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 درسي ريسي برنامه در پژوهش
 (44 پیاپی) 71 شواره، دوم دوره، .دوازدهن سال

 93 - 39 صفحات، 7934 بهار

 

 اجرا شده، قصد درسی برناهه خوانی هن هیساى ارزیابی

 راهنوایی دوم سال تجربی علوم درس شده وآهوخته شده

 1921 ـ 29 تحصیلی سال در ریس نی شهرستاى

 
 قلتاش عباس،  *نژاد اوجي احمدرضا ،ميرشكاري زينب

 ايراى هرودشت، اسالهی، آزاد دانشگاه هرودشت، واحد درسی، ريسي برناهه آهوخته دانش7
 آزاد دانشگاه هرودشت، واحد شناسی، رواى و تربیتی علوم دانشکده علوی هیأت عضو2

 ايراى هرودشت، اسالهی،
 آزاد دانشگاه هرودشت، واحد شناسی، رواى و تربیتی علوم دانشکده علوی هیأت عضو9

 ايراى هرودشت، اسالهی،

 

 چكيده
 ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ ذَاًی ّن هیشاى ارسیبثی پضٍّؼ، ایي ّسف

 راٌّوبیی زٍم عبل تدزثی ػلَم زرط ؽسُ ٍآهَذتِ ؽسُ اخزا

 پضٍّؼ. اعت ثَزُ 1391 ـ 92 تحقیلی عبل زر ریش ًی ؽْزعتبى

 وِ پضٍّؼ اخزای هٌظَر ثِ. اعت پیوبؽی تحمیك ًَع اس حبضز

 هَرز زر آهَساى زاًؼ ٍ زثیزاى هسیزاى، عٌدی ثزًگزػ هجتٌی

 عِ ثَز، ؽسُ ٍآهَذتِ ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ّبی ثزًبهِ

 آهَساى زاًؼ ٍ زثیزاى هسیزاى، گزٍُ ثزحغت عبذتِ، هحمك همیبط

 رٍػ ثب همیبط عِ ّز پبیبیی ٍ رٍایی. گززیس اعتفبزُ ٍ عزاحی

 هٌظَر ثِ. گزفت لزار تأییس هَرز وزًٍجبخ آلفبی ٍ فَری رٍایی

 ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثِ هزثَط آهبری ًوًَِ ّب، زازُ گززآٍری

 اعتفبزُ ثب ،(آهَس زاًؼ) ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ( زثیز ٍ هسیز)

 ٍ تدشیِ. ؽسًس اًتربة تقبزفی ٍ ای ذَؽِ گیزی ًوًَِ رٍػ اس

 لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي وِ زاز ًؾبى ّب زازُ آهبری  تحلیل

 ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي زارز؛ ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ

 ًسارز؛ ٍخَز اًغجبق ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 اًغجبق ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي

 زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر هحتَا هتغیز ثیي ّوچٌیي،. ًسارز ٍخَز

 هتغیز ثیي. ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس

 ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت

 زر ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي ٍ ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ

 .زارز ٍخَز

 ؽسُ، اخزا زرعی ثزًبهِ ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ :کلیدی واشگاى

زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی ؽسُ، آهَذتِ زرعی ثزًبهِ

 

 

 

 

 احوسرضب اٍخی ًضاز  نویسنده هسؤول: *

 24/3/93پذیزػ:    21/6/92 ٍفَل:
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 1304 بهار ،دوازدهن سال (،44 )پیاپي 11ضواره ریسی درسي، دوره دوم،  در برناهه پصوهص /00

مقدمه
  خبهؼِ، یه لسرت ٍ فزٌّگ حفظ ػبهل هْوتزیي

(. ) اعت آى پزٍرػ ٍ آهَسػ ًظبم

 پزٍرػ، ٍ آهَسػ اّساف ٍ وَزوبى حمَق وٌَاًغیَى زر

 ٍ زرعی ٍ آهَسؽی ّبی ریشی ثزًبهِ وِ ؽَز هی تَفیِ

 سیغت فزٌّگی، اختوبػی، ّبی سهیٌِ ثب ثبیس ّب ثزًبهِ

 ثبؽٌس زاؽتِ هغتمین ارتجبط وَزن التقبزی ٍ هحیغی

 اس یه ّیچ اذیز، زِّ چٌس زر(. )

 ػلَم زرٍط اًساسُ ثِ خْبًی، عغح زر زرعی ّبی هَضَع

 هحتَای چِ گز. اعت ًؾسُ تحَل ٍ تغییز زچبر تدزثی

 فشایٌسُ پیؾزفت زلیل ثِ ذَز ذَزی ثِ تدزثی ػلَم زرعی

 تز حدین ٍ خسیستز رٍس ثِ رٍس ثؾزی، زاًؼ ٍ ػلن

 آهَسػ هحتَایی، خٌجِ اس تٌْب تغییز ایي ٍلی ؽًَس، هی

 ایدبة وًٌَی ػقز ّبی ٍیضگی. گیزز ًوی ثز زر را ػلَم

 ًحَی ثِ تدزثی ػلَم آهَسؽی ّبی ثزًبهِ تب وٌس هی

 ّبی تَاًبیی ّوِ آًْب، اس گیزی ثْزُ ثب تب گززًس عبهبًسّی

 ثب فزاگیزاى وززُ، رؽس آهَساى زاًؼ ؽرقیتی ٍ ؽٌبذتی

 السم ّبی تَاًوٌسی فٌبٍری، ٍ ػلَم هشایبی اس ثزذَرزاری

 ٍ ًوبیٌس وغت را خسیس تحَالت ثب رٍیبرٍیی ثزای

 زر زرط ّبی ّسف ثب هتٌبعت را آهَساى زاًؼ ّبی فؼبلیت

 (.) ثجزًس پیؼ فحیح هغیز

 عزاحی افل زر زرعی ثزًبهِ تٌبعت هیشاى ارسیبثی

 تب اعت؛ آى ضؼف ٍ لَت ًمبط ؽٌبعبیی هٌظَر ثِ فزایٌسی

 حبل زر وِ آًچِ ٍ ؽسُ لقس وِ آًچِ ثیي ؽَز هؾرـ

 ّب، ارسیبثی چبرچَة زر. زارز ٍخَز فبفلِ چمسر اعت، اخزا

 ؽَز هی گزفتِ ًظز زر لضبٍت ثزای ّبیی ؽبذـ یب هؼیبرّب

 ّب ارسیبثی زر آًچِ ٍالغ زر. ّغتٌس اّساف ثِ هؼغَف وِ

 ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ّبی ؽىبف ؽٌبعبیی ؽَز؛ هی زًجبل

 (.) اعت ؽسُ تسٍیي اّساف ثب ؽسُ تدزثِ ٍ

 زر وِ اعت آهَسؽی ًَع ّز خَّزُ زرعی، ثزًبهِ

 ًظبم اثزثرؾی ٍ وبرآهسی تسریظ، هؤثز ّبی رٍػ ثب تزویت

 ًزی ٍ پبروز الهپزت،) وٌس هی تضویي را آهَسؽی

 ّبی فؼبلیت اس یىی(. )

 زرعی ّبی ثزًبهِ ارسؽیبثی پزٍرػ ٍ آهَسػ حَسُ زر هْن

 ٍ عبسز هی ًوبیبى را ّب ثزًبهِ اثزثرؾی ٍ هَفمیت وِ اعت

 پزٍرػ ٍ آهَسػ زر(. ) زارز هتؼسزی هشایبی

 زرعی ّبی ثزًبهِ آهَسؽی، ّبی ًظبم ثزذی ّوبًٌس ایزاى

 ٍ تَخِ هَرز ووتز آًچِ. اعت ؽسُ لقس فَرت ثِ هؼوَالً

 تَعظ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ گیزز، هی لزار ارسؽیبثی

 آهَساى زاًؼ تَعظ ؽسُ تدزثِ زرعی ثزًبهِ ٍ هسرعبى

 (.) اعت ثزذَرزار عشایی ثِ اّویتی اس وِ اعت

 راحتی ثِ ایزاًی آهَساى زاًؼ( ) وزیوی ًظز عجك

 لبزر ٍ عپبرًس هی فزاهَؽی ثِ را ػلَم اعبعی ٍ هْن هغبلت

 زاًؼ عغح اس فزاتز ٍیضُ ثِ عؤاالت، ثِ گَیی پبعد ثِ

 ایي زّس هی ًؾبى( ) ویبهٌؼ تحمیمبت ًتبیح. ًیغتٌس

 اعت؛ زاؽتِ ٍخَز تدزثی ػلَم زرط زر هغتوز هؾىل

 گزفت اًدبم وؾَرّب اس ثغیبری زر وِ 2003 تیوش آسهَى

 ّبی آسهَى توبم زر را ایزاى آهَساى زاًؼ ضؼیف ثغیبر ًتبیح

 ّبی یبفتِ. زاز ًؾبى راٌّوبیی ٍ اثتسایی ّبی زٍرُ ػلَم

 ثب ) گزیفیي ٍ خیتٌسرا پضٍّؼ

 زر ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ارسیبثی» ػٌَاى

 ثزًبهِ وِ زاز ًؾبى «ریبضیبت زرط زر تحقیلی پیؾزفت

 ثزای ٍ ًسارًس اًغجبق ّن ثب ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی

 تغییز ثز ػالٍُ آهَساى، زاًؼ تحقیلی پیؾزفت ثْجَز

 ًیش زرعی ّبی وتبة زر تغییز ثِ ثبیس آهَسؽی ّبی ؽیَُ

)  خبعَى ٍ عیلَیٌب پضٍّؼ ّبی یبفتِ. ؽَز پززاذتِ

 ثِ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ اس» ػٌَاى ثب( 

 ّسف ثب وِ «آرصاًتیي زر ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ عَی

 زرعی ثزًبهِ ٍ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي راثغِ تحلیل ٍ تدشیِ

 فَرت آرصاًتیي پزٍرػ ٍ آهَسػ ًظبم زر اعت ؽسُ لقس

 ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ وِ زاز ًؾبى گزفت،

 ّبی یبفتِ. زارز ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثب ًیش را السم اًغجبق

 ثزًبهِ ّوتزاسی ثزرعی» ػٌَاى ثب( ) سیجل پضٍّؼ

 هسارط ریبضیبت زرط زر ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی

 ارسؽیبثی ّبی رٍػ اس هسارط زر وِ زاز ًؾبى «اثتسایی

 ثزًبهِ ثب ارسؽیبثی ّبی رٍػ ثیي ٍ اعت ؽسُ اعتفبزُ ویفی

 زارز؛ ٍخَز ّوتزاسی ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی

 ؽسُ، اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثب هحتَا ثیي ّوچٌیي،

 آهَساى زاًؼ ًیبسّبی ثب هغبثك چَى. زارز ٍخَز ّوتزاسی

 ثب( )وپتبى پضٍّؼ ًتبیح. اًس ؽسُ عزاحی

 ثیي ثبیس وِ زاز ًؾبى «ػلَم آهَسػ ّبی چبلؼ» ػٌَاى

 زاؽتِ ٍخَز ارتجبط ارسیبثی ّبی رٍػ ٍ زرعی ثزًبهِ اّساف
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 91 / ...ضده قصد درسي برناهه خواني هن هیساى ارزیابي

 یه زر ػلَم آهَسػ ثْجَز ثِ زعتیبثی ثزای ٍ ثبؽس

 ثبیس سهیٌِ، ایي زر ّب پیؾزفت تَعؼِ ٍ ذبؿ چبرچَة

 گزفتِ ًظز زر عٌتی ّبی رٍػ خبی ثِ پضٍّی السام رٍػ

 .ؽَز

 ارسؽیبثی» ػٌَاى ثب( ) احوسی پضٍّؼ ّبی یبفتِ

 هزاوش ؽسُ وغت ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ

 ثزًبهِ ثیي فبحؾی اذتالف وِ زاز ًؾبى «هؼلن تزثیت

 ایي زر ّوچٌبى ٍ زارز ٍخَز ؽسُ وغت ٍ ؽسُ لقس زرعی

 هؼلوبى تزثیت زر عٌتی رٍیىززّبی ٍ ّب رٍػ اس هزاوش

 زرعی ثزًبهِ زر افالحبتی تب زارز خبی اعت؛ ؽسُ اعتفبزُ

. پذیزز فَرت آًْب اثزثرؾی افشایؼ ٍ هؼلن تزثیت هزاوش

 ّبی رٍػ تأثیز» ػٌَاى ثب( ) یبزگبرسازُ پضٍّؼ ًتبیح

 والط آهَساى زاًؼ تحقیلی پیؾزفت ثز تىَیٌی عٌدؼ

 وِ زاز ًؾبى «تدزثی ػلَم زرط زر اثتسایی چْبرم

 تحقیلی پیؾزفت ثْجَز زر تىَیٌی عٌدؼ ّبی رٍػ

 ّبی وبرثٌسی وِ آسهبیؾی ّبی گزٍُ ٍ زارز اثز آهَساى زاًؼ

 ٍ والهی ثبسذَرز ّوزاُ ثِ وتجی آسهَى ٍ هغتوز هؾبّسُ

. زازًس ًؾبى ثیؾتزی پیؾزفت اًس، وززُ زریبفت ًَؽتبری

 ػٌَاى ثب ،() عبوتی ٍ رضبیی پضٍّؼ ّبی یبفتِ

 ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ ذَاًی ّن هیشاى ارسیبثی»

 زاز ًؾبى «راٌّوبیی عَم عبل تدزثی ػلَم ؽسُ ٍآهَذتِ

 ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي هؼٌبزاری تفبٍت وِ

 ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي ؛(اًغجبق ػسم) زارز ٍخَز

 ؛(اًغجبق ػسم)زارز ٍخَز هؼٌبزاری تفبٍت ؽسُ آهَذتِ

 ّن ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 ثب ؽسُ لقس ثزًبهِ هحتَی ثیي السم اًغجبق ثَزًس؛ خْت

 ثیي هؼٌبزاری تفبٍت ٍخَزًسارز؛ ؽسُ، اخزا هحتَای

 ؽسُ لقس ثزًبهِ زر ًظز هَرز گیزی یبز ـ یبززّی ّبی رٍػ

 وِ گیزی یبز ٍ یبززّی ّبی رٍػ ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسرات

 تدزثی ػلَم زر ؽیزاس 2 ًبحیِ هسارط زر رعوی ثزًبهِ زر

 زر السم اًغجبق. زارز ٍخَز ؽَز، هی اخزا راٌّوبیی عَم پبیِ

 زرعی ثزًبهِ زٍ ایي ثیي گیزی یبز ـ یبززّی ّبی رٍػ

 زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر هتغیز ایي ثیي اًغجبق ًسارز؛ ٍخَز

 ثزًبهِ ارسؽیبثی ثِ( ) غفبری ٍ پَر وبظن. ًسارز ٍخَز

 هتَعغِ آهَسػ اختوبػی هغبلؼبت زرط ؽسُ اخزا زرعی

 ًتبیح. اًس پززاذتِ رٍثیتبیل هسل ثز تبأویس ثب ًظزی ؽبذِ

 هغبلؼبت زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ وِ زاز ًؾبى

 ّبی ّسف ثب ـ 1 ًظزی ؽبذِ هتَعغِ آهَسػ اختوبػی

 هتٌبعت اهىبًبت ٍ ؽزایظ ـ 2. اعت هتٌبعت آهَسؽی ًظبم

 ـ 3. اعت گذاؽتِ آهَساى زاًؼ اذتیبر زر ووی هیشاى ثِ را

 تَخِ آهَساى زاًؼ فززی ّبی تفبٍت ثِ ووی هیشاى ثِ

 ـ 5. زارز تَخِ آهَساى زاًؼ تحقیلی هَفمیت ثِ ـ 4.زارز

 ّبی فؼبلیت ًیبسهٌس ٍ زاؽتِ را السم اثزثرؾی ووی هیشاى ثِ

 ػوَزی ٍ افمی اًغدبم هحتَا، آًْب، تحمیك زر. اعت خجزاًی

 ًیبسّبی ثب زرعی وتت هحتَای تٌبعت ػسم هفبّین،

 ارسؽیبثی ٍ اعت گزفتِ لزار ثحث هَرز خَاهغ ٍ یبزگیزًسُ

 ثزًبهِ اثزثرؾی ٍ وبرایی افشایؼ راُ تٌْب را زرعی ثزًبهِ اس

 .ؽوزز هی ثز زرعی

 زر( ) زار لیبلت خؼفزی؛ هیزؽبُ ّزًسی؛ خؼفزی

 ػلَم آهَسػ زرعی ثزًبهِ زر هحتَا ػٌقز ذَز، پضٍّؼ

 لزار ثزرعی ٍ هغبلؼِ هَرز را هٌترت وؾَرّبی ٍ ایزاى

 هَرز وؾَرّبی زر وِ یبفتٌس زعت ًتیدِ ایي ثِ زازُ،

 ػلَم چْبرگبًِ ّبی سهیٌِ حَل اًتربثی هحتَای هغبلؼِ،

 سهیي ٍ ثْساؽت ٍ ؽٌبعی سیغت ؽیوی، فیشیه، ؽبهل

 هْبرتی زاًؾی، حیغِ عِ زر هحتَا ػالٍُ، ثِ. اعت ؽٌبعی

 ًَع ٍ هیشاى سهیٌِ زر چٌس ّز اًس؛ یبفتِ تسٍیي ًگزؽی ٍ

 ای هالحظِ لبثل تفبٍت ًگزؽی ٍ هْبرتی حیغِ ثِ پززاذتي

 هَرز زر هجبحثی. زارز ٍخَز وؾَرّب زیگز ٍ هب وؾَر ثیي

 زر هجبحثی ٍ تفىز هغألِ، حل فٌبٍراًِ، ػلوی عَاز وغت

 زر وِ اعت هحتَا ثزخغتِ ًىبت تزیي ػوسُ عجیؼت، هَرز

 ًتبیح ّوچٌیي. اعت هؾتزن هغبلؼِ هَرز وؾَرّبی ثیي

 هحتَای ثیي را ای هالحظِ لبثل ّبی ؽجبّت آهسُ زعت ثِ

 ًؾبى ایزاى ٍ هغبلؼِ هَرز وؾَرّبی ثیي زر ػلَم آهَسػ

 زرعی ثزًبهِ هىتَة اعٌبز زر ثیؾتز ّب ؽجبّت ایي زّس؛ هی

 لبثل فبفلِ.  اعت هَخَز ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ یب

 هَرز وؾَرّبی ثب هب وؾَر ػلَم آهَسػ ثیي ای هالحظِ

 را آى ثتَاى ؽبیس ٍ اعت تأهل خبی وِ زارز ٍخَز هغبلؼِ

 زرعی ثزًبهِ زر وِ زاًغت زرعی ثزًبهِ اخزای اس ًبؽی

. زّس هی ًؾبى را ذَز آهَساى زاًؼ تَعظ ؽسُ وغت

 ػٌَاى ثب( ) اٍخی ٍ فالحی سیٌلی، پضٍّؼ ّبی یبفتِ

 ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ ذَاًی ّن هیشاى ارسیبثی»

 وِ زاز ًؾبى ،«اثتسایی عَم پبیِ ٌّز زرط ؽسُ ٍآهَذتِ
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 اهب. زارز ٍخَز ذَاًی ّن ؽسُ، اخزا ثب ؽسُ لقس ثزًبهِ ثیي

. ٍخَزًسارز ذَاًی ّن ؽسُ، آهَذتِ ثب ؽسُ لقس ثزًبهِ ثیي

 ثزًبهِ زٍ ثیي ارسؽیبثی، ٍ تسریظ ّبی رٍػ زر ّوچٌیي،

. زارز ٍخَز ذَاًی ّن ؽسُ، اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی

 ثب( ) فبًی ٍ غیبثی اعالهی، پیز پضٍّؼ ّبی یبفتِ

 ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ ذَاًی ّن هیشاى ارسیبثی» ػٌَاى

 ،«راٌّوبیی زٍم پبیِ ػلَم زرط ؽسُ ٍآهَذتِ ؽسُ اخزا

 اًغجبق ؽسُ، اخزا ثب ؽسُ لقس ثزًبهِ ثیي وِ زاز ًؾبى

 اًغجبق ؽسُ، آهَذتِ ثب ؽسُ لقس ثزًبهِ ثیي اهب. زارز ٍخَز

 زٍ ثیي ارسؽیبثی ٍ هحتَا اّساف، زر ّوچٌیي،. ًسارز ٍخَز

 زر ٍ ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

 اخزا ٍ ؽسُ لقس  زرعی ثزًبهِ زٍ ثیي تسریظ ّبی رٍػ

 .زارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ،

 رٍیىزز ًَع وِ اعت ثسیْی فَق، هجبحث ثِ تَخِ ثب

 ٍ تسٍیي عزاحی، فزآیٌس ثِ ًغجت زرعی ریشی ثزًبهِ گزٍُ

 ّوبٌّگی ٍ تؼبزل ایدبز زر اعبعی ًمؼ تَاًس هی اخزا

 تب اعت السم ّوچٌیي، ثبؽس؛ زاؽتِ زرعی ّبی ثزًبهِ

 اهىبى تب ثبؽس ًشزیه ّن ثِ هدزیبى ٍ عزاحبى زیسگبّبی

 ٍ یبثس افشایؼ هوىي حس تب ثزًبهِ ًَع عِ ایي اًغجبق

 ًمبط ؽٌبعبیی ثٌبثزایي،. یبثٌس تحمك ًظز هَرز ّبی ّسف

 وِ، عَری ثِ اعت، ضزٍری زرعی ثزًبهِ یه ضؼف ٍ لَت

 لقس ثزًبهِ عِ اخزا، هزحلِ زر سهبى ّن ٍ هٌس ًظبم رٍؽی ثب

 ایي ًتبیح ٍ ؽًَس ارسیبثی ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ،

 ثزای را هٌبعت اعالػبت عًَگز ّوِ ٍ خبهغ ارسؽیبثی گًَِ

 ثتَاًٌس تب وٌس فزاّن هؼلوبى ٍ هسیزاى زرعی، ریشاى ثزًبهِ

 گًَبگَى ّبی سهیٌِ زر زرعی ثزًبهِ ثْجَز ٍ افالح ثزای

 .وٌٌس گیزی تقوین

 ثیي آیب وِ اعت ثَزُ ایي پضٍّؼ افلی عؤال ثٌبثزایي،

 زرط ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ

 زارز؟ ٍخَز ذَاًی ّن راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 ثزًبهِ ّورَاًی هیشاى ثزرعی حبضز، پضٍّؼ ّسف

 ػلَم زرط زر ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی

 .اعت ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی

 افلی اّساف
 ثزًبهِ ثب لقسؽسُ زرعی ثزًبهِ اًغجبق هیشاى ثزرعی. 1

   راٌّوبیی زٍم پبیِ  تدزثی ػلَم زرط زر اخزاؽسُ زرعی

 ثزًبهِ ثب لقسؽسُ زرعی ثزًبهِ اًغجبق هیشاى ثزرعی. 2

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط زر ؽسُ آهَذتِ زرعی

  راٌّوبیی

 ثب ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ اًغجبق هیشاى ثزرعی. 3

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط زر ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ

  راٌّوبیی

 ٍیضُ اّساف
 لقس زرعی ثزًبهِ هحتَای اًغجبق هیشاى ثزرعی .1

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ

  راٌّوبیی

 یبزگیزی -یبززّی فؼبلیتْبی اًغجبق هیشاى ثزرعی .2

 زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

  راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی هؤلفِ اًغجبق هیشاى ثزرعی .3

 پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس

  راٌّوبیی زٍم

 تحمیك  ّبی فزضیِ
 ولی فزضیِ

 ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ، لقس زرعی ثزًبهِ ثیي

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط زر

 افلی ّبی فزضیِ
 زرط ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي .1

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی زٍم پبیِ  تدزثی ػلَم

 زرط ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي .2

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 زرط ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي .3

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 ٍیضُ ّبی فزضیِ
 ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هحتَای ثیي .1

 راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی

 .زارز ٍخَز اًغجبق

 زرعی ثزًبهِ یبزگیزی -یبززّی فؼبلیتْبی ثیي .2

 پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی زٍم
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 ثب ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی ػٌقز ثیي .3

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 .زارز ٍخَز اًغجبق راٌّوبیی

 پصوهص روش

 رٍػ ًظز اس ٍ وبرثززی ّسف ًظز اس پضٍّؼ ایي رٍػ

 پضٍّؼ آهبری خبهؼِ. اعت پیوبیؾی ـ تَفیفی تحمیك،

 ،(ًفز 42) راٌّوبیی هسارط هسیزاى ولیِ اس هتؾىل حبضز،

 زٍم پبیِ آهَساى زاًؼ ٍ( ًفز 42) تدزثی ػلَم زثیزاى

 91ـ 92 تحقیلی عبل زر ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی

 وتبة ٍ تدزثی ػلَم وتبة ّوچٌیي، ٍ( ًفز 1150)

. اعت ثَزُ راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم هؼلن راٌّوبی

 رٍػ اس اعتفبزُ ثب آهَساى زاًؼ اس ًظز هَرز ًوًَِ

 پضٍّؼ ًوًَِ حدن. ؽسًس اًتربة ای ذَؽِ گیزی ًوًَِ

 تؼییي خْت وَوزاى فزهَل اس اعتفبزُ ثب آهَساى زاًؼ ثزای

. ؽسًس اًتربة 461پضٍّؼ زر وٌٌسگبى ؽزوت ًقبة حس

( ًفز 41) زثیزاى ٍ هسیزاى خبهؼِ ثَزى هؼسٍز ثِ تَخِ ثب اهب

. ؽسًس گزفتِ ًظز زر ًوًَِ ػٌَاى ثِ خبهؼِ، افزاز توبم

 هسرعِ 20 ٍ زذتزاًِ راٌّوبیی هسرعِ 22 ثٌبثزایي،

 . گززیس اًتربة ًوًَِ ػٌَاى ثِ پغزاًِ راٌّوبیی

 لقس زرعی ثزًبهِ ذَاًی ّن هیشاى ثزرعی هٌظَر ثِ

 پبیِ تدزثی ػلَم زرط زر ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ اخزا ؽسُ،

 عبذتِ هحمك همیبط 3 اس ریش، ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم

 ثزای آهَساى زاًؼ ٍ زثیزاى هسیزاى، ثزای تفىیه ثِ

 اعتفبزُ ؽسُ وغت ٍ ؽسُ اخزا زرعی ّبی ثزًبهِ ارسؽیبثی

 لقس زرعی ثزًبهِ ثب آًْب اس حبفل ًتبیح وِ عَری ثِ ؽس؛

 تدزثی ػلَم هؼلن راٌّوبی وتبة ٍ تدزثی ػلَم وتبة) ؽسُ

 اس پبیبیی هحبعجِ ثزای. ؽس همبیغِ( راٌّوبیی زٍم پبیِ

 آهسُ زعت ثِ همبزیز وِ ؽس اعتفبزُ وزًٍجبخ آلفبی رٍػ

 آلفبی ضزیت. اعت همیبط ثبالی پبیبیی زٌّسُ ًؾبى

 88/0 زثیز همیبط ثزای ٍ 83/0 هسیز همیبط ثزای وزًٍجبخ

 ایي زر. آهس زعت ثِ 90/0 آهَس زاًؼ همیبط ثزای ٍ

 پضٍّؼ، اّساف ٍ هَضَع هبّیت گزفتي ًظز زر ثب پضٍّؼ

 اعتفبزُ هرتلفی آهبری ّبی رٍػ اس ، آهبری افشار ًزم اس

 فزاٍاًی،زرفس،) تَفیفی آهبر ّن ّب زازُ تحلیل ثزای. ؽس

 تی آسهَى) اعتٌجبعی آهبر ٍ...(  ٍ هؼیبر اًحزاف هیبًگیي،

 اعتفبزُ هَرز...(  ٍ پیزعَى ّوجغتگی ضزیت هتغیزُ، ته

 .گزفت لزار

 پصوهص های یافته

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي: اٍل افلی فزضیِ

 راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی

 .زارز ٍخَز اًغجبق

) گزٍّی ته تی آسهَى اس فزضیِ ایي عٌدؼ ثزای

 ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هیبًگیي زٍ همبیغِ ثزای( 

 عٌدؼ ًتبیح. اعت ؽسُ اعتفبزُ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 .اعت آهسُ 1 ؽوبرُ خسٍل زر فزضیِ ایي

   هغلك لسر ،1 ؽوبرُ خسٍل ّبی زازُ ثِ تَخِ ثب

 آى هؼٌبزاری عغح ٍ اعت آهسُ زعت ثِ 1/2 ؽسُ، هحبعجِ

 عغح ثب ففز فزك ثٌبثزایي،(. >01/0) اعت 06/0

 هیبًگیي ّوچٌیي،. ؽَز هی تأییس زرفس 99 اعویٌبى

 هیبًگیي همسار ثِ ًشزیه ذیلی وِ( 9/2)  ؽسُ هحبعجِ

 هؼٌبزاری تفبٍت وِ زّس هی ًؾبى ًیش اعت،( 3) اًتظبر هَرز

 زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي

 ٍخَز ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي وِ گیزین هی ًتیدِ پظ. ًسارز

 ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت عَی اس

 ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط

 زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي ٍ ًسارز ٍخَز هؼٌبزاری تفبٍت

 . زارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي: زٍم افلی فزضیِ

 راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ آهَذتِ زرعی

 .زارز ٍخَز اًغجبق

 لقس زرعی ثزًبهِ آیب وِ ایي فْن ثزای رٍػ ثْتزیي

 ثِ هیبًگیي همسار همبیغِ ًِ، یب اعت یبفتِ تحمك ؽسُ

 عٌدؼ ثزای. اعت ثبالتز یب 3 هیبًگیي همسار ثب آهسُ زعت

 ؽسُ، آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ تغبثك

 آى آهبری اعالػبت ٍ ؽس اعتفبزُ گزٍّی ته   آسهَى اس

 .اعت آهسُ 2 ؽوبرُ خسٍل زر

   هغلك لسر ،2 ؽوبرُ خسٍل ّبی زازُ ثِ تَخِ ثب

 هؼٌبزاری عغح ٍ اعت آهسُ زعت ثِ -9/4 ؽسُ، هحبعجِ

 هیبًگیي همسار ّوچٌیي،(. 01/0) اعت 01/0 آى
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 هیبًگیي اس تز پبییي هؼٌبزاری عَر ثِ( 32/1) ؽسُ هحبعجِ

 آهسُ زعت ثِ هیبًگیي ثیي ثٌبثزایي،. اعت( 3) اًتظبر هَرز

 تفبٍت زرفس 99 اعویٌبى عغح ثب اًتظبر هَرز هیبًگیي ٍ

 تفبٍت وِ گیزین هی ًتیدِ پظ. زارز ٍخَز هؼٌبزاری

 ٍسارت عَی اس ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي هؼٌبزاری

 ػلَم زرط ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ثب پزٍرػ ٍ آهَسػ

 ٍ زارز ٍخَز ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی

 آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي

 .ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي: عَم افلی فزضیِ

 راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ آهَذتِ زرعی

 .زارز ٍخَز اًغجبق

 ضزیت آهبری رٍػ اس فزضیِ ایي عٌدؼ ثزای

 .اعت ؽسُ اعتفبزُ پیزعَى ّوجغتگی

ػلَم  زرط ثزًبهِ زرعی اخزا ؽسُته گزٍّی ثزای همبیغِ زٍ هیبًگیي ثزًبهِ زرعی لقس ؽسُ ٍ  ـ آسهَى  1خسٍل   

 تدزثی پبیِ زٍم راٌّوبیی

 شاخص

 متغیر        

میانگین محاسبه 

 شده
 میانگین فرضی

انحراف 

 استاندارد

  tمقدار 

 محاسبه شده
 سطح معناداری

برنامه درسی 

 اجرا شده
9/2 3 48/0 1/2 06/0 

 

 زرط ثزًبهِ زرعی آهَذتِ ؽسُته گزٍّی ثزای همبیغِ زٍ هیبًگیي ثزًبهِ زرعی لقس ؽسُ ٍ  ـ آسهَى  2خسٍل 

 ػلَم تدزثی پبیِ زٍم راٌّوبیی

 شاخص

 متغیر       

میانگین محاسبه 

 شده
 میانگین فرضی

انحراف 

 استاندارد

محاسبه   tمقدار 

 شده
 سطح معناداری

برنامه درسی 

 آموخته شده
32/1 3 24/0 9/4- 01/0 

 

 ثزًبهِ زرعی اخزا ؽسُ ٍ ثزًبهِ زرعی آهَذتِ ؽسُـ ضزیت ّوجغتگی  3خسٍل 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر                       شاخص

 برنامه درسی اجرا شده
18/0- 08/0 

 برنامه درسی آموخته شده

 
ػلَم  زرط ثزًبهِ زرعی اخزا ؽسُته گزٍّی ثزای همبیغِ هحتَای ثزًبهِ زرعی لقس ؽسُ ثب  ـ آسهَى  4خسٍل 

 تدزثی پبیِ زٍم راٌّوبیی

 شاخص

 

 مؤلفه

 خطای معیار انحراف معیار میانگین

 (3میانگین مورد انتظار )

تفاوت 

 میانگین

T  محاسبه

 شده
 سطح معناداری

 001/0 31/1 00/1 005/0 69/0 00/2 محتوا
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 3 ؽوبرُ خسٍل ثِ هزثَط آهبری اعالػبت ثِ تَخِ ثب

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي ّوجغتگی ضزیت

 عغح ٍ اعت آهسُ زعت ثِ -18/0 ؽسُ آهَذتِ زرعی

 05/0 اعویٌبى عغح اس حتی ٍ اعت 08/0 ًیش آى هؼٌبزاری

 ضزیت وِ گیزین هی ًتیدِ ثٌبثزایي،.اعت ثبالتز ًیش

 زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي ّوجغتگی

 اخزا زرعی ثزًبهِ زٍ ٍ اعت ًؾسُ هؼٌبزار ؽسُ آهَذتِ

 .ًسارًس اًغجبق ّن ثب ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ

 ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هحتَای ثیي: اٍل ٍیضُ فزضیِ

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب

 .زارز ٍخَز اًغجبق ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی

 اعتفبزُ گزٍّی ته   آسهَى اس فزضیِ ایي آسهَى ثزای

 هحتَای ثِ هزثَط ّبی گَیِ ثزرعی ثب وِ عَری ثِ. ؽس

 هحتَای زثیز، ٍ هسیز همیبط زر ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 اس ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هحتَای ثب ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 ًتبیح. اعت ؽسُ همبیغِ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت عَی

 .اعت آهسُ 4 ؽوبرُ خسٍل زر فزضیِ ایي عٌدؼ

 عغح ٍ 31/1ؽسُ هحبعجِ   همسار ثِ تَخِ ثب

 رز ففز فزك زرفس 99 اعویٌبى ثب ،001/0 هؼٌبزاری

 هَرز هیبًگیي ٍ( 2) آهسُ زعت ثِ هیبًگیي ثیي. ؽَز هی

 ثٌبثزایي. زارز ٍخَز ًیش( 0/1) هؼٌبزاری تفبٍت( 3) اًتظبر

 زرعی ثزًبهِ زر ًظز هَرز هحتَای ثیي وِ گیزین هی ًتیدِ

 ػلَم زرط هحتَای ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس

 ثیي. زارز ٍخَز هؼٌبزاری تفبٍت راٌّوبیی، زٍم پبیِ تدزثی

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر هحتَا هتغیز

 .ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی

 یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت ثیي: زٍم ٍیضُ فزضیِ

 زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

 اًغجبق ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم

 .زارز ٍخَز

 اعتفبزُ گزٍّی ته   آسهَى اس فزضیِ ایي آسهَى ثزای

 ّبی فؼبلیت ثِ هزثَط ّبی گَیِ ثزرعی ثب وِ عَری ثِ. ؽس

 هسیز همیبط زر ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ یبزگیزی ـ یبززّی

 اخزا زرعی ثزًبهِ یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت زثیز، ٍ

ثزًبهِ ّبی یبززّی ـ یبزگیزی ثزًبهِ زرعی لقس ؽسُ ثب ته گزٍّی ثزای همبیغِ فؼبلیت ـ آسهَى  5خسٍل 

 ػلَم تدزثی پبیِ زٍم راٌّوبیی زرط زرعی اخزا ؽسُ

 شاخص

 

 مؤلفه         

 میانگین
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

 (3میانگین مورد انتظار )

تفاوت 

 میانگین

T  محاسبه

 شده
 سطح معناداری

های فعالیت

یاددهی ـ 

 یادگیری

25/2 76/0 005/0 75/0 4/3 01/0 

 

 زرط ثزًبهِ زرعی اخزا ؽسُته گزٍّی ثزای همبیغِ هؤلفِ ارسؽیبثی ثزًبهِ زرعی لقس ؽسُ ثب  ـ آسهَى  6خسٍل 

 ػلَم تدزثی پبیِ زٍم راٌّوبیی

 شاخص

 

 مؤلفه       

 میانگین
انحراف 

 معیار

خطای 

 معیار

 (3میانگین مورد انتظار )

تفاوت 

 میانگین

T  محاسبه

 شده
 سطح معناداری

 221/0 -7/2 1/1 005/0 37/0 9/1 ارزشیابی
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 لقس زرعی ثزًبهِ یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت ثب ؽسُ

. اعت ؽسُ همبیغِ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت عَی اس ؽسُ

 .اعت آهسُ 5 ؽوبرُ خسٍل زر فزضیِ ایي عٌدؼ ًتبیح

 هؼٌبزاری عغح 4/3ٍ ؽسُ هحبعجِ   همسار ثِ تَخِ ثب

 ثیي. ؽَز هی رز ففز فزك زرفس 99 اعویٌبى ثب ،01/0

( 3) اًتظبر هَرز هیبًگیي ٍ( 25/2) آهسُ زعت ثِ هیبًگیي

 ًتیدِ ثٌبثزایي. زارز ٍخَز ًیش( 75/0) هؼٌبزاری تفبٍت

 ًظز هَرز یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت ثیي وِ گیزین هی

 ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ زر

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط یبزگیزی ـ یبززّی فؼبلیتْبی

.زارز ٍخَز هؼٌبزاری تفبٍت راٌّوبیی،

 ًَع زٍ زر یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت هتغیز ثیي

 اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

 .ًسارز ٍخَز

 زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي: عَم ٍیضُ فزضیِ

 پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب ؽسُ لقس

 .زارز ٍخَز اًغجبق ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم

 اعتفبزُ گزٍّی ته   آسهَى اس فزضیِ ایي آسهَى ثزای

 هؤلفِ ثِ هزثَط ّبی گَیِ ثزرعی ثب وِ عَری ثِ. ؽس

 زثیز، ٍ هسیز همیبط زر ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی

 ارسؽیبثی هؤلفِ ثب ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی هؤلفِ

 پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت عَی اس ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

 خسٍل زر فزضیِ ایي عٌدؼ ًتبیح. اعت ؽسُ همبیغِ

 .اعت آهسُ 6 ؽوبرُ

 عغح ٍ( -7/2) ؽسُ هحبعجِ   همسار ثِ تَخِ ثب

 تأییس ففز فزك زرفس 99 اعویٌبى ثب ،(221/0) هؼٌبزاری

 هیبًگیي ٍ( 9/1) آهسُ زعت ثِ هیبًگیي ثیي الجتِ. ؽَز هی

(. 1/1) زارز ٍخَز ای هالحظِ لبثل تفبٍت( 3) اًتظبر هَرز

 ،( 221/0) هؼٌبزاری عغح ٍ   همسار ثِ تَخِ ثب اهب

  ؛ >01/0

 ثزًبهِ زر ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي وِ گیزین هی ًتیدِ

 ارسؽیبثی هؤلفِ ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس زرعی

 هؼٌبزاری تفبٍت راٌّوبیی، زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط

 زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي. ًسارز ٍخَز

 .زارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس

 

 گیری نتیجه و بحث

 گزٍّی، ته تی آسهَى ًتیدِ: اٍل افلی فزضیِ ًتیدِ

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هیبًگیي زٍ همبیغِ ثزای

 ثزًبهِ ثیي هؼٌبزاری تفبٍت وِ زاز ًؾبى ؽسُ اخزا زرعی

 ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 ٍ ًسارز ٍخَز ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی

 ٍ آهَسػ ٍسارت عَی اس ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي

 پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثب پزٍرػ

 ٍخَز هؼٌبزاری تفبٍت ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم

 زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي ٍ ًسارز

 ثب تحمیك فزضیِ ایي ًتیدِ. زارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا

 ،() خبعَى ٍ عیلَیٌب تَعظ ؽسُ اًدبم تحمیمبت ًتبیح

 ٍ فالحی سیٌلی، ،() غفبری ٍ پَر وبظن ،() سیجل

 ذَاًی ّن( ) فبًی ٍ غیبثی اعالهی، پیز ،() اٍخی

 تسٍیي اّساف وِ اعت ایي اس حبوی اًغجبق ایي ٍخَز زارز؛

 ػیٌی ٍ ٍالؼی ثیؾتز تدزثی ػلَم زرعی وتبة زر ؽسُ

 اس اعتفبزُ ثب اًس تَاًغتِ هؼلوبى وِ عَری ثِ ّغتٌس

 ثِ وِ آهَساى زاًؼ ثب ارتجبط ثزلزاری ٍ آهَسؽی ّبی رٍػ

 ایي ثِ اًس، آهَذتِ ذسهت ضوي آهَسػ ّبی والط زر ٍیضُ

 ًیش هؼلن راٌّوبی وتبة زر ّوچٌیي، ثرؾٌس؛ تحمك اّساف

 ثِ هؼلن ٍ اعت ؽسُ آٍرزُ تفىیه ثِ زرط ّز اّساف

 ثِ یبفتِ اذتقبؿ سهبى ثب هٌغجك ٍ گبم ثِ گبم فَرت

 اّساف تَاًس هی زرعی، وتبة هحتَای یبزگیزی ٍ تسریظ

 زیگز زالیل اس. ثجرؾس تحمك را راٌّوب وتبة زر ؽسُ لقس

 ایي زر ؽسُ اخزا ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي اًغجبق

 عبسهبى ثب تؼبهل زر هسارط هسیزاى عبسًسُ ًمؼ تحمیك،

 ٍعبیل ٍ هَاز وِ عَری ثِ. اعت ثَزُ پزٍرػ ٍ آهَسػ

 هزتجظ، زرعی غیز ٍ زرعی ّبی وتبة آهَسؽی، ووه

 عبسهبى اس را...  ٍ ّب ػىظ آسهبیؾگبّی، اثشارّبی ٍ ٍعبیل

 ػلَم هؼلوبى اذتیبر زر گزفتِ، تحَیل پزٍرػ ٍ آهَسػ

 ّبی زرذَاعت ًیش لشٍم فَرت زر ٍ اًس زازُ لزار تدزثی

 زر عؼی رعبًسُ، هغؤٍالى اعالع ثِ را زرط ایي هؼلوبى

 ٍ ػلوی ثبسزیسّبی ّوچٌیي،. اًس زاؽتِ السم اهىبًبت تْیِ

 .اعت ًجَزُ تأثیز ثی ًیش ّب گشارػ تْیِ

  گزٍّی ته تی آسهَى ًتیدِ: زٍم افلی فزضیِ ًتیدِ
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 ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هیبًگیي زٍ همبیغِ ثزای

 ثیي هؼٌبزاری تفبٍت وِ زاز ًؾبى ؽسُ آهَذتِ زرعی

 ثب پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت عَی اس ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ

 زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ

 ثزًبهِ ًَع زٍ ثیي ٍ زارز ٍخَز ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی

 ٍخَز اًغجبق ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 اًدبم تحمیمبت ًتبیح ثب تحمیك فزضیِ ایي ًتیدِ.  ًسارز

 ،() عبوتی ٍ رضبیی ،() احوسی تَعظ ؽسُ

 فبًی ٍ غیبثی اعالهی، پیز ،() اٍخی ٍ فالحی سیٌلی،

 .زارز ذَاًی ّن( )

 ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ثیي اًغجبق ػسم

 ریش ًی ؽْزعتبى راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط

 زرعی ثزًبهِ ثِ تَخْی وِ ثبؽس ایي اس حبوی تَاًس هی

 آهَذتِ زرعی ثزًبهِ چَى ٍ اعت ًؾسُ ضوٌی ٍ پٌْبى

 ثبیس هؼلوبى ٍ اعت آى تأثیز تحت سیبزی همسار ثِ ؽسُ

 ّوچٌیي،. ثبؽٌس زاؽتِ هَضَع ایي اس وبفی آگبّی

 ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ اس زرعتی زرن آهَساى، زاًؼ

 ثبیس هؼلوبى ثٌبثزایي،. اًس ًساؽتِ زرط، ّز ًظز هَرز اّساف

 ثزًبهِ اًغجبق ایدبز خْت زر وززُ، آگبُ را آهَساى زاًؼ

 تؼبهل آهَساى زاًؼ ثب ؽسُ آهَذتِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 اس ذبرج زر تب ًوبیٌس تزغیت را آًْب ٍ وٌٌس ثزلزار ثیؾتزی

 .ثپززاسًس آسهبیؼ ٍ پضٍّؼ ثِ ًیش هسرعِ هحیظ

 پیزعَى ّوجغتگی ضزیت ًتیدِ: عَم افلی فزضیِ

 ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ هیبًگیي زٍ همبیغِ ثزای

 ثیي ّوجغتگی ضزیت وِ زاز ًؾبى ؽسُ آهَذتِ زرعی

 هؼٌبزار ؽسُ آهَذتِ زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 فزضیِ ایي ًتیدِ. ًسارًس اًغجبق ّن ثب ثزًبهِ زٍ ّز ٍ ًیغت

 ٍ پَر وبظن تَعظ ؽسُ اًدبم تحمیمبت ًتبیح ثب تحمیك

 .زارز ذَاًی ّن( ) غفبری

 زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ثیي اًغجبق ػسم

 راٌّوبیی زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ؽسُ آهَذتِ

 ّبی رٍػ اس ًبؽی تَاًس هی ثیؾتز ریش ًی ؽْزعتبى

 ّبی رٍػ ثِ اذیز عبل چٌس زر الجتِ ثبؽس؛ ووّی ارسؽیبثی

 ٍ والعی ّبی فؼبلیت ٍ هغتوز ًوزات ٍ ویفی ارسؽیبثی

 رعس هی ًظز ثِ اهب اعت، ؽسُ تَخِ حسٍزی تب ًیش پضٍّؼ

 ػولی ـ تئَری زرعی ٍاحس وِ تدزثی ػلَم زرط زر وِ

 تَخِ هؼلوبى ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ هغؤٍالى ثبیس اعت،

 زاؽتِ تَفیفی ٍ ویفی ارسؽیبثی ّبی رٍػ ثِ ثیؾتزی

 ثَزُ، هْن هؼلوبى ثزای ثیؾتز آًچِ ّوچٌیي. ثبؽٌس

 هغلت زرن ّن حسٍزی تب ٍ ولی زاًؼ وغت ٍ حفظیبت

 ٍ هْبرت افشایؼ ٍ اعالػبت وبرثزز ثِ چٌساًی تَخِ ٍ اعت

 . اعت ًؾسُ آًْب ًگزػ

 ثزای گزٍّی ته تی آسهَى ًتیدِ: اٍل ٍیضُ فزضیِ

 ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ هحتَای هیبًگیي زٍ همبیغِ

 ًظز هَرز هحتَای ثیي وِ زاز ًؾبى ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ

 ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ زر

 تفبٍت راٌّوبیی، زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط هحتَای

 ثزًبهِ ًَع زٍ زر هحتَا هتغیز ثیي ٍ زارز ٍخَز هؼٌبزاری

 ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 اًدبم تحمیمبت ًتبیح ثب تحمیك فزضیِ ایي ًتیدِ. ًسارز

 ّزًسی؛ خؼفزی ،() گزیفیي ٍ خیتٌسرا تَعظ ؽسُ

 فبًی ٍ غیبثی اعالهی، پیز ،() لیبلتسار خؼفزی؛ هیزؽبُ

 .زارز ذَاًی ّن( )

 زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر هحتَا هتغیز ثیي اًغجبق ػسم

 اس ًبؽی تَاًس هی ثیؾتز ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس

 ثبؽس زرط والط عغح زر رعوی غیز هحتَای ثیؾتز تأثیز

 عي ثِ تَخِ ثب زرعی، وتبة زر هىتَة هحتَای احتوبال ٍ

 هؼلوبى یب اعت ًجَزُ ػیٌی ٍ هلوَط چٌساى آهَساى، زاًؼ

 . اًس ًساؽتِ را هحتَا ثز السم تغلظ

 ثزای گزٍّی ته تی آسهَى ًتیدِ: زٍم ٍیضُ فزضیِ

 ثزًبهِ یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت هیبًگیي زٍ همبیغِ

 ثیي وِ زاز ًؾبى ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 زرعی ثزًبهِ زر ًظز هَرز یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت

 ـ یبززّی ّبی فؼبلیت ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس

 تفبٍت راٌّوبیی، زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط یبزگیزی

 ـ یبززّی ّبی فؼبلیت هتغیز ثیي. زارز ٍخَز هؼٌبزاری

 زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ زر یبزگیزی

 ثب تحمیك فزضیِ ایي ًتیدِ. ًسارز ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا

 احوسی ،() وپتبى تَعظ ؽسُ اًدبم تحمیمبت ًتبیح

 ػسم. زارز ذَاًی ّن( ) عبوتی ٍ رضبیی ،()

 ًَع زٍ زر یبزگیزی ـ یبززّی ّبی فؼبلیت هتغیز ثیي اًغجبق

 ثیؾتز ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ
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 اس هؼلوبى ون اعتفبزُ یب اعتفبزُ ػسم اس ًبؽی تَاًس هی

 ػسم ّوچٌیي. ثبؽس هؾبروتی ٍ فؼبل تسریظ ّبی ؽیَُ

 ٍ آهَسؽی اثشارّبی ٍ هَاز ٍ اهىبًبت ثِ هسارط تدْیش

 . اعت ًجَزُ تأثیز ثی ًیش آسهبیؾگبُ

 ثزای گزٍّی ته تی آسهَى ًتیدِ: عَم ٍیضُ فزضیِ

 ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ارسؽیبثی هؤلفِ هیبًگیي زٍ همبیغِ

 ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي وِ زاز ًؾبى ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ

 هؤلفِ ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ٍسارت ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ زر

 تفبٍت راٌّوبیی، زٍم پبیِ تدزثی ػلَم زرط ارسؽیبثی

 ثزًبهِ ًَع زٍ زر ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي. ًسارز ٍخَز هؼٌبزاری

 ٍخَز اًغجبق ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی

 ؽسُ اًدبم تحمیمبت ًتبیح ثب تحمیك فزضیِ ایي ًتیدِ. زارز

 ٍ فالحی سیٌلی، ،() یبزگبرسازُ ،() سیجل تَعظ

 زر ارسؽیبثی هؤلفِ ثیي اًغجبق. زارز ذَاًی ّن( ) اٍخی

 ؽسُ اخزا زرعی ثزًبهِ ٍ ؽسُ لقس زرعی ثزًبهِ ًَع زٍ

 هَرز ارسؽیبثی ّبی ؽیَُ ّوغَیی اس ًبؽی تَاًس هی ثیؾتز

 ارسؽیبثی ّبی ؽیَُ ٍ تدزثی ػلَم زرعی وتبة هؤلفبى ًظز

 ًوزات ثز ػالٍُ وِ عَری ثِ ثبؽس؛ هؼلوبى تَعظ ؽسُ اخزا

 ؽسُ گزفتِ ًظز زر ًیش والعی هغتوزی ًوزات تزم، پبیبى
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