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 ّبی َّقوٌس ؾبظی هساضؼ اثتسایی قْط ثیطخٌس ثطضؾی ٍظؼیت هؤلفِ
 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 .ٗا٥١ً ّا٥ٞٚك  -٠ض١غ ٠ض١غم، ,ٔال٠ضـی٢ دا٣ك٤١غ

 

 چىیسُ

٦ام ٦ام ٨٣ی٢ را ٗؼا٦ٟ کؼدق ك ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ج٘اكت٠غارس ٨٦ق٤١غ، ا٠کاف جغریؾ ةا قی٨ق

ةاق٤غ( در  ف قکاؼ آ٨٠زقی ٠ؤدؼ ك ٠٘یغ ٠یآ٨٠زاف، در ز٧ث از ةی٢ ةؼدف یا کا٦ ٗؼدم دا٣ف

پژك٦ف ة٥ ٠كکالت ك  ای٢کارگیؼم ای٢ ٨٣ع ٠غارس ٠كکالجی كز٨د دارد(  ك ة٥ ا٣غازم راقز٠ی٥٤ 

ؿازم ًؼح ٨٦ق٤١غ ؿازم ٠غارس، در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ةؼرؿی م پیادق ٦ایی درز٠ی٣٥٤گؼا٣ی

 ٨ُ٤٠ر ة٥س ق٧ؼ ةیؼز٤غ ق٤اؿی ٠غارس ٨٦ق٤١غ در ٠غاردیغگاق ١ْٞ٠ی٢ در ظن٨ص آؿیب

٦ام آی٤غق اًالّات ریؽمگیؼم در ٨٠رد ة٧ت٨د كوْیث ٨٠ز٨د ٠غارس ك ةؼ٣ا٥٠جن١یٟ

قغق اؿث( ركش ای٢ پژك٦ف ج٨می٘ی از ٨٣ع پی١ایكی ك زا٥ْ٠ آ٠ارم ای٢ پژك٦ف  پؼداظح٥

حایر قا٠ٜ کٞی٥ آ٨٠زگاراف، ٠غیؼاف ك ٠ْاك٣ی٢ ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ ة٨دق اؿث( ةؼ اؿاس ٣

٠ْاك٣ی٢  ک٥ از دیغگاق ای٢ ٠غیؼاف، د٦غ ٠یصامٜ كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم ةا ا١ًی٤اف ةار ٣كاف 

 ك آ٨٠زگاراف، كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم ٠غارس اةحغایی ةیؼز٤غ در كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار ٣غارد(

 ، هسضؾِ َّقوٌسآهَظـ اثتساییفٌبٍضی اؼالػبت ٍ اضتجبؼبت،   ّبی ولیسی: ٍاغُ

                                                           
 daneshmand/.@yahoo.comام،  ( ٠غرس دا٣كگاق ٤ٗی ك صؼ٥ٗ ,

 ام ( ٠غرس دا٣كگاق ٤ٗی ك صؼ٥ٗ -

 ( دا٣كس٨م دا٣كگاق پیاـ ٨٣ر ةیؼز٤غ .
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 همسهِ

د٤٦غق ةْغم ة٥ آ٨٠زش اؿث ٠ْٟٞ ج٧٤ا ارا ٥ آ٨٠زقی ؿ٤حی ةؼظاؿح٥ از ٣گا٦ی یک٦ام  ركش

٠ْٟٞ ٚادر ة٥ ةازةی٤ی ١ّٞکؼد دا٣ف٦اؿث(  آ٨٠ز پػیؼ٣غق ٔیؼْٗاؿ آف٦ا ك دا٣فاًالّات ك دا٣ـح٥

٦ا ك دا٣ف یادگیؼ٣غق ٣یـث آ٨٠ز ك جٕییؼ ك جْغیٜ ٨٤ٗف یادگیؼم ٠ح٤اؿب ةا ٨٠ْٚیث، ج٨ا٤١٣غم

 #(32.,٨ظا٨ٝ ك ّٞی ص١یغم، $زْ٘ؼم ک

٦غؼ ةؼرؿی ٠ضیي یادگیؼم ة٥ ک١ک کا٠پی٨جؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦ام آ٨٠زقی ٨٣ی٢  در ركش 

آ٨٠زاف ك رقغ ٥١٦ اةْاد كز٨دم ك ة٥ ْٗاؿ ة٨دف دا٣ف ٦ا اؿثظنایل یادگیؼ٣غق در ای٢ ٠ضیي

ی ؿ٤حی ك ٚؼار #( ةؼام صؼکث از ٣ُاـ آ٨٠زق31.,$ق٧ا٠ث، کغی٨ر ك ٗؼزاد، ق٨د(  آ٣اف جثکیغ ٠ی

ام زؽ اؿح٘ادق از ٤ٗاكرم گؼٗح٢ در ٣ُاـ ٠غرف آ٨٠زقی ٠تح٤ی ةؼ پژك٦ف ك ج٨ٝیغ ّٟٞ، چارق

 #(30.,اًالّات ك ارجتاًات كز٨د ٣غارد( $٨٠صغم م٘ث، 

٦ام ا٣ـا٣ی ظاص ک٥ ةا  ك ٧٠ارت اةؽار، ؿاز٠اف، قی٨ق٤ٗاكرم ٧٣ادم اؿث ٠حكکٜ از دا٣ف $٦ا#،  

#( اًالّات، /325,3.,ک٤غ( $ٌّار ٣یا ك ٗالح، د٣یاز را ج٨ٝیغ ٠یجؼکیب كیژق ٗؼآكردق ٨٠ر

٦ا ٤ٗاكرم ٣اـ دارد(  ٦ا ة٥ ؿحا٣غق جس٧یؽات، ٨٤ٗف ك ٗؼای٤غ٦ام رزـ ةؼام جتغیٜ ٧٣ادق

٦ا،  # ١٦چ٤ی٢ اًالّات ّتارت اؿث از جسؼة٥-4.,؛ ة٥ ٣ٜٛ از زارع ٠ٛغـ،31.,$ویایی،

؛ ة٥ ٣ٜٛ از -++-،,در ٣حایر ١ّٞی جضٛیٛات $٧٠ازا٠ؽقغق  ٦ام ادتات ٦ا، دا٣ف ك ٗؼوی٥ دا٣ـح٥

 #-4.,زارع ٠ٛغـ،

ؽایكی ٤ٗاكرم اًالّات ك ارجتاًات را ة٥ ٠ؤؿـات آ٨٠زش ّاٝی ة٥  ٨٤ّاف اةؽارم ةؼام  ٨ًر ٗا

ا٣غ( ٠ـا ٜ ٤ٗاكرم  یادگیؼم، ١٦کارم، ارجتاط، ج٨ؿ٥ْ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك ج٨ؿ٥ْ کار٤٠غ پػیؼٗح٥

؛ ,++-،-جؼ از گػقح٥ ٦ـح٤غ( $پاژك ك كارس آ٨٠زش ا٠ؼكزق ظیٞی ٧٠ٟاًالّات ك ارجتاًات ةؼام 

 #-4.,ة٥ ٣ٜٛ از زارع ٠ٛغـ،

رؿغ در ز٠ی٥٤  ٨٦ق٤١غ ؿازم ٠غارس یک ٨٠و٨ع را٦تؼدم ك ٧٠ٟ اؿث از ًؼٗی ة٥ ٣ُؼ ٠ی 

                                                           
, Mahajams.L 

- Pajo& Wallace 
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کارگیؼم ٠غارس ٨٦ق٤١غ در ق٧ؼ ةیؼز٤غ ٠كکالجی كز٨د دارد، ٠ا در ای٢  ا٣غازم ك ة٥ راق

اریٟ ة٥ ةؼرؿی كوْیث، ٠كکالت ك ٨٠ا٣ِ ٨٦ق٤١غ ؿازم در ٠غارس اةحغایی ای٢ پژك٦ف ٚنغ د

ق٤اؿی ٠غارس ٨٦ق٤١غ در ٠غارس دیغگاق ١ْٞ٠ی٢ در ظن٨ص آؿیبق٧ؼؿحاف پؼداظح٥ ك 

 ز٨یا ق٨یٟ(ق٧ؼ 

 اّویت ٍ ظطٍضت پػٍّف، هؿئلِ

٠تح٤ی ةؼ  ٣ُاـ ٠غرف آ٨٠زقی یکی از را٦تؼد٦ام ٤٠اؿب ةؼام صؼکث از ٣ُاـ آ٨٠زقی ؿ٤حی ة٥

، اةؼا٦ی١ی ك مادٚی٣اٝچیگؼا٣غازم ٠غارس ٨٦ق٤١غ اؿث( $٠ض٨١دم، پژك٦ف ك ج٨ٝیغ ّٟٞ، راق

 #(32.,٠ٛغـ، 

٦ام ٗؼدم ك آ٨٠ز ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ج٘اكت٠ض٨ریث ةعكیغف ة٥ ٣ٛف دا٣ف ةا٠غارس ٨٦ق٤١غ  

از ةی٢ ةؼدف ك یا  ج٨ا٤٣غ در ز٧ثآ٨٠زاف ٠یج٨ز٥ ةیكحؼ ة٥ ٣یاز٦ا، ّال ٙ ك اؿحْغاد٦ام دا٣ف

 #(-3.,کا٦ف قکاؼ آ٨٠زقی ٠ؤدؼ ك ٠٘یغ ةاق٤غ( $ةؼكدم ك دةٞی٨، 

دیغق ك ک١ت٨د ٤٠اةِ ٠اٝی ك ٗیؽیکی ز٧ث جس٧یؽ  ٣اکاٗی ة٨دف ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ٠حعنل ك آ٨٠زش 

ام ك جس٧یؽات ك ٠ٞؽك٠ات ٨٠رد٣یاز ای٢ ٠غارس از ٠كکالت ٦ام رایا٥٣ ٠غارس ٨٦ق٤١غ ة٥ ؿا٠ا٥٣

 #(33.,ةاق٤غ $ّـگؼم،  م ج٨ؿ٥ْ ای٢ ٠غارس ٠ی ی٨٠٥٤ز٨د درز٠

٦ام # ّغـ ةؼ٣ا٥٠+,+-# ك ز٠ا٣ی ك ١٦کاراف $.3.,جضٛیٛاجی ٠ا٤٣غ ٗیىی ك رص١ا٣ی $ 

ة٤ٞغ٠غت، ٣غاقح٢ ج١ایٜ ة٥ جغریؾ ة٥ قکٜ اٝکحؼك٣یکی، ٣ت٨د دؿح٨را١ْٜٝ ك ٨ٚا٣ی٢ ٠ؼة٨ط، 

ةؼام ٠غرؿاف، ک١ت٨د ة٨دز٥ ٦ام آ٨٠زقی ک١ت٨د کارق٤اؿاف ٠حعنل، ةؼگؽار ٣كغف دكرق

ؽارم ك ٣ؼـ ةار ك کاٗی، ک١ت٨د جس٧یؽات ك ا٠کا٣ات ؿعث کاٗی، ٣ت٨د ؿؼّث ؽارم کاٗی، ک١ت٨د ٗا ٗا

٦ام ٨٣ی٢ جغریؾ، ک١ت٨د ٠ضح٨ام  دةیؼاف ٠سؼ  ك کارآز٨٠دق ك ّغـ آق٤ایی ١ْٞ٠اف ةا ركش

ؽار٦ام آ٨٠زقی ٤٠اؿب، ٣ت٨د ج٘اكت ةی٢ ةؼ٣ا٥٠ اٝکحؼك٣یکی ك ٣ؼـ درؿی ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةا ٗا

٦ام درؿی، ز٠اف ك چیغ٠اف کالس، ّغـ جـٞي کاٗی ١ْٞ٠اف ك دا٣ف ٠غارس ّادم از٣ُؼ کحا 

ؼاد در اؿح٘ادق از ركش ٦ام  ٦ام ٨٣ی٢ در ةؼاةؼ ركش آ٨٠زاف ة٥ زةاف ا٣گٞیـی، ٠ٛاة٥ٞ ك ٠عاٝ٘ث ٗا

٦ام ٧٠ٟ ةؼ ؿؼ راق  ٨٤ّاف چاٝف جؼ از ٥١٦ ٠ـا ٜ ك ٨٠ا٣ِ ٗؼ٤٦گی را ة٥ؿ٤حی آ٨٠زش ك ٧٠ٟ
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 ج٨ؿ٥ْ ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةیاف ٨١٣د٣غ(

پژك٦كی را ةا٦غؼ ارزیاةی كوْیث در # .4.,درا٣ی، کؼـ دكؿث، ٚالك٣غم ك ص١ؽق رةاًی $ 

 ٣غ٣كاف داد ،«٠غؿ ٠٨٧٘٠ی ٠غرؿ٥ ٨٦ق٤١غ»٨٠ز٨د ٠غارس ٨٦ق٤١غ اؿحاف ٠از٣غراف ةؼ اؿاس 

حان ٨ٌٞ٠  ك ٠غارس ٨٦ق٤١غ ٔیؼدكٝحی ک٥ ٠غارس ٨٦ق٤١غ دكٝحی اؿحاف ٠از٣غراف در ؿٌش ٣ـت

 ٦ام ٠غؿ ٠٨٧٘٠ی ٠غرؿ٥ ٨٦ق٤١غ ٦ـث( در ؿٌش ٨ٌٞ٠  ك ٣ؽدیک ة٥ اؿحا٣غارد٦ا ك ٠ؤ٥٘ٝ

# پژك٦كی را ةا٦غؼ ةؼرؿی كوْیث ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةؼ اؿاس -4.,$ ّغٝیك  كزیؼم، صیغرم 

حؼا٥٣ ق٧ؼ یؽد اؿحا٣غارد٦ا ك ٠ٛایـ٥ ١ّٞکؼد آف ةا ٠غارس ّادم در کٞی٥ ٠غارس ٠ح٨ؿ٥ٌ دظ

ا٣ساـ داد٣غ ك ٣حایر ٣كاف داد ک٥ كوْیث ک٣٨٤ی ٠غارس ٨٦ق٤١غ از٣ُؼ ٠ضح٨ام یادد٦ی 

ام ةا ٠غارس در ؿٌش پایی٢ ك ج٧٤ا  دیغق ك ارجتاط رایا٥٣ یادگیؼم، زیؼؿاظث ٗاكا، ١ْٞ٠اف آ٨٠زش

د چ٤ی٢، ةی٢ ١ّٞکؼ در ٠ؤ٥٘ٝ اؿح٘ادق ٠غیؼاف از رایا٥٣ در ؿٌش ٨ٌٞ٠  ٚؼار دارد( ٦ٟ

آ٨٠زاف ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةا ّادم از٣ُؼ ج٘کؼ ا٣حٛادم، ج٘اكت ٤ْ٠ادار كز٨د ٣غاقث كٝی  دا٣ف

 م پیكؼٗث جضنیٞی $٠ْغؿ# ج٘اكت ٤ْ٠ادار ة٨د( درز٠ی٥٤

گیؼم # در ٠ٌا٥ْٝ ظ٨د ةا ٨٤ّاف دریٜ امٞی ّغـ قکٜ-4.,$ رةاًیام ك ص١ؽق ٧٠ازؼاف، ٥ْٞٚ 

٦ا در اؿحاف ٠از٣غراف از دیغگاق  ةؼام ج٨ؿ٥ْ آف کار٦اییمضیش ٠غارس ٨٦ق٤١غ ك ارا ٥ راق

٦ا ك دریٜ امٞی ّغـ  ٠غیؼاف ك کارق٤اؿاف ٤ٗاكرم اًالّات ك ارجتاًات ٣كاف داد٣غ ک٥ چاٝف

٦ا ك ٨ٚا٣ی٢ ٠ؼة٨ط ة٥ ازؼام ًؼح گیؼم مضیش ٠غارس ٨٦ق٤١غ قا٠ٜ ٣ت٨د دؿح٨را١ْٜٝقکٜ

آ٨٠زاف ارت ك کارآ٠غم ١ْٞ٠اف ك دا٣ف٦ام رزـ، ّغـ ٨٦٧٠ق٤١غ ؿازم ٠غارس، ّغـ زیؼؿاظث

ریؽم ٤٠ـسٟ ةؼام ٣ـتث ة٥ ج٨ٝیغ ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ٤٠ٌتٙ ةؼ ٣یاز٦ام آ٨٠زقی، ّغـ ةؼ٣ا٥٠

 ایساد اؿح١ؼار ٗؼآی٤غ یادد٦ی یادگیؼم ٦ـث(

ؿ٤سی اؿحٛؼار ٠غارس # در ٠ٌا٥ْٝ ظ٨د ةا ٨٤ّاف ا٠کاف,4.,$ پارؿازادق ك ّتغا٦٨ٝاةی، ٧٠ؼّٞی 

٦ام ٨ًرکٞی آ٠ادگی دةیؼؿحاف ٦ام دظحؼا٥٣ ق٧ؼ ا٨٦از، ٣كاف داد٣غ ک٥ ة٥یؼؿحاف٨٦ق٤١غ در دة

دظحؼا٥٣ ا٨٦از ةؼام اؿحٛؼار ٠غارس ٨٦ق٤١غ از دیغگاق ١ْٞ٠اف ك ٠غیؼاف در ؿٌش پایی٢ ٚؼار 

 دارد(
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ىٞعا٣ی  ارزیاةی كوْیث اؿحٛؼار ٠غارس ٠ح٨ؿ٥ٌ  # پژك٦كی را ةا٦غؼ+4.,$ ٚغسك  ٗا

٦ام ٠غیؼیث ٠غرؿ٥ ج٨ؿي  ک٥ ٠غارس اؿحاف در ٠ؤ٣٥٘ٝغ ٤اف ٣كاف داد٨٦ق٤١غ در اؿحاف ؿ١

آكرم اًالّات ك  ج٨ؿ٥ْ ٢ٗ زیؼؿاظثام، ٠ضیي یادد٦ی ك یادگیؼم،  ؿیـحٟ یکپارچ٥ رایا٥٣

ا٦ح١اـ ةیكحؼم ز٧ث اؿحٛؼار ٠غارس  ٣یاز٤٠غام ةا ٠غارس ٨٦ق٤١غ دیگؼ،  ارجتاط یکپارچ٥ رایا٥٣

آكرم ك ٠غیؼیث یکپارچ٥  دیغق در ص٨زق ٢ٗ ٥٘ ١ْٞ٠اف آ٨٠زش٠ؤٝ ا٠ا٨٦ق٤١غ در اؿحاف ٦ـث، 

 رایا٥٣ از َؼٗیث ك پحا٣ـیٜ ٤٠اؿتی ةؼام ایساد ٠غارس ٨٦ق٤١غ ةؼظ٨ردار ٦ـح٤غ(

# در ٠ٌا٥ْٝ ظ٨د ةا ٨٤ّاف ةؼرؿی ٣ٛاط ٨ٚت، وْٖ، 34.,$ ّا٠ٞیپ٨ر ك زتٜ ز٠ا٣ی، ٚنا  

ای٢ ٨٠ارد در ٠غارس ٨٦ق٤١غ دكٝحی  ٦ا ك ج٧غیغ٦ام ٗؼاركم ٠غارس ٨٦ق٤١غ، ة٥ ٠ٛایـ٥ٗؼمث

آ٨٠زاف ك دةیؼا٣كاف ٠یا٣گی٢ ٣ٛاط ٨ٚت، ةا ٔیؼا٣ح٘اّی پؼداظث( ٣حایر ٣كاف داد ک٥ از٣ُؼ دا٣ف

ةارجؼ اؿث  .٦ا در ٠غارس دكٝحی ك ٔیؼا٣ح٘اّی ٨٦ق٤١غ از صغ ٠ح٨ؿي وْٖ، ج٧غیغ٦ا ك ٗؼمث

٦ا در ای٢ ٠غارس، ٣ٛاط وْٖ ك ك ای٢ ةیا٣گؼ ای٢ ٣کح٥ اؿث ک٥ ةاكز٨د ٣ٛاط ٨ٚت ك ٗؼمث

 ج٧غیغ٦ایی ٣یؽ كز٨د دارد(

٦ام ج٨ؿ٥ْ ٠غارس  # در ٠ٌا٥ْٝ ظ٨د ةا ٨٤ّاف ةؼرؿی چاٝف32.,٠ض٨١دم ك ١٦کاراف $ 

٨٠رد٣یاز در كزارجعا٥٣،  ٦ا ة٥ جؼجیب ٨٤ّاف کؼد٣غ5 ٣ت٨د ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ٨٦ق٤١غ در کك٨ر، چاٝف

قتک٥ ٠ضٞی ك اجناؿ ة٥ ای٤حؼ٣ث، ؿازگار ٣ت٨دف  ٦ام ٨٠رد٣یاز ٠ا٤٣غٗؼا٦ٟ ٣ت٨دف زیؼؿاظث

 (ؿاظحار ك جكکیالت ٠غارس کك٨ر

ؿازم ًؼح ٨٦ق٤١غ ؿازم ٠غارس، در م پیادق ٦ایی درز٠ی٥٤ة٤اةؼای٢ ةاكز٨د ٠كکالت ك ٣گؼا٣ی 

ق٤اؿی ٠غارس ٨٦ق٤١غ در ٠غارس ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ةؼرؿی دیغگاق ١ْٞ٠ی٢ در ظن٨ص آؿیب

 ٨د(ق ق٧ؼ ةیؼز٤غ پؼداظح٥ ٠ی

 پػٍّفاّساف 

١ْٞ٠ی٢ در ظن٨ص آؿیب٠ْاك٣ی٢ ك  ٠غیؼاف،ةؼرؿی دیغگاق  پژك٦ف،در ای٢ ٦غؼ امٞی 

ای٢ پژك٦ف ّالكق ةؼ پؼ کؼدف ظأل ةاقغ(  ٠یق٤اؿی ٠غارس ٨٦ق٤١غ در ٠غارس ق٧ؼ ةیؼز٤غ 

گیؼم در ٨٠رد ة٧ت٨د كوْیث ٨٠ز٨د ٠غارس ك پژك٦كی، ةؼام ٠ـئ٨ٝی٢ ٠غارس، ز٧ث جن١یٟ
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٦ا ك ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٣ارؿاییجا ١٣ایغ  ی٠ ٦ام آی٤غق اًالّات ارزق٤١غم را ٗؼا٦ٟمریؽةؼ٣ا٥٠

ؽایف ةازد٦ی، پیف ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ ٠غارس ز٧ث ة٧ت٨د ركش ٦ا ك ةی٤ی٦ا ك ٣یٜ ة٥ ا٦غاؼ ك ٗا

 ( ا٦غاؼ زؽ ی ای٢ پژك٦ف ّتارت اؿث از5جن١ی١ات رزـ را اجعاذ ١٣ای٤غ

 ةاقغ5 ؿؤارت زیؼ ٠ی ٦غؼ از ای٢ پژك٦ف پاؿعگ٨یی ة٥

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم چگ٥٣٨ اؿث؟ از دیغگاق ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ، كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم چگ٥٣٨  از دیغگاق ٠ْاك٣ی٢ ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ، كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

 اؿث؟

ازم چگ٥٣٨ ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿ از دیغگاق آ٨٠زگاراف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ، كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

 اؿث؟

 قغق در ای٢ پژك٦ف ّتارت اؿث از5 در ٣ُؼ گؼٗح٦٥ام  ٗؼوی٥

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق ٠غیؼاف ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق ٠ْاك٣ی٢ ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق آ٨٠زگاراف ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

 ضٍـ پػٍّف

آ٠ارم ای٢ پژك٦ف قا٠ٜ کٞی٥  زا٥ْ٠( ةاقغ ٠یی٢ پژك٦ف ج٨می٘ی از ٨٣ع پی١ایكی ركش ا

٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ در ؿاؿ  #+,,$ ٠ْاك٣ی٢ك  ٣٘ؼ# .4$ ٠غیؼاف، ٣٘ؼ# 2/1$ آ٨٠زگاراف

، ق٧ؼ ة٨دقام  گیؼم جنادٗی ظ٨ق٥ ركش ٥٣٨١٣ جضٛیٙ،در ای٢  ةاقغ( ٠ی .4)/4جضنیٞی 

ةؼ  ٦ا پؼؿك٤ا٥٠ اؿث( قغق پؼاک٤غق ٦ا ٚـ١ثقغق ك ٥٣٨١٣ ةی٢ ای٢  یٟةیؼز٤غ ة٥ چ٧ار ٚـ١ث جٛـ

ّتارت اؿث از5  جْغاد ٥٣٨١٣ ا٣حعاةی ةؼ اؿاس پـث ؿاز٠ا٣ی ك ,اؿاس زغكؿ کاجؼٝیک ك ٦گی٤ؽ

آكرم اًالّات  در ای٢ پژك٦ف ز٧ث ز١ِ .٣٘ؼ# +.٣٘ؼ# ك ٠ْاكف $ 0-$ ٣٘ؼ#، ٠غیؼ +-,$ آ٨٠زگار

( ای٢ ق٨د ٠ی  اؿح٘ادق ٤١غ ؿازم از پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٨٠٥رد٣یاز درةارق ٨٠ا٣ِ ٨٦ق

                                                           
, ( Kotrilk and Higgins 
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 جایی اؿث( 0اؿث ك ١٣ؼق د٦ی آف ةؼ ٠ت٤ام ٠ٛیاس ٝیکؼت  ؿؤاؿ 1-پؼؿك٤ا٥٠ صاكم 

 ضٍایی ٍ پبیبیی

ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ٠ا٦یث ای٢ پژك٦ف ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤، پؼؿك٤ا٥٠ اؿحا٣غاردم كز٨د 

قغق در ز٠ی٥٤  كق ةؼ ٠ٌا٥ْٝ ٠ح٨ف ك جضٛیٛات ا٣ساـ٣غارد، ز٧ث ج٧ی٥ پؼؿك٤ا٥٠، ّال

٨٠ردپژك٦ف، از ٣ُؼات ارز٣غق اؿاجیغ ك پژك٦كگؼاف در ای٢ ّؼم٥ ك ١٦چ٤ی٢ کارق٤اؿاف ٤ٗاكرم 

ة٤اةؼای٢  ؛قغق اؿث كپؼكرش اؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی ة٧ؼق گؼٗح٥ اًالّات ادارق کٜ آ٨٠زش

ةؼام ؿ٤سف پایایی  ی ةؼظ٨ردار اؿث(قغق از ركایی ك اّحتار ٠ضح٨ایی کاٗ پؼؿك٤ا٥٠ ج٧ی٥

ام ک٨چک  قغق، در ٥٣٨١٣ اؿح٘ادق قغ( پؼؿك٤ا٥٠ اكٝی٥ ج٧ی٥ آز٨٠ف پیفپژك٦ف صاوؼ از ركش 

از زا٥ْ٠ آ٠ارم ج٨زیِ قغ، ةؼام ٠ضاؿت٥ ١٦ا٤٦گی درك٣ی ةی٢ ؿؤارت ك ٚاةٞیث  +0قا٠ٜ 

 +*/3حیس٥ آف ةؼاةؼ ةا ٣ ک٥ ؛ا١ًی٤اف ة٥ پؼؿك٤ا٥٠ از آز٨٠ف آٝ٘ام کؼك٣تاخ اؿح٘ادق گؼدیغ

د٤٦غق ٠یؽاف ةـیار ٨ٌٞ٠  ١٦تـحگی ةی٢ ؿؤارت ك ١٦چ٤ی٢ ٚاةٞیث  ( ای٢ ٣كافةاقغ ٠ی

كجضٞیٜ اًالّات از زغاكؿ ك ٨١٣دار٦ام آ٠ار  ةؼام جسؽی٥ (ةاقغ ٠یا١ًی٤اف ة٥ پؼؿك٤ا٥٠ 

 ث(قغق اؿ ام ا٣ساـ ٥٣٨١٣ جک Tاز آز٨٠ف  ةا اؿح٘ادقآ٠ار اؿح٤تاًی ك ١٦چ٤ی٢  ج٨می٘ی

 ّب ٍ ًتبیح یبفتِ

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق ٠غیؼاف ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

قغق اؿث( ٣حایر ای٢ آز٨٠ف در زغكؿ  ام اؿح٘ادق جک ٥٣٨١٣ tای٢ ٗؼوی٥ از آز٨٠ف  ةؼام آز٨٠ف

 قغق اؿث( ٣كاف دادق #,$ق١ارق 
 

 گبُ هسیطاىٍظؼیت َّقوٌس ؾبظی اظ زیس ای ته ًوًَِ tًتبیح آظهَى  (1 ق١ارق)خسٍل 

 78هیبًگیي آظهَى ;

درز٥  T ا٣ضؼاؼ ٠ْیار ٠یا٣گی٢ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝ

 آزادم

ؿٌش 

 م٤ْ٠ادار

 $دك دا٥٤٠#

اظحالؼ 

 ٠یا٣گی٢

 ++++3(+,- +++. /- 12-(/- +1002(-, +++-(12 ٨٦ق٤١غ ؿازم

 

از ٠یا٣گی٢  +++-(12كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم ةا ٠یا٣گی٢ # ,$ق١ارق ةؼ اؿاس ٣حایر زغكؿ  
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٤ْ٠ادار اؿث( ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥  +*,++٦ا در ؿٌش  جؼ ة٨دق ك ای٢ ج٘اكت ک٨چک #23$ آز٨٠ف

از دیغگاق ٠غیؼاف كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم در كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار ٣غارد ك ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ اكؿ 

 پژك٦ف رد قغق اؿث(

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق ٠ْاك٣ی٢ ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

قغق اؿث( ٣حایر ای٢ آز٨٠ف در زغكؿ  ام اؿح٘ادق جک ٥٣٨١٣ tآز٨٠ف  ای٢ ٗؼوی٥ از ةؼام آز٨٠ف 

 قغق اؿث( ٣كاف دادق #-$

 ٍظؼیت َّقوٌس ؾبظی اظ زیسگبُ هسیطاى ای ته ًوًَِ tآظهَى  حی( ًتب2)خسٍل 

 78هیبًگیي آظهَى ;

 ٠یا٣گی٢ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝ
ا٣ضؼاؼ 

 ٠ْیار
T 

درز٥ 

 آزادم

ؿٌش 

 م٤ْ٠ادار

 $دك دا٥٤٠#

اظحالؼ 

 ٠یا٣گی٢

 ....,(+,- +++. 4- 24,(3- 1+231(1 3112(12 ٨٦ق٤١غ ؿازم
 

٠یا٣گی٢  از 3112(12كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم ةا ٠یا٣گی٢  #-$ق١ارق ةؼ اؿاس ٣حایر زغكؿ  

٤ْ٠ادار اؿث( ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥  +*,++٦ا در ؿٌش  جؼ ة٨دق ك ای٢ ج٘اكت # ک٨چک23$ آز٨٠ف

كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار ٣غارد ك ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ دكـ از دیغگاق ٠ْاك٣ی٢ كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم در 

 پژك٦ف رد قغق اؿث(

 ٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم از دیغگاق آ٨٠زگاراف ٨ٌٞ٠  اؿث( كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ

قغق اؿث( ٣حایر ای٢ آز٨٠ف در زغكؿ  ام اؿح٘ادق جک ٥٣٨١٣ tای٢ ٗؼوی٥ از آز٨٠ف  ةؼام آز٨٠ف

 قغق اؿث( ٣كاف دادق #.$
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 ٍظؼیت َّقوٌس ؾبظی اظ زیسگبُ هسیطاى ای ته ًوًَِ tآظهَى  حی( ًتب3خسٍل )

 78هیبًگیي آظهَى ;

 T انحراف مل ار م انگ   ها مؤلفه
درجه 

 آزاد 

سطح 

)دو   ملنادار

 دامنه(

اختالف 

 م انگ  

 7.30833- 000. 119 6.024- 13.29042 70.6917 هوضمند ساز 

 

٠یا٣گی٢  از 14,2(+٠2یا٣گی٢  كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم ةا #.ق١ارق $ زغكؿةؼ اؿاس ٣حایر  

٤ْ٠ادار اؿث( ای٢ ةغاف ٤ْ٠اؿث ک٥  +*,++٦ا در ؿٌش  جؼ ة٨دق ك ای٢ ج٘اكت # ک٨چک23$ آز٨٠ف

از دیغگاق آ٨٠زگاراف كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم در كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار ٣غارد ك ة٤اةؼای٢ ٗؼوی٥ 

 ؿ٨ـ پژك٦ف رد قغق اؿث(

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

٦ام ٨٦ق٤١غ ؿازم ٠غارس اةحغایی ق٧ؼ ةیؼز٤غ  كوْیث ٠ؤ٥٘ٝةؼرؿی  پژك٦ف صاوؼ ةا٦غؼ

٦ام آ٠ارم جضٞیٜ قغ٣غ(  ٦ایی ٠ٌؼح ک٥ ةا اؿح٘ادق از آز٨٠ف ا٣ساـ قغ( در ای٢ پژك٦ف ٗؼوی٥

قغق اؿث( در ٠ٛایـ٥ ای٢ ٣حایر،  ٦ا در ای٢ ٗنٜ ةیاف ٦ا ةا ٣حایر دیگؼ پژك٦ف ٣حایر ای٢ آز٨٠ف

٦ام  ٦ا ةا اؿح٘ادق از ٣ُؼی٥ چ٤ی٢ ٣حایر ای٢ پژك٦ف ق ك ٦ٟقغ ٦ام ٠كاة٥ ك ٠ٕایؼ ةیاف پژك٦ف

 ٨٠ز٨د جتیی٢ قغق اؿث(

قغق در ٚاٝب ؿ٥ ٗؼوی٥ پژك٦ف ٣كاف داد ک٥ از دیغگاق ٠غیؼاف،  ا٣ساـ ٦ام ٠س٨١ع ةؼرؿی 

٠ْاك٣ی٢ ك آ٨٠زگاراف كوْیث ٨٦ق٤١غ ؿازم در كوْیث ٨ٌٞ٠ةی ٚؼار ٣غارد ك از ؿٌش ٠یا٣گی٢ 

# ١٦ـ٨ اؿث ,4.,ای٢ ٣حایر ةا ٣حایر پژك٦ف ّتغا٦٨ٝاةی ك ١٦کاراف $ جؼ اؿث( ٣ُؼم پایی٢

٦ام دظحؼا٥٣ ا٨٦از ةؼام ٨ًرکٞی آ٠ادگی دةیؼؿحاف در ٠ٌا٥ْٝ ظ٨د، ٣كاف داد٣غ ک٥ ة٥ ٦ا آف

 اؿحٛؼار ٠غارس ٨٦ق٤١غ از دیغگاق ١ْٞ٠اف ك ٠غیؼاف در ؿٌش پایی٢ ٚؼار دارد(

ف ظ٨د ٣كاف داد٣غ ک٥ كوْیث ک٣٨٤ی ٠غارس # در پژك٦-4.,١٦چ٤ی٢ صیغرم ك ١٦کاراف $ 
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ام  دیغق ك ارجتاط رایا٥٣ ٨٦ق٤١غ از٣ُؼ ٠ضح٨ام یادد٦ی یادگیؼم، زیؼؿاظث ٗاكا، ١ْٞ٠اف آ٨٠زش

 ک٥ ةا ٣حایر پژك٦ف صاوؼ ١٦ع٨ا٣ی دارد(ٚؼار داقث ةا ٠غارس در ؿٌش پایی٢ 

ىٜ ٣حایر ای٢ جضٛیٙ ةا ٣حایر پژك٦ف  رزیاةی كوْیث اؿحٛؼار # ةا٦غؼ ا+4.,ظا٣ی ك ٚغس $ ٗا

ک٥ ٣كاف داد ٠غارس  ٠غارس ٠ح٨ؿ٥ٌ ٨٦ق٤١غ در اؿحاف ؿ٤١اف از دیغگاق ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف

ام، ٠ضیي یادد٦ی ك  ٦ام ٠غیؼیث ٠غرؿ٥ ج٨ؿي ؿیـحٟ یکپارچ٥ رایا٥٣ اؿحاف در ٠ؤ٥٘ٝ

غ ام ةا ٠غارس ٨٦ق٤١ آكرم اًالّات ك ارجتاط یکپارچ٥ رایا٥٣ یادگیؼم، زیؼؿاظث ج٨ؿ٥ْ ٢ٗ

 (ةاقغ ی، ١٦ـ٨ ٠اؿثدیگؼ، ٣یاز٤٠غ ا٦ح١اـ ةیكحؼم ز٧ث اؿحٛؼار ٠غارس ٨٦ق٤١غ 

# ةا٦غؼ ارزیاةی كوْیث ٨٠ز٨د .4.,١٦کاراف $ك  را٣یةا ٣حایر پژك٦ف د ٣حایر ای٢ جضٛیٙ 

٣كاف دادق ک٥ « ٠غؿ ٠٨٧٘٠ی ٠غرؿ٥ ٨٦ق٤١غ»٠غارس ٨٦ق٤١غ اؿحاف ٠از٣غراف ةؼ اؿاس 

حاف ٠از٣غراف در ؿٌش ٣ـتحان ٨ٌٞ٠  ك ٠غارس ٨٦ق٤١غ ٠غارس ٨٦ق٤١غ دكٝحی اؿ ،ة٨د

٦ام ٠غؿ ٠٨٧٘٠ی ٠غرؿ٥  ٔیؼدكٝحی در ؿٌش ٨ٌٞ٠  ك ٣ؽدیک ة٥ اؿحا٣غارد٦ا ك ٠ؤ٥٘ٝ

ج٨ا٣غ ٣اقی از ج٘اكت در ٠ضٜ  ( دٝیٜ ٠ٕایؼت ای٢ ٣حایر ٠یةاقغ ٠ی٨٦ق٤١غ ٦ـث( ٠ٕایؼ 

ق٤١غ ؿازم ٠غارس ١ّٞکؼد ٦ام کك٨ر در ةضخ ٨٦ ٦ا ةاقغ( جْغادم از اؿحاف ازؼام پژك٦ف

٦ا ة٧ت٨د یاةغ ك در  ٦ا در قاظل ا٣غ ك ای٢ ٧٠ٟ ةاّخ قغق اؿث جا كوْیث آف ة٧حؼم داقح٥

كوْیث ٨ٌٞ٠  ٚؼار ةگیؼ٣غ( ٣حایر پژك٦ف صاوؼ ٣كاف داد ک٥ در اؿحاف ظؼاؿاف ز٨٤ةی 

ةا درؿحی ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ازؼا٣كغق اؿث ك یا جالش ٠ىاّ٘ی ةؼام آف م٨رت ٣گؼٗح٥ اؿث ك  ة٥

 داریٟ( كوْیث ٨ٌٞ٠  ٗام٥ٞ

اٗؽارم وْیٖ ك  اٗؽارم ك ؿعث ٣ؼـ ٦ام ج٨اف گ٘ث ک٥ زیؼؿاظث در جتیی٢ ای٢ ٣حایر ٠ی 

چ٤ی٢ ّغـ ا٠کاف دؿحؼؿی ة٥ ٤٠اةِ آ٨٠زقی ظاص ٨٦ق٤١غ ؿازم ةؼام  ٦ٟ

٦ام جعننی در ای٢ ص٨زق ةاّخ قغق اؿث جا ج١ا٠ی  د٤٦غگاف ك ٣ت٨د آ٨٠زش آ٨٠زش

جؼ از ؿٌش  ٨٦ق٤١غ ؿازم، پایی٢ ٨٣ّی ة٥در آ٨٠زش ك یا  ICTاؿح٘ادق از ٠ؤدؼ ةؼ  ٦ام ز٤ت٥

ج٨ا٣غ ٣اقی از ای٢ ةاقغ ک٥  ٠ی چ٤ی٢ ٨ٌٞ٠  ك ٠یا٣گی٢ ٣ُؼم ٚؼار گیؼ٣غ( ای٢ ٣حایر ٦ٟ

٨٦ق٤١غ ؿازم در کك٨ر ٠ا در اةحغام راق ة٨دق ك ٨٤٦ز ة٥ ا٦غاؼ اكٝی٥ ظ٨د دؿث پیغا ٣کؼدق 
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كپؼكرش اّٟ از ٣یؼك٦ام  ا٣غرکاراف ص٨زق آ٨٠زش ـث ک٥ دؿثاؿث( اٝتح٥ ای٢ ةغاف ٤ْ٠ا ٣ی

ةایـث دؿث از ْٗاٝیث ك جالش ةؼدار٣غ ك ٤٠حُؼ ٣حیس٥ ةغكف جالش در  م٘ی ك ؿحادم ٠ی

ازپیف در ای٢ ص٨زق جالش ك  ةایـث ای٢ ّؽیؽاف ةیف ةضخ ٨٦ق٤١غ ؿازم ةاق٤غ( ةٞک٥ ٠ی

٦ا دؿث  ةغاف ٠غت ا٦غاؼ اكٝی٥ ك ک٨جاقْٗاٝیث ١٣ای٤غ جا ٚتٜ از اج١اـ ز٠اف ةؼام رؿیغف ة٥ 

 ریؽم ک٤٤غ( ةؼ٣ا٥٠ یاة٤غ ك ةؼام رؿیغف ة٥ ا٦غاؼ ة٤ٞغ٠غت

 

 هٌبثغ

ىٞعا٣ی،   در ٨٦ق٤١غ ٠ح٨ؿ٥ٌ ٠غارس اؿحٛؼار كوْیث #( ارزیاةی+4.,ك ٚغس، ؿ١ٝ٨از $ ٠ؼیٟٗا

الّات آكرم ١ْٞ٠اف( ٢ٗ ك ٠غیؼاف دیغگاق از ؿ٤١اف اؿحاف #، ,$-یحی، جؼة در ٨ّٞـ ك ارجتاًات ًا

-.(.4) 

#( جغریؾ ٠ؤدؼ ةا اؿح٘ادق از ٤ٗاكرم در آ٨٠زش ّاٝی( .++-ةیحؽ، آم، دةٞی٨ $ج٣٨ی#؛ پ٨ؿ، گارم $

 ةی ّكؼت ز٠ا٣ی ك ؿیغ ٠ض١غا٠ی٢ ُّی١ی( ج٧ؼاف5 ؿ١ث( جؼز5٥١ ةی

٦ام آ٨٠زقی ٨٣ی٢  #( ٠ٛایـ٥ ؿ٨د٤٠غم ركش32.,زْ٘ؼم ک٨ظا٨ٝ، رٚی٥ ك ّٞی ص١یغم، ٤٠ن٨ر $

آ٨٠زاف ك ؿ٤حی $ؿع٤ؼا٣ی# از٣ُؼ دؿحاكرد٦ام ق٤اظحی، ّاً٘ی ك رٗحارم دا٣ف $٦ٟ آ٨٠زم#

 (,2)-4، 42دةیؼؿحا٣ی( ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث، 

یث-++-صغاد، كادم دم؛ دراکـٞؼ، اٝکـا٣غر $ ك  ٦ا، پارا٠حؼ٦ا #( ٤ٗاكرم ةؼام آ٨٠زش، ٚاٞة

 ؼاف5 ٣ی(روا ٠ٛغـ( ج٧ ا٣غاز٦ا( جؼز5٥١ ٠ض١غروا ؿؼکار آرا٣ی ك ّٞی چكٟ

 ةؼ اؿاس ٨٦ق٤١غ ٠غارس كوْیث #( ةؼرؿی-4.,؛ كزیؼم، ٠ژدق ك ّغٝی، ٗؼیتا $٠ؼیٟصیغرم، 

ّادم(  ٠غارس ةا آف آ٨٠زاف دا٣ف ا٣حٛادم ج٘کؼ ك جضنیٞی ١ّٞکؼد ك ٠ٛایـ٥ اؿحا٣غارد٦ا

 (.2,)4/,#، -$/جؼةیحی، در ٨ّٞـ ارجتاًات ك اًالّات آكرم ٢ٗ

 #( ارزیاةی.4.,$ ٧ٌ٠ؼقرةاًی،  ك ص١ؽق صـ٢؛ ٚالك٣غم، ی٨٣ركزّٞدكؿث،  ؛ کؼـک١اؿدرا٣ی، 

 ٠غرؿ٥ ج٨ؿ٥ْ ٠٨٧٘٠ی ٠غؿ ةؼ اؿاس ٠از٣غراف اؿحاف ٨٦ق٤١غ ٠غارس ٨٠ز٨د كوْیث

ٙ  (2/)4.#، .$/پؽقکی،  آ٨٠زش ج٨ؿ٥ْ ٨٦ق٤١غ( ٗا
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الّات ك ارجتاًات ك ج٨ؿ٥ْ صؼ٥ٗ-4.,زارع ٠ٛغـ $ ىام  #( ةؼرؿی راة٥ٌ ؿ٨اد ٤ٗاكرم ًا ام ّا

ؿارف، دا٣كکغق  ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ آ٨٠زش ةؽرگ ١ٞی دا٣كگاق ةیؼز٤غ( پایافّ ٦یئث

 ٣كغق( ركا٣ك٤اؿی ك ٨ّٞـ جؼةیحی، دا٣كگاق ج٧ؼاف، چاپ

#( ةؼرؿی ٣ٛاط ٨ٚت، وْٖ، 34.,پ٨ر، ةیحا ك زتٜ ّا٠ٞی، زالؿ( $ةی ّكؼت؛ ٚنا ز٠ا٣ی، ةی

#، 1.$٦4ام آ٨٠زقی، رم٦ام ك ج٧غیغ٦ام ٗؼاركم ٠غارس ٨٦ق٤١غ( ٗن٤ٞا٥٠ ٨٣آكٗؼمث

,+,(24) 

٦ام جضٛیٙ در ٨ّٞـ رٗحارم(  #( ركش/3., ك 21.,ؿؼ٠غ، ز٦ؼق؛ ةازرگاف، ّتاس؛ صسازم، ا٥٧ٝ $

 ج٧ؼاف5 آگاق(

٦ام ق٤اظحی ك ظ٨دج٤ُی١ی در #( ؿتک31.,اهلل $ق٧ا٠ث، ٗا٥١ً؛ کغی٨ر، پؼكی٢ ك ٗؼزاد، كٝی

٦ام ؿ٤حی( ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث، یي٠ضیي یادگیؼم ة٥ ک١ک کا٠پی٨جؼ ك ٠ٛایـ٥ آف ةا ٠ض

4/ ،03(/,) 

٦ام ج٨ؿ٥ْ ٠غارس ٨٦ق٤١غ در  صٜ #( ةؼرؿی ٠كکالت ك راق33.,ّـگؼم، ٨٠ؿی $

 كپؼكرش آذرةایساف ٔؼةی( آذرةایساف ٔؼةی از ٣گاق ١ْٞ٠اف( ؿاز٠اف آ٨٠زش ٦ام ق٧ؼؿحاف

ت $ةا ركیکؼد زا٠ِ ة٥ #( ٤ٗاكرم اًالّات ك ارجتاًا32.,ٌّار ٣یا، اص١غ؛ ٗالح، ٠ض١غروا $

 ٦ام اًالّاجی#( ج٧ؼاف5 ٠ت٤ام ظؼد( ؿا٠ا٥٣

 ( ج٧ؼاف5 ادةـحاف(-درز٥  ICDL#( رایا٥٣ کار .3.,ٚؼةا٣ی، ٧٠غم $

#( ةؼرؿی 32.,٠ٛغـ، ٠ض١غروا $٠ض٨١دم، زْ٘ؼ؛ ٣اٝچیگؼ، ؿؼكش؛ اةؼا٦ی١ی، ةاةک ك مادٚی

 (-/)+.، 2-م آ٨٠زقی، ٦ا٦ام ج٨ؿ٥ْ ٠غارس ٨٦ق٤١غ در کك٨ر( ٗن٤ٞا٥٠ ٨٣آكرم چاٝف

الّات ٤ٗاكرم ك آ٠ار ٠ؼکؽ  ٨٦ق٤١غ ؿازم ٣ا٥٠ #( قی٨ق+4.,كپؼكرش $ آ٨٠زش كزارت ارجتاًات ك ًا

 ٠غارس(

٦ام  ٦ا ك ج٧غیغ٦ا( ٠ا٤٦ا٥٠ ٤ٗاكرمٗؼمث )#( ٠غارس ٨٦ق٤١غ30.,٨٠صغم م٘ث، ٠ض١غروا( $

 (2.)٨٣.4ی٢، 

ام ك ٠كارکحی #( جثدیؼ آ٨٠زش ة٥ ركش پؼكژق33.,پ٨ر، ٣غا؛ ی٨ؿ٘ی، ّٞیؼوا ك صٛا٣ی، ٗؼیتا $یؽدیاف
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ؿازم(  آ٨٠زاف دظحؼ ؿ٨ـ جسؼةی ٨ٗردق٧ؼ درس آ٠ار ك ٠غؿةؼ پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف

 (30)43، --ٗن٤ٞا٥٠ دا٣ف ك پژك٦ف در ٨ّٞـ جؼةیحی، 

Archibong, IjeomaAniedi; Ogbiji, Joseph E. Idem, Franca Anijaobi (-+,+). 

ICT Competence among Academic Staff in Universities in Cross Rivers 

State, Nigeria. Computer and Information Science, Vol. ., No. /; PP. ,+ 
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