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 چکیذه :

یبزگیطی هكبضوتی ثطای آهَظـ ثرف علَم ظهیي  -تدطثی ثِ ثطضؾی تبثیط اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی یبززّیایي هطبلعِ ثب ضٍـ ًیوِ 

وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن )پبیِ اٍل زٍضُ اٍل هتَؾطِ( زض پیكطفت تحهیلی، ثْجَز تفىطهٌطك ٍ ثْجَز ًگطـ ثِ تحهیل زاًف 

ًكبى هی زّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی یبززّی یبزگیطی هكبضوتی  آهَظاى ٍ ضضبیت قغلی زثیطاى آًبى هی پطزاظز. ًتبیح پػٍّف

ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن زض پیكطفت تحهیلی، تفىط هٌطمی ٍ ضغجت ثِ تحهیل زاًف آهَظاى ثطای آهَظـ 

اظ تسضیؽ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ گطٍُ تدطثِ  تبثیط هثجت ثِ نَضت هعٌبزاضی ًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ زاقتِ، زثیطاى ّوىبض زض ایي ضٍـ، 

 یبزگیطی هكبضوتی ثِ هیعاى ذیلی ظیبز تب ظیبز ضضبیت زاقتِ اًس. -ّبی یبززّی

 

، ّفتن یِپب یعلَم تدطث وتبة،یيعلَم ظه ثرف، یهكبضوت یبزگیطی -یبززّی یّب ضٍـ، یتدطث یوِضٍـ ً :كليذ ٍاشُ ّا

 .یطاىزث یقغل یتضضب ، لیثْجَز ًگطـ ثِ تحه ، یتفىط هٌطم ثْجَز یلی،تحه پیكطفت
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Abstract: 
This quasi-experimental study the impact of the use of participatory teaching-learning methods to train for 

geoscience section in the science book in grade seven (first grade in high school  ( In academic achievement, 

improve logical thinking and improve students' attitudes toward school and their teacher's job satisfaction. The 

results show The use of cooperative learning teaching methods for teaching basic science Department of Earth 
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Sciences of the seventh book in progress, Logical thinking and willingness to educate students in the 

experimental group than the control group had a significantly positive impact, Fellow teachers in this method of 

teaching using cooperative learning teaching methods to the extreme to have been satisfied.  

 

Keywords: Semi experimental, Participatory teaching-learning methods, geosciences' Section, Grade seven 

science book, Academic achievement, Improve logical thinking,   Improved attitude to school,  Job satisfaction 

of teachers. 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 هقذهه :

ِ ّبی، اهطٍظُ یىی اظ قبذمٍ عاللِ ثِ زاًبیی قْطًٍساى زاًبییهیعاى  اًؿهبًی،  ضٍز. ظیهطا ًیهطٍی  قهوبض ههی  هْن تَؾعِ زض ّط وكَض ثه

ٍتطثیهت  زّهس وهِ فطایٌهس تعلهین    ههی عوَهی زض لطٍى گصقتِ ًكهبى ٍپطٍضـٍ تَؾعِ زض آهَظـثَزُ، ثطضؾی تبضید تحَلعبهل تَؾعِ

ّهبی ضٍظ افهعٍى علهَم ضٍاى قهٌبذتی     وِ زض ایي هیبى وكهفیبت ٍ زاًؿهتٌی   اى خبهعِ تغییطات ٍ تحَالت ثؿیبضی ثِ ذَز زیسُقْطًٍس

یهبزگیطی،   -ٍتطثیهت زض یهی فطایٌهس یهبززّی     ّهبی هرهبیجیي تعلهین   ، فعبلیهت ٍتطثیت ًًَْبالى گصاقتِثیكتطیي تبثیط ضا ثط فطآیٌس تعلین

 –ثب تَخهِ ثهِ تغییهط زض اًتظهبضات هرهبیجیي اظ فطایٌهس یهبززّی         –ّبی اذیط ٍپطٍـ ثَزُ، زض ؾبلهَظـّوَاضُ هَضز تَخِ هتفىطاى آ

ّهب ٍ تدطثیهبت   ّهبی فهطزی قهْطًٍساى، تَاًهب ی    چَى تفبٍتذَز خلت ًوَزُ، ٍخَز عَاهل هرتلفی ّنیبزگیطی؛ تَخِ ثیكتطی ضا ثِ

ُ   قٌبؾهی ٍ ... ثبعه   ضٍاى قهٌبذتی آزههی زض علهَم   یّبی حیطِهتفبٍت افطاز ٍ پیكطفت ُ   قهس تهب زیهسگب فطآیٌهس   یّهبی ؾهٌتی زض ثهبض

ـ آهَظـ ِ   –ّهبی خسیهس یهبززّی    ٍپطٍضـ قْطًٍساى ثِ ولی زگطگَى قًَس ٍ لعٍم خهبیگعیٌی ضٍ ّهب ٍ  خهبی فعبلیهت  یهبزگیطی ثه

ِ نّبؾت وِ هترههیي تعلیؾٌتی آهَظـ هَضز تَخِ لطاضگطفتِ، ؾبل( Teaching Method)ّبی تسضیؽضٍـ -یٍتطثیت ثطای اضا ه

یبزگیطی هكبضوتی ضا هططح ًوَزُ، ثهِ زلیهل    -ّبی گًَبگَى، یبززّیّبی لهسقسُ زض ؾطَح هرتلف ٍ حیطِهَثط ٍ پبیساضآهَظـ

ّهبی  وٌین. ًتبیح ثؿیبضی اظ پػٍّفّبی تحهیلی حبنل اظ آى ثیف تط تَخِاؾت ثِ هَفمیتاّویت یبزگیطی اظ یطیك هكبضوتی الظم

ّهبی تحههیلی   اؾت وِ یبزگیطی اظ یطیك ّویبضی ًؿهجت ثهِ یهبزگیطی اًفهطازی ٍ یهب ضلهبثتی ٍ افهعایف هَلعیهت        سُ ًكبى زازُقاًدبم

 .[2]اؾتّوطاُ ضقس ازضان آًْب هَثط هربیجیي اهط یبزگیطی ثِ

ّهبی گًَهبگَى   زض تَاًوٌهسی  تبثیط ایي ضٍـیّبی هجتٌی ثط ّویبضی ٍ هكبضوت زض یبزگیطی، تحمیمبت ثؿیبضی زض ثبضُثبیطح اًسیكِ 

ٍتطثیت هتطلی اًدبم قس. پػٍّكگطاى ثب اًدبم تحمیمبت ٍ ثب ثطضؾی ًتبیح حبنل اظ هدوَعِ تحمیمهبت  هربیجیي زض ؾطاؾط خْبى تعلین

ّهبی  یثطضؾ [،1ّبی یبزگیطی قسُ]ّبی یبزگیطی ّویبض ؾجت افعایف ویفیت ثبظزُاًس وِ ثْطُ گیطی اظ گطٍُاًدبم قسُ، اظْبض زاقتِ

ـ   تَؾه  هعلوهیي زض وهالؼ    علَم تدطثهی ّبی زّس وِ زض آهَظـگًَبگَى ًكبى هی ّهبی ؾهٌتی   ّهبی زضؼ زض ایهطاى عوهستب اظ ضٍ

ثرهف  زضؼ چٌهساى ضضهبیت  ایهي  اههَظاى زض  وطزّبی یبزگیطی زاًهف تحهیلی ٍ عولهیعاى پیكطفت [.5[،]4[،]3]قسُتسضیؽ اؾتفبزُ

 [.4[ ،]3[، ]6]تاؾٍ ضعیف گعاضـ قسُ [5[، ]3] ًیؿت
◊◊◊◊◊◊◊ 

 گفتگوبحث و 
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ًوهَزُ،  ثٌهسی  تمؿهین تعهبًٍی ضلهبثتی ٍ یهبزگیطی  چَى یبزگیطی فطزگطایبًِ؛ یبزگیطیاًَاعی ّنٍتطثیت یبزگیطی ضا ثِهترههبى تعلین

ئلِ اؾت وهِ  هؿعولىطز؛ لضبٍت یطظ تلمی؛ حلتین؛ لضبٍتاعضب؛ لضبٍتتیوی؛ تسضیؽّبی وبضا یهكبضوتی قبهل ضٍـ یبزگیطی

گطٍّهی،  چٌهیي فٌهَى پطؾهف، ثحه     [. ّهن 9زاضًس]وٌٌسگبى زض فعبلیتآهَظـ ٍ یبزگیطی قطوتیّطوسام هطاحل ذبل ثطای اضا ِ

ؾبظی، ایفهبی ًمهف ٍ تئهبتط،    ّب ٍ ثبظی ّب، وبضآهَظی، قجیِّب ٍ آٍاظّب ٍ ًمبقیهكبضوتی، ثبظزیسهیساًی، حل هكىل، توطیيؾرٌطاًی

ّبی یبزگیطی تعهبهلی  پطزاظی ّسایت قسُ اظ تمؿین ثٌسیهغعی ٍ ذیبلؾبالى، ثبضـگبّی، یبزگیطی اظ گطٍُ ّنضٍـ تدطثی آظهبیك

ّبی زٍ تهب چْهبض ًفهطُ یهب ثیكهتط ثهطای یهبزگطفتي ثهب یىهسیگط          آهَظاى زض گطٍُهكبضوتی زاًفیب آهَظـ هكبضوتی ثَزُ، زض یبزگیطی

ّهبی  هتمبثهل. هْهبضت  قرههی. اضتجهب   هثجهت. هؿهئَلیت  ط پٌح انهل ٍاثؿهتگی هتمبثهل   یبزگیطی ث -ّوىبضی ًوَزُ، ایي فطایٌس یبززّی

ـ    ًوَزى فعبلیت ّط عضَ اؾتَاض ثَزُ، زض هَضز وبضا ی ضٍـاختوبعی ٍ هكرم ّهبی تهسضیؽ   ّبی تهسضیؽ فعهبل زض همبیؿهِ ثهب ضٍ

ِ  بمخْبًی تحمیمبت هتعسز اًده ٍپطٍضـ زض ؾطحّبی خبضی آهَظـفعبلیتیغیطفعبل زض حیطِ یهَض ولهی ثطضؾهی تحمیمهبت     یبفتهِ، ثه

ّبی تسضیؽ فعهبل وبضآههس   زّس وِ ّوَاضُ ضٍـّبی تسضیؽ فعبل ٍ غیط فعبل ًكبى هیضٍـیزیگط زض ثبضُقسُ زض وكَضّبیآًدبم

بل اؾهت  ّهبی تهسضیؽ فعه   زّس وِ زض توبم هَاضزپػٍّف، یبزگیطی هكبضوتی وِ اؾبؼ ضٍـ[. ًتبیح ًكبى هی10اًس]تط ٍ هَثطتط ثَزُ

[، ًتهبیح تحمیهك زض ذههَل    11ثبع  تغییطات هطلَة زض قرهیت زاًف آهَظاى هی قَز ٍ ثط ویفیت آهَظـ تهبثیط هثجهت زاقهتِ]   

ًمهف ٍ  ّبی تسضیؽ ایفهبی زّس وِ هیعاى آقٌب ی زثیطاى ثب قیَُهیآهَظاى ًكبىّبی تسضیؽ فعبل ٍ یبزگیطی فعبل زاًفهؿب ل ضٍـ

[ هیهعاى آقهٌب ی ٍ   12وبضگیطی ضٍـ تسضیؽ ؾرٌطاًی زض هیبى هعلویي ثؿیبضظیبز ثَزُ،] یي اؾت ٍ ثِحستؿل  زض حل هؿئلِ زض حسپب

 [.13ثبقس]پب یي هیّبی زضؼ زض ؾطحتسضیؽ زض والؼّبی فعبلوبضگیطی هعلوبى اظ ضٍـثِ

وكهَض  ّب زض ؾهطح ؼ زض آهَظقگبُزضّبیوٌٌسگبى زض والؼزّس وِ قطوتهیهیساًی هتعسز  ًكبىّب ٍهطبلعبتثطضؾی گعاضـ     

ظًهسگی ٍ تفىطهٌطمهی اظ   ّهبی هْهبضت ًٌوَزُ ٍ عسم اضتمبی هفیهس، عهسم وؿهت   علوی، هْبضتی ٍ ًگطقی چٌساًی وؿتّبیتَاًوٌسی

تهسضیؽ هجتٌهی   ّهبی ای اثطثركی ضٍـولی ایي پػٍّف ثطضؾی همبیؿِ، ّسف ثَزُآهَظقی ّبیخبضی فعبلیتزیگط هعضالت ؾیؿتن

ِ پب یوتهبة علهَم تدطثه    یيثرف علهَم ظهه  ؾٌتی ّبی تسضیؽزض همبیؿِ ثب ضٍـ علَم تدطثی هكبضوتی زضؼیبزگیطی –ّی ثط یبزز  یه

ـ     ولی؛ اّساف ٍیػُاؾت. ثطای تحمك ایي ّسف اٍل هتَؾطِ پبیِ اٍل زٍضُزض ّفتن  ّهبی  ی پهػٍّف قهبهل ثطضؾهی هیهعاى تهبثیط ضٍ

-ؾٌتی زض تمَیت هْبضت تسضیؽّبیزض همبیؿِ ثب  ضٍـّفتن  یِپب یبة علَم تدطثوت یيثرف علَم ظههكبضوتی یبزگیطی –یبززّی 

هٌسی قغلی آهَظاى ٍ ثطضؾی ضضبیتثِ تحهیل زض زاًفزض ضغجت ،آهَظاىتحهیلی زاًفزض پیكطفت ،اهَظاىّبی تفىطهٌطمی زاًف

ِ پب یوتبة علهَم تدطثه   یيثرف علَم ظهثطای تسضیؽ هكبضوتی یبزگیطی –تسضیؽ هجتٌی ثط یبززّی ّبیاظ اؾتفبزُ اظ ضٍـ اىزثیط  یه

 ؾٌتی اؾت.تسضیؽ ّبیزض همبیؿِ ثب ضٍـّفتن 

ٍاثؿتِ ّبی ثَزُ، هتغیط علَم تدطثییبزگیطی هكبضوتی زض آهَظـ -یبززّیّبی تسضیؽوبضگیطی ضٍـثِزض پػٍّف هتغیطهؿتمل     

 ثبقٌس.اى هیزثیطآهَظاى ٍ وٌتطل خٌؿیت زاًفاى ٍ هتغیطّبیزثیطی قغلتحهیل؛ ضضبیتثِتحهیلی؛ تفىطهٌطمی، ضغجتپیكطفت
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نهَضت وهِ   قهس.  ثهِ ایهي   آظهَى ٍ گطٍُ وٌتطل ٍ تدطثی اؾتفبزُآظهَى ٍ پؽتدطثی  ثب یطح پیفثطای اخطای پػٍّف اظ ضٍـ ًیوِ

ِ ، زض پبیهبى  وهالؼ(  6)آههَظاى زاًهف آهبضی یگیطی ٍ تعییي ًوًَِپؽ اظ ًوًَِ ّهبی  آظههَى ههبُ ًرؿهت آهَظقهی)آشضهبُ( پهیف    ؾه

-ّویبضی ثب تَخِ ثِ فهطم اهَظاى ّسف اخطاقس. پؽ اظ آى ثطای اخطای یطحؾٌح زض هیبى زاًفتحهیلی، تفىطهٌطمی ٍ ضغجتپیكطفت

ٌبیی هعلوهیي،  والؼ  ثطای اخطای یطح یعٌی گطٍُ آظهبیف ثِ یَض تهبزفی اًترهبة ٍ ثهطای آقه    3اى، تعساز زثیطّبی اعالم آهبزگی 

ِ  ّوىبض پػٍّف یبزگیطی هكبضوتی تَؾ  هترههیي -آهَظـ یبززّی یوبضگبُ یه ضٍظُ -، ثطگعاضگطزیس.  آًگبُ اظ آًْهب ذَاؾهت

زضؼ ثْوهي  اؾهفٌس( یهطح    -تحههیلی)زی زٍم ؾبلهبُزض یی ؾِ یوتبة علَم تدطث یيثرف علَم ظه قس وِ ثطای ّط خلؿِ تسضیؽ

تحههیلی،  ّبی پیكهطفت آظهَىآهَظـ، پؽیًوبیٌس. زض پبیبى زٍضُذَز تسضیؽوٌٌس ٍ زض والؼگبُ تْیِّبی وبضهتٌبؾت ثب آهَذتِ

 آهَظاى گطٍُ گَاُ ٍ تدطثی اخطاقس.  ؾٌح زاًفتفىطهٌطمی ٍ ضغجت

ض ؾبل تحهیلی ًبحیِ یه ظاّساى ز هتَؾطِهساضؼ پبیِ ّفتن زٍضُ اٍل علَم تدطثی اى زثیطزاًف آهَظاى ٍ آهبضی پػٍّف، یخبهعِ

یهطح اظ ضٍـ  ثبقهٌس. ثهطای اخهطای   طاى آًهبى ههی  زثیٍ  پبیِ ّفتن آهَظاى والؼًفط اظ زاًف 130پػٍّف  یثَزُ، حدن ًوًَِ 93-94

ثطای اخهطای  ًبحیِ آًبى زض  اهَظاىٍ زاًفّفتن  پبیِ والؼ  6نَضت وِ تعساز اؾت. ثِ ایيقسُای اؾتفبزُذَقِگیطی تهبزفیًوًَِ

ٍاثؿهتِ اظ  قهسُ، ثهطای ثطضؾهی تهبثیط اؾهتفبزُ اظ عوهل آظهبیكهی ثهط هتغیطّهبی         یَض تهبزفی اًتربةثِزض زٍ گطٍُ گَاُ ٍتدطثِ  یطح 

ِ ؾهٌدف تفىطهٌطمهی ٍ پطؾهف   ، آظههَى علَم تدطثهی تحهیلی زضؼپیكطفتؾٌح تحهیلی ضٍا ٍ پبیب، آظهَىضغجتًبهِپطؾف -یًبهه

ـ   ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثیآظهبیف اظ تسضیؽ اى گطٍُزثیطقغلی ضضبیتیؾبذتِهحمك هكهبضوتی  ّهبی ثهب اؾهتفبزُ اظ ضٍ

قسُ، تعییي 74/0آظهَىٍ زض پؽ 86/0وطاًجبخ زض پیف آظهَىؾٌح تحهیلی ثب اؾتفبزُ اظ الفبیضغجتیًبهِقسُ، یي پبیب ی پطؾفتْیِ

ِ  Tی تحهیلی ٍ تفىطهٌطمی اظ آهبضُطفتؾٌح، پیكضغجتّبیًبهِپطؾف ّبیٍتحلیل یبفتِثطای تدعیِ -هیهبًگیي تفبضهل یثطای همبیؿه

ُ  آظهَى ٍ پهؽ زض پیف (Independent Samples T Test) هؿتملّبیگطٍُیقسُهكبّسات ظٍجّبی تَنهیفی  ّهبی آظههَى ٍ آههبض

ِ پیفگیطی ًْب ی ٍ حصف اثط قس. ثطای ًتیدِقبهل زضنسگیطی ٍ تعییي فطاٍاًی ٍ ًوَزاضاؾتفبزُ ِ  آظهَى زض تدعیه ّهبی  ٍتحلیهل یبفته

ّب ، ؾطح هعٌبزاضی آهبضی زض توبهی آظهَىقسُّبی پیكطفت تحهیلی ٍ تفىطهٌطمی اظ تحلیل وٍَاضیبًؽ اؾتفبزُپػٍّف زض آظهَى

 اؾت.گطفتِنَضت   SPSSای افعاض ضایبًِّبی آهبضی ثب اؾتفبزُ اظ ًطمثَزُ، ولیِ ثطضؾی 05/0

 

 یافته ها

ـ  ثرف علَم ظهیي وتهبة علهَم تدطثهی پبیهِ ّفهتن      آهَظـتبثیط  تحمیك یعٌی اٍل ؾَال زضذهَل تهسضیؽ هجتٌهی ثهط     ّهبی ثهب ضٍ

ایالعهبت هطثَیهِ    ،آهَظاىّبی تفىطهٌطمی زاًفؾٌتی زض تمَیت هْبضتتسضیؽّبیهكبضوتی زض همبیؿِ ثب  ضٍـیبزگیطی -یبززّی

 اؾت.اًس زض خسٍل ظیط آهسٍُتحلیل لطاضگطفتِ هؿتمل  هَضز تدعیِّبیثطای گطٍُ Tّبی آهبضی آظهَىوِ ثب ضٍـ

 
 ٍتجربیّای گرٍُ گَاُآهَزاى كالستفکر هٌطقی داًص یّای هستقل ًورُگرٍُ T . ًتایج آزهَى1جذٍل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 ؾطح هعٌبزاضی Tهمساض  هیبًگیي پیكطفت تفىط هٌطمی اظازییزضخِ گطٍُ

 -23/1 53 گَاُ
88/0 000/0 

 90/4 74 ِتدطث

یبزگیطی  -ثب اخطای ضٍـ ّبی یبززّیهَظاى گطٍُ تدطثی پیكطفت تفىطهٌطمی زاًف یزّس وِ هیبًگیي ًوطُهیخسٍل فَق ًكبى

-قسُ ثیي هیبًگیي پیكطفت ًوطُ ثَزُ، اذتالف ایدبز 5 حسٍز  هكبضوتی ثطای تسضیؽ ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن

 ثبقس.  تدطثی هعٌبزاضهی% ثِ ًفع گطٍُ 99تدطثی زض ؾطح ًفع گطٍُتدطثی ثِ ٍ طٍُ گَاُتفىطهٌطمی زض زٍ گ

 
 آهَزاى كالس ّای دٍ گرٍُ گَاُ ٍ تجربِ: درصذفراٍاًی ًورات تفکرهٌطقی داًص 1ًوَدار 

لَم ظهیي وتبة علَم تدطثی ثرف ع یبزگیطی هكبضوتی ثطای آهَظـ –ّبی یبززّی زّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍـهی فَق ًكبى ًوَزاض

 اؾت.ّبی گطٍُ تدطثی قسُآهَظاى والؼؾجت ثْجَز ًوطات تفىطهٌطمی زاًف پبیِ ّفتن

تسضیؽ هجتٌهی  ّبیثب ضٍـ ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن پػٍّف زضذهَل تبثیط آهَظـ ّبیتحلیل یبفتِ ٍ تدعیِ

آههَظاى ایالعهبت   تحههیلی زاًهف  ؾٌتی زض هیهعاى پیكهطفت  ّبی تسضیؽتسضیؽ ثب ضٍـیبزگیطی هكبضوتی زض همبیؿِ ثب  -ثط یبززّی

 اؾت. قسُ حبنل زض خسٍل ٍ ًوَزاض ظیط ًوبیف زازُ
 ّای دٍ گرٍُ گَاُ ٍ تجربیآهَزاى كالستحصيلی داًصپيشرفت T. ًتایج آزهَى2جذٍل 

 ؾطح هعٌبزاضی Tهمساض  هیبًگیي پیكطفت تحهیلی اظازییزضخِ گطٍُ

 02/3 53 گَاُ
68/0 000/0 

 43/9 74 تدطثِ

اى اظ زثیط یّبی گطٍُ تدطثی، ثِ زًجبل اؾتفبزُآهَظاى والؼتحهیلی زاًف پیكطفت یزّس وِ هیبًگیي ًوطُهی خسٍل فَق ًكبى

ًوطُ  6حسٍز  -ٍُ زض ایي گط ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتنهكبضوتی ثطای تسضیؽ یبزگیطی –ّبی یبززّی ضٍـ

ٍتدطثی زض ایي گَاُّبیآهَظاى گطٍُتحهیلی زاًفًوطات پیكطفتثَزُ، اذتالف ایدبزقسُ ثیي هیبًگیيضقس گَاُ ثیكتط اظ گطٍُ

 ثبقس. زاض هیتدطثی هعٌی% ثِ ًفع گطٍُ 99پبیِ زض ؾطح 
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 رٍُ گَاُ ٍ تجربِّای دٍ گآهَزاى كالستحصيلی داًص: درصذفراٍاًی ًورات پيشرفت2ًوَدار

 

ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی هكبضوتی ثطای آهَظـ یبزگیطی –ّبی یبززّی زّس وِ  اؾتفبزُ اظ ضٍـهیًوَزاض فَق ًكبى

 اؾتّب زض گطٍُ تدطثی قسُآهَظاى ایي والؼتحهیلی زاًفاى ؾجت ثْجَز ًوطات پیكطفتزثیطتَؾ   پبیِ ّفتن

ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثهی  تسضیؽ هجتٌی ثط یبزگیطی هكبضوتی ثطای آهَظـ ضٍـ ّبی پػٍّف زضذهَل تبثیطّبییبفتِ

ـ   تسضیؽ ؾٌتی زض ضغجت ثِ تحهیل زاًفّبیزض همبیؿِ ثب ضٍـ پبیِ ّفتن ، ههَضز  Tّهبی آههبضی آظههَى   آهَظاى اثتهسایی وهِ ثهب ضٍ

 اؾت.اًس زض خسٍل ظیط آهسٍُتحلیل لطاضگطفتِتدعیِ
 ّای  دٍ گرٍُ گَاُ ٍتجربیآهَزاى كالستحصيل داًصبِرغبت T آزهَى . ًتایج 3جذٍل 

 ؾطح هعٌبزاضی Tهمساض  تحهیلثِضغجتهیبًگیي  اظازییزضخِ گطٍُ

 3/18 44 گَاُ
0/31 011/0 

 10/72 64 تدطثِ

 

اى اظ زثیط یزًجبل اؾتفبزُثِ طثِگطٍُ تدّبی آهَظاى والؼتحهیل زاًف ثِ ضغجت یزّس وِ هیبًگیي ًوطُهیفَق ًكبى خسٍل

-اظ ًوطُ ًوطُ ثْتط 7/5، حسٍز ّفتن  یِپب یوتبة علَم تدطث یيثرف علَم ظهیبزگیطی هكبضوتی ثطای تسضیؽ  –ّبی یبززّی ضٍـ

-طٍُتحهیل زض زٍ گثِ، اذتالف ایدبزقسُ ثیي هیبًگیي ًوطات ثْجَز ضغجتقسُ اؾتآهَظاى گطٍُ گَاُ ضغجت ثِ تحهیل زاًف ی

 ثبقس.  زاض هیتدطثی هعٌیًفع گطٍُ%  ثِ 99گَاُ ٍ تدطثی، زض ؾطح 

 
 ّای دٍ گرٍُ گَاُ ٍ تجربِآهَزاى كالستحصيلی داًص: درصذ فراٍاًی ًورات رغبت3ًوَدار 
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اؾت،  قسُ یِّبی زٍ گطٍُ گَاُ ٍ تدطثی تْآهَظاى والؼتحهیل زاًف ثِ فطاٍاًی ًوطات ضغجت ًوَزاض فَق وِ ثط اؾبؼ زضنس

ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن یبزگیطی هكبضوتی ثطای تسضیؽ  –ّبی یبززّیزّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍـهی ًكبى

 اؾت.               قسُ ِتدطثآهَظاى زض گطٍُتحهیل زاًفثِؾجت ثْجَز ضغجت تدطثی

یهبزگیطی   -ّبی یبززّیثب ضٍـ علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ ّفتن ظـاى اظ آهَزثیط قغلی پػٍّف هطثَ  ثِ ضضبیت ّبییبفتِ

 اؾت.ٍتحلیل لطاضگطفتِ اًس زض خسٍل ظیطآهسُتَنیفی هَضز تدعیِّبی آهبضیهكبضوتی وِ ثب ضٍـ

 
 یادگيری هشاركتی  –دّی ّای یادبا رٍشّفتن  یِپا یكتاب علَم تجرب ييبخص علَم زهاز تذریس  ِتجرباى گرٍُدبير. هيساى رضایت 8جذٍل 

 زضنس فطاٍاًی پبؾد ّب

 نَضت ؾَال

 ون ظیبز ذیلی ظیبز

 تعساز زضنس تعساز زضنس تعساز زضنس

 0 0 6 0/50 6 0/50  علَم تدطثیهٌسی ثِ اخطای ّویبضی زض آهَظـ زضؼ هیعاى عاللِ

 1 3/8 6 0/50 5 7/41 ّبی هكبضوتی ثب ضٍـ علَم تدطثیتدطثی اظ تسضیؽگطٍُاىزثیطولی ضضبیت

 

ثرف علَم ظهیي وتبة علَم تدطثی پبیِ هكبضوتی یبزگیطی -یبززّی ّبیهدطی ضٍـ اىزثیطثٌسی ًظطات خسٍل وِ زضآى خوعایي

ثِ  علَم تدطثیآهَظقی زض آهَظـ ّبی خسیسثِ اخطای یطح ِتدطث اى گطٍُزثیط یزّس وِ ولیِهی قسُ، ًكبى زازُضا  ًوبیف ّفتن

ّبی یبززّی ضٍـ ثب اؾتفبزُ اظ یَض ولی اظ تسضیؽتدطثی ثِ اى ّوىبض زض گطٍُزثیط% اظ  91ثَزُ، حسٍز  هٌسقبى عاللِآهَظاىفزاً

 اًس.ظیبز تب ظیبز ضضبیت زاقتِیبزگیطی هكبضوتی ثِ همساض ذیلی –
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :
 

زاًف آهَظاى زض ًبحیِ  -آظهَى ثب خلت ّوىبضی زٍ گطٍُ اظ زثیطاىٍ اخطای پیف آهَظى ٍ پؽ  یتدطث یوِهطبلعِ ثب ضٍـ ً یيا

آهَظـ ثرف علَم  یثطا یهكبضوت یبزگیطی -یبززّی یاؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب یطتبث یثِ ثطضؾگطٍُ تدطثِ(  -یه ظاّساى )گطٍُ گَاُ

 یلىطهٌطك ٍ ثْجَز ًگطـ ثِ تحهثْجَز تف یلی،تحه یكطفتاٍل زٍضُ اٍل هتَؾطِ( زض پ یِّفتن )پب یِپب یوتبة علَم تدطث یيظه

پؽ اظ اخطای زٍضُ  پػٍّف یحپطزاظز. ًتب یهثب اؾتفبزُ اظ پطؾف ًبهِ ّبی ضٍا ٍ پبیب آًبى  یطاىزث یقغل یتزاًف آهَظاى ٍ ضضب

 یهكبضوت یبزگیطی یبززّی یزّس وِ اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّب یًكبى ه آهَظقی ٍ ثب تدعیَْتحلیل آهبضی پطؾف ًبهِ ّبی پػٍّف 

زاًف آهَظاى  یلٍ ضغجت ثِ تحه یتفىط هٌطم یلی،تحه یكطفتّفتن زض پ یِپب یوتبة علَم تدطث یيآهَظـ ثرف علَم ظه یثطا

ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  یؽضٍـ، اظ تسض یيّوىبض زض ا یطاىًؿجت ثِ گطٍُ گَاُ زاقتِ، زث یهثجت ثِ نَضت هعٌبزاض یطگطٍُ تدطثِ  تبث

 زاقتِ اًس. یتضضب یبزتب ظ یبزظ یلیذ اىیعثِ ه یهكبضوت یبزگیطی -یبززّی یّب

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 ٍ ٍظاضت آهَظـ یآهَظق ی، اًتكبضات زفتط تىٌَلَغ14ؾبل  ی،آهَظق یهمبلِ. هدلِ ضقس تىٌَلَغ یبضی،ّو یكاظ یط یبزگیطیآلبظازُ، هحطم. ؾبذتبض  -1

 . 1378پطٍضـ، تْطاى، 

 . 375تْطاى،  تطثیت، ٍ یناًتكبضات پػٍّكىسُ تعل زضٍى، گٌح یبزگیطی. یفبیوِ؛ ض َف،عل یْی،فم -2

 .1378. تْطاى. تطثیت ٍ تعلین پػٍّكىسُ اًتكبضات. تیوع آظهَى زض عولىطز ؾٌدف. ضضب ویبهٌف،علی -3

 .1371ؾوت، تْطاى، اًتكبضات پطٍضقی، ٍ یآهَظق ّبی . هْبضتی،حؿيقعجبً -4

. پطٍضـ ٍ هطبلعبت آهَظـ پػٍّكگبُ اًتكبضات. پطلع ٍ تیوع هطبلعبت زض ایطاى آهَظاى زاًف ىطزولوطیوی،عجسالعظین. ًگبّی ثِ خبیگبُ ٍ ضًٍس ع -5

 .1387. تْطاى

 . 1376 ی،تْطاى،تطخوِ: هحوسضضبثْطًد یستسضیؽ،خس یهبضقب. الگَّب یل،ٍ یؽ؛ثطٍؼ،خَ -6

 هتحس، هلل ؾبظهبى وَزوبى نٌسٍق ٍپطٍضـ، اضت آهَظـٍظ عوَهی ٍپطٍضـ آهَظـ یبزگیطی،زفتط –یبززّی ًَیي ّبی ثْوي.ضٍـ یعازُ،خَاز -7

 .1379تْطاى،  یًَیؿف،

 یآهَظق تىٌَلَغی زفتط ،اًتكبضات146 هؿلؿل قوبضُ ّیدسّن، آهَظقی،زٍضُ ضقستىٌَلَغی . هدلِهكبضوتی،همبلِ یبزگیطی.نبضهی،یحیی یًظط -8

 . 1381ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ، تْطاى،ثْوي هبُ 

 یآهَظق ی، اًتكبضات زفتط تىٌَلَغ170، قوبضُ هؿلؿل22(، همبلِ. هدلِ ضقسهعلن، ؾبلیویت ی)ضٍـ وبضآ  یهكبضوت یبزگیطیاحوسًٍس، هحوس.  -9

 . 1382 تْطاى، پطٍضـ، ٍ ٍظاضت آهَظـ

 پطٍضـ، ٍ هَظـٍظاضت آ آهَظقی تىٌَلَغی زفتط ، اًتكبضات3ٍ 2، قوبض12ُهمبلِ. هدلِ ضقسهعلن، ؾبل فعبل، تسضیؽ ّبی آضهٌس،هحوس. ضٍـ -10

 .1372 تْطاى،

، اًتكبضات  5، قوبضُ  تطثیت ٍ ینفهلٌبهِ تعل فمیْی، همبلِ. تطخوِ فبیوِ ی،هكبضوت یبزگیطی پیطاهَى قسُ اًدبم یمبتتحم ثٌسی . خوعیي،ضاثطتاؾلَ -11 

 .1371ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ، تْطاى ،  یتٍ تطث ینپػٍّكىسُ تعل

 یآهَظق یمبتتحم قَضای وطزؾتبى، اؾتبى زض هتَؾطِ زٍضُ یطاىفعبل تَؾ  زث یؽتسض ّبی¬ضٍـ یطیٍ ثىبضگ یب آقٌ یعاىه ی. ثطضؾی،ضضبوَثط -12

 . 1380ؾبظهبى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتبى وطزؾتبى ،

اؾتبى  یظقآهَ یمبتتحم قَضای ّوساى، هتَؾطِ اؾتبى  زض زٍضُ یؽفعبل تسض ّبی ضٍـ یطیعَاهل هطتج  ثب ثىبضگ ی. ثطضؾّوت،قىَفِ یٍحست -13

 . 1382ّوساى، 
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