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 چکیذُ

و جناویؼ( از ىٍؼؼ  فپؼؿ پٍسو اةحغایی )ىحً، پایَآؿياٌی  ُای ُغیَُغف از پژوُف صاضؼ، جضهیم ىضحّای کحاب 

در ایً  ةّد. زاىؿَ ىّرد ىعانؿَ 1397-98روش ویهیام روىی در ؿال جضنیهی  ةؼ اؿاسفؿال و غیؼفؿال ةّدن 

آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی ةّد. کم کحاب ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ، ىّرد ةؼرؿی و جضهیم كؼار گؼفث.  ُای ُغیَپژوُف، کحاب 

جّؿط ىتاٌی ٌؼؼی جِیَ و روایی آن  ةؼ اؿاسةؼ روش ویهیام روىی اؿث کَ ی ٍاةؽار گؼدآوری اظالؾات، جضهیم ىتح

 و ُا پؼؿف ىحً، ،وجضهیم جسؽیَ واصغ و درکحاب ىٍغرج ُای درس ىعانؿَ . واصغقغ جائیغ اةحغایی پٍسو پایَ ىؿهيان

درگیؼی آٌِا  ؼیبض و مجضهی روىی ویهیام فؼىّل ةّؿیهَ غیؼفؿال و فؿال ُای ىلّنَ اؿاس ةؼ کَ ثاؿ کحاب جناویؼ

 ىحٍی 09/0ی ضؼیب درگیؼ ةا آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب ىحً کَ دُغ ىی ٌكان آىغه ثدؿ ةَ ٌحایر. قغ ىكعل

 42/1درگیؼی  ضؼیب ةا کحاب ُای پؼؿف .پؼدازد ىیاظالؾات   ارائَ و صلایق ةیان ةَ ةیكحؼ و پّیاؿث غیؼ و غیؼفؿال

 کحاب جناویؼ ُيچٍیً ،کٍٍغ ىی فؼاُو فؿال یادگیؼی ةؼای را زىیٍَ و ُـحٍغ و پّیا فؿال ُا پؼؿف کَ دُغ ىی ٌكان

 فؼاُو فؿانیث ةؼای را و زىیٍَ اؿث جناویؼ ةّدن فؿال ی دٍُغه ٌكان 88/0درگیؼی  ضؼیب ةا آؿياٌی ُای ُغیَ

 ُای ُغیَ حابک جناویؼ و ُا فؿانیثروش غیؼفؿال اىا  ةَىحً کحاب ُغیَ آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی  ةٍاةؼایً،. کٍغ ىی

 .اٌغ قغهجغویً  فؿال روش آؿياٌی ةَ

 

 .روىی ویهیام ،غیؼفؿال و فؿال پٍسو، ی پایَ آؿياٌی، ُای ُغیَ ىضحّا، جضهیم کلیذ ٍاصُ:
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 هقذهِ. 1

 ُای جالش و ٌّزّان، زّان ٌـم ةانٍغگی و زّاىؽ جّؿؿَ در جؼةیث و جؿهیو اُيیث و ٌلف قغن ٌِادیٍَ ةا ُيؽىان

 ایً در. اؿث قغه جلـیو ىحؿغد ةَ اٌكؿاةات جؼةیث و جؿهیو و قغه آغاز ظعیؼ فؼایٍغ ایً کؼدن كاٌٌّيٍغ ةؼای ةـیاری

 ىّرد ةیكحؼ پؼورش و آىّزش اُغاف جضلق زِث در اةؽاری جؼةیث و و جؿهیو ٌؼام كهب ىذاةَ ةَ درؿی ُای ةؼٌاىَ ىیان،

پؼورش  و آىّزش اُغاف جضلق زِث ىِو دراز اةؽارُای  یکیدر ایً ةیً  (.1392اؿث )فحضی وازارگاه، كؼارگؼفحَ جّزَ

 کٍٍغ ىیُيَ روزه ىؿهيان و قاگؼدان از آن اؿحفاده  ای رؿاٌَدرؿی اؿث کَ ىاٌٍغ  ُای کحابجؿهیو و جؼةیث در ؿیـحو 

ی درؿی و ىّاد یادگیؼ ُای کحاب(.   (Trepule, Tereseviciene & Rutkiene 2005،فجؼیپّنی، جؼیـیّن و راجکیٍی)

ىٍاةؽ ىّدق  ةَ ؾٍّان ةَ قیّه جؿاىم فؼاگیؼ ةا زِان را دارد. ُيچٍیً دُی قکم، ایساد ىِارت و فكاةهیث اٌحلال داٌ

و ) Talib et al ( جهیب) ُـحٍغآزىایكگاه و ىؼاکؽ یادگیؼی  درؿعّح آىّزقی ةؼای کالس  جؼیً پاییًاظالؾات از 

 (.2018 ُيکاران،

 ُای ٌارؿایی، رود ىیىؼِؼ جضّالت ةؼٌاىَ درؿی و ىضّر آىّزش و ؿٍسف ةَ قيار  از آٌسا کَ کحاب درؿی در ایؼان

 ایؼان آىّزش و پؼورش ٌؼام ةا جّزَ ةَ ایٍکَ. قّد ىیٌؼام آىّزقی ىضـّب  ُای ىؿضم جؼیً ةٍیادیآن در ؾيم از 

 رؿاٌَ جٍِا کحاب درؿی ارد،ىّ از ةـیاری در و اٌغ یادگیؼی و آىّزش اؿاؿی ىضّرُای ىؿهو، کحاب و ةؼٌاىَ، و ىحيؼکؽ

 و ىفاُیو درؿی، ةؼٌاىَ ىضحّای ةَ اجکا جٍِا ةا یادگیؼی و جغریؾ یٍغافؼ و دارد كؼار ىؿهو اظحیار در کَ اؿث آىّزقی

 ىحؿغد ُای گؽیٍف و اىحضاٌات جضنیهی، ُای ارزقیاةی اٌّاع دیگؼ، از ؿّی و پػیؼد ىی مّرت آن در ىعؼح قغه ُای ارزش

 جؿيق، قغه، زای جهلی ىِو ةـیار آىّزش ةؼٌاىَ ةَ ىٍؽنَ کحاب ٌلف ،گیؼد ىی مّرت درؿی ُای کحاب ىضحّای ةؼىتٍای

 جضنیهی پیكؼفث و رقغ زىیٍَ درؿی، ُای کحابىضحّای  و ةؼٌاىَ امالح و جسغیغٌؼؼ ةازٌگؼی،. دارد فؼاوان جحتؽ و ةؼرؿی

 و فکؼی زيّد از و وا دارد فکؼی چانف ةَ را آىّزان فداٌ جّاٌغ ىی درؿی ُای کحاب ىعهّب ىضحّای. آورد ىی فؼاُو را

 و جؿؼیف ةَ آىّزان داٌف یدرؿ ُای رده در. ةاقغ ُا اٌـان زغیغ ؾنؼ ُای ٌیازىٍغی و پاؿعگّی ؿازد رُا ذٍُی

 خ،ةض ةَ ةحّاٌٍغ، آن اؿاس جا ةؼ قّد ىی ؾؼضَ ایكان ةَ ىٍاؿتی زةان و قٌّغ ىی جكّیق ظّد ىّزّد ةیٍی زِان ةازقٍاؿی

 ظالكیث و ذٍُی جنّیؼؿازی جفکؼ، ةَ فؿاالٌَ ةایغ زةاٌی، ًیفِو چٍ ةؼای (.1389آكازاده،) ةپؼدازٌغ پاؿط و پؼؿف و ىػاکؼه

 ىِيی در ؾاىم درؿی کحب ىضحّای جٍؼیو چگٌّگی ظؼفی از (Wright & Brandon ،2000) ةؼاٌغوم و رایث) پؼداظث

 داٌف فِو و درك جّاٌایی آن ةا جٍاؿب ؾغم و ىضحّا ةّدن ٌاىٍاؿب و کارایی ؾغم گاُی .اؿث یادگیؼی چگٌّگی جؿییً

 ادؼةعف، و ىؤدؼ درؿی کحاب جِیَ در ةٍاةؼایً، ؛آورد ىی ةَ ةار اٌحؼار از کيحؼ ای ٌحیسَ یا کٍغ ىی ىكکم را یادگیؼی آىّزان،

ةا  یادگیؼی ُای فؿانیث و کٍٍغ یثجلّ را یکغیگؼ کَ قٌّغ جٍؼیو ای گٌَّةَ  ةایغ جسارب یادگیؼی و آىّزقی ُای فؿانیث

 درؿی ُای کحاب .ةیاورٌغ ةَ وزّد یادگیؼٌغه در را ٌؼؼ ىّرد رفحاری انگّی ةحّاٌٍغ جا ةاقٍغ ىٍعتق آىّزان داٌف ُای جّاٌائی

 ةاقٍغ ىی پؼورش و آىّزش ىحنغیان جّزَ کاٌّن دارٌغ، آىّزقی ىكی ظط و ىضحّا جؿییً در کَ زیادی اُيیث ظاظؼ ةَ

 ظّر ةَ و یکـان مّرت ةَ درؿی ُای کحاب کَ ىا کكّر ىحيؼکؽ آىّزش ٌؼام در .(1395رؿّنی، و ظـؼوی ،ىنهش)

 از زوایای آٌِا جضهیم و ةؼرؿی و ٌلغ ،قٌّغ ىی جِیَ وؿیؽ اةؿاد در گٌّاگّن ىٍاظق آىّزان داٌف ةؼای ُيۀ ُيؽىان

جا  (.1391 ُيکاران، و ىؼؾكی) اؿث ىعؼح انؽام یک ٍؽنۀى ةَ ارزیاةی جا جغویً از ىحنغیان و کارقٍاؿان ؿّی از گٌّاگّن

 ىٍاةؽ و ىؼازؽ جؼیً ىِو از یکی ُای درؿی کحاب صاضؼ صال ةاقغ. در آىّزش زاری ىكکالت از ةـیاری صم راُگكای

 .پػیؼد ىی مّرت رؿاٌَ ایً چارچّب در آىّزقی ُای فؿانیثةیكحؼ  . چؼاکَآیٍغ ىی قيار ةَ یادگیؼی ةؼای

 آىّزقی ىّاد و ُا کحابجٍؼیو  و جِیَ در آىّزش و ةَ جتؽ آن مٌؼا ،ُا ةؼٌاىَ در یىِي جغییؼاجی اظیؼ یُا دَُ در

 قّد ىی جنّر چؼاکَ ث.اؿ ةّده آىّزقی ُای فؿانیثدر  آىّزان داٌف دادن قؼکث ةؼای جغییؼات ایً کَ اؿث گؼفحَ مّرت
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 اٌسام و درؿی ُای کحاب در جغییؼات اٌسام كعؿا   و غآیٍ ىیصـاب  ةَ آىّزقی امالصات کٍٍغگان ىنؼف آىّزان داٌف

 (.1385ؿحایف،) اؿث جأدیؼگػار آىّزقی گٌّاگّن اةؿاد در امالصات

اؿث،  آىّزقی ٌؼام ظّل در داٌف آىّزان یادگیؼی ىٍاةؽ جؼیً ىِو از یکی و رؿيی درؿی ةؼٌاىَ ٌياد درؿی کحاب

 و اؿحاٌغارد ةؼٌاىَ یک ایساد ضؼورت و قّد ىی آقکارجؼ ضحّاى ضؿف و كّت ٌلاط درؿی، ُای کحاب ىضحّای ةا جضهیم

 ٌیـث، ىعؼح آىّزقی اةؽار زٍتۀ از جٍِا درؿی ُای کحاب اُيیث دنیم ُيیً ةَ. قّد ىی اصـاس ةیكحؼ یافحَ، ؿازىان

 ةَ جّاٌٍغ ىی و دٍُغىی كؼار گٌّاگٌّی افکار و ُا ایغه ؾلایغ، ىؿؼض در را آىّزان داٌف ىغارس، در آٌِا گـحؼدة کارةؼد ةهکَ

ُای کَ ٌلف ةـیار  در ایً ةیً یکی از کحاب کٍٍغ ؾيم رفحارُا و ُا ٌگؼش ةَ دُی قکم ةؼای اونیَ اةؽاری ىذاةَ

ُای  اؿاؿی کحاب ُای ُغفةا جّزَ ةَ ایٍکَ یک از  اؿث. آؿياٌی ُای ُغیَ کحابایفا کٍغ  جّاٌغ ىی جأدیؼگػاری

 کَ و ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةاقغ ىی داٌف آىّزان در ىػُتی ةاور و ٌگؼش ایساد و دیٍی یوىفاُ آقٍایی ةا« آؿياٌی ُای ُغیَ»

 مّرت ةَ را پیچیغه اظالكی ٌکات و ىعانب ةَ ؿِّنث جّان ىی اؿث، کّدك دیٍی جؼةیث ةؼای فؼمث ةِحؼیً اةحغایی دوره

 ایً ىضحّای در ریؽی ةؼٌاىَ ایً ضؼورتةٍاةؼ داد، آىّزش کّدکان ؿاده ةَ اقؿار و ُا جيذیم داؿحاٌِا، كانب در ؾیٍی

ؾَ ىسيّ در آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب اُيیث و زایگاه ةَ ةا جّزَ .(1390زام ظاٌَ،) اؿث صـاس و ىِو ةـیار ُا کحاب

ةا  ٌیؽ و قّد ىی ریؽی پی آن در افؼاد قعنیحی و فکؼی  قانّده و اؿث ؿاز ؿؼٌّقث کَ ىلعؿی اةحغایی پٍسو  پایَ دروس

 ویژه ةَ ٌؼؼ، ىّرد کحابىضحّای  ةازٌگؼی و ارزقیاةی ضؼورت و اةحغایی ىلعؽ در کحاب ایً ةؼای قغه جؿییً ُغافا ةَ جّزَ

 کَ داد ٌكان ُا ةؼرؿی ایً ةؼ افؽون گؼفحَ اؿث، كؼار ةؼرؿی ىّرد کيحؼ جضهیهی، ی قیّه ةَ کَ جاکٍّن آن اٌحكار زىان از

 در .داٌٍغ ىی ظّد کٌٍّی زىان ةؼای الزم کارایی فاكغ را دیٍی ُای ىّزشآ جسؼةیاجكان، ةَ جّزَ ةا آىّزان داٌف ةیكحؼ

 یا ىعهّب و ادؼات جضلق ةهکَ اؿث جؼدیغ و قک ىّرد آن قٍاظحی ةؿغ اُيیث جٍِا رؿيی ٌَ و ؿٍحی ُای قیّه از اؿحفاده

 ىنهش،)دارٌغةؼرؿی  و جضهیم ةَ ٌیاز دیٍی ىعانب ةٍاةؼایً اؿث جؼدیغ و ؿؤال ىّرد ٌیؽ آن دیٍی پٍِان جسؼةیات ٌحایر

 .(1395رؿّنی، و ظـؼوی

 قكو پایَ آؿيان ُای ُغیَ کحاب ىضحّای جضهیم ةَ کَ پژوُكی در( 1397) ةیؼاىی و زاده صـیً زاده، اؿياؾیم

 آؿيان ُای ُغیَ کحاب ُای پؼؿف و ىحً کَ رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ ٌيّدٌغ ىتادرت روىی ویهیام روش اؿاس ةؼ اةحغایی

  .اٌغ قغه جغویً فؿال روش ةَ کحاب جناویؼ و غیؼفؿال روش ةَ اةحغایی وقك پایَ

 قكو پایَ كؼآن و فارؿی ازحياؾی، ىعانؿات ُای کحاب کَ اؿث ایً ىتیً( 1396) دُلاٌی پژوُف ٌحایر ُيچٍیً

 و کار کحاب حایرٌ کَ مّرجی در اؿث قغه جٍؼیو غیؼفؿال قیّه ةَ جناویؼ و ىحً ةعف دو در روىی ویهیام انگّی ةؼىتٍای

 .کٍغ ىی جائیغ را جناویؼ و پؼؿف ىحً، ةعف ؿَ ُؼ ةّدن فؿال فٍاوری،

 ةا اةحغایی ىلعؽ قكو پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب جضهیم» ؾٍّان ةا پژوُكی در( 1395) زاُؼی و پازی غالىی 

 ىحٍی اةحغایی ىلعؽ قكو ایَپ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب جناویؼ و ىحً کَ رؿیغٌغ ٌحیسَ ایً ةَ «روىی ویهیام جکٍیک

 پّیا درگیؼی ضؼیب ةا کحاب ُای پؼؿف اىا پؼدازد ىی اظالؾات  ارائَ و صلایق ةیان ةَ ةیكحؼ و پّیاؿث غیؼ و غیؼفؿال

 .کٍٍغ ىی فؼاُو فؿال یادگیؼی ةؼای را زىیٍَ و ُـحٍغ

 چِارم ی پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب جناویؼ و ىحً کَ داد ٌكان( 1395) ُيکاران و ةؼوزٍی ةضؼیٍی پژوُف ٌحایر

 داٌف و اؿث قغه جٍؼیو فؿال و پّیا قیّه ةَ کحاب ُای فؿانیث اىا غیؼفؿال قیّه ةَ روىی ویهیام انگّی اؿاس ةؼ اةحغایی

 .دارد ىی وا فؿانیث ةَ را آىّزان

 روش ةَ اةحغایی ٍسوپ پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب ىضحّای جضهیم»( ةا ؾٍّان 1394) صـیٍیو  اىیٍیٌحایر پژوُف 

ةّده ونی  ضؿیف پّیایی ٌؼؼ از آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب ىحًکَ ةا جّزَ ةَ فؼىّل ویهیام روىی،  داد ٌكان «روىی ویهیام
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 یادگیؼی ةؼای را زىیٍَ و اٌغ قغه ظؼصی فؿال مّرت ُای آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی ةَ ُای کحاب ُغیَ جناویؼ و فؿانیث

 .کٍٍغ ىی فؼاُو آىّز داٌف فؿال

 و آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب ىضحّای ةّدن غیؼفؿال و فؿال ىیؽان» ( ةا ؾٍّان1394ٌحایر پژوُف زىاٌی و دُلاٌی )

  ُای ُغیَ کحاب جناویؼ و ةَ ایً ٌحیسَ اقاره ىی ٌيایغ کَ ىحً« اؿالىی جؿهیيات زغیغ جأنیف: اةحغایی چِارم کار کحاب

 .اٌغ قغه جغویً فؿال روش ةَ کحاب دو ُؼ ُای پؼؿف و غیؼفؿال روش ةَ اةحغایی چِارم پایَ کار کحاب و آؿياٌی

 قكو  پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب ىضحّای جضهیم »( ةا ؾٍّان1392) ظاٌیُيچٍیً ٌحایر پژوُف ؿيیؿی و افضم 

 آؿياٌی ُای یَُغ کحاب جناویؼ و ىحً ٌكان داد کَ «روىی ویهیام روش ةؼ اؿاس ةّدن و غیؼفؿال فؿال ىٍؼؼ از اةحغایی

 را زىیٍَ و ةّده پّیا و فؿال کحاب ُای پؼؿف اىا پؼدازد ىی اظالؾات ارائَ و صلایق ةیان ةَ ةیكحؼ و غیؼپّیاؿث و غیؼفؿال

 .کٍغ ىی فؼاُو فؿال یادگیؼی ةؼای

پایَ پٍسو  آؿياٌی ُای ُغیَ درؿی کحاب ةّدن غیؼفؿال و فؿال ىیؽان ىّرد در دُغ ىی ٌكان پژوُف ادةیات کَ ُياٌگٌَّ

 ىضحّای جضهیم و ةؼرؿی ةَ دارد ٌؼؼ در جضلیق ایً نػا،. اؿث گؼفحَ کيی اٌسام پژوُكی روىی ویهیام جکٍیک اؿاس ةؼ

 ویهیام روش ةؼ اؿاس ةّدن غیؼفؿال و فؿال ىٍؼؼ از جناویؼ( و ُا پؼؿف اةحغایی )ىحً، پٍسو  پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب

 و فّق کحاب ةّدن غیؼفؿال و فؿال ىیؽان جا اؿث آن ةؼ جضلیق ایً ؾتارجی، ةَ .ؼدازدةپ 1397-98 جضنیهی ؿال در روىی

 از گیؼی ةِؼه ةا کحاب کٍٍغگانجغویً جا کٍغ ةؼرؿی جناویؼ و ُا پؼؿف ىحً، ةَ ٌـتث را آىّزان داٌف ىیؽان درگیؼی ٌیؽ

 جناویؼ و پؼؿف ىحً، قغن جؼ فؿال ةؼای را الزم َزىیٍ داده، كؼار جسغیغٌؼؼ ىّرد را ُا کحاب جضلیق، ایً ٌحایر و ُا یافحَ

 .کٍٍغ فؼاُو کحاب

 

 تحقیق ّای سؤال. 1.1 

 اؿث؟ صغ چَ جا اةحغایی پٍسو آؿياٌی پایَ ُغیَ کحاب ىحً در فؿال ارائَ قیّه کارگیؼی ةَ . ىیؽان1

 اؿث؟ صغ چَ جا یاةحغای پٍسو آؿياٌی پایَ ُغیَ کحاب جناویؼ در فؿال ارائَ قیّه ةَ کارگیؼی . ىیؽان2

 اؿث؟ صغ چَ جا اةحغایی پٍسو آؿياٌی پایَ ُغیَ کحاب ُای پؼؿف در فؿال ارائَ قیّه کارگیؼی ةَ . ىیؽان3

 

 تحقیق رٍش. 1.2

 و ؾیٍی جّمیف ةؼای پژوُكی ىٍؼو روش یک ىضحّا جضهیم اؿث. قغه اؿحفاده ىضحّا جضهیم روش از صاضؼ، پژوُف در

 اؿث درؿی ةؼٌاىَ اُغاف ةا ىضحّا ؿاظحار و ُا پیام  ىلایـَ و درؿی ؼٌاىَة ىحّن و ُا کحاب ىضحّای کيی

 فؿال ةؼىتٍای ىیؽان اةحغایی پٍسو آؿياٌی پایَ ُغیَ کحاب ىضحّای جضهیم ةَ پژوُف، ایً در (.150: 1388)یارىضيغیان،

 پٍسو آؿياٌی پایَ ُغیَ بکحا پژوُف، آىاری زاىؿَ .قّد ىی روىی پؼداظحَ ویهیام جکٍیک اؿاس ةؼ ةّدن غیؼفؿال و

 واصغ جسؽیَ و جضهیم، .اؿث ىػکّر کحاب در ىٍغرج ُای درس ىعانؿَ، واصغ .ةاقغ ىی 1397-98 جضنیهی ؿال اةحغایی در

 ازٌؼؼ کحاب ُای درس در جناویؼ ىٍغرج و ُا پؼؿف زيالت، ُيَ کَ جؼجیب ةغیً. اؿث جنّیؼ و پؼؿف زيهَ،

 ویهیام جکٍیک اؿاس ةؼ پژوُف، ایً در اؿث. قغه ةّدن جسؽیَ و جضهیم غیؼفؿال و فؿال ىلّنَ دو ةَ ىؼةّط ُای قاظل

 در و جنّیؼ جضهیم، واصغ ٌیؽ اقکال و جناویؼ جضهیم ةعف در و زيهَ، ىحً ىحً، جضهیم ةعف در جضهیم واصغ روىی،

مفضات  صغاكم ىحً، ارزقیاةی ةؼای روىی ویهیام. اؿث کحاب ؿؤاالت جضهیم، واصغ ةّدن کحاب، ىضّر فؿانیث ةعف

 ةَ ىٍؼّر و کحاب کم از جنّیؼ 11 صغاكم جناویؼ ارزقیاةی ةؼای ُيچٍیً اؿث؛ کؼده جؿییً مفضَ 13 را اٌحعاب قغه

 یّؿف و ىؿؼوفی) اؿث داده پیكٍِاد را کم کحاب از مفضَ 13 صغاكم ٌیؽ کحاب ُای فؿانیث ىیؽان قاظل جؿییً
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 17 کحاب کم از ٌیؽ جناویؼ ةعف در و کحاب از مفضَ 17 کحاب، ىحً یمجضه ةعف در قغه اٌحعاب ٌيٌَّ(. 1389زاده،

 ىّرد ُا فؿانیث جؿغاد و قغ اٌحعاب جنادفی مّرت ةَ مفضَ 17 ةَ ٌیؽ ةّدن ىضّر فؿانیث جضهیم ةعف در و جنّیؼ

 .گؼفث كؼار قيارش

 زیؼ روش ةَ و روىی، اؿحفاده امویهی ارائَ قغه فؼىّل از روىی ویهیام جکٍیک در اظالؾات جضهیم جسؽیَ و ىٍؼّر ةَ

 :قغ کغگػاری

 درط هتي کذگذاری

 ٌياییغ. گػاری ؾالىثو  کٍیغ اٌحعاب را کحاب یک گٌّاگّن ُای كـيثاز  ةیكحؼی مفضات یا مفضَ ده جنادفی ظّر . ة1َ

 ایً. دُیغ زیؼ كؼار ُای ىلّنَ از یکی در را ُؼکغام و ٌياییغ را ىعانؿَ ةیكحؼ یا زيهَ 25 اٌحعاةی، مفضات از یک ُؼ . در2

 ىعانؿَ را ىّرد ٌؼؼ ىضحّای یا . زيالتقّد يیٌ فنّل ُای ىلغىَ یا و پیكگفحار زیؼ جناویؼ، قؼح ؾٍاویً، قاىم زيالت

 :دُیو ىی كؼار زیؼ ىلّالت از را دریکی ُؼکغام و کؼده

a) پػیؼفحَ اؿث. اٌسام آىّز داٌف زا غیؼ دیگؼی فؼد وؿیهَ کَ ةَ ىكاُغاجی یا و ىفؼوضات ؿاده ةیان: صلیلث ةیان 

b) ىفؼوضات ةیً ارجتاط درةاره کحاب ٌّیـٍغگان قغه جّؿط ارائَ ٌؼؼات: (ُا جؿيیو) کهی امّل یا ٌحایر ةیان 

 ىعحهف. ىّضّؾات و

c )قّد ىی آورده امعالح یا یک واژه جكؼیش و جّمیف ةؼای کَ ُایی زيهَ: جؿاریف. 

d )اؿث قغه داده ىؤنف ةالفامهَ ةَ وؿیهَ آٌِا پاؿط و قغه آورده ىحً در کَ ؿؤاالجی. 

e )کٍغ جسؽیَ و جضهیم را ةاال ىفؼوضات ةَ قغه داده ُای پاؿط داٌف آىّز جا کٍغ ىی ایساب کَ ؿؤاالجی. 

f )کٍٍغ. ةیان اٌغ آورده ةَ دؿث ظّد کَ را ٌحایسی قّد ىی ظّاؿحَ آىّزان داٌف از 

g )کٍٍغ. صم را قغه ؾٍّان ىـائم ایٍکَ یا. کٍٍغ را جضهیم صامم ٌحایر ،داده اٌسام را آزىایكی آىّزان داٌف 

h )قّد ىی ارائَ آىّزان داٌف جّزَ ةؼای زهب و اؿث ٌیاىغه ىحً در آٌِا پاؿط کَ ؿؤاالجی. 

i )زا کغام ُیچ در کَ زيالجی کهی، ظّر ةَ. دُغ كؼار ىالصؼَ را ىّرد آزىایف یک اٌسام ىؼاصم یا جناویؼ آىّزان داٌف 

 .گیؼد ىیزای  ىلّنَ ایً در ٌگٍسغ، فّق ُای ىلّنَ

j )ةیان ىؿاٌی ةَ ىؼةّط ؿؤاالت. 

 و 9 ُای گؽاره و فؿّال ُای ىلّنَ قاىم 8 انی 5 ُای ىلّنَفؿّال،  غیؼ ُای ىلّنَ قاىم 4 انی 1 ای گؽاره فّق، ُای گؽاره از 

 .ُـحٍغ ظٍذی ُای ىلّنَدرةؼگیؼٌغه  10

. ٌيّد جلـیو غیؼفؿال ُای ىلّنَىسيّع  ةؼ را فؿال ُای ىلّنَ ىسيّع ةایغ ىحً، ةا گیؼیدر ضؼیب ىضاؿتَ ةَ ىٍؼّر

 از اؿث ىيکً ؾغد، ایً داىٍَ. ىضحّاؿث ةّدن فّؿال ةیاٌگؼ ىیؽان کَ اؿث ؾغدی ىضحّا، ةا داٌف آىّز درگیؼی ضؼیب

 ةیً آن، درگیؼی قاظل و ضؼیب کَ اؿث فؿال زىاٌی درؿی کحاب یک روىی، ٌؼؼ ویهیام ةَ اىا ةاقغ؛ ٌِایث ةی انی مفؼ

 از و پؼدازد ىی اظالؾات ؾهيی ارائَ ةَ فلط کحاب کَ اؿث ٌکحَ ایً ةیاٌگؼ 4/0 از کيحؼ درگیؼی ضؼیب. ةاقغ 5/1جا  4/0

 در کَ اؿث کحاةی ، ٌيایاٌگؼ5/1ضؼیب درگیؼی ةاالجؼ از . ةاقٍغ ؾهيی ىعانب کؼدن صفغ دٌتال ةَ جا ظّاُغ ىی فؼاگیؼان

 چٍیً. ةپؼدازد فؿانیث ةَ و پؼداظحَ جسؽیَ و جضهیم ةَ جا ظّاُغ ىی داٌف آىّز از ؿؤال، یا جنّیؼ زيهَ، ُؼ دىّر

جا ةَ  ظّاٍُغ ىی آٌِا از فلط ةهکَ ،دٍُغ ٌيی كؼار داٌف آىّزان اظحیار در را کافی ؾهيی و اظالؾات ىفؼوضات ُایی کحاب

 زیادی فؿانیث زیؼا اؿث؛ غیؼفؿال ارائَ قغه ةَ مّرت ٌیؽ ُا کحاب ایً روىی، ویهیام ازٌؼؼ. دٍُغ اٌسام را فؿانیحی ای گٌَّ

 قٌّغ ارائَ و ظؼاصی ای گٌَّةَ  ةایغ درؿی ةؼٌاىَ ىضحّای. قّد يیجّزَ ٌ فؼاگیؼان قؼایط و کافی اظالؾات ةَ و ظهتغ ىی

 .ؿازد فؼاُو را آٌان فؿاالٌَ ؾيم و پژوُف و اکحكاف زىیٍَ و ةؼاٌگیعحَ یادگیؼی ٌـتث ةَ را آىّزان داٌف کَ
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( B) کغ فؿانیث، ةؼای اٌسام جنّیؼ و ؛(A) کغ ظاص، ىّضّؾی جكؼیش ةؼای جنّیؼ ةَ :اضکال ٍ تصاٍیز کذگذاری

 ضؼیب ىضاؿتَ ىٍؼّر ةَ .قّد ىی كهيغاد ىلّنَ فؿال B ىلّنَ و غیؼفؿال ،A ىلّنَ فّق، ُای ىلّنَ از. یافث اظحناص

 ٌيّد. جلـیو غیؼفؿال، ُای ىلّنَ ىسيّع ةؼ فؿال را ُای ىلّنَ ىسيّع جّان ىی جناویؼ ةا درگیؼی

 ٌلم ةَ ىؼةّط کَ ُای ؿؤالةَ  ،(A) کغ دارد وزّد کحاب در ىـحلیو آن زّاب کَ ُای ؿؤال ةَ کتاب: فعالیت کذگذاری

 کَ ؿؤاالجی ةَ و (C) کغ اؿث درؿی ىتاصخ از گیؼی ٌحیسَ ىـحهؽم آن زّاب کَ ُای ؿؤال ةَ ،(B) کغ اؿث جؿاریف

 ُای ىلّنَ  زىؼه در B و A ُای ىلّنَ فّق ةٍغی ظتلَ در. یافث اظحناص (D) کغ اؿث ظنّمی ةَ ىـئهَ صم ىـحهؽم

 درگیؼی، ىسيّع ضؼیب ىضاؿتَ ةؼای ٌیؽ ایٍسا در غ.گیؼٌ ىی كؼار فؿال ُای ىلّنَ ی زىؼه در D و C ُای ىلّنَ و غیؼفؿال

 .گؼدد ىی غیؼفؿال ُای لّنَى ىسيّع ةؼ جلـیو فؿال ُای ىلّنَ

 ىكغّل ُغیَ آؿياٌی جغریؾ کحاب ةَ کَ اةحغایی پٍسو پایَ ىؿهيان ٌؼؼات از اؿحفاده ةا پژوُف روایی: پایایی ٍ رٍایی

 جضهیم ُای فؿانیث و جناویؼ کم و ىحً از درمغ 16 جضهیم ٌحایر پایایی، ؿٍسف ىٍؼّر ةَ ُيچٍیً قغ؛ جؿییً ةّدٌغ

 دو ةیً جّافق ىحً، جضهیم ةعف در. قغ ىكعل کغگػار چِار جّافق و درمغ گؼفث كؼار جضهیم ردىّ دوةاره كتهی، قغه

درمغ  89 جّافق ىیؽان ٌیؽ، کحاب ُای فؿانیث ةعف در و درمغ 95 جّافق ىیؽان جناویؼ، در. درمغ ةّد 92 کغگػار

 کَ قغ ؿعش جؿییً ؿَ کغگػار جّؿط رد،ىّا از درمغ 50 ٌیؽ ؿؤاالت و ُا فؿانیث ،ُا جيؼیً جضهیم ةعف در. قغ ىضاؿتَ

 .اؿث ةّده کغگػار چِار ىیان ظّةی دٍُغه جّافق ٌكان کَ آىغ دؿث ةَ درمغ 90 ضؼیب ُو ةعف ایً در

 د.ٌيّ جلـیو غیؼفؿال ُای ىلّنَىسيّع  ةؼ را فؿال ُای ىلّنَ ىسيّع ةایغ ىحً، ةا درگیؼی ضؼیب ىضاؿتَ ةَ ىٍؼّر

 مفؼ از اؿث ىيکً ؾغد، ایً داىٍَ. ىضحّاؿث ةّدن فؿّال ةیاٌگؼ ىیؽان کَ اؿث ؾغدی ىضحّا، ةا داٌف آىّز درگیؼی ضؼیب

جا  4/0 ةیً آن، درگیؼی قاظل و ضؼیب کَ اؿث فؿال زىاٌی درؿی کحاب یک روىی، ویهیام ٌؼؼ ةَ اىا ةاقغ؛ ٌِایث ةی انی

 فؼاگیؼان از و پؼدازد ىی اظالؾات ؾهيی ارائَ ةَ فلط کحاب کَ اؿث ٌکحَ ایً ةیاٌگؼ 4/0 از کيحؼ درگیؼی ضؼیب ةاقغ. 5/1

 ُؼ ىّرد در کَ اؿث کحاةی ٌيایاٌگؼ ،5/1ةاالجؼ از  درگیؼی ضؼیب. ةاقٍغ ؾهيی ىعانب کؼدن صفغ دٌتال ةَ جا ظّاُغ ىی

 ُایی کحاب چٍیً. ةپؼدازد فؿانیث ةَ و پؼداظحَ جسؽیَ و جضهیم ةَ جا ظّاُغ ىیداٌف آىّز  از ؿؤال، یا جنّیؼ زيهَ،

 ای گٌَّ ةَ جا ظّاٍُغ ىی آٌِا از فلط ةهکَ ،دٍُغ ٌيی كؼار داٌف آىّزان اظحیار در را کافی ؾهيی و اظالؾات ىفؼوضات

 و ظهتغ ىی زیادی فؿانیث زیؼا اؿث؛ قغه ارائَ غیؼفؿال مّرت ةَ ٌیؽ ُا کحاب ایً روىی، ویهیام ٌؼؼ زغ. ادٍُ اٌسام را فؿانیحی

 داٌف کَ قٌّغ ارائَ و ظؼاصی ای گٌَّ ةَ ةایغ درؿی ةؼٌاىَ ىضحّای. قّد يیٌ جّزَ فؼاگیؼان قؼایط و کافی اظالؾات ةَ

 .ؿازد فؼاُو را آٌان فؿاالٌَ ؾيم و پژوُف و اکحكاف زىیٍَ و ةؼاٌگیعحَ یادگیؼی ةَ ٌـتث را آىّزان

 

 پضٍّص ّای یافتِ. 2

 ةؼ ؿپؾ و قّد ىی ىعؼح (ُا فؿانیثو  جناویؼ )ىحً، ُا ىلّنَ از کغام ُؼ ظنّص در پژوُف ُای ؿؤال اةحغا كـيث ایً در

 ،ُا ىلّنَ از یک ُؼ ظنّص در ىضحّا جضهیم زغاول ٌیؽ آىاری و ىضاؿتات و ُا فؼىّل اٌسام ٌیؽ و روىی ویهیام روش اؿاس

 .قّد ىی ارائَ ؿؤال ُؼ پاؿط

 اؿث؟ صغ چَ جا ىحً در فؿال ارائَ قیّه ةَ کارگیؼی ىیؽان :اٍل سؤال
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 اتتذایی پٌجن آسواًی پایِ ّذیِ هتي کتاب درگیزی ضزیة ٍ . فزاٍاًی1ذٍل ج 

 فزاٍاًی a b c d e f g h درط / هقَلِ

 20 0 0 0 0 0 0 0 20 آؿيان از گهی دؿحَ

 7 0 0 0 0 2 0 1 4 او جٍِا

 5 0 0 0 0 1 0 0 4 اوؿث ٌام ةَ كؼآن ی ؿّره یک کَ ةاٌّیی

 11 0 0 0 0 3 3 0 5 !ةپؼؿیغ ٌّزاد از

 7 2 0 0 1 0 0 0 4 ةؼگ مغ گم

 8 0 1 3 0 2 0 0 2 ىؼدم ىال

 3 0 0 0 0 0 0 0 3 زيؿَ کيان رٌگیً

 8 0 4 0 1 0 3 0 0 ٌاىَ دو

 7 0 0 0 1 1 2 0 3 !زكً زِان یک

 13 0 0 0 0 2 0 0 11 دزهَ ؿاصم در

 16 0 0 0 0 0 0 0 16 ؿاىؼا ؿؼةهٍغ ؿؼوِ

 15 0 0 0 0 0 0 0 15 اةؼ پكث ظّرقیغ

 5 0 1 3 0 0 1 0 0 !ةؽرگ ُای کّچک

 8 0 0 0 0 0 3 0 5 جاریط ىؼد ةؽرگ

 22 0 0 0 0 0 2 0 20 ةِار ُيیكَ ةِيً

 15 0 0 0 0 0 0 0 15 دیّاری ُای روزٌاىَ

 18 0 0 0 0 0 2 0 16 آٌِا و ایٍِا

 188 2 6 6 3 11 16 1 143 ىسيّع فؼاواٌی

 17÷172;09/0 ضزیة درگیزی

 و غیؼفؿال فؿال ُای ىلّنَ ةَ ىؼةّط ىّارد اؿاس ةؼ آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی ُای ُغیَ کحاب از درس 17 ىحً :فسیزت

 در کحاب جضهیم ىّرد زيهَ 188 ىسيّع از کَ داد ٌكان ةَ دؿث آىغه ٌحایر. قغ انگّی ویهیام روىی جضهیم ةؼ اؿاس

 جلـیو از کَ گؼفث كؼار فؿال ىلّنَ در زيهَ 17 و غیؼفؿال ىلّنَ در زيهَ 172 آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی، ُای ُغیَ

 ىحً ةؼای درگیؼی ضؼیب ىلّنَ غیؼفؿال، جكکیم دٍُغه ُای قاظلزيؽ  ةؼ فؿال ىلّنَ جكکیم دٍُغه ُای قاظل زيؽ

در ٌحیسَ کيحؼ اؿث،  4/0( ةَ دؿث آىغ کَ ایً ضؼیب از صغاكم ضؼیب جؿییً قغه جّؿط ویهیام روىی یؿٍی 09/0) کحاب

 .ىحٍی غیؼفؿال و غیؼپّیاؿث 1397-98اةحغایی در ؿال جضنیهی  پٍسو پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ ىحً کحاب

 اؿث؟ صغ چَ جا اةحغایی پٍسو پایَ آؿياٌی ُغیَ کحاب جناویؼ در فؿال ارائَ قیّه کارگیؼی ةَ ىیؽان :دٍم سؤال

 اتتذایی پٌجن آسواًی پایِ ّذیِ کتاب یزتصاٍ درگیزی ضزیة ٍ . فزاٍاًی2جذٍل                     

 فزاٍاًی a b c d درط / هقَلِ

 1 0 0 1 0 آؿيان از گهی دؿحَ

 1 0 0 0 1 او جٍِا

 1 0 0 0 1 اوؿث ٌام ةَ كؼآن ی ؿّره یک کَ ةاٌّیی
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 1 0 0 0 1 ةپؼؿیغ ٌّزاد از

 1 0 0 1 0 ةؼگ مغ گم

 1 0 0 1 0 ىؼدم ىال

 1 0 0 1 0 زيؿَ کيان رٌگیً

 1 0 0 0 1 ٌاىَ دو

 1 0 0 0 1 زكً زِان یک

 1 0 0 0 1 دزهَ ؿاصم در

 1 0 0 1 0 ؿاىؼا ؿؼةهٍغ ؿؼوِ

 1 0 0 0 1 اةؼ پكث ظّرقیغ

 1 0 0 0 1 ةؽرگ ُای کّچک

 1 0 0 1 0 جاریط ىؼد ةؽرگ

 1 0 0 1 0 ةِار ُيیكَ ةِيً

 1 0 0 0 1 دیّاری ُای روزٌاىَ

 1 0 0 1 0 آٌِا و ایٍِا

 17 0 0 8 9 سيّع فؼاواٌیى

 8÷9;88/0 ضزیة درگیزی

و  فؿال ُای ىلّنَ ةَ ىؼةّط ىّارد اؿاس ةؼ آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی ُای ُغیَ کحاب از درس 17 جناویؼ :تفسیز

 در کحاب جضهیم ىّرد 17ىسيّع  از کَ داد ٌكان ةَ دؿث آىغه ٌحایر. قغ انگّی ویهیام روىی جضهیم ةؼ اؿاس غیؼفؿال

 از کَ گؼفث كؼار فؿال ىلّنَ درجناویؼ ىّرد ةؼرؿی  8 و غیؼفؿال ىلّنَ جناویؼ در 9 آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی، ُای غیَُ

 ةؼای درگیؼی ضؼیب ىلّنَ غیؼفؿال، جكکیم دٍُغه ُای قاظل ةؼ فؿال ىلّنَ جكکیم دٍُغه ُای قاظلىسيّع  جلـیو

( 5/1جا  4/0) یؿٍیاب در گـحؼه ضؼیب جؿییً قغه جّؿط ویهیام روىی ( ةَ دؿث آىغ. نػا جناویؼ کح88/0) کحاب جناویؼ

 كؼار دارد.

 اؿث؟ صغ چَ جا اةحغایی پٍسو پایَ آؿياٌی ُغیَ کحاب ُای پؼؿف در فؿال ارائَ قیّه کارگیؼی ةَ ىیؽان: سَم سؤال

 اتتذایی پٌجن آسواًی پایِ ّذیِ ّا کتاب فعالیت درگیزی ضزیة ٍ . فزاٍاًی3جذٍل 

 فزاٍاًی a b c d / هقَلِدرط 

 1 1 0 0 0 آؿيان از گهی دؿحَ

 1 0 1 0 0 او جٍِا

 1 0 0 0 1 اوؿث ٌام ةَ كؼآن ی ؿّره یک کَ ةاٌّیی

 1 0 0 0 1 !ةپؼؿیغ ٌّزاد از

 1 0 1 0 0 ةؼگ مغ گم

 1 0 1 0 0 ىؼدم ىال

 1 1 0 0 0 زيؿَ کيان رٌگیً
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و  فؿال ُای ىلّنَ ةَ ىؼةّط ىّارد اؿاس ةؼ آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی ُای ُغیَ کحاب از درس 17 ُا پؼؿف :تفسیز

در  جضهیم فؿانیث ىّرد 17 ىسيّع از کَ داد ٌكان ةَ دؿث آىغه ٌحایر. قغ انگّی ویهیام روىی جضهیم ةؼ اؿاس غیؼفؿال

 كؼار فؿال ىلّنَ درفؿانیث ىّرد ةؼرؿی  10 و غیؼفؿال ىلّنَ در فؿانیث 7 آؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی، ُای ُغیَ حابک

 ضؼیب ىلّنَ غیؼفؿال، جكکیم دٍُغه ُای قاظل ةؼ فؿال ىلّنَ جكکیم دٍُغه ُای قاظلىسيّع  جلـیو از کَ گؼفث

کحاب در گـحؼه ضؼیب جؿییً قغه جّؿط ویهیام  ُای فؿانیث ( ةَ دؿث آىغ. نػا42/1) کحاب ُای فؿانیث ةؼای درگیؼی

 ( كؼار دارد.5/1جا  4/0) یؿٍیروىی 

 

 گیزی ًتیجِ ٍ تحث. 3

 داٌف ازحياؾی ؿازگاری و اظالكی رقغ ةَ کيک زِان، ؿؼاؿؼ در جؼةیث و جؿهیو ُای ٌؼام کهیَ ظعیؼ فوػای از یکی

 و ؾفٌ کیَؽج پؼورش، ةؼای ریؽی ةؼٌاىَ ىا، کكّر در الىیاؿ امٌؼ فایوػ جؼیً ىِو از یکی اؿاس ًای ةؼ و اؿث آىّزان

 درؿی ُای کحابىضحّای  ویژه ةَ و پؼورش و آىّزش ٌؼام ىیان، ایً در کَ ثاؿ َزاىؿ افؼاد ازحياؾی و قعنی ؿازگاری

 ؼدنک ؼاُوف و انّزآى داٌف اؿالىی و دیٍی پؼورش و ُغایث در ؼیىؤد ٌلف جؼةیحی ایٌِادُ جؼیً كّی از ییک ؾٍّان ةَ

 داٌف افکار و ذًُ در کَ ىضحّاؿث زیؼا دارٌغ، ؾِغه ةؼ را آٌان درب ىعهّ جغییؼات ایساد ةؼای ىٍاؿب قؼایط و اتاىکاٌ

 ةؼای اؿث الزم ةٍاةؼایً اؿث؛ جأدیؼگػار آٌِا رفحار و ٌگؼش ؿاظحً در و ؿازد ىی درگیؼ را آٌِا ذًُ و گیؼد ىی زای آىّزان

 را آىّزان داٌف آیٍغه از ةعكی اؿث كؼار و قّد ىی ىعؼح آىّزقی کحاةِای در کَ ىفاُیيی و تزيال کهيات، زؽء ُؼ

 .قّد ریؽی ةؼٌاىَ دكیق و ؾيیق مّرت ةَ ةـازد،

گّیا ایً واكؿیث  آىغه دؿث ةَ اةحغایی ی پٍسو پایَ آؿياٌی ُای ُغیَ کحاب جضهیم ىضحّای ٌحایر صاضؼ پژوُف در

اؿث زیؼا ضؼیب  ، ىحٍی غیؼفؿال و غیؼپّیا09/0اٌی پایَ پٍسو اةحغایی ةا ضؼیب درگیؼی کحاب ُغیَ آؿي ىحً اؿث کَ

 صانحی ،ُا صکایث و داؿحاٌی ىحّن ىیؽان جؿییً قغه جّؿط ویهیام روىی کيحؼ اؿث. ةَ ؾتارجی،یادگیؼی ةَ دؿث آىغه از 

 ی قیّه ،گیؼٌغ ىی را گیؼی ٌحیسَ و جفـیؼ و جغییؼ ُؼگٌَّ زای و کٍٍغ ٌيی فؼاُو جفکؼ ةؼای را زىیٍَ و دارٌغ غیؼفؿال

 1 0 0 0 1 ٌاىَ دو

 1 1 0 0 0 !زكً زِان یک

 1 0 0 0 1 دزهَ ؿاصم در

 1 0 0 1 0 ؿاىؼا ؿؼةهٍغ ؿؼوِ

 1 0 0 0 1 اةؼ پكث ظّرقیغ

 1 0 1 0 0 !ةؽرگ ُای کّچک

 1 0 1 0 0 جاریط ىؼد ةؽرگ

 1 1 0 0 0 ةِار ُيیكَ ةِيً

 1 1 0 0 0 دیّاری ُای روزٌاىَ

 1 0 0 0 1 آٌِا و ایٍِا

 17 5 5 1 6 ىسيّع فؼاواٌی

 10÷7;42/1  درگیزی ضزیة
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 ُای ُغیَؾالوه ةؼ ایً ىحً کحاب  .گػارد ىی ىعاظب ةؼ کيحؼی جأدیؼ ٌحیسَ در و اؿث ىـحلیو کحاب در پیام ارؿال

 ةَ یادگیؼی اىؼ در فؿانی ٌلف ُیچ گٌَّ آن در داٌف آىّز کَ گیؼد ىی كؼار پژوُكی غیؼ ىضحّاُای ی زىؼه درآؿياٌی 

 ةایگاٌی و ٌگِغاری صفغ، پی در ُيیكَ کَ قّد ىی ٌگؼیـحَ ةاٌکی ؿیـحو یک ةَ ؾٍّان او ذًُ ةَ و او ةَ و ٌغارد ؾِغه

 واكؿی ىؿٍای ةَ ؾهيی ُای فؿانیث ىكغّل داٌف آىّز یادگیؼی، فؼآیٍغ در کَ اؿث ىؿٍی ةغیً ٌحیسَ ایً .اؿث ىعانب

 ایً کحاب، ایً ىحً پاییً ةـیار درگیؼی ضؼیب دالیم از یکی کَ ثدریاف جّان ىی صامهَ، ی ٌحیسَ ةؼ جأىم ةا. ةاقغ يیٌ

 اؿحفاده ىـحلیو اٌحلال ُای روش از آٌِا، ةیان در کَ اؿث ارائَ قغه ىحً در زیادی ىفاُیو و ىعانب صلایق، کَ اؿث

 ةا درگیؼی ضؼیب فافؽای ةَ ىٍؼّر جّان ىی پؾ. اؿث داده افؽایف را یادقغه ىحً غیؼفؿال ُای ىلّنَ جؿغاد کَ گؼدیغه

 ةَ ٌحایر ةِؼه زـث. فؿال و غیؼىـحلیو ُای روش از آٌِا ی ارائَ و ظؼح زِث در و کاؿث اظالؾات و ىفاُیو صسو از ىحً،

ىنهش  ،ظـؼوی، (1394) صـیٍی و اىیٍی، (1395) رؿّنیىنهش، ظـؼوی و (، 1396) دُلاٌی ُای پژوُفآىغه، ةا  دؿث

 ( ُيعّاٌی دارد.1395) جيتکی زائؼپّر جيتکی و زائؼپّر و( 1392) یؿیؿي و ظاٌی ، افضم(1394) زىاٌیو 

کَ ةؼ  88/0 درگیؼی ضؼیب ةا اةحغایی پٍسو پایَ آؿياٌی ُغیَ کحاب جناویؼ دُغ ىیٌكان پژوُف  ُای یافحَُيچٍیً 

ؿییً قغه جّؿط چؼا کَ ضؼیب ةَ دؿث آىغه در گـحؼه ج ،آؿياٌی دالنث دارد ُای ُغیَفؿال ةّدن جناویؼ کحاب درؿی 

كـيث اؾؼو یادگیؼی در اُيیث جناویؼ در کحب درؿی ذکؼ ایً ٌکحَ ضؼوری کَ از آٌسای کَ  ویهیام روىی كؼار دارد.

زٌغگی، ةَ ویژه دوران دةـحان اؿث. جناویؼ آىّزقی، ةِحؼیً راه ةؼای ارجتاط داٌف  ی اونیَ ُای ىّم و ىِؼکّدکان در 

کحاةِای درؿی، ىفاُیو و جناویؼ آٌِا  .کحاب، ُـحٍغ ی دٍُغهازؽای جكکیم  جؼیً ىِوز آىّزان، ةا دٌیای ؾهو و داٌف و ا

. كی، كّىی و فؼٍُگی اؿثالاظدیٍی، ازحياؾی،  ُای زىیٍَىٍتؽ ارجتاظی، در ىّرد زِان پیؼاىّن،  جؼیً امهیو  جؼیً ىِو

. جناویؼ، ةِحؼیً راه، ةؼای ؿّق دادن ةاقغ ىیاز ىحً کحاب، ةؼایكان  جؼ ىِوداٌف آىّزان، در ؿٍیً دةـحان جناویؼ  ةؼای

ؼاه ةا داٌف آىّز ةَ ؿّی درس و فکؼ کؼدن اؿث. ةؼای پیكؼفث درؿی یک کّدك، ىا ٌیازىٍغ یک زؼیان پیف روٌغه، ُي

كاٌَ و زػاب در ظّل ؿال جضنیهی ُـحیو. جغییؼاجی کَ جتغیم ةَ انگّیی ظتیؿی ةؼای رقغ الجغییؼات ىذتث، ؿازٌغه، ظ

 یّؿفی، (1394) صـیٍی و اىیٍی (،1396) دُلاٌی ُای پژوُفُيـّ ةا  پژوُفٌحایر ایً  آىّز قّد. اجی داٌفىعانؿ

 ُيکاران( و وُاةی و 1397) ةیؼاىی(، اؿياؾیم زاده، صـیً زاده و 1395) ُيکارانیّؿفی و  (،1394) ُيکارانىلغم و 

 .ةاقغ ىی( 1397)

 ٌیؽ ةیاٌگؼ پّیا و فؿال ةّدن کحاب 42/1آؿياٌی ةا ضؼیب درگیؼی  ُای ُغیَکحاب  ُای فؿانیث ُيچٍیً ٌحایر جضهیم

 ویهیام جّؿط قغه جؿییً ىیؽان ىاةیً آىغه دؿث ةَ درگیؼی ضؼیب کَ چؼا ةاقغ ىیآؿياٌی پایَ پٍسو اةحغایی  ُای ُغیَ

 را كیهی ُای آىّظحَ و جسارب از فؼمث اؿحفاده کَ اؿث قغه ظؼاصی ای گٌَّ ةَ کحاب یُا پؼؿف ،ؾتارجی ةَ اؿث. روىی

ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةا  .دارد ىی وا جفکؼ و وزّ زـث ةَ ؿؤاالتةَ  دُی پاؿط ةؼای را ظّاٌٍغه ىسيّع در و کٍغ ىی فؼاُو

( و ظـؼوی، 1397) ُيکارانوُاةی و  (،1392) ظاٌیؿيیؿی و افضم  ،(1394) صـیٍی و اىیٍی ُای پژوُف ُای یافحَ

 .ةاقغ ىی ( ُيـ1394ّ) زىاٌیىنهش و 

 ًحى ىلعؽ اةحغایی در آؿياٌی ُای ُغیَ ُای کحابىؤنفان  و ریؽان ةؼٌاىَ اؿث ضؼوری صاضؼ پژوُف ٌحایر ةَ جّزَ ةا

 اكغام اٌتّه اظالؾات صسو کاُف ةَ ٌـتث ىحً صّزه داٌف آىّزان در درگیؼی ضؼیب افؽایف زِث و کٍٍغ ٌؼؼ جسغیغ

ىحً،  ُؼ کٍٍغ. اؿحفاده کٍغ ىی و جسؽیَ و جضهیم جفکؼ ةَ ىهؽم را آىّز داٌف کَ غیؼىـحلیو ُای روش از آن زای ةَ و کؼد

 آٌِا ةؼای دیٍی ُای آىّزه و ىفاُیو جا وادارد وزّ زـث و فؿانیث ةَ را آىّز داٌف ذًُ ةایغ دیٍی بکحا در جنّیؼ و پؼؿف

 ةؼٌاىَ ُای ٌؼؼیَ از ؾهيی ةؼداری ةِؼه ةؼای را ىٍاؿتی فؼمث دیٍی، ُای کحاب در جسغیغٌؼؼ ةؼای اكغام. ةاقغ درك كاةم

 ةیً افکار جتادل و ُيفکؼی ُيکاری، ظؼفی از غ.کٍ ىی فؼاُو ىؿهيان و دیٍی ىحّنیان رقغ، قٍاؿان روان درؿی، ریؽان
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 درةاره پژوُف و جضلیق دیگؼ ظؼف از و )ىؿهيان و دیٍی ىحّنیان رقغ، قٍاؿان روان درؿی، ریؽان ةؼٌاىَ (گؼوه ایً چِار

. کؼد ظّاُغ جـؼیؽ و جـِیم را دیٍی ُای کحاب ىضحّای ادؼةعكی و ؿازی فؿال روٌغ گؼان،پژوُك جّؿط ُا کحاب ایىضحّ

 را الزم اؿحفاده دیٍی ُای کحاب ىضحّای در جسغیغٌؼؼ ةؼای ؾهيی ىٍاةؽ ایً از دیٍی ُای کحاب گؼدآورٌغگان اؿث ضؼوری

 .ؼٌغةت

 

 هٌاتع 

 .207(: 2)1. اؿالىی جؼةیث پژوُكی ؾهيی فنهٍاىَ دو. دیٌی تعلیوات در ستاى ًقص تِ ًگاّی(. 1385. )ىضؼم آكازاده،

 ضطن پایِ آسواى ّای ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل (.1397) ةیؼاىی، ىضيغ. صـیً و زاده، صـیً ؿساد؛ زاده، اؿياؾیم

 و ازحياؾی ىعانؿات رواٌكٍاؿی، و جؼةیحی ؾهّم در پایغار جّؿؿَ ىهی کٍفؼاٌؾ قكيیً رٍهی. ٍیلیام رٍش تز اساط اتتذایی

 اروٌغ. ىِؼ ؾانی آىّزش پایغار. ىّؿـَ جّؿؿَ ةَ دؿحیاةی راُکارُای ىؼکؽ جِؼان. فؼٍُگی.

 ٍ فعال هٌظز اس اتتذایی ضطن ی پایِ آسواًی ّای ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل(. 1392. )اؾؼو ؿيیؿی، ىؼیو و ظاٌی، افضم

 .119-136 :(2)3 درؿی. ةؼٌاىَ ُای پژوُف .1391-92 تحصیلی سال در رٍهی ٍیلیام رٍش تز اساط تَدى غیزفعال

 رٍش تِ اتتذایی پٌجن پایِ آسواًی ّای ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل(. 1396انـادات. ) صـیٍی، فاظيَ و اىیٍی، قِیً

 ةٍغرؾتاس. دو ٌاصیَ ؼورشپ و آىّزش ةٍغرؾتاس. جؼةیث. و جؿهیو در پژوُكی و آىّزقی ٌّیً رویکؼدُای ىهی ُيایف رٍهی. ٍیلیام

 هحتَای تحلیل ٍ تجشیِ(. 1395) ظانغی، ىضيغکؼیو. و اهلل ةّگؼی، فؼج قیعّیـی، صاىغ؛ ؿِؼاةی ةؼوزٍی، ىسیغ؛ ةضؼیٍی

 جؼةیحی، ؾهّم در ٌّیً ُای افق انيههی ةیً ُيایفرٍهی.  ٍیلیام رٍش تز اساط اتتذایی چْارم ی پایِ آسواًی ّای ّذیِ کتاب

 فٍاوری. و ؾهو ٌّیً افق اٌسيً ازحياؾی. جِؼان. ُای آؿیب و رواٌكٍاؿی

کارقٍاؿی  ٌاىَ پایان. تخَاًین فارسی کتاتْای هحتَای تحلیل ٍ اتتذایی دٍرُ اخالقی تزتیت (.1390) کیّان. زاىعاٌَ،

 .کؼدؿحان داٌكگاه آىّزقی، ریؽی ةؼٌاىَ ارقغ

 ضطن پایِ فٌاٍری ٍ کار کتاب هحتَای تحلیل(. 1394) .ؾكؼت ةی ةیاىیؼدُی، ُادی و زىاٌی،  ىنهش ىِّش، ظـؼوی،

 .36-56:(3)1 پژوُی. آىّزش. تَدى فعال هیشاى ٍ گاردًز چٌذگاًِ ّای َّش ی هؤلفِ اساط تز اتتذایی

 اس اتتذایی ضطن پایِ قزآى ٍ فارسی اجتواعی، هطالعات فٌاٍری، ٍ کار کتاب هحتَای تحلیل(. 1396. )ىؼضیَ دُلاٌی،

 .124-146 :(55)14 درؿی. ریؽی ةؼٌاىَ در پژوُف .رٍهی ٍیلیام تکٌیک اساط تز فزاگیزاى فعال رگیزید هیشاى ًظز

 ىعانؿاتاتتذایی.  سَم پایِ آسواًی ّای ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل(. 1395.)ظاُؼه جيتکی، ؿيیَ و زائؼپّر جيتکی، زائؼپّر

 .151-160 (:14)4 جؼةیحی. ؾهّم و رواٌكٍاؿی

ّای آسواًی ٍ کتاب کار  هیشاى فعال ٍ غیزفعال تَدى هحتَای کتاب ّذیِ(. 1387ىِغی. ) ،دُلاٌی و ؾكؼتةی  ةی ،زىاٌی

 .22-1 :(1)4.رویکؼدُای ٌّیً آىّزقی .چْارم اتتذایی: تألیف جذیذ تعلیوات اسالهی

: داًطگاّی درسی کتاب در هحَر کاٍش رٍیکزد تا داًطگاّی درسی کتاب هحتَای ساختار(. 1385. )صـً ؿحایف،

 .370-389.ؿيث ٌكؼ. داٌكگاُی درؿی کحاب انيههی ةیً ُيایف اونیً .ّا ٍیضگی ٍ ساختار

 تا اتتذایی هقطع ضطن پایِ آسواًی ّای ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل (.1395) زاُؼی، فاظيَ. و ىضيغ پازی، غالىی

 جِؼان. فؼٍُگی. و ازحياؾی ىعانؿات رواٌكٍاؿی، و جؼةیحی ؾهّم در پایغار جّؿؿَ ىهی کٍفؼاٌؾ چِارىیً رٍهی. ٍیلیام تکٌیک

 پایغار. جّؿؿَ ةَ دؿحیاةی راُکارُای ىؼکؽ اروٌغ. ىِؼ ؾانی آىّزش ىّؿـَ

: . جِؼاندرسی تزًاهِ هعاصز ًظزات تز ضزحی: جذیذ ّای َّیت سَی تِ درسی تزًاهِ (.1392). کّروش فحضی وازارگاه،

 .آییژ
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 ٍ تخَاًین درسی کتاتْای هحتَای تحلیل (.1391). اؾؼو ىلیيی گـک، و ؿیغزالل ُاقيی، ىٍنّر؛ ؿیغ ىؼؾكی،

-89(: 1)3کّدك. جفکؼ .«کَدکاى تزای فلسفِ» درسی تزًاهِ هعیارّای تز اساط اتتذایی دٍرُ آسواى ّای ّذیِ ٍ تٌَیسین

69. 

 کتاب هحتَای تَدى غیزفعال ٍ فعال هیشاى تزرسی(. 1395. )اؾؼو رؿّنی، ىِّش و ظـؼوی، ُادی؛ اىیؼدُی، ىنهش

 .27-44 :(2)1395 جؼةیحی. ؾهّم آىّزش در پّیف. رٍهی ٍیلیام تکٌیک اساط تز هتَسطِ اٍل دٍرُ اجتواعی هطالعات

 .اٌحكارات ؿپِؼداٌف: ُيغان. اًساًی علَم در هحتَا تحلیل (.1389) ىضيغرضا. زاده، یّؿف یضیی؛ ىؿؼوفی،

 اتتذایی اٍل تجزتی علَم کتاب هحتَا تحلیل (.1397) ٌژاد، رضا. ُادی و ـاناص ٌژاد، ىِغی؛ ؿهیيان ٌسفی، وُاةی، ىِغی؛

 ىضّر جّؿؿَ ىّؿـَ جِؼان. ایؼان. قٍاؿی زاىؿَ و جؼةیحی ؾهّم رواٌكٍاؿی، فٍاوری و داٌف کٍفؼاٌؾ دوىیً .رٍهی ٍیلیام رٍش تِ

 ایؼاٌیان. ؿام فٍاوری و داٌف

 کحاب. یادواره :جِؼان اول. چاپ. درسی یشیر تزًاهِ اصَل (.1388) ىضيغصـیً یارىضيغیان،

 کتاب هحتَای تحلیل (.1394) ٍُؽایی، ىضيغ. ٌژاد اکتؼ ٌغا ؿادات و زاده، ٌلّی ؾتغانؼصیيی، ؿارا؛ ىیٍا؛ ىلغم، یّؿفی

 ّزشآى جؼویر و جّؿؿَ راُکارُای پژوُكی ؾهيی کٍفؼاٌؾ اونیً .رٍهی ٍیلیام رٍش تِ اتتذایی ی دٍرُ سَم آسواًی ّای ّذیِ

 دار. گهَ ٌّر پیام داٌكگاه دار، گهَ پؼورش و آىّزش اداره دار. گهَ ایؼان. در ؾهّم

 پایِ آسواًی ّذیِ کتاب هحتَای تحلیل (.1395) صـیً. جّفیلی، یّؿف و ةـعاىی، ظالیی فؼ، ؾتاس؛ ىهک ؾارف؛ یّؿفی،

 و ظاٌّاده ىكاوره، صّزه در زاىؿَ اٌيٍغؿازیجّ ىهی کٍگؼه .تلَم ّای حیطِ ٍ رٍهی ٍیلیام ،1394-95 سال اتتذایی چْارم
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