىؼةّط ةَ صافظَ کّجاه ىغت اؿث ،اىا در واكع از راُتؼد
صافظَ ةهٍغىغت ةؼای اٌسام آن اؿحفاده ىیقّد (گكيؼدی.)16 :1384 ،
«انیّت» و «پیٍحؼیر» ىػ حلغٌغ کَ افؼاد دارای اُغاف جـم گؼایی ،ةَ ٌكان دادن قایـحگی ظّد و جأدیؼ ىذتث
گػاقحً ةؼ دیگؼان جيایم دارٌغ .آٌان از ؿعش ةاالجؼی از ظّدکفایی ةؼظّردارٌغ ،جکانیف یادگیؼی را زانب،
ةؼاٌگیؽاٌٍغه و ىِو جهلی ىی کٍٍغ و ٌگؼش ىذتحی ةَ فؼایٍغ یادگیؼی دارٌغ .ایً فؼاگیؼان از فؼایٍغ یادگیؼی نػت
ىیةؼٌغ ،در ىّكع یادگیؼی اصـاسُای ىذتحی را جسؼةَ ىی کٍٍغ و ةغیً ؿتب اؿث کَ جالش و ىغاوىث ةیكحؼی در
اىؼ یادگیؼی از ظّد ٌكان ىیدٍُغ .آٌِا ىی ظّاٍُغ ةِحؼیً ةاقٍغ و ةِحؼیً قایـحگی را از ظّد ٌكان دٍُغ؛ ةَ
ُيیً دنیم ؿعث جالش ىیکٍٍغ جا از ُيَ ُو ردیفان ظّد ةؼجؼ ةاقٍغ .آٌِا ظّدِ یادگیؼی را ُغف كؼار ٌيیدٍُغ،
ةهکَ ؿعث کار ىی کٍٍغ جا فلط ةَ ظاظؼ ةؼجؼ قغن از دیگؼان یاد ةگیؼٌغ و چٍیً افؼادی زىاٌی ةَ رضایحيٍغی از
یادگیؼی ىیرؿٍغ کَ در جکهیفی کَ ةؼ غِغه گؼفحَاٌغ ،ةَ جـهط و جتضؼ دؿث یاةٍغ(ؿیف.)231 :1390 ،
«کيتم» و «اؿيیث» ىػحلغٌغ وكحی ظاٌّاده از ٌظؼ اىکاٌات آىّزقی و ؿعش جضنیالت وانغیً غٍی ةاقغ و ةحّاٌغ
از نضاظ غهيی ىضیط ىٍاؿب و ىـاغغی ةؼای یادگیؼی داٌفآىّز فؼاُو کغ ،داٌفآىّز ةا ةِؼهگیؼی از ایً ىٍاةع و
اىکاٌات ىیجّاٌغ ظّیكحً را در زِث اُغاف آى ّزقی و غهيی جلّیث و ةارور ؿازد و ةا اغحياد ةَ ٌفؾ ةیكحؼ
جالشُای گـحؼده جؼ و ةیكحؼی را ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف داقحَ ةاقغ و ةا جالش ُایی کَ ىتحٍی ةؼ درك واكػیث و
قٍاظث از ظّد و جّاٌایی ُایف اؿث ،ةِحؼ در فؼآیٍغُای یادگیؼی ىكارکث کٍغ و ةاغخ ةاال رفحً ظّدکارآىغی و
پیكؼفثُای آیٍغه ظّد قّد (ٌادری.)46 :1385 ،
«ةؼکفیهغ» ىػحلغ اؿث قیّه جغریؾ ىی جّاٌغ جػتیؼی از پٍغار اؿحاد ٌـتث ةَ جغریؾ ظّد ةاقغ .اؿحاد ةؼ اؿاس
ؿعش آگاُی ٌـتث ةَ قیّه جغریؾ ظّد ىیجّاٌغ درك ةِحؼی از جّاٌایی ظّد در ارجتاط ةا جغییؼ قیّه جغریؾ
داقحَ ةاقغ ،آ ن را امالح کٍغ ،یا ةؼای جػاىم ةا فؼاگیؼان را ةِتّد ةتعكغ و فؼاُوآورٌغه فؼمثُای زیادی ةؼای
یادگیؼی ةاقغ ،ةَ ٌضّی کَ ىیجّاٌغ ةؼ فؼایٍغ یاددُی – یادگیؼی و در غيهکؼد ٌظام آىّزقی ادؼ ىعهّب ةگػارد یا
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قؼایعی را ةّزّد آورد کَ فؼاگیؼان ةحّاٌٍغ از ٌیؼوُای ةانلّه ظّد ةؼای یادگیؼی ىؤدؼ ةِؼه ةگیؼٌغ (قػتاٌی:1382 ،
.)117
«ؿیگم» ىػحلغ اؿث کَ ةاالرفحً اىکاٌات آىّزش ،ؿتب جـؼیع یادگیؼی در افؼاد ىیقّد .اؿحفاده از وؿایم
آىّزقی ىیجّاٌغ ُو یادگیؼی دؿحَ زيػی و گؼوُی را جلّیث کٍغ و ُو ةَ جـِیم و جـؼیع یادگیؼی و رفع
ىكکالت فؼدی یادگیؼٌغگان کيک کٍغ .ةؼای دؿحیاةی ةَ ٌحایر ةِیٍَ در یادگیؼٌغگان ،آٌِا ةایغ در ٍُگام آىّزش
اصـاس ظّةی داقحَ ةاقٍغ و از نضاظ ذٍُی و فکؼی در صانث دریافث یا پػیؼش كؼار گیؼٌغ (قيـایی.)27 :1382 ،
ٍ .2.3یصگیّبی تَصیفی داًػآهَزاى ؼرکت کٌٌذُ در پصٍّػ
ُياٌگٌَّ کَ پیفجؼ ٌیؽ گفحَ قغ ،ةؼای آؿان قغن پیگیؼی فؼضیات پژوُف و ةؼرؿی جأدیؼ ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی
ةؼ ىِارت ظّاٌغاری داٌفآىّزان ،اةحغا ُؼ قؼکث کٍٍغه ةؼ اؿاس ٌيؼه اکحـاةی در ُؼ ىحغیؼ و ىلایـَ ٌيؼه فؼد ةا
ىیاٌگیً ٌيؼه قؼکثکٍٍغگان در آن ىحغیؼ ظاص ،ةَ غٍّان ٌيؼه «ظیهیزیاد ،زیاد ،ىحّؿط ،کو» در آن ىحغیؼ ظاص
در ٌظؼ گؼفحَ قغه ؿپؾ گؼوهُای ىػکّر از ٌظؼ ٌيؼه زةان غؼةی ةاُو ىلایـَ قغٌغ .آٌچَ در اداىَ آىغه اؿث،
ویژگیُای جّمیفی قؼکثکٍٍغگان ةا در ٌظؼ گؼفحً جلـیوةٍغی ةاال اؿث.
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جذٍل ؼوبرُ ٍ .12یصگیّبی تَصیفی داًػآهَزاى در هتغیر خصَصیبت ٍ ٍیصگیّبی خبًَادُ
پایَ ُفحو
ظیهیزیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

کم

فؼاواٌی

15

10

7

3

35

درمغ

42/86

28/57

20

8/57

100

پایَ ُكحو
ظیهیزیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

کم

فؼاواٌی

12

9

8

1

30

درمغ

40

30

26/67

3/33

100

پایَ ٌِو
ظیهیزیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

کم

فؼاواٌی

11

10

10

4

35

درمغ

31/43

28/57

28/57

11/43

100

ةعّر کهی دوره اول ىحّؿعَ
ظیهیزیاد

زیاد

ىحّؿط

کو

کم

فؼاواٌی

38

29

25

8

100

درمغ

38

29

25

8

100
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 .2.4آزهَى فرضیِّب:
در ایً ةعف جأدیؼ ُؼ یک از ىحغیؼُای ىّرد ةضخ ةؼ ىِارت ظّاٌغاری داٌفآىّزان ةَ مّرت زغاگاٌَ ةؼرؿی قغه
اؿث .ةؼای اٌسام ایً کار ،قؼکثکٍٍغگان در پژوُف ةؼ اؿاس پاؿطُای ىٍغرج در پاؿعٍاىَ ظّد ،در ُؼ یک از
ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی ةَ گؼوهُای «ظیهیزیاد ،زیاد ،ىحّؿط ،کو» جلـیو قغهاٌغ و ؿپؾ ٌيؼات زةان غؼةی در ةیً
ایً گؼوهُا ةا ُو ىلایـَ قغهاٌغ.
 .3یبفتِّب
 .3.1یبفتِّبی تَصیفی :در ایً كـيث ةَ اكحضای صسو ىلانَ مؼفاً ىِوجؼیً یافحَُای پژوُكی ارائَ ىیقٌّغ.
 .3.1.1فرضیِ اٍل :عالقِ ثِ زثبى عرثی ،قرآى ٍ احبدیث ثرهیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر
دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزان غالكَىٍغ ةَ زةان غؼةی و داٌفآىّزاٌی کَ غالكَ
کيی ةَ ایً زةان دارٌغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .3/08ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا
غالكَ ةاال ةَ زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/56و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ  15/48ىیةاقغ.
اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث غالكَ ةؼ ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی
دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان
غالكَ ةَ ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.2فرضیِ دٍم :تکرار ٍ توریي ٍ تالغ ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای جيؼیً و جکؼار و جالش ةاالیی در زةان غؼةی
دارٌغ ةَ اٌضيام داٌفآىّزاٌی کَ دارای جيؼیً و جکؼار و جالش کيی ةَ ایً زةان ُـحٍغ و ةػضاً از ایً جيؼیً گؼیؽان
ىیةاقٍغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .2/25ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا جيؼیً و جکؼار
ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/82و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ  16/57ىیةاقغ .اگؼچَ از
ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی جّان داقث اىا ىیجّان گفث جيؼیً و جکؼار و جالش در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ
ةـؽایی دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی»
ىیؽان جيؼیً و جکؼار و جالش در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.3فرضیِ ظَم :پیؽیٌِ داًػ آهَز ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای پیكیٍَ ىذتث و كاةم جّزِی در زةان غؼةی
دارٌغ و داٌفآىّزاٌی کَ دارای پیكیٍَ ضػیف و ةػضاً ىٍفی در ایً زةان ُـحٍغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی
ةا ىیاٌگیً ىػادل  .4/64ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا جيؼیً و جکؼار ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  19/02و در ىلاةم،
ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ  14/38ىی ةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی جّان داقث
اىا ىیجّان گفث پیكیٍَ داٌف آىّز و جسارب گػقحَ در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی ةَ غٍّان یک پایَ اؿاؿی جأدیؼ
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ةـؽایی دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی»
ىیؽان پایَ اؿاؿی پیكیٍَ و جسارب گػقحَ در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.4فرضیِ چْبرم :تَجِ ٍ حبفظِ ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای جّزَ و دكث ظّب و ُّش و صافظَ ةاالیی در
زةان غؼةی دارٌغ و داٌفآىّزاٌی کَ دارای جّزَ و دكث ضػیف و ُّش و صافظَ پاییٍی در ایً زةان ُـحٍغ و ةػضاً از
ایً درس اصـاس ظـحگی و ةیؽاری ىیکٍٍ غ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .3/70ىیاٌگیً
ىػغل داٌفآىّزان ةا ج ّزَ و دكث ظّب و ُّش و صافظَ ةاالیی در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/63و در ىلاةم ،ىیاٌگیً
ىػغل داٌفآىّزان ةا جّزَ و دكث ضػیف و ُّش و صافظَ پاییً ةؼاةؼ  14/93ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط
کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث جّزَ و دكث و ُّش و صافظَ در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد
و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان جّزَ و
دكث و ُّش و صافظَ در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.5فرضیِ پٌجن :داؼتي اّذاف ثبالتر ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای اُغاف ةاالیی در زةان غؼةی ُـحٍغ و
داٌفآىّزاٌی کَ ُغف ظامی را در آىّزش ایً زةان دٌتال ٌيی کٍٍغ و از اُغاف پاییٍی ةؼظّردارٌغ و ةػضاً آىّزش
ایً درس را پّچ و ةیِّده ىیداٌٍغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .2/51ىیاٌگیً ىػغل
داٌفآىّزان ةا اُغاف ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/24و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا اُغاف پاییً ةؼاةؼ
 15/73ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث داقحً ُغف در آىّزش زةان
غؼةی ةّیژه داقحً اُغاف ةاالجؼ از یادگیؼی ایً درس ،در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از
آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان ةؼظّرداری از
اُغاف ةاالجؼ در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.6فرضیِ ؼؽن :اهکبًبت آهَزؼی ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌ ی کَ دارای اىکاٌات آىّزقی ةاالیی در فؼاگیؼی زةان غؼةی
ُـحٍغ و داٌفآىّزاٌی کَ اىکاٌات آىّزقی ٌغارٌغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .1/65انتحَ
گفحٍی اؿث چّن ؿعش ىضیط آىّزقی از نضاظ قِؼ ىضم جضنیم ةؼای ؿایؼ زةانُای دوم ُياٌٍغ زةان ظارزی
اٌگهیـی پیكؼفحَ ٌتّده و از اىاکً آىّزقی ظامی در ایً ظنّص ةؼظّردار ٌيی ةاقغ ونی زةان اٌگهیـی ایٍگٌَّ
ٌیـث و از وضػیث ةاالیی ةؼظّردار اؿثُ ،يچٍیً ىکان جضنیم ٌیؽ از نضاظ اىکاٌات آىّزقی دارای قؼایط جلؼیتاً
یکـاٌی ةؼای ُؼ دو گؼوه ىیةاقغ ،نػا جا صغودی ایً ىیاٌگیً از ركو ةاالیی ةؼظّردار ٌیـث .ىیاٌگیً ىػغل
داٌفآىّزان ةا اُغاف ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/26و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا اُغاف پاییً ةؼاةؼ
 16/61ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث ةؼظّرداری از اىکاٌات ظّب و
ىٍاؿب در آىّزش زةان غؼةی ةّیژه اىکاٌات دیسیحانی و ةَ روز  ،در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی
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از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان ةؼظّرداری از
اىکاٌات آىّزقی در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.7فرضیِ ّفتن :هفبد آهَزؼی ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دیغ جضهیهی و ىفِّىی ةَ ىضحّای آىّزقی در زةان
غؼةی دارٌغ و داٌفآىّزاٌی کَ ىفاد درس را فلط ىعانتی در صغ یک روزٌاىَ ىیةیٍٍغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد.
جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .4/14ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا ٌگؼش جضهیهی در زةان غؼةی ةؼاةؼ  19/24و در ىلاةم،
ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا ٌگؼش ةی ٌظيی در ىحّن درس ةؼاةؼ  15/10ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط
کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث داقحً ٌگؼش جضهیهی و ىفِّىی ةَ ىضحّای آىّزقی زةان غؼةی ،در ىیؽان
ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ
ةُػغ«ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان ةؼظّرداری از دركوفِو غيیق ىفاد آىّزقی ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.8فرضیِ ّؽتن :ؼیَُ تذریط ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای قیّه ٌؼمافؽاری در زةان غؼةی و ةػضاً جؼکیتی از
قیّه ٌؼمافؽاری و ؿٍّحی ُـحٍغ و داٌفآىّزاٌی کَ از قیّه ؿٍحی ةؼظّردارٌغ و جٍِا اجکای آىّزشدٍُغه فلط و فلط
ةَ جعحَ آىّزش ىغرؿَ ىیةاقغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  . 3/43ىیاٌگیً ىػغل
داٌفآىّزان ةا قیّه جغریؾ ٌؼم افؽاری و یا جؼکیتی در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/07و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل
داٌفآىّزان ةا قیّه جغریؾ ؿٍحی ةؼاةؼ  14/64ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا
ىیجّان گفث قیّه آىّزقی ىغرن ٌؼمافؽاری در جغریؾ زةان غؼةی ،در ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی جأدیؼ
ةـؽایی دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی»
ىیؽان ةؼظّرداری از قیّهُای ىغرن جغریؾ ةَ ویژه اؿحفاده از قیّه ٌؼىافؽاری در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.9فرضیِ ًْن :زهبىاختصبؾیبفتِ ثِ زثبىعرثی ثر هیساىافسایػهْبرتخَاًذاریایيزثبى تأثیردارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ اغحلاد دارٌغ زىان جغریؾ و ؿاغات اظحناص یافحَ ةَ
درس غؼةی ظّب و زیاد اؿث و داٌفآىّزاٌی کَ ایً زىان را ةغ و ؿاغات اظحناص یافحَ را کو یا کافی ىػؼفی
ىیکٍٍغ  ،جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .1/84ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ىػحلغ ةَ زىان
ظّب و ؿاغات زیاد در زةان غؼةی ةؼاةؼ  17/96و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ىػحلغ ةَ زىان ٌاىٍاؿب و
ؿاغات کو یا کافی ةؼاةؼ  16/12ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث زىان
ظّب و ؿاغات اظحناصیافحَ ىٍاؿب در آىّزش زةان غؼةی ،در ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد
و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان
ةؼظّرداری از ؿاغات ىٍاؿب اظحناص یافحَ ةَ آىّزش در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.10فرضیِ دّن :خصَصیبت ٍ ٍیصگیّبی دثیر ثر هیساىافسایػهْبرتخَاًذاری ایي زثبى تأثیردارد.
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در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ ةِؼه ةاالیی از ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ در
جغریؾ زةان غؼةی ةؼدهاٌغ و ظّد را ىهؽم ةَ رغایث ٌکحَ ةؼداری از ایً ظنّمیات داٌـحَاٌغ و داٌفآىّزاٌی کَ از
ةِؼه پاییٍی ةؼظّردار ةّده و دائياً از جياىی ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ ٌاالن و قاکی ُـحٍغ ،جفاوت ىػٍاداری
وزّد دارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .4/15یک دةیؼ ةا ظنّمیات و ویژگیُای ظّد ُو ىیجّاٌغ داٌفآىّز را ةَ
درس غؼةی و یادگیؼی جياىی فاکحّرُای آن ةّیژه ىِارت ظّاٌغاری جؼغیب و جكّیق ٌيایغ و ُو ىیجّاٌغ ةا
ظنّمیاجی ىٍفی ىّزتات گؼیؽپایی داٌف آىّز را در درس غؼةی پغیغ آورد .ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا ةِؼه ةاال
از ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ در زةان غؼةی ةؼاةؼ  18/77و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا ةِؼه پاییً از
ظنّمیات و ویژگیُای دةیؼ ةؼاةؼ  14/62ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان
گفث داقحً ویژگیای قعنی و غيّىی دةیؼ در آىّزش زةان غؼةی ،در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و
یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ةُػغ «ٌتّد» یا «کيی» ىیؽان
ةؼظّرداری دةیؼ از ظنّمیات و ویژگیُای ىذتث در ایً درس ىیةاقغ.
 .3.1.11فرضیِ یبزدّن :خصَصیبت ٍ ٍیصگیّبیخبًَادُ ثر هیساىافسایػ هْبرتخَاًذاری ایي زثبى
تأثیردارد.
در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی داٌفآىّزاٌی کَ دارای ظاٌّادهای ةا وضػیث اكحنادی غانی و ظیهی
ظّب در زةان غؼةی ُـحٍغ و داٌفآىّزاٌی کَ دارای ظاٌّادهای ةا وضػیث اكحنادی ظّب ،ىحّؿط و ضػیف را در
آىّزش ایً زةان ُـحٍغ ،جفاوت ىػٍاداری وزّد ٌغارد .جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  .0/46ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان
ةا وضػیث اكحنادی ظاٌّادگی در ؿعش غانی و ظیهی ظّب ةؼاةؼ  17/87و در ىلاةم ،ىیاٌگیً ىػغل داٌفآىّزان ةا
وضػیث اكحنادی ظاٌّادگی در ؿعش ظّب ،ىحّؿط و ضػیف ةؼاةؼ  17/41ىیةاقغ .اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط
کاىهی ٌيیجّان داقث اىا ىیجّان گفث وضػیث اكحنادی و ؿایؼ ویژگیُای ظاٌّادهُا ،در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی
جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از آؿیبُای ىِارتُای ظّاٌغاری در داٌفآىّزاٌی کَ ضػیف ىیةاقٍغ ٌلف ٌاچیؽی از
«ٌتّد» یا «کيی» وضػیث اكحنادی ىٍاؿب ظاٌّادهُا در ایً درس داٌـث .انتحَ در کالن قِؼُا کَ جا صغودی
اىکاٌات كّی وزّد دارد ىیجّان ایً درمغ جأدیؼگػاری را ةاالجؼ داٌـث.
ً .3.2تیجِگیری
در ایً پژوُف ةَ ةؼرؿی غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در ةیً داٌفآىّزان پایَُای ُفحو و
ُكحو و ٌِو دوره اول ىحّؿعَ ىغرؿَ ؿیؽده آةان قِؼؿحان قاُؼود پؼداظحَ قغه اؿث .در ایً ارجتاط ادؼات ُؼ
یک از غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی قاىم « اٌگیؽش و غالكَ ،جيؼیً و جکؼار و جالش ،پیكیَ،
ُّش و صافظَ و جّزَ ،اىکاٌات آىّزقی ،ىفاد آىّزقی ،قیّه جغریؾ ،زىان اظحنامی درس ،ظنّمیات و
ویژگیُای دةیؼ ،ظنّمیات و ویژگیُای ظاٌّاده» ةؼ ىحغیؼ ىِارت ظّاٌغاری ةؼرؿی قغه و ةا غٍایث ةَ کاُف
ىیؽان ؿعش ظّاٌغاری داٌفآىّزان ةَ ویژه در درس غؼةی ةَ غٍّان آؿیبُای ظّاٌغاری ایً درس ىّرد ةؼرؿی كؼار
ىیگیؼد .ةٍاةؼایً ةَ ٌّغی ةیً ٌحایر ایً پژوُف و پژوُفُا ی صاضؼ ُيعّاٌی وزّد دارد و صاکی از یکـان ةّدن
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ٌلف ةؼظی از ىؤنفَُا ةؼ ىِارت ظّاٌغاری اؿث و جٍِا یک ىؤنفَ ةَ ٌام ظنّمیات و ویژگیُای ظاٌّادگی جا
صغودی ٌحایر یکـاٌی ةا ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری ىكاُغه قغه اؿث.
 .3.3پیؽٌْبدات
آٌچَ در آىّزش اونیً جالش ُا زِث افؽایف ىِارت ظّاٌغن ىحّن ةایغ ىغٌظؼ ةاقغ:
ظّاٌغن ىحً و درك آن از ُيان اةحغای آىّزش زةان ،ایً ىِارت ةایغ جلّیث گؼدد ُؼ چٍغ اگؼ داٌفآىّز اظالغات واژهای
و دؿحّری الزم ةؼای درك ىحً را دارا ٌتاقغ .در ظّاٌغن و درك یک ىحً ،ةایغ از داٌـحَُای داٌفآىّز در زةان ىادری
کيک گؼفث جا اٌگیؽة الزم پغیغ آیغ .یکی از روشُایی کَ جـِیالت زیادی در ظّب ظّاٌغن و درك ىحً ةَ وزّد
ىیآورد ،جكکیم کارگاهُای ظّاٌغن اؿث کَ در آن داٌفآىّزان ةعّر گؼوُی ىعانتی را ظّاٌغه و درةارة آن گؽارشُایی
جِیَ ىیکٍٍغ و آنُا را در اظحیار ُو كؼار ىیدٍُغ.
ةایغ ىحٌّی در اظحیار داٌفآىّزان گػارده قّد کَ جا صغ اىکان ىحػغد و گٌّاگّن ةاقغ .ةغیً جؼجیب داٌفآىّز صق
اٌحعاب ةیكحؼی دارد و در ةؼ اةؼ ىحّن ىحٍّعجؼی كؼار ىیگیؼدُ .ؼ چَ داىٍة ایً جٍّع ةیكحؼ ةاقغ ،اىکان آقٍایی ةا اٌّاع
ٌّقحَُا در ىحً ةؼای داٌفآىّز ةیكحؼ اؿث .گؽیٍف ىّادی کَ ةَ غٍّان ىحً ةؼای داٌفآىّز ةَ غيم ىیآیغ ،ةایغ ٌاظؼ ةؼ
ىحً و اةػاد آن ةّده ،جا آن کَ داٌفآىّز در ىؼازػَ ةَ آن كادر ةَ ارزقیاةی ىِارجف در ظّاٌغن و جّاٌف درك ىعهّب آن
ةاقغ ،ةایغ ٌَ ظیهی کّجاه و ٌَ ظیهی ةهٍغ اٌحعاب قٌّغ.
غهیؼغو ٌحایر ضػیف داٌفآىّزان ایؼاٌی در آزىّن پؼنؽ جالقی ةؼای جغییؼ دادن ٌظام آىّزقی ةَ ىٍظّر افؽایف درك
ىحً داٌفآىّزان ،افؽایف داٌف واژگاٌی ،درك ٌضّی ،آقٍایی ةا اةؽارُای اٌـسام ىحً و آىّزش راُتؼدُای افؽایف درك
ىحً اٌسام ٌكغه اؿث؛ نػا پیكٍِاد ىیقّد جّزَ ةؼٌاىَریؽان و ىؤنفان کحابُای درؿی ةَ آىّزش غّاىم ىؤدؼ در درك
ىحً ىػعّف قّد جا ىـیؼ درك ىحً ةؼای داٌفآىّزان ُيّار قّد.
جضلیلات ٌكان ىیدُغ یکی از غّاىم ىِو در درك ىحً کحب غؼةیٌ« ،ضّی» اؿث ،نػا پیكٍِاد ىیقّد جّزَ
ةؼٌاىَریؽان و ىؤنفان کحابُای درؿی ةَ آىّزش ؿاظث زيهَ و ٌضّه جسؽیَکؼدن زيهَ ةَ ازؽای آن ىػعّف و از آىّزش
دؿحّر ةَ قیّه ؿٍحی پؼُیؽ قّد.
جضلیلات ٌكان ىیدُغ یکی از غّاىم ىِو در درك ىحً قٍاظث اةؽارُای زةاٌی مّری ىحً) ضيایؼ ،صؼوف رةط(
اؿث ،نػا پیكٍِاد ىیقّد جّزَ ةؼٌاىَریؽان و ىؤنفان کحابُای درؿی ةَ آىّزش ُغفيٍغ ایً اةؽارُا ىػعّف قّد جا ةا
آىّزش آٌِا داٌفآىّزان ةحّاٌٍغ ىیان گؽارهُای ىحً اٌـسام ایساد کٍٍغ.
ةَ ىٍظّر افؽایف درك ىحً الزم اؿث غّاىم ىؤدؼ ةؼ آن ىّرد ىعانػَ و جّزَ کافی كؼار گیؼد جا ُيچّن صهلَُای
زٌسیؼ ىکيم یکغیگؼ قٌّغ .ةَ غتارت دیگؼ ىِارت ظّاٌغاری فؼایٍغی اؿث کَ غّاىم دظیم در آن ةایغ یکی پؾ از
دیگؼی در کٍار ُو كؼار گیؼٌغ؛ در آىّزش ایً فؼایٍغ الزم اؿث ةَ درك واژه ،زيهَ و ىحً جّزَ کافی قّد .در ُؼ ىؼصهَ
ؿعّح ىِارت ةَ دكث آىّزش داده قّد؛ ةَ غٍّان ٌيٌَّ در آىّزش درك ىحً از اةحغاییجؼیً ؿعش درك ىحً)درك
اظالغات مؼیش ىحً( کار آىّزش قؼوع قّد و در اداىَ ةَ جؼجیب ؿعّح دیگؼ قاىم :اؿحٍتاط ،جهفیق اظالغات ىحً و
جفـیؼ اظالغات ىحً ىّرد جّزَ كؼار گیؼد .پژوُف صاضؼ ٌكان داد پیيّدن گام ةَ گام فؼایٍغ آىّزش یک ىِارت ،ىٍسؼ
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ةَ دؿحیاةی ةَ ُغف ىّرد ٌظؼ ظّاُغ قغ؛ نػا پیكٍِاد ىیقّد ةؼٌاىَریؽان و ىؤنفان کحابُای درؿی ةَ آىّزش ُغفيٍغ
ىِارتُای زةاٌی ةؼ اؿاس ىتٍای ٌظؼی ىكعل جّزَ کٍٍغ.
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