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ثطضؾی تإثیطآهَظـفلؿفِ هجتٌی ثط هحتَای ثَهی ثط ضٍحیِ
پطؾكگطی زاًفآهَظاى زذتط پبيِ پٌجن قْطؾتبى ًیكبثَض
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:
ؿیغاص١غ صـی٤ی 1ك ا٣ـی ٥ةیگ ٟصـی٤ی

2

چکیسُ
٦غؼ ای ٢پژك٦ف جأدیؼآ٨٠زش ٗٞـ٘٠ ٥تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼمدا٣فآ٨٠زاف
دظحؼ پای ٥پ٤س ٟاةحغایی در ؿاؿ جضنیٞی  93-94در ق٧ؼؿحاف ٣یكاة٨ر اؿث .ای ٢پژك٦ف ة٥
ركش ٣ی ٥١جسؼةی ك ةا ة٧ؼقگیؼم از ًؼح جضٛی ٙپیفآز٨٠ف-پؾ آز٨٠ف ك ةا اؿح٘ادق از گؼكق
ک٤حؼؿ اؿث .زا ٥ْ٠آ٠ارم ای ٢پژك٦ف را کٞی ٥دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ پای ٥پ٤س ٟاةحغایی ق٧ؼؿحاف
٣یكاة٨ر درؿاؿ جضنیٞی  93-94جككی ٜداد٣غ .از ٠یاف آف٦ا ٘٣ 40ؼ ة٨٤ّ٥اف ٥٣٨١٣ةاركش -
٥٣٨١٣گیؼم چ٤غ٠ؼص٥ٞام ظ٨ق٥ام ا٣حعاب قغف دكدر دك گؼكق ٘٣ 20ؼم آز٠ایف كک٤حؼؿ-
ٚؼارگؼٗح٤غ .گؼكق آز٠ایف در ً٨ؿ ٠غت چ٧ار ٠اق ة٠ ٥غت  15زٞـ ٥ك ٦ؼ ٘٦ح ٥یك زٞـ- ٥
یكؿاّحی آ٨٠زش ج٘كؼ دریاٗث ٨١٣د٣غ .ةؼام اؿح٘ادق از ٠ضح٨ام ة٠٨ی٠ ،ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی در
ٚاٝب داؿحاف ،ة ٥قی٨قام ٚاة ٟ٧ٜٗك ة٠٨ی جغكی٢قغق اؿث .ةؼام ج٧ی٤٠ ٥اةِ آ٨٠زقی
س
٨٠رداؿح٘ادق در کالس از داؿحاف٦ام ة٠٨ی ایؼا٣ی-اؿال٠ی ک ٥صاكم ٠ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی در ِ
١ٞٚؼك امٞی ٗٞـ٘ ٥یْ٤ی ٦ـحیق٤اؿی ،ق٤اظثق٤اؿی كرزش ق٤اؿی ٠یةاقغ ،اؿح٘ادق قغ.
ة٨ُ٤٠٥ر زِ١آكرم دادق٦ا ك جأدیؼ آف در ركصی ٥پؼؿكگؼم از پؼؿك٤ا ٥٠پؼؿكگؼم ٠ضٙٛ
ؿاظح ٥اؿح٘ادق گؼدیغ .ةؼام جسؽی٥كجضٞی ٜداد٦ا از ركش جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ اؿح٘ادق قغ.
 . 1کارق٤اؿی ارقغ ٠غیؼیث آ٨٠زقی ٨٣$یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ#
 . 2کارق٤اؿی آ٨٠زش اةحغایی

www.SID.ir

Archive of SID

| 103

یاٗح٦٥ام ای ٢پژك٦ف در٠س٨١ع ةیا٣گؼ ای ٢اؿث ک ٥آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی جأدیؼ
٠ذتحی ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف دارد.
ٍاغُّبی کلیسی :آهَظـ فلؿفِ ،پطؾكگطی ،هحتَای ثَهی ،زاؾتبىّبی فلؿفی

هقسهِ
جاریط ج٘كؼ ةكؼ ة١٦ ٥ؼاق آٗؼی٤ف ا٣ـاف جا ٗؼاؿ٨م جاریط پیف ٠یركد٦ .ؼگاق ا٣ـا٣ی ٠یزیـح٥
ٗكؼ ك ا٣غیك ٥را ة٨٤ّ ٥اف یك كیژگی زغایی ٣اپػیؼةا ظ٨د داقح ٥ك ٦ؼ زا ا٣ـا٣ی گاـ ٧٣ادق جْٜٛ
ك ج٘كؼ را ةا ظ٨د ةؼدق اؿث .چاٝف ة٧ـازم ج٘كؼات ک٨دکاف ٦ـح٠ ٥ؼکؽم آ٨٠زشكپؼكرش اؿث
ك در ٧٠ؼ ك ٨٠ـ٦ام اظیؼ در کا٨٣ف ج٨ز ٥امالصات ةؼ٣ا ٥٠درؿی ٚؼار داقح ٥اؿث .آ٨٠زش ٣ض٨ق
ا٣غیكیغف ة ٥ک٨دکاف ٦ـح٠ ٥ؼکؽم ٧٣ىث ز٧اف ٗٞـ٘ ٥ک٨دکاف اؿثٞٗ .ـ٘٥امک٥ةؼام پیكتؼد
ا٣غیكیغف ،یادگیؼم٧٠ ،ارت٦ام کال٠ی ،پؼؿكگؼم ،ظالٚیث ك ٚاةٞیث٦ام  ٥١٦ک٨دکاف در
ةـیارم از کك٨ر٦ام ز٧اف از آف ة٧ؼق ٠یةؼ٣غ .جْٞی ٟجؼةیحی ک٠ ٥ساؿ ك ا٠كاف جسؼة٨١٣ ٥دف
چ٤یٝ ٢ػجی را از ا٣ـاف ؿٞب ١٤٣ایغ ،ا٣ـا٣ی اؿث .یكی از كیژگی٦ام  ٟ٧٠ا٣ـاف ك ٣عـحی٢
دٝی ٜپؼداظح ٢ة ٥ا٣غیك ٥ؿؤاؿ ٠ض٨رم در جْٞی ٟك جؼةیث ک٤سكاكم اكؿث .در ٦ؼ زایگا٦ی ک٥
ةاقی ٟةا پؼؿف٦ام ک٨دکا ٥٣كی ٜمضیشجؼ ای٤ك ٥ةا پؼؿف٦ام دكراف ک٨دکی آق٤ا ٦ـحی.ٟ
پؼؿف٦ا ٦یچگاق ةٗ ٥ؼد ،ز٠اف ظاص كی ٜیك ٠ ٥ٌٛ٤٠ضغكد ٣ت٨دق اؿث .پؼؿف٦ا درم٨رجیک٥
در زؼیاف مضیش ٚؼار ةگیؼ٣غ ك پؼؿكگؼ ٣یؽ ةؼام رؿیغف ة ٥ز٨اب جالش ک٤غ٠ ،یج٨ا٤٣غ جتغیٜ
ة ٥یك صؼکث ؿاز٣غق اظالؽ ق٣٨غ .زا ٥ْ٠ةكؼم ةؼ اؿاس ١٦ی ٢زؼیاف ظالؽ در ًی دكراف
٠عح ٖٞکا ٜ٠ك کاٜ٠جؼ قغق اؿث ک٠ ٥یج٨اف گ٘ث ک ٥ةـیارم از یاٗح٦٥ام ا٠ؼكز ،كاـدار
پؼؿف٦ام دیؼكز اؿث .ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ة ٥ک٨دکاف ،ةؼ٣ا ٥٠اؿث ک ٥در راؿحام پؼكرش
ج٘كؼ ك ج٘كؼ كرزم ٌ٠ؼحقغق اؿث .ای ٢ةؼ٣ا ٥٠در جالش اؿث جا ةا آ٨٠زش ٗٞـ٘یغف ة٥
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دا٣فآ٨٠زاف آف٦ا را ةا ١ٞٚؼك٤ْ٠ا یاةی ك ٤ْ٠ا ؿازم كارد ١٣ایغ ك از ای ٢را زیؼ ة٤ام آ٨٠زش ج٘كؼ
را ٗؼا ٟ٦آكرد.
قا٨ٝدق ٧٠ارت٦ام ٗكؼم ک٨دکاف ةایغ از ١٦اف ؿاؿ٦ام اكٝی ٥ز٣غگیكاف پیریؽم ق٨د.
ک٨دؾ ة٤٠٥ؽٝة یك ا٣ـاف ص ٙدارد درةارة ٠ـائ٠ ٜح٘اكت ةی٤غیكغ ك اَ٧ار ُ٣ؼ ک٤غ ای ٢كَی٘ة
ُ٣اـ آ٨٠زقی اؿث ک ٥ز٠ی٤ة ای ٢کار را ٧٠یا ک٤غ .چ٤ا٣چُ٣ ٥اـ آ٨٠زقی در پی پؼكرش
ا٣ـاف٦ام ا٣غیك٤١غ ك ٗیٞـ٨ؼ اؿث ،ةایغ ةؼ٣ا٦٥٠ایی را ةؼام آ٨٠زش ج٘كؼ ك کار ٗٞـ٘ی ةا
ک٨دکاف ًؼاصی ١٣ایغٝ .یپ #1993$ 1٢١از پیكؼكاف ای ٢ةؼ٣ا ٥٠اؿث ک ٥ة ٥آ٨٠زش ج٘كؼ از دكراف
ک٨دکی جأکیغ دارد .دا٣فآ٨٠زا٣ی ک ٥در یادگیؼم از ركیكؼد ج٘كؼ اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ٧٠ ،ارت٦ام
٨٣آكرم كظالٚیحكاف در ٛ٠ایـ ٥ةاکـا٣ی ک ٥از ركیكؼد ج٘كؼ اؿح٘ادق ١٣یک٤٤غ ،ة٨ً٥ر ٤ْ٠یدار
اٗؽایف ٠ییاةغ .ةؼ٣اٞٗ ٥٠ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ،از اةؽار داؿحاف ك ؿتك صكایی ةؼام رقغ ٗكؼم
ک٨دکاف اؿح٘ادق کؼدق اؿث .در ١٦ی ٢راؿحا کحب آؿ١ا٣ی در راؿحام جْٞی١ات ظ٨د ك ة٨ُ٤٠٥ر
ةؼا٣گیعح ٢ك ٦غایث ٚغرت ج٘كؼ ،ا زاةؽار ٚن ٥ك داؿحاف ةـیار ؿ٨د زـح٥ا٣غٗ .كؼ کؼدف ٥٣ج٧٤ا
٠یج٨ا٣غ ٝػتةعف ةاقغ ،ةٞك٠ ٥یج٨ا٣غ ؿ٨د٤٠غ ٣یؽ ةاقغ .ةـیارم از دالی ٜای٤ك ٥چؼا ةایغ
ا٣غیك ٥کؼدف كیاد گیؼم ٧٠ارت٦ا را پؼكرش داد آف اؿث ک ٥ای٦٢ا اةؽارم یا ّٞ١یاجی ٦ـح٤غ ك
جٗ٨یٗ ٙؼد ك زا ٥ْ٠ة ٥آف٦ا ةـحگی داردٟ٧٠ .جؼی٤٠ ٢تْی ک٦ ٥ؼ زا ٥ْ٠دارد٤٠ ،اةِ ّٛال٣ی
٠ؼد٠اف آف اؿث .زاّ ٙٗ٨٠ ٥ْ٠تارت اؿث از زا٥ْ٠ام ٠ح٘كؼ ک ٥در آف ٚاةٞیث٦ام یادگیؼم
٠اداـ ا١ْٝؼق٧ؼك٣غاف ة ٥ة٧حؼی ٢كز ٥جض ٙٛیاٗح ٥ةاقغ .ةؼام درؾ دا٣ف ٠ؼة٨ط ة٦ ٥ؼ ص٨زق،
ج٘كؼ ا٣حٛادم اظالؽ وؼكرت دارد ٗ$یكؼ.#1389،2
در ؿاؿ  1976در دا٣كگاق ک١ٞتیا پؼٗـ٨ر ٠اجیٝ ٨یپ ٢١ایُ٣ ٢ؼی ٥را ٌ٠ؼح کؼد ک ٥چ٤اف
چ ٥ذ ٢٦ک٨دؾ را درگیؼ ٠تاصخ ٗٞـ٘ی ک٤ی٠ ،ٟیج٨ا٣ی٣ ٟض٨ق ج٘كؼ اك را رقغ د٦ی .ٟاگؼ
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ک٤سكاكم ًتیْی ک٨دکاف ك ٠ی ٜآ٣اف ة ٥دا٣ـح ٢درةارق ز٧اف را ةا ٗٞـ٘٠ ٥ؼجتي ک٤ی،ٟ
٠یج٨ا٣ی ٟک٨دکاف را ة٠ ٥ح٘كؼا٣ی جتغی ٜک٤ی ٟک ٥ةیفازپیف ٠ؤدؼ ةاق٤غ $م٘ایی ٛ٠غـ،
.#1377
ُ٣اـ٦ام جْٞی ٟك جؼةیث ٔاٝتا در ارائ٥م ز٨اب٦ام آ٠ادق ة ٥ک٨دؾ ّس ٥ٞکؼدقا٣غ ك ای٢
ةاّخ قغق اؿث ک ٥ج١اـ ک٤سكاكم ک٨دؾ ٣اقك٘ح٣ ٥گ٥داقح ٥ق٨دُ٣ .اـ٦ام آ٨٠زقی ةایغ ة٥
ؿؤاؿ ة٨٤ّ٥اف ا٣ؼژم ٠حؼاک ٟك ر٦ا ٣كغق در ظغ٠ث یادگیؼم ٣گاق ک٤٤غ ٧٠$ؼ ٠ض١غم.#1384،
در ُ٣اـ٦ام آ٨٠زقی پیكؼٗح ٥ك پ٨یا کـی ٌ٠ؼح اؿث ک ٥پؼؿكگؼ ك ظالؽ ةاقغّ ،یب را ةتی٤غ
ك ةا ٣گا٦ی ٠حْاٝی ك ج٘كؼم ةاز ،دگؼ گ٣٨ی ٦ا را ة ٥كز٨د ةیاكرد .ةغی ٢ؿتب در چ٤یٗ ٢ىا٦ایی
ا٣ـاف٦ام پؼؿكگؼ  ٟ٧٠ك ْ٠حتؼ ٦ـح٤غ .ازز ٥ٞ١ا٣حٛادات كاردق ة ٥ؿیـح ٟآ٨٠زقی ْٗٞی ،ةی
پؼؿكی ،اْ٘٣اؿٛٗ ،غاف ج٘كؼ ا٣حٛادم ك ٗؼدگؼایی اؿث ک ٥ج٨ؿي ٠غرؿ ٥ج٨ٛیث ٠یق٨د .ةی
پؼؿكی ةا ةیا٣گیؽگی ك ّغـ كز٨د ٠ضؼکی ةؼا٣گیؽا٤٣غق ٣كاف دادق ٠یق٨د ك اْ٘٣اؿ ةا ج١ایٜ
دا٣فآ٨٠زاف ة ٥اًاّث ةیچ٨فكچؼا از دؿح٨رات  ْٟٞ٠ك ةیگا٣گی ةا ٗىام کالس ْٟٞ٠ ،ك کحاب
درؿی َا٦ؼ ٠یق٨د .ةؼام ای٤ك٣ ٥ـٞی پ٨یا كج٨اش گؼ داقح ٥ةاقی ،ٟةایغ قی٨ق٦ام ٚىاكت
درةارق زا ٥ْ٠ك ج٘كؼ در ٨٠رد ز٣غگی ظ٨یف ك دیگؼاف را ةیا٨٠ز٣غ ٞ٠$كی.#1386،
ة٥رٔ ٟای٢کْٗ ٥اٝیث٦ام ٠غارس ة ٥ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف اظحناص دارد ،ق٨ا٦غ ٨٠ز٨د ٣كاف
٠ید٦غ ک ٥ةؼ٣ا٦٥٠ام آ٨٠زقی ْٗٞی ٣ح٨ا٣ـح٥ا٣غ ا٣غیكیغف ،پؼؿیغف ك درؿث ا٣حٛاد کؼدف را در
دا٣فآ٨٠زاف ارجٛاء د٤٦غ .اگؼ ک٨دکاف ٤٦گاـ اقحٕاؿ ة ٥جضنی ،ٜا٣غیكیغف ك ةا ٟ٦ا٣غیكیغف ك
ة٥م٨رت گؼك٦ی کار کؼدف را ٣یا٨٠ز٣غ چگ٠ ٥٣٨یج٨ا٤٣غ در زاٚ ٥ْ٠غـ ةگػار٣غ $اؿ١یث ك
٘ٝ٨٦یف.#1371،1
جؼةیث ق٧ؼك٣غم ک ٥ةح٨ا٣غ ٠ـائ ٜازح١اع را ةا ذ٤٦ی پؼؿكگؼ ،ظالؽ ك ٛ٣اد ةؼرؿی ک٤غ ك
در ّؼم٦٥ام ٠عح٠ ٖٞكارکث داقح ٥ةاقغ ةغكف دظاٝث یك ص ٥ٛٞک٤غكکاك ا٠كافپػیؼ ٣یـث
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ٚ$ائغم .#1383 ،ی ٢دؿحاكرد٦ام آ٨٠زش ج٘كؼ ة ٥ک٨دکاف اٗؽایف ركح پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف
٠یةاقغ ک ٥ة٤ْ٠ ٥ی آف اؿث ای ٢اٗؼاد ةغكف دٝیٚ ٜا ِ٣ک٤٤غق چیؽم را ١٣ی پػیؼ٣غ ك رؿیغف
ة ٥ز٨اب درؿث پؼؿف ك ؿؤاؿ دار٣غ .در پؼؿكگؼم قعل ک١حؼ ٠ـحْغ زؽ٠ی ة٨دف ك
پیفداكرم ك ةیكحؼ آ٠ادق پاؿعگ ٨ة٨دف ة٣ ٥یاز٦ام صٛیٛی دیگؼاف ،در ٛ٠ایـ ٥ةا دی٢دارم ةا
٠تغأ درك٣ی اؿث $ةاجـ٨ف.#1985،1
یكی از كیژگی٦ام ةارز ذ ٢٦آد٠ی ای ٢اؿث ک ٥ةؼام یاٗح ٢پاؿط ؿؤاالجف اقحیاؽ ظامی
داردكاز پی ةؼدف ة٤ْ٠ ٥ا ٝػت ٠یةؼد .ای ٢م٘ث ة٠٥ؼاجب در دكراف ک٨دکی ك ظؼدؿاٝی ةیف از
ؿایؼ ؿ٤ی٠ ٢ك٨٧د اؿث ةغی٧ی اؿث در اٗؼدام ک ٥در قؼایي ٨ٌٞ٠ب آ٨٠زقی ٚؼار داقح٥ا٣غ،
جغاكـ ٠ییاةغ .ج٨ز ٥ة ٥ةْغ پؼؿكگؼم ،درگیؼ کؼدف ذ ٢٦آ٣اف ةاپؼؿف٦ام ٗٞـ٘ی كةضخ ك
گ٘حگ ٨درةارق آف٦ا ٥ٌٛ٣ ،آٔاز راقا٣غازم ج٘كؼ در ک٨دکاف اؿثٗ$ .یكؼ#1999،
از ٠یاف جْاریٖ ٗٞـ٘یام ک ٥در ظن٨ص ا٣ـاف م٨رت گؼٗح ٥اؿث ،یكی از ای ٢جْاریٖ ة٥
پؼؿكگؼم ا٣ـاف ُ٣ؼ داقح ٥ك پؼؿكگؼم را قاظلجؼی ٢ج٨ا٣ایی ا٣ـاف در ُ٣ؼ گؼٗح ٥اؿث.
ةْىی ركیكؼد٦ا ا٣ـاف را ٨٠ز٨دم ذاجان پؼؿفک٤٤غق ْ٠ؼٗی ٨١٣دق اؿث ك ٣ابجؼی ٢ك ٥٠جؼی٢
كیژگی اكرا پؼؿكگؼم ٠یدا٣غ.

پیكیٌِ تحقیق
جضٛیٛات ا٣ساـ گؼٗح ،٥در ظن٨ص ج٨ا٣ایی ج٘كؼ ا٣حٛادمٚ ،ىاكت اؿح٤تاط ،اؿحغالؿ ك
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف ك دا٣كس٨یاف ة٥ركق٤ی آقكار ؿاظح ٥ک ٥ای ٢ج٨ا٣ایی٦ا در ؿٌش روایث
ةعكی ٣یـث  ،1983$ج٨ریؾ2؛ ٠ایؼز1374،3؛ پ.#1997،4ٜ

1 batson
2 touris
3 mayres
4 paul
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در پژك٦كی گـحؼدق در ایاالت ٠حضغق آ٠ؼیكا  #1970$ای ٢ةؼ٣ا ٥٠در اةحغا ة ٥جْغاد از اٗؼادم
ک ٥دکحؼام ٗٞـ٘ ٥داقح٤غ جْٞی ٟدادق قغ ک ٥آ٣اف ١ْٞ٠اف ؿؼاؿؼ ایاالت٠حضغق را آ٨٠زش د٤٦غ.
آ٣اف در ؿا٧ٝام  1970ای ٢کار را قؼكع کؼد٣غ ك در پایاف یك د ،٥٦پ٤ر ٦ؽار کالس در ای٢
کك٨ر از ای ٢ةؼ٣ا ٥٠ة٧ؼق ٠یةؼد٣غ .ای ٢آز٠ایف ٣كاف داد ک ٥ةا ارائ ٥ای ٢ةؼ٣ا ٥٠ةؼام ک٨دکاف
یازدقؿا٠ ،٥ٝیج٨اف ة ٥آ٣اف یاد داد در ٠ـائ٠ ٜؼة٨ط ة ٥اؿحغالؿ٦ام م٨رم٘٦ 27،ح ٥ؿ٨٦ ٢قی
ةاالجؼم داقح ٥ةاق٤غ٣$ .ازی#27:1389،
کا٠ی٤گؽ #1981$ 1درجضٛیٛی ةؼ ركم  32دا٣فآ٨٠ز آ٠ؼیكایی پای ٥پ٤س ٟاةحغایی در  2گؼكق
جسؼةی ك ک٤حؼؿ ٦$ؼ گؼكق ٘٣ 16ؼ #ةا اؿح٘ادق از پیفآز٨٠ف ك پؾ آز٨٠ف ٣كاف داد ک ٥ركیكؼد
ٗٞـ٘ی ٠یج٨ا٣غ در ة٧ت٨د ٧٠ارت٦ام اؿحغالؿ ٌٛ٤٠ی ك ج٘كؼ ا٣حٛادم ؿ٨د٤٠غ ةاقغ.
آ #1988$ 2٢ٝدر ٌ٠اْٝات ظ٨د ةؼ ركم  23دا٣فآ٨٠ز ة٨٤ّ٥اف گؼكق جسؼةی ٣كاف داد
دا٣فآ٨٠زا٣ی ک ٥در ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف قؼکث کؼدق ة٨د٣غ در ٛ٠ایـ ٥ةا گؼكق
ک٤حؼؿ در ز٠ی٦٥٤ام درؾ ٌٞ٠ب ،ظ٨ا٣غف ك ج٘كؼ ا٣حٛادم ك پؼؿكگؼم ّٞ١كؼد ة٧حؼم
داقح٥ا٣غ.
در پژك٦كی  #2001$ک ٥در ق٧ؼ کالک٤١كیؼ ،اؿكاج٤ٞغدر ظن٨ص جأدیؼ ج٘كؼ از ًؼیٙ
ٗٞـ٘ ٥در ٠غارس اةحغایی ا٣ساـ قغ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥پیكؼٗث ٦ادر ٠غارس را١٤٦ایی ٣یؽ ادا٥٠
داقح ٥اؿث .در پژك٦ف دیگؼ ة ٥ای٣ ٢حایر دؿث یاٗح٤غ ک١٣ ٥ؼات ک٨دکاف دارام ٠ككالت
جضنیٞی ،ةا گػار٣غف ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زقی گ٘حگ ٨ة ٥ركش ؿٛؼاًی ،درگؼایف ٦ا ك ٧٠ارت٦ام ٗكؼم
ة ٥گ ٥٣٨زاٝب ج٨ز٧ی اٗؽایف ٠ییاةغ؛ ة ٥ای ٢جؼجیب ک ٥ادتات ص٠ ٜـئ 8/4 ٥ٞا٠حیاز ،جْیی٢
دٚیْٚ٨٠ ٙیث ٠ـئ 8/7 ٥ٞا٠حیاز ،ارائ ٥راقص٦ٜام زایگؽی 5/1 ٢ا٠حیازكصٌٛ٤٠ ٜی ٠ـئ4/5 ٥ٞ
ا٠حیاز اٗؽایف یاٗح ٥اؿث٣$ .ازی#112،1390،

1 cummings
2 alen
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٠ك گی٤ؾ 1در ٌ٠ا٥ْٝام ک ٥در ؿاؿ  1999ركم دا٣فآ٨٠زاف کالس چ٧ارـ ا٣ساـ داد
٣كاف داد ک ٥آ٨٠زگاراف ةا اجعاذ ركیكؼد آ٨٠زش ج٘كؼ ٠یج٨ا٤٣غ ركاةي ازح١اّی ک٨دکاف دةـحا٣ی
را پؼكرش د٤٦غ ك ةؼ کی٘یث ج٘كؼ ک٨دکاف ادؼ ةگػار٣غ .كم ٠یگ٨یغً :تُ٣ ٙؼ ٘٠ـؼاف یكی از
ؿعثجؼی ٢ةعف٦ام ٦ؼ ٨٣آكرم صٍ٘ پؼكٗای٦ٜا ك ایساد ا٣گیؽق ك جضؼیك اٗؼاد ةؼام پػیؼش
آف قی٨قم ةغیِ اؿث ،ا٠ا در ٨٠رد ای ٢ةـیار ةاالیی در ای ٢ز٠ی ٥٤کار ٠یکؼد٣غ ك ٠غاـ رِٗ
اقكاؿ ٠یکؼد٣غ ك از ًؼٗی دا٣فآ٨٠زاف در ؿا ٢ٝك صیاط ٠غرؿ٠ ٥ؼجت نا ایغق٦ایكاف را ةا
٠ـئ٨الف در ٠یاف ٠یگػاقح٤غ .ک٨دکاف ٠یظ٨اؿح٤غ در ٠یاف ج٘كؼات ظ٨یف ک٤غكکاك ٨١٣دق ك
در ٨٠رد آف٦ا پؼؿكگؼم را ٠ساز ٠یدا٣ـح٤غ.
ٌ٠اْٝات ةٜ١ّ٥آ٠غق در ایؼاف ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥ج٨ا٣ایی٦ام ٠ػک٨ر در ةی ٢دا٣فآ٨٠زاف ك
دا٣كس٨یاف ایؼا٣ی در ؿٌش پایی٤ی ٚؼار دارد ك در ُ٣اـ جْٞی ٟك جؼةیث ایؼاف ٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار
٣گؼٗح ٥اؿث $ظٞیٞی1383،؛ ة٤١٧ی ك ١٦كاراف1384،؛ ةغرم ك ١٦كاراف1386،؛ کیا٤٠ف ك
٨٣رم1376،؛ قْتا٣ی.#1382،
٠ؼّكی  #1385$پژك٦كی در ز٠ی ٥٤ةؼرؿی جأدیؼ ازح١اع پژك٦ی در ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ة٥
ک٨دکاف در پؼكرش ٧٠ارت٦ام اؿحغالؿ دا٣فآ٨٠زاف ؿاؿ ؿ٨ـ را١٤٦ایی ٠غارس  ٥٣٨١٣دكٝحی
ق٧ؼ ا٨٦از ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد ک ٥ازؼام ركش ازح١اع پژك٦ی در کالس درس ٠یج٨ا٣غ ةؼ
پؼكرش ٧٠ارت٦ام اؿحغالؿ ك پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٠ذتث ةگػارد.
اؿك٤غرم ك کیا٣ی  #1386$در جضٛیٛات جسؼةی ظ٨د جضث ّ٨٤اف جأدیؼ داؿحاف ةؼاٗؽایف
٧٠ارت ٗٞـ٘ ٥كرزم ك پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف ةا اؿح٘ادق از ركش آز٠ایكی ةؼ ركم یك ٥٣٨١٣
٘٣ 60ؼم از دا٣فآ٨٠زاف ؿاؿ اكؿ ٠ح٨ؿٌ ٥ق٧ؼ ج٧ؼاف دریاٗح٤غ ک ٥اؿح٘ادق از داؿحاف٦ام
ٗٞـ٘ی ٤٠سؼ ة ٥ارجٛام ٧٠ارت پؼؿكگؼم ك اةْاد آف ٟ٦چ٨ف جض٨ؿ ،ا٣گیؽش ،جٕییؼ ك جؼدیغ در
گؼكق ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗح ٥اؿث.
1.Mac kiens
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اؿك٤غرم ك کیا٣ی  #1386$در پژك٦ف ظ٨د جأدیؼ داؿحاف٦ام ٚؼاف ةؼ اٗؽایف ٧٠ارت ٗٞـ٘٥
كرزم ك پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف ؿاؿ اكؿ دةیؼؿحاف در ٠غارس دكٝحی ق٧ؼ ج٧ؼاف ٨٠ردةؼرؿی
ٚؼارداد٣غ٣ .حایر ای ٢پژك٦ف ٣كاف داد داؿحاف٦ام ٚؼاف در اٗؽایف ٧٠ارت ٗٞـ٘ ٥كرزم ك
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف ٠ؤدؼ اؿث.
ًتاًتایی  #1387$در پژك٦ف ظ٨د ةا ّ٨٤اف ةؼرؿی جأدیؼآ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ك
٨٣ز٨ا٣اف ةؼ پؼؿكگؼم ك ج٘كؼ ا٣حٛادم دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ دةـحاف ّ٨ٞم  9جا  11ؿاؿ ق٧ؼؿحاف
كرا٠ی ٢ة ٥ای٣ ٢حیس ٥دؿث یاٗث ک ٥آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ةؼ پؼكرش ركصی ٥پؼؿكگؼم ك
ج٘كؼ ا٣حٛادم در دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ٨٠دؼ كاِٚقغق ك ٟ٦چ٤ی٣ ٢حایر ة ٥دؿث آ٠غق ٠ؤیغ ارجٛا ك
ج٨ٛیث ةیكحؼ ٧٠ارت٦ام پیفةی٤یقغق ٗكؼم دا٣فآ٨٠زاف ة٨د ٣حایر پژك٦ف ٣یؽ ةا یاٗح٦٥ام
داظ ٜك ظارج از کك٨ر ١٦ا٤٦گ ة٨دق اؿث.
کیا٣ی  #1387$در پژك٦كی در ظن٨ص جأدیؼ داؿحاف٦ام ٚؼآ٣ی ةؼاٗؽایف ٧٠ارت
پؼؿكگؼم دی٤ی ة٨دق اؿث زا٨٠ ٥ْ٠ردٌ٠ا ٥ْٝدا٣فآ٨٠زاف دكرق ٠ح٨ؿٌ ٥دكٝحی ق٧ؼ ج٧ؼاف در
ؿاؿ ٠ 1386یةاقغ٣ .حایر پژك٦ف ٣كاف ٠ید٦غ ک٠-1 ٥یا٣گی١٣ ٢ؼات ٧٠ارت پؼؿكگؼم دی٤ی
دا٣فآ٨٠زاف از ٠یا٣گی ٢زا ٥ْ٠ةاالجؼ از ٠ح٨ؿي ة٨دق اؿث-2 .ةْغ ا٣گیؽق٦ام كز٨دم در ةاالجؼی٢
ؿٌش ك ٧٠ارت ز٧افقٝ٨١ی در پایی٢جؼی ٢ؿٌش ٚؼار دارد-3.آ٨٠زش ٚنل ٚؼآف در ةاال ةؼدف
ؿٌش ٧٠ارت پؼؿكگؼم دی٤یكاةْاد $جٕییؼكجؼدیغ ،ز٧اف قٝ٨١یكپیچیغگی ،ا٣گیؽق٦ام كز٨دم#
٠ؤدؼ اؿث كٝی در ةْغ جض٨ؿ ا٣غؾ اؿث ك ازٝضاظ آ٠ارم ٤ْ٠یدار ١٣یةاقغ.
گٞیسی  #1389$دا٣فآ٨٠ظح ٥کارق٤اؿی ارقغ در پژك٦كی ٠ت٤ی ةؼ جأدیؼ داؿحاف٦ام
٠ذ٨٤م ٨٤ْ٠م ٨٠ال٣ا ةؼ ٠یؽاف ٧٠ارت پؼؿكگؼم ٗٞـ٘ی ٨٣ز٨ا٣اف ةا زا٦ ٥ْ٠غؼ دا٣فآ٨٠زاف
ؿاؿ ؿ٨ـ را١٤٦ایی ج٤كاة ٢ةا زا٘٣ 50 ٥٣٨١٣ ٥ْ٠ؼق ك پؼؿك٤ا 36 ٥٠ؿؤاٝی ٠ض ٙٛؿاظح ٥پؾ از
ةیاف داؿحاف٦ام دارام ٠ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی ٨٠ردُ٣ؼ ة٣ ٥حیس ٥دؿث یاٗث ک ٥داؿحاف٦ام ٠ذ٨٤م
٨٤ْ٠م ٨٠ال٣ا ةؼ ٠یؽاف ٧٠ارت پؼؿكگؼم ٗٞـ٘ی ك اةْاد آف $جؼدیغ ،پیچیغگی ،کاكقگؼم جٕییؼ#
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ةؼ ٨٣ز٨ا٣اف ٠ؤدؼ اؿث٠ .یؽاف ای ٢ادؼةعكی در ٧٠ارت پؼؿكگؼم ك ةْغ پیچیغگی ةیكحؼ از اةْاد
جؼدیغ ،کاكقگؼم كجٕییؼة٨دق اؿث.
ٗؼزا٘٣ؼ  #1389$در رؿا ٥ٝدکحؼم ظ٨د جضث ّ٨٤اف «ةؼرؿی ٗٞـ٘ ٥دكراف ک٨دکی ك ٛ٣ف
ٚن ٥ك داؿحاف در رقغ ك پؼكرش ركصیٞٗ ٥ـ٘ی در ک٨دکاف@ ة ٥ةؼرؿی ركیكؼد٦ام جْٞی ٟك
جؼةیحی ک٨دؾ ٠ض٨ر ك ٛ٣ف ٚن$ ٥ةؼظی داؿحاف٦ام ایؼا٣ی ك ٔیؼ ایؼا٣ی #در پؼكرش ركصی٥
ٗٞـ٘ی ک٨دکاف پؼداظث.
اکتؼم  #1391$در رؿا ٥ٝدکحؼام ظ٨د ٠ت٤ی ةؼ ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ةا ركیكؼد ا٣حگؼاؿ ة٥
 #p4c$جضث ّ٨٤اف ٠ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی در داؿحاف٦ام ٠ح٨ف کالؿیك ادب ٗارؿی ،ةا اؿح٘ادق از
داؿحاف٦ام ٠ح٨ف کالؿیك ادب ٗارؿی كةاز ٨٣یـی آف٦ا ٌ٠اة ٙؿ٤ی ٢ک٨دکاف ة٠٥ذاة٥
ركیكؼدم ّاـ ز٧ث جغریؾ ٣ض٨ق آ٨٠زش ج٘كؼ ة ٥ک٨دکاف اؿح٘ادق ٨١٣دق اؿث ک ٥در ای٢
پژك٦ف اةْادم  ٟ٦چ٨ف ٗؼای٤غ ج٘كؼ٠ ،ضح٨ام ٗٞـ٘ی٤ٔ ،ام ادةی ك ٗؼ٤٦گ را ٨٠رد ٠الصُ٥
ٚؼار٠ید٦غ ٣حایر ای ٢پژك٦ف ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥داؿحاف٦ام ٨٠ز٨د ة٥رٔ ٟةؼظی ج٘اكت٦ا ،دارام
كز٨ق ٠كحؼکی ٣یؽ ٦ـح٤غ ک ٥ةّ٨٣٥ی ک٨دکاف را ةؼام جالش ٗكؼم ةؼ٠یا٣گیؽا٣غ.
ٔؼیتی  #1392$اؿحادیار ركافق٤اؿی ،در جضٛیٛی ةا ٨٠و٨ع ادؼةعكی را٦تؼدم ج٘كؼ ةؼ
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پـؼ پای ٥پ٤س ٟاةحغایی ق٧ؼ ؿ٤٤غج ةا ازؼام  15زٞـ 1 ٥ؿاّحی
آ٨٠زش ج٘كؼ ةؼام دا٣فآ٨٠زاف زا ٥٣٨١٣ ٥ْ٠ة ٥ای٣ ٢حایر دؿث یاٗث ک ٥آ٨٠زش ج٘كؼ ةاّخ
ة٧ت٨د ج٨ا٣ایی پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف قغق اؿث .در جتیی٤ی دیگؼ ةؼام یاٗح ٥پژك٦ف صاوؼ
٠یج٨اف گ٘ث آ٨٠زش را٦تؼدم ج٘كؼ ٗؼای٤غ کاكقگؼم ،ک٤سكاكم ،صٛیٛثز٨یی ،اؿحغالؿ ًٞتی
ك ارزیاةی اؿحغالؿ٦ا ٠ی ٜة٠ ٥تاصذ ٥ك پؼؿكگؼم را ج٨ؿْ٠ ٥ید٦غ ك اّح١ادة٘٣٥ؾ الزـ را در
ٗؼاگیؼاف ةؼام پؼؿكگؼم ایساد ٠یک٤غ.
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آهَظـ فلؿفِ ٍ اّویت آى
ج٘كؼ ٠س٥ّ٨١ام از ج٨ا٣ایی٦ام ّٛال٣ی ا٣ـاف را قا٠ ٜ٠یق٨دكةا زةاف ارجتاط دارد .ةُ٣ ٥ؼ كیگ٨
جـكی ارجتاًات زةا٣ی ٣عـحی ٢اةؽارج٘كؼكیادگیؼم ا٣ـاف اؿث؛ ا٠ا  ٥١٦ج٘كؼات ٠حكی ة ٥زةاف
٣یـح٤غ١٠ .ك ٢اؿث یك ١ْ٠ارةؼام ا٣غیك ٥پیؼا٨٠ف ًؼح پؼكژق ؿاظح١ا٣ی از ٠ؼجب کؼدف
چ٤غةارق جْغاد ٠غؿ در م٘ض ٥کا٠پی٨جؼ ؿ٨د ةتؼد .یك پیكؼجؼاش ٠یج٨ا٣غ ة ٥قك ٜدادف ٠غاكـ
ةٛ٠ ٥غارم گً ٜؼح یك پیكؼق را ةؼیؽد .یك ک٨دؾ ١٠ك ٢اؿث ا٣غیك٦٥ایف را ة٥م٨رت
ٛ٣اقی درآكرد؛ ة٤اةؼای ٢یكی از ا٦غاؼ کٞیغم ٦ؼ ٨٣ع ةؼ٣ا٥٠م آ٨٠زش ج٘كؼمایغ ج٨ؿْ٥م جْٜٛ
زةا٣ی از ًؼی ٙج٨ؿْٚ ٥غرت ارجتاًی ك قكٜگیؼم ٨٧٘٠ـ در ٣ؽدک٨دکاف ةاقغ .یكی از م٘ات
ا٠اـ ظ١ی٤ی ای ٢ة٨د ک ٥ج٘كؼقاف ةؼ جتْكاف ٔٞت ٥داقث؛ یْ٤ی ج٘كؼ ك ا٣غیكیغف ایكاف ةیف از
جحتِ ك زـحس ٨کؼد٣كاف در کحاب٦ا ة٨د .كٚحی یكی از ٣ؽدیكاف ا٠اـ جْغادم کحاب ةؼام ٌ٠ا٥ْٝ
ةیكحؼ درس ٠كاؿب ٣ؽد ایكاف ٠یةؼ٣غ .صىؼت ٠یٗؼ٠ای٤غ ٥١٦ :را ةتؼیغ  ٢٠ةایغ ظ٨دـ ٗكؼ
ک ،ٟ٤کـی ک ٥ای ٥١٦ ٢را ٣گاق ک٤غ ،ةؼام ٗكؼش ٠ساٝی ١٣ی٠ا٣غ .ا٠اـ ظ١ی٤ی $رق #در
کالس٦امدرسظ٨د ًٞت٦ ٥ا را ة ٥جحتِ ك ج٘كؼ كادار ٠یکؼد٣غ .ة ٥قاگؼداف ٠ساؿ ٠یداد٣غ جا
ُ٣ؼاتظ٨د را ةیاف ک٤٤غ .اگؼ ركزم در ؿؼ درس کـی اقكاؿ ١٣یکؼد ،ا٠اـ ةاصاٝث اّحؼاض -
٠یٗؼ٨٠د٣غ٠« :گؼای ٢زا ٠سٞؾظح ٟاؿث ک ٥ؿاکث ٣كـح٥ایغ@$ .دا٣ك٨ر ك دیگؼاف#1391،
در آیات ٠حْغدم از ٚؼآف کؼی ٟة٠ ٥ـئ ٥ٞج٘كؼ ك ا٣غیكیغف ا٣ـاف٦ا اقارق گؼدیغق اؿث .در
ٚؼآف کؼی ٟپؼؿف٦ام ٗؼاكا٣ی درص٨زق ٦ام ٠عح ٖٞاز ز ٥ٞ١ج٘كؼ ك ا٣غیكیغف ةؼام ا٣ـاف٦ا
آ٠غق اؿثٌْٚ .ان ظغاك٣غ دا٣ا از ای ٢پؼؿف٦ا ،ا٦غاٗی صكی١ا٥٣ام را ةؼام ٦غایث ك را١٤٦ایی
ة٤غگاف ظ٨د در ُ٣ؼ داقح ٥اؿثٚ .ؼآف ١٦گاف را ة ٥جْ ٜٛك ج٘كؼ ةیكحؼ در ٠ ٥١٦ـای ٜدّ٨ت
٠یک٤غ ك ّ ٜٛك ظؼد ا٣ـاف را ة٨٤ّ ٥اف یكی از ٤٠اةِ امیْ٠ ،ٜؼٗث ق٤اظح ٥ك ا١٦یث
ٗ٨ؽاْٝادقام ةؼام آف ٚای ٜقغق اؿثٚ .ؼآف ة ٥اةْاد گ٣٨اگ٨ف ركح آد٠ی ،ج٨ز ٥ظامی کؼدق ك
ركم ٦ؼ یك از آف٦ا جاکیغ ٠یک٤غ١ٚ$ .ؼزادق.#1392،
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اّویت زاؾتبىّبی فلؿفی زض آهَظـ تفکط ثطای کَزکبى
در ؿ٨رق اّؼاؼ آی 176 ٥ظغاك٣غ ٠حْاؿ ٠یٗؼ٠ای٤غٗ :اٛٝنل اٛٝنل  ٟ٧ْٞٝیح٘كؼكف .پؾ ٚن٥
٦ا را ةؼام ٠ؼدـ  ٜٛ٣ک ٢قایغ ة ٥ا٣غیك ٥ةپؼداز٣غ .داؿحاف ٗٞـ٘ی ک٨قكی اؿث ک ٥ک٨دکاف را
ة ٥ک٤غكکاك در ٨٠رد ٘٠ا٦ی ٟك قی٨ق٦ام ٗٞـ٘ی جؼٔیب ٠یک٤غ .ای ٢جؼٔیب از ًؼی ٙزام دادف
٘٠ا٦ی ٟك قی٨ق٦ام ٗٞـ٘ی در ظالؿ اج٘اٚات داؿحاف اؿث .اج٘اٚاجی ک ٥ةی كاؿٌ ٥ةا جسؼةیات
ک٨دکاف در ارجتاط ةاقغ؛ ةّ ٥تارت دیگؼ داؿحافٞٗ ،ـ٘ ٥را در ٚاٝب جسؼة٦ ٥ام قعنیث٦ام
جعیٞی ارائ٠ ٥ید٦غ $اؿال٠ی .#1384،داؿحاف٦ا اةؽار ١٣ادی٤ْ٠ ٢ا د٦ی ك اٝگ٨م ًتیْی ج٘كؼ ة٥
ق١ار ٠یآی٤غ ك ٠ا پیف از ٠غرؿ ٥از ًؼی ٙاٗـا٦٥٣ا ،داؿحاف٦ام ک٨دکا ٥٣ك جاریعچ ٥ظا٨٣ادگی،
آف٦ا را ٗؼا٠ی گیؼی .ٟداؿحاف٦ا جؼکیب ٚغرج٤١غم از ؿاز٠ا٣غ٦ی ك ا٣حٛاؿ اًالّات ك ٤ْ٠اد٦ی
ة ٥ز٣غگی دار٣غ $اؿك٤غرم كکیا٣ی .#1386
ریچاردز ْ٠ #2007$حٛغ اؿث  ٥٣ج٧٤ا داقح٧٠ ٢ارت٦ام ٗكؼم ةؼام ک٨دکاف وؼكرم اؿث
ةٞك ٥ج٨ا٤١٣غ ة٨دف آف٦ا ةؼام اؿح٘ادق از ای٧٠ ٢ارت٦ا ا١٦یث ة ٥ؿؽایی دارد ٚىاكت ك اؿحغالؿ
ازؽاء اؿاؿی ج٘كؼ ٦ـح٤غ ا٠ا چگ٣٨گی کارةؼد ك پؼكرش آف٦ا ٠ح٤اؿب ةا كیژگی ٦ا كظن٨میات
ک٨دکاف قایـح ٥جان٠ ٜ٠یةاقغ .یكی از اةؽار٦ا ز٧ث پؼكرش ج٘كؼ ،داؿحاف اؿث ک ٥یكی از
ّ٤امؼ  ٟ٧٠ةؼ٣اٞٗ ٥٠ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ة ٥ق١ار٠یآیغ.
ٝیپْ٠ #1993$ ٢١حٛغ اؿث ُ٣اـ آ٨٠زش ةایغ ةا آ٨٠زش ج٘كؼ ا٣حٛادمٚ ،غرت ٚىاكت ة٥
ک٨دکاف ةغ٦غ ،داؿحاف را اةؽار ٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش ج٘كؼ ٗٞـ٘ی ٠یدا٣غ .در ای ٢ركیكؼد ٠ؼاد
١٦اف داؿحاف٦ایی اؿث ک ٥دا٣فآ٨٠ز را ة ٥چاٝف٦ام ٗكؼم كادار ٠ی١٣ایغ.
دا٣ف ٠ضغكد ک٨دکاف در ٨٠رد ز٧اف ك ّا٦ ٟٝـحی ك ٠ككالت ز٣غگی ٠غرف ة ٥آف٦ا ا٠كاف
ج٘كؼ ٗٞـ٘ی ١٣ید٦غ .اگؼ ٚؼار اؿث ک٣ ٥ـ ٜةا٨٦ش كؿْادج٤١غم پؼكرش د٦ی ،ٟای٨٣ ٢ع ج٘كؼ
ةایغ آ٨٠زش دادق ق٨د .از آف زایی ک ٥ةیكحؼ ک٨دکاف ة ٥داؿحاف ّال ٥ٚدار٣غ ،داؿحاف٦ا اةؽار
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٤٠اؿتی ةؼام آ٨٠زش ج٘كؼ ٗٞـ٘ی ة ٥ق١ار ٠یآیغ٦ .ای٤ؽ داؿحاف را اةؽارم ةؼام رقغ ج٘كؼ
٠یدا٣غ ٦$ای٤ؽ.#64،1384،
اگؼ داؿحاف٦ا در ّی ٢ای٤ك ٥ارجتاط ظ٨د را ةا جسؼة٦ ٥ام ز٣غگی ركز٠ؼق ک٨دکاف صٍ٘
٠یک٤٤غ ،ركم ٨٠وّ٨ات یاص٨اددی ٠ح١ؼکؽ ق٣٨غ ک ٥ةؼام ک٨دکاف زػاب ك چاٝف ةؼا٣گیؽ ةاقغ،
آف٦ا از داؿحاف٦ا ٝػت ٠یةؼ٣غ ك جؼٔیب ٠یق٣٨غ جا ٗكؼک٤٤غ ك ةپؼؿ٤غ٤٦ .گا٠ی ک ٥داؿحا٣ی
٨٠رد ج٨ؿي ک٨دکاف ٨٠رد ةضخ ٚؼار٠یگیؼد ،ة ٥كؿیٞٛ٣ ٥ٞی٥ام جتغی٠ ٜیق٨دک ٥ک٨دکاف ٥٣
ةؽرگـاالف آف را ک٤حؼؿ ٠یک٤٤غ .ةؼظالؼ ٠ح٨ف ؿ٤حی داؿحاف ٠حْ ٙٞة ٥ک٨دکاف اؿث .آف٦ا از
داؿحاف اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ جا ٘٠اد ةضخ را قك ٜد٤٦غ كپؼؿف٦ام ٗٞـ٘ی ظ٨د را ةیاف ک٤٤غ
$قارپ.#1387،
ٌ٠اٝب ٗٞـ٘ی ة ٥زةا٣ی در ظ٨ر ٟٗ٧جؼ ك ة ٥قك ٜداؿحا٣ی در ا٣غیك ٥ةؽرگاف ٗٞـ٘٥
درگػقح٣ ٥یؽ كز٨د داقح ٥اؿث .اٗالً٨ف ةا جأدیؼ از ؿٛؼاط ةؼام ارجتاط ة٧حؼ ةا ٠عاًتاف ظ٨د،
کحاب ٦ام ظ٨د را ة ٥قك ٜگ٘حگ٨٣ ٨قث ك آرام ظ٨د ك ؿٛؼاط را در دیا٨ٝگ ٦ام ٗٞـ٘ی ظ٨د
زام دادّ .ؼٗام اؿال٠ی ك صحی ٗیٞـٗ٨اف ٠كائی ١٦چ٨ف اة ٢ؿی٤ا  ٟ٦ةؼام ةیاف ك ا٣حٛاؿ
ٌ٠اٝتی ةٔ ٥ایث ا٣حؽاّی ،ة ٥ركش داؿحاف پ٤اق ةؼد٣غ ٣$ازی.#52،1384،

عطح ضيعی ثطًبهِ فجک 1ثب فطٌّگ ثَهی
از آفزا کٞٗ ٥ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ،ةیكحؼ یك ةؼ٣ا٠ ٥٠تح٤ی ةؼ زةاف ك ٧٠ارت٦ام گ٘حارم اؿث،
ٛٗ٨٠یث آف راةٌ ٥ج٤گاج٤گی ةا گـحؼش ك ةـي دٚی ٙآف در ٠س ٥ّ٨١كؿیِ جؼم از زةآف٦ا دارد
ال ة ٥زا ك ًتیْی اؿث ک ٥چ٤ی ٢ةاقغ٣$ .#ازی،
٦$ؼ کك٨رم ،جؼز ٥١ظ٨د را ٠یًٞتغ كکا ٠ن
.#27،1389

ٞٗ (pfc) .1ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف
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ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف کً ٥ی چ٧ار د ٥٦اظیؼ ج٨ؿي ٝیپ ٢١ةا ًؼح داؿحاف ةؼام ک٨دکاف ة٥
٨ُ٤٠ر ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث ٗٞـ٘یغف در آ٠ؼیكا قك ٜگؼٗث ،ا٠ؼكزق ة ٥قی٨ق٦ام ٠عح ٖٞك ةا جٕییؼاجی
چ٤غ در قك ٜازؼا ك ٠ضح٨ام داؿحا٣ی آف در کك٨ر٦ام ٠عح٨٠ ٖٞرد اؿح٘ادق ٚؼار٠ی گیؼد .در
ةؼظی ٣ـع٦٥ا ١٦چ٨ف ٗٞـ٘ ٥ةا ک٨دکاف ) (pwcك د٣یام ؿٗ٨ی گاآردر در آق٤ا ٨١٣دف ک٨دؾ
ةا ٠ضح٨ام ٗٞـ٘ ٥ا١٦یث دارد ،صاؿ آ٣ك ٥در داؿحا٧٣ایی ةؼام ٗكؼ کؼدف ادؼ ٗیكؼ ك در
داؿحاف٦ام ٗٞـ٘ی ز٧اف ادؼ پیك١اؿ ؿْی قغق ة٠ ٥ضح٨ایی زػاب از ٠یاف داؿحا٧٣ایی ٠ح٨ف
ک ٢٧دؿث یاةغ ،یـپؼؿ٣ ٢یؽ ةا ا١٦یث دادف ةٗ ٥ٝ٨ٛ٠ ٥ؼ٤٦گ داؿحاف٦ام ٗكؼم جالش ٨١٣د
جا ةا اؿح٘ادق از داؿحاف٦ام ة٠٨ی ّال ٥ٚک٨دکاف را ة ٥ج٘كؼ ةؼا٣گیؽد .ة٨ُ٤٠ ٥ر اؿح٘ادق از
ركیكؼد٦ام ٨٠ز٨د در ًؼح ة٠٨ی ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف در ایؼاف ٠یج٨اف ةا ّ٤ایث ة ٥جاریط ٗٞـ٘٥
ك ؿؤاالت اؿاؿی ک ٥در ٗٞـ٘ ٥كز٨د دار٣غ٧ٗ ،ؼؿحی از ٠ىا٠ی ٢ك ؿؤاالت ٗ ٟ٧٠یٞـٗ٨اف را
ًؼح ٨١٣د .ای٠ ٢ىا٠ی ٢از داؿحاف٦ام ٨٠ز٨د در ٠ح٨ف کالؿیك ادب ٗارؿی ا٣حعاب ٠یق٨د ك
ؿپؾ ای ٢داؿحاف٦ا ةؼاؿاس ركیكؼد ٠ضح٨ایی گاردر ك ٗیكؼ ةؼام اؿح٘ادق در آ٨٠زش ج٘كؼ در
کالس ج٧ی٠ ٥یق٣٨غ« .ةؼظی ارزش٦ام اظالٚی ةؼکحاب ٦ام جاٝیٖ قغق در کك٨ر ٦ام دیگؼ
كز٨د دارد ک ٥ةا ارزش٦ام اظالٚی ك ٠ػ٦تی صاک ٟدر ایؼاف ؿازگارم ٣غاقح ٥ك ٠ا١٦ ِ٣غٝی
کا ٜ٠ک٨دکاف ةا ٠ضح٨ام ای ٢کحاب ٦اؿث@٣$ازی#1389،47،
در ٣ؼكژ ةـیارم از آ٨٠زگاراف٠ ،ح ٢داؿحاف٦ایی ةا ركیكؼد آ٠ؼیكایی را ةا ٗؼ٤٦گ ٣ؼكژ ةیگا٥٣
ج٨میٖ کؼدق ك اَ٧ار داقح٥ا٣غ ک ٥ای ٢آدار ةؼاؿاس ٗؼ٤٦گ ك ز٧افةی٤ی آ٠ؼیكایی ٨٣قح ٥قغق
اؿث .از ای ٢ركم آ٨٠زگاراف أٞب جؼزیش ٠ید٤٦غ از دیگؼ گ٦ ٥٣٨ام ٠ح٨ف ادةی ٠$ا٤٣غ کحاب
٦ام ک٨دکاف #ة٨٤ّ ٥اف  ٥ٌٛ٣قؼكع ز ِ١ك ص ٥ٛٞم ک٤غ ك کاك ٗٞـ٘ی ظ٨د ة٧ؼق گیؼ٣غ٤ّ .امؼ
ٗؼ٤٦گی در پیریؽم یك ركیكؼد ٞ٠ی از ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ٠ؤدؼ اؿث؛ ٠ذال در ٣ؼكژ از ٠ـائ- ٜ
امٞی ٗؼ٤٦گی ا١٦یث مغاٚث ،رّایثجـاكم٣ ،كح ٥ؿ٤سی ك ةاریك ةی٤ی ٠یةاقغ.
٣$ازی.#67،1390،
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ّسف ٍ فطضیِ پػٍّف
٦غؼ کٞی ای ٢پژك٦ف ّتارت اؿث از« :جأدیؼ آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی٥
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پای ٥پ٤س ٟدظحؼ اةحغایی ق٧ؼؿحاف ٣یكاة٨ر@
ای ٢پژك٦ف ٠تح٤ی ایٗ ٢ؼوی٠ ٥یةاقغ« :آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ٠ضح٨م ة٠٨ی ةؼ ركصی٥
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پ٤س ٟدظحؼاةحغایی جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد@.

ضٍـ تحقیق
ای ٢پژك٦ف ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ا٦یث ك ٨٠و٨ع ٨٠رد ٌ٠ا ٥ْٝك ا٦غاؼ ك ؿایؼ كیژگی٦ام آف٠ ،ا٦یث
کارةؼدم داردً .ؼح جضٛی٣ ٙی ٥١آز٠ایكی ةا گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ك پیفآز٨٠ف – پؾآز٨٠ف
م٨رت پػیؼٗح ٥ك ٦غؼ آف ةؼرؿی جأدیؼ آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی٥
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پای ٥پ٤س٠ ٟیةاقغ .ةا ج٨ز ٥ة ٥آز٠ایكی ة٨دف ًؼح جضٛی ٙك اؿح٘ادق از
ًؼح پیفآز٨٠ف-پؾآز٨٠ف ةا دك گؼكق گ٨اق كآز٠ایف در ای ٢زا ج٨ویش ٠عحنؼم دادق ٠یق٨د.
١٦افگ ٥٣٨ک ٥از ٨١٣دار ایً ٢ؼح پیغاؿث ،در ٦ؼدك گؼكق جسؼةی ك قا٦غ ،آز٨٠ف ٛ٠غ٠اجی ك
٧٣ائی ازؼا ٠یگؼدد؛ ا٠ا ج٧٤ا گؼكق جسؼةی اؿث ک ٥در ْ٠ؼض ٨٘٣ذ ادؼ ٠حٕیؼ ٠ـح٨٠ ٜٛردُ٣ؼ در
جضٛیٚ ٙؼار٠یگیؼد كگؼكق قا٦غ از ٨٘٣ذ ای ٢ادؼ ٠ن٨ف ٠ی٠ا٣غ $ؿؼ٠غ ك ةازرگاف.#1385 ،

جسٍل -1-3عطح آظهَى هقسهبتی ٍ ًْبئی ثب گطٍُ قبّس ٍ آظهبيف
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جسٍل -2-3عطح پػٍّف زض قبلت يک هسل هفَْهی ٍ قطح چگًَگی ثطضؾی ٍ اًساظُگیطی هتغیطّب

گؼكق٦ا

پیفآز٨٠ف

گؼكق آز٠ایف

گؼكق ک٤حؼؿ

ركیكؼد ٠ضح٨ام ة٠٨ی آ٨٠زش ج٘كؼ
٨٣ع ٠غاظ٥ٞ

پؾ آز٨٠ف

پؼؿك٤ا٥٠

اؿح٘ادق از داؿحاف٦ام ٗٞـ٘ی ة٠٨ی

پؼؿك٤ا٥٠

ركصی ٥پؼؿكگؼم

اؿال٠ی –ایؼا٣ی

ركصی ٥پؼؿكگؼم

پؼؿك٤ا٥٠
ركصی ٥پؼؿكگؼم

-

پؼؿك٤ا٥٠
ركصی ٥پؼؿكگؼم

٠غؿ ٠٨٧٘٠ی ٗ٨ؽ ةؼگؼٗح ٥از ًؼح زغكؿ ٠ #1-3$یةاقغ ک ٥در پژك٦ف٦ام ٠غاظ ٥ٞام دك
گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ م٨رت ٠یپػیؼد .در ای ٢جضٛی ٙدك گؼكق آز٠ایف كک٤حؼؿ ك ةا ًؼح
پیفآز٨٠ف ك پؾ آز٨٠ف ٨٠رد ؿ٤سف ٚؼار٠ی گیؼ٣غ٠ .حٕیؼ ٠ـح ٜٛآ٨٠زش ج٘كؼ اؿث ک ٥ةا
ركش ٠غاظ ٥ٞام ك اؿح٘ادق از داؿحاف٦ام ة٠٨ی ٗٞـ٘ی ة ٥آز٨٠د٣ی٦ا ًی  15زٞـ ٥یك
ؿاّحی آ٨٠زش دادق ٠یق٨د٠ .حٕیؼ كاةـح ٥پؼؿكگؼم ٠یةاقغ ک ٥ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٥٠
ركصی ٥پؼؿكگؼم ٠ض ٙٛؿاظح٨٠ ٥رد آز٨٠ف ٚؼار٠ی گیؼ٣غٚ .ت ٜاز ازؼام دكرق از ٦ؼ دكگؼكق
آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٠ ٥٠ػک٨ر آز٨٠ف گؼٗح٠ ٥یق٨د ؿپؾ گؼكق آز٠ایف ًی
 15زٞـ ٥آ٨٠زش ٦ام كیژق ظ٨د دریاٗث ٠ی١٣ای٤غ ك گؼكق ک٤حؼؿ ٦یچگ ٥٣٨آ٨٠زقی در ای٢
ظن٨ص ١٣ی ةی٤٤غ .در پایاف دكرق ةؼام ٦ؼ دك گؼكق پؾ آز٨٠ف ازؼا ظ٨ا٦غ قغ؛ ك ٣حایر صام٥ٞ
ك اًالّات زِ١آكرم قغق ٨٠رد جسؽی ٥ك جضٞیٚ ٜؼار ٠ی گیؼ٣غ.
زا ٥ْ٠آ٠ارم در ای ٢پژك٦ف ّتارت اؿث از کٞی ٥دا٣فآ٨٠زاف دظحؼ پای ٥پ٤س ٟدةـحاف در
ق٧ؼؿحاف ٣یكاة٨ر در ؿاؿ جضنیٞی  93 -94ک ٥آ٠ار ای ٢دا٣فآ٨٠زاف ةا ٓٝةؼ ٘٣ 3750ؼ
٠یةاقغ .صس ٥٣٨١٣ ٟآ٠ارم ٘٣ 40ؼدا٣فآ٨٠ز دظحؼ پای ٥پ٤س ٟاةحغایی از ٠غارس دكٝحی ٠یةاقغ
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ک ٥از یك ٠غرؿ٘٣ 20 ٥ؼ در کالس پ٤س ٟة٨٤ّ ٥اف گؼكق آز٠ایف ك از ٠غرؿ ٥دیگؼ ٘٣ 20ؼ در
کالس پ٤س ٟة٨٤ّ ٥افگؼكق ک٤حؼؿ ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ.
٥٣٨١٣گیؼم ة ٥ركش ظ٨ق٥ام چ٤غ ٠ؼص٥ٞام ة ٥ای ٢م٨رت ا٣ساـ قغ ک٣ ٥عـث از ةی٢
٤٠اً ٙآ٨٠زقی ق٧ؼؿحاف ٣یكاة٨ر ،ة٨ً ٥ر جنادٗی یك  ٥ٌٛ٤٠ا٣حعاب گؼدیغ .ؿپؾ از ةی٢
٠غارس اةحغایی ای ٥ٌٛ٤٠ ٢دك ٠غرؿ ٥دظحؼا ٥٣ة٨ً٥ر جنادٗی ا٣حعاب ك در ٧٣ایث از ٦ؼ ٠غؿ٥
یك کالس پ٤س ٟة٨ً ٥ر جنادٗی ا٣حعاب قغ ک ٥یك کالس در یك ٠غرؿ ٥ة٨٤ّ ٥اف گؼكق
ک٤حؼؿ ك در ٠غرؿ٥ام دیگؼ یك کالس ة٨٤ّ ٥اف گؼكق آز٠ایف در ُ٣ؼ گؼٗح ٥قغ.
ز٧ث گؼدآكرم كا٣غازقگیؼم دادق٦ام ٠ؼة٨ط ة ٥ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف از پؼؿك٤ا٥٠
٠ض ٙٛؿاظح ٥اؿح٘ادق قغ .در ای ٢پؼؿك٤ا ٥٠قف ةْغ ج٨ا٣ایی کكٖ ك پی گیؼم ک٤سكاكا،٥٣
ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ ،٥ٞاّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ك ظ٨دةاكرم ،جتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ ٥را٦كار ،ج٨ا٣ایی ٛ٣غ ك جضٞیٜ
پغیغق٦ا ك آگا٦ی ك دا٣ایی دا٣فآ٨٠زاف ؿ٤سیغق ٠یق٨د.
ای ٢پؼؿك٤ا ٥٠قا 37 ٜ٠ؿؤاؿ ٠یةاقغ ك ٦ؼ ؿؤاؿ  5گؽی ٥٤دارد .گؽی٦٥٤ا ٣كاف د٤٦غق
٠یؽاف پؼؿكگؼم از ک ٟة ٥زیاد اؿث ك ة ٥جؼجیب ١٣ؼق ام از  1جا  5دریاٗث ٠ی١٣ای٤غ٠ .س٨١ع
١٣ؼات کـب قغق در ٦ؼ ظؼدق آز٨٠ف١٣ ،ایا٣گؼ ١٣ؼق آز٨٠د٣ی در آف ةعف اؿث .در ای ٢پژك٦ف
ک ٥از پؼؿك٤ا ٥٠پؼؿكگؼم ةؼام زِ١آكرم اًالّات اؿح٘ادق قغق ،ركایی ك پایایی آف ٣یؽ ةؼآكرد
قغق اؿث .آز٨٠ف ة ٥ک١ك اؿحاد را١٤٦ا ًؼاصی قغق ك پؼؿك٤ا٦٥٠ا در اظحیار چ٤غ اؿحاد ك
٠ ْٟٞ٠حعنل ای ٢رقحٚ ٥ؼار گؼٗث ك جاییغ قغ .ةؼام ةؼرؿی اّحتار ك پایایی آف از ركش
ج٤نیٖ اؿح٘ادق گؼدیغ ك ٠یؽاف پایایی ةؼام پؼؿك٤ا ٥٠ركصی ٥پؼؿكگؼم  0/75ة ٥دؿث آ٠غ.
قی٨ق ازؼا ةغی ٢گ ٥٣٨ة٨د ک ٥در ٦ؼ ٠غرؿ ٥ةا ُ٣ارت ك را١٤٦ایی ٠ض٣ ٙٛـتث ة٣ ٥ض٨ق پاؿط
ك ازؼام پؼؿك٤ا٦٥٠ا در ٦ؼ دك گؼكق ج٨ویضات الزـ دادق ٠ی قغ جا در رك٣غ کار ظٞٞی پیف
٣یایغ .اةحغا ٦ؼ دك پؼؿك٤ا ٥٠ة٨٤ّ ٥اف پیفآز٨٠ف در اظحیار دا٣فآ٨٠زاف ٦ؼ دك گؼكق آز٠ایف ك
ک٤حؼؿ ٚؼار گؼٗث .پؾ از زِ١آكرم پؼؿك٤ا٦٥٠ام جك١ی ٜقغق ٦ؼ دك گؼكق ة٨٤ّ٥اف پیف
آز٨٠ف٣ ،ـتث ة٠ ٥غاظ ٥ٞدر گؼكق آز٠ایف ْٗاٝیث٦ام آ٨٠زقی آٔاز گؼدیغ .اةحغا ةا ٠غیؼ ٠غرؿ٥
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ك ٠ ْٟٞ٠ؼة٨ط ١٦ا٤٦گی٦ام الزـ در ظن٨ص ٣ض٨ق ازؼا ة ٜ١ّ ٥آ٠غ ك آ٨٠زش٦ا ك را١٤٦ایی
٦ام الزـ در ای ٢ظن٨ص ة٠ ْٟٞ٠ ٥ؼة ٥ً٨دادق قغ جا ةا ١٦كارم یكغیگؼ ًؼح ة ٥ازؼا گػاقح٥
ق٨دٝ .ػا در ای ٢ظن٨ص ةؼام گؼكق آز٠ایف ٗؼای٤غ آ٨٠زش ج٘كؼ ک ٥قا 30 ٜ٠داؿحاف ٗكؼم ک٥
ٚتال ج٧ی ٥ك ة ٥جاییغ اؿحاد را١٤٦ا رؿیغق ة٨د در٠غت  15زٞـ ٥ك در ً٨ؿ ٠ 4اق ك ٦ؼ ٘٦ح ٥یك
زٞـ ٥یك ؿاّحی در کالس ة ٥ازؼا گػاقح ٥قغ .در ای ٢ةؼ٣ا ٥٠ةا ٦غایث  ،ْٟٞ٠داؿحاف٦ام
ٗكؼم ةؼام ک٨دکاف ٌ٠ؼح ٠یق٨د .ک٨دکاف ةاپؼؿف٦ام ظ٨د پیؼا٨٠ف داؿحاف ك درةارق ٠ـائٜ
ٌ٠ؼح قغق ة ٥ةضخ ك گ٘حگ٠ ٨ی پؼداز٣غ .ةا ق٤یغفداؿحاف٦ا دا٣فآ٨٠زاف جك٨ی٠ ٙیق٣٨غ جا
ؿ٨اؿ ٦امظ٨د را درةارق داؿحاف ك ّ٤اكی٤ی ٠ا٤٣غ ٠ا٦یث صٛیٛث ،ظ٨ةی ك زیتایی ،ا٣ناؼ ك
دكؿحی٦ ،ـحی ،ظغا ،ز٧اف ،ا٣ـاف ك ٨٠وّ٨ات ٗٞـ٘ی ةضخ ك گ٘حگ١٣ ٨ای٤غ .داؿحاف٦ا در ؿ٥
ص٨زق امٞی ٗٞـ٘٦$ ٥ـحیق٤اؿی ،ق٤اظثق٤اؿی ،ارزشق٤اؿی #جغكی٢قغق اؿث .ای- ٢
داؿحاف٦ا از ٠ح٨ف کالؿیك ادب ٗارؿی ١٦چ٨ف ٠ذ٨٤م ٨ٝ٨٠م $جك ٥٤ةؼ ؿؼ دی٨ار٠ ،#نیتث -
٣اٌّ ٥٠ار ٣یكاة٨رم $ؿگ ً ِ١کار ،#ة٧ارؿحاف زا٠ی $دكؿحی ؿگ كگؼگ ،#جاریط ًتؼم $راز
ظٛٞث ةكؼ #ك کحاب ٦ایی ُ٣یؼ کٞی ٥ٞك د٣ ٥٤٠نؼاهلل ٤٠كی $ةچ ٥اردؾ ٣ادافٚ ،#ن٦٥ام ٚؼآف
٨٣قح ٥مض٘ی $كادم ٨٠رچگاف #ةؼگؼٗح ٥قغق اؿث.

ثطضؾی يبفتِّبی تَنیفی پػٍّف
اؿح٘ادق از آ٠ار ج٨می٘ی ة٨ُ٤٠٥ر جٞعیل اًالّات زِ١آكرم قغق ك ق٤اظث ةیكحؼ زا٨٠ ٥ْ٠رد
ةؼرؿی م٨رت پػیؼٗح ٥اؿث ك ٦غؼ آف ٣یؽ ج٨میٖ ،اؿحعؼاج ٣كات اؿاؿی ك جؼکیب دادق٦ا ة٥
ک١ك زةاف اّغاد ٠یةاقغ .در پژك٦ف صاوؼ ةا ارائ ٥زغاكؿ ك ٨١٣دار٦ام ٠ؼة ٥ً٨ة ٥ةؼرؿی
ج٨می٘ی ٠كا٦غات پؼداظح٥ای.ٟ
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جسٍل قوبضُ  .1آهبضُ ّبی تَنیفی هطثَط ثِ هتغیطّبی پػٍّف زض گطٍُ کٌتطل
جْغاد

گؼكق ک٤حؼؿ

دا٥٤٠
جٕییؼات

ک١حؼی٢

ةیكحؼی٢

ٛ٠غار

ٛ٠غار

ْ٠یار

ج٨ا٣ایی کكٖ كپی

پیفآز٨٠ف

20

15

12

گیؼم ک٤سكاكا٥٣

پؾ آز٨٠ف

20

13

14

27

پیفآز٨٠ف

20

11

19

30

24/850

پؾ آز٨٠ف

20

11

19

30

25/050

2/856

اّح١ادة٘٣٥ؾ كظ٨د

پیفآز٨٠ف

20

19

19

38

28/500

5/530

ةاكرم

پؾ آز٨٠ف

20

19

19

38

28/750

5/618

جتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ٥

پیفآز٨٠ف

20

21

13

34

24/900

4/941

را٦كار

پؾ آز٨٠ف

20

20

14

34

25/150

4/671

ج٨ا٣ایی ٛ٣غ كجضٞیٜ

پیفآز٨٠ف

20

14

11

25

20/800

4/200

پغیغق ٦ا

پؾ آز٨٠ف

20

14

11

25

21/100

4/025

پیفآز٨٠ف

20

12

12

24

18/200

3/788

پؾ آز٨٠ف

20

12

12

24

18/450

3/410

١٣ؼق ک ٜپؼؿك٤ا٥٠

پیفآز٨٠ف

20

59

100

159

138/550

16/637

پؼؿكگؼم

پؾ آز٨٠ف

20

59

102

161

140/100

16/701

ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ٥ٞ

آگا٦ی ك دا٣ایی

27

٠یا٣گی٢

ا٣ضؼاؼ

21/250

4/552

21/700

4/105
2/978

دا ٥٤٠جٕییؼات در یاٗح٦٥ام ٠كا٦غات ةؼام گؼكق ک٤حؼؿ در ٠ؤ ٥٘ٝجتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ ٥را٦كار از
ظؼدق ٛ٠یاس٦ام پؼؿكگؼم ةیكحؼیٛ٠ ٢غار را دریاٗث ٨١٣دق اؿث٠ .یا٣گی ٢ة٨٤ّ٥اف اؿاؿی
جؼی ٢قاظل ٠ؼکؽم در ؿح٨ف ةْغم زغكؿ ٗ٨ؽ ةؼام ١٣ؼات پیفآز٨٠ف ك پؾآز٨٠ف در
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ج١ا٠ی ٠ؤ٦٥٘ٝام پؼؿك٤ا٣ ٥٠ؽدیك ة٠ ٟ٦ ٥یةاقغ ك در صٛیٛث ١٣ؼات پؾآز٨٠ف ٣ـتث ة٥
ال ٌٛ٤٠ی
١٣ؼات پیفآز٨٠ف جٕییؼ ا٣غکی داقح ٥اؿث ک ٥ای٨٠ ٢و٨ع در گؼكق ک٤حؼؿ کا ٠ن
٠یةاقغ.
ًوَزاض قوبضُ ً .1وَزاض هیبًگیي ثطای قبذم پطؾكگطی زض گطٍُ کٌتطل

در ای٨١٣ ٢دار ٠یا٣گی٠ ٢ؤ٦٥٘ٝام ٠ؼة٨ط ة ٥قاظل پؼؿكگؼم در گؼكق ک٤حؼؿ ارائ ٥قغقا٣غ
ک١٦ ٥افگ ٥٣٨ک ٥ا٣حُار ٠یركد جٛؼیت نا در ٠ؼص ٥ٞپیفآز٨٠ف ك پؾآز٨٠ف ٣ؽدیك ةٟ٦ ٥
٠یةاق٤غ.
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جسٍل قوبضُ  .2آهبضُ ّبی تَنیفی هطثَط ثِ هتغیطّبی پػٍّف زض گطٍُ آظهبيف
گؼكق آز٠ایف

ج٨ا٣ایی کكٖ كپی
گیؼم ک٤سكاكا٥٣

ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ٥ٞ

اّح١ادة٘٣٥ؾ كظ٨د
ةاكرم
جتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ٥
را٦كار
ج٨ا٣ایی ٛ٣غ كجضٞیٜ
پغیغق ٦ا

آگا٦ی ك دا٣ایی

١٣ؼق ک ٜپؼؿك٤ا٥٠
پؼؿكگؼم

جْغاد

دا٥٤٠

ک١حؼی٢

ةیكحؼی٢

جٕییؼات

ٛ٠غار

ٛ٠غار

٠یا٣گی٢

ا٣ضؼاؼ
ْ٠یار

پیفآز٨٠ف

20

13

15

28

20/20

3/17

پؾ آز٨٠ف

20

17

16

33

23/80

4/12

پیفآز٨٠ف

20

12

18

30

24/25

3/56

پؾ آز٨٠ف

20

12

18

30

25/95

3/50

پیفآز٨٠ف

20

16

19

35

29/90

4/83

پؾ آز٨٠ف

20

16

24

40

33/10

5/07

پیفآز٨٠ف

20

18

17

35

24/40

4/54

پؾ آز٨٠ف

20

14

20

34

27/90

4/81

پیفآز٨٠ف

20

9

16

25

20/75

2/67

پؾ آز٨٠ف

20

7

18

25

22/15

2/08

پیفآز٨٠ف

20

8

17

25

20/15

2/16

پؾ آز٨٠ف

20

9

16

25

21/50

2/72

پیفآز٨٠ف

20

60

11

17

139/70

14/68

پؾ آز٨٠ف

20

65

0
5

11

0

18

154/40

16/97

0

یاٗح٦٥ام زغكؿ ٗ٨ؽ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥در ج١ا٠ی ٠ؤ٦٥٘ٝام پؼؿكگؼم ١٣ؼات پؾآز٨٠ف
٣ـتث ة١٣ ٥ؼات پیفآز٨٠ف ةیكحؼ ة٨دق ك ای٨٠ ٢و٨ع ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ
٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ٠ؤ٦٥٘ٝام پؼؿكگؼم جأدیؼ ٠ذتث داقح ٥ك ةاّخ اٗؽایف ای ٢قاظل قغق
اؿث؛ ای٨٠ ٢و٨ع در ٨١٣دار زیؼ٠ك٨٧د ٠یةاقغ.
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ًوَزاض قوبضُ ً .2وَزاض هیبًگیي ثطای هؤلفِ ّبی پطؾكگطی زض گطٍُ آظهبيف

ا٣ضؼاؼ ْ٠یار ةؼام گؼكق آز٠ایف ك ةؼام قاظل پؼؿكگؼم در پؾآز٨٠ف ةیكحؼ از
پیفآز٨٠ف ة٨دق اؿث ة٤اةؼای ٢ای ٢گ ٥٣٨اؿح٤تاط ٠یق٨د ک ٥آز٨٠د٣ی٦ا در ٠ؼص ٥ٞپیفآز٨٠ف
١٦گ٢جؼ از ٠ؼص ٥ٞپؾ آز٨٠ف ة٨دقا٣غ.

ثطضؾی يبفتِّبی اؾتٌجبعی پػٍّف
فطضیِ پػٍّف
آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد.
ةا كز٨د ازؼام ًؼح پیفآز٨٠ف– پؾآز٨٠ف ةؼام ةؼرؿی جأدیؼ ركیكؼد ٠ضح٨ام ة٠٨ی
آ٨٠زش ج٘كؼ ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم ٚت ٜاز ازؼام جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ةایغ قؼط ةؼاةؼم كاریا٣ؾ٦ام
دك گؼكق ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گیؼد .آز٨٠ف ٨ٝف 1ةؼام ةؼرؿی ٗؼض ةؼاةؼم كاریا٣ؾ٦ام دك گؼكق
٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح ٥اؿث ک٣ ٥حایر آف در زغكؿ زیؼ ارائ ٥قغق اؿث.
1Levene's Test of Equality of Error Variances
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جسٍل قوبضُ  .3آظهَى لَى ثطای ثطاثطی ٍاضيبًؽ زٍ گطٍُ کٌتطل ٍ آظهبيف

آ٠ارق F

درز ٥آزادم م٨رت

درز ٥آزادم ٠عؼج

0/667

1

38

ؿٌش
٤ْ٠ادارم
0/421

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام آز٨٠ف ٨ٝف ةیف از 0/05
٠یةاقغ ة٤اةؼای ٢ةا اً١ی٤اف ٣ 0/95حیس٠ ٥یگیؼی ٟکٗ ٥ؼض ةؼاةؼم كاریا٣ؾ٦ام دك گؼكق
پػیؼٗح٠ ٥یق٨د .ةا ج٨ز ٥ة ٥ةؼٚؼارم قؼایي ٨٠رد ٣یاز ةؼام ازؼام جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ،ظالم٥
٣حایر ٠غؿ ٗ٨ؽ را در زغكؿ زیؼ ارائ٨١٣ ٥دقای.ٟ
جسٍل قوبضُ  .4ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی ضٍيکطز هحتَای ثَهی آهَظـ تفکط ثط ضٍحیِ
پطؾكگطی

٠س٨١ع

درز٥

٠یا٣گی٢

٠ؼةْات

آزادم

٠ؼةْات

آ٠ارق F

ؿٌش
٤ْ٠ادارم

وؼیب داةث

1611/541

1

1611/541

8/601

0/006

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

3842/121

1

3842/121

20/506

0/000

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

1836/957

1

1836/957

9/804

0/003

ظٌا

6239/479

37

187/364

ک$ ٜجنضیش قغق#

12819/500

39

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای ٢ک ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ جنادٗی ک١كی

٠$كا٦غات پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ ٥داردٝ ،ػا
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ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ $پیف ٗؼض قك ٟدر قؼایي اّحتار ٠غؿ جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ#
در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/003ك ک١حؼ از ٠ 0/05یةاقغ > 0/05$
; 0/003

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی ٢قاظل پؼؿكگؼم ك ٤ْ٠ادار قغف

ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾٗ ،ؼوی ٥امٞی پژك٦ف ٠ت٤ی ةؼ ای ٢ک " ٥آ٨٠ز «ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ
٠ضح٨ام ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد ".ةا ا@ ٠یؽاف  0/95پػیؼٗح٥
٠یق٨د٠یق٨د زیؼ ٠یؽاف جأدیؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی آ٨٠زش ج٘كؼ ةؼ ركصی را در ١٣ؼات پؾ آز٨٠ف
گؼكق آز٠ایف ٣ـتث ة ٥گؼكق ک٤حؼؿ ة ٥ظ٨ةی ٣كاف ٠ید٦غ.
ًوَزاض ً .3وَزاض جؼجِ ای ثطای هكبّسات هطثَط ثِ تإثیط ضٍيکطز هحتَای ثَهی آهَظـ تفکط ثط ضٍحیِ
پطؾكگطی

٨١٣دار زْت ٥ام ّ٨٣ی ٨١٣دار جضٞیٞی اکحكاٗی ٠یةاقغ٣ ،حایر ٨١٣دار ٗ٨ؽ ٣كاف ٠ید٦غ ک٥
در گؼكق ک٤حؼؿ ٠یا٠ ٥٣كا٦غات $ظي ٠یا٣ی ٨١٣دار زْت ٥ام٣ #ـتث ة ٥گؼكق آز٠ایف پائی٢جؼ
٠یةاقغ ،ةّ ٥تارت دیگؼ جأدیؼ ركیكؼد ٠ضح٨ام ة٠٨ی آ٨٠زش ج٘كؼ ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم در گؼكق
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آز٠ایف ة٠٥ؼاجب از گؼكق ک٤حؼؿ ةیكحؼ ة٨دق اؿث .در ای٤سا ة ٥ةؼرؿی یاٗح٦٥ام زا٣تی ٤٠تْخ از
ایٗ ٢ؼوی٠ ٥یپؼدازی.ٟ

يبفتِّبی جبًجی پػٍّف
يبفتِ جبًجی اٍل
آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ج٨ا٣ایی کكٖ كپیگیؼم ک٤سكاكا ٥٣دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼدارد.
جسٍل قوبضُ  .5ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی ضٍيکطز هحتَای ثَهی آهَظـ تفکط ثط تَاًبيی کكف
ٍپیگیطی کٌجکبٍاًِ

٠س٨١ع

درز٥

٠ؼةْات

آزادم

وؼیب داةث

104/826

1

104/826

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

260/422

1

260/422

25/160

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

76/983

1

76/983

7/437

ظٌا

382/978

37

10/351

ک$ ٜجنضیش قغق#

678/500

39

ؿٌش

٠یا٣گی٠ ٢ؼةْات

آ٠ارق F
10/127

0/003
0/000
0/010

٤ْ٠ادارم

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ جنادٗی ک١كی

٠$كا٦غات پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ ٥داردٝ ،ػا
ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ $پیف ٗؼض قك ٟدر قؼایي اّحتار ٠غؿ جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ#
در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/003ك ک١حؼ از ٠ 0/05یةاقغ > 0/05$
; 0/003
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م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾٗ ،ؼوی ٥پژك٦ف ٠ت٤ی ةؼ ای٢ک " ٥ركیكؼد ٠ضح٨ام ة٠٨ی آ٨٠زش ج٘كؼ
ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد ".ةا اً١ی٤اف  0/95پػیؼٗح٠ ٥یق٨د.

يبفتِ جبًجی زٍم
آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ج٨ا٣ایی ص٠ٜـئ ٥ٞدا٣فآ٨٠زاف جأدیؼدارد.
جسٍل قوبضُ  .6ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی ضٍيکطز هحتَای ثَهی آهَظـ تفکط ثط تَاًبيی
حلهؿئلِ

٠س٨١ع

درز٥

٠یا٣گی٢

٠ؼةْات

آزادم

٠ؼةْات

آ٠ارق F

ؿٌش
٤ْ٠ادارم

وؼیب داةث

104/826

1

104/826

10/127

0/003

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

260/422

1

260/422

25/160

0/000

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

76/983

1

76/983

7/437

0/010

ظٌا

382/978

37

10/351

ک$ ٜجنضیش قغق#

387/500

39

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ جنادٗی ک١كی

٠$كا٦غات پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم
داردٝ ،ػا ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق 0/01
ك ک١حؼ از ٠ 0/05یةاقغ ; 0/01 > 0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی٢

قاظل ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ ٥ٞك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ،ةْغ دكـ پؼؿكگؼم
٠ت٤ی ةؼ ای ٢ک ٥آ٨٠ز «ج٘كؼ ةؼ ج٨ا٣ایی ص٠ ٜـئ ٥ٞجأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد @.ةا اً١ی٤اف 0/95
پػیؼٗح٠ ٥یق٨د.
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يبفتِ جبًجی ؾَم
آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ اّح١اد ة٘٣ ٥ؾ ك ظ٨دةاكرم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ
٤ْ٠ادارم دارد.
جسٍل قوبضُ  .7ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی آهَظـ تفکطثط اػتوبز ثِ ًفؽ ٍ ذَز ثبٍضی
زاًفآهَظاى

٠س٨١ع

درز٥

٠ؼةْات

آزادم

وؼیب داةث

252/860

1

252/860

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

315/593

1

315/593

15/126

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

125/274

1

125/274

6/004

ظٌا

771/957

37

20/864

/775

39

ک$ ٜجنضیش قغق#

ؿٌش

٠یا٣گی٠ ٢ؼةْات

آ٠ارق F
12/120

0/001
0/000
0/019

٤ْ٠ادارم

1276

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ جنادٗی ک١كی

٠$كا٦غات پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم
داردٝ ،ػا ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق
 0/019ك ک١حؼ از ٠ 0/05یةاقغ ; 0/019 >0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٥

٠یا٣گی ٢قاظل اّح١ادة٘٣٥ؾ كظ٨دةاكرم ك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ،
ةْغؿ٨ـ ٗؼوی٠ ٥ت٤ی ةؼ ای٤ك« ٥ج٘كؼ ةؼ اّح١ادة٘٣٥ؾ كظ٨دةاكرم دا٣فآ٨٠زاف ٤ْ٠ادارم دارد@.
ةا اً١ی٤اف  0/95پػیؼٗح٠ ٥یق٨د.
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يبفتِ جبًجی چْبضم
آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ جتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ ٥را٦كار دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم
دارد.
جسٍل قوبضُ  .8ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی آهَظـ تفکط ثطتجبزل ًظط ٍ اضائِ ضاّکبض
زاًفآهَظاى

٠س٨١ع ٠ؼةْات

درز٥

٠یا٣گی٠ ٢ؼةْات

آ٠ارق F

ؿٌش ٤ْ٠ادارم

وؼیب داةث

229/418

1

229/418

14/222

0/001

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات

257/495

1

257/495

15/962

0/000

آزادم

پیفآز٨٠ف#
گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

91/207

1

91/207

ظٌا

596/855

37

16/131

ک$ ٜجنضیش قغق#

929/975

39

5/654

0/023

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ ک١كی ٠$كا٦غات

پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ ٥داردٝ ،ػا ازؼام
جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/023ك ک١حؼ از
٠ 0/05یةاقغ ; 0/023 >0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی ٢قاظل جتادؿ

ُ٣ؼ ك ارائ ٥را٦كار ك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ،ةْغ ارـ ٗؼوی٠ ٥ت٤ی ةؼ ای٢
ک ٥آ٨٠ز «ج٘كؼ ةؼ جتادؿ ُ٣ؼ ك ارائ ٥را٦كار دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد@ ةا اً١ی٤اف 0/95
پػیؼٗح٠ ٥یق٨د.
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يبفتِ جبًجی پٌجن
آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ج٨ا٣ایی ٛ٣غ كجضٞی ٜپغیغق٦ا در دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ
٤ْ٠ادارم دارد.
جسٍل قوبضُ  .13-4ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی آهَظـ تفکط ثط تَاًبيی ًقس ٍتحلیل پسيسُّب

وؼیب داةث
٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#
ظٌا
ک$ ٜجنضیش قغق#

٠س٨١ع

درز٥

٠یا٣گی٢

٠ؼةْات

آزادم

٠ؼةْات

آ٠ارق F

ؿٌش
٤ْ٠ادارم

41/719

1

41/719

11/608

0/002

257/370

1

257/370

71/610

0/000

11/814

1

11/814

3/287

0/048

132/980

37

3/594

401/375

39

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ ک١كی ٠$كا٦غات

پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم داردٝ ،ػا
ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/048ك ک١حؼ
از ٠ 0/05یةاقغ ; 0/048 >0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی ٢قاظل ج٨ا٣ایی

ٛ٣غ كجضٞی ٜپغیغق ٦ا ك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ،ةْغ پ٤سٗ ٟؼوی٠ ٥ت٤ی ةؼ
ای٤ك ٥آ٨٠ز «ج٘كؼ ةؼ ج٨ا٣ایی ٛ٣غ كجضٞی ٜپغیغق٦ا در دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد @ .ةا
اً١ی٤اف  0/95پػیؼٗح٠ ٥یق٨د.

يبفتِ جبًجی قكن
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آ٨٠زش ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ آگا٦ی ك دا٣ایی دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠یدارم دارد.
جسٍل قوبضُ  .15-4ذالنِ تحلیل کَاضيبًؽ ثطای ثطضؾی آهَظـ تفکط ثط آگبّی ٍ زاًبيی زاًفآهَظاى
٠س٨١ع ٠ؼةْات
وؼیب داةث

درز٥

٠یا٣گی٢

آزادم

٠ؼةْات

آ٠ارق F

ؿٌش
٤ْ٠ادارم

33/467

1

33/467

7/342

0/010

٠حٕیؼک١كی ١٣$ؼات پیفآز٨٠ف#

193/294

1

193/294

42/405

0/000

گؼكق $ک٤حؼؿ ك آز٠ایف#

23/754

1

23/754

5/211

0/028

ظٌا

168/656

37

4/558

ک$ ٜجنضیش قغق#

454/957

39

٣حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی
 0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

٠ #حٕیؼ ک١كی ٠$كا٦غات

پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ آز٨٠ف #راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم داردٝ ،ػا
ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/028ك ک١حؼ
از ٠ 0/05یةاقغ ; 0/028 >0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی ٢قاظل

آگا٦ی ك دا٣ایی ك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ ،ةْغ قكٗ ٟؼوی٠ ٥ت٤ی ةؼ
ای٢ک« ٥ج٘كؼ ةؼ آگا٦ی ك دا٣ایی دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ ٤ْ٠ادارم دارد@ ةا اً١ی٤اف  "95پػیؼٗح٥
٠یق٨د.

ًتیجِگیطی
آ٨٠زش ج٘كؼ ةا اؿح٘ادق از ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پای ٥پ٤س ٟجأدیؼ
٤ْ٠ادارم دارد .ةؼام ةؼرؿی جأدیؼ آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم
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ازجضٞی ٜک٨اریا٣ؾاؿح٘ادق گؼدیغ٣ .حایر زغكؿ ٗ٨ؽ ةیا٣گؼ آف اؿث ک ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥ؿٌش
٤ْ٠ادارم ةؼام ٠حٕیؼ ک١كی  0/000ك ک١حؼ از  0/05اؿث; 0/000 > 0/05$ ،

#

٠حٕیؼ جنادٗی ک١كی ٠$كا٦غات پیفآز٨٠ف #ة٨ً٥ر ٤ْ٠ادارم ةا ٠حٕیؼ كاةـح٠$ ٥كا٦غات پؾ
آز٨٠ف #راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم داردٝ ،ػا ازؼام جضٞی٨ٗ ٜؽ ْ٠حتؼ ٠یةاقغ $پیف ٗؼض قك ٟدر قؼایي
اّحتار ٠غؿ جضٞی ٜک٨اریا٣ؾ #در ؿٌؼ ةْغم ؿٌش ٤ْ٠ادارم ٠ح٤اَؼ ةا گؼكق  0/003ك ک١حؼ از
٠ 0/05یةاقغ ; 0/003 > 0/05$

 #ة٤اةؼای ٢ةا ّ٤ایث ة٠ ٥یا٣گی ٢قاظل

پؼؿكگؼم ك ٤ْ٠ادار قغف ٗؼض م٘ؼ در جضٞی ٜک٨اریا٣ؾٗ ،ؼوی ٥پژك٦ف ٠ت٤ی ةؼ ای ٢ک٥
دا٣فآ٨٠ز «ج٘كؼ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی ةؼ پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف جأدیؼ جأدیؼدارم دارد@
ةااً١ی٤اف  0/95پػیؼٗح٠ ٥یق٨د٠یق٨دج ایٗ ٢ؼوی ٥ةا ٣حایر پژك٦ف٦ام ا٣ساـ قغق ج٨ؿي
٨٠ؿ٨م  #1388$در پژك٦كی جضث ّ٨٤اف «ةؼرؿی جأدیؼ ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف در پؼؿف گؼم ك
ج٘كؼ ا٣حٛادم دا٣فآ٨٠زاف پای ٥ؿ٨ـ جا پ٤س ٟاةحغایی  9$جا  11ؿاجا  11ظؼدؿاالف ّ٨ٞم ق٧ؼ
كرا٠ی @٢ة ٥ا٣ساـ رؿا٣یغ٣غ٣ .حایر ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد ٧٠ارت٦ام ك ج٘كؼ ا٣حٛادم در ص٥ٛٞ
ک٤غكکاك رقغ داقح ٥كای ٢کالس جأدیؼ ٠ذتحی در دا٣فآ٨٠زاف گؼكق آز٠ایف داقح ٥اؿث .در
٨٠اردم ٠كا٦غق قغق ک ٥جٕییؼات زیادم م٨رت گؼٗح ٥ک ٥ةؼام كاٝغی ٢ةاكر آف ؿعث ة٨د .ای٢
پژك٦ف ای ٢را ٣كاف ٠ید٦غ ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف جأدیؼات چك١گیؼم در رقغ ج٘كؼ
ا٣حٛادم ،ک٤ساكم ك پؼؿف گؼم ک٨دکاف داقح ٥اؿث٣ .حایر از اةْاد ٤٠تْخ از پؼؿك٤ا٥٠
پؼؿكگؼم ٣كا٣گؼ ای ٢اؿث ک ٥کٞی ٥یاٗح٦٥ا از آ٨٠زش ج٘كؼ ٠تح٤ی ةؼ ٠ضح٨ام ة٠٨ی جأدیؼ
٤ْ٠ادارم ةؼ ركصی ٥پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف داقح ٥اؿث.
یاؿؼ گٞیسی  #1389$دا٣فآ٨٠ظح ٥کارق٤اؿی ارقغ در پژك٦كی ٠ت٤ی ةؼ جأدیؼ داؿحاف٦ام
٠ذ٨٤م ٨٤ْ٠م ٨٠ال٣ا ةؼ ٠یؽاف ٧٠ارت پؼؿكگؼم ٗٞـ٘ی ٨٣ز٨ا٣اف ةا زا٦ ٥ْ٠غؼ دا٣فآ٨٠زاف
ؿاؿ ؿ٨ـ را١٤٦ایی ج٤كاة ٢ةا زا٘٣ 50 ٥٣٨١٣ ٥ْ٠ؼق ك پؼؿك٤ا 36 ٥٠ؿؤاٝی ٠ض ٙٛؿاظح ٥پؾ از
ةیاف داؿحاف٦ام دارام ٠ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی ٨٠ردُ٣ؼ ة٣ ٥حیس ٥دؿث یاٗث ک ٥داؿحاف٦ام ٠ذ٨٤م
٨٤ْ٠م ٨٠ال٣ا ةؼ ٠یؽاف ٧٠ارت پؼؿكگؼم ٗٞـ٘ی ك اةْاد آف $جؼدیغ ،پیچیغگی ،کاكقگؼم جٕییؼ#
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ةؼ ٨٣ز٨ا٣اف ٠ؤدؼ اؿث٠ .یؽاف ای ٢ادؼةعكی در ٧٠ارت پؼؿكگؼم ك ةْغ پیچیغگی ةیكحؼ از اةْاد
جؼدیغ ،کاكقگؼم كجٕییؼة٨دق اؿث.
ٔؼیتی  #1392$اؿحادیار ركافق٤اؿی ،در جضٛیٛی ةا ٨٠و٨ع ادؼةعكی را٦تؼدم ج٘كؼ ةؼ
پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف پـؼ پای ٥پ٤س ٟاةحغایی ق٧ؼ ؿ٤٤غج ةا ازؼام  15زٞـ 1 ٥ؿاّحی
آ٨٠زش ج٘كؼ ةؼام دا٣فآ٨٠زاف زا ٥٣٨١٣ ٥ْ٠ة ٥ای٣ ٢حایر دؿث یاٗث ک ٥آ٨٠زش ج٘كؼ ةاّخ
ة٧ت٨د ج٨ا٣ایی پؼؿكگؼم دا٣فآ٨٠زاف قغق اؿث .در جتیی٤ی دیگؼ ةؼام یاٗح ٥پژك٦ف صاوؼ
٠یج٨اف گ٘ث آ٨٠زش را٦تؼدم ج٘كؼ ٗؼای٤غ کاكقگؼم ،ک٤سكاكم ،صٛیٛثز٨یی ،اؿحغالؿ ًٞتی
ك ارزیاةی اؿحغالؿ٦ا ٠ی ٜة٠ ٥تاصذ ٥ك پؼؿكگؼم را ج٨ؿْ٠ ٥ید٦غ ك اّح١ادة٘٣٥ؾ الزـ را در
ٗؼاگیؼاف ةؼام پؼؿكگؼم ایساد ٠یک٤غ.
٣حایر ای ٢پژك٦ف ةا یاٗح٦٥ام جضٛیٛاجی ا٣ساـ قغق در ظارج ایؼاف ١٦ا٤٦گ اؿث .آ٢ٝ

1

 #1988$در ٌ٠اْٝات ظ٨د ةؼ ركم  23دا٣فآ٨٠ز ة٨٤ّ٥اف گؼكق جسؼةی ٣كاف داد دا٣فآ٨٠زا٣ی
ک ٥در ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف قؼکث کؼدق ة٨د٣غ در ٛ٠ایـ ٥ةا گؼكق ک٤حؼؿ در
ز٠ی٦٥٤ام درؾ ٌٞ٠ب ،ظ٨ا٣غف ك ج٘كؼ ا٣حٛادم ك پؼؿكگؼم ّٞ١كؼد ة٧حؼم داقح٥ا٣غ.

پیكٌْبزّبی کبضثطزی
-1ای ٢پژك٦ف ٠یج٨ا٣غة٨ُ٤٠ ٥ر ج٨ٛیث ركصی ٥پؼؿكگؼم در ک٨دکاف كقكٜگیؼم آف در
ا٠ؼآ٨٠زش كیادگیؼم در ٌِٛ٠اةحغایی ٠ؤدؼ كا ِٚگؼدد.
-2ة٨ُ٤٠ ٥رکارةؼدم کؼدف ٛ٣ف آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف در ٠غارس در پای ٥پ٤س٣ ٟیؽ
درس آ٨٠زش ج٘كؼ ةاقی٨ق ك٠ضح٨ایی ٠ح٘اكت جؼ از پای ٥قك ٟك ةا ج٨ز ٥ة ٥پژك٦ف٦ام ٙٗ٨٠
ةٜ١ّ٥آ٠غق م٨رت گیؼد.
1 alen
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 -3اؿح٘ادق از جناكیؼ ك ر٣گ ٦ا كًؼح٦ایی ٠ح٤اؿب ةا ٨٠و٨ع كؿ ٢دا٣فآ٨٠زاف ج٨ؿي
٘ٝ٨٠ی ٢ة ٥زػاةیث ٨٠و٨ع ك رٔتث دا٣فآ٨٠زاف ٠ی اٗؽایغ.
 -4دكرق ٦ام ک٨جاق ٠غت و ٢١ظغ٠ثةؼام ٠ؼةیاف ك ١ْٞ٠اف در ز٧ث آ٨٠زش مضیش ة٥
دا٣فآ٨٠زاف ةا اؿاجیغ ٠سؼب ك ٠حعنل ةؼگؽار ق٨د.
-5ةؼ٣ا٥٠ریؽم ةؼام ٚؼار دادف درس آ٨٠زش ج٘كؼة ٥ک٨دکاف در  ٥١٦پای٦٥ام جضنیٞی
اةحغایی

هٌبثغ
اؿ١یثٗ ،یٞیپ؛ ٘ٝ٨٦یف ،گ٨ردف  #1371$ج٘كؼ ٌٛ٤٠ی ،ركش جْٞی ٟك جؼةیث ،جؼزّٞ ٥١ی
قؼیْح١غارم ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات ؿ١ث
اکتؼم ،اص١غ  .#1393$آ٨٠زش ج٘كؼ ة ٥ک٨دکاف ٣$گاق ا٣حگؼاؿ ة ،#c4p ٥کاق١ؼ؛ ا٣حكارات
کك١ؼ 1393
اکتؼم ،اص١غ ٞٗ«#1391$ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف ٠ #p4c$ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی در داؿحاف٦ام ٠ح٨ف
کالؿیك ادب ٗارؿی@ رؿا ٥ٝدکحؼام ٗٞـ٘ ٥جْٞی ٟك جؼةیث دا٣كگاق ٗؼدكؿی ٠ك٧غ.
اکتؼم ،اص١غ؛ زاكیغم کالج ٥زْ٘ؼآةادمً ،ا٦ؼق؛ قْتا٣ی كرکی ،ةعحیار؛ ج٨ٛم٠ ،ض١غ
 .#1391$ركیكؼد ا٣گؼاؿ ة ٥ةؼ٣اٞٗ ٥٠ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف  ،p4c)$پژك٦ف ٣ا٠ ٥٠تا٣ی جْٞیٟ
ك جؼةیث ،ق١ارق  ،#2$2مل .75-79
اکتؼم ،اص١غكدیگؼاف ٠ .#1391$ىا٠یٞٗ ٢ـ٘ی درداؿحا٧٣ام ٠ح٨ف کالؿیك ادب ٗارؿی.
دكٗن٤ٞا ٥٠ج٘كؼ كک٨دؾ ،پژك٦كگاق ّ٨ٞـ ا٣ـا٣ی كٌ٠اْٝات ٗؼ٤٦گی ؿاؿ ؿ٨ـ ق١ارق
$2ص #1-25
ةاٚؼم ،ظـؼك  #1385$ا١٦یث ازؼام ةؼ٣ا pfc ٥٠ك ٟ٦ؿ٨یی آف ةا جْٞی ٟك جؼةیث اؿال٠ی.
ٗن٣ ٜا١ّٞ ٥٠ی پژك٦كی ّ٨ٞـ ا٣ـا٣ی دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا $س #س  ،8ق١ارق 26
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ةاٚؼم ،ظـؼك  #1390$ؿایث ٗٞـ٘ ٥كدی٠ ،٢ناصت ٥درظن٨ص ٗتك ،جاریط دتث ،1390
ج٨ؿي ٠ض١غ روا جاةف .در ؿایث #falsafevadin.blogfa.com$

ز٧ا٣ی ،زْ٘ؼ ٛ٣« .#1381$غ ك ةؼرؿی ٠تا٣ی ٗٞـ٘ی اٝگ٨م آ٨٠زقی ج٘كؼ ا٣حٛادم ٠ا جی٨
ٝیپٗ .@٢١ن٤ٞا٠ة ّ٨ٞـ ا٣ـا٣ی ،س  ،12ش .42
ز٧ا٣ی ،زْ٘ؼ  .#1386$ز٧ا٣ی ،زْ٘ؼ « .#1386$ةؼرؿی جأدیؼات ةؼ٣اٞٗ ٥٠ـ٘ ٥ة ٥ک٨دکاف در
رقغ ٤٠ف ٦ام اظالٚی دا٣فآ٨٠زاف@ٗ .ن٣ ٜا٥٠م ٌ٠اْٝات ةؼ٣ا ٥٠درؿی ،ج  ،2ش ،7
.59-37
دا٣ك٨ر٠ ،یحؼاكؿایؼ ٨٣یـ٤غگاف  #1391$را١٤٦ام جغریؾ ج٘كؼكپژك٦ف قك .ٟج٧ؼاف،
ا٣حكارات کحب درؿی
ؿؼ٠غ ،ز٦ؼقّ ،تاس ةازرگاف ،ا ٥ٝصسازم  .#1383$ركق٧ام جضٛی ٙدر ّ٨ٞـ رٗحارم ،ج٧ؼاف،
٣كؼآگاق.
ؿْادجی ،ا٠یؼ ٞٗ .#1391$ـ٘ ٥ةؼام ک٨دکاف٠ ،سٗ ٥ٞؼ٤٦گی ٠ـازغ ،ةیا٣ات ٛ٠اـ ُْٟ٠
ر٦تؼم در دیغار ١ْٞ٠اف كاؿاجیغ دا٣كگا٧٦ام ظؼاؿاف ق١اٝی ،ق١ارق  5ة#3-3$91 ٢١٧
ؿ٧ؼكردم ،ق٧اب اٝغیٚ ،#1386$ ٢ن٦ ٥ام قیط اقؼاؽ؛ ج٧ؼاف٣ ،كؼ٠ؼکؽ
م٘ایی ٛ٠غـ٠ ،ـْ٨د  .#1377$ةؼ٣ا ٥٠آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ة ٥ک٨دکافٗ ،ن٣ ٜا٨ّٞ ٥٠ـ ا٣ـا٣ی
دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا $س 26$ ،#ك .161-184#27
ٔؼیتی ،صـ ٢كدیگؼاف ٗ .#1392$ن٤ٞا ٥٠ج٘كؼ كک٨دؾ ،پژك٦كگاق ّ٨ٞـ ا٣ـا٣ی ك ٌ٠اْٝات
ٗؼ٤٦گی .ؿاؿ چ٧ارـ ،ق١ارق #79-92$1
ٗؼزا٘٣ؼ ،ز٨اد  #1389$ةؼرؿی ٗٞـ٘ ٥دكراف ک٨دکی كٛ٣ف ٚن ٥كداؿحاف در رقغكپؼكرش
ركصیٞٗ ٥ـ٘ی در ک٨دکاف ،رؿا ٥ٝدکحؼم ٗٞـ٘ ٥جْٞی ٟك جؼةیث دا٣كگاق جؼةیث ْٟٞ٠
ج٧ؼاف.
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ٗیكؼ ،راةؼت  .#1389$آ٨٠زش ج٘كؼ٠ ،حؼزٔ ،ٟالْٞ٠ی ؿؼ٠غ ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات گاج ٗؼا٠ؼز
ٚؼاٞ٠كی ،اصغ ٛ٣ « ،1384غ ك ةؼرؿی ٠تا٣ی ٗٞـ٘ی اٝگ٨م آ٨٠زش ج٘كؼ ا٣حٛادم
٠حیٝ٨یپ@٢١
ٗیكؼ ،راةؼت؛ كیٞیا٠ؽ٠ ،ؼم  #1387$قكٗ٨ا ؿازم ظالٚیث٠ ،حؼز٣ ،ٟاجاٝی چ٨ةی ،٥٤ج٧ؼاف
ا٣حكارات پیك ة٧ار.
ٚائغم ،یضیی  ،#1383$آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ة ٥ک٨دکاف ،ةؼرؿی ٠تا٣ی ُ٣ؼم ،ج٧ؼاف٣ ،كؼ دكاكی.٢
ٚائغم ،یضیی ٘٣ #1382$غ كةؼرؿی ٠تا٣ی ،دیغگا٧٦ا كركش٦ام آ٨٠زش ٗٞـ٘ ٥ة ٥ک٨دکاف،
پایاف ٣ا ٥٠دکحؼم ٗٞـ٘ ٥جْٞی ٟك جؼةیث دا٣كگاق جؼةیث  ْٟٞ٠ج٧ؼاف
ٚؼآف کؼیٟ
١ٚؼزادق ،روا  #1392$ةؼرؿی ٛ٣ف جؼةیحی پؼؿكگؼم درٚؼآف کؼی ،ٟپایاف ٣ا٥٠کارق٤اؿی
ارقغ ،دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی ج٧ؼاف ،كاصغ٠ؼکؽم
کٗ ،ٟیٞیپ  #1391$داؿحاف٦ام ٗكؼم $ک٤غكکاك ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف ،#جؼز ٥١اصـا٥٣
ةاٚؼم ج٧ؼاف ،ا٣حكارات ا٠یؼ کتیؼ 1391
گادی ،٨٤ؿاٝیك كیٞـ٨ف ،ز٤ی  #1388$آ٨٠زش كارزقیاةی ٧٠ارت٦ام ز٣غگی پؼؿف کؼدف.
٠حؼز ٟصـی ٢دا٣ك٘ؼ ،ج٧ؼاف ،ا٣حكارات ٗاً١ی.
گاردر ،ی٨ؿحای .#1393$ ٢د٣یام ؿٗ٨ی $ر٠اف جاریط صك١ث ٔؼب ،#جؼز٧٠ ٥١غم ؿ١ـار،
ج٧ؼاف٣ ،كؼزا٠ی.
٨٠ریؾ ،ای٨ز  .#1373$درآ٠غم ة ٥زا ٥ْ٠ق٤اؿیجْٞی ٟجؼةیث ،جؼزّٞ ٥١ی ؿؼ٠غ ،ج٧ؼاف:
٠ؼکؽ ٣كؼدا٣كگا٦ی.
٧٠ؼ ٠ض١غم٠ ،ض٨١د « .#1384$زا ٥ْ٠دا٣ایی ٠ض٨ر كُ٣ؼی ٥جْٞی ٟكجؼةث ؿؤاؿ ٠ض٨ر@،
ّ٨ٞـ جؼةیحی ،ة ٟٞٚ ٥زْ١ی از ٘ٝ٨٠اف ،ج٧ؼاف ا٣حكارات ؿ١ث.
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ام٦ارت٧٠ دکاف ركم٨ ةؼام ک٥٘ـٞٗ حایر٣  ةؼرؿی.#1386$ ٥٣ پؼكا،ژاد٣ اویٚ . ؿْیغ،ازی٣
: مل.7 ارق١ ق، درؿی٥٠ا٣ْات ةؼٌٝا٠ ٥٠ا٤ٞ ٗن.دکاف٨كؼد رٗحارم کٞ١ّ ی كٝاؿحغال
.149-123
كگاق٦ پژك،ؼاف٧ ج،1  ج،اف٣ا٨ز٨٣ دکاف ك٨ـ٘ی ةؼام کٞٗ غكکاك٤ ک#1389$  ؿْیغ،ازی٣
گی٤٦ْات ٗؼٌٝا٠ ی ك٣ـا٣ـ ا٨ّٞ
كگاق٦ پژك،ؼاف٧ ج،2  ج،اف٣ا٨ز٨٣ دکاف ك٨ـ٘ی ةؼام کٞٗ غكکاك٤ ک#1390$  ؿْیغ،ازی٣
گی٤٦ْات ٗؼٌٝا٠ ی ك٣ـا٣ـ ا٨ّٞ
زاف دظحؼ٨٠فآ٣ـ٘ی داٞٗ یث٤٦ ةؼ پؼكرش ذ٥٘ـٞٗ  درس٢«جتیی#1393$ ٥١ً ٗا،س٘ی٣
٥٠ا٣  پایاف،@92-93 یٞؼكد درؿاؿ جضنی٦ؼؿحاف قا٧ در ق٥ٌؿ٨ح٠ ـ٨ دكـ ك ؿ٥پای
.ؼاف٧ ج#س$ ؼا٦ؽٝكگاق ا٣زشكپؼكرش دا٨٠ آ٥٘ـٞٗ  جاریط ك٥اؿی ارقغ رقح٤کارق
،غارس٠در٨ کاكقگؼم ك گ٘حگٙ یادگیؼم از ًؼی،ؼ٨ـٞام ٗی٦ ٥ ةچ،#1384$ ا٣ا٨ ز،ؽ٤ای٦
كؼ٣ ،ٟٚ .قكی٨ؼاةی ک٧٠ از٣ؼ٧٠ ،كیغیاف١ؿ ز٨ؼؿٝ ّتغا،ركزم٨٣ یّٞ  روا٥١جؼز
ٟٞٚاء١ؿ
Batson.C.D(1985). schoenrad tes-retest reliability of six religious orienttetion scales. Unpub. MS. university of Kansas review of religious
research,vol 26.no.4
Burke, a & Williams, m (2008) developing young thinker: an intervention
aimed to enhance childerns thinking skills and creativity 3: 104-124.
Dembo.Myron.H(1991).appling

educational

psychcology

in

the

classroom
Finocchiaro,M. (1993).Philosophy as triticale thinking "in:Lipman
(ed),thinking children and education,U.S.A:kendall/hunt publishing
company.
Fisher.R. (1996).stories for thinkin oxford:nash pollok.

www.SID.ir

Archive of SID

137 |

HagbergG.L&Jost,W. (2010).A Companion to the Philosophy of
litereature,U.K: Blakwell Publishing Ltd.
Haynes, J. (2002).Children as philosopher. Londen and New York:
Routledge flamer press.
keneddy,D. (2006)"the well of bing:childhood,subjectivity and education
early childhood education:New York,suny series.
Lipman, Matthew, "Philosophy for Children and Critical Thinking",
Thinking Children and Education,Kendall/ Hunt Publishing Company,
U.S.A.1993.
Lipman,M. (1988),philosophy goes to school.philaphia:temple university
press.
Lipman,Matthew,Thinking Children and Education,Kendall/ Hunt
Publishing Company, U.S.A, 1993.
Lipman.M(1993).pilosophy

for

children

and

critical

thiking

in:M.lipman(ed).thinking children and education USA:kendel/hunt
publishing company.
Lipman.M. (1976)can filosophy for children be the basis of educationl
redesign?journal of social studies
Lipman.M. (1991).thinking in education.camberidg,university press.
lipman.M. (1995)moral education,cambridg university.
Lyle,S.&Thomas-Williams,J.

(2012)dialogic

practice

in

primary

schools:how primary head teachers plan to embed philosophy for
children into the whole school,educational studies,38(1),1-12.
McDonald,G. (2005).Schools for aknowledge economy. Policy Features
in education vol3. No 1, pp 38-44.

www.SID.ir

Archive of SID

| 138

Millett,S. & Tapper, A. (2011). Benefits of Collaborative Philosophical
Inquiry in Schools, educational Philosophy and Theory, 44 (5), 546567.
Murris,K. (2000).can children philosophy?jornal of philosophy of
education,34(2)
peter Ralbion,2000,interactive mulitimedia problem based learning for
enhancing pre service teachers self-efficacy beliefs about teaching
with computers.
Sharp ann Margaret (1995) teaching for better thinking"Australian
council for education.
Sharp,Ann Margaret, Reed, Ronald F.Studies in Philosophy For
Childreh, U.S.A: Temple University Press, Philadelphid, 1992.
sprod,tim.

(2002)piloshopy

and

childhood.FA

PA,conference

in

austeralia,Tasmania Asocation of philosophy for children.
Stojanova,B(2010).development of creativity as the basictask of the
modern educational system.procedia socil behavioral sciences
2(2),3395-3400.

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

