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 چکیذه
ش پبیِ اٍل دس داًص آهَصاى دختپیطشفت تحػیلی  هْبست ّبی فشاضٌبختی ثش طی آهَصشاحش ثخ پژٍّص حبضش ثِ هٌظَس

 40، ًوًَِ 93-94ربهؼِ آهبسی داًص آهَصاى دختش پبیِ اٍل دثیشستبى ضْش ضیشٍاى سبل تحػیلی گشفت.  اًزبم دثیشستبى
هؼذل داًص آهَصاى دس اثضاس ًفشُ وِ تػبدفی دس دٍ گشٍُ آصهبیص ٍ وٌتشل ربیگضیي ضذًذ،   20ٍ هتطىل اص دٍ گشٍُ ًفش 

رلسِ  16ثِ گشٍُ آصهبیص پیص آصهَى ٍ سپس  ّش دٍ گشٍُپژٍّص اص ًَع ضجِ آصهبیطی وِ اثتذا اص ، دٍ ًیوسبل تحػیلی
هْبست ّبی آهَصش ًطبى داد وِ  ًتبیذ یبفتِ ّب: .ٍدس پبیبى پس آصهَى اسائِ ضذآهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی 

ثب ثبال ثشدى هْبست ّبی فشاضٌبختی د. ثش ایي اسبس َض هی داًص آهَصاى پیطشفت تحػیلیهٌزش ثِ افضایص فشاضٌبختی 
ّب  هْبست ّبی داًص آهَصاى دس صهیٌِ ّبی تحػیلی هَرت افضایص ػاللِ هٌذی آًْب ثِ تحػیل ٍ وست هْبست

 .هی ضَد پیطشفت تحػیلیدس ًْبیت  ٍ ٍتزشثیبت هٌبست

 .پیطشفت تحػیلی، فشاضٌبخت شاضٌبختی،: هْبست ّبی فکلیذواصه ها

 
 

ی یىی اص هتغیشّبی وِ دس ثسیبسی اص هغبلؼبت احش ثخطی آى ثش داًص آهَصاى ثب آهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی تؼییي ضذُ است پیطشفت تحػیلی ه
وشدُ اًذ، تب ػَاهلی وِ ػولىشد پیطشفت تحػیلی دس ًظبم آهَصضی اص اّویت ٍاالیی ثشخَسداس است، پژٍّطگشاى آهَصضی ٍ سٍاًطٌبسی تالش ثبضذ. 

هغبلؼِ ای فشاتحلیلی ثش تؼییي وٌٌذگبى پیطشفت  (1986) 1یبدگیشًذگبى سا ثْجَد ٍ استمب هی دٌّذ، ضٌبسبیی ًوبیٌذ وِ دس ایي هیبى هَّي ٍ گَالتی

ٍالذیي، اًگیضش   یالت ٍالذیي، ساثغِ ثیيَّش، هحیظ خبًَادگی، تحػ :تحػیلی اًزبم دادُ اًذ ٍ ػَاهل صیش سا دس پیطشفت تحػیلی هَحش هی داًٌذ
پیطشفت تحػیلی داًص آهَصاى یىی اص ، هتغیشّبی ضخػیتی اص لجیل دسًٍگشایی ٍ ثشًٍگشایی، سٍاى ًژًذی ٍ سٍاى پشیطی، ادسان خَد ٍ سبصگبسی
اهش تلمی هی  ِ ػول پَضبًذى ثذیيربهؼ ضبخع ّبی هْن دس اسصضیبثی آهَصش ٍ پشٍسش است ٍ توبم وَضطْب دس ایي ًظبم دسٍالغ تالش ثشا ی

ضَد. ثِ عَس اػن ول ربهؼِ ٍ ثِ عَس اخع ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش ًسجت ثِ سشًَضت وَدوبى، سضذ ٍ تىبهل هَفمیت آهیض آًبى ربیگبُ آًْب دس 
ست ٍ تَاًبییْب ٍ ًیض دس اثؼبد ػبعفی ٍ هَصاى دس رَاًت گًَبگَى، اػن اص اثؼبد ضٌبختی ٍ وست هْبآربهؼِ ػاللِ هٌذ ٍ ًگشاى است ٍ اًتظبس داسد داًص 

اص سَی دیگش یبدگیشی چگًَِ آهَختي ، یؼٌی تذٍیي ٍ ایزبد هزوَػِ ای اص   (.1370ضخػیتی، آًچٌبى وِ ثبیذ پیطشفت ٍ تؼبلی یبثٌذ)پَسضبفؼی، 
،  دٍسُپشٍسش دس لشى حبضش است. چَى دس ایي فشایٌذ ّبی تفىش وِ هی تَاًذ ثشای حل هسئلِ هَسد استفبدُ لشاس گیشد ، اص اّذاف اغلی آهَصش ٍ 

ی ثِ افشاد ثب هَلؼیت ّبی هَارِ هی ضًَذ وِ اص عشیك پبسخ ّبی آهَختِ ضذُ لجلی ، لبدس ثِ حل آًْب ًیستٌذ . دس ایٌزبست وِ سفتبس فشاضٌبخت
آگبّی ّبی فشاضٌبختی دس هَاسدی وِ استفبدُ اص پبسخ ّبی آهَختِ ضذُ ٍ ولیطِ ای  . غحٌِ هی آیذ ٍ فشد سا دس حل هسبئل پیچیذُ یبسی هی وٌذ

لجلی هَفمیت آهیض ًیست هَسد ًیبص است. لزا ساٌّوبیی داًص آهَصاى دس دسن، تطخیع ٍ وبسثشد ساّجشد ّبی فشاضٌبختی ثِ آًْب ووه هی وٌذ 

                                                           
1  .  Gvlaty 
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 دسثبسُ هشدم وِ داًطی اص ػجبستست فشاضٌبخت است هؼتمذ( 1980) ثشاٍى .(1382) آرسی، تبثؼضی اص هطىالت صًذگی خَد سا ثب هَفمیت حل وٌٌذ
 یبدگیشی اص ضشٍسی ػٌػش یه سبصد، هی لبدس اش ضٌبختی ّبی هْبست وٌتشل ثشای سا فشد فشاضٌبخت وِ آًزبئی اص ٍ داسًذ تفىشضبى فشایٌذّبی

 عشیك اص توشیي هی ثبضذ.  یبدگیشی ثشای ّب لبثلیت ایي وبسثشد ٍ ضٌبختی ّبی لبثلیت اص آگبّی ثشای یبدگیشًذُ تَاًبیی است. فشاضٌبخت هبّشاًِ
 ضبهل فشاضٌبختی ساّجشدّبی .وٌٌذ تٌظین سا یبدگیشیطبى سٍیىشد ٍ وٌٌذ اسصیبثی سا پیطشفتطبى آًْب وِ دّذ هی اربصُ یبدگیشًذگبى ثِ ساّجشدّب وبسثشد

 هی استفبدُ یبدگیشی ّبی فؼبلیت ًتبیذ اسصیبثی ثشای ٍ یبدگیشی ّبی فؼبلیت ثش ًظبست ، یبدگیشی عشاحی ثشای داًطزَیبى وِ ّستٌذ ّبیی تىٌیه
 .وٌٌذ هی فشاّن هغلَة یبدگیشی ًتبیذ ثِ دستیبثی هٌظَس ثِخَد تٌظیوی ٍ خَد هذیشیت رْت سا اثضاسّبیی یبدگیشًذگبى ثشای ساّجشدّب ایي وٌٌذ. 

 اوتسبة ٍ فْن تفسیش، افضایص ثِ توبیل ٍ وٌٌذ هی وبس یبدگیشی هَضَػبت سٍی هستمیوبً وِ ّستٌذ ّبیی سٍش ثِ هشثَط ضٌبختی ساّجشدّبی
 هبًٌذ ضٌبختی اّذاف ثِ دستیبثی ثشای ٍ ضًَذ هی هتٌَع یبدگیشی ساّجشدّبی عشیك اص تفىش فشایٌذ تمَیت ثبػج ضٌبختی فشایٌذّبی .داسًذ اعالػبت

 .ّستٌذ وٌٌذُ ووه وشدى حفظ ٍ هغلت دسن

 روش
ربهؼِ   .ثبضذ پس آصهَى ثب گشٍُ وٌتشل هی -ّبی پیص آصهَى ّبی ضجِ آصهبیطی است ٍ عشح پژٍّطی آى اص ًَع عشح تحمیك حبضش اص ًَع پژٍّص

دسدثیشستبى ّبی  1393-94آهبسی دس پژٍّص حبضش ػجبست است اص ولیِ ی داًص آهَصاى دختش پبیِ ی اٍل )هتَسغِ دٍم( وِ دس سبل تحػیلی  
اداسُ آهَصش ٍ پشٍ سش ضْشستبى ٍ  ًفش هی ثبضذ. دس اثتذای وبس ثب سرَع ثِ  862ضْش ضیشٍاى هطغَل ثِ تحػیل ّستٌذ ؛وِ تؼذاد ول آى ّب 

دسهزوَع  دثیشستبى ٍ ٌّشستبى دختشاًِ دس سغح ضْش داسای پبیِ اٍل )هتَسغِ دٍم( ثَدًذ ؛ 10استؼالم ثِ ػول آهذُ هطخع ضذ ؛ وِ تؼذاد 
والس هطغَل ثِ تحػیل ثَدًذ. دس اثتذا  4والس ٍ حذاوخش  1داًص آهَص دس ایي دثیشستبى ّب ٍ ٌّشستبى ّب ثب حذالل  862والس ،  30ول

تَسظ وِ داسای هؼذل تمشیجبً هًفش  40والس هَرَد 4 اص ایيدثیشستبى اًتخبة ٍ اص ایي چْبس دثیشستبى ٌٍّشستبى چْبس والس اًتخبة 3ٌّشستبى ٍ 1
وِ ثِ تػبدف دس دٍ گشٍُ آصهبیص ٍ وٌتشل ربیگضیي ضذُ ثَدًذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذًذ؛ تب ًتیزِ حبغل اص پژٍّص دس  ثِ پبییي ثَدًذ اًتخبة

 رْت تمَیت داًص آهَصاى ون هْبست ٍ ووه ثِ آًْب ثِ وبس گشفتِ ضَد.
شاضٌبختی)پیص آصهَى(ٍ هؼذل ًیوسبل دٍم یؼٌی ثؼذ اص آهَصش هْبستْبی ثشای همبیسِ هؼذل ًیوسبل اٍل یؼٌی لجل اص آهَصش هْبستْبی ف

 فشاضٌبختی)پس آصهَى(رْت تؼییي پیطشفت تحػیلی اصدسٍس)دسٍس ادثیبت،سیبضی،فیضیه،ضیوی،صثبى اًگلیسی( استفبدُ ضذُ است.
ثش سٍش اسٌبدّب)ػلت یبثی( ثشای گشٍُ آصهبیص اسائِ  دلیمِ ای ٍ ثش اسبس سٍیىشد سفتبسی ٍ ثب تبویذ90رلسِ  16آهَصش هْبستْبی فشاضٌبختی دس  

 . هحتَای ایي رلسبت ثِ اختػبس دس رذٍل صیش هٌظَس ضذُ است.((2011)ٍٍدٍاسد تبد پشٍفسَس ٍ هَسیتض استفبى تىٌیه ّبی پشٍفسَس)گشدیذ
( ثحج 2رلسِ  وبس دس ّش رلسِ ، تأویذ ثش ّوىبسی .( هؼبسفِ ، ثیبى لَاًیي گشٍُ ، اسایِ ی تَضیحی هختػش دسثبسُ ی تؼذاد رلسبت ٍ سًٍذ 1رلسِ 

ثب تأویذ ثش هْبست فشاضٌبخت وِ  ٍ تجبدل ًظش سارغ ثِ دٍساى ًَرَاًی ، غحجت دس هَسد لضٍم یبدگیشی هْبستْبی صًذگی
لك ٍ پیذا وشدى ساُ حل ّبی تَلیذ، خ :گبم دٍم،  گبم اٍل: تؼشیف ٍ فشهَل ثٌذی هسئلِ :، حل هسبلِ  (ساّجشدّبی یبدگیشی3(تىلیف2(فشد1ضبهل

آهَصش ساّجشدّبی فشاضٌبخت؛ دس عی  (3رلسِ ،  گبم چْبسم: ثىبسگیشی ساُ حل اًتخبثی ، گبم سَم: اسصیبثی ساُ حل ّبی هتؼذد،  هتؼذد ٍ هتفبٍت

-1تِ ضذ وِ ػجبستٌذ اص : ایي رلسِ پس اص ثیبى تؼبسیف هتؼذد اص فشاضٌبخت ثِ اسایِ ی ساّجشدّبی ػوذُ ی فشاضٌبختی ثِ غَست ولی پشداخ
 فشاضٌبختی اص رولِ ثشًبهِ سیضی : ( آهَصش ساّجشّبی4رلسِ . ساّجشدّبی ًظن دّی -3ساّجشدّبی وٌتشل ٍ ًظبست  -2ساّجشدّبی ثشًبهِ سیضی 

بست هغبلؼِ، تحلیل چگًَگی ثیٌی صهبى الصم ثشای هغبلؼِ، تؼییي سشػت هٌ سیضی ضبهل تؼییي ّذف ثشای یبدگیشی ٍ هغبلؼِ، پیص ّبی ثشًبهِ ساّجشد
اًذى یه هتي،   تَاى ًظبست ثش تَرِ دس ٌّگبم خَ اص رولِ هی :وٌتشل ٍ ًظبستّبی یبدگیشی هفیذ است. ثشخَسد ثب هَضَع یبدگیشی، ٍ اًتخبة ساّجشد

دّی تؼذیل سشػت هغبلؼِ  ّبی ًظن هْوتشیي ساّجشد ًظن دّی :  اص خَد سَال پشسیذى ثِ ٌّگبم هغبلؼِ، ٍ وٌتشل صهبى ٍ سشػت هغبلؼِ سا ًبم ثشد.
(  دس عی ایي رلسِ هشاحل ارشای فشاضٌبخت ثِ غَست ولی ثیبى گشدیذ وِ 5رلسِ  ّبی یبدگیشی ّستٌذ. ٍ یبدگیشی ٍ ًیض اغالح یب تغییش ساّجشد

 (6رلسِ ًظبست هذاٍم ٍ تزذیذ ًظش . -4ظین وٌٌذگی ، خَد تٌ -3ثشًبهِ سیضی ،  -2اسصضیبثی تطخیػی ٍ آگبّی اص پیص داًستِ ّب، -1ػجبستٌذ اص :
تػوین گیشی دسثبسُ ی  -1:دستِ فؼبلیت سا اًزبم دٌّذ 3ُ سبصی هؼلن تالش هی وٌذ تب داًص آهَصاى سا تشغیت وٌٌذ ددس هشحلِ ی آهب  :آهبدُ سبصی

هشحلِ ی ثشٍص دادى فؼبلیت    :ًظن دّی (7رلسِ .ًیبص  ثشسسی داًص پیطیي هَسد  -3 پیص ثیٌی سٍش حل هسئلِ ٍ اًتخبة ساّجشد ؛ -2 ّذف ؛ 
ّبی رٌّی اسصضیبثی اص خَد، ّن اص ًظش فؼبلیت ّبی فىشی ٍ ّن اص ًظش فؼبلیت ػلوی است. فؼبلیت ّبی فىشی هشثَط ثِ یبفتي ساُ حل ّب ٍ 

هؼلن داًص آهَصاى سا ٍاداس هی وٌذ تب دسثبسُ ی   :گضیٌص ضیَُ ی وبس ٍ ضىل دادى ًگشش خبظ ثِ هَضَع ٍ ثشسسی پیص ًیبصّب است . اسصضیبثی
( آهَصش یىی اص هْبست ّبی 8رلسِ  .(1378 هی خَاّذ ػولىشد خَد سا اسصضیبثی وٌٌذ.)ثْشًگی،  یبدگشفتِ ّبی خَد لضبٍت وٌٌذ ٍ اص آًبى

رذیت دس -5تٌذ خَاًی-4عشح سَال-3لؼِآهبدگی ثشای هغب-2تؼییي ّذف-1آیتن:  12تحػیلی دس ٌّگبم هغبلؼِ اص رولِ توشوض حَاس وِ ضبهل 
اًتخبة صهبى هٌبست -9تشن افىبس هٌفی ٍ داضتي افىبس هخجت-8تؼییي هىبى هٌبست ثشای هغبلؼِ-7خظ وطیذى صیش هغبلت ضبخع ٍ هْن-6هغبلؼِ
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:  هتمبثل آهَصش سٍش (9رلسِ . استفبدُ اص اًگطت یب ساٌّوب ثِ ٌّگبم هغبلؼِ-12یبدداضت ػَاهل حَاس پشتی-11خالغِ ًَیسی-10ثشای هغبلؼِ
خالغِ  سئَال وشدى، ساّجشد چْبس اص سٍش ایي دس .است ضذُ اثذاع هغلت دسن ٍ خَاًذى فشآیٌذ ثْجَد ،رْتثشاٍى ٍ پبلیٌسىبس تَسظ سٍش ایي

 سٍش آهَصش (10رلسِ  .هیطَد استفبدُ آهَصش فشآیٌذ ثْجَد رْت آیٌذُ حَادث پیص ثیٌی ٍ پیچیذُ ًىبت ٍ سٍضي سبختي تَضیح دادى وشدى،

فشاگیش(،سئَال  ٍ هذسس تَسظ ًَثت ثِ رولِ هذسس )خَاًذى تَسظ ّذف ثیبى ثش هطتول ٍ ضذُ اثذاع ،هبًشٍ تَسظ سٍش :ایي هتمبثل پشسص

 ٍ هذسس تَسظ اسایِ ضذُ ّبی پبسخ استذالل وبهل، ثِ عَس هغشح ضذُ سئَاالت ّوِ ثِ دادى رَاة، یىذیگش اص فشاگیشاى ٍ هذسس وشدى

( آهَصش سٍیىشد حل هسئلِ ػولگشایبًِ دیَیی: 11رلسِ . ثبال سغح سئَاالت پشسیذى ثِ فشاگیشاى تطَیك هتي، اعالػبت ثِ هشارؼِ ثب فشاگیشاى
 (12رلسِ . اًتخبة ثْتشیي فشضیِ-5آصهبیص فشضیِ-4عشاحی فشضیِ-3تؼشیف هسألِ-2ػشضِ هسألِ-1سلسلِ هشاحل ایي سٍیىشد ػجبستٌذ اص:

شد حل هسألِ گطتبلت)حل هسألِ اص عشیك ثیٌص( دس عی ایي رلسِ ثِ ثیبى حل هسألِ اص عشیك ثیٌص پشداختِ ضذ وِ هشاحل آى آهَصش سٍیى
 (13رلسِ . تؼوین ساُ حل ّبی هجتٌی ثش ثیٌص-5حفظ پزیشی ساُ حل ّبی هجتٌی ثشثیٌص-4ثیٌص-3دٍسُ ًْفتگی-2تطخیع هسألِ-1ػجبستٌذ اص:

 ثِ سٍش پشفسَس استفبى هَسیتض ٍ تبدٍ ٍدٍاسد ضبهل اسٌبدّب)ػلّت یبثی( اص رولِ اسٌبدثِ خَد ٍ اسٌبد ثِ دیگشی آهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی
 ( آهَصش  هْبست ّبی فشاضٌبختی ثِ سٍش پشفسَس استفبى هَسیتض ٍ تبدٍ ٍدٍاسد ضبهل اسٌبدّب)ػلّت یبثی( اص رولِ اسٌبد ثِ ضشایظ ٍ 14رلسِ .

( هشٍس 16رلسِ . هْبست ّبی فشاضٌبختی ثِ سٍش پشفسَس استفبى هَسیتض ٍ تبدٍ ٍدٍاسد ضبهل ًتیزِ گیشی صٍدٌّگبم( آهَصش 15رلسِ . هَلؼیت
 . هغبلت پبًضدُ رلسِ لجل ثب اًزبم توشیي ّبی هختلف رْت یبدآٍسی،تطىش ٍ لذسداًی گشٍُ

 نتایج
دسس  افضایص یبفتِ؛ 02/15ثِ  68/14دس گشٍُ آصهبیص اص  ت تحػیلیپیطشفًتبیذ ًطبى هی دّذ وِ دس پیص آصهَى ٍ پس آصهَى هیبًگیي هْبستْبی 

ثِ ػجبستی تغییشات   سیبضی ثب ووتشیي هیبًگیي تبحیش ضؼیف ٍ دسس ادثیبت فبسسی ثب ثیطتشیي هیبًگیي تبحیش لَی سا ثش پیطشفت تحػیلی داضتِ است.
 .ضذ استفبدُ وٍَاسیبًس تحلیل آصهَى اص تحمیك سَاالت آصهَى ثشای ثبضذ.چطوگیشی دس ًوشات داًص آهَصاى هطبّذُ وِ ًطبى اص تبحیش آهَصش هی 

 تأحیش ًطبًگش وِ داسد ٍرَد داسی هؼٌی تفبٍت وٌتشل ٍ آصهبیص گشٍُ دٍ دس پیطشفت تحػیلی)هؼذل( ًوشُ ّبی هیبًگیي ثیي وِ داد ًطبى ًتبیذ
آهَصش هْبست  وِ گفت تَاى هی 3 رذٍل دس هٌذسد اعالت ثِ تَرِ ثب .است  داًص آهَصاى دس ًظش هَسد هتغیش ثش فشاضٌبختی ّبیهْبست  آهَصش

دسغذ هی  60/0 پیطشفت تحػیلی، هیضاى تبحیش آهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی ثش  Ita ّبی فشاضٌبختی هؤحش ثَدُ است.ثب تَرِ ثِ هززٍس ضشیت
 پیطشفت تحػیلیًتبیذ ًطبى هی دّذ وِ تَصیغ  اسویشًَف -وبلوَگشٍف آصهَى اص خغبّب تَصیغ ثَدى ًشهبل ثشسسی ثشای وِ است روش ثِ الصمثبضذ. 

 –وبلوَگشٍف  Zػالٍُ ثش آى هیضاى ( . P = 40/0 > 25/0هی ثبضذ )  25/0سغح هؼٌبداسی ثذست آهذُ ثضسگتش اص  ًػفدس ربهؼِ ثٌْزبس است چَى 

 . + لشاس داسد96/1ٍ  -96/1 ( ثیي Z =63/0اسویشًَف ثذست آهذُ ) 
 

 بز پیشزفت تحصیلی فزاشناختی  مهارت های آموسش تأثیز تحلیل کوواریانس جذول. 1جذول

 انذاسه اثز)مجذور اتا(      معناداری          Fمیانگین مجذورات                درجه آسادیمجموع مجذورات                          منبع تاثیزات
 55/0  06/0           02/4               50/351                      1             50/351          پیص آصهَى پیطشفت تحػیلی

 60/0              000/0          02/4               89/371                        1                 89/371                               گشٍُ هذاخلِ
 08/0                         37                  22/3    خغب

 
داًص آهَصاى گشٍُ آصهبیص  پیطشف تحػیلیاست لزا ثیي  05/0ثیطتش اص  (06/0ب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِ دست آهذُ چَى سغح هؼٌبداسی دس پیص آصهَى)ث

هی ثبضذ لزا ًطبى دٌّذُ آى است  05/0( ووتش اص 000/0ٍ وٌتشل تفبٍت هؼٌبداس آهبسی ٍرَد ًذاسد.ٍلی ثِ ػلت ایٌىِ سغح هؼٌبداسی گشٍُ هذاخلِ)
آهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی هَرت )تحمیك یِداًص آهَصاى تأحیش داسد. لزا فشض پیطشفت تحػیلیوِ آهَصش هْبستْبی فشاضٌبختی دس افضایص 

 دسغذ اعویٌبى تبییذ هی ضَد.95ًیض ثب  (هی ضَد. پیطشفت تحػیلیافضایص هیضاى 

 

 گیزیبحث و نتیجه 
ٍرَد داسد؛ ثب تَرِ ثِ ًتبیذ  )ًوشات دسٍس(ٍ خشدُ هَلفِ ّبی آى پیطشفت تحػیلی)هؼذل(ًتبیذ ّوجستگی ًطبى داد وِ ساثغِ هخجت هؼٌبداسی ثیي 

ثب «  هی ضَد. پیطشفت تحػیلیآهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی هَرت افضایص هیضاى » دادُ ّبی تحلیل وٍَاسیبًس فشضیِ تحمیك هجٌی ثش 
 .است دادُ ًطبى سا پیطشفت تحػیلی ول ًوشُ افضایص فشاضٌبختی ثستِ ثٌبثش ایي هی تَاى ًتیزِ گشفت وِ هَسد تبییذ لشاس گشفت. 95/0اعویٌبى 

سیف ٍ  ثبضذ. ًتبیذ ایي تحمیك ثب ًتبیذ ثشخی هحممبى ّوسَ هیداًص آهَصاى هَحش است. پیطشفت تحػیلیآهَصش هْبست ّبی فشاضٌبختی ثش یؼٌی 
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( دس تحمیمی ثِ ثشسسی تبحیش آهَصش ساّجشدّبی یبدگیشی ٍ هغبلؼِ فشاضٌبختی ثش اًگیضش پیطشفت ٍ پیطشفت تحػیلی داًص 1386ّوىبساى )
تبیذ رلسِ آهَصش ساّجشدّبی فشاضٌبختی ثِ گشٍُ آصهبیص، ً 10پشداختٌذ، پس اص اسائِ  86-87آهَصاى دختش هتَسغِ ضْش تْشاى دس سبل تحػیلی 

 ل پس آصهَى اًگیضش پیطشفت ًطبى داد وِ تفبٍت هؼٌی داسی ثیي دٍ گشٍُ ٍرَد داسد ٍ دس ایي همبیسِ ًوشُ ی گشٍُ آصهبیص ًسجت ثِ گشٍُ وٌتش
( دس پژٍّطی تحت ػٌَاى)تأحیش آهَصش  ساّجشد ّبی فشاضٌبختی ثش پیطشفت تحػیلی داًص آهَصاى (ًطبى داد وِ 2000) 1هبسي ثیطتش ثَدُ است.

ٍ  2اتشٍ آهَصش ساّجشد ّبی فشاضٌبختی ثِ عَس لبثل تَرْی دس پیطشفت تحػیلی ٍ اًزبم هَفمیت آهیض تىبلیف دسسی داًص آهَصاى هؤحش است.
ثِ ایي ًتیزِ سسیذًذ وِ ثیي ًظبست فشاضٌبختی ثش دسن هغلت ثب هؼذل ول ٍ ثب هؼذل   آهَصاى دثیشستبًی داًص ( دس هغبلؼِ سٍی1992ّوىبساى )

ًوشات دسٍس ػلَم )ضبهل سیبضیبت، صیست ضٌبسی، صهیي ضٌبسی، فیضیه ٍ ضیوی( ٍ ػلَم اًسبًی )ضبهل صثبى خبسری، رغشافی، تبسیخ، ادثیبت ٍ 
ثِ صاى هَآًصداپیطشفت تحػیلی ٍصُ هشا هی تَاى گفت : پژٍّصدس تجییي  یبفتِ ّبی  . هب هتَسظ ٍرَد داسدفلسفِ( ّوجستگی هخجت ٍ هؼٌبداس ا

ى، هؼلوبای ثشاسُ پیطشفت تحػیلی ّوَ، یياثش ٍُ ست. ػالاگشفتِ اس تَرِ لشسد ضی هَصهَی آّبمیبثی ًظبای اسصیه ضبخع هْن ثشاى ػٌَ
هْوتشیي اص یىی ى گیشًذگبدپیطشفت تحػیلی یبل، هخبای ست. ثشدُ اّویت ثَاتشثیتی ًیض حبئض ى هحممبداصاى، ٍ ًظشیِپش، لذیيصاى، ٍاهَآًصدا

س ٍ وبی ًیبدثِ ای ٍسٍد ًْب ثشآػلوی ی ًبییّباتَف تحػیلی هؼشل ًیض هؼذصاى هَآًصای داثشد. هیضَة هحسَى هؼلوبد یبثی ػولىشی اسصّبنهال
هل اثش ضٌبخت ػَد سا خَی ّصّبٍپژسی اص تشثیتی ثسیبداصاى ّویت ثبضذ وِ ًظشیِپشاّویي ست. ضبیذ ثِ ػلت اهمبعغ تحػیلی ثبالتش ل ٍ ضتغبا

سبلْبی هتوبدی است وِ هحممبى ٍ پژٍّطگشاى تؼلین ٍ تشثیت ٍ سٍاًطٌبسبى ارتوبػی، هغبلؼبت فشاٍاًی  ًذ.دُ اهؤحش ثش پیطشفت تحػیلی هتوشوض وش
اى اًزبم دادُ اًذ. پیطشفت هَضَػی است وِ ثِ خػَظ دس حبل حبضش ًیض هَسد تَرِ توبهی دس هَسد ػَاهل هَحش ثش پیطشفت تحػیلی داًص آهَص

وطَسّبی رْبى ثَدُ است، ٍ ّش سبلِ همذاس صیبدی اص ثَدرِ رَاهغ غشف تحػیل وَدوبى ٍ ًَرَاًبى هی ضَد ٍ پژٍّطْبی صیبدی ثِ ثشسسی 
بضذ، ػَاهلی هبًٌذ: خبًَادُ، هحیظ صًذگی، هذسسِ ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصضی اختػبظ ػَاهل هختلفی وِ هی تَاًذ ثش پیطشفت تحػیلی تأحیش داضتِ ث

 (.1384ثِ ًمل اص هزیذیبى، (1380ًبدی )یبفتِ است)
اٍل، تحت تبحیش آهَصش هْبست ّبی هحذٍدیت:ایي هغبلؼِ تَرِ داضتِ ثبضین ؛  ْن است وِ ثِ ثشخی اص هحذٍدیت ّب ٍ پیطٌْبداتدس پبیبى ایي ه

اضغشاة حبغل اص ًضدیه ضذى اهتحبًبت ًیوسبل دٍم ٍ فطشدگی هغبلت دسسی ٍ ، دٍم .لشاس گشفتي گشٍُ وٌتشل ثِ غَست غیش هستمین فشاضٌبختی
ِ والس ّبی فَق الؼبدُ دس هذسسِ ٍ ثِ عَس ولی ضشایظ تٌص صای اهتحبًبت دس پژٍّص حبضش ثبیذ ثِ ػٌَاى هحذٍدیتی ثشای ایي ثشسسی هَسد تَر

ساحت ًجَدى ایزبد استجظ ٍ تؼبهل ثْتش ثب داًص آهَصاى )هًَج ثَدى رٌسیت داًص آهَصاى( ّویي اهش ثبػج ضذ تبحیش ووتشی  ، سَم لشاس گیشد.
شاُ آهَصش ثش پیطشفت تحػیلی داضتِ ثبضذ.چْبسم، ٍسٍد داًص آهَصاى اص هحیظ ٍ همغغ ساٌّوبیی ثِ دثیشستبى ثِ خَدی خَد افت تحػیلی سا ثِ ّو

 داضت.

ثسیبسی اص داًص آهَصاى داسای ًمع فشاضٌبختی ّستٌذ ، یؼٌی داًص پبیِ ٍ هَضَػی یه سضتِ سا داسًذ،اهب ًوی داًٌذ وِ اص آى داًص  ،اٍل پیطٌْبد:
هٌظن (. ثب تَرِ ثِ اّویتی وِ فشاضٌبخت داسد، ٍالذیي سا ثِ ػٌَاى پبیِ اغلی تشثیتی هلضم هی سبصد وِ ثِ گًَِ 1384چگًَِ استفبدُ وٌٌذ)فَالدچٌگ،

ِ ٍ هؤحش ثِ تشغیت ٍ تطَیك استمالل ضٌبختی ٍ خَدساّجشی دس فشصًذاى هجبدست وٌٌذ . الصهِ ایي اهش آهَصش ٍالذیي دس ایي صهیٌِ هی ثبضذ و
صًذگی سٍصهشُ ، اص آًزب تأحیش آهَصش هْبست فشاضٌبختی ٍ اًتمبل آى ثِ  دٍم،.پیطٌْبد هی ضَد هتَلیبى اهش دس ایي ثبسُ الذاهبت الصم سا اًزبم دٌّذ .

تذسیزی است پیطٌْبد هی ضَد دس تحمیمبت ثؼذی دٍسُ ّبی آهَصضی اص هذت صهبى ثیطتشی ثْشُ گیشد . هٌظَس ایي است وِ ثشای آهَصش هْبست 
سٍصهشُ ّبیی هبًٌذ فشاضٌبخت ًیبص است دس عَل سبل تحػیلی رلسبت ثب فطشدگی ووتش ٍ فبغلِ صهبًی ثیطتش، رْت اًتمبل هْبست ّب ثِ صًذگی 

ثِ   (. پیطٌْبد هی گشدد1387استفبدُ اص ساّجشدّبی فشاضٌبختی دس یبدگیشی هغبلت هشثَط ثِ دسٍس هختلف هَحش است)ػجبثبف، ثشگضاس ضَد .پٌزن،
سّب ثِ هؼلوبى آهَصش دادُ ضَد وِ ساّجشد ّبی فشاضٌبختی سا آهَصش دٌّذ ٍ ثِ داًص آهَصاى ثیبهَصًذ وِ دس یبدگیشی دسٍس ٍ اًزبم دادى وب

 .(1388 غَست فشا ضٌبختی ػول وٌٌذ)عبلت صادُ حبًی ٍ وذیَس،

 

 

 منابع
پبیبًبهِ وبسضٌبسی اسضذ سضتِ هطبٍسُ  آهَصاى دثیشستبًی دختش ضْشستبى لَچبى ثشسسی ساثغِ ثیي اضغشاة ٍپیطشفت تحػیلی داًص (.85 ثْبسافغبًی س.)

 لَچبى:داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم تحمیمبت
 .تْشاى: چبح ًَ ثشاىهجبًی ًظشی ٍ وبسثشدّبی آهَصضی ًظشیِ فشاضٌبخت(.  1377آلبصادُ هحشم، احذیبى هحوذ.)
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(. ثشسسی احش ثخطی آهَصش اثشاص ٍرَد ثش ضبدوبهی ٍ پیطشفت تحػیلی داًص آهَصاى دختش پبیِ دٍم سضتِ ػلَم 1386پبییضی م،ضْشآسای م، فشصاد م، غفبیی ح.) 
 .25-43، ظ  1386، صهستبى  4، ضوبسُ  3هزلِ هغبلؼبت سٍاى ضٌبختی ، دٍسُ بی تْشاى . تزشثی دثیشستبى ّ
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