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ي  گری  خًدکارآمدی ریاضی  در رابطٍ ادراک خًضبیىی تحصیلی دبیران ریاضی بررسی وقص  میاوجی

 آمًزانریاضی داوص تحصیلی خًدپىدارٌ ریاضی با پیطرفت

 
 2فطیسُ حویسی ،*1نط ػلیوطازیبً

 

 اضقس ضٍاًكٌبؾی تطثیتی زاًكگبُ قْیس ضخبییوبضقٌبؾی *.1
 زاًكیبض ضٍاًكٌبؾی،گطٍُ ػلَم تطثیتی زاًكگبُ قْیس ضخبیی . 2

 
Email: alimoradinaser@yahoo.com * 

 

 
  چکیدٌ
ازضان ذَقجیٌی تحهیلی زثیطاى ضیبضی  ضیبضی زض ضاثغِگطی ذَزوبضآهسی ثطضؾی ًمف هیبًدی ّسف، ثب حبضط پػٍّف

-ولیژِ زاًژف   پژػٍّف  ایي آهبضی خبهؼِاؾت.  آهَظاىزاًف ضیبضی تحهیلی پیكطفت ثب آهَظاىضیبضی زاًف ذَزپٌساضُ ٍ

 ٍ تَنیفی پػٍّف ثَز. عطح 1393 -1394ّبی ایالم زض ؾبل ّبی ضیبضی ٍ تدطثی زثیطؾتبىآهَظاى پؿط پبیِ زٍم ضقتِ
ِ  ًوًَژِ گیژطی   ضٍـ ثژب  وِ آهَظ پؿط ثَزُ اؾتزاًف270 قبهل ثطضؾی هَضز ًوًَِ اؾت. ّوجؿتگی ًَع ظا  3 ایذَقژ

ُ  اظ هغبلؼِ ایي زض .قسًس اًتربة ایهطحلِ  ٍ ضیبضژی، پطؾكژٌبهِ ازضان ذَقژجیٌی تحهژیلی زثیژطاى ضیبضژی       ذَزپٌژساض
آهَظاى اظ ًوطات ضیبضی زض اهتحبى پبیبًی زاًفذَزوبضآهسی ضیبضی ٍ خْت ؾٌدف پیكطفت تحهیلی ضیبضی  پطؾكٌبهِ

 ٍ) هؼیژبض  هیبًگیي، اًحطاف(تَنیفی اظ آهبض اؾتفبزُ ثب ّباؾت. زازُ قسُ اؾتفبزُ اؾت قسُ اؾتفبزُ ًین ؾبل اٍل تحهیلی

تژَاى  ثب ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ ثطضؾی هسل هؼبزالت ؾبذتبضی هژی  .گطفت لطاض تحلیل ٍ تدعیِ هسل هؼبزالت ؾبذتبضی هَضز

ًمف هیبًدی  ذَزوبضآهسی ضیبضی زض ضاثغِ ثیي ازضان ذَقجیٌی تحهیلی زثیطاى ضیبضی ٍ ذَزپٌساضُ ضیبضی ثیبى وطز وِ
زٍ هفَْم هتفبٍت ّؿتٌس وِ ذَزپٌساضُ ًَػی لضبٍت اضظقی اؾت ٍلی ذَزوبضآهسی ًَػی  ذَزوبضآهسی ذَزپٌساضُ ٍ ًساضز.

قًَس وِ ّوبٌّگ ثب ّن ضقس وٌٌس. یؼٌی تهَضی وِ فژطز اظ  زٍ هٌدط ثِ پیكطفت هی ایي ظهبًی  لضبٍت اظ تَاًبیی اؾت 
 ذَز زاضز ثب اضظقیبثی وِ فطز اظ تَاًبیی ذَز زاضز فبنلِ ًساقتِ ثبقس.

 . ضیبضی ٍ پیكطفت تحهیلی ضیبضی ضیبضی، ازضان ذَقجیٌی تحهیلی، ذَزوبضآهسی ذَزپٌساضُ :َاياژٌدیلک

 
 

ٍ    اظ ّوگبًی، ی ضیبضی زض آهَظـ ضؾوی ٍػلی ضغن ًمف ٍیػُ ًؿژجت ثژِ آى    ًظط ثطذی اظ زاًف آهَظاى زضؼ ضیبضی یژه زضؼ خژصاة ًیؿژت 
پیف هَضز تَخژِ هترههژبى    عی ؾِ زِّ اذیط ثیف اظ پیكطفت تحهیلی زض زضؼ ضیبضی، ی ػَاهل هَثط ثطهغبلؼِ زٌّس.ػاللِ ووتطی ًكبى هی

ؾژبل حدژن ػظیوژی اظ تحمیمژبت ضا ثژِ ذژَز        ای اؾت وِ ّژط پطٍضـ پیكطفت تحهیلی هؿئلِ ًظبم آهَظـ ٍ زض .گطفتِ اؾت تطثیت لطاض تؼلین ٍ
پژطٍضـ اؾژت پیكژطفت تحهژیلی      ؾبیط هترههبى آهَظـ ٍ ّبؾت وِ هَضز تَخِ ضٍاًكٌبؾبى تطثیتی ٍػَاهل هَثط ثطآى ؾبل زّس ٍاذتهبل هی

 زّس.ػوستب پیكطفت تحهیلی ضا تحت تبثیط لطاض هی ٍ پیكطفت تحهیلی زاضز انلی زض ضیبضی ًمف تؼییي وٌٌسُ ٍ ػولىطز زض هَضَػی ولی اؾت ٍ
ؾژط ضاُ ایژي فطایٌژس ٍخژَز زاضز چٌبًلژِ ػلژن        قٌبؾبیی وطز وژِ ثژط   یبزگیطی ضیبضیبت ًبچبضا ثبیس هكىالتی ضا ثٌبثطیي ثطای ثْجَز فطایٌس تسضیؽ ٍ

هكژىالت ثژطٍى    غطح قسُ زض ضیبضی یب هٌكبء زضٍى ضیبضی زاضًس یب ثژطٍى ضیبضژی.  هكىالت ه گَیس:ذهَل ایي هكىالت هی ( زض1381الْسایی)
ٍ   عجیؼت ٍ هكىالت زضٍى ضیبضی ًبقی اظ هحتَا، زضٍى فطزی ّؿتٌس یب ثطٍى فطزی. ضیبضی ًیع یب خژٌؽ   ٍالژغ اظ  زض اًتعاػی ثَزى زاًژف ضیبضژی 
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ـ  ّبی فطزی قژبگطزاى زض ٍیػگی فطزی زاقتِ ثبقس اظزضٍى  حبلی وِ هكىالت ثطٍى ضیبضی اگط هٌكبء زض ذَز ضیبضیبت اؾت؛  ّژبی شٌّژی،  پژطزاظ
 .(1381گیطز)ػلن الْسی ّب ؾطچكوِ هیًگطـ اًگیعـ ٍ یبزگیطی،

ُ  تحمیمژبت  غبلت ضاثغِ زاضز، حیغِ ّوبى زض ذَز تَاًبیی زضثبضُ آًبى ّبیلضبٍت ثب تىلیف ّبی ذبلحیغِ زض افطاز ػولىطز آًدب وِ اظ     حژَظ

 هغبلؼژبت  ثیكژتط  ًیژع  تحهژیلی  پیكطفت حَظُ اًس. زضزازُ لطاض هغبلؼِ هَضز ذبل ّبیهْبضت یب ّبی زضؾیزض حیغِ ضا ٍیػگی ایي ذَزوبضآهسی

 قژسُ  هغژطح  ػلژَم  ذَزوبضآهسی یب ضیبضی ذَزوبضآهسی چَى هفبّیوی وِ اؾت اؾبؼ ثط ّویي اؾت. ثَزُ ػلَم ٍ ضیبضی ظهیٌِ زض اًدبم قسُ

ِ  ضیبضژی  پیكژطفت  ثب ضیبضی ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی زّس وِهی ًكبى (. تحمیمبت1385اؾت)ًمف  (.1385؛ ًمژف، 1384زاضز)هحؿژي پژَض،    ضاثغژ

ٍ  ضیبضیبت ثب وِ اؾت ذَز هَضز زض ػول همبنس ٍ ّباضظیبثی ّیدبًْب، قٌبذت(، شٌّی)ثبٍضّب، زاًف قبهل ؾبذتبض ًگطقی یه ضیبضی، ذَزپٌساضُ

 ضیبضژی ثژب پیكژطفت    (، ًكبى زازًس وِ ذَزپٌژساضُ 1997)ّوىبضاى ، هبضـ ٍ(2010(،یبضا)1388السام یبهلی) (.2010زاضز)یبضا، اضتجبط ضیبضی آهَظـ

ُ  ٍ ضیبضژی  ذَزوبضآهژسی  ثژیي  زاز ًكژبى  (1382(، ًهط انفْبًی)1388)یبهلی السم پػٍّف ّبییبفتِ زاضز. اضتجبط هؼٌی زاضی ضیبضی  ذَزپٌژساض

ذَقجیٌی تحهیلی یه ثبٍض هثجت زض هؼلویي اؾت هجٌی ثط ایٌىژِ  ذَقجیٌی تحهیلی اؾت،  زیگط ؾبظُ هَضز ًظط .هؼٌبزاضی ٍخَز زاضزضیبضی ضاثغِ 
آهَظاى ٍ ثب ایوبى ثِ ظطفیژت ذژَز زض غلجژِ  ثژط هكژىالت ٍ      آى ّب لبزض ّؿتٌس ثب تبویس ثط تسضیؽ ٍ یبزگیطی، ثب اػتوبز ثِ هكبضوت ٍالسیي ٍ زاًف

وِ  زضیبفتٌس (2000ّوىبضاى)ٍگَزاضز (.2008آهَظاى قًَس)ٍٍلفَله َّی ٍ ّوىبضاى، ثب تالـ ٍ پكتىبض، ؾجت پیكطفت تحهیلی زاًفقىؿت ّب، 

  .ثبقسهی ذَاًسىٍضیبضیپیكطفتتجییيزضهْویػٌهطّبی ذَقجیٌی تحهیلی ػٌَاى یىی اظ هؤلفِ ثِ تحهیلی تأویس
ّبی تژه  ثیٌی وٌٌس ػوَهبً زیسگبُّبیی وِ ثتَاًٌس اضتجبط هتغیطّبی هطتجظ ثب پیكطفت تحهیلی ضیبضی ضا ًكبى زازُ ٍ آى ضا پیفتسٍیي هسلزض      

ّژب  تاًس. ثب تَخِ ثِ ایي هحژسٍزی اًس ػَاهل زیگط ضا ثطضؾی ًىطزُّبیی وِ ثِ ضاّجطزّبی قٌبذتی ٍ زضٍى فطزی تَخِ وطزُاًس هسلثؼسی حبون ثَزُ
ِ ؾبظز. تط هیفطزی ٍ اًگیعقی ضا یىپبضچِ وٌس ضٍقي ،ضطٍضت اضائِ هسلی وِ ثتَاًس ػَاهل گًَبگَى تبثیط گصاض قٌبذتی ای ثژب تَخژِ ثژِ    چٌیي هغبلؼژ

یژبزگیطی  ّژبی  ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی ضیبضی زض لبلت یه هسل ػلی ووه ظیبزی زض قٌبذت ٍیػگژی  ،هتغیطّبی ازضان ذَقجیٌی زثیطاى ضیبضی
ِ  ثبقسؾؤال هی ایي پػٍّف زض نسز پبؾد گَیی ثِ ایيآهَظاى ذَاّس وطز. ضیبضی زاًف ِ  ذَزوبضآهژسی ضیبضژی   آیژب  وژ ازضان ذَقژجیٌی   زض ضاثغژ

 زاضز؟ هیبًدی ًمفآهَظاى تحهیلی زثیطاى ضیبضی ٍ ذَزپٌساضُ ضیبضی ثب پیكطفت ضیبضی زاًف
 
 
       
 
 
 
 
 

 گطی ذَزوبضآهسی ضیبضی: الگَی پیكٌْبزی ضاثغِ ثیي ذَزپٌساضُ ٍازضان ذَقجیی ثب پیكطفت ضیبضی اظ عطیك هیبًدی 1ًوَزاض

 

 ريش

ِ . اؾژت  هسل هؼژبزالت ؾژبذتبضی   اظ ًَع ّوجؿتگی تط عطحٍ ثِ عَض زلیك آظهبیكی غیط ّبیحبضط اظ ًَع عطح پػٍّف ضٍـ  ایژي  آهژبضی  خبهؼژ
 هژی  1393 -1394پؿطاًِ قْطؾتبى ایژالم زض ؾژبل تحهژیلی     ّبیزثیطؾتبى تدطثی ٍ ضیبضیّبی ضقتِ زٍم پبیِ آهَظاىزاًف ولیِ قبهل پػٍّف
ِ  آهَظزاًف 432حسٍز  زض ایالم قْطؾتبى پطٍضـ ٍ آهَظـ تَؾظ قسُ اضائِ آهبض ثِ تَخِثبقس. ثب   ّژبی زثیطؾژتبى  زض تدطثژی  ٍ ضیبضژی  زٍم پبیژ
ًفژط ثژب اؾژتفبزُ اظ ضٍـ     270ًفط ثَز وِ هحمك تؼساز  242، وَوطاى فطهَل ثِ تَخِ ثب ًیبظ هَضز تؼساز. ثَزًس تحهیل قْطؾتبى هكغَل ایي پؿطاًِ
 زثیطؾژتبى  13اظ تؼژساز   اثتژسا  ًوًَژِ،  اًترژبة  وطز. ثژطای  اًتربة ًوًَِ ػٌَاى ثِآهَظ( ای)زثیطؾتبى، والؼ ٍ زاًفهطحلِ 3ای گیطی ذَقًِوًَِ

. ٍ اظ اًتربة قژس  ّبزثیطؾتبى اظ ّط یه اظ تهبزفی ثِ نَضت والؼ زٍ یس ٍ ؾپؽزثیطؾتبى اًتربة گطز 9 قْطؾتبى ایالم ثِ عَض تهبزفی تؼساز
آهَظاى ضقتِ ضیبضی ًفط اظ زاًف 105گطزیس. وِ اظ ایي تؼساز  ّبی هؿبٍی اًتربةآهَظ ًیع ثِ عَض تهبزفی ثب ذَقِّب تؼسازی زاًفّط یه اظ والؼ

اظ  خْت ؾٌدف ازضان ذَقجیٌی زثیطاى ضیبضژی   .پطؾكٌبهِ تىویل ٍ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت 270ًفط ضقتِ تدطثی ثَزًس. وِ والً  165ٍ 

-زاًف ثِ اػتوبز اٍل گَیِ 6اؾت.  گَیِ 24 قبهلي پطؾكٌبهِ (، اؾتفبزُ قس ای1390هؼلن ثبلطیبى ٍ حدبظی) تحهیلی پطؾكٌبهِ ازضان ذَقجیٌی

-زضخِ 6 لیىطت ثط اؾبؼ حبضط همیبؼ زاضز. اذتهبل هؼلن احؿبؼ وبضآهسی ثِ آذط گَیِ 12 ٍتحهیلی  تأویس ثؼسی گَیِ 6 ،ٍالسیي ٍ آهَظاى

اًدبم گطفت (، 1390ز. زض اضتجبط ثب ضٍایی ؾبظُ، تحلیل ػبهلی تَؾظ ثبلطیبى ٍ حدبظی)قَهی گصاضیًوطُ (هَافمن )وبهالً 6 تب هربلفن( )وبهال1ًاظ ای

 ضیبضی ذَزوبضآهسی   

پیطرفت 

 ریاضی

ذَزپٌساضُ   

 ازضان
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 ثطضؾژی . ٍ ثژطای  گطفت اضلط ٍاضیوبوؽ لبئن چطذف قس ٍ هَضز اؾترطاج لفِؤه زٍ ایؾٌگطیعُ ٍ هٌحٌی 1 ثبالی ٍیػُ اضظـ هالن وِ ثط اؾبؼ
ٍ زض  88/0 ثژب  ثطاثژط  آظهژَى)ازضان ذَقژجیٌی تحهژیلی(    ول ضطیت وِ اؾتفبزُ قس اظ ضٍـ ّوؿبًی زضًٍیزض هغبلؼِ حبضط ایي پطؾكٌبهِ  پبیبیی
ِ  اظ. ثژطای ؾژٌدف ذَزوبضآهژسی ضیبضژی     ثِ زؾت آهژس  87/0ٍ احؿبؼ وبضآهسی هؼلن،  69/0ویس تحهیلی أٍ ت 80/0اػتوبز،  ّبیهؤلفِ  پطؾكژٌبه

ّبی آى هتكىل ذَزوبضآهسی ضیبضی ثِ ػٌَاى یىی اظ ذطزُ همیبؼ وِ اؾتفبزُ قس (1997)2هیگلی ٍ هیسلتَى (PALS) 1الگَّبی یبزگیطی ؾبظقی
 ضژطیت  .اؾژت  آهژَظ زاًف ذَزوبضآهسی حساوثط هؼطف 16 ًوطُ ٍ حسالل هؼطف 4ُ ًوط ّبپبؾد ثَزى ایزضخِ 4وِ ثب تَخِ ثِ  اؾت الؤؾ 4اظ 

ٍ زض پػٍّف حبضژط  2(1997) هیگلی ٍ هیسلتَى هغبلؼِ زض وطًٍجبخ آلفبی ضطیت ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب ذَزوبضآهسی همیبؼ ذطزُ زضًٍی ّوؿبًی
 ضٍایی ؾبظُگیطی ؾبظُ ذَزوبضآهسی ضیبضی اظ ثِ هٌظَض قٌبؾبیی ٍ تأییس ػَاهل اًساظُ ،(1384هحؿي پَض) اؾت. آهسُ زؾت ثِ 85/0،72/0ثِ تطتیت 

ـ  ذَز تَنیف پطؾكٌبهِآهَظاى اظ زاًفگیطی ذَزپٌساضُ ضیبضی ییسی اؾتفبزُ وطز. ثطای اًساظُأثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ػبهل ت اؾژتفبزُ   (1983)هژبض
 وبهال ،3هَافمن; ،2هَافمن; تبحسی ،1; ، هربلف0هربلف; اًس: وبهالًقسُ گصاضی ًوطُ نَضت ایي ثِ ّبگعیٌِ اؾت. ایي  ؾَال 12قس وِ قبهل 

ِ  ایژي  4 هَافمن; ُ  زٍ قژبهل  پطؾكژٌبه ِ  همیژبؼ  ذژطز ِ  ػاللژ ٍ  یژبهلی  پَضالژسم . ضٍایژی آظهژَى تَؾژظ    اؾژت  تَاًژبیی  اظ ازضان ٍ ضیبضژی  ثژ

 (گَیِ 7ضیبضی) ثِ ػاللِ هؤلفِ زٍ زاضای ایي همیبؼًس زاز ٍ ًكبىًس وطز ثطضؾی ضا همیبؼ ایي ػبهلی ؾبذتبض نَضت گطفت وِ ،(1388)ثْطًگی

اظ ضٍـ زض هغبلؼژِ حبضژط   ّولٌیي ثطای ثطضؾی پبیژبیی ایژي پطؾكژٌبهِ     .اؾت ضٍایی ؾبظُ ثطذَضزاض اظ ٍ اؾت) گَیِ(5ضیبضی تَاًبیی اظ ازضان ٍ

ثِ زؾت  73/0ٍ ازضان اظ تَاًبیی ضیبضی،  82/0ضیبضی،  ثِ ػاللِ هؤلفِ ّبیٍ زض  81/0 ثب ثطاثط آظهَى ول ضطیت وِّوؿبًی زضًٍی اؾتفبزُ قس 
 آهس.
 

 وتایج
ؾژبل زاقژتٌس. زاهٌژِ ؾژٌی قژطوت       18ًفژط   6ؾژبل ٍ   17ًفط  122، ؾبل 16ًفط  137ؾبل،  15آهَظ زاًف 5آهَظ هتكىل اظ زاًف 270زض هدوَع 

 .آهَظ زاضای ضقتِ تدطثی ثَزًسزاًف 165آهَظ زاضای ضقتِ ضیبضی ٍ زاًف 105ؾبل گؿتطزُ قسُ اؾت وِ اظ ایي تؼساز  18تب  15وٌٌسگبى اظ 

 
 ضاخص َای تًصیفی ي ضرایب َمبستگی متغیرَای پژيَطی .1جديل 

 
 M                            SD                   1        2                3         4         5         6          7     هتغیطّب        
 -   -   -      -      -     -    1      24/2           55/8                  پیكطفت ضیبضی 1
 -          -          -        -           -         1      43/0** 4/ 90         94/10                 ػاللِ ثِ ضیبضی 2

 -          -          -         -           -     43/0**  40/0**             58/4   57/28   ازضان اظ تَاًبیی 3
 -          -          -        1      34/0**  20/0**  19/0**             06/5   36/26  اػتوبز ثِ ٍالسیي 4
 -          -         1    49/0 ** 31/0**  17/0**/ .  21**            12/ 42  57/52 تبویس تحهیلی 5
 -         1    34/0**  44/0** 31/0**   06/0  08/0          30/3 10/ 56    احؿبؼ وبضآهسی هؼلن 6
 1     17/0** 29/0** 25/0**  59/0 **  33/0**  41/0**             74/3     35/13  ذَزوبضآهسی ضیبضی 7  



= p <0/05 = p <0/01                                                                                     

                                                      

 

 

 

 پژيَص یَای برازش مربًط بٍ الگًضاخص .2جديل 

ؾژژژژژژژغ   الگَ
 هؼٌبزاضی

زضخژژژژژِ 
 آظازی

قبذم تؼژسیل   وبی زٍ
 قسُ ثطاظًسگی

قبذم ثطاظـ 
 تغجیمی

قژژژژبذم ثژژژژطاظـ  
 تغجیمی ایدبظی

ضیكژژژژِ هیژژژژبًگیي   
 هدصٍضات تمطیت

 033/0 285/0 996/0 992/0 74/7 22 257/0 الگَی پیكٌْبزی

                                                           
 

The patterns of adaptive  learning  survey..1 

2.Middelton &Midgle. 
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(. قژبذم ًیىژَیی   =p 257/0)ٍ هؼٌبزاض ًیؿت 74/7زٌّس وِ وبی زٍ ثطاثط ّبی ثطاظـ ًكبى هیقَز، قبذمهكبّسُ هی 2ّوبى عَض وِ زض خسٍل 

، قبذم 98/0( ثطاثط ثب NFI، قبذم ًیىَیی ثطاظـ ٌّدبضقسُ)96/0ثطاثط ثب  (AGFI، قبذم ًیىَیی ثطاظـ تؼسیل یبفتِ)99/0( ثطاثط GFIثطاظـ)
ّؿتٌس ٍ تمطیت ضیكِ هیبًگیي هدصٍض  95/0ّب ثبالتط اظ اًس. لصا ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّوگی ایي قبذمثِ زؾت آهسُ 99/0( ثطاثط ثب CFIثطاظـ تغجیمی)

قبذم همتهژس ثژبالتط اظ   ( ثِ ػٌَاى یه PRATIOّب هبًٌس)اؾت، ّولٌیي ؾبیط قبذم 05/0ثِ زؾت آهسُ ٍ وَچىتط اظ  033/0(RMSEAذغب)
  ّب زض ؾغ  هٌبؾت ٍ حبوی اظ تٌبؾت الگَی اًساظُ گیطی ثب الگَی ؾبذتبضی پیكٌْبزی زاضز.قَز وِ اًساظُ قبذمهحبؾجِ قس، لصا هكرم هی 5/0
 
 

حصیلی ریاضی از طریق ضرایب ي ياریاوس تبییه ضدٌ رابطٍ ادراک خًضبیىی تحصیلی دبیران ریاضی ي خًدپىدارٌ ریاضی با پیطرفت ت .3 لجدي

 گری خًدکارآمدی ریاضی داوص آمًزانمیاوجی

 سطح تأثیرات مسیرَای مًجًد در الگً

 غیر مستقیم مستقیم کلی معىاداری
 - 50/0 - 50/0 پیكطفت تحهیلی ضیبضی -ازضان ذَقجیٌی زثیطاى

 001/0 - 29/1 29/1 پیكطفت تحهیلی ضیبضی-ذَزپٌساضُ ضیبضی
 020/0 - 504/0 504/0 پیكطفت تحهیلی ضیبضی-ضیبضیذَزوبضآهسی 

 
 

ِ  قَز، ثیي ازضان ذَقجیٌی تحهیلی زثیطاى ضیبضی ثژب پیكژطفت ضیبضژی زاًژف    هكبّسُ هی 3ّوبى عَض وِ زض خسٍل  ای هؿژتمین ٍ  آهژَظاى ضاثغژ
هیبًدی ثسًجبل ایي ّؿتین وژِ آیژب ثژب ٍضٍز     ای غیط هؿتمین هكبّسُ ًكس. زض ثطضؾی ًمفّولٌیي ثیي ذَزپٌساضُ ضیبضی ٍ پیكطفت تحهیلی ضاثغِ

ثیي ٍ هالن تغییط ذَاّس وطز یب ًِ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیي ازضان ذَقجیٌی ٍ پیكطفت تحهیلی ضیبضی ضاثغِ هتغیط هیبًدی، ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی پیف
هكبّسُ ًكس لژصا ثژب ٍضٍز هتغیژط ذَزوبضآهژسی زض     هؿتمیوی ٍخَز ًساقت ٍ ّولٌیي ثیي ذَزپٌساضُ ٍ پیكطفت تحهیلی ضیبضی ضاثغِ غیط هؿتمیوی 

تَاى ثیبى وژطز وژِ ذَزوبضآهژسی    ثیي ٍ هالن تغییط هؼٌبزاضی نَضت ًگطفت. ثب ًتیدِ ثسؾت آهسُ هیضٍاثظ هؿتمین ٍ غیط هؿتمین هتغیطّبی پیف
ًوَزاض ظیژط ضژطایت ٍ ٍاضیژبًؽ تجیژیي قژسُ       .زضیبضی زض ضاثغِ ثیي ازضان ذَقجیٌی تحهیلی زثیطاى ضیبضی ٍ ذَزپٌساضُ ضیبضی ًمف هیبًدی ًساض

ّب هؼٌبزاض ًكس اظ ًوَزاض زٌّس. الظم ثِ شوط اؾت وِ ذغَط ٍ هتغیطّبی وِ ضٍاثظ ثیي آىهتغیطّبی هطثَط ثِ الگَی ثطاظـ قسُ پػٍّف ضا ًكبى هی
 اًس.حصف گطزیسُ

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

 ذَزوبضآهسی ضیبضیگطی ذَزپٌساضُ ثب پیكطفت ضیبضی اظ هیبًدی الگَی ًْبیی ضاثغِ ازضان ذَقجیٌی ٍ :2ًوَزاض
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 گیریوتیجٍ بحث ي
ضاثغِ ازضان ذَقجیٌی تحهیلی زثیطاى ضیبضی ٍ ذَزپٌژساضُ  ًمف ذَزوبضآهسی ضیبضی ضا ثِ ػٌَاى هتغیط هیبًدی زض ًتبیح الگَی هؼبزالت ؾبذتبضی 

یىژی اظ   گفژت تَاى هی ثِ نَضت هٌؿدن پیسا ًكس.ایي ضاثغِ  ّبی لبثل لیبؼ ثب ضیبضی ثب پیكطفت ضیبضی هَضز تبییس لطاض ًساز. اظ آًدبیی وِ یبفتِ
زاض ًجبقس ایي اؾت وِ اثعاض ذَزوبضآهسی ضیبضی زض تحمیمبت ثب ّژن  ّبی زیگط هؼٌیثب یبفتِ ثغَض غیط هؿتمین ضاثغِ زالیلی وِ ثبػث قسُ ًتبیح ایي

تجیژیي  ّولٌژیي ثطضؾژی    .ّبی ثیكژتطی زاضز ٌس وِ ًیبظ ثِ پػٍّفّولٌیي ػَاهل فطٌّگی زیگطی هوىي اؾت زض ایي اهط زذیل ثبق ،وٌٌسفطق هی
-زض ضاثغِ ثب هؼٌی زاض ًكسى هؿیط هؿتمین ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی ضیبضژی هژی   لصاتَاًس ؾَزهٌس ثبقس، هی زض هسل هؿیط ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی

ُ  ٍ ضیبضژی  ذَزوبضآهژسی  ثژیي  زازًژس  ًكبى وِ(1382انفْبًی)(، ًهط 1388)یبهلی السم پػٍّف ّبییبفتِتَاى گفت وِ ایي یبفتِ ثب   ذَزپٌژساض

 تفژبٍت  اظ ًبقی ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی زض تفبٍت وِ زّسهی ًكبى هغبلؼبت .ًساضز ّورَاًی هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز، ٍ ضیبضی ضاثغِ ثبال

 فطآیٌس ثب هغبثك هثبل عَض ثِ. گیطزهی قىل خبهؼِ - ذَز ّبیلیبؼ هجٌبی ثط ذَزپٌساضُ ثبٍضّبی ثِ عَضی وِ. اؾت فطز ّبیلضبٍت هٌبثغ زض

 ٍ زازُ لژطاض  همبیؿِ هَضز ظهیٌِ زض ّوبى زیگطاى تَاًبیی ثب ظهیٌِ ایي زض ضا ذَز تَاًبیی افطاز وِ ٌّگبهی ضیبضیبت، حَظُ زض ثیطًٍی ّبیهمبیؿِ
ِ  زض .ذَاّس هثجت قبىضیبضی ذَزپٌساضُ اؾت، ثبالتطظهیٌِ  ایي زض زیگطاى ثِ ًؿجت ّبیكبىتَاًبیی وِ یبثٌسهی زض  تژساٍم  ٍ ذلژك  هٌژبثغ  حبلی وژ

 ایژي  اظ تلفیمی ٍ تطویت یب ٍ ػبعفی  -فیعیَلَغیىی  ٍضؼیت والهی، ایتطغیجِ خبًكیٌی، تدبضت قسُ، ایفب هْبضت تدطثِ ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی

 قبهل ٌّسؾِ ضیبضی ّب)حَظُحَظُ زضٍى زض ثلىِ ...(ٍ ضیبضی)ّبحَظُ ثیي زض تٌْب ًِ ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی ّولٌیي (.1997ثٌسٍضا،)ثبقس هی هٌبثغ

 ٍ ذژبل  ّژبی هَلؼیژت  ثِ وبهالً ٍ هتفبٍتٌس ًیع قطایظ هرتلف ٍ ؾغَح زض ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی ، ایي ثط ّؿتٌس. ػالٍُ هتفبٍت (ٍ... هثلثبت ٍ
ِ  یژه  اضائِ ٍ ذلك زض اؾت هوىي آهَظاى زاًف ًَقتبضی ذَزوبضآهسی ثبٍضّبی هثبل: عَض اًس. ثٍِاثؿتِ ٍیػُ تىبلیف  ثژب ثبٍضّژبی   قژؼط  ٍ همبلژ

 هژی  لژطاض  اضظیژبثی  هژَضز  تژط ولژی  ثؿژیبض  ؾژغحی  ذَزپٌساضُ زض ثبٍضّبی وِزض حبلی  ثبقس. هتفبٍت وَتبُ زاؾتبى یه ذلك ثطای كبىیذَزوبضآهس
آهَظاى ضقتِ تدطثی تكىیل اظ آًدبیی وِ تؼساز ثیكتطی اظ خوؼیت ًوًَِ ایي تحمیك ضا زاًف تَاى گفتزض تجییي ایي یبفتِ هی (.1993، ثٌسٍضا)گیطًس
تژَاى چٌژیي گفژت    ( گعاضـ قس وِ هی5/13زّس ٍ زضؼ ضیبضی یىی اظ زضٍؼ ترههی ایي ضقتِ ًیؿت؛ هیبًگیي ًوطات ضیبضی ًوًَِ آهبضی)هی

زّژس  ّب ضا زض ایي زضؼ ًكژبى ًوژی  وٌٌس ٍ ایي لیبؼ نطفبً تَاًبیی آىًوطات ذَز ضا ثب ّوسیگط همبیؿِ هی ،آهَظاى زض والؾْبی زضؼ ضیبضیزاًف
قَز. وِ ٍلتی هیعاى تَاًبیی ذَز ضا ثب ذَزپٌساضُ هثجتی وِ زض آًْژب قژىل گطفتژِ    ثلىِ یه لیبؼ ًؿجی اؾت؛ وِ هٌدط ثِ یه ذَزپٌساضُ هثجت هی

تَاى گفت قَز. ثٌبثطیي هیّب زض زضؼ ضیبضی هیآىقىل گطفتِ  ذَزپٌساضُ ثبظًگطیقًَس وِ ذَز ثرَز ثبػث اؾت هی ؾٌدٌس زچبض ًَػی تضبز هی
تَاى ّبی تحمیك هیاظ خولِ هحسٍزیت زّسآهَظاى ضا تحت تأثیط لطاض هیآهَظاى ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی زاًفوِ هحیظ آهَظقی ٍ هؼیبضّبی زاًف

 خْت ؾژٌدف زضؼ ضیبضژی زض   آظهَى اؾتبًساضز خْت ؾٌدف پیكطفت ضیبضی اقبضُ وطز. ٍ قبیؿتِ اؾت آظهًَی اؾتبًساضزػسم اؾتفبزُ اظ یه ثِ 
ُ أثب تَخِ ثِ تؾبذتِ قَز. ٍ ایٌىِ هرتلف ّبی پبیِ ّژبی آهَظقژی؛   ثیط ذَقجیٌی تحهیلی الظم اؾت وبضقٌبؾبى آهَظـ ٍ پطٍضـ ثب ثطگعاضی وبضگژب

  .هغلغ گطزاًٌس گصاضًس،هی آهَظاىپیكطفت تحهیلی زاًفهؼلویي ضا اظ تبثیطی وِ ثط 
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 قْطؾژتبى  زثیطؾتبى، ؾَم آهَظاىزاًف ضیبضی پیكطفت ثط ضیبضی ذَزپٌساضُ ٍ ذَزوبضآهسی ذاللیت، شٌّیت، . ًمف)1388یبهلی،انغط) السم پَض قیطػلی
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