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 ّای بازی برهبٌای تجربي علَم ٍ بذًي تربيت تلفيمي آهَزش اثربخطي .1

 صويواًِ ّای ًگرش ٍ ّوکاری ٍ رلابت ی رٍحيِ یادگيری، ارتماء بر گرٍّي

 هَعَی فزاًه ، ذسازازُ ًسا:  ًَیغٌسُ

 ،1395ؽْزیَر 25 ٍ 24 ، ٍرسػ ٍ تسًی تزتیت ًَیي زعتاٍرزّای هلی ّوایؼ زٍهیي: ّوایؼ ػٌَاى

 چاتْار الوللی تیي زاًؾگاُ

 :چىیسُ

 رٍیىزز عزیك اس فویواًِ ّای ًگزػ ٍ ّوىاری -رلاتت رٍحیِ یازگیزی، ارتماء ّسف تا حاضز هغالؼِ

 ًیوِ پضٍّؼ، رٍػ. گزفت اًزام گزٍّی ّای تاسی تزهثٌای تززتی ػلَم تز تسًی تزتیت تلفیمی آهَسػ

 آهَساى زاًؼ ولیِ ؽاهل آهاری راهؼِ. تَز وٌتزل گزٍُ تا آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ عزح ًَع اس ٍ آسهایؾی

 تِ هؾغَل تیغتَى هٌغمِ زر 1394-95 تحقیلی عال زر وِ تَز ًفز 304 تؼساز تِ اٍل هتَعغِ ّفتن پایِ

 هتَعغِ زتیزعتاًْای ّفتن پایِ زذتز آهَساى زاًؼ اس ًفزُ 20 والط زٍ ؽاهل آهاری ًوًَِ. تَزًس تحقیل

 وِ هٌغمِ زذتزاًِ اٍل هتَعغِ هسارط توام تیي اس وِ تیغتَى هٌغمِ عویِ ٍ( ط)وثزی فسیمِ اٍل

 ّا زازُ گززآٍری افلی اتشار. تَزًس ؽسُ اًتراب زعتزط زر ای ذَؽِ رٍػ تِ وِ تَز آهَسؽگاُ 18 ؽاهل

 ًگزػ پزعؾٌاهِ ٍ( 1976 هارتیي،) ّوىاری ٍ رلاتت حظ پزعؾٌاهِ عاذتِ، هحمك یازگیزی پزعؾٌاهِ

 آهار ّای ؽاذـ اس ّا زازُ تحلیل ٍ تزشیِ تزای. تَز( IS) ٍاوزٍلیٌساتاهپغَى. الىغیغزی) فویواًِ ّای

. ؽس اعتفازُ وٍَاریاًظ تحلیل آسهَى اس اعتٌثاعی آهار ترؼ زر ٍ هؼیار اًحزاف ٍ هیاًگیي ؽاهل تَفیفی

 هیشاى تز گزٍّی ّای تاسی هثٌای تز تلفیمی آهَسػ وِ تَز هغلة ایي زٌّسُ ًؾاى وٍَاریاًظ تحلیل ًتایذ

 . .زاؽت زاری هؼٌی تاحیز آهَساى زاًؼ فویواًِ ّای ًگزػ ٍ ّوىاری -رلاتت رٍحیِ یازگیزی،

 فویواًِ ّای ًگزػ ، یازگیزی ، ّوىاری -رلاتت ی رٍحیِ ، تلفیمی آهَسػ: ّا ولیسٍاصُ

 

 

 

 

 

 

 



 درسي ّای برًاهِ طراحي در ای رضتِ هياى تلفيك الگَی هذل یک ارائِ .2

 ٍارارگاُ فتحی وَرٍػ هْز هحوسی هضگاى: ًَیغٌسگاى

  19-37.: ؿ ،1389 پاییش4 ؽوارُ زٍم، عال اًغاًی، ػلَم زر ای رؽتِ هیاى هغالؼات فقلٌاهِ

 تا( هسار هَضَع) ػلوی ّای رؽتِ ؽیَُ تز هثتٌی عٌتی عَر تِ زرعی ّای تزًاهِ عاسهاًسّی ٍ عزاحی

 افَل اس تزذی تِ تَرِ ػسم تِ تَاى هی هؾىالت ایي رولِ اس. اعت ّوزاُ ای ػسیسُ واعتیْای ٍ هغائل

 یازگیزًسُ رفتار تغییز تِ ٍ ؽسُ للوساز زاًؼ وغة هٌشلِ تِ یازگیزی، عٌتی عزیمِ زر. وزز اؽارُ یازگیزی

 آى زر وِ ای راهؼِ زر اٍ هؾىالت ٍ هغائل یازگیزًسُ، ّای رغثت ٍ ًیاسّا ؽرقیت،. ؽَز ًوی تَرِ

 ترَتی اگز حتی هسار، هَضَع ؽیَُ تِ هحتَا عاسهاًسّی. اعت ؽیَُ ایي زر هفمَزُ حلمِ وٌس هی سًسگی

 تزًاهِ ارزای ٍ عزاحی هؾىالت، ایي تِ تَرِ تا اعت ارتثاط تی فزاگیز ػالیك ٍ هغائل تا ؽَز عزاحی ًیش

 یازگیزی اًتمال تمَیت تِ تَاى هی ؽیَُ ایي ٍیضگیْای اس. ؽَز هی پیؾٌْاز ای رؽتِ هیاى ؽیَُ تِ زرعی

 ّا رؽتِ وِ حالتی اس تْتز را ّا اعتزاتضی ٍ افَل هفاّین، تؾاتْات یاتٌس هی فزفت فزاگیزاى سیزا وزز اؽارُ

 گیزًس، وار تِ هرتلف ّای سهیٌِ زر را ؽسُ آهَذتِ هفاّین ٍ تیاهَسًس ؽًَس هی تسریظ رسا فَرت تِ

 هْارت وٌٌس، عاسهاًسّی را ذَز ّای اًسیؾِ تگیزًس، تقوین وٌٌس فىز چگًَِ آهَسز هی آًْا تِ ّوچٌیي

 تفىز پزٍرػ تِ هٌزز ٍ آٍرًس زعت تِ را اعالػات تحلیل ٍ تزشیِ ٍ آٍری روغ پضٍّؼ، یازگیزی، ّای

 غیز اهز یه تِ افزار زاًؼ اًفزار ایي تا زرعی تزًاهِ زر ػلوی ّای رؽتِ تِ تاویس. ؽًَس هی یازگیزًسگاى

. ًیایس اٍ تىار آیٌسُ زر ٍلی یاتس اًتمال فزاگیز تِ اعالػاتی ؽَز هی تاػج وِ اعت هضز حتی ٍ ضزٍری

 هیاى ّای حل راُ ضزٍرت هتؼسز هغائل تا رٍیایی ٍ تىٌَلَصیىی ّای سهیٌِ زر زاًؼ پیؾزفت تاالی عزػت

 هؼزفی تلفیمی رٍیىزز الگَّای اتتسا تحلیلی تَفیفی ؽیَُ تِ ؽسُ عؼی همالِ ایي زر. علثس هی را ای رؽتِ

 .گززز ارائِ زرعی ّای تزًاهِ ارزای ٍ عزاحی تزای ای رؽتِ هیاى رٍیىزز الگَی هسل یه گاُ آى ؽسُ

 ای رؽتِ هیاى یازگیزی، هحتَا، عاسهاًسّی زرعی، تزًاهِ: ّا ولیسٍاصُ

 

 

 

 

 

 



 آى ارتمای راّبردّای ٍ فراگير تلفيمي آهَزش طرح اثربخطي ارزیابي .3

 حثیثی حغي زاٍزی، رعَل

  119-130 ،1398 ،4 ؽوارُ ًَسزّن، عال اعتخٌایی، وَزواى فقلٌاهِ

 زیسگاُ اس آى ارتمای راّثززّای ٍ فزاگیز تلفیمی  آهَسػ احزترؾی ارسیاتی ّسف تا حاضز پضٍّؼ: ّسف

 ّا زازُ آٍری روغ رٍػ ًظز اس ٍ وارتززی ّسف لحاػ اس تحمیك ایي: رٍػ. تاؽس هی سًزاى ؽْز هؼلواى

 ؽْز زر ٍیضُ ًیاسّای تا آهَس زاًؼ 95 ؽاهل آهاری راهؼِ. تَز ّوثغتگی ٍ پیوایؾی -تَفیفی ًَع اس

 اس ٍ تَزًس تحقیل تِ هؾغَل ػازی هسارط زر آهَساى زاًؼ عایز تا تلفیمی فَرت تِ وِ تاؽٌس هی سًزاى

 هؼلَلیت ًَع اعاط تز ای عثمِ تقازفی تقَرت ًوًَِ ًفز 78 تؼساز هَرگاى رسٍل اس اعتفازُ تا ّاآى تیي

 آٍری روغ اتشار. گزفت لزار تزرعی هَرز فزاگیز تلفیمی آهَسػ تِ ًغثت آًْا هؼلواى زیسگاُ ٍ ؽسًس اًتراب

 تاییس هَرز آى رٍایی ٍ گززیس عزاحی فزاگیز تلفیمی آهَسػ اّساف اعاط تز وِ تَز پزعؾٌاهِ ّا، زازُ

 آهار عزیك اس ّا زازُ تحلیل تا: ّا یافتِ. آهس تسعت 90/0 ًیش آى ول پایایی ٍ گزفت لزار هترققاى

 اس تاالتز هرتلف اّساف زر تلفیمی آهَسػ اّساف تحمك هیشاى وِ زاز ًؾاى ّا یافتِ اعتٌثاعی، ٍ تَفیفی

 تا زاری هؼٌی ارتثاط هؼلَلیت ًَع ٍ ؽست ٍ تحقیلی پایِ ٍ همغغ هتغیزّای. تاؽس هی فزضی هیاًگیي

 هؼلن ًمؼ ٍ تلفیمی آهَسػ تِ هؼلواى ًگزػ رٌغیت، هتغیز عِ اها ًساؽتٌس تلفیمی آهَسػ اّساف تحمك

 پیؼ تَاى اس هؼلواى ًگزػ آًْا تیي زر وِ زاؽتٌس تلفیمی آهَسػ اّساف تحمك تا زاری هؼٌی ارتثاط راتظ،

 چَى راّثززّایی ٍ تَزُ احزترؼ تلفیمی آهَسػ ّا یافتِ عثك تز: گیزی ًتیزِ. تَز تزذَرزار ًیش تیٌی

 هؼلواى، تَعظ رثزاًی آهَسؽْای ارایِ راتظ، هؼلن اس اعتفازُ فزاگیز، تلفیمی آهَسػ تِ هؼلواى ًگزػ تغییز

 ارتمای هَرة تَاًٌس هی هٌاعة اهىاًات تا هسارط تزْیش ٍ زرط والط زر آهَساى زاًؼ تؼساز واّؼ

 .گززًس فزاگیز تلفیمی آهَسػ

 ٍیضُ ًیاسّای تا آهَساى زاًؼ فزاگیز، تلفیمی آهَسػ فزاگیز، آهَسػ تلفیمی، آهَسػ: ولیسی ّای ٍاصُ

 

 

 

 

 

 



 داًص یادگيری ٍ خالليت بر ٌّر تلفيمي آهَزضي ی ضيَُ تاثير بررسي .4

 دبستاى اٍل سال پسر آهَزاى

 پاویشُ ػلی: ًَیغٌسُ

 52-60. ؿ ،1394 تْار ،12 پیاپی ،1 ؽوارُ ؽؾن، عال ؽاپَر، رٌسی آهَسػ ی تَعؼِ فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 اس یىی ٍ اعت ارتواع زر هَحز حضَر تزای افزاز عاذتي آهازُ آهَسؽی، ًظام ٍظایف تزیي هْن اس یىی

 ػٌَاى تِ ٌّز آهَسػ اس تَاًس هی آهَسؽی ًظام. تاؽس هی ذاللیت اس تزذَرزاری هَحز حضَر ایي هلشٍهات

 تاحیز حاضز، تززتی پضٍّؼ زر. ًوایس اعتفازُ آهَساى زاًؼ زر ذاللیت پزٍرػ تزای هٌاعثی ی سهیٌِ

 آهَس زاًؼ 60 تؼساز. گززیس تزرعی اتتسایی اٍل آهَساى زاًؼ یازگیزی ٍ ذاللیت تز ٌّز تلفیمی آهَسػ

 اس اعتفازُ تا ٍ اًتراب ای هزحلِ ایچٌس ذَؽِ گیزی ًوًَِ عزیك اس تٌگغتاى ؽْزعتاى زتغتاًی پیؼ پغز

 ا، ب، آ، حزٍف تحمیك، زر وٌٌسگاى ؽزوت. گزفتٌس لزار آسهایؼ ٍ وٌتزل گزٍُ زٍ زر تقازفی آرایؼ رٍػ

 آهَسػ رلغِ چْارزُ زر ٌّز تلفیمی یا عٌتی آهَسػ ّای رٍػ اس یىی اس اعتفازُ تا را اٍ ٍ ط م، ز،

 هیشاى ارسیاتی تزای ٍ تَرًظ، ذاللیت تقَیزی اعتاًسارز ی ًاهِ پزعؼ اس ذاللیت عٌزؼ تزای. زیسًس

 زاز ًؾاى هغتمل ّای گزٍُ تزای تی آسهَى اس حافل ًتایذ. ؽس اعتفازُ عاذتِ هحمك اتشار اس ًیش یازگیزی

 اًؼغاف ٍ افالت تغظ، عیالی، افشایؼ تِ هٌزز عٌتی، رٍػ تا همایغِ زر ٌّز تلفیمی رٍػ تِ آهَسػ وِ

 اًؼغاف ٍ تٌَع تِ تَرِ تا. ًسارز آهَساى زاًؼ یازگیزی تز هؼٌازاری تاحیز ٍلی. ؽَز هی آهَساى زاًؼ پذیزی

 تِ آهَسؽی، رٍػ ایي گغتزػ تا تَاًس هی وؾَر آهَسؽی ًظام ٌّز، تلفیمی رٍػ زر آهَسػ فزآیٌس پذیزی

 یازگیزی تزای زرًٍی ی اًگیشُ زارای ٍ ذالق آهَساًی زاًؼ تزتیت رْت را سهیٌِ زتغتاى، همغغ زر ٍیضُ

 .ًوایس فزاّن

 آهَسػ ، یازگیزی ، ٌّز تلفیمی رٍػ ، ذاللیت: ّا ولیسٍاصُ

 

 

 

 

 



 چْرُ)سٌتي یادگيری ٍ الکترًٍيکي یادگيری با تلفيمي یادگيری توایس بررسي .5

 ریاضي آهَزش در( چْرُ بِ

 ًزٍحی ًرغتی ًسا ، احوسی غالهؼلی :ًَیغٌسُ

 7-26.ؿ(: 1393 تاتغتاى) 2 ؽوارُ عَم عال هسرعِ، ؽٌاعی رٍاى فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 یازگیزی ٍ الىتزًٍیىی یازگیزی تا( هارتیي هسل)تلفیمی یازگیزی توایش تزرعی پضٍّؼ ایي ّسف

 پظ ٍ آسهَى پیؼ ًَع اس ٍ آسهایؾی ًیوِ پضٍّؼ ایي. تَز ریاضی یازگیزی زر ،(چْزُ تِ چْزُ)عٌتی

 زٍرُ اٍل عال ٍرٍزی زذتز آهَساى زاًؼ توام پضٍّؼ ایي آهاری ی راهؼِ. اعت وٌتزل گزٍُ تا آسهَى

 1392 تاتغتاى زر زتیزعتاى، ٍرٍزی آهازگی ّای والط زر وِ تَز تْزاى ؽْز ی هتَعغِ زٍم ی

 فَرت تِ زتیزعتاى یه آهَساى زاًؼ هیاى اس وِ تَز ًفز 30 ؽاهل ّا آسهَزًی. اًس وززُ ؽزوت

 آسهَى عَاالت اس ّا زازُ آٍری روغ تزای. ؽسًس گوارزُ ًفزُ 10 گزٍُ عِ زر ٍ اًتراب عازُ تقازفی

 ی تزًاهِ زاز ًؾاى( ANOVA)راِّ یه ٍاریاًظ تحلیل ًتایذ. ؽس اعتفازُ تغییزات اًسوی تا تیوش

 تَزُ هَحزتز آهَساى زاًؼ ریاضی یازگیزی تز الىتزًٍیىی ٍ عٌتی ی ؽیَُ زٍ تِ ًغثت تلفیمی آهَسػ

 ٍ فٌاٍری ٍ ػلن ّای پیؾزفت تِ تَرِ تا آهَسػ تْثَز ی سهیٌِ زر هْوی تلَیحات ًتایذ ایي. اعت

 .زارز را الىتزًٍیىی ٍ عٌتی آهَسػ ی ؽیَُ زٍ ّز هشایای اس گیزی تْزُ

 ریاضی یازگیزی ریاضی گفتواى الىتزًٍیىی یازگیزی تلفیمی یازگیزی  ّا: ولیسٍاصُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ریاضي درض در آهَزاى داًص یادگيری هيساى بر تلفيمي آهَزش تاثير .6

 ًضاز عَفاًی احغاى ، سٍاروی سارػی اعواػیل :ًَیغٌسُ

 73-90. ؿ(: 1396 تْار ،49 پیاپی) 1 ؽوارُ عیشزّن عال تزتیتی، ًَیي ّای اًسیؾِ فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 زر آهَساى زاًؼ یازگیزی هیشاى تز( الىتزًٍیىی ٍ حضَری) تلفیمی آهَسػ تاحیز حاضز پضٍّؼ ّسف

 پظ ٍ آسهَى پیؼ ًَع اس ٍ آسهایؾی ؽثِ پضٍّؼ ایي. تَز حضَری رٍػ تا آى همایغِ ٍ ریاضی زرط

 3 هٌغمِ زر اتتسایی همغغ عَم پایِ آهَساى زاًؼ ولیِ آهاری راهؼِ. اعت وٌتزل گزٍُ تا آسهَى

 عَم پایِ آهَساى زاًؼ زعتزط زر گیزی ًوًَِ رٍػ اس اعتفازُ تا. تَزًس تْزاى ؽْز پزٍرػ ٍ آهَسػ

 تحت آسهایؼ گزٍُ. گزفتٌس لزار وٌتزل ٍ آسهایؼ گزٍُ زٍ زر تقازفی فَرت تِ ٍ اًتراب رٍستِ زتغتاى

 پیؼ گیزی اًساسُ اتشار. ؽس زازُ آهَسػ حضَری رٍػ تِ وٌتزل گزٍُ ٍ گزفت لزار تلفیمی آهَسػ

 تا آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ پایایی. اعت تَزُ ریاضی زرط زر عاذتِ هترقـ آسهَى پظ ٍ آسهَى

 آى هحتَای ٍ فَری رٍایی. اعت 60/0 هالن اس تز تشري وِ تَز 81/0 ٍ 79/0 تزتیة تِ وزًٍثاخ آلفای

 زر ّا، زازُ آٍری روغ اس پظ. گزفت لزار ریاضی هؼلواى اس تي چٌس ٍ هترقـ اعاتیس تاییس هَرز ًیش

 تی)اعتٌثاعی آهار ،(اعتاًسارز اًحزاف ٍ هیاًگیي)تَفیفی آهار ّای ؽاذـ اس آًْا تحلیل ٍ تزشیِ

 اس پظ آسهایؼ گزٍُ آهَساى زاًؼ یازگیزی هیشاى وِ زاز ًؾاى تحمیك ًتیزِ. ؽس اعتفازُ( هغتمل

 تٌاتزایي. اعت یافتِ افشایؼ هؼٌازاری عَر تِ وٌتزل گزٍُ تا همایغِ زر تلفیمی آهَسػ زٍرُ زر ؽزوت

 آهَسػ رٍػ تا همایغِ زر ریاضی زرط زر زاًؾأهَساى یازگیزی هیشاى تز تلفیمی آهَسػ تیؾتز تاحیز

 تاحیز یازگیزی فزآیٌس تز تلفیمی یازگیزی ّای زٍرُ وِ اعت آى ًؾاًگز اهز ایي وِ ؽس تاییس حضَری

 .تزز تىار آهَساى زاًؼ یازگیزی فزآیٌس غٌیغاسی ٍ تْثَز رْت زر را ّا آى هیتَاى ٍ زارًس هخثتی

 آهَسػ ، الىتزًٍیىی یازگیزی ، تلفیمی یازگیزی ، حضَری آهَسػ ، تلفیمی آهَسػ :ُ ّاولیسٍاص

 ریاضی

 

 

 

 

 

 



 علَم درض در آهَزاى داًص یادگيری هيساى بر تلفيمي آهَزش تاثير .7

 ًؾیي ذَػ سّزُ :ًَیغٌسُ

 321-328.:ؿ ، 1397 تاتغتاى ،48 پیاپی ،4 ؽوارُ، زٍاسزّن عال آهَسػ، فٌاٍری فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 وارتزز تز هثتٌی تزْیشات تا چْزُ تِ چْزُ لالة تا عٌتی هؼوَل تسریظ رٍػ تزویة تلفیمی، آهَسػ

 هیشاى تز الىتزًٍیىی -عٌتی تلفیمی هحیظ زر یازگیزی تاحیز تزرعی پضٍّؼ ایي افلی ّسف.فٌاٍریغت

 هتَعغِ هسرعِ یه آهَساى زاًؼ اس هتؾىل آهاری راهؼِ. اعت ػلَم زرط زر آهَساى زاًؼ یازگیزی

 هیاى اس. ّغتٌس تحقیل تِ هؾغَل والط 6 زر آهَس زاًؼ 160وِ ؽس اًتراب چاتىغز ؽْزعتاى زر

 زر هَرَز آهاری راهؼِ تیي اس آهَس زاًؼ 60 آسهَى پیؼ ووه تِ زتیزعتاى زذتزاًِ آهَساى زاًؼ

 عی تحقیلی پایِ 3 زر آهَس زاًؼ 30 تز هؾتول آسهایؼ گزٍُ. ؽس تزآٍرز تحقیلی پایِ 3 زر هسرعِ

. زاؽتٌس زریافت را تلفیمی تىویلی ّای آهَسػ هؼلن، ٍ پضٍّؾگز ّواٌّگی تا تلفیمی آهَسػ رٍیىزز

 ٍ آسهَى پیؼ تثییي تا ٍ آسهایؾی ؽثِ فَرت تِ عٌتی رٍػ تا همایغِ زر تلفیمی آهَسػ رٍػ تاحیز

 تفىیه تِ ّا یافتِ. گزفت لزار تحلیل ٍ تزرعی هَرز آهَساى زاًؼ اس هتؾىل گَاُ گزٍُ رٍی آسهَى پظ

 زازُ تحلیل ٍ تزشیِ رْت. ؽس تحلیل آهَساى زاًؼ اس ًفزی 30گزٍُ 2تز هؾتول گَاُ ٍ آسهایؼ گزٍُ

 افشار ًزم اس.اعت ؽسُ اعتفازُ اعتٌثاعی آهار ٍ تَفیفی آهار ّای ؽاذـ اس آهسُ تسعت ّای

SPSSزاز ًؾاى تحمیك ًتایذ. وززین اعتفازُ هتغیزی یه وٍَاریاًظ تحلیل ٍ تزشیِ آسهَى تی، ،آسهَى 

 .اعت ؽسُ تحقیلی پایِ 3 ّز زر آهَساى زاًؼ پیؾزفت تاػج تلفیمی یازگیزی رٍػ تِ آهَسػ وِ

 ػلَم ، پیؾزفت ، یازگیزی ، تلفیمی :ُ ّاولیسٍاص

 

 

 

 

 

 

 

 



 آهَزاى داًص خالليت ٍ یادگيری هيساى بر ریاضي در ٌّر تلفيمي آهَزش تاثير .8

 پَر واظن اعواػیل :ًَیغٌسُ

 73-90.ؿ ،1395 تاتغتاى ،21 ؽوارُ ؽؾن، عال اًغاًی، ػلَم زر ذاللیت ٍ اتتىار فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 آهَساى زاًؼ ذاللیت ٍ یازگیزی هیشاى تز ریاضی زر ٌّز تلفیمی آهَسػ تاحیز پضٍّؼ، ایي افلی ّسف

 386 حاضز، تحمیك زر آهاری راهؼِ. اعت آسهایؾی ؽثِ ًَع اس پضٍّؼ یه حاضز پضٍّؼ: رٍػ .اعت

 پضٍّؼ زر هغالؼِ هَرز ًوًَِ ٍ تَزًس راهغز ؽْزعتاى اتتسایی چْارم پایِ زذتز آهَساى زاًؼ اس ًفز

 ّوِ اس ٍ ؽسًس ایاًتراب ذَؽِ تقازفی گیزی ًوًَِ رٍػ تِ وِ تَزًس آهَساى زاًؼ اس ًفز 40 حاضز،

 تِ یه ػسزی ارسػ تا عَال 32 تا ذاللیت آسهَى ٍ 40 ول ًوزُ ٍ عَال 40 تا یازگیزی آسهَى ّا آى

 یازگیزی آسهَى اس اعالػات گززآٍری تزای. آهس ػول تِ وٌتزل گزٍُ تا آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ فَرت

 یافتِ .تزذَرزارًس هغلَتی پایایی ٍ اػتثار عغح اس وِ ؽس اعتفازُ ؽیفز ذاللیت آسهَى ٍ عاذتِ هحمك

 ًؾاى پضٍّؼ ًتایذ .اعت ؽسُ اعتفازُ( هاًىَا) هتغیزُ چٌس وَاریاًظ تحلیل اس ّا زازُ تحلیل تزای: ّا

 اًس زیسُ آهَسػ ریاضی زرط زر ٌّز تلفیك عزیك اس وِ آهَساًی زاًؼ یازگیزی هیشاى وِ، اعت زازُ

 زاًؼ ذاللیت هیشاى ٍ اعت تز تیؼ اًس زیسُ آهَسػ عٌتی فَرت تِ وِ آهَساًی زاًؼ تِ ًغثت

 فَرت تِ وِ آهَساًی زاًؼ تِ ًغثت اًس-زیسُ آهَسػ ریاضی زرط زر ٌّز تلفیك عزیك اس وِ آهَساًی

 .اعت تز تیؼ اًس زیسُ آهَسػ عٌتی

 ذاللیت ، یازگیزی ، ریاضی ، ٌّز ، تلفیك :ولیسٍاصگاى

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابتذایي دٍرُ درسي برًاهِ در تکٌَلَشی ٍ علن تلفيك .9

 ًَرآتازی عَلواس هاّزٍسازُ عیثِ: ًَیغٌسگاى

 18-40.: ؿ ،29ؽوارُ 1393 سهغتاى ٍ پاییش تزتیتی ّای پضٍّؼ

 چْار تزویة اس آهَسػ. اعت آهَسػ پززاذت، تساى تایس آهَسؽی ًظام زر وِ هَضَػاتی اس یىی: چىیسُ

 عاذتار یازگیزی، تسریظ، اس ػثارتٌس ًظام چْار ایي. اعت آهسُ ٍرَز تِ یىسیگزًس، تا تؼاهل زر وِ ًظام

 زیگز، هَضَع. وٌس هی ّسایت را عاذتار وِ اعت ػول تزای عزحی زرعی تزًاهِ. زرعی تزًاهِ ٍ

 ذَزی تِ زاًؼ هسرى، پغت تزتیت ٍ تؼلین زر. اعت زرعی هازُ تِ آى تثسیل چگًَگی ٍ زاًؼ رایگاُ

 زرط، والط زر رْت ّویي تِ اعت ""\زاًؼ عاسًسُ گفتواى""\ ّسف، تلىِ ًیغت، ّسف ذَز

 تزتیت هٌظَر تِ ّا وؾَر آهَسؽی ًظام. اعت هؾاروت ٍ ّوىاری فْن، زاًؼ، عاذتي تز توزوش

 رٍػ ٍعایل، هحتَا، اّساف، حَسُ زر اعت السم اًتمازی تفىز زارای ٍ ذالق هٌؼغف، هغتمل، فزاگیزاًی

 ارائِ ٍ زرعی تزًاهِ عزاحی زیزتاس اس. آٍرًس ػول تِ تزسیسًظز تزتیتی ّای فؼالیت ٍ ّا فزفت ًیش ٍ ّا

 زر تزتیت ٍ تؼلین هتفىزاى تیغتن لزى آغاس زر. اعت گزفتِ فَرت هرتلف ّای ؽىل تِ هَضَػات

 تىخز ای، رؽتِ ته رٍیىزز تز هثتٌی لزى ایي زر هغلظ رًٍس اها ًْازًس؛ گام زرعی تزًاهِ تلفیك هغیز

 تا ٍ اعت آهسى تاّن ٍ وززى عاسگار هؼٌای تِ تلفیك. اعت تَزُ هحَر رؽتِ زرعی تزًاهِ ٍ زرٍط

 وِ اعت ًگز ول ًگزػ تز هثتٌی تلفیك،. زارز هغایزت زرعی هَضَػات رساعاسی ٍ ؽسى ترققی

 زرعی تزًاهِ تثییي پضٍّؼ، ایي اس ّسف. عاسز هزتثظ فزاگیز رٍسهزُ سًسگی تا را آهَسػ زارز عؼی

 تىار رٍػ. اعت اتتسایی زٍرُ زرعی تزًاهِ زر تىٌَلَصی ٍ ػلن تلفیك چگًَگی ٍ آى اًَاع تیاى تلفیمی،

 زرتارُ تَضیح ٍ زرعی تزًاهِ تثییي اس پظ هٌظَر تسیي. اعت اعتٌتاری -تحلیلی رٍػ ؽسُ، گزفتِ

 فٌاٍری تلفیك تٌیازیي، زاًؼ ٍ هَضَػات تلفیك هاًٌس هحتَا حَسُ زر تلفیك اس ّایی ًوًَِ تِ تلفیك،

 اًزام ّای تحلیل ٍ هغالؼات اعاط تز. اعت ؽسُ اؽارُ زاًؼ، ّای حَسُ توام تا ارتثاعات ٍ اعالػات

 اتتسایی زٍرُ زر ٍ ػام عَر تِ زرعی تزًاهِ زر تىٌَلَصی ٍ ػلن تلفیك تا: وِ گزفت ًتیزِ تَاى هی ؽسُ

 زاًؼ ٍ یاتس هی افشایؼ ؽسُ عاسهاًسّی هحتَای تز آهَس زاًؼ تغلظ ٍ یازگیزی هیشاى ذاؿ، عَر تِ

 .گیزز تىار ٍالؼی سًسگی زر را ؽسُ آهَذتِ هغالة تَاًس هی تْتز آهَس

 اتتسایی زٍرُ تىٌَلَصی، -ػلن تلفیك تلفیمی، زرعی تزًاهِ تلفیك، زرعی، تزًاهِ: ّا ولیسٍاصُ

 

 

 



 عولي راّبردّای: )ٌّر ٍآهَزش تجربي علَم درسي برًاهِ بِ تلفيمي رٍیکرد .11

 (ًظری ّای پایِ برهبٌای

 حغي ؽزفی،: ًَیغٌسُ

 135-162.: ؿ ، 29 ؽوارُ  ّؾتن، عال ،1392 تاتغتاى زرعی، تزًاهِ هغالؼات فقلٌاهِ

 عایز آهَسؽی هفاّین ٍ ّا ایسُ وِ اعت آى هؼٌی تِ ًَؽتار ایي زر ٌّز زرعی تزًاهِ تِ تلفیمی رٍیىزز

 زر تززتی ػلَم آهَسؽی هفاّین وارتزز تَاى هی ٍ گیزز لزار ٌّز یازگیزی ذسهت زر تَاًس هی زرٍط

 تِ. اعت تاویس هَرز تززتی ػلَم تمَیتی ٍ حاًَیِ ًمؼ ٍ ٌّز اٍلیِ واروزز رٍ ایي اس. ًوَز هغزح را ٌّز

 زر ّواًغَروِ اعت، ٌّز یازگیزی ذسهت زر تززتی ػلَم آهَسؽی هفاّین ٌّز، عاػت زر زیگز ػثارت

 ّای ایسُ ٍ هَاز وارگیزی تِ تا آهَساى زاًؼ. تاؽس ػلَم یازگیزی ذسهت زر تَاًس هی ٌّز ػلَم، عاػت

 ٍ تزغوی ٌّزّای اس ّایی ؽىل زر ٌّزی احز ذلك تِ ػلَم، زرط آهَسؽی هفاّین اس ؽسُ گزفتِ

. تیاًزاهس آى یازگیزی تِ حَسُ یه زر ٌّزی احز ذلك رٍز هی اًتظار تزتیة ایي تِ. پززاسًس هی ًوایؾی،

 هٌظَر تِ ًَؽتار ایي زر.هسًظزلزارگیزز زرتَلیسٌّزی ًٍَگزایی ػلَم زریازگیزی زیگزپیؾزفت ػثارت تِ

 ٌّز ٍ ػلَم آهَسؽی هفاّین تلفیك اس تیؾتزی ّای ًوًَِ اعت ؽسُ وَؽؼ رٍیىزز، تْتز وارتزز

 رٍیىزز، هؾزٍػیت زرتارُ پضٍّؾگزاى تفىز اغٌای هٌظَر تِ آى اس پیؼ. ؽَز ارائِ( ػولی راّثززّای)

 رٍػ تِ ّن ای اؽارُ حال ػیي زر. اعت ؽسُ تیاى زرٍط عایز تا ٌّز تلفیك رٍیىزز ًظزی هثاًی

 را یازگیزی ّای حَسُ آهَسگاراى وِ اعت ؽسُ تْیِ عاذتاری ٍ رسٍل الَفف هغ. اعت ؽسُ پضٍّؼ

 .ًوایٌس تززتِ ٌّز تا تلفیك زر

 ٌّزی تَلیس یازگیزی، پیؾزفت ػلَم، ٌّز، تلفیك،: ّا ٍاصُ ولیس

 

 

 

 

 

 

 



 ّای هذل بر ًمذی: تلفيمي رٍیکرد با یادگيری ّای هحيط ٍ آهَزضي طراحي .11

 زهيٌِ ایي در ًَیي هذلي ارائِ ٍ پيطيي

 سٍاروی سارػی اعواػیل:  ًَیغٌسُ

 29-50.: ؿ ،1391تاتغتاى ،24ؽوارُ ّؾتن، زٍرُ تزتیتی، رٍاًؾٌاعی فقلٌاهِ

 چىیسُ

 ٍ یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی پیؾیي ّای هسل ًمس ٍ تحلیل تزرعی، ّسف تا حاضز هغالؼِ

 ػثارت هغالؼِ ایي زر اعاعی ّای عؤال. اعت ؽسُ اًزام تلفیمی رٍیىزز تا سهیٌِ ایي زر ًَیي هسلی ارائِ

 یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی سهیٌِ زر رْاًی رایذ ّای هسل ضؼف ٍ لَت ًماط( 1: اس تَزًس

 یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی سهیٌِ زر تلفیمی رٍیىزز تز هثتٌی هٌاعة هسل( 2 وساهٌس؟

 رٍػ تز هثتٌی تحلیلی -تَفیفی تحمیك رٍػ اس هذوَر ّای عؤال تِ پاعرگَیی تزای اعت؟ وسام

 هٌاتغ ای، وتاتراًِ اًگلیغی ٍ فارعی هرتلف هٌاتغ اس اعتفازُ تا اتتسا. گززیس اعتفازُ تززی رَرد

 ٍ آهَسؽی عزاحی رْاًی رایذ ّای هسل اس تزذی عزاحاى تا هىاتثِ ٍب، ؽثىِ زر هَرَز اًگلیغی

 ًماط اعترزاد تزای اٍلیِ اعالػات هزتَعِ، ّای عایت ٍب تِ هزارؼِ ّوچٌیي ٍ یازگیزی ّای هحیظ

. گززیس آٍری روغ ٍ اعترزاد یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی پیؾیي ّای هسل ضؼف ٍ لَت

 ًَع ٍ آهَسؽی عزاحی راهغ تزًاهِ یه زر ًیاس هَرز اعاعی ػٌافز ولیسی هؼیار زٍ تزاعاط عپظ

 ًْایت زر ٍ گزفتِ لزار ًمس ٍ همایغِ تحلیل، هَرز اًتراتی ّای هسل آهَسؽی، عزاحی هَضَع تِ رٍیىزز

 ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی ّای هسل ولیِ ؽاهل تحمیك ایي زر آهاری راهؼِ. گززیس ارائِ ًَیٌی هسل

 ٍ آهَسؽی عزاحی هسل ّؾت ؽاهل هغالؼِ آهاری ًوًَۀ. تاؽس هی هسل چْل اس تیؼ وِ اعت یازگیزی

. گززیس اًتراب آهاری راهؼِ هیاى اس ّسفوٌس گیزی ًوًَِ رٍػ تا وِ اعت یازگیزی ّای هحیظ

 یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی ّای هسل وِ اعت آى اس حاوی هغالؼِ ایي ّای یافتِ

 یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی راهغ تزًاهِ یه زر ًیاس هَرز اعاعی ػٌافز ولیِ ی زرتزگیزًسُ

. ًگیزز لزار هسًظز راهغ فَرت تِ آهَسؽی عزاحی فزایٌس تا اعت ؽسُ تاػج ػاهل ایي ٍ ًیغتٌس

 تِ هغتمل رٍیىزز تا یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی پیؾیي ّای هسل وٌٌسگاى ارائِ ّوچٌیي

 فزایٌس زر اهىاًات ٍ ّا ظزفیت ولیِ اس ًتَاى تا اعت ؽسُ تاػج ایي ٍ اًس پززاذتِ ذَیؼ هسل عزاحی

 هسل زر تا اعت وززُ عؼی حاضز همالِ ًَیغٌسُ. گزفت تْزُ یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی

 ٍ آهَسؽی عزاحی زر هتفاٍتی ٍ رسیس واهالً ًگاُ وِ تلفیمی رٍیىزز اس گیزی تْزُ ضوي ذَز، ًَیي

 ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی راهغ تزًاهِ یه زر هَرزًیاس اعاعی ػٌافز اعت، یازگیزی ّای هحیظ

 هسل تىارگیزی الشاهات ٍ افَل ّا، ٍیضگی فلغفی، هثاًی آى، تز ػالٍُ. زّس لزار هسًظز ًیش را یازگیزی

 . اعت ؽسُ تثییي ًیش ًَیي



 تلفیمی رٍیىزز آهَسؽی عزاحی ّای هسل یازگیزی ّای هحیظ ٍ آهَسؽی عزاحی:  ّا ولیسٍاصُ

 

 ٍ گرایي سازًذُ اصَل با هسالِ حل الگَی آهَزش تلفيك اجرای ٍ طراحي .12

 خالق تفکر ٍ یادگيری بر آى تاثير بررسي

 رحیوی ػلی ، ّاؽن تٌی عیسواظن ، زّماًی عزاز ، سازُ ؽاّؼلی هحوس: ًَیغٌسُ

 84-117.ؿ ،1394 سهغتاى ،19 ،ؽوارُ پٌزن عال اًغاًی، ػلَم زر ذاللیت ٍ اتتىار فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 ّایی هَلفِ تزیي هْن اس. زارز هْوی ٍظیفِ راهؼِ، فززای عاسًسگاى زٌّسُ پزٍرػ ػٌَاى تِ آهَسؽی ًظام

 پزٍرػ ٍ افشایؼ فسز زر راهؼِ، فززای عاسًسگاى هیاى زر یىن ٍ تیغت لزى زر تایغتی آهَسؽی ًظام وِ

 الگَی آهَسػ تلفیك ارزای ٍ عزاحی حاضز، پضٍّؼ اس ّسف. اعت ذالق تفىز ٍ ػویك یازگیزی تاؽس، آى

: رٍػ. اعت آهَساى زاًؼ زر ذالق تفىز ٍ یازگیزی تز آى تاحیز تزرعی ٍ گزایی عاسًسُ افَل تا هغالِ حل

 لزار اعتفازُ هَرز وٌتزل گزٍُ تا آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ عزح تا آسهایؾی ؽثِ رٍػ پضٍّؼ، ایي زر

 اًتراب ای هزحلِ ایچٌس ذَؽِ گیزی ًوًَِ رٍػ تا وِ تَز آهَس زاًؼ 30 ؽاهل پضٍّؼ ًوًَِ. اعت گزفتِ

 تِ وِ تَز ػاتسی ذاللیت آسهَى ٍ عاذتِ هحمك یازگیزی آسهَى ؽاهل ّا زازُ آٍری روغ اتشار. ؽسًس

 رلغِ، 11 هست تِ آسهایؼ گزٍُ آهَساى زاًؼ تسریظ. ؽس اعتفازُ آًْا اس آسهَى پظ ٍ آسهَى پیؼ ػٌَاى

 هزعَم رٍػ تِ گَاُ گزٍُ تسریظ ٍ گزایی عاسًسُ افَل تا هغالِ حل الگَی آهَسػ تلفیك تا ّفتِ، 6 عی

 آهار اس ٍ اعتاًسارز اًحزاف ٍ هیاًگیي ؽاهل تَفیفی آهار اس ّا، زازُ تحلیل هٌظَر تِ. گزفت اًزام

 زاز ًؾاى ّا یافتِ: ّا یافتِ. وززین اعتفازُ ،lsd تؼمیثی آسهَى ٍ هتغیزی چٌس وٍَاریاًظ تحلیل اعتٌثاعی،

 ،;(5/286F= ، 0001/0 p)  یازگیزی هیشاى افشایؼ زر گزایی عاسًسُ افَل تا هغالِ حل الگَی تلفیك وِ

 ، =59/15F)  ذالق تفىز پذیزی اًؼغاف هَلفِ ،;(91/143F= ، 0001/0 p) ذالق تفىز عیالی هَلفِ

001/0 p );ٍ ِذالق تفىز تغظ هَلف (64/35F= ، 0001/0 p );افشایؼ زر اها اعت، هؼٌازار ٍ تَزُ هَحز 

 الگَی آهَسػ تلفیك: گیزی ًتیزِ. اعت ًثَزُ هؼٌازار;( 997/0F= ، 328/0 p) ذالق تفىز اتتىار هَلفِ

 تیاًگز پضٍّؼ ّای یافتِ. اعت وززُ اعتفازُ رٍیىزز زٍ ّز اهتیاسات اس گزایی عاسًسُ افَل تا هغالِ حل

 اس غیز تِ( تغظ پذیزی، اًؼغاف عیالی،) ذالق تفىز ّای هَلفِ ٍ یازگیزی هیشاى تز تلفیك ایي وِ اعت ایي

 عاسًسُ افَل تا هغالِ حل الگَی آهَسػ تلفیك اس تَاى هی ٍ اعت هؼٌازار ٍ هَحز ذالق، تفىز اتتىار هَلفِ

 .وزز اعتفازُ زرعی ّای والط زر گزایی

 یازگیزی ، ذاللیت ، گزایی عاسًسُ ، تلفیمی تسریظ ، هغالِ حل آهَسػ:ّا ولیسٍاصُ
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 ضٌاسي زیست درض در آهَزاى داًص یادگيری بر آى تاثير بررسي

 سٍاروی سارػی اعواػیل ، اهیزتیوَری هحوسحغي ، سازُ ػلی ؽاُ هحوس :ًَیغٌسُ

  :چىیسُ

 اّویت یازگیزی ٍ آهَسػ اعت، گزفتِ ًام زاًؾی التقاز ٍ زاًؾی راهؼِ وِ یىن ٍ تیغت لزى زر

 ٍ هزیل رایگلَث، تز هثتٌی تلفیمی آهَسؽی الگَی ارزای ٍ عزاحی حاضز پضٍّؼ ّسف. زارز تغشایی

 اس پضٍّؼ ایي زر: ّا رٍػ .تَز ؽٌاعی سیغت زرط زر آهَساى زاًؼ یازگیزی تز آى تاحیز تزرعی ٍ ولز

 آهاری، راهؼِ. ؽس اعتفازُ وٌتزل گزٍُ تا آسهَى پظ -آسهَى پیؼ ًَع اس آسهایؾی ؽثِ تحمیك رٍػ

 عال زر ری ؽْز( رُ) ذویٌی اهام پغزاًِ زٍلتی هسرعِ هتَعغِ زٍم زٍرُ اٍل پایِ آهَساى زاًؼ ولیِ

 اتشار. ؽس اًتراب عازُ تقازفی گیزی ًوًَِ رٍػ تا ًوًَِ ػٌَاى تِ والط زٍ. تَزًس 92-93 تحقیلی

 پایایی. ؽس تاییس اعاتیس ًظز تا آسهَى ایي رٍایی. تَز عاذتِ هحمك یازگیزی آسهَى ّا، زازُ گززآٍری

 SPSS افشار ًزم اس ّا زازُ تحلیل تزای. آهس زعت تِ 82/0 ًیوِ، زٍ تیي ّوثغتگی رٍػ تا آسهَى

 رٍػ اس اعتٌثاعی، آهار ترؼ زر ٍ اعتاًسارز اًحزاف ٍ هیاًگیي فزاٍاًی، تَفیفی آهار ٍ 20 ًغرِ

 تیي وِ ؽس هؾرـ وَاریاًظ، تحلیل ٍ آسهَى پظ اًزام تا یافتِ: .ؽس اعتفازُ وٍَاریاًظ، آهاری

 ،p<01/0) زارز ٍرَز هؼٌازاری تفاٍت ؽٌاعی سیغت زرط زر وٌتزل ٍ آسهایؼ گزٍُ یازگیزی هیشاى

808/23 =37،1F )ٍ زیسُ آهَسػ ولز، ٍ هزیل رایگلَث، تز هثتٌی تلفیمی آهَسؽی الگَی تا وِ گزٍّی 

 تلفیمی آهَسؽی الگَی ارزای ٍ عزاحی:گیزی ًتیزِ .تاؽس هی تزذَرزار تیؾتزی یازگیزی اس اعت،

 یافتِ تِ تَرِ تا ٍ اعت هزعَم رٍػ اس هَحزتز آهَساى زاًؼ یازگیزی تز ولز ٍ هزیل رایگلَث، تز هثتٌی

 ّسف تا ؽٌاعی سیغت ػلَم تسریظ زر آهَسؽی عزاحی تلفیمی الگَی ایي اس تَاى هی تحمیك ّای

 .وزز اعتفازُ احزترؼ ٍ تیؾتز یازگیزی

 ؽٌاعی سیغت ، الگَّا ، آهَساى زاًؼ ، یازگیزی ، آهَسػ ، عزاحی :ُ ّاولیسٍاص
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 دبستاى

 ؽثیزی هحوس عیس حاتوی رَاز سًسی تْوي اعتازوالیِ هحوسی هزین: ًَیغٌسگاى

 115-126.: ؿ ، 1397 پاییش ،1 ؽوارُ ّفتن، عال پایسار، تَعؼِ ٍ سیغت هحیظ آهَسػ ًؾزیِ

 اس پیؼ وَزواى تزای سیغت هحیظ آهَسػ تلفیمی زرعی تزًاهِ عزاحی تحمیك، ایي اًزام اس ّسف

 زٍرُ سیغت هحیظ آهَسػ زرعی تزًاهِ. اعت هزتیاى ٍ هترققاى زیسگاُ اس آى اػتثارعٌزی ٍ زتغتاى

 تسریظ ّای رٍػ زرعی، تزًاهِ هحتَای زرعی، تزًاهِ اّساف ؽاهل پضٍّؼ، ایي زر زتغتاى پیؼ

 تْوي آهَسی ستاى وتاب اس تلفیك اًسیؾِ ٍ تاؽس هی زرعی تزًاهِ ارسؽیاتی ّای ؽیَُ ٍ زرعی تزًاهِ

 ٍ ارسؽیاتی ًَع اس اتشار لحاػ تِ وارتززی؛ ّسف، لحاػ تِ تحمیك ایي. گززیس التثاط( 1394) سًسی

 ًوًَِ اس زرعی تزًاهِ عزاحی رْت هَرزًیاس ًوًَِ حزن تؼییي تزای. اعت ای سهیٌِ آى، اًزام رٍػ

 تزذی ؽاهل تحمیك ایي ذثزگاى. اعت ؽسُ اعتفازُ ذثزگاى آهاری راهؼِ اس لضاٍتی -زار ّسف گیزی

 ارسیاتی ّوچٌیي. تَز هْسوَزن هزتیاى ًیش ٍ سیغت هحیظ آهَسػ ٍ زرعی ریشی تزًاهِ هترققاى اس

 ّای هْسوَزن هسیزاى ٍ هزتیاى ًظزات زریافت اعاط تز ؽسُ عزاحی زرعی تزًاهِ اػتثارعٌزی ٍ

 اعاط تز وِ اعت عاذتِ هحمك ًاهِ پزعؼ ّا، زازُ آٍری روغ اتشار. گزفت فَرت رؽت ؽْز هٌترة

 ّای ؽاذـ اس ّا زازُ ٍتحلیل تزشیِ تزای ٍ عزاحی سیغت هحیظ آهَسػ تلفیمی زرعی تزًاهِ الگَی

 زرعی، تزًاهِ عزاحی ترؼ چْار پضٍّؼ ایي زر. اعت ؽسُ اعتفازُ اعتٌثاعی آهار ٍ تَفیفی آهار

 زرعی تزًاهِ اػتثارعٌزی ٍ ارسیاتی آهَسػ، هساذلِ احزترؾی تؼییي ؽسُ، عزاحی زرعی تزًاهِ ارزای

 اّساف ترؼ زر گَیِ 25 ّا، گَیِ ولیِ عٌزی رٍایی اس پظ. گززیس تزرعی تفىیه تِ ؽسُ عزاحی

 تزًاهِ تسریظ ّای رٍػ ترؼ زر گَیِ 7 زرعی، تزًاهِ هحتَای ترؼ زر گَیِ 26 زرعی، تزًاهِ

 گَیِ 64 ؽاهل زرهزوَع وِ ؽس حافل زرعی تزًاهِ ارسؽیاتی ّای ؽیَُ ترؼ زر گَیِ 6 ٍ زرعی

 .تاؽس هی

 زتغتاى پیؼ وَزواى اػتثارعٌزی، الگَ، زرعی، تزًاهِ: ولیسی ّای ٍاصُ

 

 

 

 



 ٍ كَتاُ سخٌراًي تلفيمي رٍش با ّوياری طریك از یادگيری تاثير همایسِ .15

 ضٌاسي زیست درض تحصيلي پيطرفت بر پاسخ ٍ پرسص

 لیالتسار رَاز هحوس ، حماًی فزیثا ، ّوساًی سّزُ زتیز :ًَیغٌسُ

  3-10. ؿ، 1390 پاییش،  30 پیاپیعال ّؾتن،   زرعی، ریشی تزًاهِ زر پضٍّؼ فقلٌاهِ

 :چىیسُ

 ٍ پزعؼ ٍ وَتاُ عرٌزاًی تلفیك رٍػ تا ّویاری عزیك اس یازگیزی تاحیز همایغِ ّسف تا پضٍّؼ ایي

 راهؼِ ٍ تززتی ؽثِ تحمیك رٍػ. اعت گزفتِ اًزام ؽٌاعی سیغت زرط تحقیلی پیؾزفت زر پاعد

 عال زر اففْاى ؽْز ًظزی هتَعغِ زٍرُ تززتی ػلَم رؽتِ عَم پایِ زذتز آهَساى زاًؼ ؽاهل آهاری

 زر ًفز 38 ٍ آسهایؼ گزٍُ زر ًفز 30 وِ تَز ًفز 68 تحمیك ًوًَِ حزن. اعت تَزُ 1387 88 تحقیلی

 تسریظ گَاُ، گزٍُ زر ٍ ؽس اًزام ّویاری رٍػ تِ تسریظ آسهایؼ گزٍُ زر. گزفتٌس لزار گَاُ گزٍُ

 اتشارّای. گززیس اًزام( پاعد ٍ پزعؼ ٍ وَتاُ عرٌزاًی رٍػ اس تلفیمی) زرط ّای والط زر هؼوَل

 ًظز اس ّا آسهَى ولیِ وِ تَز عاذتِ هحمك تحقیلی پیؾزفت ّای آسهَى ٍ زرعی هتي ؽاهل تحمیك

 زٍ رٍػ اس اعتفازُ تا ًیش ّا آسهَى پایایی. گزفتٌس لزار تاییس هَرز ٍ تزرعی هحتَایی ٍ فَری رٍایی

 زر وِ زاز ًؾاى ًتایذ. گززیس تؼییي پیزعَى پایایی ضزیة ٍ ّوثغتگی ضزایة تؼییي ٍ وززى ًیوِ

 رٍػ تا تسریظ وِ ؽاّس گزٍُ زر ّا آسهَى پظ ٍ ّا آسهَى پیؼ تفاٍت هیاًگیي £ P 05/0 عغح

 رٍػ تا همایغِ زر تلفیمی رٍػ تا تسریظ ػثارتی، تِ. تَز تززتی گزٍُ اس تیؾتز ؽسُ اًزام تلفیمی

 .اعت تَزُ هَحزتز آهَساى زاًؼ تحقیلی پیؾزفت زر ّویاری

 ، ّویاری عزیك اس یازگیزی ، ؽٌاعی سیغت ، یازگیزی ، یاززّی رٍػ ، تحقیلی پیؾزفت :ُ ّاولیسٍاص

 ّویاری

 

 

 

 

 

 

 


