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مقبیسٍ میسان یبدگیری داوشجًیبن در دي ريش سخىراوی ي آمًزش َمتبیبن ي بررسی
دیذگبٌ آوبن
4

میترا صفری ،*1بُريز یسدان پىبٌ ،2فبطمٍ محمًدی ،3وبَیذ یعقًبیبن

جاریط دریافث ىلانَ97/01/30 :

جاریط پػیؼش97/07/25 :

چکیذٌ:
مقذمٍ :روش جغریؾ ٌلف ةَؿؽایی در کارآیی ٌؼام آىّزقی دارد .ایً پژوُف ةا ُغف ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی درس ةیياریُای زٌان
و ٌاةاروری ةا آىّزش ةَ روش ؿعٍؼاٌی و آىّزش ُيحایان و ةؼرؿی دیغگاه داٌكسّیان در راةعَ ةا ایً دو روش ازؼا قغ.
ريشَب :در ایً ىعانؿَ ٌیيَجسؼةی زا ىؿَ پژوُف داٌكسّیان جؼم پٍسو کارقٍاؿی پیّؿحَ ىاىایی داٌكگاه ؾهّم پؽقکی یاؿّج ةّد
کَ در ٌیوؿال اول  95-96درس ةیياریُای زٌان و ٌاةاروری را اٌحعاب کؼده ةّدٌغ (ٌ 22فؼ)ٌ .یيی از ؾٍاویً و ىضحّیات آىّزقی
درس  3واصغی ةیياریُای زٌان و ٌاةاروری ةَ روش ؿعٍؼاٌی جّؿ ط اؿحاد و ٌیيَ دیگؼ ةا روش ُيحایان جغریؾ قغ .داٌكسّیان ةَ 6
گؼوه جلـیو و ُؼ گؼوه ةَ مّرت ىكارکحی ؾِغه دار جغریؾ یک ىّضّع قغٌغ .ةؿغ از پایان روش ؿعٍؼاٌی اىحضان ىیان جؼم ،ةؿغ از
روش آىّزش ُيحایان اىحضان پایان جؼم و ةؿغ از پایان ُؼ زهـَ جغریؾ در ُؼدو روش پؾ آزىّن ٌیؽ از داٌكسّیان ةَ ؾيم آىغ.
دیغگاه داٌكسّیان ةؿغ از پایان ازؼای دو روش جغریؾ ةَ وؿیهَ پؼؿكٍاىَ ؿٍسیغه قغ .جسؽیَ جضهیم دادهُا ةا ٌؼمافؽار آىاری
 SPSSویؼایف  ،22آىار جّمیفی و جـث جی زوزی اٌسام قغ.
یبفتٍَب :ىیاٌگیً ٌيؼه اىحضان ىیان جؼم داٌكسّیان  29/67±4/68و ىیاٌگیً ٌيؼه اىحضان پایان جؼم  ،31/03±5/40ةغون جفاوت
ىؿٍیدار آىاری ةّد ( .)p=0/14ىیاٌگیً ٌيؼه پؾآزىّنُا در روش ؿعٍؼاٌی  6/2±1/61و در روش ُيحایان  7/71±1/31ةا جفاوت
ىؿٍیدار آىاری ةّد ( .)p=0/002از دیغگاه ةیكحؼ داٌكسّیان در صیعَ ایساد ؾالكَىٍغی و جكّیق ةَ ىكارکث در یادگیؼی و صیعَ
ىٍاؿب ةّدن روش جغریؾ و جغاوم اؿحفاده از آن ةؼجؼی ةا روش ُيحایان ،در صیط رؾایث امّل و ىلؼرات جغریؾ و یادگیؼی ةؼجؼی ةا
روش ؿعٍؼاٌی و در صیعَ آزىّن و ارزقیاةی از ىعانب درؿی جفاوجی ةیً دو روش وزّد ٌغاقث.
روش آىّزش ُيحایان ،اؿحفاده از آن ةَ ؾٍّان یک روش جکيیهی جغریؾ دروس ٌؼؼی در کٍار روش ؿعٍؼاٌی زِث افؽایف اٌگیؽه و
یادگیؼی داٌكسّیان پیكٍِاد ىیقّد.
کلیذ ياشٌَب :آىّزش ُيحایان ،ؿعٍؼاٌی ،داٌكسّیان ىاىایی

مقذمٍ

وًیسىذٌ مسئًل :ىیحؼا مفؼی ،گؼوه ىاىاایی ،داٌكاکغه پؽقاکی ،داٌكاگاه ؾهاّم پؽقاکی
یاؿّج ،ایؼان .mitrasafari39@gmail.com
ةِؼوز یؽدان پٍاه ،گؼوه ؾهّم آزىایكگاُی ،داٌكکغه پیؼاپؽقکی ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی یاؿّج،
ایؼان
فاظيَ ىضيّدی ،گؼوه ىاىایی ،داٌكکغه پؽقکی ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی یاؿّج ،ایؼان
ٌاُیغ یؿلّةیان ،گؼوه ىاىایی ،داٌكکغه پؽقکی ،داٌكگاه ؾهّم پؽقکی یاؿّج ،ایؼان

از اؿحاد ةَ فؼاگیؼ ىٍحلم ىیقاّد .داٌكاسّیان ةاَظاّر ىاؤدؼ
درگیؼ فؼایٍغ آىّزش و یادگیؼی ،پؼؿف و پاؿط ،قؼح ىعانب
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جغریؾ یکی از فؼآیٍغُای آىّزقی اؿث کَ در کاارآیی ٌؼاام
آىّزقیٌ ،لف ىؤدؼی ایفا ىیکٍغ .داٌكسّیان ىعانب درؿی را
ةَ قیّهُای ىحفاوجی یاد ىیگیؼٌغ .یاادگیؼی در کاالس درس
ؾالوه ةؼ ؾّاىم ىؤدؼگٌّاگّن ،ةـاحگی ةاَ جعااةق ةایً ؿاتک
یادگیؼی جؼزیضی داٌكسّیان و ؿتک آىّزش اؿحاد دارد (.)1
روشُای آىّزش و جغریؾ ٌیؽ ىحٍّع اؿث.
روشُای آىّزقی ؿاٍحی کاَ در آنُاا آىاّزشدٍُاغه جٍِاا
ارائَدُاٍاغة داٌـحاَُا و فؼاگیاؼ پػیاؼٌاغة غیؼفؿال آن اؿث،

ةؼظاؿحَ از ٌگاه یک ةؿغی ةَ آىّزش اؿث کَ وػیفة آىاّزش
را جٍِا اٌحلال داٌف ةاَ فؼاگیاؼان ىایداٌاغ ( .)2در روشُاای
ؿٍحی کَ در صال صاضؼ ؿتک غانب آىّزش داٌكگاُی اؿاث،
ةیكحؼ وكث کالس ةَ ؿعٍؼاٌی اؿحاد و گّش دادن داٌكسّیان
ىیگػرد ( .)3در ىلاةم ،در روشُای آىّزقی ٌاّیً ةاَ فؿاال
ةّدن فؼاگیؼان در اىؼ یادگیؼی و رقغ ُيَ اةؿاد وزّدی آٌاان
در فؼایٍااغ یااادگیؼی ج کیااغ ىاایقااّد .در ایااً روشُااا
آىّزشدٍُغه فلط اٌحلالدٍُغه داٌف ٌیـث ةهکَ فؼدی اؿاث
کَ فؼآیٍغ آىّزش را آؿان و ویژگیُاای قاٍاظحی ،ؾااظفی و
رفحاری فؼاگیؼان را رقغ ىیدُغ (.)2
در روشُای داٌكسّ ىضّر یا یادگیؼی فؿال جيؼکؽ فؿانیاثُاا
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وتیجٍگیری :ةا جّزَ ةَ ؾغم جفاوت كاةم جّزَ ىیؽان یادگیؼی در اىحضان پایان دوره دو روش و دیغگاه ةیكحؼ داٌكسّیان درةاره ةؼجؼی

ىیحؼا مفؼی و ُيکاران

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

قکم گؼوُی در قؼایعی جکانیف یا پؼوژهُا را اٌسام ىیدٍُاغ

اؿث و از زّاٌب ىعحهف ایً روش آىّزش ىّرد ةؼرؿی و ٌلاغ

کااَ ُااو جسؼةااَ کااار گؼوُاای ىااؤدؼ را کـااب کااؼده و ُااو

كؼار گؼفحَ اؿث ( 8-12و ُ .)2يچٍیً در ىعانؿاات ىحؿاغدی

ىـئّنیثپػیؼی فؼدی آنُا رقغ ىاییاةاغ ( .)4اىاؼوزه اکذاؼ

ةِتّد ؾيهکؼد آکادىیاک ةاا اؿاحفاده از روش آىاّزش جّؿاط

داٌكگاهُا و ىؼاکؽ آىّزقی در پی یاافحً روشُاای آىّزقای

گااؼوه ُيحایااان ٌیااؽ ٌكااان داده قااغه اؿااث ( .)13-15در

ُـحٍغ کَ یادگیؼی ىغاوم و داٌكسّ ىضّر را گـحؼش و ةِتّد

ؾهّم پؽقکی ٌیؽ از ایً روش در آىّزش داٌكسّیان پؼؿحاری،

ةعكٍغ (.)1

دٌغاٌپؽقکی و پؽقکی ،ةَویژه در ىضیطُای ةانیٍی اؿاحفاده و

یکی از روشُای یادگیؼی فؿال ،آىّزش جّؿط گؼوه ُيحایاان

پژوُفُایی ٌیؽ مّرت گؼفحَ اؿث ( .)16 ،17اىا در آىاّزش

اؿث .آىّزش گؼوه ُيحایان ٌّؾی اؿحؼاجژی آىّزقی اؿث کاَ

داٌكسّیان ىاىایی ةَ ویژه در جغریؾ دروس ٌؼؼی آن ُو ةاَ

ةنّرت جّؿؿَ داٌف و ىِارت از ظؼیق جؿاىم فؿال و صيایاث

قیّه گؼوُی و ىكارکحی کَ ىّرد ٌؼؼ پاژوُف صاضاؼ اؿاث،

ةیً افؼاد ُو ؿعش جؿؼیف ىیقاّد .در روش آىاّزش جّؿاط

ىعانؿَای یافث ٌكغه اؿث .ةا جّزَ ةَ نؽوم جؼویر قایّهُاای

ُيحایان ُو اؿحاد کَ ىّكؿیاث جاغریؾ را ظؼاصای و ُاغایث

فؿال یادگیؼی و ایساد اٌگیؽه در داٌكاسّیان زِاث فؼاگیاؼی

ىاایکٍااغ و ُااو داٌكااسّ کااَ روش را ةکااار ىاایةااؼد ُااؼ دو

ةیكحؼ ایً ضؼورت اصـاس گؼدیغ کَ قیّه آىّزش ُيحایان را

دؿثاٌغرکار جسؼةَ ىغاوم جاغریؾ ةاّده و در فؼایٍاغ جاغریؾ

از زٍتَ ىیؽان یادگیؼی و دیغگاه داٌكسّیان ةا قایّه آىاّزش

ؿِیو ُـحٍغ .ایً روش یکی از روشُای ىِاو و ىاؤدؼ ةاؼای

ىحغاول در کالسُای درس داٌكگاُی کاَ ىؿياّت ةاَماّرت

آىاّزش فؼاگیااؼان اؿاث کااَ اؿاحفاده از آن در کهیااَ ىلاااظؽ

ارائَ ؿعٍؼاٌی جّؿط اؿحاد اداره ىیقّد ،ىاّرد ىلایـاَ كاؼار

آىّزقی ؾهّم پؽقکی در صال افؽایف اؿث (.)5

دُیو .ةٍاةؼایً پژوُف صاضؼ ةا ُغف ىلایـَ ىیؽان یاادگیؼی

جااغریؾ جّؿااط ُيحایااان ةااَ دو كـااو ُيحایااان ٌؽدیااک

درس ةیياریُای زٌان و ٌاةاروی و دیغگاه داٌكاسّیان ىاىاایی

( )near peersو ُيحایان قؼیک ( )co-peersجؿؼیف قاغه

درةاره آىّزش ةَ قیّه ؿعٍؼاٌی و جّؿط ُيحایاان ظؼاصای و

اؿثُ .يحایان ٌؽدیک داٌكسّیاٌی ُـحٍغ کَ از ٌؼاؼ ؾهيای و

ازؼا قغ.

داٌكگاُی ُيیكَ در ؿعش ةااتجؼی كاؼار دارٌاغ ةاَ ؾتاارجی

ريشَب

ُيحایان ٌؽدیک یک ؿال یا ةیفجؼ از داٌكسّیاٌی کَ ةَ آنُا

در ایً ىعانؿَ ٌیيَجسؼةای زاىؿاَ پاژوُف داٌكاسّیان جاؼم

درس ىیدٍُغ جسؼةَ ةانیٍی ةاتجؼی دارٌغ و آنُا ةاَ ؾٍاّان

پٍسو کارقٍاؿی پیّؿحَ ىاىایی داٌكگاه ؾهّم پؽقکی یاؿاّج

ىغرس در آىّزش ةَمّرت ىؼةی ،جغریؾ ظنّمی ،جاغریؾ

ةّد کاَ در ٌایوؿاال اول  95-96درس ةیيااریُاای زٌاان و

در گؼوهُای کّچک و غیؼه ىكارکث دارٌغ .درصانیکَ ُيحایان

ٌاةاروری را اٌحعاب کؼده ةّدٌغ (ٌ 22فؼ) .ایً درس  3واصاغی

قاؼیک در ؿاعش ؾهيای و جضنایهی ةؼاةاؼ ةاا ظاّد داٌكاسّ

ظتق ةؼٌاىَ آىّزقای ةاَماّرت  3ؿااؾث در ُفحاَ در ظاّل

ُـحٍغ (.)6

ٌیوؿال جضنیهی ارائَ قغ .در قؼوع ٌایوؿاال جضنایهی و در

اؿکاىپ در ةؼرؿی ؿیـحياجیک ظّد در ةاره آىّزش ُيحا ةاَ

اونیً زهـَ از درس ،اُغاف پژوُف و روش ازؼای آن جّؿاط

ىؽایای ایاً روش اززيهاَ :افاؽایف اؾحيااد ةاَ ٌفاؾ ،ةِتاّد

ىغرس ةاؼای داٌكاسّیان ةیاان و ىّافلاث داٌكاسّیان زهاب

یااادگیؼی ىِااارتُااای رواٌاای -صؼکحاای و قااٍاظحی ،افااؽایف

گؼدیااغ .ؾااالوه ةااؼ آن یااک ٌـااعَ از ظااؼح درس دوره کااَ

ىِااارت ارائااَ ىعهااب (ةااَمااّرت قاافاُی) ،کااار جیياای،

درةؼگیؼٌغه اُغاف آىّزقی ،ىٍاةؽ درؿی و زغول زىاانةٍاغی

جنيیوگیاؼی ،ىـاؤونیثپاػیؼی ،جّؿاؿَ ىِاارتُاای جفکاؼ

ارائَ ىّضّؾات درکم دوره ةّد دراظحیار داٌكسّیان كؼارگؼفاث

اٌحلادی ،ةِتاّد ٌياؼات اىحضااٌی داٌكاسّیان و ؾاغم جضيیام

و ٌضّه ارائاَ درس ٌیاؽ ةاَ آنُاا جّضایش داده قاغ .ةؼاؿااس

ُؽیٍَ اضافی ةؼای ىؤؿـاَ آىّزقای اقااره ىایکٍاغ ( .)7در

ؾٍاااویً و ىّضااّؾات درؿاایٌ ،یياای از ىضحّیااات آىّزقاای و

کكااّر ىااا ىعانؿااات ىعحهفاای از اٌااّاع ایااً روش در آىااّزش
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یادگیؼی از ٌّع ىكارکحی ىضـّب ىایقاّد ،داٌكاسّیان ةاَ

ایغز ،ظّدآزىایی پـحان ،ؾيهکؼد زٍـی و جغػیَ اؿحفاده قغه
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و ىّضّؾات آىّزقی ىیقٌّغ ( .)3در ایً ٌاّع یاادگیؼی کاَ

ؾهّم گٌّاگّن در ىغارس ،در صیعَ ؿالىث ىاٌٍغ پیكگیؼی از

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

ىیحؼا مفؼی و ُيکاران

جكعینی و آزىّنُا در ةیيااریُاای زٌاان ،ةهاّ و كاؾاغگی

و پاؿط ،از ىضیط آزىایكگاه ةؼای ارائاَ ىّضاّؾات ىؼةاّط ةاَ

ظتیؿی ،یائـاگی ،اظاحالتت كاؾاغگی ،ةیيااریُاای دؿاحگاه

ؾفٌّثُای جٍاؿهی و قٍاظث ىیکؼوارگاٌیـوُای ؾاىم و ةؼای

جٍاؿهی ظارزی ،ةیياریُای واژن و ةیياریُای ؿؼویکؾ ةّد،

اٌسام ىؿایٍات فیؽیکی و روشُاای ارزیااةی ةیيااران از ؿاانً

ةَ قیّه رایر ؿعٍؼاٌی جّؿط ىغرس ةا اؿحفاده از اؿاالیغُای

ىِارتُای ةانیٍی اؿحفاده قاغ .ىضایط کاالس درس و قایّه

پاورپّیٍث و صفغ امّل و ىلؼرات جغریؾ و ٌکاات تزم ةاؼای

ٌكـحً داٌكسّیان روی مٍغنی ةَمّرجی ةّد کَ جؿاىم ،درك

ةِتّد کیفیث جغریؾ اٌسام قغ .در ُاؼ زهـاَ كتام از قاؼوع

ىّضّع و جيؼکؽ داٌكسّیان روی درس را افؽایف دُاغ ،ةاغیً

جغریؾ ةا جّزَ ةَ اُغاف درس ،پؼؿفُایی کهی از ىضحّیات

ىٍؼّر در ةیكحؼ زهـات درس ،مٍغنیُا ةَمّرت ٌیودایؼهای

درس ةؼای داٌكسّیان ىعؼح و در پایان ،پؾآزىّن ةا جّزَ ةَ

دور جا دور کالس درس چیغه قغ .ةؼای ازؼای ایاً روشُاا و

پؼؿفُای ىعؼح قغه از داٌكسّیان ةَ ؾيم ىیآىغ.

آىااادگی جااغریؾ داٌكااسّیان ،ىااغرس زهـاااجی را ةااا گااؼوه

ُكااث زهـااَ دوم ٌاایوؿااال جضناایهی کااَ قاااىم ؾٍاااویً؛

آىّزشدٍُاغه ظاارج از ؿااؾات کالؿای جكاکیم و در ىاّرد

ةیياریُای رصو ،ةیياریُاای نّناَُاای رصيای و جعياغان،

ىّضااّع آىّزقاای را ٍُياااییُااای تزم و رفااؽ اقااکال اٌسااام

ةیياریُای پـحان ،ةیياریُاای انحِااةی نگاً و ؾفٌّاثُاای

ىیداد .گؼوه در ظّل ُفحَ در وكثُای اضافی ةاؼای آىاادگی

ىٍحلهَ از ظؼیق زٍـی ،اظحالتت ةافثُاای ٌگِغارٌاغه نگاً،

ةیكحؼ ةا یکغیگؼ جيؼیً ىیکؼدٌغ .از ؿّی دیگؼ ظتاق آرایاف

ٌاٍُساریُای ژٌحیکی ،ؾهم ٌاةاروری و روشُای جكعینی آن

جؼىی درس کارآىّزی ةیياریُای زٌان ٌیؽ ةَمّرت ُوٌیاز در

ةّد ،ةا روش ُيحایان جغریؾ قاغ .ةاؼای درگیاؼ قاغن کهیاَ

ةعف زٌان ةیيارؿحان و کهیٍیک آىّزقی ةَ داٌكاسّیان ایاً

داٌكسّیان در اىؼ جغریؾ آٌان ةَ گؼوهُای کّچک ( 4گؼوه 4

کالس ارائَ ىیقغ کَ گؼوه داٌكسّیاٌی کَ جغریؾ را ةَ ؾِغه

ٌفؼه و  2گؼوه ٌ 3فؼه) جلـیو و ُؼ گؼوه ةاَماّرت ىكاارکحی

داقحٍغ ةا ىّضّؾات درؿی در ىضیط ةانیٍی ٌیؽ آقاٍا قاغه و

ؾِغهدار جغریؾ یک ىّضّع قغٌغ .جؿغاد اؾضاای گاؼوهُاا ةاا

ظتق ُياٍُگی ةَ ؾيم آىغه ةا ىؼةیان آىّزش ةانیٍی ،آٌان ٌیؽ

جّزَ ةَ صسو ىعانب درؿای جؿیایً و ةاؼ ایاً اؿااس ةاؼای

ةا داٌكسّیان گؼوه ىّرد ٌؼؼ درةاره ىّضّع جغریؾ در ىضایط

ةؿضی از ىّضّؾات ٌیؽ  2زهـَ درٌؼؼ گؼفحاَ قاغ .جاالش ةاؼ

ةانیٍی ُيکاری کؼده و آىاّزشُاای تزم را ىایدادٌاغ .ةاؼای

ایً ةّد کَ گؼوهُا از داٌكسّیاٌی جكکیم قّد کاَ ةحّاٌٍاغ ةاا

جكّیق داٌكسّیان زِث ةؼظّرد فؿالجؼ و زهب ؾالكَ آٌاان 2

ُيغیگؼ ةعّةی کار کٍٍغ و ىِارتُای یکغیگؼ را جّؿؿَ دٍُغ

ٌيااؼه از ارزقاایاةی پایاااٌی ایااً درس ةااَ آىااّزش و فؿانیااث

و ةؼای آىاده قغن ایً گؼوهُا ظتاق اماّل آىاّزش ُيحاا در

داٌكسّیان در اىؼ جغریؾ اظحناص یافث.

گؼوهُای کّچک وػایف و جکانیف ىكعل قاغ ( .)18اؾضاا

در ُؼ زهـَ آىّزش جّؿط ُيحایان ىاغرس صضاّر فؿاال در

در ُؼ گؼوه ىّػف قغٌغ ةا جّزَ ةَ ؾالكاَ و ٌؼاؼات و جّافاق

کالس داقث و ةؼ اىؼ جغریؾ ٌؼاارت کاؼده و درماّرت ٌیااز

گؼوه ظّد از روشُای فؿال و ىحٍّع زِاث جاغریؾ اؿاحفاده

ىغاظهَ ىایکاؼد و در پایاان ُؼزهـاَ ىعاناب ارائاَ قاغه را

ٌيایٍغ .روشُای ایفای ٌلف ،گاؽارش ىاّرد ،ةضاخ گؼوُای،

زيؽةٍغی و ةَ پؼؿافُاایی کاَ داٌكاسّیان ارائاَدٍُاغه از

پؼؿف و پاؿط ،اؿحفاده از اؿاالیغُای پاورپّیٍث،کهیاپُاا و
فیهوُای کّجاه آىّزقی ،ةازؿازی ىضیطُای ةانیٍی در کاالس
درس ،اؿاااحفاده از پيفهاااثُاااای آىّزقااای ،اؿاااحفاده از
ةانیٍی ةؼای ارائَ درس پیكٍِاد قغ .ةَظاّر ىذاال ةاؼای ارائاَ

ؿعٍؼاٌی در پایان ُؼ زهـَ درس ،پؾآزىّن ةا پؼؿافُاای
کهی از داٌكسّیان ةَؾيم ىیآىغ .ةؿاغ از پایاان دوره جاغریؾ
ؿعٍؼاٌی ( 8زهـَ اول) ،اىحضان ىیان جؼم و ةؿغ از پایان دوره

اپیااغىیّنّژی و اجیّنااّژی ةیياااریُااا ؾيااغجا از اؿااالیغُای

جغریؾ جّؿط ُيحایان ،اىحضان پایان جاؼم ( 8زهـاَ دوم) ةاَ

پاورپّیٍث یا کهیپُا و فیهوُا ،ؾالیو و ٌكاٌَُای ةیياریُاا از

ؾيم آىاغ .آزىاّنُاای پایااٌی ُاؼ دو روش قااىم 41ؿاؤال

روش ایفای ٌلف یا ةازؿاازی ىضایطُاای ةاانیٍی ،روشُاای

چِارگؽیٍَای (ةا ارزش ٌ 1يؼه ةؼای ُؼؿؤال) و  8ؿّال زاّر
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ىضیطُای آزىایكاگاُی و ؿاانً ىاّتژ و ؿاانً ىِاارتُاای

جّضیش کاىم آن ٌااجّان ةّدٌاغ ،پاؿاط ىایدادُ .ياٌٍاغ قایّه

] [ Downloaded from rme.gums.ac.ir on 2022-01-18

زهـات ىؼةّط ةَ آن ( 8زهـَ اول) قاىم ؾٍاویً؛ روشُاای

جكعینی ،درىاٌی و افحؼاق ةیياریُا از ةضخ گؼوُی و پؼؿف

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

ىیحؼا مفؼی و ُيکاران

کّجاه پاؿط (ٌ 1يؼه ةؼای ُؼؿؤال) و ةا ٌيؼه کم  47ةّدٌ .ياؼه

پایایی آن ،پؼؿكٍاىَ در اظحیار  8داٌكسّ كؼار گؼفث و ةؿاغ از

کم پؾ آزىّنُای ُؼ دو روش در ُؼ ٌّةث  10درٌؼؼ گؼفحاَ

 10روز ىسغدا پؼؿكٍاىَ جّؿط ُياان داٌكاسّیان جکيیام و

قغ کَ ٌيؼه ٌِاایی ةاا ىضاؿاتَ ىیااٌگیً ٌياؼات ٌّةاثُاای

پایااایی آن ىضاؿااتَ قااغ ( .)r;0/79روایاای و پایااایی ایااً

ىعحهف ةَ دؿث آىغ.

پؼؿكٍاىَ در ىعانؿَ مافؼی ٌیاؽ جاییاغ گؼدیاغه اؿاث (.)19

در جِیَ ؿؤاتت آزىّن ،ؿؤاتت ةا ارزش و زىاان پاؿاطگاّیی

ىؿیارُای ظؼوج از ىعانؿَ غیتث ةیف از صغ ىسااز داٌكاسّ و

ةؼاةؼ جّؿط ىغرس ةَ ٌضّی اٌحعاب ىیقغٌغ کَ کام ىعاناب

ؾغم جيایم در پژوُف ةّد .زِث رؾایاث ىالصؼاات اظالكای،

امهی درس را پّقف داده و جٍّع ؿؤاتت از زٍتاَ جفااوت در

پژوُف ىؽةّر جّؿاط کيیحاَ اظاالق داٌكاگاه ؾهاّم پؽقاکی

درزَ دقّاری آنُا پاؿطگّیی ةؼاؿاس ىضفّػاات ،اؿاحغتل

یاؿّج ىّرد جاییغ كؼار گؼفث .از کهیَ داٌكسّیان زِث قؼکث

یا جكعیل افحؼاكی ةیياری (رؾایث) گاؼدد .ةاَ ؾتاارت دیگاؼ

در پژوُف رضاایثٌاىاَ اگاُاٌاَ کـاب قاغ و از داٌكاسّیان

ؿّاتت آزىّنُا در ةؼگیؼٌغه جيام صیعَُا و ؿعّح یاادگیؼی

ظّاؿحَ قغ کَ ةغون ذکؼ ٌام پؼؿكٍاىَُا را جکيیم کٍٍغ.

ةّد .ةؿغ از آزىّن پایان جؼم کَ ُاؼ دو قایّه ازاؼا قاغه ةاّد،

ةؼای جسؽیَ و جضهیم دادهُا از آىار جّمیفی (فؼاواٌای ىعهاق و

ٌؼؼؿٍسی از داٌكسّیان در ىّرد قیّه آىّزش ةَؾيم آىغ.

ٌـتی ،ىیااٌگیً ،اٌضاؼاف ىؿیاار ،زاغاول) و آىاار اؿاحٍتاظی

اةااؽار ؿااٍسف دیااغگاه داٌكااسّیان از روشُااای جااغریؾ

(آزىّن  tزوج و آزىّن کّنيّگؼاف اؿيیؼٌّف ةؼای ٌؼىال ةّدن

پؼؿكٍاىَای ىكحيم ةؼ  24گّیَ در  4صیعَ ةّد کَ  8گّیاَ

جّزیؽ دادهُا) از ظؼیق ٌؼمافؽار آىاری  SPSS.Ver. 22اؿحفاده

اول (گّیَُای  )1-8ىؼةّط ةاَ صیعاَ ایسااد ؾالكاَىٍاغی و

قغ.

جكّیق ةَ ىكارکث در یادگیؼی10 ،گّیاَ (گّیاَُاای )9-18

یبفتٍَب

صیعَ رؾایث امّل و ىلؼرات ىؼةّط ةاَ جاغریؾ و یاادگیؼی،

واصغُای پژوُف ٌ 22فاؼ ةاا ىیااٌگیً ؿاٍی ،20/81±0/94

 4گّیَ (گّیَُای  )19-22صیعَ آزىّن و ارزقیاةی از ىعانب

صغاكم ؿاً  20و صاغاکذؼ  23ؿاال ةّدٌاغ .کهیاَ واصاغُای

درؿی و  2گّیَ کهای (گّیاَ  23و  )24ىٍاؿاب ةاّدن روش

پژوُف ىؤٌخ و ةا ىیاٌگیً ىؿاغل جاؼم كتام  ،15/5±0/96ةاا

جااغریؾ و جااغاوم اؿااحفاده از آن ةااّد در ؿااَ گؽیٍااَ روش

صاغاكم  14و صاغاکذؼ  17ةّدٌاغ .زاغول قاياره یاک ٌكااان

ؿعٍؼاٌی ،آىّزش جّؿط ُيحایان و فؼكی ٌيیکٍغ ،اٌسام قغ.

ىیدُغ کَ ةیً ىیاٌگیً ٌيؼات پؾ از آزىّن ىحغیؼُای روش

روایی پؼؿكٍاىَ از ظؼیاق روایای ىضحاّا و پایاایی آن از روش

جغریؾ ةَ قیّه ؿعٍؼاٌی وآىّزش جّؿاط ُيحایاان اظاحالف

آزىّن ىسغد جاییغ گؼدیغ .ةؼای روایی ىضحّا از ىحعننیً اىؼ

ىؿٍیداری وزّد دارد.

جذيل  :1مقبیسٍ میبوگیه ومرات داوشجًیبن در میبن ترم بب پبیبن ترم ي ومرات پس از آزمًن در دي ريش تذریس سخىراوی ي آمًزش َمتبیبن

ىیان جؼم

0/58±29/67

پایان جؼم

5/40±31/30

ؿعٍؼاٌی

1/61±6/29

آىّزش ُيحایان

1/31±7/71

زغول قياره دو ٌكان ىیدُغ کَ در صیعَ ایساد ؾالكَىٍغی
و جكّیق ةَ ىكارکث در یادگیؼی ةَظاّر ىحّؿاط ٌ 6فاؼ (27
درمااغ) روش ؿااعٍؼاٌیٌ 12 ،فااؼ ( 55درمااغ) روش آىااّزش
/ 47
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-1/52

0/14

-3/48

0/002

ُيحایان را روش ةؼجؼ اٌحعاب کؼدٌاغٌ .حاایر ٌكاان داد کاَ در
صیعَ رؾایث امّل و ىلؼرات ىؼةّط ةَ جاغریؾ و یااد گیاؼی
ٌ 12فؼ ( 55درمغ) روش ؿعٍؼاٌیٌ 5 ،فاؼ ( 23درماغ) روش

] [ DOI: 10.29252/rme.10.3.24

متغیر

میبوگیه±اوحراف استبوذارد

t

p-value

] [ Downloaded from rme.gums.ac.ir on 2022-01-18

کؼدٌی یا ٌ 0/25( Matchingيؼه ةؼای ُؼ ؿاّال) و  4ؿاّال

و اؾضای ُئیث ؾهيی ةا جسؼةَ ٌؼؼظّاُی ةَؾيم آىغ و زِاث

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

آىّزش ُيحایاان را روش ةؼجاؼ داٌـاحٍغ .در صیعاَ آزىاّن و
ارزقیاةی از ىعانب درؿی ٌ 12فاؼ ( 55درماغ) ةایً دو روش
جااغریؾ فؼكاای كائاام ٌتّدٌااغ .در صیعااَ ىٍاؿااب ةااّدن روش

ىیحؼا مفؼی و ُيکاران

جغریؾ و جغاوم اؿحفاده از آنٌ 6فؼ ( 27درمغ) ؿاعٍؼاٌی10 ،
ٌفؼ ( 45درمغ) آىّزش ُيحایان را روش ىٍاؿب ىیداٌـحٍغ.

جذيل  :2تًزیع فراياوی وظرات داوشجًیبن در رابطٍ بب ريش تذریس سخىراوی ي آمًزش تًسط َمتبیبن
تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

تعذاد (درصذ)

1

ٌكاطآور و نػتةعف ةّدن زهـات درس

)14( 3

)77( 17

) 9( 2

2

ایساد اٌگیؽه ،اقحیاق و ؾالكَىٍغی داٌكسّیان ٌـتث ةَ ىّضّؾات درؿی

)27( 6

)46( 10

)27( 6

3

اؿحفاده از روشُای آىّزقی ىحٍّع ةؼای زهب جّزَ ةیكحؼ داٌكسّیان

) 9( 2

)91( 20

-

4

افؽایف ىكارکث داٌكسّیان درآىّزش و یادگیؼی

)27( 6

)59( 13

)14( 3

5

ایساد ارجتاط (کٍف) و ُيکاری ىحلاةم ةیً داٌكسّیان

)27( 6

)68( 15

) 5( 1

6

یکٌّاظحی فضای کالس و ظـحگی داٌكسّیان از روٌغ جغریؾ

)50( 11

)14( 3

)36( 8

7

جؼغیب قغن داٌكسّیان ةَ ىعانؿَ اضافی و ىؼازؿَ ةَ ىحّن

)36( 8

)55( 12

) 9( 2

8

جادیؼدر آىادهؿازی داٌكسّیان ةؼای اٌسام فؿانیثُای ةانیٍی

) 9( 2

)68( 15

)23( 5

9

ةیان روقً ىّضّؾات درس و كاةم درك ةّدن آن ةؼای داٌكسّیان

)72( 16

) 5( 1

)23( 5

10

ایساد یادگیؼی ؾيیقجؼ ىفاُیو و ىّضّؾات درس در داٌكسّیان

)77( 17

)23( 5

-

11

ةیان ىلغىَ ،اُغاف و ةؼٌاىَ جغریؾ در اةحغای ُؼ زهـَ درس
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ایااً پااژوُف کااَ ةااا ُااغف ىلایـااَ ىیااؽان یااادگیؼی درس
ةیياریُای زٌان و ٌاةاروری ةاا آىاّزش ةاَ روش ؿاعٍؼاٌی و
آىّزش ُيحایان و ةؼرؿی ٌؼؼات داٌكسّیان در راةعَ ةاا ایاً
دو روش ازؼا قغٌ .حایر ىعانؿاَ ٌكاان داد ؾهایرغاو ایاًکاَ
ىیاااٌگیً ٌيااؼه داٌكااسّیان در آزىااّنُااای پایاااٌی در روش
ؿعٍؼاٌی ٌـتث ةَ روش آىّزش جّؿط ُيحایان کوجؼ ةّد ،اىا
ایً جفاوت از ٌؼؼ آىاری ىؿٍیدار ٌتّدٌ .حایر ىعانؿاَ اؿاالىی
ٌیااؼ ٌكااان داد کااَ در درس جئااّری فیؽیّپاااجّنّژی ىیاااٌگیً
ٌيؼات اىحضان داٌكسّیان در روش ؿعٍؼاٌی اؿاحاد کاوجاؼ از

ىیاٌگیً ٌيؼات اىحضان داٌكسّیان در روش ُيحایان ةاّد کاَ
ایً ٌحایر ةا ىعانؿَ صاضؼ ُيعّاٌی دارد (ُ .)20يچٍیً ٌحایر
ىعانؿَ کیيیایی ( )17و صاج صـیٍی (ٌ )16یؽ ةا ٌحایر ىعانؿَ
صاضؼ ُوراؿحاؿثٌ .حایر ىعانؿَ ىحّؿاهیان و ٌنایؼی ٌكاان
داد کَ ىیاٌگیً ٌيؼه ىِارت پاٌـيان داٌكسّیان پؼؿاحاری در
گؼوه آىّزش جّؿط ىؼةی ةا اظاحالف كاةام جاّزِی کاوجاؼ از
آىّزش جّؿاط ُيحایاان اؿاث و ایاً جفااوت از ٌؼاؼ آىااری
ىؿٍیدار ةّد کَ ةا ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ىغایؼت دارد (.)21
ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ةیاٌگؼ جفاوت ىؿٍیدار آىاری ةیً ىیااٌگیً
ٌيؼه پؾآزىّنُا در روش آىّزش ؿعٍؼاٌی و آىّزش جّؿاط
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ىعانؿَ ىِؼام ٌكان داد کَ ىیاٌگیً ٌيؼات کّئیؽُاایی کاَ در
پایان زهـات جاغریؾ قایّه ةضاخ گؼوُای گؼفحاَ قاغه ةاا
اظحالف آىااری ىؿٍایداری از ىیااٌگیً ٌياؼات کاّئیؽ قایّه
ؿعٍؼاٌی ةیكحؼ ةّد .اىا ىیااٌگیً ٌياؼات پایااٌی ُاؼ دو روش
جغریؾ ؾهیرغو ةاتجؼ ةّدن ٌياؼات در قایّه ةضاخ گؼوُای،
جفاوت آىاری ىؿٍیداری وزّد ٌغاقث ( .)31ىعانؿات ماادكی
و آكاپّر ٌحایر ىكاةِی در ىلایـَ روش آىّزش انکحؼوٌیکی ةاا
روش ؿعٍؼاٌی را ةَ ُيؼاه داقث ( .)33 ،32نػا در جٍتیً ایً
یافحااَ ىاایجااّان گفااث کااَ ىیااؽان یااادگیؼی داٌكااسّیان در
روشُای داٌكسّ ىضّر ٌـتث ةَ روش ؿعٍؼاٌی ةیكحؼ اؿاث
کَ از ىؽایای یادگیؼی ةَ روش فؼاگیؼ ىضّر و فؿال ٌـاتث ةاَ
انگُّای آىّزقی رایر و اٌحلال یکظؼفَ اظالؾات اؿث.
ٌحایر ٌؼؼؿٍسی داٌكاسّیان ٌكاان داد کاَ در صیعاَ ایسااد
ؾالكااَىٍااغی و جكااّیق ةااَ ىكااارکث در یااادگیؼی ،ةیكااحؼ
داٌكسّیان روش آىّزش جّؿط ُيحا را ةاَ ؾٍاّان روش ةؼجاؼ
اٌحعاب کؼده ةّدٌغ .ةَویژه در گّیَُای ٌكاطآور ،ناػتةعاف
ةّدن زهـات درس و اؿاحفاده از روشُاای آىّزقای ىحٍاّع،
ٌؽدیک ةَ ؿَ چِارم داٌكسّیان روش آىّزش ُيحا را اٌحعااب
کؼدٌغ .ىعانؿَ ةّچؼ و ُيکاران ٌیؽ جاییغ کٍٍاغه ایاً ىّضاّع
اؿث زیؼا اکذؼیث داٌكسّیان ةؼٌاىَ آىّزش جّؿط ُيحایاان را
ىِیر و ٌكاطآور ةیان کؼده ةّدٌغ ( .)24در ىعانؿاَ گّجهیاب و
ُيکاران داٌكسّیان از جغریؾ درس ةَ قیّه ُيحا نػت ةاؼده
و از ایساد ُيتـحگی ازحياؾی و قٍاظحی جّؿط روش آىّزش
ُيحایان ؿّد زـحٍغ (ٌ .)34حایر ىعانؿَ ادیاب ةااكؼی ٌكاان
داد کَ ةاغنیم ٌؽدیکای زایگااه ازحيااؾی ،گاؼوه ُيحایاان در
ىلایـَ ةا ىغرؿان آکادىیک جسارب ظّد را ةِحؼ ةَ داٌكسّیان
ىٍحلاام کااؼده و ىاایجّاٌٍااغ ةااؼای آٌااان در اٌحلااال داٌااف
جـِیمکٍٍغه و انگّ ةاقٍغ کَ ایً اىؼ ؿتب جكّیق داٌكسّیان
ةؼای یادگیؼی ىضحّای آىّزقی ىیقّد (.)26
ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ٌكاان داد کاَ در صیعاَ رؾایاث اماّل و
ىلااؼرات جااغریؾ در ةیكااحؼ گّیااَُااا ةااَ وی اژه ةیااان روقااً
ىّضّؾات درس و كاةم درك ةّدن آن ،ایساد یادگیؼی ؾيیقجؼ
ىفاُیو و ىّضّؾات درؿی ،ىِارت و جـهط ىٍاؿب ىاغرس ةاا
اظحالف چكاوگیاؼی داٌكاسّیان روش ؿاعٍؼاٌی را اٌحعااب
کؼدٌغ کَ ىیجّان دنیم آن را ؿااةلَ جاغریؾ و جسؼةاَ اؿاحاد
ٌـتث ةَ داٌكسّیان ُيحا و رؾایث امّل جغریؾ ؿعٍؼاٌی کَ
از ضؼوریات جغریؾ دروس ٌؼاؼی اؿاث ،داٌـاث .در ىعانؿاَ
ُاوس و ُيکاران ٌیؽ قتیَ ةَ ىعانؿَ صاضؼ اؿاجیغ ٌـاتث ةاَ
ُيحایان در ایاً صیعاَ ؾيهکاؼد ةِحاؼی داقاحَاٌاغ و چٍایً
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ُيحایان ةّد .ةَ ؾتارت دیگؼ جادیؼ روش ُيحایان در یادگیؼی و
یادداری کّجاه ىغت ىّدؼجؼ ةّده اؿث و در ٌحاایر آزىاّنُاای
پایان دوره کَ ؾالوه ةؼ یادگیؼی صیً جغریؾ یادداری ىعاناب
ةَمّرت ةهٍغ ىغتجؼ و ٌلف ىعانؿَ و ىيارؿث داٌكسّ ٌیؽ در
آن دظیم ةّده اؿث ،ایً اظحالف زیاد چكيگیؼ ٌتّد .ةا وزاّد
ایااًکااَ روش ُيحااا روش ىؼؿااّم یااادگیؼی در کااالسُااای
داٌكگاُی ٌتّده ،جّاٌـحَ اؿث ٌـتث ةَ روش ؿٍحی ؿعٍؼاٌی
در یادگیؼی و یادداری کّجاه ىاغت داٌكاسّیان ىاؤدؼجؼ ةاقاغ.
ایً ىّضّع اُيیث اؿحلتال از چٍیً قایّهُاایی را در ىؼاکاؽ
آىّزقی ٌيایان ىایؿاازد .ىاؼادی و ُيکااران در جاییاغ ایاً
ىعهب ،ةکارگیؼی ایً قیّهُا در ةیً افؼاد کاالس کاَ ةاؾاخ
جؿاىم ةیكحؼ و درگیؼی آٌان ةا ىّضّع درس را ىٍساؼ قاغه و
ةَ ٌحیساَ یاادگیؼی پایاغار آٌاان کياک ىایٌيایاغ را جّمایَ
ىیکٍٍغ ( .)22ةً و ةؼگّس ٌیؽ ىؿحلغٌاغ ةؼاؿااس ىـاحٍغات
ىّزّد روش آىّزش ُيحا ،یادگیؼی ىضحّیات آىّزقای ارائاَ
قغه جّؿط ُيحا را در ظّد فؼد جلّیث ىیکٍاغ ( .)23ىعانؿاَ
ةّچؼ و ُيکاران ٌحیسَ اىحضاان ىِاارت ىؿایٍاَ ةاانیٍی ٌاّزاد
ٌكان داد کَ ىیاٌگیً ٌيؼه گؼوه آىّزش دیغه جّؿط اؿحاد ةاَ
ىلغار ٌاچیؽی ةیكحؼ از گؼوه آىّزش دیغه جّؿط ُيحا ةّد اىاا
اظحالف از ٌؼؼ آىاری ىؿٍیدار ٌتّد (ٌ .)24حایر ىعانؿَ ُاوس
و ُيکاران در ةاره اؿحفاده از آىّزش ُيحایان ةؼای قتیَؿازی
در درس اورژاٌؾُای داٌكسّیان پؽقکی ٌكان داد :کَ ؿاعش
داٌف داٌكسّیاٌی کَ جّؿط ُيحا (داٌكاسّیان) اداره ىایقاغ
(گؼوه ىغاظهَ) ةا داٌكسّیاٌی کَ جّؿط اؿاحاد (پؽقاک) اداره
ىیقغ (گؼوه کٍحؼل) یکـان و ٌيؼه پؾ آزىّن آنُا ةؼاةؼ ةّد
و اظحالف آىاری ىؿٍاداری ٌغاقث ( .)25ىعانؿَ ىؼوری ادیاب
صاج ةاكؼی و ىعِؼیان درةاره پیاىغ اؿاحفاده از روش ُيحاای
ٌؽدیک ،از ىسيّع  9ىعانؿَ کَ ٌيؼات ىِارت فؼاگیؼان را ةاَ
ؾٍّان پیاىغ اماهی و ىؿیاار یاادگیؼی و ؾيهکاؼد داٌكاسّیان
درٌؼؼ گؼفحَ ةّدٌغ 6 ،ىعانؿَ ٌيؼه صامهَ را ةِحؼ از ٌيؼه گؼوه
کٍحاؼل گاؽارش کاؼده ونای یاک ؿاّم از ىعانؿاات ،جفااوت
ىؿٍیداری را ةیً ٌيؼات گؼوه ُيحای ٌؽدیک و گاؼوه کٍحاؼل
گؽارش ٌکؼده ةّدٌغ .در ىسيّع ٌحایر ایً ىعانؿَ ةَ ٌفؽ ىؤدؼ
ةّدن روش ُيحای ٌؽدیک در آىّزش ةانیٍی ةّده و اؿحفاده از
ایً روش ةَ ؾٍّان روقی کوُؽیٍَ زِث ارجلای یاادگیؼی و
ىِارتُای ؾيهی داٌكسّیان ؾهّم پؽقکی در قؼایط کيتاّد
ىؼةیان و ىغرؿان رؿيی آکادىیاک را ىعاؼح ىایکٍاغ (.)26
ىعانؿات ىحؿغد دیگؼی ،روشُای فؼاگیؼىاغار را در یاادگیؼی
داٌكسّیان ةؼ ؿعٍؼاٌی ارزش داٌـحَاٌغ (ٌ .)19 ،27-30حاایر

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

ىلایـَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان در دو روش ؿعٍؼاٌی و ...

در داٌكسّیان دارد ،نیکً داٌكسّیان روش ؿعٍؼاٌی ؿٍحی را
در فِو ةِحؼ ىعانب و رؾایث امّل و ىلؼرات جاغریؾ ىاؤدؼجؼ
ىیداٌٍغ .ةٍاةؼایً روش ؿعٍؼاٌی جّؿط اؿاحاد ٍُاّز ٌیاؽ ةاَ
ؾٍّان قیّهای ىّدؼ ىّرد كتّل و اظيیٍان داٌكسّیان اؿاث و
در کٍااار ایااً قاایّه اؿااحفاده از روشُااای فؼاگیؼىااغار ىاٌٍااغ
آىّزش جّؿط ُيحایان ةَویژه در ىّاردی کاَ روش ؿاعٍؼاٌی
پاؿعگّی ٌیازُاای یاادگیؼی داٌكاسّیان ٌیـاث اززيهاَ در
صیعَ ایساد ؾالكَىٍغی و جكاّیق ةاَ ىكاارکث در یاادگیؼی
ةااؼای زهااّگیؼی از یکٍااّاظحی فضااای کااالس و ظـااحگی و
ةیاٌگیؽگی داٌكسّیان ،ةَؾٍّان یک روش جکيیهی در جاغریؾ
ایً دروس ةایاغ درٌؼاؼ گؼفحاَ قاّد .جاا ةحاغریر داٌكاسّیان
پػیؼای روشُای فؿال آىّزقی قٌّغ و ةا ىكارکث ةیكاحؼ در
فؿانیثُای یادگیؼی و یاددُی ،ىِارت ،جسؼةَ و جـهط ظّد را
افؽایف و ةَ ىؼوز زىان جّاٌيٍغی جغریؾ وآىّزش ةَ ُيحایاان
ظّد را کـب ٌيایٍغ کَ از ضؼوریات آیٍغه قاغهی داٌكاسّیان
ؾهّم پؽقکی ىضـّب ىیقّدٌ .ؼؼ ةَ اُيیث اؿحفاده از قیّه
آىّزش ُيحایاان در دروس ؾيهای و کاارآىّزیُاا ،پیكاٍِاد
ىیقّد در راةعاَ ةاا ایاً قایّه جاغریؾ در فؼاگیاؼی دروس
ؾيهی و کارآىّزیُا پژوُفُاای ةیكاحؼی ةاَویاژه در رقاحَ
ىاىایی اٌسام قّد .ةا جّزَ ةَ ایًکَ در زىاان اٌساام پاژوُف،
درس ىّرد ٌؼؼ فلاط ةاَ داٌكاسّیان جاؼم پاٍر ىاىاایی ارائاَ
ىیقغ ،ةٍاةؼایً اىکان افؽایف صسو ٌيٌَّ وزّد ٌغاقث کاَ از
ىضغودیثُای ایً پژوُف ةَ صـاب ىیآیغ.
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 IR.YUMS.REC.1394.178ىا را یااری ٌيّدٌاغ و ُيچٍایً
داٌكسّیان کارقٍاؿی ىاىایی ورودی  93کاَ در ازاؼای ایاً
ىعانؿَ ميیياٌَ ُيکاریُای تزم را اٌسام دادٌغ و در پاؼ ةاار
ٌيّدن آن جالش ٌيّدٌغ ،جلغیؼ و جكکؼ ةَ ؾيم ىیآیغ.
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اؿحغتل قغه کَ ُيحایان آىّزشدٍُغه ٌیاز ةَ زىان ةیكاحؼی
ةؼای آىّظحً دارٌغ و ةایغ زىان کافی ةاؼای آىااده قاغن را در
اظحیار آٌان كؼار دُیو (.)25
ُيچٍیً ٌحایر ىعانؿاَ صاضاؼ ةیااٌگؼ آن ةاّد کاَ در صیعاَ
آزىّن و ارزقیاةی ،ةیكحؼ داٌكسّیان دو قیّه را در ایً صیعَ
یکـان ارزیاةی ٌيّدٌغ .در ىعانؿاَ ُاىٌّاغ و ُيکااران ةیكاحؼ
داٌكسّیان ىؿحلاغ ةّدٌاغ کاَ آىاّزش جّؿاط ُيحاا ةاَ ٌفاؽ
زٍتَُای ازحياؾی یاادگیؼی اؿاث اىاا ةاؼای ةِتاّد ىِاارت
ىعانؿااَ و ةااؼای آىااادگی اٌسااام جکااانیف ىفیااغ واكااؽ ٌكااغه
اؿث ( .)35ایً ٌحایر ةا یافحَُای ىعانؿَ صاضؼ کَ ایاً روش
در افؽایف آىادگی ةَ پاؿط دادن ةَ ؿّاتت اىحضان ٌـتث ةاَ
روش ؿعٍؼاٌی ةؼجؼی ٌغاقحَ اؿثُ ،يـّ اؿث .اىا ةا ىعانؿاَ
رقیغ ُيعّاٌی ٌغاقث (.)36
ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ٌكان داد کَ در صیعَ ىٍاؿب ةّدن قیّه
جغریؾ و جغاوم اؿحفاده از آن ،ةیكحؼ داٌكسّیان روش آىّزش
جّؿااط ُيحااا را ةؼگؽیااغه ةّدٌااغ .در ىعانؿااَ رقاایغ ةیكااحؼ
داٌكسّیان ةیان کؼدٌغ کَ ٌلاف آىاّزش جّؿاط ُيحایاان در
یک ىضیط ؿاظحارىٍغ و رؿيی ةا ارزش ةاّده و ةایاغ جكاّیق
قااّد ( .)36در ىعانؿااَ اؿااالىی و ُيکاااران قاایّه جااغریؾ
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اؿث کَ داٌكسّیان ظّاُان روشُای فؿال یادگیؼی ُـاحٍغ
کَ در ىعانؿاَ ماّنحی ،ىاّىٍی ٌیاؽ ایاً یافحاَ جاکیاغ قاغه
اؿث (.)38 ،39
ةا جّزَ ةَ ایًکَ ىیؽان یادگیؼی داٌكسّیان ةؼاؿاس اىحضاان
پایان دوره در ُؼ دو روش اظحالف آىاری كاةم جّزِی ٌغاقث.
از ظؼف دیگؼ دیغگاه داٌكسّیان در صیعَُای ىعحهاف ٌكاان
داد ؾهیرغو اؿحفاده از روشُای ٌاّیً و فؿاال آىّزقای کاَ
جادیؼ كاةمجّزِی در افؽایف ؾالكَ ةَ یادگیؼی و ایسااد اٌگیاؽه
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Abstract
Introduction: Teaching plays an effective role in efficiency of the educational system. The present
study aimed to compare the rate of learning the lesson of gynecology and infertility among
midwifery students by lecture and peer teaching methods and study students' viewpoints in this
regards.
Methods: this is a Quasi-experimental study. Population research was the undergraduate midwifery
students of 5th semester in Yasuj University of medical sciences that 22 individuals selected lesson
of gynecology and infertility indicated as sample. Half of the titles and contents of the lesson were
taught by faculty members through lecture method and second half was taught by peers. The
students were divided into 6 groups and each group participated in teaching a subject. At the end of
the lecture, mid-term exam was performed also final exam after the peers teaching. The post-test
was done at the end of each teaching session in both methods. The students' viewpoints were
measured by a questionnaire at the end of both teaching methods. Data were analyzed using
descriptive statistics and Paired t-test through SPSS.
Results: The mean score of the mid-term exam was 29.67±4.68 and the mean of the final exam
score was 31.3±5.40, without any significant difference (p=0.14). The mean score of the lecture
post-test was (6.6±1.61) and the peer teaching post-test was (7.71±1.31), with a significant
difference (p=0.002). Most students in the area of interest and participation in learning and the
appropriate method of teaching selected peer- teaching and the area the principles of teaching
lecture method selected lecture method and in the area of evaluating the content of the course, both
methods were almost identical.
Conclusion: According to research findings, the use of student-centered methods, such as peers
teaching, is suggested as a complementary method of teaching theoretical courses along with lecture
methods to increase students' motivation.
Keywords: peer teaching, lecture, midwifery student
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