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video and photo based on educational management model 
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Khashi jamalzehi, Ebrahim1 

The aim of this study was how to determine the effectiveness of visual 

teaching method using PowerPoint, video and photos and based on the 

educational management model on students' conceptual learning. A quasi-

experimental method was used in this study. The statistical population 

included female students of humanities in districts 1 and 2 of Tehran who 

were studying in the academic year 2017-2018. The sample size was 

determined based on Krejcie Morgan table, according which 297 students 

from among 1300 female students studying in the field of humanities. The 

education management model was based on visual instruction in the 

history course for the experimental group, and the current and traditional 

teaching method for the control group. The students' pre-knowledge was 

measured by means of the academic achievement test of the history 
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course regarding the current situation at the first step, and after 

implementing the model for the experimental group, post-test was 

performed in either groups. The data collected from the paired t-test 

showed a significant effect of the educational management model based 

on visual teaching on conceptual learning of students' history course in 

the experimental group. With the familiarity and support of school 

principals, it is necessary to create a suitable structure and atmosphere for 

the implementation of the learner management model in the teaching 

process.t-test showed a significant effect of the educational management 

model based on visual teaching on conceptual learning in the history of 

students in the experimental group. It is necessary to create a suitable 

structure and atmosphere for the implementation of the learner 

management model in the teaching process through familiarizing and 

support of school principals. 

Keywords: Conceptual learning, management teaching method over 

education, visual teaching. 
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 یو عکس بر مبنا لمیف نت،یبا استفاده از پاورپو یدارید سیروش تدر ریتأث

 یمفهوم یریادگیآموزش بر  تیریمد یالگو

 1ابراهیم خاشی جمال زهی
 

 چکیده
و  لمیف نت،یبا استفاده از پاورپو یدارید سیروش تدر یاثربخش نییتع هدف با حاضر مطالعه

وش پژوهش از ر نیدانش آموزان در ا یمفهوم یریادگیآموزش بر  تیریمد یالگو یعکس بر مبنا

هر ش 2و  1منطقه  یآموزان دختر رشته علوم انسانشامل دانش یاستفاده شد. جامعه آمار یشیآزما مهین

 یکرجس جدول اساس بر نمونهبودند. حجم  لیصدر حال تح 1396-97 یلیتهران بود که در سال تحص

 نییتع آموزنشدا 297 یانسان علوم رشته در لیتحص به مشغول دختر آموزدانش 1300 نیب از مورگان

 و روش شیگروه آزما یبرا خیتاردر درس  یدارید سیتدرآموزش بر اساس  تیریمد ی. الگوشد

آموزان دانش یمعلومات قبل ،گروه کنترل به کار گرفته شد. در مرحله اول یبرا یمتداول و سنت سیتدر

ز او پس  شد یریگاندازه یخصوص وضع جار در خیتار درس یلیتحص شرفتیپ آزمونبا استفاده 

 یهاعمل آمد. داده هدو گروه ب هر از آزمون پس ش،یگروه آزما یمذکور برا یالگو یاجرا

 سیتدراس آموزش بر اس تیریمد یقابل توجه الگو ریثأت انگریب یزوج tشده از آزمون  یآورجمع

 ییبود. الزم است با آشنا شیزماآموزان در گروه آدانش خیدر درس تار یمفهوم یریادگیبر  یدارید

 سیتدر ندیفرا در آموز تیریمد یالگو یاجرا یمناسب برا یفضا ومدارس ساختار  رانیمد یبانیو پشت

 شود. جادیا

 .یدارید سیتدر ،آموزش بر تیریمد سیروش تدر ،یمفهوم یریادگی :هاکلیدواژه
 

 

                                                 

 یاسالم دانشگاه آزاد ،یعلم اطالعات و دانش شناس ،گروه بازیابی اطالعات و دانش یدکتر یدانشجو. 1

 khashi_198160@yahoo.com رانیتنکابن، ا

http://erj-old.khu.ac.ir/?_action=article&kw=401&_kw=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://erj-old.khu.ac.ir/?_action=article&kw=104049&_kw=%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
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 مقدمه
 است، ندیفرا کی زین یریادگی جاکه آن از و موثرند یگوناگون عوامل یندیادر هر فر

 ،یریادگی طیمح ،یقبل اتیو تجرب یآمادگ که گذاردیم ریتأث یریادگیبر  یعوامل مختلف

 یهاروش اددهنده،یمدت زمان هر جلسه،  ،یریادگیزمان  رنده،یادگی زهیانگ رنده،یادگی تیفعال

(. Shafiee & Sharifzadeh, 2021) اند لهو استفاده از چند حس از آنجم یریادگی – یاددهی

مؤثر  یریادگیحس در  کیاز استفاده از  شیند حس بچکه استفاده از  نیبا در نظر گرفتن ا

 ،یمانند لوحه، طرح، نقاش یداریشن – یدارید یآموزشکمک  لیوسا هیاست، بهتر است از کل

از  یکی(. Khalili, 2017) کرد استفاده آموزش در لمیو ف نتیپاورپو ،عکس نمودار، ،یمنحن

است  ینقش یریادگیآموزش و  ندیدر فرا یآموزش یهارسانه یریعمده استفاده و بکارگ لیدال

 .شوندیم ترقیبهتر و عم یریادگیدارا هستند که موجب  یریادگیکه حواس مختلف در 

را به  رندهیادگیو  دهدیم یبه مباحث درس یاجان تازه یداریو د دیجد یآموزش یهایفناور

هر  یمهم در نظام آموزش یهادرس از یکی (.Poloie & Farhadian, 2020) آوردیوجد م

 یریگشکل در که است ملت آن تیهو از ینماد یملت هر خیتار. است خیکشور درس تار

 با را جوانان و دهد بها خود خیتار به که یملت. دارد یاساس نقش جوانانش تیهو و تیشخص

خود را  یفرهنگ یهاتهاجم و دهایشک در مواجهه با تهدیب کند آشنا خود تمدن و فرهنگ

دو مشکل  خ،یدرس تار سیروش تدر ی(. در بررسAhmadi & Ahmadi, 2019بازد )ینم

 از دنیگز یدور و اطالعات انتقال و محفوظات بر حد از شیب هی( تک1است:  مهم قابل تأمل

آموزان به خاطر استفاده از دانش یبرا خیتار درس تی( عدم جذاب2 و یانتقاد تفکر آموزش

 به گر،ید یی(. از سوRahimi & Rahimi, 2016) معلمان یسو از سیدر تدر یسنت یهاروش

ها محو آموزان به سرعت از ذهن آندانش حافظه در شده انباشته یخیاطالعات تار نکهیا لیدل

 یالگو. است یمتفاوت سیتدر یو الگو یشناسروش  ازمندین خیآموزش درس تار ،شودیم

ت یریمد یژه برایت است که بویریمد نینو هینظر بر یمبتن یمباحث درس 1آموزش تیریمد

                                                 
1 Managing Education Model 
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( 2010) یتوسط بهرنگ یمقاطع مختلف آموزش یهادر کالس یآموزش مباحث مختلف درس

با  یریادگیند یخود در فرآ یهاآموزش با گام تیریمد یان شده و بکار رفته است. الگویب

مدلل  یهاافتهی یساز ادهیپ یبرا یو عمل یراهبرد یانهیزم رندگانیادگیاستفاده از مشارکت 

اهداف و  توانیدر آموزش فراهم آورده است که با کاربرد آن م یو نظر یقات علمیتحق

( مراحل و 2010) ی(. بهرنگMirjamali, et al., 2019) اده نمودیرا پ یتیتربو  یمیاصول تعل

 است کرده انیب ریز شرح به گام ده و بخش سه در را آموزش تیریمد یالگو یهاگام

(Behrangi & Mesbah, 2015:) 

 تیحما و یآموزش واحد ریمد و معلم نیب یهماهنگ جادیا س؛یتدر از قبل اول بخش

 و قشهن رسم قالب در درس یاصل نیعناو و میمفاه یساختاربند( 1 شامل است معلم از ریمد

 یدگآما ینیتکو یابیارز( 3 ،یدرس مبحث یجزئ و یکل نیعناو از یرسازیتصو( 2 نمودار،

 یذهن تسلط مقدار از یابیارز در آن نقش و یابی تسلط( 4 درس، نقشه براساس شاگرد

 نیاوعن ریز و نیعناو نیب وندیپ نمودار مجدد میترس( 5 ،یدرس فیتکال راه از شاگردان

 به اعتماد تیتقو در آن نقش و یابیخودارز و یبند گروه( 6 مستقل، طور به یدرس مبحث

 دارنمو هی)ته یریادگی در شاگردان تیخالق از استفاده آغاز و نیجورچ( 7 شاگرد، نفس

 (مطلوب

 تی)روا درس یمحتوا سیتدر یویسنار نیتدو( 8 س؛یتدر نیح یهاتیفعال دوم بخش

 ییشناسا رب آن ریتأث و یانیپا یابیارز( 10 و( شده هیته برنامه ی)اجرا آموزش( 9(، سیتدر

 .یریادگی مشکالت

 ودموج موانع و مشکالت از ریمد و معلم یابیارز س؛یتدر از پس یتهایفعال سوم بخش

 .آنها رفع یبرا تالش و درکالس سیتدر یبرا

 لعاتمطا در را خود آموزش تیریمد یالگو از یمتنوع یها( تاکنون شکل2010) یبهرنگ

 از تیاحم در مستدل یتجرب و ینظر نهیشیپ دهنده نشان ها،ی. بررساست کرده یمعرف متعدد

 .است بوده حاضر مطالعه یراستا در مدل نیا
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 آموزش تیریمد یاندازه اثر داربست عقل»با عنوان  یا( در مطالعه2020) یبهرنگ و کردلو

 علومِ درس در یلیتحص شرفتیپ و زشیانگ بر یآموزش نینو یهایتکنولوژ کاربرد در

 پنجم هیپا دختر آموزاننفر از دانش  297 یکه بر رو «ییابتدا پنجم هیپا دختر آموزاندانش

آموزش در  تیریمد یشهر تهران انجام شد، نشان دادند داربست عقل 2و  1منطقه  ییابتدا

در درس علومِ دانش  یلیتحص شرفتیو پ زشیبر انگ یآموزش نینو یهایکاربرد تکنولوژ

 (.Kordloo, A., Behrangi, M.2020است ) مؤثرآموزان 

بر  یکمک آموزش لیاستفاده از وسا ریتأث» عنوان با یقیتحق در( 2020) همکاران و ژنگ

در  یمهندس یهارشته انیدانشجو یبر رو که «انیدانشجو یلیتحص شرفتیبهبود عملکرد و پ

و  بود عملکردبر به یکمک آموزش لیانجام شد، نشان دادند استفاده از وسا هیترک یهادانشگاه

 (.Zheng et al.2020دارد ) یمثبت و معنادار ریتأث انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 یهاامیدر اضافه کردن پ ییو کارآ یاثربخش» عنوان با یقیتحق در( 2018) رائو و وو

 یر روکه ب «یبصر یهاییبا بازنما یریادگیهنگام  یتعامل یآموزش یفناور کیبه  یآموزش

کمک  یرهاابزاانجام شد، نشان دادند استفاده از  نیچ یهادر دانشگاه یپزشک یهارشته

دارد  یمعنادار مثبت و ریها تأثآن یلیتحص شرفتیو پ انیدانشجو یریادگی زانیمبر  یآموزش

(Wu, S. P., & Rau, MA.2018.) 

 تیریدم یآموزش یالگو یریکارگ به ریتأث» عنوان با یپژوهش در( 2016) مصباح و یبهرنگ

 که «شرفتیپ موانع و چالشها از عبور و فرصتها از استفاده منظور به یآموزش نظام در آموزش

 شهر پرورش و آموزش 5 منطقه دخترانه یردولتیغ رستانیدب اول سال آموزان دانش یرو بر

 یحولت یرهبر سبک از استفاده تیظرف آموزش تیریمد یالگو دادند نشان شد، انجام تهران

 در بارز تفاوت تواندیم و است داشته خود در را یریپذ تیمسئول آموزش یهاوهیش زین و

 دینما فراهم آموزان دانش یریپذ تیمسئول و یشناس ستیز درس در یدرس شرفتیپ

(Behrangi, M. R.,; Mesbah, T.2016.) 

http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
http://www.jmep.ir/article_109432_6f555b9fe4fae591a16e02e2264689da.pdf
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 تیریمد یالگو با یتجرب علوم سیتدر ریتأث یبررس» عنوان با یپژوهش در( 2015) یرینص

 ییراهنما سوم سال پسر آموزاندانش یدرس شرفتیپ و خودراهبر یریادگی بر آموزش

آموزش  تیریمد ینشان داد که استفاده از الگو «92-93 یلیتحص سال در بهارستان شهرستان

مثبت دارد  ریآنها تأث یدرس شرفتیو هم بر پ یریادگیدانش آموزان در  یهم بر خودراهبر

(Nasiri, R. A.2015.) 

 یاضیر آموزش تیریمد یالگو یاثربخش» عنوان با یپژوهش در( 2015) یآشت یزبرجد

 اسدآباد شهرستان پسر آموزاندانش یخودکارآمد و یلیتحص شرفتیپ در رستانیدب اول سال

هم بر  یاضیآموزش ر تیریمد ینشان داد که استفاده از الگو «92-93 یلیتحص سال در

 ,Zabarjadi Ashtiمثبت دارد ) ریآموزان تأثدانش یو هم بر خودکارآمد یلیتحص شرفتیپ

A.2015.) 

 علوم آموزش تیریمد یالگو تیاهم یمستند ساز» عنوان با یپژوهش در( 2014) پور یذوق

 دوم سال یایجغراف درس کالس تیریمد در یسازمان سالمت اصول کاربرد ریتأث ییشناسا با

 یلیتحص شرفتیآموزش بر پ تیریمد یالگو دادند نشان «کوهدشت دخترانه رستانیدب

آموزان مؤثر است نگرش مثبت دانش هکالس درس و توسع یآموزان، سالمت سازماندانش

(Zoghipour, S.2014.) 

و  یریادگیآموزش بر  تیریمد یالگو ریتأث یبررس» عنوان با یپژوهش در( 2014) ستونه

بر  آموزش تیریمد یدادند الگو نشان «مجدد یمهندس کردینگرش دانش آموزان بر اساس رو

 ریتأثآموزان دانش یدرس مطالعات اجتماع یریادگیمجدد بر بهبود  یمهندس کردیاساس رو

 (.Sotoneh, M.2014دارد )

 یاددهی یراه برا نیبهتر شهیهم ،متنوع یهاشکل و رینشان دادن تصاو نکهیبه ا باتوجه

 نیا به که است داشته آن بر یسع مطالعه، نیا ،بوده است دروستر یعمق یریادگیمؤثرتر و 

آموزش  تیریمد یبا استفاده از الگو یدارید سیروش تدر زانیم چه تا که دهد پاسخ سؤال

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/789588
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/789588
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/789588
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/808342
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/808342
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/808342
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/675974
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/675974
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/675974
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شهر تهران  یرشته علوم انسان رستانیآموزان دختر دبدانش خیدرس تار یمفهوم یریادگیبر 

 دارد؟ ریتأث

 پژوهشروش 
ل بود. آزمون با گروه کنترش آزمون و پس ی، با طرح پیشیمه آزماینوع ن ازروش پژوهش 

علوم  ٔ  متوسطه ٔ  دوم دوره سالآموزان دختر دانش هیکل شامل حاضر قیتحق یجامعه آمار

ل که در سا بود نفر 1300 شامل تهران، شهرآموزش و پرورش  2 و 1 ٔ  در منطقه یانسان

 یتصادف یرینمونه گ هوی. انتخاب نمونه به شبودند لیتحص به مشغول 1396-97 یلیتحص

پنج مدرسه و  ،هرانشمال ت 1که از منطقه  یاگونه به شد؛ انجام یو نسبت یامرحله چند یاخوشه

 نطقهم شمال) لواسان اسی)مدرسه  ییایجهات جغراف عیکالس به نسبت توز کیاز هر مدرسه 

 دیهشمدرسه  ،(مرکز) نایس یبوعلمدرسه  ،(غرب) هیسممدرسه  ،(شرق) نیصابرمدرسه  ،(کی

 از زینگروه کنترل  یانتخاب شد و برا شیگروه آزما ی( براتهران کی منطقه وبجن) یبهشت

 نطقهم غرب) کانینمدرسه  ،(شرق) بخش اضیف( مدرسه شمال) نبیز راه مدرسه پنج، 2 منطقه

ت به صور ییایجهت جغراف 5در  ،(جنوب) رضوان فرهنگمدرسه  ،(مرکز) یهدمدرسه  ،(دو

 رشته یدارا یدولت دخترانه رستانیدب مدارس همه که است ذکر قابل. شدندانتخاب  یتصادف

 .بودند یانسانعلوم 

 1300 نیب از( .1970Krejcie& Morgan) مورگان و یکرجس جدول اساس بر نمونه حجم

 148 که شد نییتعآموز دانش 297 ،یانسان علوم رشته در لیتحص به مشغول دختر آموزدانش

 مدرسه 5) کنترل گروه در نفر 149 و( تهران شمال 1 منطقه در مدرسه 5) شیآزما گروه در نفر

 از آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ یریگ اندازه یبرا. شدند گنجانده( تهران 2 منطقه در

 یط ،یآموزش تیریمد یالگو سپسشد.  استفاده خیدر درس تار یلیتحص شرفتیپ یابیارزش

 شیآزما گروه آموزان دانش یبرا ،جلسه 10 مدت به یدارید سیبر روش تدر دیبا تأک گام ده

 و شد داده آموزش معلم به خالصه بطور قبل جلسه فیتکال و محتوا جلسه هر در. شد اجرا
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 در. شدیم داده آموزش دیجلسه جد یمحتوا سپس و گرفتیقرار م یبررس و بحث مورد

گروه و معلم، آموزش صورت  یاعضا نیجلسات ضمن ارتباط حسنه متقابل و دو طرفه ب یتمام

 ها،آموزشپس از اتمام  تینها در و دیگردیم نییتع ندهیجلسه آ یبرا زین یناتیتمر و گرفتیم

 اساس بر آموزش تیریمد یویسنار. دیگرد اجرا کنترلو  شیگروه آزما یرو بر آزمون پس

( درس یمفهوم یریادگی سطح ارتقاء هدف)با  خیتار درس در یدارید سیتدر اصول تیرعا

 بودند: ریبه شرح ز

 خیتار درس در یدارید سیتدر اصول تیرعا اساس بر آموزش تیریمد دستورالعمل .1جدول 

 آثار شرح جلسات

 وندیپ خلق براساس یدرس مبحث لیتحل اول جلسه

 عمده میمفاه نیب

 و خیتار درس در یآموز مفهوم یبرا را نهیزم گام نیا

 آنان به کمک و آموزان دانش تفکر یندهایفرآ لیتحل

 .کندیم فراهم مؤثرتر یراهبردها نیتدو جهت در

 یریادگی و خلق یبرا یآمادگ جادیا دوم جلسه

 یجزئ و یکل نیعناو از یرسازیتصو

 یدرس مبحث

 

 خیدرس تار یمفهوم یریادگی یدانش آموز برا قیتشو

ا مرتبط ب ریو استفاده از تصاو نتیبر ساخت پاورپو یمبتن

که سبب ثبت  خیدرس تار یخیتار یهاتیمفهوم و شخص

 قیدرک عم یبرا یانهیدر ذهن دانش آموز و زم ریتصاو

گروه مبتکر و خالق  گرید ییدرس خواهد بود و از سو

 قرار خواهد گرفت. قیمورد توجه و تشو

شاگردان و  یآمادگ ینیتکو یابیارز سوم جلسه

 شاگردان اتیذهن و داتیتول کنترل

ه برغبت دانش آموزان  شیها و افزاگروه یهمکار

مرتبط به  یهاو عکس لمیف شیبا نما خیدرس تار یریادگی

 و تصور تیتقودر درس و  یخیتار یهاتیها و شخصواقعه

 سیتدر روش به درس موضوع تیتثب و قیعم یریادگی

 سطح بردن باال منظور به آموز دانش ذهن در یدارید

 .یمفهوم یریادگی

 مقدار یابیارز در آن نقش و یابی تسلط چهارم جلسه

 فیتکال قیطر از شاگردان یذهن تسلط

 یابیارز و خیاز درس تار یمفهوم یریادگیسطح  شیافزا

 آموزان دانش یذهن تسلط زانیم

 و نیعناو نیب وندیپ نمودار مجدد میترس پنجم جلسه

 دانش توسط یدرس مبحث نیعناو ریز

 انیم تیمیصم و آموز دانش و معلم نیب روابط بهبود

 شده. ادگرفتهیمطالب  نیب وندیپ جادی. اآنها
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 آثار شرح جلسات

 مستقل طور به آموز

 یهادانش آموزان در گروه یابیخودارز ششم جلسه

 یمفهوم یریادگینفره و نقش آن در  4

از حفظ کردن مطالب  یریشگیپ ودانش آموز  ییگرا تعمق

 .نظر تبادل از استفاده با خیدرس تار در

 تیخالق و ابتکار ،ینوآور که رندیگیم ادیآموزان  دانش شاگردان توسط مطلوب نمودار هیته هفتم جلسه

 با و ترمنسجم ساختار درباره و رندیکارگ به را خود

 یبرا یخودآغاز گام نیا. شندیندیب درس از یمعناتر

 براساس یریادگی به منجر و است تفکر در شدن مستقل

 .شودیم خیدرس تار قیمطالب و درک عم میتفه

 درس یمحتوا سیتدر یویسنار نیتدو هشتم جلسه

 (سیتدر تیروا)

در  شانیمفهوم یریادگیبهبود  یاز دانش آموزان برا معلم

کمک  ،یدارید سیو به استناد بر روش تدر خیدرس تار

 یها واگذارکرده و کار به آن قیها را تشوگرفته و آن

 .کندیم

 توسط شده هیته برنامه یاجرا) آموزش نهم جلسه

 (آموزان دانش و معلم

 را یدارید آموزش مناسب یالگوها مرحله نیا در معلم

 سیتدر عناصر و درس کالس بر حاکم طیشرا برحسب

 از مناسب ٔ  استفاده با را خود درس طرح و انتخاب

 فعال یریادگی آورد،یم در اجرا به یتکنولوژ

 .زدیانگ یبرم آموزش هنگام در را آموزاندانش

ا رحاصل  جهینت ،یلیتحص شرفتیبا استفاده از آزمون پ معلم یانیپا یابیارز دهم جلسه

 .دینمایم یابیارزش

 زانیم تا شد گرفته آموزاندانش از یلیتحص شرفتیپ آزمون ،یآموزش جلسات از پس

 تیریمد یالگو اساس بر خ،یتار درس در آموزدانش هر یمفهوم یریادگی سطح ارتقاء

 .شود دهیسنج یآموزش

 انجام شد. یزوج t از استفاده با شده یآور جمع یهاداده لیتحل و هیتجز
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 تحقیق هاییافته

. است شدهاستفاده  رنوفیسما -از روش کولموگروف ،رهایآزمون نرمال بودن متغ منظور به

 پژوهش یرهایمتغ یداریسطح معن و رنوفیسما -شامل آماره آزمون کولموگروف 2جدول 

 باشد.یم

 پژوهش یرهایمتغ رنوفیاسم -و آماره آزمون کولموگروف یفیتوص شاخص .2جدول 

 یسطح معنادار آماره آزمون اریمع انحراف نیانگیم تعداد رهایمتغ

397/15 148 شیآزما گروه یلیتحص شرفتیپ آزمون شیپ  12771/2  19/0  097/0  

8919/16 148 شیآزما گروه یلیتحص شرفتیپ آزمون پس  48237/1  192/0  057/0  

552/15 149 کنترل گروه یلیتحص شرفتیپ آزمون شیپ  50106/2  144/0  083/0  

5772/15 149 کنترل گروه یلیتحص شرفتیپ آزمون پس  52436/2  176/0  096/0  

 نرمال عیتوز از هاداده است، 05/0 از شتریب رهایمتغ یبرا یداریمعن سطح نکهیا به باتوجه

 آزمونز ا استفادهو کنترل  شیپژوهش در دو گروه آزما هیفرض یبررس یبرا و هستند برخوردار

t باشدیم یمنطق یزوج. 

 یبنام بر و عکس و لمیف نت،یپاورپو از استفاده با یدارید سیتدرروش  :پژوهش هیفرض

 .است مؤثر خیتار درس یمفهوم یریادگی بر آموزش تیریمد یالگو

 از استفاده با آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب شیآزما گروه در یزوج t آزمون جهینت. 3جدول 

 یلیتحص شرفتیپ آزمون

 اریمع انحراف تفاضل نیانگیم 
 استاندارد یخطا

 نیانگیم
 t df آماره باال کران نییپا کران

 سطح

 یمعنادار

 در یلیتحص شرفتیپ آزمون

 شیآزما گروه
49493/1-  42234/2  19912/0  88843/1-  10143/1-  508/7-  147 0001/0  

آزمون گروه دوم توسط آزمون گروه اول و در پس آزمونشینمونه در پ 3جدول  در

نشان داده شده  49493/1دو گروه برابر  نیانگیاند و اختالف مانتخاب شده یلیتحص شرفتیپ
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دو  نیانگیم یاست فرض عدم برابر 05/0کمتر از  یدار یسطح معن نکهیاست و با توجه به ا

بودن  یو با توجه به منف ستیدو گروه باهم برابر ن نیانگیم گرید انیو به ب شودیم رفتهیگروه پذ

در گروه  جهیبوده است در نت آزمونشیآزمون باالتر از پدر پس نیانگیم ن،ییکران باال و پا

 مشاهده شده است. یداریمون تفاوت معنآزمون و پس آز شیپ تیدو وضع نیب شیآزما

 آزمون از استفاده با آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب کنترل گروه در یزوج t آزمون جهینت .4جدول 

 یلیتحص شرفتیپ

 تفاضل نیانگیم 
 انحراف

 اریمع

 استاندارد یخطا

 نیانگیم
 t df آماره باال کران نییپا کران

 سطح

 یمعنادار

 یلیتحص شرفتیپ آزمون

 کنترل گروه در
02517/0-  20905/0  01713/0  05901/0-  00868/0  47/1-  148 144/0  

آزمون گروه دوم توسط آزمون گروه اول و در پس آزمونشیدر پ نمونه 4جدول  در

 نشان داده شده 02517/0 دو گروه برابر نیانگیاند و اختالف مانتخاب شده یلیتحص شرفتیپ

و گروه د نیانگیم یاست فرض برابر 05/0از  شتریب یدار یسطح معن نکهیاست و با توجه به ا

 اوتتف آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب کنترل گروه در جهینت در شودیم رفتهیپذ

 یدارید سیتدرو روش  شودیم دییپژوهش تأ هیفرض جهیدرنت .است نشده مشاهده یداریمعن

 یمفهوم یریادگی بر آموزش تیریمد یالگو یمبنا بر و عکس و لمیف نت،یپاورپو از استفاده با

 .است مؤثر خیتار درس

 یریگجهینتبحث و 
 نت،یبا استفاده از پاورپو یدارید سیروش تدر یاثربخش نییحاضر با هدف تع مطالعه

دانش آموزان انجام شد.  یمفهوم یریادگیآموزش بر  تیریمد یالگو یو عکس و بر مبنا لمیف

 از استفاده با آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب شیآزما گروه در یزوج t آزمون جهینت

 دوم گروه آزمونپس در و اول گروه آزمونشیپ در که داد نشان یلیتحص شرفتیپ آزمون
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 است شده داده نشان 49493/1 برابر گروه دو نیانگیم اختالف یلیتحص شرفتیپ آزمون توسط

 گروه در و رفتهیپذ پژوهش هیفرض است 05/0 از کمتر یدار یمعن سطح نکهیا به توجه با و

 در نیهمچن. شد مشاهده یداریمعن تفاوت آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب شیآزما

 نیبنابرا. نشد مشاهده یداریمعن تفاوت آزمون پس و آزمون شیپ تیوضع دو نیب کنترل گروه

 یمبنا بر و عکس و لمیف نت،یپاورپو از استفاده با یدارید سیتدر روش داد نشان مطالعه نیا

 نی. ااست مؤثر شیآزما گروه در خیتار درس یمفهوم یریادگی بر آموزش تیریمد یالگو

 ,Behrangi, M. R.,; Mesbah ؛Kordloo, A., Behrangi, M.2020)همسو با مطالعه  افتهی

T.2016؛ Nasiri, R. A.2015؛ Zabarjadi Ashti, A.2015؛ Zoghipour, S.2014؛ Sotoneh, 

M.2014 )در درس  یدرس شرفتیو پ یریادگیآموزش را بر  تیریمد یالگو ریکه تأث است

 افتهیبا  نیهمچن افتهی نینشان دادند. ا یو مطالعات اجتماع یاضیر ،یشناس ستیز ،یعلوم تجرب

بر  یکمک آموزش لیاستفاده از وسا نکهیبر ا یهمخوان است مبن (Zheng et al.2020)مطالعه 

 ,Wu, S. P., & Rau. مطالعه )دارد یمثبت ریتأث رندگانیادگی یلیتحص شرفتیبهبود عملکرد و پ

M. A.2018 )کمک  یو با کمک ابزارها یدارید یهاییبا بازنما یریادگینشان داد که  زین

مطالعه  یمؤثر است که در راستا رندگانیادگی یلیتحص شرفتیپ و یریادگی زانیمبر  یآموزش

 ،یبا آثار آموزش آموزش تیریمد یگفت الگو توانیم افتهی نیا نییتب درحاضر است. 

در دانش  یو جمع یکارگروه شیافزا سبب ،که به همراه دارد یریگچشم یو درس یپرورش

خود و  انیدادن موضوع مربوط به خود به همتا ادیآموز را موظف به آموزان شده و هر دانش

 نتیعکس و پاورپو لم،یف رینظ یداریو به استناد روش د شودیاز آنان م گریآموختن مطالب د

که پر از حوادث  خیتار ژهیبه و مربوطهدانش آموز در درس  یحس کنجکاو ختنیسبب برانگ

. دهدیم شیرا در دانش آموز افزا یمفهوم یریادگیو سطح  شودیاست، م یخیو اتفاقات تار

 یبرا و کندیم یریادگی امردر  یگروه کار ریدرگ میطور مستقآموزان را به الگو، دانش نیا

 گریو امور د یدارید یهاروش یو بر مبنا مطالعه قیطر از یعلم مرتبط اطالعات کسب

 یانعطاف الگو تیو با قابل ایپو کردیرو لی. به دلدینمایم جادیا یشتریفرصت ب یآموزش
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روال  یبرا نیگزیجا نیآن را بهتر توانیم ،یدارید سیتدر یبر مبنا وآموزش  تیریمد

و گسترش  شیدایالگو به دانش آموز جهت پ نیا هیاول یهاموجود آموزش دانست. گام

نه  – یو مفهوم قیعم یریادگیتر و از همه مهم یریادگیاستقالل در  و یفکر و آمادگ تیجامع

 یها. گامکندیاز درس کمک م یکل نشیکسب ب یبرا -حفظ مطالب ایو  یسطح یریادگی

و  سیروش تدر س،یتدر یگام هشتم و نهم، جهت ارائه نمودار با استفاده از الگو ژهیآخر به و

 انعطاف وآموزان دانش یمفهوم یریادگیو  لیسطح تحل شیمنجر به افزا یدارید یتکنولوژ

 سندگانینو شودیم شنهادیپ. گرددیشده م افتیدر میمفاه فیتعار میذهن و تعم یریپذ

 گام ده یالگو یشیو آزما ینظر یاز مبان ی، با آگاهخیدرس تار ژهیبه و یدرس یهاکتاب

 نیب وندیپ از که ندینما هیته یرا به نحو یدرس کتاب یمحتوا آموزش، تیریمد یریادگی

و در  باشند برخوردار منظم دانش ساخت و آنها یساختار یعمود و یافق یهماهنگ ها،سرخط

 سیو لزوم استفاده از ابزار تدر یدارید سیپژوهش از تدر یهاافتهیخود با توجه به  سیتدر

 کنند. دیتاک یدارید
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