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 2ّذایت اهلل تقی زادُ

 ىـئّل( یـٍغهٌّ) ناؿحادیار و غضّ ُیأت غهيی داٌكگاه فؼٍُگیان جِؼا

  هحذثِ ثرقی

 پؼدیؾ قِیغ ىفحش قِؼ ری ،ؼٍُگیانفآىّز داٌكگاه  ىِارت

 

 چکیذُ

اٌحِای جسؼةَ ةكؼی دؿث یافث. ظّاٌغن  جّان ةَ ذظایؼ ةی ىی ةا کيک ظّاٌغن و فِيیغن ةَ ىػٍای غهيی و زاىع آن

 ،ُای ظّاٌغن زىَ جـهط ةؼ ریؽىِارتُای ظّاٌغن اؿث و ال ىـحهؽم جيؼیً و جـهط ةؼ ریؽىِارت ،درؿث و یادگیؼی آن

ی ىؤدؼ ةؼ ُا ةَ ةؼرؿی آؿیب ،ایً پژوُفاؿث.  ُای کارآىغ ظّاٌغن داقحً آگاُی و اؿحفاده از راُکارُا و اؿحؼاجژی

آةان قِؼ قاُؼود اؿحان  ؿیؽدهدظحؼاٌَ ىغرؿَ دوره اول ىحّؿعَ  آىّزان داٌفىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در ةیً 

ُا از اةؽار  پؼدازد. روش جضلیق، پیيایكی اؿث و ةؼای گؼدآوری داده ىی 1397-1398یهی ؿيٍان در ؿال جضن

ةاقغ. ٌيٌَّ آىاری  ىی آىّزان داٌفٌفؼ از  250آىاری پژوُف قاىم  ةاؿحفاده قغه اؿث. زاىػ ؿاظحَ ىضلق ةٌاى پؼؿف

در ؿعش  ُا جسؽیَ و جضهیم دادهقغٌغ. اٌحعاب ای  و چٍغ ىؼصهَای  گیؼی ظّقَ ٌفؼٌغ کَ ةَ روش ٌيٌَّ 100ایً جضلیق 

. اٌسام گؼفحَ اؿث ، جضهیم واریاٌؾ و جضهیم ىـیؼTّمیفی ةا جّزیع فؼاواٌی و در ؿعش آىار اؿحٍتاظی ةا آزىّن آىار ج

ىِارت ظّاٌغاری دُغ کَ ةیكحؼ ىحغیؼُای ةؼرؿی قغه، ةؼ ىیؽان  ىی ٌكان ُای كتهی،ةا جأییغ ٌحایر پژوُف ٌحایر پژوُف

ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی )ىحغیؼ  درمغ جغییؼات 9/90ظّر کهی َ. ةاٌغ جأدیؼ داقحَ آىّزان داٌفغؼةی زةان 

 قّد. ىی واةـحَ( ةَ وؿیهَ ىحغیؼُای ىـحلم جتییً

 

 قٍاؿی. آؿیبىحغیؼُای امهی، ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی، کحاب غؼةی،   :ّب کلیذٍاشُ
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 هقذهِ. 1

 یُا ىِارت رقغ در ةـیار اُيیث ىعهب درك (2000)( National Reading Panel) اٌغنظّ ىهی اٌسيً ٌظؼ زا

 قغه ىّزب آىّزان داٌف جضنیهی جّاٌایی در ظّاٌغاری درك اُيیث. دارد آٌِا جضنیهی جّاٌایی در ٌحیسَ درو  کّدکان

 عانػة. ىةپؼدازد کّدکان ٌغنظّا جّاٌایی ارزیاةی ةَ ظّاٌغن ؿّاد پیكؼفث زىیٍَ در نيههیا ةیً ىعانػات کَ اؿث

 فامهة ةَ و پؼدازد ىی اةحغایی چِارم پایة در کّدکان ظّاٌغن جّاٌایی ارزیاةی ةَ  )پؼنؽ( ظّاٌغن ؿّاد پیكؼفث انيههی ةیً

 ظّر ةَ ایؼاٌی آىّزان داٌف ٌيؼات کم ىیاٌگیً صاکی از آن اؿث کَ پؼنؽ آزىّن ٌحایر. قّد ىی ةؼگؽار ؿال پٍچ ُؼ

ایؼان  آىّزان داٌفدٍُغ کَ یکی از ىكکالت  ىی ی ایً ىؼکؽ ٌكانُا گؽارش .اؿث زِاٌی ىیاٌگیً از حؼکي ىػٍاداری

 پؼنؽ ىعانػات ىهی ىؼکؽ یُا گؽارش(. 65: 1388 کؼیيی،) در درس ظّاٌغن، ٌاجّاٌی در رؿیغن ةَ اؿحٍتاط اؿث.

 ٌظام  45 ىیان 2006 پؼنؽ در ،32 رجتة ٍغهکٍ قؼکث كّرک 35 ىیان  2001 پؼنؽ در ایؼان زایگاهکَ  اؿث آن از صاکی

 ُيکاران، و کؼیيی (67ُيان:. )اؿث  39 رجتة ،زِان آىّزقی ٌظام  46 ىیان 2011 پؼنؽ در و 40 رجتة ،زِان آىّزقی

 افؽایف كتم یُا دوره ةَ ٌـتث گؼچَ پؼنؽ در ایؼان آىّزان داٌف غيهکؼد قّد ىی ىالصظَ کَ گٌَّ ُيان (87: 1391

 . اؿث پاییً زِاٌی ىیاٌگیً ةا ىلایـَ در اىا ؛اؿث داقحَ

 . ثیبى هعأل1.1ِ

ةَ ظنّص در دوران اةحغایی  آىّزان داٌفجؼیً ٌیازُای یادگیؼی  جؼیً و ىِو یکی از اؿاؿی« ظّاٌغن»ىِارت در 

ظالغات را ةا افکار و ا آىّزان داٌفاز ىحّن درؿی و غیؼ درؿی،   اؿث. جّاٌایی درك ىعهب، جفـیؼ و ٌحیسَ گیؼی

 یكیغن و ةِحؼ زیـحً را ةیاىّزٌغ. اٌغ ؿازد جا راه ةِحؼ ىی زغیغی آقٍا

ی زةاٌی در ؿاظحار و ُا ُای كغیيی و جّاٌای زِان اؿث، غالوه ةؼ دارا ةّدن كاةهیث زةان غؼةی کَ یکی از زةان

هيی ىـهياٌان و زةان و ىیؼاث پؼةِای دیٍی و غؿازد، زةان كؼآن  ىی واژگان کَ آن را در صغ زةان زِاٌی ىعؼح

رو ضؼورت فؼاگیؼی آن ةؼای جياىی ىـهياٌان زِان اٌکارٌكغٌی اؿث.  از ایًىكحؼك جػاىم دٌیای اؿالم ٌیؽ ُـث. 

میم ازةاٌان کَ از ظؼفی دنغادگان ىػارف دیٍی و ٌیازىٍغ اؿحفاده از ىٍاةع  ةَ ُيیً دنیم ایً ضؼورت ةؼای فارؿی

یاةغ.  ىی ای آٌان ةا زةان و ادةیات غؼةی آىیعحگی فؼاواٌی دارد، اُيیث ویژه دةیاتآن ُـحٍغ و از ظؼف دیگؼ زةان و ا

ی ىعحهف، از زيهَ گؼدقگؼی و ُا از ؿّی دیگؼ ُيـایگی ةا کكّرُای غؼةی زةان و گـحؼش ارجتاط ةا آٌِا در صّزه

و ٌكؼیات ىحػغد سالت و ایٍحؼٌث، ىای  ی ىاُّارهُا جسارت و ُيچٍیً گـحؼش وؿایم ارجتاط زيػی ُيچّن قتکَ

ی فؼاگیؼی و آىّزش زةان غؼةی در ایؼان ُا افؽایغ، ةاغخ روٌق زىیٍَ ىی کَ روز ةَ روز ةؼ داىٍَ گـحؼش زةان غؼةی

. اىا ىحأؿفاٌَ کارٌاىَ آىّزش غؼةی ةَ ویژه ىِارت ظّاٌغاری آن در ٌظام آىّزقی (128 :1390قغه اؿث. )ىّؿّی، 

 قٍاؿی ةؼای آؿیبیی ُا ی صم ایً ىكکم، در گام ٌعـث ضؼوری اؿث جا پژوُفایؼان چٍغان درظكان ٌیـث و ةؼا

ایً ٌاکاىی مّرت گیؼد؛ چؼا کَ ةی جّزِی ةَ ایً ىـئهَ و اداىَ دادن ؿیـحو ٌاکارآىغ پیكیً جٍِا ُغر رفحً ىٍاةع 

از ایً رو ّاُغ داقث. ا در پی ظرةَ فؼاگیؼی ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی  آىّزان داٌفغالكگی  و اٌـاٌی و ةیىانی 

ٌاکاىی ؿیـحو آىّزقی ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در ىغارس ىحّؿعَ )ىعانػَ قٍاؿی  پژوُف صاضؼ ةؼای آؿیب

غّاىم ىؤدؼ ةؼ یادگیؼی و ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک  کّقغ ىی (ىّردی دوره اول ىحّؿعَ ىغرؿَ دظحؼاٌَ در قِؼ قاُؼود



 25         دَ ةؼكیث اهلل جلی زاده، ىضغیُغا/ هتَظطِ  اٍل دٍرُ عرثی ّبی کتبة خَاًذاری هْبرت ؼٌبظی آظیت

آىّزان،  ؿازی داٌف ُای آىاده ه ىؼاصم یادگیؼی ىِارت ظّاٌغن، روشؿػی قغو  از آٌِا را ىعانػَ و ةؼرؿی کٍغ

 ىكکالت یادگیؼی در ایً اىؼ و ؿپؾ راه کارُای جلّیث ایً ىِارت ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد.

 

 پیؽیٌِ پصٍّػ:. 1.2

جاکٍّن  .اؿث و از ٌیازُای اؿاؿی در یادگیؼی ُيَ غهّم یکی از ىـائم ىّرد جّزَ ىضللان ةّدهُيّاره « ظّاٌغن»

 اٌسام قغه اؿث کَ از ىیان آن ىؼجتط ةا ىِارت ظّاٌغاریی داظهی و ظارزی چٍغی در ارجتاط ةا ىّضع ُا پژوُف

 جّان ةَ ىّارد زیؼ اقاره کؼد: ىی ُا

 ثیاُيکٍغ کَ ةیان ىی «آن در آىّزش زةان ظارزی اُيیثةؼرؿی ىِارت ظّاٌغن و »( در ىلانَ 1379)مضؼائی -

از ماصب ٌظؼان ُغف  یاریاؿث کَ ةـ یجا صغ یزةان ظارز یؼیادگی یىِارت ُا گؼید ًیىِارت ظّاٌغن در ة

 .ىِارت غٍّان کؼده اٌغ ًیو زةان دوم را کـب ا یآىّزش زةان ظارز یامه

از  كحؼیة کٍغ کَو ةیان ىی پؼدازدىی ةؼرؿی راُکارُای افؽایف ىِارت ظّاٌغنةَ  ظّد ( در ىلان1383َ) ظاوری -

 کٍغ. یداٌكسّ را زهب ى ةجّزَ و غالك ىِارت ُا، ؼیؿا

)ظّاٌغن، ٌّقحً، گّش دادن  ی زةاٌیُا ی آىّزش ىِارتُا ىعانػَ اُغاف و ىؤنفَةَ  (1389)داٌای ظّؿی وكادری  -

 یُاٌلاط كّت و ضػف اُغاف و ىّنفَ اٌغ وپؼداظحَ ( در ةؼٌاىَ درؿی زةان فارؿی دوره ىحّؿعَ ایؼانگفحًؿعًو 

 . را ةیان ٌيّدٌغ یزةان ىه یةؼٌاىَ درؿ یةاٌز یُاآىّزش ىِارت

کؼد کَ  یؼیگسَیٌح «درك ظّاٌغاری، ةِتّدی جّاٌایی اؿحٍتاط در آزىّن پؼنؽ آىّزش» ىلانَدر ( 1393)ٌسفی -

 قّد. یاؿحٍتاط ى ییدرك ىحً وجّاٌا فیىّزب افؽا ییگؼادر چارچّب ىغل ؿازٌغه یآىّزش درك ظّاٌغار

ةؼرؿی غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان یادگیؼی زةان غؼةی در ةیً »پژوُف ظّد ةا غٍّان  در (1394) و ظِياؿتی كٍتؼی -

یی ُيچّن ُا دُغ ىؤنفَ ىی ٌكان «)ىعانػَ ىّردی اؿحان چِارىضال و ةعحیاری( داٌكسّیان داٌكگاه پیام ٌّر

ةـؽایی دارٌغ  ىیؽان غالكَ داٌكسّیان، روش جغریؾ، اىکاٌات و وؿایم کيک آىّزقی ةؼ یادگیؼی زةان غؼةی جأدیؼ

کيحؼیً جأدیؼ « داقحً اُغاف ةاالجؼ»ةیكحؼیً جأدیؼ و ىحغیؼ « قیّه جغریؾ»کَ در پژوُف ىػکّر ىحغیؼ ةَ ٌضّی

ُیچگٌَّ جأدیؼی ةؼ ىیؽان « وضػیث اكحنادی ظاٌّاده». ُيچٍیً ىحغیؼ اٌغ را ةؼ ىیؽان یادگیؼی زةان غؼةی داقحَ

 یادگیؼی زةان غؼةی ٌغاقحَ اؿث.

 تحقیقرٍغ  .1.3

ی جػؼیف قغه از ُا ی دؿحیاةی ةَ قٍاظث، جاةع ىـئهَ جضلیق اؿث. از ةیً روشُا روش جضلیق ةَ ىػٍای قیّه

ای  پیيایف، قیّه داٌـث.(Survey)ظؼف ماصب ٌظؼان غهّم ازحياغی روش جضلیق صاضؼ را ةایغ از ٌّع پیيایكی

ٌاىَ اؿث. اىا از فٍّن  ةؼ اؿاس پؼؿف َ غيغجاًؿث کُا ؿاظحيٍغ ىٍظو از دادهای  ةؼای ةؼرؿی و گؼدآوری ىسيّغَ

ةؼد. ةایغ جّزَ داقث ایً روش  ىی دیگؼی از كتیم ىناصتَ ىٍظو، ىكاُغه، جضهیم و ىضحّا و ىاٌٍغ آن ٌیؽ ةِؼه

ی جضهیم ُا ی جضلیق، ىغل جضلیق و ویژگیُا ظّد، ٌَ ةِحؼیً روش اؿث و ٌَ ةغجؼیً؛ ُيَ چیؽ ةَ ُغف ظّدی ةَ

 ةَ ُيیً دنیم در ایً پژوُف از روش پیيایكی اؿحفاده قغه اؿث. (. 13: 1383س، )داوةـحگی دارد



 1399/  ةِار  18قياره  اًعبًی داًؽگبُ فرٌّگیبى؛ علَم آهَزغ در پَیػ ۀًؽری                                      26

 اثسار پصٍّػ. 1.4

ؿاظحَ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىحغیؼُای ىحػغدی ةؼ ىیؽان  ىضلق ةٌاى پؼؿف ُا اةؽار پژوُف ةؼای گؼدآوری داده

غّاىم ىؤدؼ ةؼ  َؿاظح ٌاىَ ىضلق ؿفگػارٌغ، ةؼای ؿٍسف ادؼات ایً ىحغیؼُا، از پؼ ىی یادگیؼی افؼاد جأدیؼ

 اؿحفاده قغ.  آىّز ظّاٌغاری یک داٌف ىِارت

ةؼ اؿاس ی یادگیؼی و ظّاٌغاری، فِؼؿحی از غّاىم ىؤدؼ ُا ةا ىؼوری ةؼ ٌظؼیٌَاىَ اةحغا  ةؼای جغویً ایً پؼؿف

ی ىٍاؿب ةؼای ُا ی ىؼةّط ةَ ُؼ غاىم ىكعل قغ و در ٌِایث گّیَُا ی ىعحهف جِیَ قغ. ؿپؾ ىؤنفَُا ٌظؼیَ

انی گؼدآوری قغ. غاىم ىّزّد ؿئّ 50ی جغویً قغه در كانب یک پؼؿكٍاىَ ُا گّیَؿٍسف ُؼ ىؤنفَ جغویً قغ. 

 ٌاىَ و ؿئّاالت ىؼةّط ةَ ُؼ غاىم در زغول زیؼ ظالمَ قغه اؿث. پؼؿف ًیدر ا

 

 ًبهِ ٍ ظئَاالت هرثَط ّر عبهل . عَاهل هَجَد در پرظػ1جذٍل ؼوبرُ 

R ّاالتؿئ ىحغیؼ 

 45، 44، 25، 9، 4، 3، 2، 1 و غالكَ اٌگیؽش 1

 50، 49، 40، 39، 5 و جالش جيؼیً و جکؼار 2

 46، 43، 42، 41، 26، 22، 21، 6 آىّزان داٌفپیكیَ  3

 7 ُّش و صافظَ و جّزَ 4

 11، 8 ُغف و اُغاف ةاالجؼ 5

 47، 27، 19، 18، 12 اىکاٌات آىّزقی 6

 48، 24، 17، 15، 14، 13 ىفاد آىّزقی  7

 23، 16 قیّه جغریؾ 8

 20، 10 زىان اظحنامی درس 9

 33، 32، 31، 30، 29، 28 ی دةیؼُا و ویژگیظنّمیات  10

 38، 37، 36، 35، 34 ی ظاٌّادهُا ویژگیظنّمیات و  11

رقحَ یغ ةا ُا ٌاىَ گٍساٌغه قغه ةّد، آزىّدٌی غالوه ةؼ ىحغیؼُایی کَ در كانب یک یا چٍغ ؿئّال در پؼؿف

ٌاىَ  ی جػتیَ قغه در اةحغای پؼؿفُا وضػیث اكحنادی ظّد را ٌیؽ ةا اٌحعاب یکی از گؽیٍَـیث و ٍجضنیهی، ز

 آىّزان داٌفٌيّدٌغ. گفحٍی اؿث از آٌسا کَ ىحغیؼ واةـحَ ایً پژوُف، ىِارت ظّاٌغاری زةان غؼةی در  ىی ىكعل

ی زةان غؼةی در پایان ٌیو ؿال اول ُا در آزىّن ُا زىّدٌیؿٍسف ایً ىحغیؼ از ٌيؼات آةّده اؿث، ةٍاةؼایً ةؼای 

 اؿحفاده قغه اؿث.

 رٍغ آهبری. 1.5

آىار جّمیفی قاىم ی ُا ی پژوُف از روشُا ظالمَ کؼدن دادهً پژوُف ةؼای جّمیف، ظتلَ ةٍغی و در ای

ی گؼایف ةَ ىؼکؽ ُا لی پؼاکٍغگی ةَ ویژه اٌضؼاف ىػیار و واریاٌؾ و ُيچٍیً قاظُا ی فؼاواٌی، قاظلُا زغول
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 Tی دو گؼوُی از آزىّن ُا اؿحٍتاظی ةؼصـب ىّرد ةؼای ىلایـَةَ ویژه ىیاٌگیً اؿحفاده قغه اؿث. در ةعف آىار 

و  (One Way ANOVAىـحلم و ُيچٍیً ةؼای ىلایـَ ةیف از دو گؼوه از آزىّن جضهیم واریاٌؾ یک راَُ )

 آزىّن جػلیتی قفَ اؿحفاده قغه اؿث.

 ررظیثحث ٍ ث. 2

 . فرضیبت پصٍّػ2.1

 رؿغ:ةَ ٌظؼ ىی

 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. -

 زةان جأدیؼ دارد.آىّز ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً پیكیٍَ داٌف -

 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. -

 ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد.ىفاد آىّزقی ةؼ ىیؽان افؽایف  -

 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. -

 زةان جأدیؼ دارد.ُای دةیؼ ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً  ظنّمیات و ویژگی -

 ُای ظاٌّاده ةؼ ىیؽان افؽایف ىِارت ظّاٌغاری ایً زةان جأدیؼ دارد. ظنّمیات و ویژگی-

 . چْبرچَة ًظری پصٍّػ:2.2

 اٌغ کَ غتارجٍغ از: ىحغیؼُای ایً پژوُف ةؼ اؿاس ٌظؼیات ىحفاوجی ؿٍسیغه قغه

  (Desi – Rayanدؿی و رایان)« ظّدجػییٍی»غالكَ و اٌگیؽش: ٌظؼیَ  -

 (Skinnerاؿکیٍؼ)« رفحار گؼایی»جيؼیً و جالش: ٌظؼیَ  -

 گكحانث« جسارب گػقحَ»پیكیٍَ داٌف آىّز: ٌظؼیَ  -

 (Ebbinghaus.اةیٍگِاوس)« صافظَ»جّزَ و صافظَ: ٌظؼیَ  -

 (Elliot – Pyntryjانیّت و پیٍحؼیر)« ُغف گؼایی»اُغاف ةاالجؼ: ٌظؼیَ  -

 (Campbell – Smithکيتم و اؿيیث)« ؿعش ظاٌّاده»ظاٌّاده: ٌظؼیَ  -

 (Brkfyldةؼکفیهغ)« روش جغریؾ»قیّه جغریؾ: ٌظؼیَ  -

 (Siegelاىکاٌات آىّزقی: ٌظؼیَ ؿیگم) -

جّاٌغ اؿحػغادُای ٌِفحَ و  ىػحلغٌغ اٌـان ةا ٌّغی اٌگیؽش ذاجی و فعؼی آفؼیغه قغه کَ ىی« رایان»و « دؿی»

 کٍغ.  ذاجی اؿث کَ ىضیط، آن را صيایث ىیدروٌی ظّد را قکّفا ؿازد و ةَ کار ةتٍغد. یادگیؼی ٌیؽ گؼایكی 
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ایً کكاٌٍغه ذاجی و ظتیػی ُيان اٌگیؽش دروٌی اؿث کَ افؼاد را ةَ مّرت ظّدزّش و دروٌی ةَ اٌسام جکهیفی 

ةعف  ُای ةیؼوٌی، اٌسام ظّد جکهیف ٌیؽ ةؼای افؼاد ارزقيٍغ و رضایث دارد و زغا از پاداش ظاص ةَ صؼکث وا ىی

جؼ یادگیؼی و ةِتّد  جؼ و پایغارجؼ ةَ درك و فِو غيیق ةاالی اٌگیؽش دروٌی ةا اٌگیؽه كّی اؿث. افؼاد ةا ؿعّح

کٍٍغ کَ ایً  اٌگیؽ ىی ُای زغیغ و جکانیف چانف پؼدازٌغ. ایً افؼاد ظّد را درگیؼ ىّكػیث ُایكان ىی جّاٌایی

دار و راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼای ىلاةهَ ةا ُا ىـحهؽم درگیؼی قٍاظحی غيیق، جالش و پایغاری ةاال، یادگیؼی ىػٍا ىّكػیث

ةعف ةیؼوٌی  ُا و رویغادُای نػت ىكکالت ُـحٍغ. اىا افؼاد ةا ؿعش پاییً اٌگیؽش ةیؼوٌی ةؼای رؿیغن ةَ پاداش

وار و  ُای ظّد جالش ٌاپایغاری دارٌغ کَ ایً اىؼ ةاغخ یادگیؼی ظّظی کٍٍغ. ایً افؼاد در كتال ىـئّنیث جالش ىی

یً ىٍظّر ةایغ قؼایط یادگیؼی را ةؼای فؼاگیؼ ةاىػٍی و زػاب کؼد جا او آٌچَ را قعناً ةا ارزش قّد. ةغ ؿعضی ىی

 (.125: 1390داٌغ اٌحعاب کٍغ. )ؿیادت،  ىی

قّد. ُؼ  ىػحلغ اؿث یادگیؼی جغییؼ ٌـتحاً پایغار رفحار ةانلّه اؿث کَ ةؼ ادؼ جيؼیً و جکؼار جلّیث ىی« اؿکیٍؼ»

ث ةعكی ةَ دٌتال دارد، ةیكحؼ جکؼار قّد، راةعَ ىضؼك و پاؿط اؿحّارجؼ و پایغارجؼ كغر ىضؼکی کَ پاؿط رضای

رود. ٌظؼیَ رفحارگؼایی ةَ قؼظی ؿازی رفحارُای غیٍی  قّد. اىا اگؼ جيؼیً در کار ٌتاقغ ایً راةعَ از ىیان ىی ىی

 اٌـان جأکیغ دارد. 

ُای ظاص از ٌّع جكّیق یا جٍتیَ،  ةا دادن پاؿط ُا ؿازی کٍكگؼ، ةَ ایً صلیلث اقاره دارد کَ ارگاٌیـو قؼظی

گیؼٌغ در ىضیط چگٌَّ غيم کٍٍغ. امم اؿاؿی قؼظی ؿازی کٍكگؼ جلّیث رفحار ىذتث، جٍتیَ، جّكف و  یاد ىی

ةعكغ و جٍتیَ، جّكف و ظاىّش ؿاظحً  ظاىّش ؿاظحً آن اؿث. جلّیث ىذتث و ىٍفی، رفحار ىعهّب را جضکیو ىی

قّد. جؼس از جٍتیَ  کٍغ. جكّیق، ةا جضؼیک ىذتث رفحار ةاغخ جلّیث رفحار ىعهّب ىی ػیف ىیرفحار ٌاظّاؿحَ را جض

 (.53: 1390)مٍایػی، دارد ىّزٌغه را ةَ یادگیؼی وا ىیاؿحاد یا جؼس از قکـث، آ

، یادگیؼی زؼیاٌی اؿث کَ جسارب گػقحَ پایَ و اؿاس وضع فػهی آن را جكکیم «گكحانث»ةؼ اؿاس ٌظؼیَ 

آٌچَ فؼد در آیٍغه ظّاُغ آىّظث ةایغ ىحٍاؿب ةا وضػیث فػهی و جسارب او ةاقغ. ةؼ اؿاس ایً ٌظؼیَ  دُغ و ىی

ُای ٌّ ةا ایساد جغییؼُای  کٍغ. ةٍاةؼایً جسؼةَ ُای ةػغی کيک ىی ُای كتم ةَ یافحً راه صم ىـئهَ جّزَ ةَ جسؼةَ

قٌّغ جا ةَ جػادل  ُای زغیغ ؿاظحَ ىی ىّكػیثُای گػقحَ و جّؿػَ آٌِا ةؼای ؿازش ةا  جازه در انگُّا و جسؼةَ

جّاٌٍغ  ُای گػقحَ ىيکً اؿث ةاغخ یادگیؼی ىعانب جازه قٌّغ، ىی پایغارجؼی ةؼؿٍغ. انتحَ ُيان ظّر کَ جسؼةَ

ُای گػقحَ اقحتاه فِيیغه یا فِياٌغه  ُای جازه ُو ةاقٍغ. ةَ غتارت دیگؼ، زىاٌی کَ جسؼةَ ٌّغی ىاٌع ةؼای یادگیؼی

ُای جازه ُو ةاقٍغ. ةَ غتارت دیگؼ، زىاٌی کَ  جنّر ٌادرؿحی از آٌِا وزّد داقحَ ةاقغ، ىاٌع یادگیؼیقٌّغ و 

ُای جازه  ُای گػقحَ اقحتاه فِيیغه یا فِياٌغه قٌّغ و جنّر ٌادرؿحی از آٌِا وزّد داقحَ ةاقغ، ىاٌع یادگیؼی جسؼةَ

وزّی  گی روزىؼه ظّد را از ظؼیق درك و فِو و زـثکّقغ جا غانب ىعانب زٌغ قٌّغ. چؼا کَ اٌـان ُيّاره ىی ىی

امّل و ىتاٌی زیؼةٍایی آٌِا ةیاىّزد. روقً اؿث کَ یادگیؼی ُيؼاه ةا آگاُی از ىّكػیث ىـئهَ و جفکؼ آگاُاٌَ در 

 (. 37: 1385ظیيی، کػقّد ) ىّرد آن ىٍسؼ ةَ ةیٍف ىی
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ةؼ صافظَ اؿث. چؼا کَ ةغون داقحً صافظَ ىػحلغ اؿث کَ ُؼگٌَّ یادگیؼی زةان ظارزی ىتحٍی « اةیٍگاوس»

کـب ُؼگٌَّ داٌف و اظالغات الزم ةؼای ةلای اٌـان غیؼىيکً اؿث. ٌلف صافظَ در یادگیؼی زةان ظارزی ٌیؽ 

ای دكیق و كّی و یا  جّان ادغا کؼد کَ یادگیؼی زةان ظازی ىـای اؿث ةا داقحً صافظَ کاىال روقً اؿث و صحی ىی

ارزی غتارت اؿث از جالقی کَ ىضّر امهی آن ةَ یادؿپاری فِؼؿحی از کهيات و كّاٌیً ایٍکَ یادگیؼی زةان ظ

ای کَ اىکان ذظیؼه ؿازی ىٍاؿب ُيَ ایً غٍامؼ الزم در زةان را داقحَ ةاقغ، ةاغخ  گؼاىؼی اؿث. فلغان صافظَ

ٌَ جغییؼ اظالغات غيم قّد کَ فؼاگیؼ ةَ ىِارت زةان ظارزی دؿث ٌیاةغ. فؼاگیؼ زةان ظارزی ىاٌٍغ یک ؿاىا ىی

داد  کٍغ و ؿپؾ اظالغات الزم ةؼای جفـیؼ درون کٍغ کَ دروٌغاد را ةا اظالغات ؿازىان یافحَ در صافظَ ىلایـَ ىی ىی

ای اؿث کَ در  کٍغ. فلغان اظالغات پیكیً و الزم در صافظَ ةهٍغىغت ىكکم غيغه را از صافظَ ةهٍغىغت کـب ىی

آیغ. ُؼچٍغ یادگیؼی زةان ظارزی ٌعـث در صافظَ کّجاه ىغت مّرت  رزی پیف ىیاةحغای فؼایٍغ یادگیؼی زةان ظا

گیؼد و جالش ةؼای یادؿپاری ةعكی از کهيات ظارزی ىؼةّط ةَ صافظَ کّجاه ىغت اؿث، اىا در واكع از راُتؼد  ىی

 (.16: 1384قّد )گكيؼدی،  صافظَ ةهٍغىغت ةؼای اٌسام آن اؿحفاده ىی

حلغٌغ کَ افؼاد دارای اُغاف جـم گؼایی، ةَ ٌكان دادن قایـحگی ظّد و جأدیؼ ىذتث ىػ« پیٍحؼیر»و « انیّت»

گػاقحً ةؼ دیگؼان جيایم دارٌغ. آٌان از ؿعش ةاالجؼی از ظّدکفایی ةؼظّردارٌغ، جکانیف یادگیؼی را زانب، 

از فؼایٍغ یادگیؼی نػت  کٍٍغ و ٌگؼش ىذتحی ةَ فؼایٍغ یادگیؼی دارٌغ. ایً فؼاگیؼان ةؼاٌگیؽاٌٍغه و ىِو جهلی ىی

کٍٍغ و ةغیً ؿتب اؿث کَ جالش و ىغاوىث ةیكحؼی در  ُای ىذتحی را جسؼةَ ىی ةؼٌغ، در ىّكع یادگیؼی اصـاس ىی

ظّاٍُغ ةِحؼیً ةاقٍغ و ةِحؼیً قایـحگی را از ظّد ٌكان دٍُغ؛ ةَ  دٍُغ. آٌِا ىی اىؼ یادگیؼی از ظّد ٌكان ىی

دٍُغ،  ردیفان ظّد ةؼجؼ ةاقٍغ. آٌِا ظّدِ یادگیؼی را ُغف كؼار ٌيی ز ُيَ ُوکٍٍغ جا ا ُيیً دنیم ؿعث جالش ىی

کٍٍغ جا فلط ةَ ظاظؼ ةؼجؼ قغن از دیگؼان یاد ةگیؼٌغ و چٍیً افؼادی زىاٌی ةَ رضایحيٍغی از  ةهکَ ؿعث کار ىی

 (.231: 1390اٌغ، ةَ جـهط و جتضؼ دؿث یاةٍغ)ؿیف،  رؿٍغ کَ در جکهیفی کَ ةؼ غِغه گؼفحَ یادگیؼی ىی

ىػحلغٌغ وكحی ظاٌّاده از ٌظؼ اىکاٌات آىّزقی و ؿعش جضنیالت وانغیً غٍی ةاقغ و ةحّاٌغ « اؿيیث»و « کيتم»

گیؼی از ایً ىٍاةع و  آىّز ةا ةِؼه آىّز فؼاُو کغ، داٌف از نضاظ غهيی ىضیط ىٍاؿب و ىـاغغی ةؼای یادگیؼی داٌف

ّزقی و غهيی جلّیث و ةارور ؿازد و ةا اغحياد ةَ ٌفؾ ةیكحؼ جّاٌغ ظّیكحً را در زِث اُغاف آى اىکاٌات ىی

ُایی کَ ىتحٍی ةؼ درك واكػیث و  جؼ و ةیكحؼی را ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف داقحَ ةاقغ و ةا جالش ُای گـحؼده جالش

و ُایف اؿث، ةِحؼ در فؼآیٍغُای یادگیؼی ىكارکث کٍغ و ةاغخ ةاال رفحً ظّدکارآىغی  قٍاظث از ظّد و جّاٌایی

 (.46: 1385ُای آیٍغه ظّد قّد )ٌادری،  پیكؼفث

جّاٌغ جػتیؼی از پٍغار اؿحاد ٌـتث ةَ جغریؾ ظّد ةاقغ. اؿحاد ةؼ اؿاس  ىػحلغ اؿث قیّه جغریؾ ىی« ةؼکفیهغ»

جّاٌغ درك ةِحؼی از جّاٌایی ظّد در ارجتاط ةا جغییؼ قیّه جغریؾ  ؿعش آگاُی ٌـتث ةَ قیّه جغریؾ ظّد ىی

ُای زیادی ةؼای  آورٌغه فؼمث ن را امالح کٍغ، یا ةؼای جػاىم ةا فؼاگیؼان را ةِتّد ةتعكغ و فؼاُوداقحَ ةاقغ، آ

یادگیؼی و در غيهکؼد ٌظام آىّزقی ادؼ ىعهّب ةگػارد یا  –جّاٌغ ةؼ فؼایٍغ یاددُی  یادگیؼی ةاقغ، ةَ ٌضّی کَ ىی
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: 1382ظّد ةؼای یادگیؼی ىؤدؼ ةِؼه ةگیؼٌغ )قػتاٌی، قؼایعی را ةّزّد آورد کَ فؼاگیؼان ةحّاٌٍغ از ٌیؼوُای ةانلّه 

117.) 

قّد. اؿحفاده از وؿایم  ىػحلغ اؿث کَ ةاالرفحً اىکاٌات آىّزش، ؿتب جـؼیع یادگیؼی در افؼاد ىی« ؿیگم»

زيػی و گؼوُی را جلّیث کٍغ و ُو ةَ جـِیم و جـؼیع یادگیؼی و رفع  جّاٌغ ُو یادگیؼی دؿحَ آىّزقی ىی

یادگیؼٌغگان کيک کٍغ. ةؼای دؿحیاةی ةَ ٌحایر ةِیٍَ در یادگیؼٌغگان، آٌِا ةایغ در ٍُگام آىّزش  ىكکالت فؼدی

 (.27: 1382اصـاس ظّةی داقحَ ةاقٍغ و از نضاظ ذٍُی و فکؼی در صانث دریافث یا پػیؼش كؼار گیؼٌغ )قيـایی، 

 ؼرکت کٌٌذُ در پصٍّػ آهَزاى داًػی تَصیفی ّب . ٍیصگی2.3

قغن پیگیؼی فؼضیات پژوُف و ةؼرؿی جأدیؼ ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی  جؼ ٌیؽ گفحَ قغ، ةؼای آؿان پیف ُياٌگٌَّ کَ

ةا کٍٍغه ةؼ اؿاس ٌيؼه اکحـاةی در ُؼ ىحغیؼ و ىلایـَ ٌيؼه فؼد  ، اةحغا ُؼ قؼکثآىّزان داٌفةؼ ىِارت ظّاٌغاری 

در آن ىحغیؼ ظاص « کو ،ىحّؿط ،زیاد ،زیاد ظیهی»کٍٍغگان در آن ىحغیؼ ظاص، ةَ غٍّان ٌيؼه  ىیاٌگیً ٌيؼه قؼکث

از ٌظؼ ٌيؼه زةان غؼةی ةاُو ىلایـَ قغٌغ. آٌچَ در اداىَ آىغه اؿث، ی ىػکّر ُا در ٌظؼ گؼفحَ قغه ؿپؾ گؼوه

 ةاال اؿث.ةٍغی  کٍٍغگان ةا در ٌظؼ گؼفحً جلـیو ی جّمیفی قؼکثُا ویژگی
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 ی خبًَادُّب ٍیصگی خصَصیبت ٍ در هتغیر آهَزاى داًػی تَصیفی ّب . ٍیصگی12 ل ؼوبرُجذٍ

 پایَ ُفحو

 کم کو ىحّؿط زیاد زیاد ظیهی 

 35 3 7 10 15 فؼاواٌی

 100 57/8 20 57/28 86/42 درمغ

 پایَ ُكحو

 کم کو ىحّؿط زیاد زیاد ظیهی 

 30 1 8 9 12 فؼاواٌی

 100 33/3 67/26 30 40 درمغ

 پایَ ٌِو

 کم کو ىحّؿط زیاد زیاد ظیهی 

 35 4 10 10 11 فؼاواٌی

 100 43/11 57/28 57/28 43/31 درمغ

 ةعّر کهی دوره اول ىحّؿعَ

 کم کو ىحّؿط زیاد زیاد ظیهی 

 100 8 25 29 38 فؼاواٌی

 100 8 25 29 38 درمغ
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 :ّب آزهَى فرضیِ. 2.4

ةَ مّرت زغاگاٌَ ةؼرؿی قغه  آىّزان داٌفةعف جأدیؼ ُؼ یک از ىحغیؼُای ىّرد ةضخ ةؼ ىِارت ظّاٌغاری در ایً 

از پاؿعٍاىَ ظّد، در ُؼ یک ی ىٍغرج در ُا کٍٍغگان در پژوُف ةؼ اؿاس پاؿط اؿث. ةؼای اٌسام ایً کار، قؼکث

و ؿپؾ ٌيؼات زةان غؼةی در ةیً  اٌغ یو قغهجلـ« زیاد، زیاد، ىحّؿط، کو ظیهی»ی ُا ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی ةَ گؼوه

 .اٌغ ةا ُو ىلایـَ قغه ُا ایً گؼوه

 ّب . یبفت3ِ

 قٌّغ.  ُای پژوُكی ارائَ ىی جؼیً یافحَدر ایً كـيث ةَ اكحضای صسو ىلانَ مؼفاً ىِو ّبی تَصیفی: . یبفت3.1ِ

 زثبى تأثیر  هْبرت خَاًذاری ایيافسایػ  قرآى ٍ احبدیث ثرهیساىعالقِ ثِ زثبى عرثی، فرضیِ اٍل: . 3.1.1

 .دارد

ی کَ غالكَ آىّزاٌ داٌفىٍغ ةَ زةان غؼةی و  غالكَ آىّزان داٌفةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی در ایً فؼضیَ 

ةا  آىّزان داٌفىیاٌگیً ىػغل . 08/3ً ىػادل وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیکيی ةَ ایً زةان دارٌغ، جفاوت ىػٍاداری 

ةاقغ.  ىی 48/15 ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ آىّزان داٌفىیاٌگیً ىػغل  ،و در ىلاةم 56/18ةَ زةان غؼةی ةؼاةؼ غالكَ ةاال 

جّان گفث غالكَ ةؼ ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی  ىی جّان داقث اىا از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی اگؼچَ

ىیؽان « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفىّزاٌآ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ىِارتی ُا دارد و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی غالكَ ةَ ایً درس

 تکرار ٍ توریي ٍ تالغ ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.فرضیِ دٍم: . 3.1.2

 زةان غؼةییی در و جالش ةاال ری کَ دارای جيؼیً و جکؼاآىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

 دارای جيؼیً و جکؼار و جالش کيی ةَ ایً زةان ُـحٍغ و ةػضاً از ایً جيؼیً گؼیؽانی کَ آىّزاٌ داٌفدارٌغ ةَ اٌضيام 

جيؼیً و جکؼار ةا  آىّزان داٌف. ىیاٌگیً ىػغل 25/2، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل ةاقٍغ ىی

ةاقغ. اگؼچَ از  ىی 57/16 ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ آىّزان داٌفىیاٌگیً ىػغل  ،و در ىلاةم 82/18ؼ زةان غؼةی ةؼاةةاال در 

ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ و جکؼار و جالش در  ًجيؼیجّان گفث  ىی ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی جّان داقث اىا

« کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفزاٌآىّ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا ةـؽایی دارد و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی ایً درس ىیؽان جيؼیً و جکؼار و جالش در

 آهَز ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.پیؽیٌِ داًػفرضیِ ظَم: . 3.1.3

 در زةان غؼةی اةم جّزِیكىذتث و َ ٍپیكیی کَ دارای آىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

ایً زةان ُـحٍغ، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جفاوجی  در پیكیٍَ ضػیف و ةػضاً ىٍفیی کَ دارای آىّزاٌ داٌف دارٌغ و

و در ىلاةم،  02/19ةا جيؼیً و جکؼار ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  آىّزان داٌف. ىیاٌگیً ىػغل 64/4ةا ىیاٌگیً ىػادل 

ةاقغ. اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی جّان داقث  ىی 38/14ةا غالكَ پاییً ةؼاةؼ  ىّزانآ داٌفىیاٌگیً ىػغل 

جأدیؼ ةَ غٍّان یک پایَ اؿاؿی در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی  پیكیٍَ داٌف آىّز و جسارب گػقحَجّان گفث  ىی اىا
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« کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی َ ضػیفی کآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا ةـؽایی دارد و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درسپایَ اؿاؿی پیكیٍَ و جسارب گػقحَ ىیؽان 

 تَجِ ٍ حبفظِ ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.فرضیِ چْبرم: . 3.1.4

ةاالیی در ّب و ُّش و صافظَ جّزَ و دكث ظی کَ دارای آىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

ایً زةان ُـحٍغ و ةػضاً از ی در پاییٍو ُّش و صافظَ  ضػیفجّزَ و دكث ی کَ دارای آىّزاٌ داٌف وزةان غؼةی دارٌغ 

. ىیاٌگیً 70/3غ، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل کٍٍ ىی درس اصـاس ظـحگی و ةیؽاریایً 

و در ىلاةم، ىیاٌگیً  63/18در زةان غؼةی ةؼاةؼ  ّزَ و دكث ظّب و ُّش و صافظَ ةاالییجةا  آىّزان داٌفىػغل 

از ایً یافحَ اؿحٍتاط  ةاقغ. اگؼچَ ىی 93/14پاییً ةؼاةؼ جّزَ و دكث ضػیف و ُّش و صافظَ ةا  آىّزان داٌفىػغل 

ارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد در ىیؽان ىِجّزَ و دكث و ُّش و صافظَ جّان گفث  ىی جّان داقث اىا کاىهی ٌيی

جّزَ و ىیؽان « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درسدكث و ُّش و صافظَ 

 ر دارد.داؼتي اّذاف ثبالتر ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیفرضیِ پٌجن: . 3.1.5

و  ُـحٍغةاالیی در زةان غؼةی اُغاف ی کَ دارای آىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

پاییٍی ةؼظّردارٌغ و ةػضاً آىّزش  دٌتال ٌيی کٍٍغ و از اُغافایً زةان آىّزش در ُغف ظامی را ی کَ آىّزاٌ داٌف

. ىیاٌگیً ىػغل 51/2ری وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل ، جفاوت ىػٍاداداٌٍغ ىی ایً درس را پّچ و ةیِّده

پاییً ةؼاةؼ  اُغافةا  آىّزان داٌفو در ىلاةم، ىیاٌگیً ىػغل  24/18در زةان غؼةی ةؼاةؼ  ةاال اُغافةا  آىّزان داٌف

آىّزش زةان  داقحً ُغف درجّان گفث  ىی جّان داقث اىا از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی ةاقغ. اگؼچَ ىی 73/15

در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از  غؼةی ةّیژه داقحً اُغاف ةاالجؼ از یادگیؼی ایً درس،

ةؼظّرداری از ىیؽان « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درس اُغاف ةاالجؼ

 اهکبًبت آهَزؼی ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.رضیِ ؼؽن: ف. 3.1.6

ی کَ دارای اىکاٌات آىّزقی ةاالیی در فؼاگیؼی زةان غؼةی آىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

انتحَ . 65/1جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل  ، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد.اىکاٌات آىّزقی ٌغارٌغی کَ آىّزاٌ داٌفُـحٍغ و 

زةان ظارزی  ی دوم ُياٌٍغُا ةؼای ؿایؼ زةانىضیط آىّزقی از نضاظ قِؼ ىضم جضنیم گفحٍی اؿث چّن ؿعش 

ةؼظّردار ٌيی ةاقغ ونی زةان اٌگهیـی ایٍگٌَّ و از اىاکً آىّزقی ظامی در ایً ظنّص اٌگهیـی پیكؼفحَ ٌتّده 

ُيچٍیً ىکان جضنیم ٌیؽ از نضاظ اىکاٌات آىّزقی دارای قؼایط جلؼیتاً ّردار اؿث، ٌیـث و از وضػیث ةاالیی ةؼظ

ىیاٌگیً ىػغل  از ركو ةاالیی ةؼظّردار ٌیـث.نػا جا صغودی ایً ىیاٌگیً ةاقغ،  ىی یکـاٌی ةؼای ُؼ دو گؼوه

ةا اُغاف پاییً ةؼاةؼ  آىّزان داٌفو در ىلاةم، ىیاٌگیً ىػغل  26/18ةا اُغاف ةاال در زةان غؼةی ةؼاةؼ  آىّزان داٌف

ةؼظّرداری از اىکاٌات ظّب و جّان گفث  ىی جّان داقث اىا از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی ةاقغ. اگؼچَ ىی 61/16

، در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی اىکاٌات دیسیحانی و ةَ روزدر آىّزش زةان غؼةی ةّیژه  ىٍاؿب
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ىیؽان ةؼظّرداری از « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا تی ىِارُا از آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درس اىکاٌات آىّزقی

 هفبد آهَزؼی ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.فرضیِ ّفتن: . 3.1.7

در زةان  و ىفِّىی ةَ ىضحّای آىّزقیجضهیهی دیغ ی کَ زاٌآىّ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. ةیٍٍغ ىی ىفاد درس را فلط ىعانتی در صغ یک روزٌاىَی کَ آىّزاٌ داٌفٌغ و دارغؼةی 

ر ىلاةم، و د 24/19در زةان غؼةی ةؼاةؼ  ٌگؼش جضهیهیةا  آىّزان داٌف. ىیاٌگیً ىػغل 14/4جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل 

از ایً یافحَ اؿحٍتاط  ةاقغ. اگؼچَ ىی 10/15ةؼاةؼ  ةی ٌظيی در ىحّن درسٌگؼش ةا  آىّزان داٌفىیاٌگیً ىػغل 

، در ىیؽان ٌگؼش جضهیهی و ىفِّىی ةَ ىضحّای آىّزقی زةان غؼةیجّان گفث داقحً  ىی جّان داقث اىا کاىهی ٌيی

ةاقٍغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا بىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از آؿی

  ةاقغ. ىی ایً درس ىفاد آىّزقی فِو غيیقو  دركىیؽان ةؼظّرداری از « کيی»یا « ٌتّد»ةُػغ

 ؼیَُ تذریط ثر هیساى افسایػ هْبرت خَاًذاری ایي زثبى تأثیر دارد.فرضیِ ّؽتن: . 3.1.8

و ةػضاً جؼکیتی از در زةان غؼةی  افؽاری قیّه ٌؼمی کَ دارای آىّزاٌ داٌفزةان غؼةی در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات 

فلط و فلط دٍُغه  آىّزشجٍِا اجکای و  از قیّه ؿٍحی ةؼظّردارٌغی کَ آىّزاٌ داٌفُـحٍغ و حی افؽاری و ؿٍّ قیّه ٌؼم

. ىیاٌگیً ىػغل 43/3یً ىػادل ، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگةاقغ ىی آىّزش ىغرؿَةَ جعحَ 

و در ىلاةم، ىیاٌگیً ىػغل  07/18در زةان غؼةی ةؼاةؼ و یا جؼکیتی  قیّه جغریؾ ٌؼم افؽاریةا  آىّزان داٌف

 جّان داقث اىا از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی ةاقغ. اگؼچَ ىی 64/14ةؼاةؼ قیّه جغریؾ ؿٍحی ةا  آىّزان داٌف

زةان غؼةی جأدیؼ ظّاٌغاری ، در ىیؽان ىِارت جغریؾ زةان غؼةیدر  افؽاری رن ٌؼمقیّه آىّزقی ىغجّان گفث  ىی

« کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا ةـؽایی دارد و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی درس در ایً ی ىغرن جغریؾ ةَ ویژه اؿحفاده از قیّه ٌؼىافؽاریُا قیّهىیؽان ةؼظّرداری از 

 زثبى تأثیردارد. ایي خَاًذاری هْبرت افسایػ عرثی ثر هیساى یبفتِ ثِ زثبى اختصبؾ زهبىًْن: فرضیِ . 3.1.9

ةَ و ؿاغات اظحناص یافحَ  جغریؾ اغحلاد دارٌغ زىانی کَ آىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

 ىػؼفی کافیایً زىان را ةغ و ؿاغات اظحناص یافحَ را کو یا ی کَ ٌآىّزا داٌفو  اؿث زیاددرس غؼةی ظّب و 

ىػحلغ ةَ زىان  آىّزان داٌف. ىیاٌگیً ىػغل 84/1، جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل کٍٍغ ىی

ان ٌاىٍاؿب و ىػحلغ ةَ زى آىّزان داٌفو در ىلاةم، ىیاٌگیً ىػغل  96/17در زةان غؼةی ةؼاةؼ  ظّب و ؿاغات زیاد

زىان جّان گفث  ىی جّان داقث اىا از ایً یافحَ اؿحٍتاط کاىهی ٌيی ةاقغ. اگؼچَ ىی 12/16ةؼاةؼ  ؿاغات کو یا کافی

زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد ظّاٌغاری ، در ىیؽان ىِارت یافحَ ىٍاؿب در آىّزش زةان غؼةی ظّب و ؿاغات اظحناص

ىیؽان « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفری در ی ظّاٌغاُا ی ىِارتُا و یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درس ؿاغات ىٍاؿب اظحناص یافحَ ةَ آىّزشةؼظّرداری از 

 خَاًذاری ایي زثبى تأثیردارد. هْبرت افسایػ ی دثیر ثر هیساىّب خصَصیبت ٍ ٍیصگیفرضیِ دّن: . 3.1.10
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در ی دةیؼ ُا ةِؼه ةاالیی از ظنّمیات و ویژگیی کَ آىّزاٌ داٌفزةان غؼةی  در ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات

از ی کَ آىّزاٌ داٌفو  اٌغ ٌکحَ ةؼداری از ایً ظنّمیات داٌـحَو ظّد را ىهؽم ةَ رغایث  اٌغ ةؼدهزةان غؼةی جغریؾ 

، جفاوت ىػٍاداری کی ُـحٍغی دةیؼ ٌاالن و قاُا ةِؼه پاییٍی ةؼظّردار ةّده و دائياً از جياىی ظنّمیات و ویژگی

آىّز را ةَ  جّاٌغ داٌف ىی ی ظّد ُوُا ویژگییک دةیؼ ةا ظنّمیات و . 15/4وزّد دارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل 

جّاٌغ ةا  ىی درس غؼةی و یادگیؼی جياىی فاکحّرُای آن ةّیژه ىِارت ظّاٌغاری جؼغیب و جكّیق ٌيایغ و ُو

ةاال ةِؼه ةا  آىّزان داٌفىیاٌگیً ىػغل اٌف آىّز را در درس غؼةی پغیغ آورد. ظنّمیاجی ىٍفی ىّزتات گؼیؽپایی د

از پاییً  ةِؼهةا  آىّزان داٌفو در ىلاةم، ىیاٌگیً ىػغل  77/18در زةان غؼةی ةؼاةؼ ی دةیؼ ُا از ظنّمیات و ویژگی

جّان  ىی جّان داقث اىا هی ٌيیکاىةاقغ. اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط  ىی 62/14ةؼاةؼ ی دةیؼ ُا ظنّمیات و ویژگی

، در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی جأدیؼ ةـؽایی دارد و قعنی و غيّىی دةیؼ در آىّزش زةان غؼةیای  ویژگیگفث داقحً 

ىیؽان « کيی»یا « ٌتّد»ةاقٍغ ةُػغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا یکی از آؿیب

 ةاقغ. ىی در ایً درسی ىذتث ُا ژگیظنّمیات و ویاز دةیؼ ةؼظّرداری 

خَاًذاری ایي زثبى  افسایػ هْبرت ثر هیساى خبًَادُ یّب خصَصیبت ٍ ٍیصگیفرضیِ یبزدّن: . 3.1.11

 تأثیردارد.

ةا وضػیث اكحنادی غانی و ظیهی ای  ی کَ دارای ظاٌّادهآىّزاٌ داٌفدر ایً فؼضیَ ةا ىؼازػَ ةَ ٌيؼات زةان غؼةی 

را در ةا وضػیث اكحنادی ظّب، ىحّؿط و ضػیف ای  دارای ظاٌّادهی کَ آىّزاٌ داٌفـحٍغ و ظّب در زةان غؼةی ُ

 آىّزان داٌف. ىیاٌگیً ىػغل 46/0غارد. جفاوجی ةا ىیاٌگیً ىػادل ٌ، جفاوت ىػٍاداری وزّد ُـحٍغآىّزش ایً زةان 

ةا  آىّزان داٌف، ىیاٌگیً ىػغل و در ىلاةم 87/17ةؼاةؼ  وضػیث اكحنادی ظاٌّادگی در ؿعش غانی و ظیهی ظّبةا 

ةاقغ. اگؼچَ از ایً یافحَ اؿحٍتاط  ىی 41/17ةؼاةؼ وضػیث اكحنادی ظاٌّادگی در ؿعش ظّب، ىحّؿط و ضػیف 

، در ىیؽان ىِارت زةان غؼةی ُا ظاٌّادهی ُا یاكحنادی و ؿایؼ ویژگ وضػیثجّان گفث  ىی جّان داقث اىا هی ٌيیکاى

ٌلف ٌاچیؽی از ةاقٍغ  ىی ی کَ ضػیفآىّزاٌ داٌفی ظّاٌغاری در ُا ی ىِارتُا آؿیب جأدیؼ ةـؽایی دارد و یکی از

انتحَ در کالن قِؼُا کَ جا صغودی  .ایً درس داٌـث در ُا ّادهوضػیث اكحنادی ىٍاؿب ظاٌ« کيی»یا « ٌتّد»

 ـث.ٌداةاالجؼ جّان ایً درمغ جأدیؼگػاری را  ىی اىکاٌات كّی وزّد دارد

 گیری ًتیجِ. 3.2

ی ُفحو و ُا پایَ آىّزان داٌفزةان غؼةی در ةیً در ایً پژوُف ةَ ةؼرؿی غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان ىِارت ظّاٌغاری 

 پؼداظحَ قغه اؿث. در ایً ارجتاط ادؼات ُؼُكحو و ٌِو دوره اول ىحّؿعَ ىغرؿَ ؿیؽده آةان قِؼؿحان قاُؼود 

پیكیَ، جيؼیً و جکؼار و جالش، اٌگیؽش و غالكَ،  » زةان غؼةی قاىم ىِارت ظّاٌغارییک از غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان 

ظنّمیات و ، قیّه جغریؾ، زىان اظحنامی درس، ، ىفاد آىّزقیُّش و صافظَ و جّزَ، اىکاٌات آىّزقی

و ةا غٍایث ةَ کاُف ةؼرؿی قغه ةؼ ىحغیؼ ىِارت ظّاٌغاری « ی ظاٌّادهُا ظنّمیات و ویژگی ی دةیؼ،ُا ویژگی

 ایً درس ىّرد ةؼرؿی كؼاراٌغاری ّی ظُا ةَ ویژه در درس غؼةی ةَ غٍّان آؿیب آىّزان ٌفدااٌغاری ىیؽان ؿعش ظّ

ی صاضؼ ُيعّاٌی وزّد دارد و صاکی از یکـان ةّدن ُا ةٍاةؼایً ةَ ٌّغی ةیً ٌحایر ایً پژوُف و پژوُفگیؼد.  ىی
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ی ظاٌّادگی جا ُا و ویژگی ىِارت ظّاٌغاری اؿث و جٍِا یک ىؤنفَ ةَ ٌام ظنّمیاتةؼ  ُا ٌلف ةؼظی از ىؤنفَ

 ت ظّاٌغاری ىكاُغه قغه اؿث.ٌحایر یکـاٌی ةا ىیؽان ىِارصغودی 

 پیؽٌْبدات. 3.3

 :ةاقغ ىغٌظؼ ةایغ ىحّن افؽایف ىِارت ظّاٌغن زِث ُا جالش اونیً آىّزش در آٌچَ

 ای واژه اظالغات آىّز داٌف ؼاگ چٍغ ُؼ گؼدد جلّیث ةایغ ىِارت ایً زةان، آىّزش اةحغای ُيان از آن درك و ىحً ظّاٌغن 

 ىادری زةان در آىّز داٌف ُای داٌـحَ از ةایغ ىحً، یک درك و ظّاٌغن در .ٌتاقغ دارا را ىحً درك ةؼای الزم دؿحّری و

 وزّد ةَ ىحً درك و ظّاٌغن ظّب در زیادی جـِیالت کَ ُایی روش از یکی پغیغ آیغ. الزم اٌگیؽة جا گؼفث کيک

 ُایی گؽارش آن درةارة و ظّاٌغه را ىعانتی گؼوُی ةعّر آىّزان داٌف آن در کَ ظّاٌغن اؿث ُای هکارگا جكکیم آورد، ىی

 .دٍُغ كؼار ىی ُو اظحیار در را ُا آن و کٍٍغ ىی جِیَ

 صق آىّز داٌف جؼجیب ةغیً ةاقغ. گٌّاگّن و ىحػغد اىکان صغ جا کَ قّد گػارده انآىّز داٌف اظحیار در ىحٌّی ةایغ

 اٌّاع ةا آقٍایی اىکان ةاقغ، ةیكحؼ جٍّع ایً داىٍة چَ ُؼ. گیؼد ىی كؼار جؼی ىحٍّع ىحّن اةؼ ةؼ در و دارد ؼیةیكح اٌحعاب

 ةؼ ٌاظؼ ةایغ آیغ، ىی غيم ةَ آىّز داٌف ةؼای ىحً غٍّان ةَ کَ ىّادی گؽیٍف .اؿث ةیكحؼ آىّز داٌف ةؼای ىحً در ُا ٌّقحَ

 آن ىعهّب درك جّاٌف و ظّاٌغن در ىِارجف ارزقیاةی ةَ كادر آن ةَ ىؼازػَ در آىّز داٌف کَ آن جا ةّده، آن اةػاد و ىحً

 .قٌّغ اٌحعاب ةهٍغ ظیهی ٌَ و کّجاه ظیهی ٌَ ةایغ ةاقغ،

 درك افؽایف ىٍظّر ةَ آىّزقی ٌظام دادن جغییؼ ةؼای جالقی پؼنؽ آزىّن در ایؼاٌی آىّزان داٌف ضػیف ٌحایر غهیؼغو

 درك افؽایف راُتؼدُای آىّزش و ىحً اٌـسام اةؽارُای ةا آقٍایی ٌضّی، درك واژگاٌی، ٌفدا افؽایف آىّزان، داٌف ىحً

 درك در ىؤدؼ غّاىم آىّزش ةَ درؿی ُای کحاب ىؤنفان و ریؽان ةؼٌاىَ جّزَ قّد ىی پیكٍِاد نػا ؛اؿث ٌكغه اٌسام ىحً

 .قّد ُيّار آىّزان داٌف ةؼای ىحً درك ىـیؼ جا قّد ىػعّف ىحً

 جّزَ قّد ىی پیكٍِاد نػا اؿث، «ٌضّی» کحب غؼةی، ىحً درك در ىِو غّاىم از یکی دُغ ىی ٌكان یلاتجضل      

 آىّزش از و ىػعّف آن ازؽای ةَ زيهَ کؼدن جسؽیَ ٌضّه و زيهَ ؿاظث آىّزش ةَ درؿی ُای کحاب ىؤنفان و ریؽان ةؼٌاىَ

 .قّد پؼُیؽ ؿٍحی قیّه ةَ دؿحّر

 )رةط صؼوف ضيایؼ،( ىحً مّری زةاٌی اةؽارُای قٍاظث ىحً درك در ىِو غّاىم از یکی دُغ ىی ٌكان جضلیلات    

 ةا جا قّد ىػعّف اةؽارُا ایً ُغفيٍغ آىّزش ةَ درؿی ُای کحاب ىؤنفان و ریؽان ةؼٌاىَ جّزَ قّد ىی پیكٍِاد نػا اؿث،

 .کٍٍغ ایساد اٌـسام ىحً ُای گؽاره ىیان ةحّاٌٍغ آىّزان داٌف آٌِا آىّزش

 ُای صهلَ ُيچّن جا گیؼد كؼار کافی جّزَ و ىعانػَ ىّرد آن ةؼ ىؤدؼ غّاىم اؿث الزم ىحً درك افؽایف ّرىٍظ ةَ

 از پؾ یکی ةایغ آن در دظیم غّاىم کَ اؿث فؼایٍغی ظّاٌغاری ىِارت دیگؼ غتارت ةَ. قٌّغ یکغیگؼ ىکيم زٌسیؼ

 ىؼصهَ ُؼ در. قّد کافی جّزَ ىحً و زيهَ واژه، درك ةَ اؿث الزم فؼایٍغ ایً آىّزش در گیؼٌغ؛ كؼار ُو کٍار در دیگؼی

 درك(ىحً درك ؿعش جؼیً اةحغایی از ىحً درك آىّزش در ٌيٌَّ غٍّان ةَ قّد؛ داده آىّزش دكث ةَىِارت  ؿعّح

 و ىحً اظالغات جهفیق اؿحٍتاط،: قاىم دیگؼ ؿعّح جؼجیب ةَ اداىَ در و قّد قؼوع آىّزش کار )ىحً مؼیش اظالغات

 ىٍسؼ ىِارت، یک آىّزش فؼایٍغ گام ةَ گام پیيّدن داد ٌكان صاضؼ پژوُف. گیؼد كؼار جّزَ ىّرد ىحً ظالغاتا جفـیؼ



 1399/  ةِار  18قياره  اًعبًی داًؽگبُ فرٌّگیبى؛ علَم آهَزغ در پَیػ ۀًؽری                                      38

 ُغفيٍغ آىّزش ةَ درؿی ُای کحاب ىؤنفان و ریؽان ةؼٌاىَ قّد ىی پیكٍِاد نػا قغ؛ ظّاُغ ٌظؼ ىّرد ُغف ةَ دؿحیاةی ةَ

 .کٍٍغ جّزَ ىكعل ٌظؼی ىتٍای اؿاس ةؼ زةاٌی ُای ىِارت

 زةاٌی؛ ُای ىِارت آىّزش ةؼای غیؼىحيؼکؽ درؿی ةؼٌاىة جغویً -

 ىحّؿعَ؛ و اةحغایی ُای پایَ ةؼای ىٍـسو درؿی ةؼٌاىة جغویً -

 ُا؛ آن ُای ىؤنفَ ةَ زةاٌی ُای ىِارت جلـیو -

 آن؛ ٌلایل رفع و ایؼان ىهی زةان درؿی ةؼٌاىة راٍُيای دوةارة غویًج -

 آىّزش؛ ٌحایر و آىّزش روش آىّزش، اُغاف قغن ُياٍُگ رىٍظّ ةَ ی،آىّز داٌف درؿی ةؼٌاىة جغویً -

 ؛آوری فً و اظالغات آوری فً و رایاٌَ از آىّزان داٌف و ىػهيان اؿحفاده ضؼورت ةؼ جأکیغ -

 آٌِا؛ از اؿحفاده در دةیؼان ةیكحؼ پػیؼی اٌػعاف ُيچٍیً و آىّزقی ُای فػانیث و ىّاد کؼدن جؼ ىحٍّع -

 ؛ دٌیا اىؼوز دؿحاوردُای و ٌحایر از آگاُی ىٍظّر ةَ دیگؼ، کكّرُای ةا اظالغات جتادل اىکان یسادا -

 .غيهی و ٌظؼی آىّزش قغن ٌؽدیک ىٍظّر ةَ ىهی، زةان درؿی ةؼٌاىة جغویً یا امالح -
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