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 چک٘ذُ

قٍاؿی اؿث.  از پژكُف صاضؼ ةؼرؿی ىیؽاف جأدیؼ جغریؾ ةَ ركش آزىایكگاُی ةؼ یادگیؼم ىفاُیو زیـثُغؼ 

قِؼؿحاف داىغاف ةّد. ٌيٌَّ آىارم  95-96آىّزاف پـؼ ك دظحؼ پایَ ُفحو ؿاؿ جضنیهی  داٌف  زاىؿَ آىارم، کهیَ

کالس ةَ ؾٍّاف گؼكق آزىایف ك  ٌفؼم ك ةَ مّرت جنادفی از ُؼ گؼكق پـؼاف ك دظحؼاف یک 28کالس  4قاىم 

 10ؿاظحَ  آزىایكی ك اةؽار پژكُف، آزىّف ىضلق کالس دیگؼ ةَ ؾٍّاف گؼكق گّاق اٌحعاب قغ. ركش پژكُف، قتَ

ؿؤانی ةّد. ركایی مّرم ك ىضحّایی ؿؤاالت پژكُف ةا اؾياؿ ٌؼؼ دؿث اٌغرکارف ؾهّـ زیـحی ةؼرؿی قغ. ظؼح 

ةّد ك ةؼام گؼكق آزىایف از جغریؾ ةَ ركش آزىایف ك ةؼام گؼكق آزىّف  پؾ-آزىّف پژكُف ةَ مّرت پیف

ُا ةا اؿحفادق از آزىّف جضهیم کّاریاٌؾ اٌساـ قغ. ٌحایر  گّاق از جغریؾ ةَ ركش ؿعٍؼاٌی اؿحفادق قغ. جضهیم دادق

ُيچٍیً آىّزاف گؼكق آزىایف در ىلایـَ ةا گّاق ةَ ظّر ىؿٍادارم ٌيؼق ةاالجؼم کـب کؼدٌغ ك  ٌكاف داد داٌف

ىكعل قغ کَ پـؼاف ٌـتث ةَ دظحؼاف ٌيؼق ةاالجؼم کـب کؼدٌغ؛ اىا جفاكت ىؿٍادار ٌتّد ك ادؼ جؿاىهی كزّد 

 ٌغاقث؛ یؿٍی زٍـیث جأدیؼ زیادم در یادگیؼم ٌغاقحَ اؿث.

 قٍاؿی، جغریؾ. : آزىایكگاق، یادگیؼم، زیـثّا کل٘ذ ٍاصُ
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 . هقذه1ِ

ف  ُا ك  زـحسّم اك در زِث قٍاظث زِاف ىادم ك ٌؼاـ نؿَ كکَ صامم ىعا اىؼكز ةكؼ ةعكی از دٌا

قّد. ةكؼ ةؼام کكف ك قٍاظث زِاف ىادم ؾيغجان از اةؽارُام  كّاٌیً آف اؿث، ؾهّـ جسؼةی ٌاىیغق ىی

 کٍغ، َة ُيیً دنیم ٌلف جسؼَة در ایً صّزق ةـیار اؿاؿی ك جکیَ ةؼ آف ةـیار صـی ظّد اؿحفادق ىی

ف قّد از یک ؿّ دارام ٌیؼكم ظغاداد کٍسکاكم اؿث؛  ةَ ىغرؿَ كارد ىیآىّزم کَ  ضؼكم اؿث. دٌا

کكاٌغ ك از ؿّم  قيار ىی ُام ةی پاؿعی ةؼام پؼؿف ٌیؼكیی کَ ُؼ نضؼَ اك را ةَ یافحً داٌكی جازق ك

آىّز ةایغ ةؼام زٌغگی در دٌیام فؼدا کَ دٌیام ؾهو ك فٍاكرم اؿث، آىادق قّد. ةؼام  دیگؼ ایً داٌف

ةایغ ؿؿی قّد کَ فؼایٍغ یادگیؼم از صانث اٌفؿانی یؿٍی یادگیؼم َة ركش ؿٍحی َة صانث  آىّزش ؾهّـ

رم ك ُيکاراف،  (.1392یادگیؼم فؿاؿ درآیغ )ٌّ

کارقٍاؿاف ؾهّـ جسؼةی ىؿحلغٌغ آىّزش ؾهّـ جسؼةی در مّرجی ىؤدؼ ك کارآىغ ظّاُغ ةّد کَ 

، ُام دؿث اكؿ، اٌساـ دادف آ آىّزاف از ظؼیق جسؼَة داٌف زىایف ك درگیؼ قغف ةا پژكُف ك صم ىـأَن

گّم  جّاٌغ پاؿط قٍاؿی ٌيی پؼكر در آىّزش زیـث ُام صافؼَ کارگیؼم قیّق آىّزم ةپؼدازٌغ. َة ةَ ؾهو

ف آىّزاف از ظؼیق  ٌیازُام آىّزقی ؾنؼ صاضؼ ةاقغ. پؾ ٌیاز اؿث جا ةا َة چانف کكاٌغف ذًُ دٌا

آىّز، آٌِا را در اٌساـ  ریؽم قغق ك ىحٍاؿب ةا ؿعش ؾهيی داٌف ُام آزىایكگاُی ىٍاؿب ك ةؼٌاىَ فؿانیث

 (.1387ُام گؼكُی ؿّؽ داد )ةغریاف ك ُيکاراف،  ُام ؾيهی ك فؿانیث دادف فؿانیث

ُام ؾيهی ك ازؼام آزىایف، ٌلف زیؼةٍایی در درؾ ؾيیق ىفاُیو دارد ك ىذاؿ  ةغكف قک فؿانیث

ساـ ىی و َة یاد ىیةیٍ کٍو، ىی قٍّـ فؼاىّش ىی ىی»چٍیٍی  ایً ّةی ةیاٌگؼ ٌلف « فِيو دُو ىی آكرـ، ٌا ةَ ظ

 (.1393ةاقغ )كؼةاٌی،  ُام ؾيهی در یادگیؼم ىفِّىی ىی ك اُيیث فؿانیث

ُام  در ةؼٌاىَ درؿی کكّرُام ىّفق در آىّزش ؾهّـ جسؼةی، اؿحفادق از آزىایكگاق ك اٌساـ فؿانیث

ك جأکیغ زیاد ةؼ جضلق اُغاؼ ىِارجی ك ٌگؼقی ٌاپػیؼم از ىّضّع درؿی اؿث  ؾيهی، ةعف زغایی

 (. 1385كرزم مّرت پػیؼد )ةغریاف،  ُام دؿث ؿتب قغق جا جّزَ ظامی ةَ رقغ ىِارت

گكایی ك یافحً پاؿط ةؼام  ُایی ىاٌٍغ اٌغیكیغف، ىكکم آىّزاف را در فؿانیث ىؿهياف ةایغ داٌف

ساـ  س ؾهّـ ك درگیؼ کؼدف داٌفُام ظّد درگیؼ کٍٍغ ك اؿحفادق از آزىایكگاق در در ؿؤاؿ آىّزاف در ٌا

ةاقغ. ىٍؼّر از آزىایف فؼاُو  ُام ىِو یادگیؼم درس ؾهّـ جسؼةی ىی ُام ؾهّـ از فؿانیث آزىایف

قغق ةؼام ةؼكز اجفاكی اصحيانی اؿث کَ ةا آف ةحّاف ةَ  ام از پیف جؿییً آكردف قؼایط ظاص ةؼاةؼ ٌلكَ

ا ارائَ کؼد. ةَ ؿتب اُيیحی کَ جكکیم آزىایكگاق در جّؿؿَ ك ام دؿث یافث ك صم ىكکم ر فِو ىـأَن
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کٍغ کَ در ىؼاکؽ آىّزقی، فؼٍُگی ك جؼةیحی، زایگاق  گـحؼش ؾهّـ دارد، ىا را ةَ ایً ىِو ُغایث ىی

ف آىّزاف  ىٍاؿتی ةؼام آزىایف ىـائم ؾهيی پیف ةیٍی کٍیو ك فؼمث ىٍاؿتی ةؼام جلّیث کارآیی دٌا

رم   (.1392ك ُيکاراف،در ٌؼؼ ةگیؼیو )ٌّ

پؼركش پیكؼفحَ دٌیا كؿایم کيک آىّزقی َة ؾٍّاف زؽیی الیٍفک از آىّزش ك  در آىّزش ك

یً آىّزش ؾهّـ ٌیؽ ؿؿی ىی قٌّغ، در قیّق پؼكرش كهيغاد ىی قّد کَ یادگیؼم جا صغ اىکاف از  ُام ٌّ

قّد. ةؼ ایً اؿاس در كعب آىّزش ك یادگیؼم اٌفؿانی دكر ك ةَ كعب آىّزش ك یادگیؼم فؿاؿ ٌؽدیک 

 ظنّص جکیَ کؼد )ُياف(. جّاف ةؼیک قیّق جغریؾ َة ظؼح زغیغ آىّزش ؾهّـ ٌيی

ّارق در ركش جغریؾ اك ىحسهی ىی قّد. ةا ػِّر  در یک ؿیـحو آىّزقی، كغرت یک ىؿهو، ُي

ُام  ؾنؼ زغیغ ك ةؼكز ٌیازُام زغیغ، ىضغكد ك جعننی، نؽكـ جسغیغ ٌؼؼ در اُغاؼ جغریؾ ك ركش

(. َة ُيیً ىٍؼّر ىؿهياف در فؼایٍغ آىّزش 1388جؼ از پیف قغق اؿث )امغؼم،  ، آقکارجؼ ك ضؼكرمآف

ؼق ىی ساـ آزىایف ِة جؼیً جغییؼاجی کَ ةایغ در كضؿیث کهی  ةؼٌغ. از ىِو از اةؽارُام ىعحهفی ُيچّف ٌا

ؿٍحی ك ُام  ركش آىّزش ىا در دكرق ؾيّىی مّرت گیؼد، جغییؼ ركش جغریؾ ك آىّزش از قیّق

ی ك صفغ ىعهب( َة قیّق در  ُام فؿاؿ یاددُی ك یادگیؼم اؿث؛ زیؼا اىؼكزق اٌفؿانی )قیّق رایر ؿعٍؼٌا

ُام فؿاؿ یاددُی ك یادگیؼم ةؼام  کارگیؼم ركش ُام زِاٌی جؿهیو ك جؼةیث، ةؼ اُيیث َة جياـ ٌكـث

 قّد. ُا جأکیغ ىی آىّزش ُيَ درس

ُا ك ىؿهّىات كؼار داد. ةؼؾکؾ، ةایغ آٌاف را  ىعهلان در ةؼاةؼ داٌـحَ آىّزاف را ٌتایغ ةَ ؾلیغة ةؼكٌؼ داٌف

جّاف ةا ىـأنَ ركةؼك ؿاظث جا ظّد ایكاف ةؼ ادؼ جالش ك کّقف َة کكف ركاةط ىیاف اىّر پؼداظحَ  جا ىی

ك َة صم آف اكغـا کٍٍغ. ةَ اؾحلاد كم كؼار دادف پاؿط ىعانب ك ؿؤاالت َة ظؼز ىـحلیو جّؿط ىؿهو در 

فاظ ٌّغ ك از ظّد کككی ٌكاف ٌغٍُغ؛  آىّز ىّزب ىی حیار دٌا حَ ق گؼدد کَ آٌاف َة کحاب ك ىؿهو كاـة

گیؽق دؿث ٌیاكرٌغ. پؾ ةایغ ظّد  ام ةؼام یادگیؼم ٌغاقحَ ك رضایث ظاظؼم ُو از آف َة در ٌحیسَ ٌا

 (.1960، 1آىّزاف ٌیؽ در ىؿؼض فؿانیث كؼار گیؼٌغ ك َة جکاپّ ةیفحٍغ )ةؼكٌؼ داٌف

ُا ةَ  ٌاىٍغ. ایً فؿانیث گؼدد، آىّزش ىی ُایی را کَ ىؿيّالن ةَ یادگیؼم ىٍسؼ ىی سيّؾَ فؿانیثى

ساـ ىی ایی، یادگیؼم کَ ٌحیسَ آىّزش  كؿیهَ ىؿهو ك یادگیؼٌغق جّأـ ٌا قّد، كنی در جسؽیَ ك جضهیم ٌِ

دُغ ٌَ مؼفان  ىیپػیؼد. در كاكؽ ىؿهو، ركش یادگیؼم را آىّزش  اؿث َة كؿیهَ یادگیؼٌغق مّرت ىی

ىّضّع درؿی را. ىّفلیث در اىؼ آىّزش ةَ ؾّاىهی چّف ىؿهو، كؿایم آىّزقی ك یادگیؼٌغق ك جؿاىم 
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یار ٌؽدیک ةا یکغیگؼ، دك فؼایٍغ ىـحلم  آٌِا یا یکغیگؼ ىؼةّط اؿث. آىّزش ك یادگیؼم ضيً ارجتاط ـة

ؼم ٌحیسَ آىّزش ٌیـث. ةَ ایً جّاٌغ َة یادگیؼم ىٍسؼ قّد، كنی ضؼكرجان یادگی ُـحٍغ. آىّزش ىی

ام ىـؤكؿ یادگیؼم ظّد اؿث. ةٍاةؼایً،  کٍغ، كنی ُؼ یادگیؼٌغق جؼجیب، ىؿهو یادگیؼم را جـِیم ىی

ُایی اؿث کَ در پی جـِیم یادگیؼم اؿث كنی ىيکً اؿث  ام از فؿانیث جّاف گفث آىّزش ىسيّؾَ ىی

 (.1381ةَ یادگیؼم ىٍسؼ ٌكّد )کغیّر، 

قّد کَ جّزَ ةؼ یادگیؼم ىحيؼکؽ قّد ك ٌیؽ جأکیغ  ّزش ك یادگیؼم ىّزب ىیةؼرؿی ارجتاط آى

قّد ةؼ ایً کَ ىؿهو فلط ةا ىّاد ك ىعانب درؿی ؿؼكکار ٌغارد، ةهکَ ىيکً اؿث جغریؾ کٍغ  ىی

آىّز چیؽم یاد ةگیؼد. ةَ ةیاف دیگؼ، ُؼ ٌّع جغریؾ نؽكىان ةَ یادگیؼم ىٍحِی  ةغكف ایً کَ داٌف

ةؼام ىؿهو در اىؼ آىّزش اُيیث دارد، قٍاظث یادگیؼٌغق ك جـِیم یادگیؼم ةؼام اك قّد. آٌچَ  ٌيی

جّاف ةَ ؿهیلَ قعنی  قّد کَ آىّزش را ٌيی اؿث. ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ، ایً ٌحیسَ صامم ىی

 ىؿهو كاگػار کؼد )ُياف(.

یارم از ركاف ةَ رغو جٍّع ك گـحؼدگی ركش ىؤنفاف جالش قٍاؿاف، ىؼةیاف ك  ُام آىّزقی، ـة

ةٍغم کٍٍغ. در ایً،  ُام آىّزقی را ظتلَ ُام جغریؾ، ركش اٌغ جا ةؼام جـِیم کارةؼد ىؤدؼ ركش کؼدق

یً جغریـی کَ َة مّرت فؿاؿ ظؼاصی قغق ةیً ركش اٌغ كزّد دارٌغ کَ ركش جغریؾ آزىایف  ُام ٌّ

 یکی از آٌِاؿث.

ظنّمی درةارق  ةؼدف كؿایم ك ىّاد َة آزىایف فؿانیحی اؿث کَ در زؼیاف آف فؼاگیؼاف ةا ةَ کار

ساـ ىی ىفِّىی ظاص ؾيالن جسؼَة کـب ىی گیؼد. اىا ٌغاقحً  کٍٍغ. آزىایف ىؿيّالن در آزىایكگاق ٌا

ّارد  ساـ ٌغادف آزىایف ةاقغ. در ةؿضی ى آزىایكگاق ىسِؽ یا كؿایم ىٍاؿب در ىغرؿَ ٌتایغ دنیهی ةؼام ٌا

ف م ةـیار ؿادقةؼام اٌساـ دادف آزىایف در کالس، كؿای جّاٌغ  آىّز ىی ام الزـ اؿث کَ ىؿهو ك صحی دٌا

ُام ؾيهی یک  آىّزاف ةا زٍتَ ةَ آؿاٌی آٌِا را جِیَ کٍغ. آزىایف گاُی َة ىٍؼّر آقٍا کؼدف داٌف

گیؼد. ةؼام ایً کار ىؿهو دؿحّرانؿيم اٌساـ آزىایف را در اظحیار فؼاگیؼاف  ىفِّـ ىّرد اؿحفادق كؼار ىی

فگػارد ك  ىی ساـ َة ٌحیسَ یکـاٌی ةؼؿٍغ. در  اٌحؼار دارد کَ دٌا آىّزاف ةا اؿحفادق از دؿحّر کار ؿؼٌا

قّد. در ایً مّرت  ىّارد دیگؼ آزىایف َة ىٍؼّر فؼاُو آكردف ىضیعی ىٍاؿب ةؼام صم ىـأنَ جهلی ىی

َة ظّر  دارد جا در ازؼام آزىایف کٍغ ك فؼاگیؼاف را ةؼ آف ىی ىؿهو زِث کهی فؿانیث را ىكعل ىی

آزىایف ةؼام جغریؾ ىفاُیو ؾهّـ جسؼةی ةـیار الزـ اؿث ك  گیؼم کٍٍغ. گیؼم ك ٌحیسَ ىـحلم جنيیو

ف غ ىفاُیو ىّرد ٌؼؼ را َة درؿحی فؼا آىّز ٌيی ةغكف آف دٌا ف جٌّا ُام ؾهّـ  آىّزاف ةَ آزىایف گیؼد. دٌا
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ّاق آزىایف ؾهّـ را ىؿهو اٌساـ دُغ ك یا دا ی دارٌغ ظ ساـ دٍُغ. انتحَ صحی ٌفؾالكَ فؼاكٌا االىکاف  آىّزاف ٌا

ف ةایغ آزىایف آىّز اٌساـ قّد. در ُؼ مّرت جكعیل ایً کَ در ُؼ ىّرد، آزىایف  ُام ؾهّـ جّؿط دٌا

ساـ دُغ َة ؾِغق ىؿهو ىی  (. 254 -239: 1380ةاقغ )مفّم،  را چَ کـی ٌا

گاُی )جغریؾ ةا ركش آزىایف( را ُام آزىایك نػا پژكُف صاضؼ ٌیؽ كنغ دارد جا ىیؽاف جأدیؼ فؿانیث

ف ی ةؼ ركم دٌا آىّزاف دظحؼ ك پـؼ ةؼرؿی کٍغ. ةا جّزَ َة  در ىلایـَ ةا ركس جغریؾ ؿعٍؼٌا

ّارش پؼٌغگاف کحاب پایَ ُفحو َة دنیم  زغیغانحأنیف ةّدف کحاب ُام درؿی، ىتضخ دؿحگاق گ

ّارش اٌـاف اٌحعاب قغ ك جغریؾ آف در جفاكت فضام آزىایكگاق ك َة ركش  ُام ظاص آف ةا دؿحگاق گ

 کاىالن آزىایكگاُی ةغكف اؿحفادق از کحاب درؿی در قؼایط جغریؾ، ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث.

 

 . رٍػ پضٍّؼ2

آزىایكی اؿث. ُغؼ امهی ایً  پژكُف صاضؼ از ٌّع کارةؼدم ك از ٌؼؼ ٌضّق ازؼام پژكُف، قتَ

ساـ آزىایف ك ةؼرؿی ٌلف آف در پیكؼفث درؿی دٌا آىّزاف اؿث. زاىؿَ آىارم ایً  فجضلیق ٌا

ف  4ةّد. ٌيٌَّ آىارم قاىم  95-96آىّزاف پـؼ ك دظحؼ قِؼؿحاف داىغاف در ؿاؿ جضنیهی  پژكُف دٌا

ٌفؼم قاىم دك کالس پـؼاف ك دك کالس دظحؼاف ةّد ك َة مّرت جنادفی از ُؼ گؼكق پـؼاف  28کالس 

ّاق اٌحعاب قغٌغ. ةؼام ك دظحؼاف یک کالس َة ؾٍّاف گؼكق آزىایف ك کالس دیگؼ ة ّاف گؼكق گ َ ؾٍ

ؿاظحَ  آزىّف( ىضلق آزىّف ك پؾ گیؼم ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی از آزىّف پیكؼفث جضنیهی )پیف اٌغازق

ّارش کتّجؼ( ةّد. ةؼام جأییغ ركایی  10اؿحفادق قغ کَ قاىم  ؿؤاؿ از ىتضخ ىّرد جغریؾ )دؿحگاق گ

غرکار ؾهّـ زیـثىحعنل ك د 10مّرم ك ىضحّایی آزىّف از ٌؼؼات  قٍاؿی ك جؼةیحی اؿحفادق  ؿث ٌا

قغ ك پؾ از دریافث ٌؼؼات آٌِا، امالصات ىؼةّظَ اٌساـ گؼفث. اؾحتار ایً آزىّف ةا اؿحفادق از ركش 

ىضاؿتَ قغ. در ایً پژكُف، ُؼ دك گؼكق جغریؾ ةَ ركش  767/0ریچاردؿّف ةؼام ؿؤاالت، -کّدر

ی در ىؿؼض پیف آزىّف كؼار گؼفحٍغ، اىا گؼكق آزىایف در ىؿؼض ٌفّذ  پؾآزىّف ك  آزىایف ك ؿعٍؼٌا

ی  ادؼ ىحغیؼ ىـحلم )جغریؾ َة ركش آزىایف( كؼار گؼفث ك ةؼام گؼكق کٍحؼؿ از ركش جغریؾ ؿعٍؼٌا

 اؿحفادق قغ. 
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 .  فزض٘ات پضٍّؼ3

 . فزضِ٘ اصلٖ پضٍّؼ3-1

ؿعٍؼاٌی ةؼ پیكؼفث جضنیهی اؿحفادق از ركش جغریؾ ىتحٍی ةؼ اٌساـ آزىایف در ىلایـَ ةا ركش 

 آىّزاف جأدیؼ ىذتحی دارد. داٌف

 . فزض٘ات فزػٖ پضٍّؼ3-2

قٍاؿی ةا اؿحفادق از جغریؾ َة ركش آزىایف در ىلایـَ ةا ركش  یادگیؼم درس زیـثفزضِ٘ اٍل: 

ی ةؼام پـؼاف جفاكت دارد.  ؿعٍؼٌا

زىایف در ىلایـَ ةا ركش قٍاؿی ةا اؿحفادق از جغریؾ ةَ ركش آ یادگیؼم درس زیـث فزضِ٘ دٍم:

ی ةؼام دظحؼاف جفاكت دارد.  ؿعٍؼٌا

در ىلایـَ ةا ركش  قٍاؿی ةا اؿحفادق از جغریؾ َة ركش آزىایف یادگیؼم درس زیـث فزضِ٘ عَم:

ی ةؼام دظحؼاف ك پـؼاف ادؼ جؿاىهی  دارد.  ؿعٍؼٌا

 

 ّإ پضٍّؼ . ٗافت4ِ

ّاق ُام پژكُف، جّمیف ٌيؼات گؼكق  پیف از ةؼرؿی فؼضیَ آزىایف )آىّزش ةا آزىایف( ك گ

ی( در زغكؿ  .ةؼرؿی قغق اؿث 1)آىّزش ةا ؿعٍؼٌا

 
 آسهَى  آسهَى ٍ پظ ّإ هزکشٕ ٍ پزاکٌذگٖ ًوزات پ٘ؼ ؽاخص -1جذٍل

 )ٗادگ٘زٕ هثحث دعتگاُ گَارػ کثَتز(

 دختزاى پغزاى  

 اًحزاف هؼ٘ار ه٘اًگ٘ي اًحزاف هؼ٘ار اًحزاف هؼ٘ار گزٍُ ًَتت اًذاساُ گ٘زٕ

 57/0 50/0 46/0 28/0 آىّزش ةا ركش آزىایف آسهَى پظ

ی  51/0 50/0 56/0 39/0 آىّزش ةا ركش ؿعٍؼٌا

 75/0 80/7 78/0 41/7 آىّزش ةا ركش آزىایف آسهَى پظ

ی  31/1 32/5 64/0 40/4 آىّزش ةا ركش ؿعٍؼٌا

 

 



 59      ...طٍاشی و  جأثیر جدریس ةَ روش آزىایظگاُی ةر یادگیری ىفاُیو زیصث

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

 
 گَارػ کثَتز آسهَى ٗادگ٘زٕ هثحث دعتگاُ آسهَى ٍ پظ ه٘اًگ٘ي ًوزات پ٘ؼ -1ًوَدار 

 

 ّإ پضٍّؼ . تزرعٖ فزض4-1ِ٘

ی ةؼ . فزضِ٘ اصلٖ: 4-1-1 اؿحفادق از ركش جغریؾ ىتحٍی ةؼ اٌساـ آزىایف در ىلایـَ ةا ركش ؿعٍؼٌا

ف  آىّزاف جأدیؼ ىذتحی دارد. پیكؼفث جضنیهی دٌا

ُام  گؼكق در آزىّف ٌيؼات پیف ىؿیار اٌضؼاؼ ك ىیاٌگیً آیغ، ةؼىی ،1 زغكؿ از کَ ظّرُياف

ی جفاكت کٍحؼؿ ك آزىایف  جفاكت گؼكق دك ایً آزىّف ىؿیار پؾ اٌضؼاؼ ىیاٌگیً ك اىا ٌغارٌغ، چٍغٌا

 از ىیاٌگیً ك قّد دیغق ىی افؽایف آزىّف ٌيؼق پؾ آزىایف در گؼكق در دٍُغ. ٌكاف ىی ظّد از ةارزم

آزىایف ةؼ پیكؼفث جضنیهی ةا ركش  آىّزش جّاف گفث ىی نػا، .اؿث ةیكحؼ آزىّف اكنیَ پیف ىلغار

 جأدیؼگػار اؿث.

 
ّارش کتّجؼ ةا اؿحفادق از جغریؾ ةَ ركش . فزضِ٘ فزػٖ اٍل: 4-1-2 یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گ

 آزىایف در ىلایـَ ةا ركش ؿعٍؼاٌی ةؼام پـؼاف جفاكت دارد.

اریاٌؾ آزىّف از آزىّف جضهیم کّ ُا در پیف ُام آزىّدٌی زِث ةؼرؿی ایً فؼضیَ ك کٍحؼؿ جفاكت

ُام ىِو جضهیم کّاریاٌؾ ُيگٍی قیب رگؼؿیّف اؿث ك ةؼام ةؼرؿی ُيگٍی  از ىفؼكضَ .اؿحفادق قغ

ع  قیب رگؼؿیّف، جؿاىم ةیً قؼایط آزىایف ك ىحغیؼ ُيپؼاش ىی ةاقغ کَ ٌحایر ةؼرؿی جؿاىم ةیً ٌّ

 قّد. ىكاُغق ىی 2آىّزش ك ىحغیؼ ُيپؼاش در زغكؿ 

 
 

 پیش آزمون
 پس آزمون

0
2
4
6
8

0.28 0.56 0.5 0.5 

7.41 

4.4 

7.8 

5.32 

 پس آزمون پیش آزمون



 پژوُی  آىّزشجرویجی -ٌاىَ عهيی فصم     60

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

 

ع آهَ -2جذٍل   سػ ٍ هتغ٘ز ّوپزاػ)پ٘ؼ آسهَى(ًتاٗج تؼاهل ًَ

 
ةا ؿعش ىؿٍادارم  F;269/0ىضاؿتَ قغق،  Fقّد ىلغار  ىكاُغق ىی 2گٌَّ کَ در زغكؿ ُياف

آزىّف( از  ةاقغ ك در ٌحیسَ ادؼ جؿاىهی ٌّع آىّزش ك ىحغیؼ ُيپؼاش )پیف ىی  Sig;/.606ىضاؿتَ قغق 

 قّد.  ةاقغ ك فؼض ُيگٍی قیب رگؼؿیّف جأییغ ىی درمغ اظيیٍاف ىؿٍادار ٌيی 95نضاظ آىارم در ؿعش 

یً ىّرد  ُا ُام جضهیم کّاریاٌؾ، ُيگٍی ظعام كاریاٌؾ فؼض از دیگؼ پیف اؿث کَ ةا آزىّف ّن

 قّد. ىكاُغق ىی 3گیؼد ك ٌحایر آف در زغكؿ ةؼرؿی كؼار ىی

 
ارٗاًظ -3جذٍل  ّإ خغا ًتاٗج آسهَى لَٗي جْت تزرعٖ فزض تزاتزٍٕ 

Sig d.f2 d.f1 F 

327./  54 1 977/0  

 

ىضاؿتَ قغق ةا ؿعش ىؿٍادارم   F;977/0قغق،  ىضاؿتَ Fآىغق، ىلغار  3گٌَّ کَ در زغكؿ  ُياف

327./;Sig  ةاقغ ك ةا جّزَ َة ایً کَ ىلغار ىیF َدرمغ اظيیٍاف از نضاظ آىارم  95قغق در ؿعش  ىضاؿت

 گیؼد. ُام ظعا ىّرد جأییغ كؼار ىی ىؿٍادار ٌیـث، فؼض ةؼاةؼم كاریاٌؾ

گیؼد  ىیزِث ةؼرؿی ٌّع آىّزش ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ، ٌحایر آزىّف ادؼات ةیً گؼكُی ىّرد جّزَ كؼار 

 قّد. ىكاُغق ىی 4کَ ٌحایر آف در زغكؿ 

 
اتغتِ )ٗادگ٘زٕ هثحث دعتگاُ گَارػ کثَتز( -4جذٍل   ًتاٗج اثزات ًَع آهَسػ تز هتغ٘زٍ 

 

ِ آسادٕ هجوَع هجذٍرات هٌاتغ تغ٘٘زات  F Sig ه٘اًگ٘ي هجوَع هجذٍرات درج

ع آىّزش ك پیف  آزىّف جؿاىم ٌّ

 ظعا 

144/0 

79/27 

1 

52 

144/0 

535/0 
269/0 606./ 

 هٌاتغ تغ٘٘زات
هجوَع 

 هجذٍرات
ِ آسادٕ  عغح هؼٌادارٕ F ه٘اًگ٘ي هجوَع هجذٍرات درج

هجذٍر 

 اٗتا

 ًَع آهَسػ

 خغا

22/125 

94/27 

1 

53 

22/125 

527/0 
5/237 0001/0 818/0 



 61      ...طٍاشی و  جأثیر جدریس ةَ روش آزىایظگاُی ةر یادگیری ىفاُیو زیصث

 1397 زىصحان /طاٌزدُو طياره / چِارم شال

در  F;5/237قػغق،  ىضاؿتَ  Fقػّد، ىلػغار  ىكػاُغق ىی 4گٌَّ کَ در زغكؿ قػيارق زػغكؿ  ُياف

ةاقغ کَ ةیاٌگؼ جفػاكت ادػؼ ٌػّع آىػّزش ةػؼ ىحغیػؼ  درمغ اظيیٍاف از نضاظ آىارم ىؿٍادار ىی 99ؿعش 

یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گػّارش کتػّجؼ  ةػا اؿػحفادق از »كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ کتّجؼ( اؿث ك فؼضیَ 

ػكرات ایحػا گیػؼد. زیػؼا ىسػ ىػّرد جأییػغ كػؼار ىی« آزىایف در ىلایـَ ةػاركش ؿػعٍؼاٌی جفػاكت دارد

آىػّزاف جضػث  درمغ از كاریاٌؾ ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ کتّجؼ( ةػؼام داٌف 82( جلؼیتان 818/0)

 ةاقغ.  جأدیؼ ٌّع آىّزش ىی

 

یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گّارش کتػّجؼ  ةػا اؿػحفادق از جػغریؾ ةػَ ركش . فزضِ٘ فزػٖ دٍم: 4-1-3

 فاكت دارد.آزىایف در ىلایـَ ةا ركش ؿعٍؼاٌی ةؼام دظحؼاف ج

ّاریاٌؾ  ُا در پیف ُام آزىّدٌی زِث ةؼرؿی ایً فؼضیَ ك کٍحؼؿ جفاكت آزىّف، از آزىّف جضهیم ک

ةاقغ ك ةؼام ةؼرؿی  ُام ىِو جضهیم کّاریاٌؾ ُيگٍی قیب رگؼؿیّف ىی اؿحفادق قغ. از ىفؼكضَ

ؼرؿی جؿاىم ةیً ةاقغ کَ ٌحایر ة ُيگٍی قیب رگؼؿیّف جؿاىم ةیً قؼایط آزىایف ك ىحغیؼ ُيپؼاش ىی

 قّد. ىكاُغق ىی 5ٌّع آىّزش ك ىحغیؼ ُيپؼاش در زغكؿ 

 
ع آهَسػ ٍ هتغ٘ز ّوپزاػ)پ٘ؼ آسهَى( -5جذٍل   ًتاٗج تؼاهل ًَ

 

ةػا ؿػعش ىؿٍػادارم   F;29/1قػغق  ىضاؿتَ Fقػّد ىلػغار  ىكػاُغق ىی 5ُياف گٌَّ کػَ در زػغكؿ 

آزىػّف( از  ةاقغ ك در ٌحیسَ ادؼ جؿاىهی ٌّع آىّزش ك ىحغیػؼ ُيپػؼاش )پیف ىی Sig;260/0قغق  ىضاؿتَ

 قّد.  درمغ اظيیٍاف، ىؿٍادار ٌیـث ك فؼض ُيگٍی قیب رگؼؿیّف جأییغ ىی 95نضاظ آىارم در ؿعش 

ً ىّرد  ُا ىی ُام جضهیم کّاریاٌؾ، ُيگٍی ظعام كاریاٌؾ فؼض از دیگؼ پیف ةاقغ کَ ةا آزىّف نّی

 آىغق اؿث. 6گیؼد کَ ٌحایر آف در زغكؿ  ىیةؼرؿی كؼار 

 

 

 

 هٌاتغ تغ٘٘زات
هجوَع 

 هجذٍرات
ِ آسادٕ  F Sig ه٘اًگ٘ي هجوَع هجذٍرات درج

 آسهَى تؼاهل ًَع آهَسػ ٍ پ٘ؼ

 خغا

51/1 

84/60 

1 

52 

51/1 

17/1 
29/1 260/0 
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ارٗاًظ -6جذٍل   ّإ خغا ًتاٗج آسهَى لَٗي جْت تزرعٖ فزض تزاتزٍٕ 

Sig d.f2 d.f1 F 

282/0  54 1 17/1  

 

ةػا ؿػعش ىؿٍػادارم   F;71/1قػغق  ىضاؿتَ Fقػّد ىلػغار  ىكػاُغق ىی 6ُياف گٌَّ کػَ در زػغكؿ 

َ ةَ ایً کَ ىلغار  ىی Sig;282/0قغق  ىضاؿتَ درمغ اظيیٍاف از  95قغق در ؿعش  ىضاؿتَ Fةاقغ ك ةا جّز

 گیؼد. ُام ظعا ىّرد جأییغ كؼار ىی نضاظ آىارم ىؿٍادار ٌیـث، فؼض ةؼاةؼم كاریاٌؾ

گیؼد  زِث ةؼرؿی ٌّع آىّزش ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ، ٌحایر آزىّف ادؼات ةیً گؼكُی ىّرد جّزَ كؼار ىی

 آىغق اؿث. 7ؿ کَ ٌحایر آف در زغك

 

 

ٌَّ کَ در زغكؿ قيارق زغكؿ  درمغ  99( در ؿعش F;77/72قغق ) ىضاؿتَ Fآىغق، ىلغار  7ُياف گ

ع آىّزش ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم  اظيیٍاف از نضاظ آىارم ىؿٍادار ىی ةاقغ کَ ةیاٌگؼ جفاكت ادؼ ٌّ

ّارش کتّجؼ ةا »ةاقغ ك فؼضیۀ  ىتضخ کتّجؼ( ةؼام دظحؼاف ىی اؿحفادق از یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گ

ی ةؼام دظحؼاف جفاكت دارد گیؼد. زیؼا ىسػكرات  ىّرد جأییغ كؼار ىی« آزىایف در ىلایـَ ةا ركش ؿعٍؼٌا

درمغ از كاریاٌؾ ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ کتّجؼ( ةؼام دظحؼاف جضث جأدیؼ  58( جلؼیتان 579/0ایحا )

 ةاقغ. ٌّع آىّزش ىی

 

ّارش کتّجؼ ةا اؿحفادق از جغریؾ َة ركش  یادگیؼم ىتضخ. فزضِ٘ فزػٖ عَم: 4-1-4 دؿحگاق گ

ی ةؼام دظحؼاف ك پـؼاف ادؼ جؿاىهی  دارد. آزىایف  در ىلایـَ ةا ركش ؿعٍؼٌا

ّاریاٌؾ  ُا در پیف ُام آزىّدٌی زِث ةؼرؿی ایً فؼضیَ ك کٍحؼؿ جفاكت آزىّف، از آزىّف جضهیم ک

ةاقغ ك ةؼام ةؼرؿی  قیب رگؼؿیّف ىیُام ىِو جضهیم کّاریاٌؾ، ُيگٍی  از ىفؼكضَ .اؿحفادق قغ

اتغتِ )ٗادگ٘زٕ هثحث دعتگاُ گَارػ کثَتز( تزإ دختزاى -7جذٍل   ًتاٗج اثزات ًَع آهَسػ تز هتغ٘زٍ 

ِ آسادٕ هجوَع هجذٍرات هٌاتغ تغ٘٘زات  درج
ه٘اًگ٘ي هجوَع 

 هجذٍرات
F ٕعغح هؼٌادار 

هجذٍر 

 اٗتا

 ٌّع آىّزش

 ظعا

63/85 

36/62 

1 

53 

63/85 

17/1 
77/72 0001./ 579/0 
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ةاقغ کَ ٌحایر ةؼرؿی جؿاىم ةیً  ُيگٍی قیب رگؼؿیّف، جؿاىم ةیً قؼایط آزىایف ك ىحغیؼ ُيپؼاش ىی

 قّد. دیغق ىی 8ٌّع آىّزش ك ىحغیؼ ُيپؼاش در زغكؿ 

 
ع آهَسػ ٍ جٌظ تا هتغ٘ز ّوپزاػ )پ٘ؼ -8جذٍل   آسهَى( ًتاٗج تؼاهل ًَ

 

قغق ادؼ جؿاىهی ٌّع زٍؾ ك ٌّع آىّزش  ىضاؿتَ Fقّد ىلغار  ىكاُغق ىی 9گٌَّ کَ در زغكؿ  ُياف

ةاقغ ك فؼض  درمغ اظيیٍاف ىؿٍادار ٌيی 95آزىّف( از نضاظ آىارم در ؿعش  ةا ىحغیؼ ُيپؼاش )پیف

 قّد.  ُيگٍی قیب رگؼؿیّف جأییغ ىی

ّاریاٌؾ ُيگٍی ظعام كاریاٌؾ فؼض از دیگؼ پیف یً ىّرد  ُا ىی ُام جضهیم ک ةاقغ کَ ةا آزىّف ّن

 قّد. ىكاُغق ىی 10گیؼد کَ ٌحایر آف در زغكؿ  كؼار ىیةؼرؿی 

 
ٗي جْت تزرعٖ فزض تزاتزٕ ٍارٗاًظ -11جذٍل  ّإ خغا ًتاٗج آسهَى َل

Sig d.f2 d.f1 F 

104./  108 1 57/1  

 

قغق  ةا ؿعش ىؿٍادارم ىضاؿتَ 57/1قغق  ىضاؿتَ Fقّد ىلغار  ىكاُغق ىی 10گٌَّ کَ در زغكؿ  ُياف

104/0 (Sigىی )  ةاقغ ك ةا جّزَ َة ایً کَ ىلغارF َدرمغ اظيیٍاف از نضاظ  95قغق در ؿعش  ىضاؿت

 گیؼد. ُام ظعا ىّرد جأییغ كؼار ىی ةاقغ، فؼض ةؼاةؼم كاریاٌؾ آىارم ىؿٍادار ٌيی

ع آىّزش ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ ٌحایر آزىّف ادؼات ةیً گیؼد  گؼكُی ىّرد جّزَ كؼار ىی زِث ةؼرؿی ٌّ

 قّد. ىكاُغق ىی 11ر زغكؿ کَ ٌحایر آف د

 

 

 

 

ِ آسادٕ هجذٍراتهجوَع  هٌاتغ تغ٘٘زات  درج
ه٘اًگ٘ي هجوَع 

 هجذٍرات
F Sig 

ع زٍؾ ك پیف  آزىّف جؿاىم ٌّ

ع آىّزش ك پیف  آزىّف جؿاىم ٌّ

 ظعا

001/0 

162/0 

129/92 

1 

1 

105 

001/0 

162/0 

877/0 

001/0 

184/0 

997./ 

669/0 
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اتغتِ )ٗادگ٘زٕ هثحث کثَتز( -11جذٍل  ع آهَسػ ٍ جٌظ تز هتغ٘زٍ   ًتاٗج اثزات ًَ

 

ع آىّزش  ىضاؿتَ Fقّد ىلغار  ىكاُغق ىی 11گٌَّ کَ در زغكؿ قيارق  ُياف قغق ةؼام ىحغیؼُام ٌّ

ةاقغ کَ ةیاٌگؼ  درمغ اظيیٍاف از نضاظ آىارم ىؿٍادار ىی 99ظّر زغاگاٌَ در ؿعش  ك زٍؾ ُؼ کغـا َة

ع آىّزش ك زٍؾ  َة ّارش کتّجؼ( ةؼاؿاس ٌّ ظّر  جفاكت ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گ

ع آىّزش ك زٍؾ از نضاظ آىارم ىؿٍادار قغق ةؼام  ىضاؿتَ Fةاقغ، اىا ىلغار  زغاگاٌَ ىی ادؼجؿاىهی ٌّ

یادگیؼم ىتضخ کتّجؼ  ةا اؿحفادق از آزىایف در ىلایـَ ةاركش ؿعٍؼاٌی ةؼام دظحؼاف »ةاقغ ك فؼضیۀ  ٌيی

 گیؼد.  ىّرد جأییغ كؼار ٌيی« ك پـؼاف ادؼ جؿاىهی  دارد

 

 
ع آهَسػ ٍ جٌظ تز ٗادگ٘زٕ  -2ًوَدار   هثحث کثَتزتزرعٖ اثز تؼاهلٖ ًَ

 

 

 
 

ِ آسادٕ هجوَع هجذٍرات هٌاتغ تغ٘٘زات  درج
ه٘اًگ٘ي هجوَع 

 هجذٍرات
F 

عغح 

 هؼٌادارٕ

هجذٍر 

 اٗتا

 ٌّع آىّزش

 زٍؾ

 ادؼ جؿاىهی

 ظعا

73/209 

68/11 

99/1 

30/90 

1 

1 

1 

107 

73/209 

68/11 

99/1 

844/0 

5/248 

8/13 

99/1 

0001./ 

001/0 

127/0 

699/0 

115/0 

022/0 
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 گ٘زٕ  . تحث ٍ ًت٘ج5ِ

قٍاؿی  ُام جغریؾ ؾهّـ جسؼةی از زيهَ زیـث جغریؾ َة ركش آزىایكگاق یکی از ىؤدؼجؼیً ركش

ُا در ؿعش کالف، زِث کیفیث ةعكیغف ةَ آىّزش از ظؼیق  گػارم ُا ك ؿؼىایَ ریؽم جياـ ةؼٌاىَ .اؿث

ّام ىٍاؿب ىّاد درؿی ىی آىّزاف ةا پیكؼفث جضنیهی آٌاف  ةاقغ. زیؼا ؿالىث ركاٌی داٌف جغریؾ ىضح

ی گؼق ظّردق ك اُيیث آف َة صغم اؿث کَ ةؼظی از ىضللاف آف را صغاكم جا ٌیيَ دكـ دكرق ٌّ زٌّا

جّاٌٍغ ةا اؿحفادق از  اٌغ. ةٍاةؼ آٌچَ ةیاف قغ، ىؿهياف ىی ىؿیار اؿاؿی ةؼام جكعیل ؾيهکؼد ؿانو داٌـحَ

ی آٌاف ؿِیو ةاقٍغ. ركش جغریؾ آزىایف در پیكؼفث جضنیهی داٌف  آىّزاف ك در ٌحیسَ ؿالىث ركٌا

ف پژكُف صاضؼ ةا ُغؼ ةؼرؿی جأدیؼ جغریؾ ةَ ركش آزىایف ةؼ پیكؼفث جضنیهی آىّزاف پـؼ  دٌا

مّرت گؼفث کَ از ٌّع  95-96ك دظحؼ پایَ ُفحو دكرق ىحّؿعَ اكؿ قِؼؿحاف داىغاف در ؿاؿ جضنیهی 

 ةاقغ. کارةؼدم ك جغریؾ َة ركش آزىایف ىی

درمغ اظيیٍاف ٌكاف داد اؿحفادق از جغریؾ ةَ  99ُا در ؿعش  ٌحایر صامم از جسؽیَ ك جضهیم دادق

ق گّارش کتّجؼ در ىلایـَ ةا جغریؾ َة ركش ؿعٍؼاٌی ةؼ ركم ركش آزىایف در ىتضخ دؿحگا

اؿث، یؿٍی  818/0آىّزاف پایَ ُفحو پـؼاف جأدیؼ ىذتث داقحَ ك ةا جّزَ َة ایً کَ ىسػكرات ایحا  داٌف

ّارش  82جلؼیتان  ع ركش جغریؾ( ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گ درمغ ىحغیؼ ىـحلم )ٌّ

ُا در راةعَ ةا گؼكق دظحؼاف ٌیؽ در  اؿث. ُيچٍیً ٌحایر صامم از جسؽیَ ك جضهیم دادقکتّجؼ( جأدیؼ گػاقحَ 

درمغ اظيیٍاف ٌكاف داد کَ اؿحفادق از جغریؾ َة ركش آزىایف در ىلایـَ ةا جغریؾ َة ركش  99ؿعش 

ف ی ةؼ ركم دٌا  579/0آىّزاف پایَ ُفحو جأدیؼ ىذتث داقحَ ك ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىسػكرات ایحا  ؿعٍؼٌا

درمغ ىحغیؼ ىـحلم )ٌّع ركش جغریؾ( ةؼ ىحغیؼ كاةـحَ )یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق  58اؿث، یؿٍی جلؼیتان 

ی ك  -1گّارش کتّجؼ( جأدیؼ گػاقحَ اؿث. ةا ىلایـَ ٌحایر دك ركش  جغریؾ  -2جغریؾ ةَ ركش ؿعٍؼٌا

افؽایف ٌيؼق ك  جّاف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ركش جغریؾ ةَ ركش آزىایف ىّزب ةَ ركش آزىایف ىی

ف  آىّزاف قغق اؿث.  یادگیؼم ةِحؼ دٌا

درمغ ك در  58آیغ کَ چؼا اؿحفادق از جغریؾ َة ركش آزىایف در دظحؼاف  صاؿ ایً ؿؤاؿ پیف ىی

ی ةؼ یادگیؼم آٌِا جأدیؼ گػاقحَ اؿث؟ در پاؿط َة ایً  82پـؼاف  درمغ ٌـتث َة جغریؾ َة ركش ؿعٍؼٌا

ُام فؼدم ك رفحارم در دك زٍؾ پـؼ ك دظحؼ ةاؾخ قغق اؿث  ارد جفاكتؿؤاؿ ةایغ ةیاف کؼد کَ اىکاف د

ّارش کتّجؼ ةا اؿحفادق از آزىایف )جكؼیش  کَ دظحؼاف رغتث کيحؼم ةَ یادگیؼم ىتضخ دؿحگاق گ

ات آزىایكگاُی  کتّجؼ(  ٌـتث َة پـؼاف از ظّد ٌكاف دادق ةاقٍغ. ةا جّزَ َة اذؾاف ُيکاراف، جكؼیش صیٌّا

ظحؼاف ٌاظّقایٍغ اؿث ك ةؿیغ ٌیـث ةؼ ركم ٌحایر جأدیؼ گػاقحَ ةاقغ. در پژكُكی کَ ةا ةؼام اکذؼیث د
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کَ جّؿط اكداجیّ در ؿاؿ « آىّزاف ىحّؿعَ دكـ جأدیؼ ىضیط آزىایكگاُی ةؼ یادگیؼم قیيی داٌف»ؾٍّاف 

ف 690ةؼ ركم  2015 از  آىّز ىحّؿعَ دكـ قِؼ آٌغك مّرت گؼفث، ٌحایر صامم ٌكاف داد اؿحفادق دٌا

ف 34آزىایكگاق جلؼیتان  آىّزاف جأدیؼ گػار ةّدق اؿث کَ ةا ٌحایر ایً  درمغ ةؼ یادگیؼم درس قیيی دٌا

ّاف  ةؼرؿی جأدیؼ کارُام آزىایكگاُی در »پژكُف در یک راؿحا اؿث ك ُيچٍیً در پژكُكی ةا ؾٍ

ف دةیؼؿحاف  1375اٌی در ؿاؿ کَ جّؿط ىضيغرضا داؿح« آىّزاف ُام ٌؼاـ زغیغ ىحّؿعَ ةؼ یادگیؼم دٌا

ف 120ةؼ ركم  ساـ قغ، ٌحایر صامم ٌكاٌگؼ كزّد  آىّز رقحَ دٌا ُام ؾهّـ جسؼةی ك ریاضی فیؽیک ٌا

ف آىّزاف ةّد کَ ةا ٌحایر ایً پژكُف ُيـّ  ُيتـحگی ةیً ركش جغریؾ َة ركش آزىایف ك ٌيؼات دٌا

ُام  ٌلف فؿانیث»ّاف ( ةا ؾ1393ٍةاقغ. ُيـّ ةا ٌحایر ایً پژكُف، ٌحایر پژكُف كؼةاٌی ) ىی

ی کَ  ٌیؽ ٌكاف داد در داٌف« آزىایكگاُی ك ؾيهی در افؽایف یادگیؼم ىفاُیو درس ؾهّـ جسؼةی آىّزٌا

ساـ دادق قغق،  اٌغ، ؾالكق ةؼ جذتیث یادگیؼم ىفاُیو آىّظحَ ُيؽىاف ةا جغریؾ، فؿانیث آزىایكگاُی ٌا

ؿاز  زٌغگی ركزىؼق ةَ كزّد آىغق کَ زىیٍَُایی از فؼایٍغ جغریؾ در فؼایٍغ  دؿث كرزم ك کـب ىِارت

ف ىلایـۀ ادؼةعكی آىّزش »ةاقغ. ٌحایر جضلیق کكاكرزم ةا ؾٍّاف  آىّزاف ىی ٌّآكرم ك ظالكیث در دٌا

ىتحٍی ةؼ ركش صم ىـأنَ ةا ركش جغریؾ آزىایكگاُی در پیكؼفث جضنیهی درس ؾهّـ جسؼةی 

ةاقغ کَ  ـّ ةا فؼضیَ دكـ فؼؾی ایً پژكُف ىیُي« زیارم آىّزاف دظحؼ ىحّؿعَ اكؿ ىٍعلَ دقيً داٌف

آىّزاف پایۀ ٌِو ٌـتث ةَ  ٌكاف داد جغریؾ َة ركش آزىایف ةؼ ركم یادگیؼم درس ؾهّـ جسؼةی داٌف

 ركش جئّرم جأدیؼگػار ةّدق اؿث.

ف ةاقغ، ٌحایر  آىّزاف پـؼ ك دظحؼ ىی در ةعف دیگؼم از پژكُف کَ ىؼةّط ةَ ادؼ جؿاىهی ةیً دٌا

درمغ اظيیٍاف ٌكاف داد اؿحفادق از جغریؾ َة ركش  99ُا در ؿعش  سؽیَ ك جضهیم دادقصامم از ج

ف ّارش کتّجؼ در ىلایـَ ةا جغریؾ ةَ ركش ؿعٍؼاٌی ةؼ ركم دٌا آىّزاف  آزىایف در ىتضخ دؿحگاق گ

ع آىّزش  اؿث،  699/0دظحؼ ك پـؼ پایَ ُفحو ادؼ جؿاىهی ٌغارد ك ةا جّزَ ةَ ایً کَ ىسػكرات ایحا ةؼام ٌّ

ع  70یؿٍی جلؼیتان  درمغ ٌّع آىّزش جأدیؼ گػاقحَ اؿث ك ةا جّزَ َة ایً کَ ىسػكرات ایحا ةؼام ٌّ

درمغ، زٍـیث افؼاد جأدیؼگػار ةّدق اؿث. ةا ىلایـَ ٌحایر  11اؿث، یؿٍی جلؼیتان  115/0زٍـیث 

نضاظ آىارم ىؿٍادار  قغق از ىضاؿتَ Fىسػكرات ایحا جفاكت ةـیار کيی كزّد دارد کَ ةا جّزَ َة ىلغار 

ی ك ركش آزىایف( ك زٍـیث )دظحؼ ك پـؼ( ارجتاط كزّد ٌغارد.  ٌیـث. یؿٍی ةیً ٌّع آىّزش )ؿعٍؼٌا

رم ك ؾؼب ایً ٌحیسَ ىی ّاف 1388زادق ) جّاٌغ ةا پژكُف ٌیکغؿ، کؼىی ٌّ ةؼرؿی ٌلف »( در پژكُكی ةا ؾٍ

کَ ؾاىم زٍـیث در « ظحؼاف ك پـؼافظّدکارآىغم صافؼَ ةؼ ؾيهکؼد صافؼۀ ركیغادم ك ىؿٍایی ةیً د
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ایی ُام ظّد( ةؼ ؾيهکؼد صافؼۀ ركیغادم )ىؼةّط َة دتث ك  ؿعش ظّدکارآىغم صافؼَ )ةاكر فؼد از جٌّا

یادآكرم اظالؾات( ك صافؼَ ىؿٍایی )اؿحٍتاط فؼد از جسؼةیاجف( از نضاظ آىارم ىؿٍادار ٌتّد، كاةم جّزیَ 

ّاف 1374ؼضیَ، ةا ٌحیسَ پژكُف چِؼازم )ةاقغ. ُيچٍیً ٌحیسَ جضهیم آىارم ایً ف ادؼ اٌساـ »( ةا ؾٍ

ف آزىایف در درس زیـث آىّزاف در ایً درس، در پایَ دكـ ك ؿّـ رقحَ  قٍاؿی، ةؼ ىیؽاف یادگیؼم دٌا

ةیً  -1ُيـّ ةّدق اؿث کَ ٌكاف دادق: « ُام ٌؼاـ زغیغ قِؼؿحاف راىِؼىؽ ؾهّـ جسؼةی دةیؼؿحاف

ساـ ركش جغریؾ آزىایكگاُی فؼا گؼفحَ آىّزاف پـؼ ك دظحؼ کَ داٌف اٌغ از ٌؼؼ ؾيهکؼد  درس را ةا ٌا

کارگیؼم ركش جغریؾ جسؼةی در پـؼاف ك دظحؼاف جلؼیتان ةَ یک  ةَ -2جضنیهی جفاكجی كزّد ٌغارد. 

ّاف 1392آىّزاف قغق اؿث. ٌحایر پژكُكی قفاُی ) ٌـتث ةاؾخ افؽایف ؾيهکؼد جضنیهی داٌف ( ةا ؾٍ

ف ىعانؿَ ك آؿیب» ُام  آىّزاف دةیؼؿحاف قٍاؿی ىیؽاف رغتث اؿحفادق از آزىایكگاق قیيی در ةیً دٌا

دُغ پـؼاف ٌـتث ةَ دظحؼاف در اٌساـ  ٌكاف ىی« اؿحؿغادُام درظكاف ك دةیؼاف قیيی قِؼؿحاف ؿيٍاف

 ةاقٍغ کَ ةا ٌحایر ایً پژكُف ُيـّ اؿث. ىٍغجؼ ىی ُام آزىایكگاُی ؾالكَ فؿانیث

 

 پ٘ؾٌْادّا

قٍاؿی جا صغ اىکاف در  قٍاؿی، فیؽیک، قیيی ك زىیً ُام ؾهّـ جسؼةی از كتیم زیـث ىتاصخ کحاب -1

 ُيَ ىلاظؽ جضنیهی ةؼ اؿاس ركیکؼد جغریؾ ةَ ركش آزىایف ةازٌگؼم قّد.

ُام ىحّؿعَ اكؿ مّرت گؼفث ك ٌكاف دادق قغ کَ جغریؾ َة ركش  جضلیق صاضؼ در دةیؼؿحاف -2

آىّزاف قغق اؿث. پیكٍِاد  قٍاؿی ؾهّـ ُفحو در داٌف یؼم ةعف زیـثآزىایف ةاؾخ افؽایف یادگ

ساـ قّد. قّد پژكُكی ىكاَة در دةیؼؿحاف ىی  ُام ىحّؿعَ دكـ ٌا

ُام آىّزقی، ىؿهياف را ةا  ُام ضيً ظغىث ك کارگاق رةط ظی کالس قّد ىـؤكالف ذم  پیكٍِاد ىی -3

ُام  ُام کارةؼد ایً ركش در کالس ىیٍَُام آف آقٍا کٍٍغ جا ز جغریؾ ةَ ركش آزىایف ك ىؽیث

 درس فؼاُو قّد.

 

 هٌاتغ

ةؼرؿی جأدیؼ آزىایكگاق ىسازم ةؼ  ٌگؼش، داٌف، جّاٌف ك ىلایـَ آف ةا ركش  (.1388امغؼم ؿفٍساٌی، ىضيغ. )

 در ؿاؿ 16آىّزاف پایَ ؿّـ رقحَ ریاضی فیؽیک ىٍعلَ  ىؿيّؿ در ىتضخ انکحؼیـیحَ داٌف
 پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق جؼةیث دةیؼ قِیغ رزایی. .88-87 
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ُام آزىایكگاُی در  اؾحتارةعكی انگّیی ادؼةعف ةؼام اٌساـ دادف فؿانیث(. »1387. )ك دیگؼاف ةغریاف، ؾاةغ

 .1387، ؿاؿ ُفحو، زىـحاف 28. قيارق ُام آىّزقی ٌاىَ ٌّآكرم فنم«. آىّزش ؾهّـ جسؼةی دكرق ىحّؿعَ

. جِؼاف: ؿازىاف پژكُف ك ىعانؿَ جعتیلی اؿحاٌغارُام آىّزش ؾهّـ کكّرُام ىؤفق ك ایؼاف(. 1385اةغ. )ةغریاف، ؾ

 ریؽم آىّزقی.  ةؼٌاىَ

آىّزاف در ایً  قٍاؿی، ةؼ ىیؽاف یادگیؼم داٌف ادؼ اٌساـ آزىایف در درس زیـث(. 1374چِؼازم، کّرش. )
. ظؼح پژكُكی ُام ٌؼاـ زغیغ قِؼؿحاف راىِؼىؽ درس، در پایَ دكـ ك ؿّـ رقحَ ؾهّـ جسؼةی دةیؼؿحاف

 داٌكگاق قِیغ چيؼاف.

ُام ٌؼاـ زغیغ ىحّؿعَ ةؼ یادگیؼم  ةؼرؿی جأدیؼ کارُام آزىایكگاُی در دةیؼؿحاف (.1375داؿحاٌی، ىضيغرضا. )
 . ظؼح پژكُكی كزارت آىّزش ك پؼكرش.آىّزاف داٌف

آىّزاف  رغتث اؿحفادق از آزىایكگاق قیيی در ةیً داٌفقٍاؿی ىیؽاف  ىعانؿَ ك آؿیب(. 1392قفاُی، فاظيَ. )
 . ُكحيیً کٍفؼاٌؾ آىّزش قیيی ایؼاف. ُام اؿحؿغادُام درظكاف ك دةیؼاف قیيی قِؼؿحاف ؿيٍاف دةیؼؿحاف

 ُام درؿی ایؼاف. . قؼکث چاپ ك ٌكؼ کحابُا ك فٍّف جغریؾ کهیات ركش(. 1380مفّم، اىاف اهلل. )

. ُام آزىایكگاُی ك ؾيهی در افؽایف یادگیؼم ىفاُیو درس ؾهّـ جسؼةی ٌلف فؿانیث. (1393كؼةاٌی، ؾتغانؼضا. )

 قاٌؽدُيیً کٍفؼاٌؾ آىّزش فیؽیک ایؼاف ك قكيیً کٍفؼاٌؾ فیؽیک ك آزىایكگاق.

 . جِؼاف: اٌحكارات ؿيث.قٍاؿی جؼةیحی ركاف(. 1381کغیّر، پؼكیً. )

ىتحٍی ةؼ ركش صم ىـأنَ ةا ركش جغریؾ آزىایكگاُی در ىلایـۀ ادؼةعكی آىّزش (. 1396کكاكرزم، ظاُؼق. )
. پایاف ٌاىَ آىّزاف دظحؼ ىحّؿعَ اكؿ ىٍعلَ دقيً زیارم پیكؼفث جضنیهی درس ؾهّـ جسؼةی داٌف

 کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق آزاد كاصغ ىؼكدقث.

ظؼح   ّـ جسؼةیةؼرؿی ىیؽاف اؿحفادق از آزىایكگاق در جغریؾ درس ؾه (.1392ىضيغم. )ىِغم ٌّرم، ىیًِ ك 

 پژكُكی پژكُكکغق جؿهیو ك جؼةیث آىّزش ك پؼكرش اؿحاف ؿیـحاف ك ةهّچـحاف.

ةؼرؿی ٌلف ظّدکارآىغم صافؼَ ةؼ ؾيهکؼد (.  »1388زادق. ) ؾؼبىِغم کؼىی ٌّرم ك رضا ٌیکغؿ، فؼیتؼز؛ 

 .19-26، 11،قيارق 1388. ؿاؿ ُام ؾهّـ قٍاظحی جازق«. صافؼۀ ركیغادم ك ىؿٍایی
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effect of laboratory activities 

on learning of biology concepts and compare between boy and girl students 

in grade 7 in city of Damghan in 2017. The samples consisted of 4 groups of 
28   randomly selected. The research method was quasi-experimental and 

research tools. The researcher-made test was 10 questions related to the 

pigeon digestive system. The research design was pre-test and post-test. For 
teaching the experimental group, teaching was done using the experimental 

method and the lecture method was used to teach the comparison group. Data 

analysis was performed using covariance analysis. The results indicated that: 
1- Girls and boys were influenced by teaching methods in comparison with 

lecture-based teaching. 2- In the gastrointestinal tract of pigeons, boys scored 

higher than girls. 3- There was no significant difference between the girls and 

boys in the pigeon gastrointestinal tract, and there was no interactive effect.  
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