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 چكیده
آموزان ه  احسرا  تکق  دانش  زانیاسرفااده از رو  الال  مککو  هر م  ریتأث یمنظور هررسر پژوهش حاضرر ه  

جامک       و پس آزمونشیاز نوع پ یت ره م  یمدرسررر  ان ار گر تو رو  پژوهش ن     ها گروه النفرل هودو  آزمون 

نار ال   3683ه  تکداد  ۹9-۹5 یقیشهر در سال تحص   شهرسفان قائم   ییآموزان دوره اهفدادانش  یپژوهش را الق

ص        یالال  پا 111در  شغول ه  تح شم م شک هودن لیش شرالت الننده در طرح   انیو از مدادندیم لید، ت مدار  

و  شیآزما یهاعنوان گروهساده ه   یششم ه  رو  تصاد      یمدرس  و در آن دو الال  پا  کی ،یتخصص   سیتدر

شدندو هرا  شنام  هر       یریگاندازه یالنفرل انفخاب  س س  از پر سا  تکق  ه  مدر سفااده  2335)   یو هف  یاح ( ا

 یآلاا اهزار ه  رو  نیا ییایشده است و پا   دییمفخصصان تا   ق یپرسشنام  ه  وس    نیا ییحفوام ییشده استو روا  

  جیاسفااده شده استو نفا انسیالووار لیاز رو  تحق زیها نداده لیتحق یه  دست آمده استو هرا  662و3الرونباخ 

  آموزان نسبت ه  مدرس  هودورو  الال  مککو  هر احسا  تکق  دانش ریاز تأث یحاال آمده،ه  دست 
 

 آموز  عقور ،یقیتقا یریادگیاحسا  تکق  ه  مدرس ، الال  مککو ، کلیدی:  گانواژ

 
 

 همقدم -1
 یهر روز ها اهداع یاطالعات یهایاست و تکنولوژ ا ف یروزا زون  یعقور و  نون در عصر حاضر شفاه شر تیتحول و پ ریس

عصر »ال  از دوران حاضر ها نار  ستین مناسبتیه نیهناهرا دهند؛یمخاطبان قرار م اریرا در اخف یشفریو ه شفریاطالعات ه ن،ینو

ها هم   یاست ال  از نظار آموزش یکیوپرور ، طبآموز  یذات ا یو ها توج  ه  وظ طیاشر نیو در االنندیم ادی« اطالعات

روز ه  ،یریادگی زهیقرار دهدو المبود زمان، نبود انگ رانی راگ اریح م از اطالعات را در اخف نیانفظار رود تا ا شیهاتیمحدود

ال   یو عصر ینظار آموزش انیم یتطاه  و هماهنگ عدرهسفند ال  موجب  ییهاتیو ووو از جمق  محدود یآموزش ینبودن محفوا

و اسفااده  هاتیر ع موانع و محدود ،یما در نظار آموزش یهاتیاز مأمور یکیسبب،  نیاند و ه  همشده م،یالنیم یدر آن زندگ

 تیدو محدود ان،ین میو در ااموزدیآموزان هنحوه تکامل ها اطالعات را ه  دانش دیها یموجود استو نظار آموزش یهااز  رصت

ه   دیها   یاستو در نف سیالمبود زمان تدر یگریو د یالفب درس یح م هاال یکیمهم هسفند ال   نیسد راه تحق  ا یاساس

 داشف  هاشدو یال  ه  الال  در  نگاه مفااوت میهاش یدیجد کردیدنبال رو
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 سوق داد و یکیخود را ه  سمت اسفااده از آموز  الکفرون یهاتیوپرور   کالاطالعات و ارتباطات، آموز  یظهور  ناور ها

 یوسه  یشدو اقبال عموم لیاز الشورها تبد یاریهس یآموز  در نظار آموز  رسم ناکیال یاز اجزا یکینوع از آموز  ه   نیا

 یکیگر ف  و آموز  الکفرون دهیه  چهره را ناد و چهره یآموز  سنف یایمزا ،یهرخ  ر ت ال شیپ ییتا جا یکیآموز  الکفرون

رو ، پس از  نی راوان ا یایوجود مزا رغمیعقو الردندیققمداد م یدر سطح آموز  رسم داریپا یریادگی یرا تنها راه آموز  هرا

 (و13۹3رو  آشکار گشت )عطاران،  نیا یهایو الاسف هایینارسا یمدت
فااده شدن اس ریامروز و سرعت رشد و  راگ یچالش نمود ال  ها  ناور نیرا دچار ا تیو تره مینظران تکقصاحب یطیشرا نیچن

 نیدر چن یزندگ ینمود و هرا تیوج  تره نیرا ه  ههفر رانی راگ توانیچگون  م یاطالعات و ارتباطات در عرص  جهان یاز  ناور

 یهایژگیو نیاست ال  هرتر یقیتقا یریادگیچالش مطرح شد، مدل  نیا یهرا یپاسخ نعنواآماده ساختو آنچ  ه  یجوامک

 یریادگی وهیها ا زودن ش وهیش نیا(و 2338نموده است )هنک  و گراهار ،  بیترال گریکدیرا ها  یکیو الکفرون یآموز  حضور

 تیایال تواندیم یسادگه  اسفاندارد، یآموزش یمانند محفوا یتوانمند یو اسفااده از اهزارها یآموزمحور ه  آموز  حضوردانش

 ن یها هز یقیآموز  تقا سفمیس ،یریادگی تیایه  دست دهد؛ اما عالوه هر ال یریادگی وهیرا نسبت ه  هر دو ش یآموز  هاالتر

 یزوارال یع)زار گرددیم یسازادهیپ یکینسبت ه  آموز  الکفرون یهاالتر تیایو ها ال یحضور یهانسبت ه  رو  یالمفر یمال

 (و13۹3نژاد،  یو طو ان
و میاهوده ییگراسازنده دگاهیه  د ییر فارگرا دگاهیانفقال دانش ها گذار از د دیجد یکردهایشاهد تحول رو ر،یاخ یهاده  در

(و 1366 ،یر اهان یریو ام ان،یمیالر ،یدریآموزمحور است )حدانش نینو یهامفخصصان هر اسفااده از رو  دیتأال ییگراسازندهدر 

درک و  هم مطالب را هر عهده  تیه  المک مکقم، خود مسئول رانیاست ال  در آن  راگ یآموزش محورآموزمنظور از آموز  دانش

و  قرار گر ف  اریمورد توج  هس راًیال  اخ ییهامدل نیاز مؤثرتر یکی ،ییگراسازنده دگاهید(و ها توج  ه  13۹1 ف،ی)س رندیگیم

الت مطرح مکض یهرا یه  عنوان راه حق توانیاست ال  م« مککو  الال »دارد، مدل  ییگراها  قسا  سازنده یکینزد اریارتباط هس

توسط  2333هار در سال  نیواژه نخسف نیاستو ا دهیه  ان ار رس ن یزم نیدر ا زین یمفکدد قاتیشده، ه  آن پرداخت ال  تحق

 یهاتی کال ها،یارسان و چند نینو یهایها مکفقدند ال  ها ظهور  ناورشدو آن یفیعقور تره اتیو همکارانش وارد اده جیل نیمائور

،  ای، پقت  و ترگق جی)ل ردیخارج از الال  در  صورت پذ دیاالنون ها داد،یم یدر الال  در  رو یال  قبالً ه  طور سنف سیتدر

 شودیم دهآموزان قرار دادانش اریمخفقف در اخف یهای ناور ق یوسخارج از الال  در  و ه  یدرس یمدل، محفوا نی(و در ا2333

 یناخفش ط یح ینییح پااسا ، سطو نیالارهست محفوا و ووو شودو هر ا ف،یان ار تکال ،یتا زمان درون الال  صرف هحث و هررس

 و «بیترال» ،«لیتحق»، «الارهست» یکنیو سطوح هاالتر  شودیدر خارج از الال  در  محق  م «دنی هم»و « دانش» یکنی

 تواندیآموز مرو ، دانش نی(و ها ا2319،  یو النر  ی)س ردیپذیمکقم صورت م ییراهنمادر درون الال  در  و ها  «یاهیارزش»

ها  د،یآیه  الال  م ال یو هشنود و هنگام دینیاز الال  هب شیپ الرد،یم الردیآنچ  را ال  مکقم قبالً در الال  ه  او منفقل م

 ،یگروه یهاصورت هحثال  ه  ییهاتیعهده دارد؛  کال هررا  یریادگی یهاتیو مکقم در الال   کالشودیگر وارد مپرسش یذهن

 ریرو ، مکقم طراح و مد نیو در اشوندیان ار م هاتی کال گریو د شیآزما ران،یمدت، ارائ   راگالوتاه یهاطرح سؤال، امفحان

 یکنیاست؛  یموزشآ یمکقم طراح یتر، در الال  مککو  نقش اصقساده انی(و ه  ه13۹3الال  است )عطاران،  یهاتی کال

 النندو کیمشخص نزد یریادگی یهاآموزان را ه  هدفپق  دانشال  پق  یریادگی یوهایسنار یطراح
آموزان دانش یو روان یروح یازهایتوج  ه  ن س،یگوناگون تدر یهاوهیو ش یو پرورش یآموزش یهاه  ثمر نشسفن تال  یهرا

قرار  تیرقاهت سالم، مورد حما یهرا ییها رصت ا فنی ،یاسفقالل  رد یهاتیموقک شیه  ثبات، ا زا ازیاستو ن یالزر و ضرور

استو  ییآموزان در مقطع اهفداانکار دانش رقاهلیو غ یاساس یازهایو مدرس  از جمق  ن فانشدن در اجفماع دوس ر ف یگر فن و پذ

و تکق  ه  گروه همساالن، موجب  یاهیتیچون هو ییهامدرس ، عالوه هر ر ع دغدغ  طیدر مح ازهاین نیا  یهرآورده شدن الق
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 نیدر ا یآموزش طیآموزان ه  مدرس  و محو دانش نجذب نوجوانا یهااز رو  یکیس  خواهد شدو احسا  تکق  ه  مدر شیا زا

 (و 2335 ،یو هف یه  مدرس  است )هر شانیاحسا  تکق  ا شیدوران حسا ، ا زا
 یشناسجامک  ،یشناسروان ،یپزشک یهاال  ها رشف  شودیم فیتکر یارشف نیسازه ه کیتکق  ه  مدرس  ه  عنوان  احسا 

 یمخفقف مورد هررس یکردهایآن را از منظر رو دیمشخص از احسا  تکق  ها فیارائ  تکر یدر ارتباط استو هرا تیو تره میو تکق

ارتباطات در سطح جامک   تیایال فیعبارت است از توص یاحسا  تکق  ه  صورت عموم  شناسانجامک  یکردهایقرار دادو در رو

 یچون ارتباط مؤثر ا راد ها اعضا یعناصر انیم نیو در اشودیم طیا راد ها مح وندیپ شیال  هاعث ا زا یدگاهی)مدرس ( ه  عنوان د

عوامل مؤثر هر  نیتراز هرجسف  توانیرا م یاجفماع یهاتیدخالت اعضا در  کال زانیم ،یتکق  ا راد ه  اهداف جمک زانیمدرس ، م

د هاش یاه  گون  دیمدرس  ها سفمیس کردیرو نی(و ها توج  ه  ا2332ننماالر  و هقور ،  ، یقیناحسا  تکق  ققمداد نمود )مک زانیم

و همکاران   وی(و 2332و پاترسون ،   و، را فریوامفااوت احفرار هگذارد )اسفوارت ، مک یهاتیو قوم دیال  ه  تمار ا راد ها عقا

ود و مکقمان خ هایآموزان ها همکالسدانش یارتباط و احسا  همبسفگ تیایاحسا  تکق  ه  مدرس  را ه  عنوان ال زی( ن2336)

 الرده استو فیتکر
آموزان مورد مراقبت و دانش گریخود و د النندیآموزان احسا  مدر حالت احسا  تکق  دانش ،یشناسروان کردیرو در

حالت  کیاحسا  تکق  را  زی( ن2338)  الکتی(و و2332و هومل ،   تیاز طرف مدرس  هسفند )شوچت ، اسم تیحما

 نانیو اطم یمنیاحسا  ا رندگانیگمیترها و مسئوالن و تصمآموزان از جانب هزرگال  در آن دانش الندیم فیشناسان  توصروان

 دانندیم یاند ال  احسا  تکق  ه  مدرس  را اعمالرا ارائ  داده یگرید فیتکر ن یزم نی( در ا2312و همکاران )  نگزیقیو مالنندیم

خوب  ،یاحسا  راحف شیهاعث ا زا لاعما نیو اشودیمکان خاص م ای تی کال کیآموز در ان ار ال  هاعث سازگار شدن دانش

 فیآموز در تکالدانش تیشمول و  کال زانیگاه احسا  تکق  مفرادف ها م نیو همچنشودیآموز مهودن و الاهش اضطراب دانش

 شده استودر امور  وق هرنام   تیمدرس  و  کال
 ،یقیحصت شر تیپ زانیسازه هر م نیمثبت ا ریدهنده تأثاحسا  تکق  نسبت ه  مدرس  نشان یان ار شده هر رو قاتیتحق

قثور و ال ،یرسفم یرالیم ،ین ف آهاد یاست )اهوالقاسم یاز انحرا ات اجفماع یریو جقوگ یقیتحص تیرضا شر ت،یپ ز یانگ

جا ه  مطالب  وق و از آن تی(و ها عنا2332و همکاران،  یقین؛ مک2312 کاران،و هم نگزیقی؛ م2336و همکاران،  وی؛ 13۹3 ،ینی 

 ن،ینو یهایاز  ناور یریگو ههره یآموزش یهایو هاز شیآزما ،یگروه یهاتیچون  کال یگوناگون یهاال  الال  مککو  ها رو 

آموز و حذف و موجب ههبود رواهط مکقم و دانش ددار یآموزمحوردانش یهادر تحق  آرمان یو ووو سک رانیارائ   راگ یهحث گروه

 لیلد نیآموزان ه  مدرس  اثرگذار هاشدو ه  همممکن است هر احسا  تکق  دانش شود،یدر الال  م یو سخنران یسنف یهارو 

ر ه مشش  یدر در  عقور پاالال  مککو   کردیاسفااده از رو ایال  آ میسؤال هسف نیپاسخ دادن ه  ا یپژوهش در پ نیدر ا

 آموزان ه  مدرس  مؤثر است؟احسا  تکق  دانش

 روش -2
 آموزان دورهدانش  یپژوهش، الق نیآزمون ها گروه النفرل و جامک  او پس آزمونشیاز نوع پ یت ره م یرو  پژوهش حاضر، ن

ها توج  ه  رو  پژوهش از  یریگهودو نمون  ییششم اهفدا  یالال  پا 111نار در  3683شهر ه  تکداد شهرسفان قائم ییاهفدا

 ستیمدار  مذالور، ل ییال  پس از شناسا بیترت نیالرده هودند ان ار شدو هد شرالت یتخصص سیال  در طرح تدر یمدارس انیم

عنوان  ساده ه یششم ه  رو  تصاد   یمدرس  دو الال  پا نیها انفخاب و در اآن انیمدرس  از م کی یطور تصاد و ه   یها تهآن

 یندهالال  یمدرس  انفخاب و ه  صورت تصاد  لآموزان هر الال  توسط عوامو گروه النفرل انفخاب شدندو دانش شیگروه آزما

ها، ه  عنوان ها نداشفندو پس از مشخص شدن الال آموزان الال در انفخاب دانش یدخالف چیشده هودند و پژوهشگران ه

 9 کرتیل فینام  در طپرسش نی( اسفااده شدو ا2335و وات ) یهف ،ینام  احسا  تکق  ه  مدرس  هراز پرسش آزمونشیپ
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عدالت و احفرار در مدرس ، مشارالت  تیمکقم، احسا  رعا تیاحسا  تکق  ه  همساالن، حما یهامؤلا  ها نار 8 یو دارا یا درج

 دهینام  توسط مفخصصان ه  اثبات رسپرسش نیا ییمحفوا ییو رواهاشدیم یارتباط  رد ها مدرس  و مشارالت عقم ،یاجفماع

، 89و3مکقم  تی، در مؤلا  حما23و3الرانباخ در مؤلا  احسا  تکق  ه  همساالن  یآلاا زموناهزار ها اسفااده از آ نیا ییایاستو پا

 29و3، در مؤلا  ارتباط  رد ها مدرس  88و3 ی، در مؤلا  مشارالت اجفماع65و3عدالت و احفرار درمدرس   تیدر مؤلا  احسا  رعا

 استو 662و3 ینمره الق یالرونباخ هرا یاآلا بیضر نیه  دست آمده استو همچن 28و3 یو در مؤلا  مشارالت عقم
مکقم از رو  الال  مککو  اسفااده الردو  ش،یدر نظر گر ف  شده و در گروه آزما یمکقم عقور ت ره کیهر دو الال   یهرا

 اریو پادالست در اخف یآموزش قمی  ،یکیالکفرون یرا ه  صورت محفوا ندهیمرهوط ه  جقس  آ یآموزش ی  محفواگون  ال نیه  ا

مطالب  یالوچک ه  هحث و هررس یهاآموزان الامال  کال هوده و در گروهدانش س هر جق یو در ضمن طدادیآموزان قرار مدانش

ه   یاهگوناگون مرتبط ها در  و پاسخ ه  پرسش یهاشی، مشاهده و آزماآموزانو ارائ  النارانس توسط دانشپرداخفندیم یدرس

 انیو پس از پاشدیم یریگی کاالن  پ جقس هود ال  در هر  یاز موارد زیآموزان نتوسط خود دانش شیآزما نیوجود آمده در ح

 شدو عیو النفرل توز شیهر دو گروه آزما انینام  احسا  تکق  مم ددا پرسش ،یهشت هاف  آموزش
 یجداول( و آمار اسفنباط ار،یانحراف مک ن،یانگیدرصد، م ،ی) راوان یایآمار توص یهاها، از رو داده لیو تحق  یت ز منظوره 

 اسفااده شدو SPSSا زار نرر  ی( از طرانسیالووار لی)آزمون تحق
 

 هایافته -3
ششم هر احسا  تکق  ه  مدرس    یاسفااده از الال  مککو  در آموز  عقور پا ریتاث یهررس  ،یتحق نیهدف از ان ار ا

احسا  تکق  ه   یای، آمار توص1اسفااده شده استو در جدول شماره  انسیالووار لیاز تحق منظورنیو هدهاشدیآموزان مدانش

 آن درج شده استو یهامدرس  و مولا 
 های احسا  تکق  ه  مدرس مولا  : آمار توصیای1جدول 

 متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 حمایت معلم
 21۹99و3 2523و2 93515و3 32۹2و2 پیش آزمون

 62352و3 2۹23و2 62352و3 2۹23و2 پس آزمون

 مشارکت علمی
 8۹232و3 5833و2 52139و3 3933و2 پیش آزمون

 ۹1262و3 3333و3 68۹85و3 3533و3 پس آزمون

 مشارکت اجتماعی
 2۹852و3 2833و2 58۹۹3و3 9633و2 پیش آزمون

 2۹852و3 2833و2 5۹535و3 2533و3 پس آزمون

 رعایت عدالت و احترام در مدرسه
 83823و3 3633و2 5۹628و3 8233و2 پیش آزمون

 2282۹و3 1۹33و3 8925۹و3 1633و3 پس آزمون

 احساس تعلق به همساالن
 53823و3 8223و2 5858۹و3 ۹833و1 پیش آزمون

 359982 3233و3 53333و3 3833و3 پس آزمون

 ارتباط فرد با مدرسه
 55923و3 ۹۹93و1 92633و3 5233و2 پیش آزمون

 89۹5۹و3 2121و3 58۹98و3 1233و3 پس آزمون
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در جدول شماره  جیاسفااده شده استو نفا نیو النفرل از آزمون لو شیدو گروه آزما نیدر ه هاانسیوار یهمگن یهرای هررس

  ارائ  شده استو لیه  شرح ذ 2
 الوواریانس رض تحقیل : هررسی پیش2جدول 

 متغیرها
هاهمگنی واریانس  

F سطح معناداری 

 333و1 333و3 حمایت معلم

 696و3 332و3 مشارکت علمی

 536و3 365و3 مشارکت اجتماعی

مدرسه رعایت عدالت و احترام در  625و3 325و3 

 838و3 228و3 احساس تعلق به همساالن

 386و3 625و3 ارتباط فرد با مدرسه

مدرسهاحساس تعلق به   893و3 229و3 

 

 یهادر مولا  هاانسیوار یهمگن  رضشیداشت ال  پ انیه نگون یا توانی، م2آمده از جدول شماره ه  دست جیها توج  ه  نفا

 انسیوارالو لیاز تحق توانیمطقب م نیشده استو ها توج  ه  ا تیاحسا  تکق  ه  مدرس  و نمره الل احسا  تکق  ه  مدرس  رعا

 هانیانگیم س یو پس از آن ه  مقا شودیآزمون هرداشف  مپس یهر رو آزمونشیاثر پ انسیل الوواریاسفااده الردو ها اسفااده از تحق

 آمده استو 3در جدول شماره  لیتحق جیو نفاشودیپرداخف  م شیدر گروه النفرل و آزما
 : نفایج تحقیل الوواریانس3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی متغیرها

 33۹و3 539و1 518و9 1 حمایت معلم

 336و3 82۹و2 381و3 1 مشارکت علمی

 326و3 182و5 232و1 1 مشارکت اجتماعی

 316و3 395و8 269و1 1 رعایت عدالت و احترام در مدرسه

تعلق به همساالناحساس   323و3 599و5 1۹1و1 1 

با مدرسه ارتباط فرد  321و3 238و5 881و1 1 

 335و3 53۹و6 326و2 1 احساس تعلق به مدرسه

 

 یالال  مککو  هر رو کردیگات ال  اسفااده از رو نگون یا توانی، م3ه  دست آمده از جدول شماره  جیها توج  ه  نفا

 نیاستو همچن 35و3در سطح  یمکنادار ریتاث یدارا یو مشارک عقم یاحسا  تکق  ه  همساالن، مشارالت اجفماع یهامولا 

 تکق  ه  مدرس  داردو ا احس ینمره الق یهر رو یمکنادار ریتاث کردیرو نیا

 احساس تعلق به مدرسه
 59393و3 98۹2و2 5165۹و3 3863و2 پیش آزمون

 88261و3 1385و3 56۹39و3 1289و3 پس آزمون
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 گیرینتیجه -9

و  یاددهی یهارو  تیایمنظور ارتقا ال ه  یاطالعات و ارتباطات در نظار آموزش ی ناور یریالارگاز الشورها، ه  یاریدر هس

رو شده وه ر یاژهیها اسفقبال و سیدر تدر یقیتقا کردیاسفااده از رو لیدل نیمورد توج  خاص قرار گر ف  استو ه  هم یریادگی

توج   زیمانند الال  مککو  ن نینو سیتدر یهااسفااده از رو  ییگراسازنده کردیشدن رو ریاگحال همزمان ها  ر نیاستو در ع

 یریادگیو  یاددهیرو  در امر  نیاسفااده از ا رامونیپ یرا ه  خود جقب نموده استو مطالکات  راوان تیو تره می کاالن حوزه تکق

 ،یقبوی؛ گ2319؛ هرگمن و سامز، 2315و داوسن،  سکارای)آه هرندیخود ه  سر م ییال  هنوز در مراحل اهفدا انددهیه  ان ار رس

؛ 2313؛ روزنبرگ، 2319 ا،یو راس ی؛ رانسوار2319 ر،ی؛ اورم2319الانگ، ؛ 2319؛ النا، 2319گرا ،  ;2315 ا،یو پازاگق شینریه

 و(2313 نگن،یاشپر
ششم   یآموزان دخفر پااحسا  تکق  دانش شیاسفااده رو  الال  مککو  در ا زا ریتأث یمنظور هررسه  زیحاضر ن پژوهش

 یو هرگزار شیالنفرل و آزما یهامنظور از گروه نیا یهراو ر تیان ار پذ یشهر در ارتباط ها در  عقور ت رهشهرسفان قائم ییاهفدا

 شیپژوهش نشان داد ال  اسفااده از رو  الال  مککو  در ا زا نیحاصل از ا جیو نفادیدآزمون اسفااده گرو پس آزمونشیپ

مشاه  پژوهش  ناًیال  ع یپژوهش، مورد ن یشیپ یال  در هررس یو ها وجودهاشدیآموزان ه  مدرس  مؤثر ماحسا  تکق  دانش

 و زهیانگ ،یریادگیر الال  مککو  در آموز ، یها در ارتباط ها تاثاز پژوهش ینشد، اما موارد مفکدد ا تیحاضر هوده هاشد 

 دارندو یپژوهش حاضر همخوان جیوجود دارد ال  ها نفا یقیتحص تیو مو ق شر تیپ
( در طرح 2315) نیو د سیوید زیو ن کایمفحده آمر االتیا رونیها رسفانیالال  مککو  در ده ی( ها اجرا2312)   ولفن

( 2313ن  )مثبت داردو جانسو ریتأث رانی راگ یریادگی یال  اسفااده از الال  مککو  هر رو دندیرس   ینف نیخود ه  ا یقاتیتحق

 یریادگیالال  مککو  از  طیدر مح رانینکف  اشاده الرده است ال   راگ نیه  ا ا،یقمبال شیفیخود در دانشگاه هر نام انیدر پا

خود ه   یقاتیتحق نام انی( در پا2312و مارلو  )الندیها المک مه  آن یریادگیدر امر  یآموزش یدئوهایو یو تماشا هرندیلذت م

از  یاریاستو مانند هس یمکمول یهاتر از الال نییپا رانیسطح اسفر   راگ ییهاالال  نیال  در چن ا تیدست    ینف نیا

( 2319و عثمان  )  نیالده  الال  مککو  استو جمال رانیاز احسا  مثبت  راگ یحاال زین یپژوهش و ن ،یزم نیدر ا قاتیتحق

موز  هر آ وعن نیال  ا ا فندینکف  دست  نی کال ه  ا یریادگی جیو نقش الال  مککو  در ترو تیشان ها اشاره ه  اهمدر مقال 

هر نقش الال  مککو   یدر پژوهش زی( ن2313)  نی، سامرز  و گوسسق نی،  ونف نیقدایسیمؤثر استو م رانیدر  راگ ز یههبود انگ

 اندوالرده دیتأال رانی راگ یقیتحص تیسطح عمقکرد و رضا یهر ارتقا
طور ه  ستیهایشده، م دیها هر آن تأال راوان اسفااده از رو  الال  مککو  ال  در االثر پژوهش راتیها توج  ه  تأث ن،یهناهرا

  توج  داشت ال دیرو  در امر آموز  حرالت الردو البف  ها نیاز ا یو مدون ه  سمت اسفااده منطق  یدق یزیرها هرنام  و یعقم

 گرددو الزر یآموزش یورو الاهش ههره یآموزش یمنا راتیرو  ممکن است خود من ر ه  تأث نیاسفااده نادرست از ا ایا راط و 

 زین  یدق یآموزش یو طراح یزیرهرنام  ازمندیال  دارد ن یاژهیو یایمزا نیه  ذالر است ال  اسفااده از رو  الال  مککو  در ع

 سیهر الال  و روند تدر ینامناسب ممکن است اثرات منا یزشآمو یهاقمیاسفااده از مطالب و   زیو ن یزیرهستو عدر هرنام 

عمل   یو دق اران یهوش اریرو  هس نیدر اسفااده از ا دیو پس مکقمان هاردینظم و آرامش الال  را هگ یجا هگذارند و هرج و مرج

ز ا حیصح یهردارههره یهرا یانیالمک شا تواندیم ن یزم نیدر ا یآموزش یهاضمن خدمت و الارگاه یهاالال  یالنندو هرگزار

 هاشدو نیرو  نو نیا
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