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تشتیتی علَم ٍ سٍاًطٌاسی هطالعات  

1393 ْاست، 1، ضواسُ 4دٍسُ   

1 -14صفحات   

 رفتارَای َای مُارت میسان بر محًر -مغس یادگیری تدریس ريش تأثیر بررسی

 شُرستان ايل متًسطٍ ديرٌ ايل پایٍ آمًزان داوش پرخاشگری ي اجتماعی غیر

 قصرشیریه
 

 2جدیدی ًَشىگ ،1آبادیوصر محمدیان اسمعیل سید

 .ایشاى سٌٌذج، اسالهی، آصاد داًطگاُ تشتیتی، علَم ٍ سٍاًطٌاسی داًطىذُ سٍاًطٌاسی، گشٍُ 1

ٍاًطٌاسی داًطىذُ سٍاًطٌاسی، گشٍُ 2  .ایشاى سٌٌذج، اسالهی، آصاد داًطگاُ تشتیتی، علَم ٍ س

 

 چکیدٌ

 وِ آهَصش ًَع ایي. ضَد هی یادگیشی همَلِ ٍاسد هغض دستگاُ آى دس وِ است ضذُ تعشیف آهَصش ًَع یه هحَس هغض یادگیشی

 تشای ٍ است هحَس آهَص داًص است، هتوشوض( ... ٍ اطالعات سهضگشداًی ٍ رخیشُ ٍ یشتفس پشداصش،) هغض واسوشد چگًَگی تش

 آى دادى اًجام تشای تایذ آًچِ ٍ داسین لشاس هغض دس پژٍّص ساُ اتتذای دس تاصُ گشدد. ها هی استفادُ هغض دستگاُ ول اص یادگیشی

 وِ هعٌاست تذیي هغض، تا ساصگاس یادگیشی. وٌین تلفیك خَد سٍصهشُ صًذگی تا سا هغض دس پژٍّص وِ است ایي تىَضین،

 تا سا تذًی تشتیت ٍ علَم وشدى، تاصی ًمص فشدی، ّای هْاست اجتواعی، ّای هْاست جغشافی، حشوت، سیاضی، تایذ آهَصضگشاى

 جتواعیا غیش سفتاسّای ّای هْاست هیضاى تش هحَس -هغض یادگیشی تذسیس سٍش تأثیش ّذف ایي تحمیك تشسسی .وٌٌذ تلفیك ّن

 ول ضاهل حاضش پژٍّص آهاسی لصشضیشیي تَدُ است. جاهعِ ضْشستاى اٍل هتَسطِ دٍسُ اٍل پایِ آهَصاى داًص پشخاضگشی ٍ

 سٍش .تاضذ هی ًفش 294 تا تشاتش آًْا تعذاد وِ است 1391 تحصیلی سال دس لصشضیشیي ضْشستاى ّفتن پایِ آهَصاى داًص

 تِ( ًفشُ 33) والس 1 تصادفی صَست تِ ٍ آهاسی جاهعِ تیي اص وِ صَست ایي تِ .است سادُ تصادفی صَست تِ گیشیًوًَِ

فشضیِ ّای تحمیك تا استفادُ اص ًشم افضاس  .ضًَذ هی اًتخاب آصهایص گشٍُ عٌَاى تِ( ًفشُ 33) والس 1 ٍ وٌتشل گشٍُ عٌَاى

spss اص استفادُ تاثیش تشسسی حاضش تحمیك اصلی یِفشض گفت تَاى هی آهذُ دست تِ ًتایج تِ تَجِ هَسد آصهَى لشاس گشفت. تا 

 استثاطات، ٍ اطالعات فٌاٍسی هْاست) اتعاد دس آهَصاى داًص فٌاٍساًِ ّایهْاست یادگیشی هیضاى تش هحَس هغض آهَصضی الگَی

 ایي وِ تاضذ هی( اطالعات گزاسی اضتشان ّای¬هْاست ٍ واس ٍ وسة ّایهْاست اطالعات، آٍسیجوع ٍ جستجَ ّایهْاست

 .است هعٌاداس فَق اتعاد تواهی یادگیشی تش هغضهحَس آهَصضی الگَی تاثیش ٍ است ضذُ تأییذ فشضیِ
 

 ّای هْاست اجتواعی، غیش سفتاسّای ّای هْاست اجتواعی، ّای هْاست هحَس، -هغض یادگیشی تذسیسَای كلیدی:  ياشٌ

 .پشخاضگشی
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