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 قكن اىآهَظ زاًف يبزگیطی زضؼ ضيبضی ضٍـ ثبظی آهَظقی زض تإثیط

 اضزثیل قْطؾتبى اثتسايی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 ٠3ؼوی٥ ٠ض١غم ك 2ٚاؿٟ ماةؼم،  1اکتؼ ّتغا٥ٝ زادق صـ٤ك٨ٞ یّٞ
 

 چکیسُ

درس ریاوی  یادگیؼم در ةازم آ٨٠زقی جغریؾ ركش جأدیؼ ةؼرؿی ٨ُ٤٠ر ة٥ جضٛیٙ ای٢

 گؼكق ةا ٣ی٥١ آز٠ایكی ٨٣ع از جضٛیٙ .قغ ا٣ساـ اردةیٜ ق٧ؼؿحاف اةحغایی قكٟ افآ٨٠ز دا٣ف

 آ٨٠ز دا٣ف 140 ٦ا آف از ك ا٣حعاب ام ظ٨ق٥ ٨رتم ة٥ ٠غرؿ٥ 8 جْغاد .اؿث ک٤حؼؿ ك آز٠ایف

# دظحؼ 35 ك پـؼ 35$ ک٤حؼؿ گؼكق ٣٘ؼ 70 ك# دظحؼ 35 ك پـؼ 35$ آز٠ایف گؼكق ٣٘ؼ 70 قا٠ٜ

 ةا ة٨د اؿح٤تاًی ك ج٨می٘ی آ٠ار قا٠ٜ ک٥ ٦ا دادق جضٞیٜ ك جسؽی٥ .قغ ا٣حعاب جنادٗی م٨رت ة٥

ؽار ٣ؼـ از اؿح٘ادق  t آز٨٠ف از ٠حٕیؼ٦ا ةی٢ دار ٤ْ٠ی ج٘اكت ؿیةؼر ةؼام .قغ ا٣ساـ SPSS ٗا

 ٣ـتث ة٧حؼم جضنیٞی پیكؼٗث دارام آز٠ایف گؼكق افآ٨٠ز دا٣ف داد ٣كاف ٣حایر .قغ اؿح٘ادق

 دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف از ةیكحؼ آز٠ایف گؼكق پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف پیكؼٗث ک٥ ٦ـح٤غ ک٤حؼؿ گؼكق ة٥

 ج٘اكت .اؿث دار ٤ْ٠ی دظحؼ ك پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف در ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق ج٘اكت .ة٨د

ک٥  د٦غ ٠ی٣حیس٥ ة٥ دؿث آ٠غق ٣كاف  .اؿث دار ٤ْ٠ی آز٠ایف گؼكق دظحؼ ك پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف

 .اف ٠ؤدؼ ةاقغآ٨٠ز دا٣فغ در یادگیؼم درس ریاوی ج٨ا٣ ٠یركش جغریؾ ةازم آ٨٠زقی 

 ضيبضی زضؼ تحهیلی، پیكطفت ثبظی آهَظقی،  :کلیسی ّبی ٍاغُ

 هقسهِ 
                                                           

 Ardebil_abbas@yahoo.comاردةیٜ،  2ارقغ رقح٥ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی،آ٨٠زگار ٣اصی٥  کارق٤اس.  1
 اردةیٜ 1ارقغ آ٨٠زش ةؽرگـاالف،  آ٨٠زگار ٣اصی٥  کارق٤اس.  2
 کارق٤اس آ٨٠زش پؽقكی.  3
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 ٠ؤدؼجؼ ك ٨٣ی٢ ٦ام ركش ک٥ ٦ـح٤غ جالش در د٣یا ؿؼاؿؼ در پؼكرش ك آ٨٠زش ٦ام اـ٣ُ ا٠ؼكزق

 ٦ام ركش ةؼام ٤٠اؿب ٦ام زایگؽی٢ از یكی .ک٤٤غ آ٨٠زش ؿ٤حی ٦ام ركش زایگؽی٢ را

 ك جؼی٢ یاٗح٥ گـحؼش از یكی ٠كارکحی یادگیؼم .اؿث ٠كارکحی یادگیؼم ركش ؿ٤حی جغریؾ

 ٨ًر ة٥ قی٨ق، ای٢ .اؿث جؼةیث ك جْٞیٟ در ١ّٞی ك پژك٦كی ٣ُؼم، ٦ام ص٨زق ٠٘یغجؼی٢

یا٣گ ك $ ق٨د ٠ی اؿح٘ادق ریاوی یادگیؼم در دةـحاف كیژق ة٥ آ٨٠زقی ؿ٨ٌح ج١اـ در گـحؼدق،

 دارد، ک٥ ذ٤٦ی ك ا٣حؽاّی ٠ا٦یث ظاًؼ ة٥ ریاوی آ٨٠زش آ٨٠زقی، ٨٠اد ٠یاف از .#2005 ی٨ٝ

$ًاٝب  اؿث ذ٤٦ی ٗؼای٤غ٦ام ك ٌٛی٤٠ ؿاظحار٦ام پؼكرش ك گـحؼش در اةؽار ٠ؤدؼجؼی٢

 ٠یاف ٦ا ؿاؿ یادگیؼم، جـ٧یٜ ٨ُ٤٠ر ة٥ درس کالس در ٦ا ةازم از اؿح٘ادق .#1386زادق،

 ٦ا ٧٠ارت ج١ؼی٢ ز٧ث را افآ٨٠ز دا٣ف ا٣گیؽقی را٦تؼد٦ام ةازم، .اؿث ة٨دق ٠حغاكؿ ١ْٞ٠ی٢

 .#1996ك یك٨ـ،  $ة٨ٞـ ؿازد ٠ی ة٤ا ٦ا آف یادگیؼم ةؼام ٨ٚم ام پای٥ ك ةعكغ ٠ی ة٧ت٨د

 ک٥ ک٤غ ٠ی ک١ك افآ٨٠ز دا٣ف ة٥ جغریؾ، اةؽار ٨٤ّاف ة٥ ٦ا ةازم ک٥ ٠ْحٛغ٣غ ژك٦كگؼاف،پ

 جغكی٢ ك ٠ـائٜ ةا زدف ک٥ٞ ك ؿؼ قا٣ؾ ٦ا آف ة٥ ةازم ا٣ساـ ١٦چ٤ی٢ ک٤٤غ، صٜ را ٠ـائٜ

 رؿغ، ٠ی ٣ُؼ ة٥ .ؿازد ٠ی ٗؼا٦ٟ ج٧غیغ از دكر ة٥ ٠ضیٌی در ٠ككالت صٜ ةؼام را ٦ایی را٦تؼد

 ج٘كؼقاف از ک٥ ٣غارد دٝیٞی ،ک٤٤غ ٠ی اةغاع ظ٨دقاف را ٠ـأ٥ٝ صٜ اؿحؼاجژم ک٨دکاف، كٚحی

 کـب ة٧حؼم اصـاس ك کؼدق پیغا ٠٘ا٦یٟ از جؼم ٨ٚم درؾ قؼایي، ای٢ در ةٞك٥ ةؼدار٣غ، دؿث

 زٞـات دركف در ج٘ؼیش ةا ج٨أـ آ٨٠زش یك ةؼام ٠٨١ّان  ٦ا، ةازم رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥ .ک٤٤غ ٠ی

ِ در .٠٘یغ٣غ کالس  #2005اؿث $ة٣٨ك ك د٢٣،  ٠ضیي ك اةؽار٦ا ق٤اظث كؿی٥ٞ ةازم، كٚا

 ةؼام ریاوی جغریؾ ک٥ ق٨د ٠ی صامٜ ز٠ا٣ی ک٨دکاف ةؼام ریاوی ة٧حؼ درؾ ك یادگیؼم

 .اؿث ةازم از اؿح٘ادق جغریؾ، ٦ام ركش جؼی٢ زػاب ك ة٧حؼی٢ از یكی .ةاقغ زػاب ٦ا آف

 پیغا دؿحؼؿی زغیغم ذ٤٦ی ٠٘ا٦یٟ ة٥ آ٨٠زقی ٦ام ةازم كیژق ة٥ ٦ا ةازم ظالؿ در ک٨دکاف

 ٦ام ر٣گ ةا ةازم ک١ك ة٥ آ٣اف .١٣ای٤غ ٠ی کـب را ة٧حؼم ك ةیكحؼ ٦ام ٧٠ارت ك ک٤٤غ ٠ی

 دؿث ة٥ را ام ارز٣غق جسارب ك گؼد٣غ ٠ی آق٤ا ٠ح٘اكت ٦ام ز٧ث ك گ٣٨اگ٨ف اقكاؿ ٠عحٖٞ،

 ةازم .ق٨د ٠ی ٗؼاگؼٗح٥ رٔتث ك ٠یٜ ةا ك ٗكار ةغكف آ٨٠ظح٤ی ٠ٌاٝب ةازم صی٢ در ك آكر٣غ ٠ی
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 ك ک٤غ ک٤حؼؿ ك ة١٧٘غ ةك٤اؿغ، ک٤غ ٠ی ز٣غگی آف در ک٥ را د٣یایی جا ک٤غ ٠ی ک١ك ک٨دؾ ة٥

ْیث ٠یاف  ةازم اؿث، رؿیغق ا٣ساـ ة٥ جاک٨٤ف ک٥ جضٛیٛاجی ة٥ ج٨ز٥ ةا .ةگػارد ٗؼؽ جعیٜ ك كٚا

 ٦ام ٣ُاـ .ةاقغ داقح٥ ةؽرگـاالف حیص ك ک٨دکاف یادگیؼم در ام ک٤٤غق جْیی٢ ٣ٛف ج٨ا٣غ ٠ی

ؽایف ا٣غیك٥ در ٨١٦ارق ز٧اف پؼكرش ك آ٨٠زش پیكؼٗح٥  در پؼكرقی م٦ا ْٗاٝیث ك ةازم ٣ٛف ٗا

 ٚغرت در ةٞك٥، ةاقغ جأدیؼگػار ج٨ا٣غ ٠ی ریاوی آ٨٠زش در ج٧٤ا ٥٣ ةازم .٦ـح٤غ آ٨٠زش

 از ٠ضاؿتاجی ا١ّاؿ ا٣حٛاؿ ك دیغارم دٚث ج٨ٛیث ك ج١ؼکؽ ک٨دکاف ا٣حعاب ك گیؼم جن١یٟ

 .#1386ًاٝب زادق، اؿث $ ٨٠دؼ ذ٤٦ی، ١ّٞیات ة٥ کأػم ١ّٞی ك ا٣گكحی ق١ارش

در داظٜ ك ظارج  جغریؾ ریاوی ةا اؿح٘ادق از ةازم جضٛیٛات ٠عحٞ٘ی ٦ام ركشدر ز٠ی٥٤ 

 آ٨٠زش ٨٤ّاف ةا جضٛیٛی# 1384$ ١ّٞغارم ة٥: ّتاؿی ج٨اف ٠یکك٨ر م٨رت گؼٗح٥ اؿث ک٥ 

 دٝیٜ ة٥ ةازم ک٥ داد ٣كاف جضٛیٙ ای٢ ٣حایر .داد ا٣ساـ ةازم کارت از اؿح٘ادق ةا وؼب زغكؿ

 یاد ة٧حؼ را وؼب زغكؿ ق٨د ٠ی ةاّخ ک٤غ ٠ی ایساد افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ در ک٥ ٣كاًی ك زػاةیث

 ؿؼّث ةؼ ؿحارق ةازم جأدیؼ ٨٤ّاف ةا جضٛیٛی در# 1387$ ر٣سگؼ ك اؿ١اّیٞی ّٞی .ةگیؼ٣غ

 ؿحارق ةازم ک٥ داقح٤غ ةیاف دةـحاف ؿ٨ـ ك دكـ اكؿ، ٦ام پای٥ در وؼب ك ٧٤٠ا ز١ِ، یادگیؼم

# 1390$ ٌٝی٘یاف ك ظ٨قتعث .اؿث ٠ؤدؼ ریاوی، ا١ّاؿ ك ٠٘ا٦یٟ درؾ ك ١ّٞیات جـؼیِ در

 ریاوی ١ّٞكؼد ك ٠ْٟٞ جغریؾ ٠ْٟٞ، ٦ام كیژگی ةی٢ راة٥ٌ ةؼرؿی ٨٤ّاف ةا جضٛیٛی

 ا٣ساـ در ٦ٟ افآ٨٠ز دا٣ف ١ّٞكؼد ک٥ داد كاف٣ جضٛیٙ ای٢ ٣حایر .پؼداظح٤غ افآ٨٠ز دا٣ف

 ك جسؼة٥ ج٨ؿي یادگیؼم ز٠اف ك ٗؼمث ًؼیٙ از ریاوی ٠ـائٜ صٜ در ٦ٟ ك ٠ضاؿتات

 .ا٣غ قغق ةی٤ی پیف ٠ْٟٞ جضنیالت

 ریاوی یادگیؼم ةؼ ٠ضیٌی ا٣ْ٘اؿ ك ْٜٗ ك ةازم ًؼاصی ٨٤ّاف جضث جضٛیٛی #2002$ ژ٣ی٨

 پازؿ کؼدف جك١یٜ ٠ا٤٣غ ٗكؼم ٦ام ةازم ک٥ داد ٣كاف جضٛیٙ ای٢ ٣حایر .داد ا٣ساـ ک٨دکاف

ؽایف ةاّخ  ٨٤ّاف جضث جضٛیٛی # در2007$ ةؼگ .ق٨د ٠ی ک٨دکاف در ریاوی یادگیؼم ٚغرت ٗا

 ک٤غ ٠ی ةیاف ریاوی یادگیؼم ةؼام ام كؿی٥ٞ ٨٤ّاف ة٥ ةازم ة٥ ٣ـتث افآ٨٠ز دا٣ف ٠حىاد ٣گؼش
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 ةاّخ افآ٨٠ز دا٣ف در ك ق٨د اّغاد ة٧حؼ ادگیؼمی ةاّخ ظؼدؿاؿ ک٨دکاف در غج٨ا٣ ٠ی ةازم داقث

 # جضٛیٛی ةا ٨٤ّاف ١ْٞ٠اف٣2011یك٨ٝحا $ .ق٨د ریاوی در ظالٚیث ك ریاوی یادگیؼم ة٧ت٨د

ریاوی اؿح٘ادق کؼد؟  یادگیؼم ٗؼای٤غ جك٨ٝ٨٤ژم ةؼام ة٧ت٨د از ج٨اف ٠ی چگ٥٣٨ .دا٣ف زا٥ْ٠ ةؼام

 ك ق٤اظحی ٣ٛك٥ از ٨١٣دارق٤اظحی، اؿح٘ادق قی٨ق از ٠ْٟٞ ک٥ ز٠ا٣ی ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٣كاف داد،

ؽایف ٠ـأ٥ٝ صٜ ةؼگ٥ ٦ام در  زغیغ اًالّات ة٥ ٣ـتث صـاؿیث ك دریاٗث ز٧ث ٗا

ؽایف ریاوی یادگیؼم ،ک٤غ ٠ی اؿح٘ادق افآ٨٠ز دا٣ف ٣ُؼ ة٥ ا١٦یث ٨٠و٨ع ك ةؼام  .یاةغ ٠ی ٗا

 .ا٣ساـ قغ ف ای٢ جضٛیٙاآ٨٠ز دا٣فةؼرؿی جأدیؼ جغریؾ ریاوی ١٦ؼاق ةا ةازم در یادگیؼم 

 

 تحقیق ّبی فطضیِ

 .پیكؼٗث ة٧حؼم در درس ریاوی دار٣غ اف گؼكق آز٠ایف ٣ـتث ة٥ گؼكق ک٤حؼؿآ٨٠ز دا٣ف -1

 .ج٘اكت ٤ْ٠ی دار كز٨د دارد اف پـؼ گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿآ٨٠ز دا٣فةی٢  -2

 .دارد كز٨د دار ٤ْ٠ی ج٘اكت ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ -3

 .اف پـؼ ك دظحؼ گؼكق آز٠ایف ج٘اكت ٤ْ٠ی دار كز٨د داردآ٨٠ز دا٣فةی٢  -4

 

 ضٍـ قٌبؾی تحقیق

زا٥ْ٠ آ٠ارم قا٠ٜ کٞی٥  .جضٛیٙ صاوؼ از ٨٣ع ٣ی٥١ آز٠ایكی ةا گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ اؿث

٠ك٨ٕؿ ة٥ جضنیٜ  1392-93ق٧ؼؿحاف اردةیٞك٥ در ؿاؿ جضنیٞی  اف پای٥ قكٟآ٨٠ز دا٣ف

٣٘ؼ گؼكق  70ک٥ قا٠ٜ  آ٨٠ز دا٣ف ٠140ارم ةؼ اؿاس زغكؿ ٨٠رگاف قا٠ٜ ٥٣٨١٣ آ .ة٨د٣غ

ک٥ ة٥  ةاقغ ٠یدظحؼ#  35پـؼ ك  ٣35٘ؼ گؼكق ک٤حؼؿ $ 70دظحؼ# ك  35پـؼ ك  35آز٠ایف $

م ٠ضٛٙ ؿاظح٥ در درس ریاوی ٦ا آز٨٠فاةؽار پژك٦ف قا٠ٜ  .م٨رت جنادٗی ا٣حعاب قغ

٠ضٛٙ پؾ از  .اةحغایی اؿح٘ادق قغق اؿثک٥ از ٠ٌاٝب کحاب درؿی ریاوی قك١ ةاقغ ٠ی
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٠ك٨رت ةا ١ْٞ٠اف پای٥ قك١اةحغایی ٠ٌاٝب را ا٣حعاب ك پیف آز٨٠ف ك پؾ آز٨٠ف را ًؼاصی 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢  .٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گؼٗث ٦ا آز٨٠فؿپؾ ةا اؿح٘ادق از وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ  .کؼد

درمغ ٠ضاؿت٥ قغ در  83آز٨٠ف  درمغ ك در پؾ 81ک٥ وؼیب آٝ٘ام کؼك٣تاخ در پیف آز٨٠ف 

٠ضٛٙ پؾ از ٠ٌاْٝات کحاةعا٥٣ ام ةا صى٨ر  .٣حیس٥ ٦ؼ دك آز٨٠ف دارام ركایی ٤٠اؿب ٦ـح٤غ

ؿپؾ در گؼكق آز٠ایف ة٥ ٠غت  .اف ٤٠حعب پیف آز٨٠ف گؼٗثآ٨٠ز دا٣فدرس از  ٦ام کالسدر 

ت ٨١ْ٠ؿ ا٣ساـ زٞـ٥ جغریؾ ریاوی ٦ؼاق ةا ةازم ك در گؼكق ک٤حؼؿ جغریؾ ریاوی ة٥ م٨ر 20

اف پؾ آز٨٠ف گؼٗح٥ آ٨٠ز دا٣فزٞـ٥ از  20پؾ از آف از ٠ٌاٝب جغریؾ قغق در ًی ای٢  .قغ

ؽار  ة٤غم دؿح٥م ة٥ دؿث آ٠غق پؾ از ٦ا دادق .قغ ٨٠رد جسؽی٥ ك  SPSSةا اؿح٘ادق از ٣ؼـ ٗا

 .جضٞیٜ ٚؼار گؼٗث

 ًتبيج

اف پـؼ آ٨٠ز دا٣فآز٨٠ف در ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات پؾ  د٦غ ٠ی# ٣كاف 2 ك 1ةؼرؿی زغكؿ ٦ام $

ؽایف یاٗح٥ اؿث كٝی در گؼكق ک٤حؼؿ  گؼكق آز٠ایف ٣ـتث ة٥ پیف آز٨٠ف ة٥ ٨ًر ٠ضـ٨ؿی ٗا

ك گؼكق آز٠ایف ک٥ ة٥ ركش ةازم آ٨٠زقی در درس ریاوی آ٨٠زش  ج٘اكت چك١گیؼ ٣یـث

 .ة٥ ٠ؼاجب ١ّٞكؼد ة٧حؼم داقح٤غ کؼد٣غ ٠یدریاٗث 

 

 

 آظهَى پیف زض پؿطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ تبًساضزاؾ اًحطاف ٍ هیبًگیي (1) جسٍل

ا٣ضؼاؼ  ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦ا گؼكق

 اؿحا٣غارد

 08/2 18/16 35 آز٠ایف

 75/1 20/17 35 ک٤حؼؿ
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 آظهَى پؽ زض پؿطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ اؾتبًساضز اًحطاف ٍ هیبًگیي (2جسٍل )

ا٣ضؼاؼ  ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦ا گؼكق

 اؿحا٣غارد

 24/1 93/18 35 آز٠ایف

 39/1 90/17 35 ک٤حؼؿ

 

اف آ٨٠ز دا٣ف در آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات ٠یا٣گی٢ ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف #4ك  3$ م٦ا زغكؿ ةؼرؿی

ؽایف ٠ضـ٨ؿی ٨ًر ة٥ آز٨٠ف پیف ة٥ ٣ـتث آز٠ایف گؼكق دظحؼ  گؼكق در كٝی اؿث یاٗح٥ ٗا

وی ٣یـث كگؼكق آز٠ایف ک٥ ة٥ ركش ةازم آ٨٠زقی در درس ریا چك١گیؼ ج٘اكت ک٤حؼؿ

 .ة٥ ٠ؼاجب ١ّٞكؼد ة٧حؼم داقح٤غ کؼد٣غ ٠یآ٨٠زش دریاٗث 

 

 آظهَى پیف زض زذتطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ اؾتبًساضز اًحطاف ٍ هیبًگیي (3) جسٍل

ا٣ضؼاؼ  ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦ا گؼكق

 اؿحا٣غارد

 35/3 71/15 35 آز٠ایف

 17/2 42/16 35 ک٤حؼؿ

 

 آظهَى پؽ زض زذتطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ اؾتبًساضز اًحطاف ٍ هیبًگیي (4) جسٍل

ا٣ضؼاؼ  ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦ا گؼكق

 اؿحا٣غارد

 17/3 26/17 35 آز٠ایف

 93/1 88/16 35 ک٤حؼؿ
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اف گؼكق آز٠ایف در درس آ٨٠ز دا٣فک٥ پیكؼٗث  د٦غ ٠ی# ٣كاف 4جا  1$ م٦ا٣حیس٥ زغكؿ 

 گؼكق افآ٨٠ز دا٣ف ک٤غ ٠یف جضٛیٙ ک٥ ةیا 1ریاوی ة٧حؼ از گؼكق ک٤حؼؿ اؿث، ای٢ ٣حیس٥ ٗؼوی٥ 

 .ک٤غ ٠یدار٣غ را جأییغ  ریاوی درس در ة٧حؼم پیكؼٗث ک٤حؼؿ گؼكق ة٥ ٣ـتث آز٠ایف

گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ  ک٥ ةی٢ ١٣ؼات پیف آز٨٠ف د٦غ ٠ی٣كاف  5ةؼرؿی زغكؿ 

 .درمغ ج٘اكت ٤ْ٠ی دار كز٨د ٣غارد 95اف پـؼ در ؿٌش ا١ًی٤اف آ٨٠ز دا٣ف

 

 آظهَى گطٍُ آظهبيف ٍ کٌتطل پؿطاى پیف t( آظهَى 5جسٍل )

 دارم ٤ْ٠یؿٌش  t درز٥ آزادم ٦ا گؼكق

 73/0 338/0 68 پیف آز٨٠ف آز٠ایف

    پیف آز٨٠ف ک٤حؼؿ

 

 ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق آز٨٠ف پؾ ١٣ؼات ةی٢ ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف #6$ زغكؿ ةؼرؿی

٣حیس٥ ة٥ دؿث آ٠غق  .دارد كز٨د دار ٤ْ٠ی درمغ ج٘اكت 95در ؿٌش ا١ًی٤اف  پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف

 دار ٤ْ٠ی ج٘اكت ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤غ ٠یجضٛیٙ ک٥ ةیاف  2ٗؼوی٥ 

گؼكق آز٠ایف ک٥ ة٥ ركش ةازم آ٨٠زقی در درس ریاوی آ٨٠زش  .ک٤غ ٠یدارد را جأییغ  كز٨د

 .ة٥ ٠ؼاجب ١ّٞكؼد ة٧حؼم داقح٤غ کؼد٣غ ٠یدریاٗث 

 

 پؿطاى کٌتطل ٍ آظهبيف طٍُگ آظهَى پؽ t آظهَى (6) جسٍل

 ؿٌش t آزادم درز٥ ٦ا گؼكق

 دارم ٤ْ٠ی

 042/0 04/2 68 پؾ آز٨٠ف آز٠ایف

 پؾ آز٨٠ف ک٤حؼؿ
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 ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق آز٨٠ف پیف ١٣ؼات ةی٢ ک٥ د٦غ ٠ی # ٣كاف7$ زغكؿ ةؼرؿی

كق آز٠ایف ی٤ْی گؼ .٣غارد كز٨د دار ٤ْ٠ی ج٘اكت درمغ 95دظحؼ در ؿٌش ا١ًی٤اف  افآ٨٠ز دا٣ف

 .ك ک٤حؼؿ از ٣ُؼ یادگیؼم درس ریاوی در پیف آز٨٠ف ةا٦ٟ یكـاف ٦ـح٤غ

 

 زذتطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ آظهَى پیف t آظهَى (7) جسٍل

 درز٥ ٦ا گؼكق

 آزادم

t دارم ٤ْ٠ی ؿٌش 

 81/0 236/0 68 پیف آز٨٠ف آز٠ایف

 پیف آز٨٠ف ک٤حؼؿ

 

 ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق آز٨٠ف پؾ ت١٣ؼا ةی٢ ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف #8$ زغكؿ ةؼرؿی

٣حیس٥ ة٥ دؿث  .دارد كز٨د دار ٤ْ٠ی ج٘اكت درمغ 95دظحؼ در ؿٌش ا١ًی٤اف  افآ٨٠ز دا٣ف

 ج٘اكت ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤غ ٠یجضٛیٙ ک٥ ةیاف  3آ٠غق ٗؼوی٥ 

٨زقی در درس ریاوی گؼكق آز٠ایف ک٥ ة٥ ركش ةازم آ٠ .ک٤غ ٠یدارد را جأییغ  كز٨د دار ٤ْ٠ی

 .ة٥ ٠ؼاجب ١ّٞكؼد ة٧حؼم داقح٤غ کؼد٣غ ٠یآ٨٠زش دریاٗث 

 

 زذتطاى کٌتطل ٍ آظهبيف گطٍُ آظهَى پؽ t آظهَى (8) جسٍل

 ؿٌش t آزادم درز٥ ٦ا گؼكق

 دارم ٤ْ٠ی

آز٠ایف آز٨٠ف پؾ  68 47/2 03/0 

 ک٤حؼؿ آز٨٠ف پؾ
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اف پـؼ ك دظحؼ گؼكق آ٨٠ز دا٣ف٨٠ف ک٥ ةی٢ ١٣ؼات پیف آز د٦غ ٠ی# ٣كاف 9ةؼرؿی زغكؿ $

درمغ ج٘اكت ٤ْ٠ی دار ٣یـث كٝی ةی٢ ١٣ؼات پؾ آز٨٠ف ج٘اكت  95آز٠ایف در ؿٌش ا١ًی٤اف 

اف دظحؼ در یادگیؼم ةا آ٨٠ز دا٣فاف پـؼ ٣ـتث ة٥ آ٨٠ز دا٣فة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥  .٤ْ٠ی دار اؿث

٣حیس٥ ة٥ دؿث  .ا٣غ ٥داقحركش جغریؾ ةازم آ٨٠زقی در درس ریاوی ١ّٞكؼد ة٥ ٠ؼاجب ة٧حؼم 

 ٤ْ٠ی ج٘اكت آز٠ایف گؼكق دظحؼ ك پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤غ ٠یجضٛیٙ ک٥ ةیاف  4آ٠غق ٗؼوی٥ 

 .ک٤غ ٠یدارد را جأییغ  كز٨د دار

 

 زذتطاى پؿطاى ٍ آظهبيف گطٍُ آظهَى پیف آظهَى ٍ پؽ t آظهَى (9) جسٍل

 دارم ٤ْ٠یؿٌش  t درز٥ آزادم ٦ا گؼكق

 56/0 295/0 68 پیف آز٨٠ف پـؼاف

 پیف آز٨٠ف دظحؼاف

 02/0 85/2 68 پؾ آز٨٠ف پـؼاف

 پؾ آز٨٠ف دظحؼاف

 

 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

 ة٥ ٣ـتث آز٠ایف گؼكق افآ٨٠ز دا٣ف ،ک٤غ ٠یک٥ ةیاف  ٣1حیس٥ ة٥ دؿث آ٠غق از جضٛیٙ ٗؼوی٥ 

 ةا ٠غقآ دؿث ة٥ ٣حیس٥ .ک٤غ ٠یدار٣غ را جأییغ  ریاوی درس در ة٧حؼم پیكؼٗث ک٤حؼؿ گؼكق

 ٣ژاد ظغاداد ،#1387$ ر٣سگؼ ك اؿ١اّیٞی ،#1387$ اؿح٨ار ،#1384$ ١ّٞغارم ّتاؿی جضٛیٛات

 ز٠ی٥٤ در ١٦گی # ک2007٥# ك ةؼگ $2002، ژ٣ی٨ $#1390$ ١٦كاراف ك ّـگؼم ،$1388#

 .ةاقغ ٠ی ١٦ـ٨ ٦ـح٤غ ریاوی آ٨٠زش
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 ٤ْ٠ی ج٘اكت ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤غ ٠یجضٛیٙ ک٥ ةیاف  2ٗؼوی٥ 

اف گؼكق آز٠ایف در در درس ریاوی ة٥ ٠ؼاجب ١ّٞكؼد ة٧حؼم را آ٨٠ز دا٣فك  .دارد كز٨د دار

 ظغاداد جضٛیٛات ةا آ٠غق دؿث ة٥ ٣حیس٥ .ک٤غ ٠ی٣حیس٥ جضٛیٙ ای٢ ٗؼوی٥ را جأییغ  .ا٣غ داقح٥

 ٠ض١غم ك ارعز ك# 1390$ ١٦كاراف ك ّـگؼم ،#1389$ ١٦كاراف ك ق٨رکی کارگؼ ،#1388$ ٣ژاد

 ریاوی آ٨٠زش جأدیؼ ک٥ گ٘ث ج٨اف ٠ی ٣حیس٥ ای٢ جتیی٢ در .ةاقغ ٠ی ١٦ـ٨# 1390$ آةادم اص١غ

 ة٧حؼم جضنیٞی ١ّٞكؼد چ٥ چ٤اف ة٨دق ادؼةعف ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف در ةازم ةا

 .ا٣غ داقح٥ ک٤حؼؿ گؼكق ة٥ ٣ـتث

 ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤غ ٠یک٥ ةیاف  ٣3حیس٥ جضٛیٙ، ٗؼوی٥ 

اف پـؼ در یادگیؼم ةا آ٨٠ز دا٣فة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥  .ک٤غ ٠یدارد را جأییغ  كز٨د دار ٤ْ٠ی ج٘اكت

 دؿث ة٥ ٣حیس٥ .ا٣غ داقح٥ركش جغریؾ ةازم آ٨٠زقی در درس ریاوی ١ّٞكؼد ة٥ ٠ؼاجب ة٧حؼم 

 ١٦كاراف ك ّـگؼم ،#1389$ ١٦كاراف ك ق٨رکی کارگؼ ،#1388$ ٣ژاد ظغاداد جضٛیٛات ةا آ٠غق

 ج٨اف ٠ی ٣حیس٥ ای٢ جتیی٢ در .ةاقغ ٠ی ١٦ـ٨# 1390$ آةادم اص١غ ٠ض١غم ك زارع ك# $1390

 پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف ٠ا٤٣غ ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف در ةازم ةا ریاوی آ٨٠زش جأدیؼ ک٥ گ٘ث

 .ا٣غ داقح٥ ک٤حؼؿ گؼكق ة٥ ٣ـتث ة٧حؼم جضنیٞی ١ّٞكؼد چ٥ چ٤اف ة٨دق ادؼةعف

 دار ٤ْ٠ی ج٘اكت آز٠ایف گؼكق دظحؼ ك پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ،ک٤غ ٠یجضٛیٙ ةیاف  4ٗؼوی٥ 

 اؿح٨ار جضٛیٛات ظالؼ ةؼ ای٢ ٣حیس٥ .ک٤غ ٠ی٣حیس٥ جضٛیٙ ای٢ ٗؼوی٥ را جأییغ  .دارد كز٨د

 ةی٢ ج٘اكت ک٥ گ٘ث ج٨اف ٠ی ٣حیس٥ ای٢ جتیی٢ در .ةاقغ ٠ی# 1388$ ٣ژاد ظغاداد ك# $1387

 ةیكحؼ رٔتث ك ّال٥ٚ ك ١ْٞ٠اف ٠ؤدؼجؼ ك ة٧حؼ آ٨٠زش دٝیٜ ة٥ قایغ دظحؼ ك پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف

 .داقح٤غ دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف ة٥ ٣ـتث ة٧حؼم جضنیٞی پیكؼٗث ٦ا آف زیؼا ةاقغ پـؼ افآ٨٠ز دا٣ف

 هٌبثغ

 اةحغایی اف دكرقآ٨٠ز دا٣ف جضنیٞی پیكؼٗث ةؼ ٠كارکحی یادگیؼم ادؼةعكی"اؿح٨ار، ف، 

 .1387، 100-110، م٘ضات 1 ق١ارة ٦كحٟ، ؿاؿ ٗن٤ٞا٥٠ پیك ٨٣ر، ،"جتؼیؽ ق٧ؼ
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 ریاوی درس جضنیٞی پیكؼٗث ك ٣گؼش ةؼ ١٦یارم جغریؾ ركش جأدیؼ"ظغاداد ٣ژاد، ع، 

 - ١ّٞی رجت٥ دارام ، ٗن٤ٞا٥٠"گچـاراف ق٧ؼؿحاف قك١اةحغایی پای٥ افآ٨٠ز دا٣ف

 .1388، 73-94 ، م٘ضات1 ق١ارق پ٤سٟ، ؿاؿ اؿال٠ی، آزاد دا٣كگاق پژك٦كی

 ١ّٞكؼد ك ٠ْٟٞ جغریؾ ٠ْٟٞ، كیژگی ٦ام ةی٢ راة٥ٌ ةؼرؿی"ظ٨قتعث، ؼ؛ ٌٝی٘یاف، ـ، 

، 85-97، م٘ضات ٠2ْامؼ، ؿاؿ قكٟ، ق١ارق  ق٤اؿی ركاف، ٠س٥ٞ "افآ٨٠ز دا٣ف ریاوی

1390. 

 ریاوی ٠ـائٜ صٜ در ٗؼاق٤اظث آ٨٠زش جأدیؼ "زارع، ح؛ ٠ض١غم اص١غ آةادم، ف، 

آ٨٠زقی، ؿاؿ دكـ،  ٠غیؼیث در ٨٣ ر٦یاٗحی پژك٦كی - ن٤ٞا٥٠ ١ّٞیٗ ،"افآ٨٠ز دا٣ف

 .1390، 161-176، م٘ضات 3ق١ارق 

کارةؼدم،  ١ّٞی دا٣كگاق ج٧ؼاف، ا٣حكارات ک٨دکاف، جؼةیث ك جْٞیٟ ـ، ٨٣ةؼیاف، زادق ًاٝب

1386. 

، جضٛیٙ ـةعف ة٧ت٨د ةا کارت را وؼب زغكؿ یادگیؼم ج٨ا٣ـحٟ چگ٥٣٨ ١ّٞغارم، ـ، ّتاؿی

 .1384ادارق کٜ آ٨٠زش ك پؼكرش اؿحاف اردةیٜ، 

 گؼایی ؿاز٣غق ٣ُؼی٥ ادؼةعكی"م،  ا؛ کؼی١ی، ـ؛ قا٨٦را٣ی، ٠اٝعٞی٥٘، ص؛ رؿح١ی ّـگؼم،

 ال٦یساف، كاصغ کارةؼدم ریاویات ٠س٥ٞ ،"جضنیٞی -را١٤٦ایی دكرق ریاوی جغریؾ در

 .1390، 81-93 م٘ضات ،2 ق١ارق ٦كحٟ، ؿاؿ

 در وؼب ك ٧٤٠ا ز١ِ، یادگیؼم ؿؼّث ةؼ ؿحارق ةازم جأدیؼ"ب،  ر٣سگؼ، ع، ّٞی اؿ١اّیٞی،

 م٘ضات ،8 ق١ارق دكـ، دكرق رٗحار، ك ا٣غیك٥ ٠س٥ٞ ،"دةـحاف ؿ٨ـ ك دكـ اكؿ، ٦ام پای٥

54-45 ،1387. 

 ٦ام ٧٠ارت آ٨٠زش ادؼةعكی ةؼرؿی" كر  .کارگؼ ق٨رکی، ؽ؛ ٠ٞك پ٨ر، ـ؛ اص١غم، غ

 ریاوی یادگیؼم اظحالالت دارام ک٨دکاف ریاوی در ٘ا٦ی٠ٟ یادگیؼم ةؼ َؼیٖ، صؼکحی
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آ٨٠زقی، ؿاؿ چ٧ارـ،  ٠غیؼیث ك ر٦تؼم ، ٗن٤ٞا٥٠"٠یتغ قك١ك٧ؼؿحاف جا ؿ٨ـ پای٥

 .1389، 105-126، م٘ضات 3ق١ارق 
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