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 چکيدٌ
 ةا ّادی و اىغاد کيیحَ آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ىلایـَ ةؼرؿی صاوؼ پژوُف ُغف

 در جضلیق روش. ةاقغ ىی ةهّم صؼکحی – رواٌی و ّاًفی قٍاظحی، ةٍغی ًتلَ ةَ جّزَ

 آىّزان داٌف کهیَ قاىم جضلیق آىاری زاىَْ و ةّده پیيایكی – جّمیفی پژوُف ایً

 ٌفؼ 120 جْغاد ةَ چاةِار قِؼؿحان اةحغایی قكو ىلٌِ اىغاد کيیحَ پّقف جضث و دیّا

  پؼؿكٍاىَ 2 ُيچٍیً. ةاقغ ىی پؼؿكٍاىَ دو و آزىّن یک قاىم پژوُف اةؽار. ةاقغ ىی

 – رواٌی و ّاًفی صّزه دو در آىّزان داٌف یادگیؼی ىیؽان ؿٍسف زِث ؿاظحَ ىضلق

 آزىّن و ىْیار اٌضؼاف ىیاٌگیً، از ُا داده جضهیم و جسؽیَ ةؼای گؼدیغ ًؼاصی صؼکحی

 یادگیؼی ةیً کَ داد ٌكان جضلیق از صامم ٌحایر. قغ اؿحفاده ًؼفَ دو واریاٌؾ جضهیم

 وزّد ىٍْاداری جفاوت قٍاظحی صّزه در اىغاد کيیحَ و ّادی پـؼ و دظحؼ آىّزان داٌف

 دو ىیاٌگیً ةیً ُيچٍیً. غُـحٍ پـؼان ةَ ٌـتث ةاالجؼی ىیاٌگیً دارای دظحؼان و دارد

 آىّزان داٌف گؼوه و دارد وزّد ىٍْاداری جفاوت اىغاد کيیحَ و ّادی آىّزان داٌف گؼوه

 ةیً ٌیؽ ّاًفی صّزه در. ُـحٍغ اىغاد کيیحَ گؼوه ةَ ٌـتث ةاالجؼی ىیاٌگیً دارای ّادی

 یاٌگیًى ةیً ُيچٍیً. گؼدیغ ىكاُغه ىٍْاداری جفاوت دظحؼان و پـؼان ٌيؼات ىیاٌگیً

 داٌف گؼوه و دارد وزّد ىٍْاداری جفاوت اىغاد کيیحَ و ّادی آىّزان داٌف گؼوه دو

 صّزه در ونی. ُـحٍغ اىغاد کيیحَ گؼوه ةَ ٌـتث ةاالجؼی ىیاٌگیً دارای ّادی آىّزان

 ىٍْاداری جفاوت اىغاد کيیحَ و ّادی پـؼ و دظحؼ آىّزان داٌف ةیً صؼکحی – رواٌی

 .ٌگؼدیغ ىكاُغه
 ّاًفی، صّزه قٍاظحی، صّزه ةهّم، ةٍغی ًتلَ.ریاوی یادگیؼی :ن کليديياشگا

 .صؼکحی – رواٌی صّزه
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 عادي ي امداد کميتٍ آمًزان داوص رياضي يادگيري مقايسٍ بررسي
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 مقدمٍ

 پؼورش و آىّزش. اؿث ىـئهَ وصم گیؼی جنيیو گؼی،اؿحغالل، اٌحعاب ُای جّاٌایی ٌیازىٍغ زیـحً ظّب کٌٍّی ی زاىَْ در

 زِث در آن فؼاگیؼی و آىّزش کَ اؿث درؿی ىّاد از یكی ریاویات ریؽان، اىَةؼٌ دیغگاه از. دارد ُایی جّاٌایی چٍیً ایساد در ةؽرگ رؿانحی

 ٍّّان ةَ ةحّاٌٍغ جا کٍغ ارائَ افؼاد ةَ را الزم ُای ىِارت کَ اؿث ایً آىّزقی ٌُام ُؼ اؿاؿی اؿث.ُغف رؿانحی،وؼوری چٍیً دادن اٌسام

 کَ چؼا دارد ةـؽایی ؿِو ُا ىِارت ایً ارائَ در ریاویات اىؼوز ی زاىَْ ُای ویژگی ةَ جّزَ ةا. کٍٍغ ایفا زاىَْ در ىؤدؼی ٌلف ىفیغ ّىّی

 جا ىیكٍغ کيک ىا ةَ ارجتاًی ٌُام یک ٍّّان ةَ و دارد ؿؼوکار ةیٍی پیف و جضهیم،اؿحٍتاط،كیاس،ادتات ىضاؿتَ، ىكاُغه،ةعف ةا ریاویات

 (.11 ،1390 ىهكی) آوریو. دؿث ةَ اؿحغالل و انگُّا اًالّات از درؿحی و دكیق فِو

 ودرؿث فكؼی ٌُو پؼورش ایساد ، ىلغىاجی یاوی واؿاؿی ؿاده ىفاُیو از ةؼظی درك ةؼای آىّزان داٌف ذٍُی ؿازی آىاده

 داٌـحَ کؼدن ىٌٍو ، روزاٌَ زٌغگی در ریاوی ىفاُیو از اؿحفاده ةؼای ؿازی زىیٍَ ، ریاوی ىٌٍلی ىفاُیو ةا آقٍایی ازًؼیق اٌغیكیغن

 كّای پؼورش ، ریاوی وقفاُی ؿاده وىضاؿتات فْانیحِا دادن اٌسام در آىّزان داٌف جّان ةؼدن ةاال ، آٌِا ةازؿازی و ىحفؼق ىعحهف ُای

 ریاوی نغات وفؼٍُگ نغات وظؽاٌَ زةاٌی ىفاُیو گـحؼش ، كتهی ُای داٌـحَ و ُا جّاٌایی ةؼدن ةاال ًؼیق از كّا ایً ةیً وُياٍُگی ذٍُی

 آٌیغه در ریاوی آىّزش ةَ ةعكیغن ؿؼّث ىٍُّر ةَ وىفیغ الزم ٌیازُای پیف آوردن فؼاُو ، روزاٌَ زٌغگی رد فؼٍُگ ایً وکارةؼد کّدکان

 (.31 ، 1389 ، کارقكی) قّد ىی ىضـّب ریاوی آىّزش اُغاف جؼیً امیم از کّدکان جضنیهی

 ةیً پیٌّغ درزِث ، جاکٍّن قغ حَقٍاظ ىـحلم ىْؼفحی صّزه یک ٍّّان ةَ ریاوی آىّزش کَ زىاٌی از ، ریاوی آىّزش ىضللان

 جغییؼاجی ایساد در ؿْی ٌیؽ ىا کكّر در ریاوی درؿی ریؽان ةؼٌاىَ. اٌغ داده اٌسام زیادی جالُای ، ریاوی درؿی ةؼٌاىَ در ىػکّر ىاُیث دو

 جسؼةَ ةَ یادگیؼی ىعحهف ُای صیٌَ در اىّرقی اُغاف ةٍغی ًتلَ.  اٌغ داقحَ ریاوی درؿی کحاةِای ةعنّص ، ای ىغرؿَ ریاوی در

 (45 ، 1389 ؿیف،) گیؼٌغ ىی كؼار ىعحهف ؿٌّح در وپیچیغگی ؿادگی ی درزَ ٌیؽ و ىاُیث ٌُؼ از اُغاف زیؼا دارد ٌیاز وجعنل

 ؿازىان ةىاّث ةی یا و ؿؼپؼؿث ةی آىّزان داٌف و افؼاد ةَ کيک و گـحؼش در صيایحی ؿازىاٌِای از یكی کَ ایً ةَ جّزَ ةا

 در ؿؽایی ةَ ٌلف جّاٌغ ىی ىادی ُای زٍتَ    از ُا ظاٌّاده ةَ کيک در کهیغی ٌلف  ةؼ ّالوه کَ ةاقغ ىی( ره)ظيیٍی اىام اىغاد کيیحَ

 ایً جّؿي ىٍّْی و ىادی ُای زٍتَ از کَ آىّزاٌی داٌف کَ ،چؼا ٌيایغ ایفا آىّزی ؿّاد و یادگیؼی در ككؼ ایً آىّزان داٌف جلّیث

 ىّفق ّادی اىّزان داٌف از ةـا چَ و ةّده کّقا ىٌانب یادگیؼی در ىىاّف اٌگیؽه ةا و ظاًؼ فؼاق ةا گؼدٌغ ىی ایثصي ٌِاد ىؼدم ؿازىان

 1ةهّم ةٍاىیً کَ ةٍغی ًتلَ.  دارد کار ؿؼو ُا صیٌَ ایً از ای ىسيَّّ   ةا ، ةؼٌاىَ یک آىّزقی اُغاف ةَ دؿحیاةی.گؼدٌغُيچٍیً ٌیؽ جؼ

 گؼفحَ ٌُؼ در یادگیؼی ی صیٌَ ؿَ آن در کَ ُاؿث ةٍغی دؿحَ جؼیً قٍاظحَ از یكی ، اٌغ کؼده ىْؼفی قیآىّز اُغاف ةؼای وُيكاراٌف

 کَ اؿث گؼفحَ كؼار ایغه ایً روی قٍاظحی ةٍغی رده صؼکحی،– رواٌی و ّاًفی ، قٍاظحی ی صیٌَ:  از ّتارجٍغ ُا صیٌَ ایً.  قّد ىی

 قف در ، زیؼیً ؿٌش ُؼ کَ گّیغ ىی ةٍغی رده ایً. گؼدد ىؼجب پیچیغگی افؽایف اؿاس ؼة ، ؿٌش قف در جّاٌغ ىی ّيهكؼدُا قٍاظث

 در ّيهكؼد ةؼای داٌكسّیان جّاٌایی ةَ ةـحگی ، زیؼیً ؿٌش ُؼ کَ گّیغ ىی ةٍغی رده ایً. گؼدد ىؼجب پیچیغگی افؽایف اؿاس ةؼ ، ؿٌش

 (1392،28 ، مادكی) اٌغ کؼده کـب پیف از را آن کَ دارد ؿٌّصی یا ؿٌش

 ارجتاًات، ؿاظحارُا، روی جؼی ةیف زغیغ رویكؼدُای.اؿث کؼده جغییؼ ًّرکهی ةَ اةحغایی ی دوره در ریاوی آىّزش ُغف اىؼوزه

 : اؿث ّتارت پژوُف امهی ؿّال ةٍاةؼایً.  کٍغ ىی جأکیغ ُيكاری روصیَ و فؼدی ةیً رواةي جفكؼ، ىـأنَ صم ُای ىِارت اکحكافات،

 قٍاظحی ةٍغی ًتلَ ةَ جّزَ ةا ّادی آىّزان داٌف و اىغاد کيیحَ اةحغایی قكو ىلٌِ آىّزان داٌف اویری یادگیؼی ةیً آیا

 ؟.دارد وزّد ایی راةٌَ  ةهّم صؼکحی -رواٌی/ ّاًفی/
 و جْهیو ىحعننان جّزَ پیف ىّرد از ةیف اظیؼ ُی ده ؿَ ًی ریاوی، دردرس جضنیهی پیكؼفث ةؼ ىؤدؼ ّّاىم ی ىٌانَْ

 و داٌف ؿاظحارُای از جٍِا ریاوی ٌَ درس در جضنیهی پیكؼفث کَ اؿث ٌكان داده ىحْغد جضلیلات ُای یافحَ . اؿث گؼفحَكؼار  جؼةیث

 ىی ىؼةّط ٌیؽ ُا ب اوٌؼا و ُا ُا،ارزش ٌگؼش ةاورُا، زيهَ از اٌگیؽقی ةَ ّّاىم ةهكَ پػیؼد ىی جأدیؼ اًالّات فؼایٍغُای پؼدازش

َ ای از ىّنفَ ُاؿث کَ ىِيحؼیً آٌِا داٌف اّغاد، واكْیث ُای ّغدی، درك ىفاُیو ریاوی و جّاٌایی ّيهكؼد ریاوی دارای ىسيّّقّد.

 کَ ةؼظی از جضلیلات ىضللیً ةَ قؼح ذیم اّالم ىی گؼدد. پیگیؼی رویَ ُاؿث

فؼاقٍاظحی اٌغکی ( در پژوُف ظّیف روی داٌف آىّزان پٍسو اةحغایی دریافحٍغ کَ کّدکاٌی کَ داٌف 2007)1ّ ُيكاراننّکاٌسهی

  .دارٌغ در صم ىـائم ریاوی، از داٌف آىّزاٌی کَ داٌف فؼاقٍاظحی ةاالجؼی دارٌغ، کيحؼ ادؼ ةعف ُـحٍغ

 ىٌاةلث ریاوی داٌف ىٍغ ٌُام ىاُیث ةا ظّةی ةَ ىٍغ ٌُام جغرس ی قیّه کَ داقحٍغ ةیان پژوُكی در 2(2008)ُيكاران و ىّیؾ

. کٍغ ظٍذی را ٌاجّاٌی اصـاس و ریاوی از جؼس جّان ىی ةْغ ىؼصهَ ةَ قغن وارد از كتم ىٌانب از کيی ىلغار ةؼ جـهي ةَ آن جّزَ و کٍغ ىی

 . دارد ىٌاةلث ٌیؽ درؿی ىاده ایً ىؼاجتی ؿهـهَ ىاُیث ةا روش ایً

                                                           
1.Benaminbloom 
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 آىّزش وْف ّهم کَ ٌحایر آن ٌكان داد و پؼداظحَ. ىـئهَ صم ةؼ فؼاقٍاظحی پؼدازش جادیؼ ةؼرؿی ةَ پژوُكی در( 1392)مادكی

 ةا آىّزان داٌف یا درؿی کحب ًؼاصان یا ىْهيان جّاٌیو ٌيی ىافلي یٍْی ٌیـث ظاص گؼوه یک ةَ ىعحل اةحغایی دوره در ریاوی درس

 ىؼةّط وْف ّهث کيحؼیً کَ ةاقٍغ ىی ؿِیو ىْىم ایً در ٌّّی ةَ یک ُؼ ةهكَ ةغاٌیو ریاوی آىّزش در ىّزّد ُای وْف ّهث را اونیاء

 در را ىككالجی ىّزتات ّّاىم ایً از ةعف یک کاری کو گاُاً و ٌّاكل ّهث ةَ اىا ةاقغ ىی آىّزان داٌف ةؼای دوره ایً در اویری درس ةَ

 قّد ىی ةاّخ کؼدن جنّر کاىم و ظّب را چیؽ ُيَ ىـئهَ یا و ّهث ٌكٍاظحً ىّارد ظیهی در کَ آورد ىی ةّزّد ریاوی درس آىّزش راه

 پؾ گیؼد مّرت آن  پاؿط ةؼای جالقی جا ٌكّد داده جكعیل ىـئهَ صحی یا و ٌگیؼد مّرت فكؼی ىككالت و فوْ ّّاىم ةؼروی امالً کَ

 جا قغه ؿْی کكّر ؿٌش در ّيّىاً و اؿحان در ةعنّص ریاوی درس آىّزقی ىككالت و وْف ّّاىم از كـيحی ةیان ةا ىلانَ ایً در

 از ٌیؽ دیگؼی کارُای راه ُيكاران واداقحً جفكؼ ةَ و ىلانَ ٌّیـٍغه ًؼف از کارُایی هرا ارائَ ةا ؿپؾ و ٌيّده آقٍا ُا وْف ةا را ُيكاران

 قّد. کاؿحَ ُا وْف از صغاكم جا قغه آوری زيِ و ارائَ ُيكاران ًؼف

 جضلیق از صامم ٌحایر و پؼداظحَ اةحغایی ىلٌِ در ریاویات یادگیؼی ةعف ادؼ ُای فْانیث ةؼرؿی ةَ پژوُكی در( 1390)غرییص

 مضیش غانتاً داٌٍغ ىی ُا آن کَ ىٌانتی جيام ایً وزّد ةا. اٌغ ریاوی داٌف و ُا ىِارت دارای ىغرؿَ ةَ ورود ٍُگام کّدکان کَ دُغ ىی ٌكان

 ایً ةایغ ریاوی در. قّد ىی درس ایً یادگیؼی ىاٌِ کَ دارٌغ ُایی فِيی کر ریاوی ی درةاره آىّزان داٌف کَ قّد ىی دیغه غانتاً و ٌیـث

 ایساد ىككالجی درس ایً ةَ ٌـتث ُا آن ٌگؼش در ُو و آىّزان داٌف یادگیؼی در ُو غانتاً ریاوی اٌحؽاّی ىاُیث قٌّغ صم و روقً اردىّ

 کؼد ىلاةهَ ىككم ایً ةا جّان ىی روزىؼه زٌغگی ةا ریاویات ارجتاط ةؼ جأکیغ ةا و واكْی زٌغگی ُای ىّكْیث و ُا ىذال از اؿحفاده ةا. کٍغ ىی

 ىاقیً از اؿحفاده ىـئهَ. اٌغ قغه ىؼجتي و یافحَ پیٌّغ ُو ةا ىٍاؿب ًّر ةَ آىّز داٌف ذًُ در ریاوی ىْهّىات کَ قّیو ىٌيئً یًُيچٍ

 در آىّز داٌف پیكؼفث ةؼ چٍغاٌی ىٍفی یا ىذتث دیؼ جأ صـاب ىاقیً از اؿحفاده کَ دادٌغ ٌكان ُا پژوُف اغهب ریاوی آىّزش در صـاب

 . ٌغارد ریاوی

 ریاوی آىّزش پژوُكگؼان ةاور ةَ اٌغ پؼداظحَ ژاپً در اةحغایی دوره   ریاوی جغریؾ روش ةَ پژوُكی در( 1390) داٌی زاده بًان

 ریاوی ةَ ىؼةّط جعننی ُای فْانیّث کَ اؿث کـاٌی ةاور ىكاةَ و ای صؼفَ زیادی صغود جا ژاپً ریاوی درس کالؿِای ةؼ صاکو روش

 پاؿط کؼدن پیغا اؿاؿاً و آن صم کَ اؿث ارزقيٍغ كغر ُيان ىـئهَ فِو و ٌغارد زّاب یک فلي ىـئهَ روش،یک ایً در. کٍٍغ ىی کار

 -ریاوی درس ویژه ةَ - درس ُای کالس در ژاپٍی ىْهيان. کٍغ ىی پیغا امانث کَ اؿث ان صم ُای روش یا و روش جتییً ةا ُيؼاه ؿّال

. ورزٌغ ىی جأکیغ ىـئهَ صم و فِو فؼایٍغ ةؼ ، ؿّال ةؼای پاؿط یافحً از ةیف اٌِا. قٌّغ ىی رو روةَ آىّزان داٌف ةا ای صؼفَ ًّر ةَ

 صغ در را ظّد ٌلف کَ ایً زای ةَ اٌِا. گػراٌٍغ ىی ىـائم جفِیو و جّویش جتییً ةَ را کالس وكث از جّزِی كاةم ةعف ژاپٍی ىْهيان

 داٌف ىیان جْاىم و ٌُؼ جتادل ةؼای الزم ُای زىیٍَ آوردن فؼاُو اة ةیاورٌغ پاییً درس کالس در آىّزان داٌف پاؿعِای ردّ یا جأکیغ

 پاؿط فلي کَ کٍٍغ ىی جأکیغ ىِو ایً ةؼ و دارٌغ ىی ىٌّْف آن صم ةؼای ىٍاؿب راُِای یافحً و آن فِو ، ىـائهَ ةا ارجتاط در آىّزان

 .ُـحٍغ صیاجی و ىِو ةـیار ىـئهَ صم فؼایٍغ در ٌیؽ ُا چگٌّگی و ُا چؼایی ٌیـث؛و کافی ىـئهَ

   .   گؼدد ىی ارایَ  ذیم قؼح ةَ ىٌانَْ جضلیق ؿّاالت ُغف ةَ جّزَ ةا نػا

 د؟ دار وزّد ىٍْاداری جفاوت قٍاظحی صّزه در اىغاد کيیحَ و ّادی پـؼ و دظحؼ آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ةیً ایا-1

  ؟ دارد وزّد ىٍْاداری جفاوت ّاًفی صّوَ در ىغادا کيیحَ و ّادی پـؼ و دظحؼ  آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ةیً آیا-2

 دارد؟ وزّد داری ىٍْا جفاوت صؼکحی و رواٌی صّزه در اىغاد کيیحَ و ّادی وپـؼ دظحؼ آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ةیً آیا-3

 

 ريش
 - جّمیفی جضلیق ّعٌ از ىاُیث و روش   ٌُؼ از و ةاقغ ةٍیادی ُای جضلیق زؽ جضلیلی اُغاف ٌُؼ از جّاٌغ ىی جضلیق ایً

 ىی ةاقغ. پیيایكی

 

 ضرکت کىىدگان 
 ةَ چاةِار قِؼؿحان اةحغایی قكو ىلٌِ اىغاد کيیحَ پّقف جضث و ّادی آىّزان داٌف کهیَ قاىم آىاری زاىَْ صاوؼ پژوُف در

 آىّزان داٌف ٌفؼ 60 و ّادی ىّزانآ داٌف ٌفؼ 60 جفكیک ةَ ٌفؼ 120 جْغاد آزىّن جنادفی ؿاده از اؿحفاده ةا کَ اؿث ةّده ٌفؼ 200 جْغاد

 قغه اؿحفاده ؿاده جنادفی گیؼی ٌيٌَّ روش از پژوُف ایً در ُيچٍیً. قغٌغ اٌحعاب آىاری ٌيٌَّ ٍّّان ةَ اىغاد کيیحَ پّقف جضث

 .گؼدیغ جّزیِ آٌان ةیً پؼؿكٍاىَ  و. اؿث
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 ضيًٌ اجرا
 در. قغ اؿحفاده ٌُؼ ىّرد ىحغیؼُای ةؼرؿی ةؼای ًؼفَ دو اٌؾواری جضهیم آزىّن از آىاری ُای جضهیم اٌسام در ایً پژوُف زِث

 اؿث قغه ارائَ اداىَ در کَ ُا یافحَ جضهیم و جسؼةَ ةَ spss افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا ، ىحغیؼُا از یک ُؼ ارزقِای اؿحعؼاج از پؾ جضلیق ایً

 .قّد ىی پؼداظحَ

 

 پصيَطي ابسارَاي 
 .اؿث قغه اؿحفاده ذیم `پؼؿكٍاىَ از اًالّات آوری زيِ زِث پژوُف ایً در

 ىّرد ٌيٌَّ ىْهيان ُيكاری ةا قٍاظحی، صّزه در آىّزان داٌف یادگیؼی ىیؽان ؿٍسف ىٍُّر ةَ: قٍاظحی صّزه در یادگیؼی -1

. گؼدیغ جٍُیو و جِیَ اةحغایی قكو پایَ ریاوی درس ةؼای ىضحّا، -ُغف ىكعنات زغول ةؼاؿاس ؿاظحَ ىضلق آزىّن یک ىٌانَْ،

 کاىم ای، گؽیٍَ چِار ؿّال 25 قاىم کَ گؼدیغ جغویً و ًؼاصی ةهّم قٍاظحی صیٌَ ىعحهف ؿٌّح ةَ جّزَ ةا ىػکّر آزىّن االتؿّ

 .ةاقغ ىی جكؼیضی و غهي و مضیش کؼدٌی،

 کَ ؿاظحَ ىضلق پؼؿكٍاىَ یک از ّاًفی صّزه در آىّزان داٌف یادگیؼی ىیؽان ؿٍسف ىٍُّر ةَ: ّاًفی صّزه در یادگیؼی -2

 جا کو ظیهی از نیكؼت ای درزَ 5 ًیف ةؼاؿاس کَ اؿث ؿّال 14 صاوی پؼؿكٍاىَ ایً. اؿث قغه اؿحفاده گؼدیغ ًؼاصی ىضلق جّؿي

  اؿث گؼدیغه جغویً زیاد ظیهی

 پؼؿكٍاىَ یک از صؼکحی - رواٌی صّزه در آىّزان داٌف یادگیؼی ىیؽان ؿٍسف ىٍُّر ةَ: صؼکحی - رواٌی صّزه در یادگیؼی -3

 نیكؼت ای درزَ 5 ًیف ةؼاؿاس کَ اؿث ؿّال 16 صاوی پؼؿكٍاىَ ایً. اؿث قغه اؿحفاده گؼدیغ ًؼاصی ىضلق جّؿي کَ ؿاظحَ قىضل

قياره  زغول کَ گؼدیغ اؿحفاده کؼوٌتاخ آنفای آزىّن از پایایی ىیؽان ی ىضاؿتَ ةؼایاؿث. گؼدیغه جغویً ىّافلو کاىال جا ىعانفو کاىال از

 . دُغ ىی ٌكان را صؼکحی - رواٌی صّزه و صّزه قٍاظحی،ّاًفی در یادگیؼی پؼؿكٍاىَ ایآنف وؼیب ىلادیؼ (1)

 

 حرکتي - رياوي حرکتي ي عاطفي، حًزٌپرسطىامٍ استاودارد ريايي ي پايايي  (1ضمارٌ ) جديل

 پایایی ىلیاس جْغاد گّیَ جْغاد ؿّال پؼؿكٍاىَ

 98/0 نیكؼت 4 25 قٍاظحی صّزه پؼؿكٍاىَ

 71/0 نیكؼت 5 14 ّاًفی صّزه پؼؿكٍاىَ

 صّزه در یادگیؼی پؼؿكٍاىَ

 صؼکحی - رواٌی
 91/0 نیكؼت 5 16

  

 وتايج
 . اؿث قغه ةؼرؿی اٌِا ٌادرؿحی و درؿحی و پؼداظحَ جضلیق ؿّاالت ةَ  پؼؿكٍاىَ از ىٍحر ُای داده از اؿحفاده ةا كـيث ایً در

 ةؼرؿی ؿّال اول پژوُف:

 ف آىّزان دظحؼ و پـؼ ّادی و کيیحَ اىغاد در صّزه قٍاظحی جفاوت ىٍْاداری وزّد دارد؟آیا ةیً یادگیؼی داٌ

 ( و زغول2) زِث پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال از آزىّن جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ اؿحفاده قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول قياره

 ( ارائَ قغه اؿث.3) قياره

 
 گريٌ داوص آمًزان دختر ي پسر عادي ي کميتٍ امداد در حًزٌ ضىاختي. مياوگيه ي اوحراف معيار دي (2) ضمارٌ جديل

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه ُا

 پـؼ

 42/2 50/17 30 ّادی

 61/2 28/10 30 کيیحَ اىغاد

 41/4 89/13 60 کم

 دظحؼ
 39/1 16/18 30 ّادی

 13/3 01/13 30 کيیحَ اىغاد
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 53/3 59/15 60 کم

 کم
 99/1 83/17 60 ّادی

 17/3 65/11 60 کيیحَ اىغاد

 
 خالصٍ آزمًن تحليل يارياوس دي طرفٍ( 3) ضمارٌ جديل

 ؿٌش ىٍْاداری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىحغیؼ

 000/0 16/14 70/86 1 70/86 زٍـیث

 000/0 43/187 008/1147 1 008/1147 گؼوه

جْاىم زٍـیث و 

 گؼوه
03/32 1 03/32 23/5 02/0 

   12/6 116 87/709 ظٌا

    120 62/28053 کم

 
ٌحایر جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ ٌكان ىی دُغ کَ ةؼای ُؼ دو ىحغیؼ زٍـیث و گؼوه ُا، در ادؼات امهی جفاوت ىٍْاداری ىكاُغه ىی 

ىیاٌگیً ٌيؼات پـؼان و دظحؼان )ّاىم  (. یٍْی ةی01/0p < ،16/14( ;1,116)Fًقّد. ادؼ امهی ةؼای ىحغیؼ زٍـیث ّتارت اؿث از ) 

زٍـیث( جفاوت ىٍْاداری وزّد دارد و دظحؼان دارای ىیاٌگیً ةاالجؼی ٌـتث ةَ پـؼان ُـحٍغ. ُيچٍیً ادؼ امهی ىٍْادار ةؼای ىحغیؼ گؼوه 

اىغاد جفاوت ىٍْاداری وزّد (. یٍْی ةیً ىیاٌگیً دو گؼوه داٌف آىّزان ّادی و کيیحَ 01/0p < ،43/187( ;1,116)Fُا ّتارت اؿث از ) 

دارد و گؼوه داٌف آىّزان ّادی دارای ىیاٌگیً ةاالجؼی ٌـتث ةَ گؼوه کيیحَ اىغاد ُـحٍغ. ّالوه ةؼ ایً ادؼ ىحلاةم ىٍْاداری ةیً ّاىم 

پـؼ ّادی و  (. ةَ ًّری کَ ىی جّان گفث ةیً یادگیؼی داٌف آىّزان دظحؼ و05/0p < ،23/5( ;1,116)Fزٍـیث و گؼوه ُا دیغه قغ ) 

 کيیحَ اىغاد در صّزه قٍاظحی جفاوت ىٍْاداری وزّد دارد.

ةؼرؿی ؿّال دوم پژوُف: آیا ةیً یادگیؼی داٌف آىّزان دظحؼ و پـؼ ّادی و کيیحَ اىغاد در صّزه ّاًفی جفاوت ىٍْاداری  -2

 وزّد دارد؟
 ( و زغول4اؿث کَ ٌحایر آن در زغول قياره)زِث پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال از آزىّن جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ اؿحفاده قغه 

 .( ارائَ قغه اؿث5قياره )

 
 مياوگيه ي اوحراف معيار دي گريٌ داوص آمًزان دختر ي پسر عادي ي کميتٍ امداد در حًزٌ عاطفي( 4) ضمارٌ جديل

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه ُا

 پـؼ

 53/14 80/54 30 ّادی

 59/13 96/29 30 کيیحَ اىغاد

 74/18 38/42 60 کم

 دظحؼ

 20/8 03/60 30 ّادی

 22/13 20/43 30 کيیحَ اىغاد

 82/13 61/51 60 کم

 مک
 99/11 41/57 60 ّادی

 87/14 58/36 60 کيیحَ اىغاد

 
 خالصٍ آزمًن تحليل يارياوس دي طرفٍ( 5) ضمارٌ جديل

 ؿٌش ىٍْاداری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىحغیؼ

 000/0 02/16 63/2557 1 63/2557 زٍـیث

 000/0 59/81 83/13020 1 83/13020 گؼوه
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 08/0 008/3 480 1 480 گؼوه جْاىم زٍـیث و

   58/159 116 53/18511 ظٌا

    120 299650 کم

 

ات امهی جفاوت ىٍْاداری ىكاُغه ىی ٌحایر جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ ٌكان ىی دُغ کَ ةؼای ُؼ دو ىحغیؼ زٍـیث و گؼوه ُا، در ادؼ

(. یٍْی ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات پـؼان و دظحؼان )ّاىم 01/0p < ،02/16( ;1,116)Fقّد. ادؼ امهی ةؼای ىحغیؼ زٍـیث ّتارت اؿث از ) 

ىحغیؼ گؼوه ُا ّتارت زٍـیث( جفاوت ىٍْاداری وزّد دارد و دظحؼان دارای ىیاٌگیً ةاالجؼی ٌـتث ةَ پـؼان ُـحٍغ. ادؼ امهی ىٍْادار ةؼای 

(. یٍْی ةیً ىیاٌگیً دو گؼوه داٌف آىّزان ّادی و کيیحَ اىغاد جفاوت ىٍْاداری وزّد دارد و 01/0p < ،59/81 ( ;1,116)Fاؿث از ) 

یً ّاىم درمغ ة 95گؼوه داٌف آىّزان ّادی دارای ىیاٌگیً ةاالجؼی ٌـتث ةَ گؼوه کيیحَ اىغاد ُـحٍغ. ونی ادؼ ىحلاةم ىٍْاداری در ؿٌش 

 (. 05/0p > ،008/3( ;1,116)Fزٍـیث و گؼوه وزّد ٌغارد ) 

صؼکحی جفاوت  -ةؼرؿی ؿّال ؿّم پژوُف: آیا ةیً یادگیؼی داٌف آىّزان دظحؼ و پـؼ ّادی و کيیحَ اىغاد در صّزه رواٌی -3

 ىٍْاداری وزّد دارد؟

( وزغول 6قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول قياره )زِث پاؿعگّیی ةَ ایً ؿّال از آزىّن جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ اؿحفاده 

 .( ارائَ قغه اؿث7قياره  )

 
 حرکتي –مياوگيه ي اوحراف معيار دي گريٌ داوص آمًزان دختر ي پسر عادي ي کميتٍ امداد در حًزٌ رياوي ( 6) ضمارٌ جديل

 اٌضؼاف ىْیار ىیاٌگیً جْغاد گؼوه ُا

 پـؼ

 36/9 59 30 ّادی

 65/10 83/58 30 کيیحَ اىغاد

 94/9 91/58 60 کم

 دظحؼ

 80/6 16/65 30 ّادی

 83/9 93/58 30 کيیحَ اىغاد

 95/8 05/62 60 کم

 69/8 08/62 60 ّادی کم

 16/10 88/58 60 کيیحَ اىغاد 

 
 خالصٍ آزمًن تحليل يارياوس دي طرفٍ( 7) ضمارٌ جديل

 ؿٌش ىٍْاداری F ىیاٌگیً ىسػورات درزَ آزادی ىسيّع ىسػورات ىحغیؼ

 06/0 42/3 53/294 1 53/294 زٍـیث

 06/0 56/3 20/307 1 20/307 گؼوه

 07/0 20/3 03/276 1 03/276 جْاىم زٍـیث و گؼوه

   12/86 116 20/9990 ظٌا

    120 449856 کم

 

ات امهی ٌفاوت ىٍْاداری در ٌحایر جضهیم واریاٌؾ دو ًؼفَ ٌكان ىی دُغ کَ ةؼای ُؼ دو ىحغیؼ زٍـیث و گؼوه ُا در ادؼ      

درمغ ةیً ّاىم زٍـیث و گؼوه ىكاُغه ٌگؼدیغ  95(. ُيچٍیً ادؼ ىحلاةم ىٍْاداری در ؿٌش p>05/0درمغ وزّد ٌغارد ) 95ؿٌش 

(05/0p > ،20/3( ;1,116)F .) 
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 ي وتيجٍ گيري بحث

 و ّاًفی قٍاظحی، ةٍغی لًَت ةَ جّزَ ةا ّادی و اىغاد کيیحَ آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ىلایـَ ةؼرؿی ةَ پژوُف ایً در

اىؼوزه آىّزش ریاوی درزِان ةَ ٍّّان یک ىّوّع امهی وىضّری در ةؼٌاىَ ریؽی جضنیهی ىغارس در .قغ پؼداظحَ ةهّم صؼکحی – رواٌی

ری دوره ُای ىعحهف ىٌؼح وةَ ٍّّان وؿیهَ ای ٌیؼوىٍغةؼای پؼورش ٌُو فكؼی، درؿث اٌغیكیغن، جلّیث دكث ،جاىم، اةحكار، كّه ٌّآو

وظالكیث در داٌف آىّزان ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث.ةَ ُيیً دنیم قٍاؿایی روش ُا وراُكارُای ةِحؼ وٌّیً زِث آىّزش وجغریؾ 

واكْیث ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ افث جضنیهی داٌف آىّزان در درس ریاوی 0ىی ةاقغ  ىٌانب وىفاُیو ریاوی از اونّیث ُای ُؼ ٌُام آىّزقی

ْىالت وآفث ُای ٌُام آىّزقی قغه ةَ گٌَّ ای کَ ةا جيام جالش آىّزگاران وىْهيان وصحی ةا افؽیف جْغاد ؿاّات در کكّر ىا یكی از ى

 داٌف ریاوی یادگیؼی  ىلایـَ  درایً جضلیق ریاوی ةیكحؼ ىْهيیً وداٌف آىّزان از ٌحیسَ یادگیؼی در ایً درس روایث چٍغاٌی ٌغارٌغ

ةؼرؿی  ىلٌِ قكو اةحغایی قِؼؿحان چاةِار  ةهّم صؼکحی -رواٌی/ ّاًفی/ قٍاظحی ةٍغی ًتلَ َة جّزَ ةا وّادی اىغاد کيیحَ آىّزان

 کيیحَ و ّادی پـؼ و دظحؼ  آىّزان داٌف ریاوی یادگیؼی ةیًگؼدیغ ٌحایر صامم از فؼویات ٌكان ىی دُغ کَ جفاوت ىٍْادار و ىذتحی   

ىسؽا ؿاظحً ُغفِای جؼةیحی و كؼار دادن آٌِا در ؿَ رد و ةٌّر کهی ىیحّان گفث وزّد دا صؼکحی -قٍاظحی،ّاًفی و رواٌی   صّزه در اىغاد

ةؼد آٌِاؿث .اىا واكْیث اىؼ ارزٍتَ ی كؼاردادی دارد و ةَ ىٍُّر ؿِّنث ّيم در قٍاظث و ک "صؼکحی-قٍاظحی ،ّاًفی ،رواٌی  "صیٌَ ی 

اس و ُغف ُای رواٌی ، صؼکحی ةؼ صؼکات و ىِارت ُای ایً اؿث کَ ُؼ چٍغ ُغف ُای قٍاظحی ةؼ جفكؼ ،ُغف ُای ّاًفی ةؼ اصـ

فیؽیكی ةغن جاکیغ دارٌغ،در اغهب ىّارد ُؼ ؿَ صیٌَ در ارجتاط ةا یكغیگؼ ّيم ىی کٍٍغ و ٌيی جّان ُیچ کغام را ةَ ًّر ىكعل از 

ىحغاظهی ُـحٍغ کَ در صّزه ّيم ةؼ  دیگؼی زغا داٌـث و ىؼز ىْیٍی ةیً آٌِا جؼؿیو کؼد .ةَ ّتارت دیگؼ ایً صیٌَ ُا ُياٌٍغ دایؼه ُای

ىذال وكحی ٌاىَ ىی ٌّیـیو كّاّغ اىالیی و اٌكایی را ىی داٌیو )صیٌَ قٍاظحی (،ةا صانحی دوؿحاٌَ ىكغّل ٌاىَ .ُيغیگؼ ادؼ ىی گػارٌغ

ٍُگی یكغیگؼ ٌّقحً ُـحیو و ؿْی ىی کٍیو اصـاؿات ظّد را ةا ةِحؼیً ّتارت ةیان کٍیو)صیٌَ ّاًفی( و دؿث و چكو ىا ةا ُيا

صؼکحی(، یا وكحی ىا ىكغّل جالوت كؼآن ُـحیو، كّاّغ و  -کهيات و زيالت را ةَ وؿیهَ كهو ةؼ روی کاغػ جؼؿیو ىی کٍغ)صیٌَ رواٌی 

امّل الزم كؼائث را ىی داٌیو)صیٌَ قٍاظحی( ةا صانث ىٍّْی و روصاٌی ؿْی ىی کٍیو اصـاؿات ظّد در راةٌَ ةا کالم انِی و دریافث 

ىْاٌی آیات ىّرد جالوت را ةَ وؿیهَ صؼکات و مّت نضٍيان ةَ قٌٍّغه و ةیٍٍغه انلا کٍیو )صیٌَ ّاًفی(. صانث ُای َاُؼی ىاٌٍغ  ظّد از

ًؼیلَ ٌكـحً، ٌضّه جٍفؾ و ظكّع در جالوت و ُيچٍیً جهفٍ مضیش کهيات و ّتارات و ازؼای ُياٍُگ و زیتای ٌغيات كؼآٌی ٌیؽ از 

ؼکحی(ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ادتات فؼویَ چِارم ىكعل گؼدیغ کَ ارجتاط ص –ىی کٍیو)صیٌَ رواٌی  ا ّيالً ىؼاّاتىّاردی اؿث کَ ىا آٌِا ر

 جضث از كتم ةَ ٌـتث  ّادی آىّزان داٌف یادگیؼی و ٌِاد  پّقف جضث   ای کيیحَ   آىّزان داٌف  یادگیؼی افؽایف ةیً ىذتث و ىٍْادار

اؿث کَ در ُؼ دو گؼوه ىیؽان یادگیؼی ةَ ٍّّان یک ةاور جتغیم قغه و در کٍار کّقف و جالش و  .ایً ةغیً ىٍْیدارد وزّد   ةّدن پّقف

فؼاقٍاظث قاىم راُكارُای اٌگیؽقی ةؼای داٌف اىّزان کيیحَ ایی ةَ قٍاظث ةیكحؼ و ىـایم قٍاظحی اٌان جّزَ ظاص گؼدیغه اؿث. زیؼا 

انیث ُای قٍاظحی اؿث . ؿاده جؼیً ىٍْای فؼاقٍاظث ، قٍاظث قٍاظث یا قٍاظث ةؼٌاىَ ریؽی ، ُغایث ، ٌُارت و امالح فؼایٍغُا و فْ

درةاره قٍاظث اؿث . ىلایـَ قٍاظث ةا فؼاقٍاظث درك ةِحؼی از آن فؼاُو ىی آورد . قٍاظث ةَ ىٍْای ّام آن یٍْی داٌـحً و قاىم 

اؿحغالل ىی گؼدد ، در صانیكَ فؼاقٍاظث داٌف ٌـتث ةَ فؼایٍغُای ّانی ذٍُی ىاٌٍغ : صم ىـئهَ ، ظالكیث ، درك ىٌهب ، رةي دُی و 

 جيام فؼایٍغُای قٍاظحی اؿث 

 نػا پیكٍِادات ذیم در ایً راؿحا ةیان ىی گؼدد:. 

،ًتلَ ارزقیاةیب وجؼکی ، جسؽیَ و جضهیم ؿایؼ زٍتَ ُای قٍاظحی از كتیم    ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از فؼویَ اونیَ پكٍِاد ىیگؼدد-

 یادگیؼی ریاویات داٌف آىّزان ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد. ةٍغی ةهّم ةؼای

ةا جّزَ ةَ اةْاد ىحفاوت ًتلَ ةٍغی ةهّم در صّزه ّاًفی و ّهم جفاوت ىٍْادار ةیً داٌف آىّزان کيیحَ ایی ةا ّادی ةَ ؿایؼ  -

 رؿی كؼار گیؼد،ؿازىان ةٍغی و ارزش گػاری جّزَ و ىّرد ةؼجتهّر)قعنیث پػیؼی(زٍتَ ُای ىِو ایً صّزه از كتیم 

ةَ  صؼکحی–رواٌی    ؿٌّح پٍسگاٌَ یادگیؼیِا را در صیٌَ رواٌی صؼکحی کهیَ   ةا جّزَ ةَ اةْاد ىحفاوت ًتلَ ةٍغی ةهّم در صّزه .

 جفكیک ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد.

داٌف آىّزان ةؼجؼ وظالق امالح در ٌُام زػب و آىّزش ىْهيیً اةحغایی:ةا جّزَ ةَ اُيیث ىلٌِ دةـحان ،ىْهيان اةحغایی از ةیً -

واز ةیً جياىی دیپهيَ ُا ةَ ظنّص دیپهيَ ُای ریاوی ةؼای ىؼاکؽ جؼةیث ىْهو اٌحعاب قٌّغ واز اؿحعغام ُای زاٌتی در ایً زىیٍَ پؼُیؽ 

 قّد.

جغریؾ  ةؼگؽاری دوره ُای ويً ظغىث ةؼای آىّزگاران:زِث فؼاگیؼی ةِحؼ ىفاُیو ریاوی ىّرد ٌیاز اةحغایی وروش ُای ٌّیً- 

 ریاویات وةیان اُيیث وؿایم آىّزقی در جغریؾ ریاوی وچگٌّگی ًؼاصی فؼآیٍغ آىّزقی ،دوره ُای کّجاه ىغت ةؼگؽار گؼدد.
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جغییؼ در ىضحّای کحب درؿی:صسو کحاب ُای ریاوی کيحؼقّد.یٍْی در کحاب ُای درؿی ةَ کیفیث و کارةؼدُای ریاوی - 

 كیث اُيیث داده قّد جا کيیث وىفاُیو ىضه ریاوی.وچگٌّگی روش صم ىـانَ وپؼورش جفكؼ وظال

ىْؼفی وجكّیق ىْهيیً ىّفق درجغریؾ ریاوی:آىّزگاراٌی را کَ درجغریؾ ریاویات ىّفق ُـحٍغ ىْؼفی واز آن ُا جلغیؼ ةَ ّيم - 

 آیغوروش ُا وراه کارُای آٌِا ةؼای ؿایؼ ىْهيیً جكؼیش گؼدد.

  اؿث الزم انتحَ .گیؼد كؼار ریاوی ىْهيان کار دؿحّر در فؼاقٍاظحی ُای اؿحؼاجژی آىّزش- 

 .اؿث پكحّاٌَ ةی جّكْی ًؼح چٍیً صحی ٌكّد، داده ریاوی ىْهيان ةَ ازؼا كاةم و ىٍاؿب ُای آىّزش جا کَ قّد دكث

 .کٍٍغ فادهاؿح "ةهّم قغه امالح ةٍغی ًتلَ" ةانلّه َؼفیث از ریاوی درؿی ریؽان ةؼٌاىَ ةَ ةؼٌاىَ، ىضحّای ؿازىاٌغُی ةؼای- 

 ،"ةهّم قغه امالح ةٍغی ًتلَ" ةانلّه َؼفیث از اؿحفاده ةا ظّد، ریاوی درس ُای کالس در جغریؾ ًؼاصی ةؼای ریاوی ىْهيان-

 .کٍٍغ نضاظ ٌیؽ را ریاوی ىٌانب جؼکیب و جسؽیَ و ٌلاد جفكؼ آىّزش ُای ىحٍّع، پیچیغگی ةا ؿَ گاٌَ  فؼایٍغُای ةَ جّزَ ةؼ افؽون

 جؼی ىحٍّع و جؼ ىحْادل ریاوی ؿؤاالت جّاٌٍغ ىی ةٍغی، ًتلَ ایً ةَ ٍّایث ةا ریاوی ىْهيان آىّزان، داٌف ریاوی یارزیاة ةؼای-

 .کٍٍغ ًؼح جؼ، وؿیِ پّقف ةا
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 مراجعمىابع ي 

  ،اٌحكارات ؿيث، جِؼان."یدر ّهّم اٌـاٌ قیةؼ روش جضل یىلغىَ ا"(1387)ضيغ روا،ى ایصافٍ ٌ >1=

.فنهٍاىَ ٌّآوری ُای ،"اةحغایی ىلٌِ در ریاویات یادگیؼی ةعف ادؼ ُای فْانیث ةؼرؿی "(1390) اصيغ ، صیغری >2=

 148مل13،قياره4آىّزقی،ؿال

 ، جِؼان اٌحكارات ةازجاب، جِؼان."یـیٌاىَ ٌّ انیةؼ پا یكؼدیةارو قیروش جضل(1387 )الىؼوا، غ یظاک >3=

، ، ٌكؼ  "جا ّيم( َی)از ٌُؼ یهیٌاىَ جضن انیرؿانَ وپا ًیجغو ییراٍُيا(1381) یكیكؼ غروایوصي هی،ّ یغیظّرق >4=

 جِؼان. ـٌؼون،ی

  .133 ، اٌحكارات ةازجاب ،جِؼان"یـیٌاىَ ٌّ انیةؼ پا یكؼدیةارو قیروش جضل"(1387 )الىؼوا، غ یظاک >5=

 (.رواٌكٍاؿی پؼورقی،رواٌكٍاؿی یادگیؼی و آىّزش.جِؼان:آگاه. .1389ؿیف،ّهی اکتؼ) >6=

.ىسهَ ّهّم ازحياّی و اٌـاٌی داٌكگاه "صم ىـئهَ ةؼرؿی جادیؼ پؼدازش فؼاقٍاظحی ةؼ"(.1392) ،ىضيغ مادكی >7=

 .95-109مل3،قياره26قیؼاز،دوره

.ارائَ قغه در ُيایف "کارةؼد فؼاقٍاظث در ةؼٌاىَ ُای درؿی ىتاٌی ٌُؼی و انگُّا"(1389)کارقكی،صـیً >8=

 امالصات در آىّزش و پؼورش.جِؼان.
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