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 چکیدٌ
یادگیری داٌض پژوُض صاضر ةا ُدف ةررشی ٌلض رشاٌَ ُای آىّزطی در ةِتّد فرایٍد 

ی ىحّشعَ دوم طِرشحان فارشان ةَ ازرا درآىده اشث. روش جضلیق جّصیفی از  اىّزان دوره

ىلعؽ ىحّشعَ ن داٌض آىّزای کهیَو زاىؿَ آىاری ایً پژوُض طاىم ٌّع ُيتصحگی ةّده 

ٌفر ىی ةاطٍد کَ ةَ روش  3820، طاىم1395-96جضصیهی  در شال دوم طِرشحان فارشان

ةرای گردید. جّزیؽ  داٌض آىّزانپرشظٍاىَ ةیً  350جصادفی ظتلَ ای جؿداد ٌيٌَّ گیری 

اشحفاده گردید. آزىّن جی جک ٌيٌَّ ای جسزیَ و جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتصحگی پیرشّن و 

 یُا شال ةَ ٌصتث یآىّزط یُا رشاٌَ ةَ آىّزان داٌض یدشحرشٌحایر جضلیق ٌظان داد کَ 

ث. اشحفاده از رشاٌَ ُای آىّزطی ىّزب یادگیری ةِحر داٌض اش کرده دایپ ضیافزا گذطحَ

ىعانب درشی کَ از ظریق رشاٌَ ُای آىّزان و افزایض شعش اظالؾات آٌان ىی طّد و 

ق ٌظان داد کَ ُيچٍیً ٌحایر جضلی .آىّزطی ةیان ىی طٌّد ىاٌدگاری ةیظحری در ذًُ دارٌد

 آىّزان داٌض شیصض اشحفاده و یآىّزط ُای رشاٌَ از اشحفاده ةَ یعیىض ؾّاىم قیجظّةیً 

 راةعَ ىؿٍی دار ٌصتحا ضؿیفی وزّد دارد

 .یادگیری، رشاٌَ آىّزطی، رشاٌَ، داٌض آىّزان: کلمات کلیدی
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 4، ضقایق فدایی3معصًمٍ اسالمی، 2رضا عقیلی ، 1 رضا حسه سادٌ سًرضجاوی
 کارطٍاس ؾهّم جرةیحی، آىّزگار پایَ پٍسو دةصحان طِرشحان اردل اشحان چِارىضال و ةخحیاری. 1

 .ةخحیاری و چِارىضال فرٍُگیان،اشحان داٌظگاه ىدرس 2
 .داٌظسّ ىؿهو کارطٍاشی ؾهّم جرةیحی، پردیس طِید ةاٍُر طِرکرد 3
 داٌظسّ ىؿهو کارطٍاشی ؾهّم جرةیحی، پردیس طِید ةاٍُر طِرکرد. 4
 

 
 ٌّیصٍده ىصئّل:يیم ٌام و ٌظاٌی ای

 رضا حسه سادٌ سًرضجاوی
rezahh73@gmail.com 

یادگیزی فزایىد بزرسی وقص رساوٍ َای آمًسضی در بُبًد 

 داوص امًسان ديرٌ ی متًسطٍ ديم ضُزستان فارسان
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 مقدمٍ
زاىؿَ داٌصث. ةلا، دوام و پیظرفث ُر زاىؿَ ةَ کیفیث جؿهیو و جرةیث آن  آىّزش و پرورش را ىی جّان یکی از ارکان اشاشی ُر

  ةصحگی دارد.

ٌؼام ُای آىّزطی و فؿانیث ُای صاکو ةر آن ُا ةاجّزَ ةَ پیظرفث زّاىؽ، ُيّاره دشحخّش جغییر و جضّل ةّده اٌد. ةَ ایً شتب 

یگر ٌيی جّان ةا روش ُای آىّزطی شٍحی، زاىؿَ و افراد آن را ةَ وػیفَ و ىصئّنیث ىؿهو اىروز ٌصتث ةَ گذطحَ شٍگیً جر طده اشث. د

یادگیری ٍُگاىی ةَ ةِحریً وزَ صّرت ىی گیرد کَ اظالؾات ةَ دشث اىده جّشط دو (. 1384شّی یک جضّل طگرف شّق داد)طؿتاٌی، 

ار شازٌد. طاید ةحّان گفث ةر ُيیً اشاس اشث کَ کاٌال، ةا یکدیگر ارجتاط ُياٍُگی ةیظحری داطحَ ةاطٍد و ةحّاٌٍد ةیً ایً دو، ٌؿاىم ةركر

اىروزه ةَ دنیم در دشحرس (. 1392جّضیش کالىی ُيراه ةا طکم و ٌيّدار، ةَ یادگیری و یاداوری ىعانب کيک ةیظحری ىی کٍد)شاکی، 

اٌحلال اظالؾات از ىؿهو ةَ داٌض  فرایٍد یاددُی یادگیری کاىال از صانث یک ظرفَ و طکمكرار گرفحً فٍاوری ُای زدید جؿاىهی رایاٌَ ای، 

آىّزان خارج طده اشث. ىی جّان گفث فٍاوری ُای ٌّػِّر شیيای جؿهیو و جرةیث را ىحضّل کرده اٌد و فٍاوری اظالؾات و ارجتاظات اىروزه 

ض و گصحرش اٌلالب ةا پیدای(. 1392واشعَ یادگیری و ؾٍصر ىِو آىّزش و شیصحو ُای یاددُی و یادگیری اشث)شؿیدی پّر و ُيکاران، 

، زِان ةَ ىرصهَ ی زدیدی گام ٌِاد کَ در آن رشاٌَ ُا ضيً جکاىم و جٍّع ةَ یکی از اززای اصهی زّاىؽ ةظری 1980جکٍّنّژی در دَُ 

 جتدیم طده اٌد.

ُای ارجتاظی  ای، نتاس و ةازیگری را ىیحّان در زىره رشاٌَ رشاٌَ در ىؿٍایی وشیؽ گفحار، ٌّطحار، ایياء و اطاره، ةیان چِره 

ُيچٍیً رشاٌَ طیّه خاص اٌحلال پیام اشث کَ ىظحيم ةر ٌؼاىی از ٌيادُا یا  (.39-24: 1384گٍساٌد)شّنیّان و دیگران، 

 (.22: 1384رىزُاشث)ُارزی و دیگران، 

الؾات و اختار، اٌدیظَ رشاٌَ ُا ةا جّنید و اٌحظار پیام ُای گٌّاگّن در گصحره ای وشیؽ ةا صضّر و ٌفّذی ؾيیق در فرایٍد جتادل اظ

درصانیکَ فٍاوری ُای ارجتاظی زّاىؽ ىخحهف را ىحضّل شاخحَ، ةر فِو و و فرٍُگ و جغییر در ةاورُا و رفحار آصاد ىردىی ٌلظی كاةم دارٌد.

ّػِّر ةرای طٍاخث ادراك ىا از خّدىان، زّاىؽ و جٍّع فرٍُگی ىا جادیر ىی گذارد، ىصهيا ةِره ىٍدی از شّاد رشاٌَ ای ةَ ؾٍّان داٌظی ٌ

ٌؼام آىّزش و پرورش . (2: 1390)شهعاٌیان، ةَ صصاب ىی آید 21کارةرد و ؾيهکرد رشاٌَ ُای ارجتاط زيؿی، ىِارجی صیاجی ةرای كرن

در . ُياٌگٌَّ کَ در ىلاةم شّاد خّاٌدن و ٌّطحً کّدکان و ٌّزّاٌان ىصئّل اشث در ةراةر آىّزش شّاد رشاٌَ ای آن ُا ٌیز ىصئّل اشث

ىیان ىلاظؽ جضصیهی در آىّزش و پرورش ىلعؽ ىحّشعَ ةَ شتب آٌکَ صهلَ ارجتاط ةیً ىدرشَ و زاىؿَ اشث از اُيیث ةاال و شرٌّطث 

شازی ةرخّردار اشث. داٌض آىّخحگان ایً ىلعؽ کَ ةَ ؾٍّان دیپهو از آن خارج ىی طٌّد الزم و ضروری اشث ةَ شّاد رشاٌَ ای ةَ ؾٍّان 

ىِارجی کَ جصهط ةر آن ةرای داٌض اىّزان ةیض از شایر اكظار زاىؿَ ضروری  .ٌدگی در ؾصر کٌٍّی ىسِز طٌّدىِارجی الزم ةرای ز

 .(7: 1390)جلی زاده، اشث

در گذطحَ پژوُض ُای ىحؿددی در ىّرد ادر رشاٌَ در زاىؿَ اٌسام گرفحَ اشث اىا جاکٍّن جضلیق زاىؽ و ىفیدی در ىّرد  ٌلض 

ةا ایً وزّد ىی جّان گفث پژوُض ُای گذطحَ فرضیات جضلیق صاضر را ىّرد ارزیاةی رشاٌَ ُای آىّزطی در یادگیری اٌسام ٌظده اشث. 

( در یافحَ 1393ُای آىّزطی ةر فرایٍد یادگیری داٌض آىّزان را ىّرد جایید كرار داده اٌد. ةرای ىذال یّشفی )كرار داده اٌد و ٌلض رشاٌَ 

ُای جضلیق خّد ةا ؾٍّان ٌگرش داٌظسّیان ةَ ٌلض وشایم ارجتاط زيؿی در زٌدگی فردی و ازحياؾی، ةَ ایً ٌحیسَ دشث پیدا ىی کٍد کَ 

ُيچٍیً ؾؼیيی و  ی زاىؿَ پذیری افراد جادیر ىی گذارٌد و ىی جّاٌٍد افکار ؾيّىی را جغییر دٍُد.وشایم ارجتاط زيؿی)رشاٌَ( در یادگیر

(، در ىلانَ ای ةا ؾٍّان کّدك، رشاٌَ و ارجتاط ىحلاةم ٌحیسَ ىی گیرد کَ جتدیم جِدیدات رشاٌَ ةَ فرصث و ةِره زصحً از 1394) طکرخّاه

 زحياؾی از ؾّاىم ىّدر ةر کاُض صؼرات رشاٌَ ُا ىی جّاٌد ةاطد. آن ةرای جّشؿَ فرٍُگ ؾيّىی و داٌض فردی و ا

 

 ريش
ایً روش جّصیفی از ٌّع ُيتصحگی ةّده و از ظریق جّزیؽ پرشظٍاىَ ىضلق شاخحَ ازرا طده اشث. زاىؿَ آىاری ایً پژوُض طاىم 

ٌفر ىی ةاطٍد کَ از ظریق زدول  3820طاىم، 1395-96در شال جضصیهی  ىلعؽ ىحّشعَ دوم طِرشحان فارشانن داٌض آىّزای کهیَ

داٌض پرشظٍاىَ ةیً  ٌفر ةرای ٌيٌَّ اٌحخاب گردیدٌد و ةَ روش ٌيٌَّ گیری جصادفی ظتلَ ای ایً جؿداد 350کرزصی و ىّرگان جؿداد 

ض را شٍسیدٌد. ةرای شّال ىی ةاطد کَ فرضیات پژوُ 24گردید. پرشظٍاىَ جّزیؽ طده جّشط پژوُظگر شاخحَ طده و دارای جّزیؽ  آىّزان

 جسزیَ و جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتصحگی پیرشّن و آزىّن جی جک ٌيٌَّ ای اشحفاده گردید.
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 یافتٍ َا

 فزضیات تحقیق
 .دارد وزّد راةعَ ىّزانآ داٌض ةِحر یریادگی و یىّزطآ یُا رشاٌَ از اشحفاده ًیة. 1فرضیَ 

 

 آمًسان داوص بُتز یزیادگی ي یآمًسض یَا رساوٍ اس استفادٌَمبستگی بیه  .1جديل ضمارٌ 

  اشحفاده از رشاٌَ آىّزطی یادگیری ةِحر داٌض آىّزان

 ُيتصحگی پیرشّن 1 83/0

 ىؿٍا داری  001/0 اشحفاده از رشاٌَ آىّزطی

 جؿداد 350 350

 ُيتصحگی پیرشّن 83/0 1

 ىؿٍا داری 001/0  یادگیری ةِحر داٌض آىّزان

 جؿداد 350 350

 

ىی جّان  آىّزان داٌض ةِحر یریادگی و یآىّزط یُا رشاٌَ از اشحفادهةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر  ىلادیرةا جّزَ ةَ 

کيحر ىی  05/0ىی ةاطد کَ از  001/0ی ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىؿٍی داری ةصیار كّ گرفث کَ راةعَ ىؿٍی دار َچٍیً ٌحیس

 .ةاطد

 .اشث کرده دایپ ضیافزا گذطحَ یُا شال ةَ ٌصتث یىّزطآ یُا رشاٌَ ةَ ىّزانآ داٌض یدشحرش و ییطٍا. آ2فرضیَ 

 

 میشان افشایص آضىایی ي دستزسی داوص آمًسان با رساوٍ َای آمًسضی وسبت بٍ گذضتٍتک ومًوٍ ای بزای بزرسی . آسمًن تی 2جديل

 شعش ىؿٍاداری جیآزىّن  درزَ آزادی  اٌضراف ىؿیار  ىیاٌگیً دجؿدا شّال

 001/0 602/11 349 18/2 64/18 350 12و10_7و6

 

 و ییآطٍا کَ گفث جّانی ى 95/0 یىؿٍادار شعش در کَ دُد یى ٌظان زدول ًیا در یاشحٍتاظ و یفیجّص یآىار میجضه ریٌحا

 .اشث کرده دایپ ضیافزا گذطحَ یُا شال ةَ ٌصتث یآىّزط یُا رشاٌَ ةَ آىّزان داٌض یدشحرش

 .دارد وزّد راةعَ نآ از ىّزانآ داٌض شیصض اشحفاده و یىّزطآ رشاٌَ از اشحفاده ةَ یعیىض ؾّاىم قیجظّ و اشحفاده ًیة. 3فرضیَ 

 

 آن اس آمًسان داوص حیصح استفادٌ ي یآمًسض رساوٍ اس استفادٌ بٍ یطیمح عًامل قیتطً ي استفادٌَمبستگی بیه  .3جديل ضمارٌ 

  جظّیق ؾّاىم ىضیعی آىّزاناشحفاده صضیش داٌض 

 ُيتصحگی پیرشّن 1 029/0

 ىؿٍا داری  033/0 جظّیق ؾّاىم ىضیعی

 جؿداد 350 350

 ُيتصحگی پیرشّن 029/0 1
اشحفاده صضیش داٌض 

 آىّزان
 ىؿٍا داری 033/0 

 جؿداد 350 350

 
 اشحفاده و یآىّزط رشاٌَ از اشحفاده ةَ یعیىض ؾّاىم قیجظّ و اشحفادهةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر  ىلادیرةا جّزَ ةَ 

ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىؿٍی داری  ٌصتحا ضؿیفی گرفث کَ راةعَ ىؿٍی دار َىی جّان چٍیً ٌحیس آن از آىّزان داٌض شیصض

 کيحر ىی ةاطد. 05/0ىی ةاطد کَ از  033/0

 زطی ةیان ىی طٌّد ىاٌدگاری ةیظحری در ذًُ دارٌد.. ىعانب درشی کَ از ظریق رشاٌَ ُای آى4ّفرضیَ 
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 میشان ماودگاری مطالب درسی بیان ضدٌ اس طزیق رساوٍ َای آمًسضیتک ومًوٍ ای بزای بزرسی . آسمًن تی 4جديل 

 شعش ىؿٍاداری آزىّن جی درزَ آزادی  اٌضراف ىؿیار  ىیاٌگیً دجؿدا شّال

 001/0 09/14 349 96/1 02/9 350 13و11

 

ىعانب درشی ىی جّان گفث کَ  95/0ٌحایر جضهیم آىاری جّصیفی و اشحٍتاظی در ایً زدول ٌظان ىی دُد کَ در شعش ىؿٍاداری 

 .کَ از ظریق رشاٌَ ُای آىّزطی ةیان ىی طٌّد ىاٌدگاری ةیظحری در ذًُ دارٌد
 .دارد وزّد راةعَ آٌان اظالؾات شعش افزایض و آىّزطی ُای رشاٌَ از ةیً اشحفاده داٌض آىّزان. 5فرضیَ 

 
 آوان اطالعات سطح صیافشا ي یآمًسض یَا رساوٍ اس آمًسان داوص استفادٌَمبستگی بیه  .5جديل ضمارٌ 

  اشحفاده داٌض آىّزان از رشاٌَ افزایض شعش اظالؾات

 ُيتصحگی پیرشّن 1 54/0

 ىؿٍا داری  001/0 اشحفاده داٌض آىّزان از رشاٌَ

 جؿداد 350 350

 ُيتصحگی پیرشّن 54/0 1

 ىؿٍا داری 001/0  افزایض شعش اظالؾات

 جؿداد 350 350

 

 آٌان اظالؾات شعش ضیافزا و یآىّزط یُا رشاٌَ از آىّزان داٌض اشحفادهةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر  ادیرةا جّزَ ةَ ىل

کيحر  05/0ىی ةاطد کَ از  001/0ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىؿٍی داری ی ةیً ایً دو ىذتح گرفث کَ راةعَ ىؿٍی دار َىی جّان چٍیً ٌحیس

 .ىی ةاطد
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 وتیجٍ گیزی
ی ىحّشعَ دوم طِرشحان  پژوُض صاضر ةا ُدف ةررشی ٌلض رشاٌَ ُای آىّزطی در ةِتّد فرایٍد یادگیری داٌض اىّزان دوره

ایً فارشان ةَ ازرا درآىده اشث. ٌحایر ٌظان داد کَ رشاٌَ ُای آىّزطی در ةِتّد فرایٍد یادگیری داٌض اىّزان ةَ ظّر ىؿٍاداری ىّدر اشث. 

 ُياٍُگ و ُيصّشث.( 1394( و ؾؼیيی و طکرخّاه )1393یّشفی )یافحَ ُا ةا پژوُض ُای كتهی از زيهَ 

( در جضلیق خّد ةا ؾٍّان ٌگرش داٌظسّیان ةَ ٌلض وشایم ارجتاط زيؿی در زٌدگی فردی و 1393یّشفی )پژوُض ةرای ٌيٌَّ 

وشایم ارجتاط زيؿی)رشاٌَ( در یادگیری زاىؿَ پذیری افراد جادیر ىی گذارٌد و ىی جّاٌٍد افکار ؾيّىی را جغییر ٌظان داد کَ  ازحياؾی

انَ ای ةا ؾٍّان کّدك، رشاٌَ و ارجتاط ىحلاةم ٌحیسَ ىی گیرد کَ جتدیم جِدیدات رشاٌَ (  در ىل1394ؾؼیيی و طکرخّاه ) دٍُد. ُيچٍیً

ةَ فرصث و ةِره زصحً از آن ةرای جّشؿَ فرٍُگ ؾيّىی و داٌض فردی و ازحياؾی از ؾّاىم ىّدر ةر کاُض صؼرات رشاٌَ ُا ىی جّاٌد 

 ةاطد. 

اشحفاده از رشاٌَ ُای آىّزطی ىّزب یادگیری ةِحر داٌض ی گیریو کَ؛ پس ىا در ىلانَ صاضر پس از جضهیم پرشظٍاىَ ُا ٌحیسَ ى

ىعانب درشی کَ از ظریق رشاٌَ افزایض شعش اظالؾات آٌان ىی طّد و اشحفاده داٌض آىّزان از رشاٌَ ُای آىّزطی ةاؾخ آىّزان ىی طّد. 

 از اشحفاده ةَ یعیىض ؾّاىم قیجظٌّظان داد کَ ةیً  ُيچٍیً ٌحایر جضلیق .ُای آىّزطی ةیان ىی طٌّد ىاٌدگاری ةیظحری در ذًُ دارٌد

 راةعَ ىؿٍی دار ٌصتحا ضؿیفی وزّد دارد. آىّزان داٌض شیصض اشحفاده و یآىّزط ُای رشاٌَ

رشاٌَ ُای آىّزطی ةرای ةِتّد یادگیری ٌیز در زِث اشحفاده ةِحر از  آىّزش و پرورشةاجّزَ ةَ ٌحایر ةَ دشث آىده اىیدواریو 

 آىّزان كدم ةردارد.داٌض 
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 زاجعممىابع ي 
پایان ٌاىَ ، ةررشی ىلایصَ ای شّاد رشاٌَ ای دخحران و پصران داٌض آىّز ىلعؽ ىحّشعَ (،1390جلی زاده، ؾتاس ) [1]

 کارطٍاشی ارطد داٌظگاه ؾالىَ ظتاظتایی.

دوفصهٍاىَ ؾهيی پژوُظی داٌظگاه  ،داٌض ىؿهيان درةاره پژوُض و ٌیاز آٌان ةَ آىّزش پژوُض(، 1392شاکی، رضا ) [2]

 . 92ةِار و جاةصحان2شال ةیصحو: طياره ،طاُد

ةررشی راةعَ ىٍتؽ کٍحرل، شتک ُای یادگیری  ، (1392ىؿصّىی فرد، ىیحرا ) ، ىؿصّىی فرد، ىرزان، شؿیدی پّر، ةِيً [3]

 ؾهيی پژوُظی داٌظگاه طاُد، صهٍاىَدوف، و یادگیری خّدجٍؼیو ةا ىّفلیث جضصیهی داٌظسّیان دوره ُای آىّزطی ةرخط

 ةِار و جاةصحان. 2شال ةیصحو: طياره

پایان ٌاىَ ، ةررشی ٌلض شّاد رشاٌَ ای در صفغ و ارجلاء ُّیث فردی در ةیً زّاٌان جِراٌی ، (1390.شهعاٌیان، طیيا ) [4]

 کارطٍاشی ارطد داٌظگاه آزاد اشالىی: جِران.

 جِران: شيث. ، پرورطی)روش ُا و فٍّن جدریس(ىِارت ُای آىّزطی و ، (1384طؿتاٌی، صصً ) [5]

 ٍاىَ ؾهّم و فٍّن ىدیریث اظالؾات،فصه رشاٌَ و ارجتاط ىحلاةم،کّدك،  ،(1394طکرخّاه، یٌّس )ؾؼیيی، ىضيد صصً،  [6]

 .69-94: 1394زىصحان ، طياره اول، شال اول

جرزيَ فیروز ةخث، ىِرداد و ةیگی، ، یىِارت ُای ازحياؾی در ارجتاظات ىیان فرد ،(1384.ُارزی. اون و دیگران ) [7]

 جِران: رطد. ،خظایار

فصهٍاىَ ىعانؿات  ف در زٌدگی فردی و ازحياؾی ٌگرش داٌظسّیان ةَ ٌلض وشایم ارجتاط زيؿی ،(1393یّشفی، ىریو ) [8]

 .27-44: 1393پاییز ،طياره چِاردُو ،شال چِارم، زاىؿَ طٍاخحی ایران
 


