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ّبی آهَظقی تریلی ثط هیعاى پیكطفت زضؾی  ثطضؾی تإثیط ثبظی

اى زذتط زض زضؼ ضيبضی پبيِ چْبضم اثتسائی ًبحیِ ؾِ قْط آهَظ زاًف

 کطهبًكبُ

 :٣اـ ٨٣یـ٤غگاف

1ق٧ال ٠ضتی
 2ٗؼا٣ك ٨٠ؿ٨مك  

 

 سُیچک

٦ام آ٨٠زقی جعیٞی ةؼ ٠یؽاف پیكؼٗث درس ریاوی  ی جأدیؼ ةازمةؼرؿ ٙیجضٛ ٢یاز ا٣ساـ ا ٦غؼ

پژك٦ف  ٢یم ا زا٥ْ٠ .ة٨داف دظحؼ پای٥ چ٧ارـ اةحغائی ٣اصی٥ ؿ٥ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق آ٨٠ز دا٣ف

ک٥ ة٨د٣غ ٣٘ؼ  6000پای٥ چ٧ارـ اةحغائی ٣اصی٥ ؿ٥ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق ةا ز١ْیث  دظحؼاف آ٨٠ز دا٣ف

ك از ای٢ دةـحاف، دك کالس ة٥ م٨رت جنادٗی  ف ا٣حعاب قغة٥ م٨رت جنادٗی یك دةـحا

ام ا٣حعاب  ظ٨ق٥ ؼمیگ گؼكق ة٥ ركش ٥٣٨١٣دك  ٣٘ؼم، 64 ثیز١ْ ٢یا ٢یاز ةک٥  .ا٣حعاب قغ

م اؿحا٣غارد قغق ا٣گیؽش جضنیٞی ٦ارجؼ ك آز٨٠ف  اةؽار پژك٦ف ّتارت ة٨د از پؼؿك٤ا٥٠ .قغ٣غ

ؽار  ٣ؼـ از دقاؿح٘ا ةا ٦ا دادق آ٠ارم جضٞیٜ .٠ْٟٞ ؿاظث داد ک٥  ٣كاف ٣حایر .ا٣ساـ قغ SPSSٗا

 ١٦چ٤ی٢، .دارد كز٨د ریاوی درؿی پیكؼٗث ك آ٨٠زقی جعیٞی ةازم ةی٢ ٤ْ٠ادارم م راة٥ٌ

م  ک٤٤غق ةی٤ی پیف ج٨ا٣غ ٠ی ةازم آ٨٠زقی جعیٞی ک٥ ة٨د آف از صاکی رگؼؿی٨ف جضٞیٜ ٣حایر

 .ةاقغ ریاوی درس در درؿی پیكؼٗث ةعكی از

 پیكطفت زضؾی، ،زضؼ ضيبضی، ثبظی آهَظقی تریلی: سییکل ّبی ٍاغُ

 اى پبيِ چْبضم اثتسايیآهَظ زاًف

                                                           
 ،ارقغ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ کؼ٠ا٣كاق دا٣كس٨م کارق٤اؿی .1

mohebbykiana@ymail.com 
 اؿحادیار گؼكق جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ کؼ٠ا٣كاق . 2
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 هقسهِ

اف آ٨٠ز دا٣ف٦ام  آ٨٠زقی ك پؼكرقی در رقغ ك قك٨ٗایی اؿحْغاد٦ا ك ج٨ا٣ایی ٦ام ْٗاٝیثکٞی٥ 

قایغ  .٦اؿث دكرق جؼی٢ ٨٠اد آ٨٠زقی در ای٢ ادؼةعف٠٘ا٦یٟ ریاوی یكی از  .ؿؽایی دار٣غ ٥جاندیؼ ة

ةا ز٣غگی ٠ا ك ة٥ ٨ًر کٞی  آف ةاقغ ک٥ ریاوی جؼی٢ ج٨ویش در ٨٠رد ّٞث یادگیؼم ریاوی، ؿادق

امٞی درؾ ز٧اف ٠ضـ٨ب  ریاوی یكی از کٞیغ٦ام .ةا ز٧اف اًؼاؼ ٠ا ّسی٢ قغق اؿث

قؼیح١غارم ك $ "گ٨یغ ًتیْث ةا زةاف ریاویات ؿع٢ ٠ی" ق٨د ك گاٝی٥ٞ ةؼ ای٢ ةاكر ة٨د ک٥ ٠ی

 .#1390 ،١٦كاراف

اقیاء ك ا٨٠ر  ٦ام ٣عـث اةحغایی از ًؼیٙ درگیؼم ك کار کؼدف ٠ـحٛیٟ ةا ک٨دکاف ؿاؿ

ظ٨ةی اقیاء ك  ة٥ ،آ٨٠ز٣غ ك کار کؼدف ةا ک١ٞات ك ؿایؼ ١٣اد٦ا ٠٘ا٦یٟ ٠عحٖٞ را ٠ی ،٠ضـ٨س

٣ُاـ آ٨٠زقی ك ٠ْٟٞ  ة٤اةؼای٢ .#1387$ؿیٖ،  ک٤غ ا٨٠ر ٠ضـ٨س در ک٨دکاف یادگیؼم ایساد ١٣ی

ای٢ گ٥٣٨  .ک٤٤غ جا ٗؼا گیؼ٣غ اف اقیاء ك ا٨٠ر ٠عحٖٞ را ةتی٤٤غ، دؿحكارمآ٨٠ز دا٣فغ ةك٨ق٤غ جا ةای

ج٨ا٤٣غ ة٥ زام  ١ْٞ٠اف ٠ی .ؿاز٣غ ٠ی اف ٠یـؼآ٨٠ز دا٣ف٦ا درؾ ٠٘ا٦یٟ ٠عحٖٞ را ةؼام  ْٗاٝیث

د٤٦غ ٚؼار  آ٨٠ز دا٣فکال٠ی در اظحیار  ای٤ك٥ اًالّات را ة٥ م٨رت ٠ـحٛیٟ ك از راق ج٨ویضات

٦ام  كؿایٜ ٠عحٖٞ ٤٦ؼم، دؿحی، ٠كْب ز٥ٞ١ ٠ح٨٤ع از ٦ام ْٗاٝیث٦ایی از  ةؼام آ٣اف ٠س٥ّ٨١

ةح٨ا٤٣غ ٠٘ا٦یٟ ریاوی را ة٧حؼ  ٦ا آفآكر٣غ جا  ٗؼا٦ٟ ٦ا ٦ا، ١ْ٠ا٦ا ك ٠ا٤٣غ ای٢ چ٨ةی، اؿتاب ةازم

 .#1388$اظ٨اؿث،  ةپؼداز٣غ درؾ کؼدق ك ة٥ کكٖ دا٣ف

ةازم را ةیف از ج٘ؼیش ك  اك .٠ؼص٥ٞ رقغ ك جض٨ؿ ک٨دؾ اؿثةازم از ٣ُؼ ٗؼكةٜ ةاالجؼی٢ 

ٗؼكةٜ ةا ج٨ؿٜ ة٥ ةازم ة٥  .دا٣ـث ٠ی کؼد ك آف را ؿاز٣غق ك آ٨٠زش د٤٦غق ٝػت ز٨یی جٞٛی ٠ی

٧٣غ ك ةا  آ٨٠زقی ظ٨د را ةؼاؿاس ةازم ة٤یاف ٨٤ّاف اٝگ٨م آ٨٠زش ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی ج٨ا٣ـث ًؼح

 .#1389$٠٘یغم،  ة٨د ة٥ ک٨دکاف آ٨٠زش د٦غ ةازم اؿح٘ادق از ركش ظاص ظ٨د ک٥ ٠تح٤ی ةؼ

٦ا ریاویات را  ج٨ا٤٣غ ٨٠زب ق٣٨غ ک٥ ةچ٥ ٠ی ٦ام ریاوی ةازم ّكٙ ٥١٦ ک٨دکاف اؿث، ةازم
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٥ٝ ؿ٨ؽ د٤٦غ أآ٣اف را ة٥ ؿ٨م را٦تؼد٦ام صٜ ٠ـ ة٧حؼ ٗؼاگؼٗح٥ ك ة٥ یادگیؼم آف ّكٙ كرز٣غ ك

 .#1382$ةؼك٠ؽ ك ١٦كاراف، 

اف در صٜ ٠ـائٜ آ٨٠زقی ة٥ ة٧حؼی٢ ٣ض٨ ک١ك آ٨٠ز دا٣فجغریؾ، ة٥  ٦ا ة٥ ٨٤ّاف ركش ةازم

ؽایف ا٣گیؽق در  ٦ام آ٨٠زقی اؿح٘ادق از ةازم .ک٤٤غ ٠ی اف آ٨٠ز دا٣ف٨٠زب ارجٛاء یادگیؼم ك ٗا

٦ام ٠عحٖٞ  قاف ةا ؿتك ٦ام آ٨٠زقی، ٠ح٤اؿب ة٨دف ةازم ١٦چ٤ی٢ ٠ؽیث دیگؼ .ق٨د ٠ی

 .#1996ک٨ـ، $ة٨ٞـ ك یا اف اؿثآ٨٠ز دا٣فیادگیؼم 

٦ام آ٨٠زش ؿ٤حی  ٦ام آ٨٠زقی ٣ـتث ة٥ ركش د٤٦غ ک٥ ةازم ٣كاف ٠ی ٣حایر جضٛیٛات

٣كاف داد ک٥ # 1388$ ٣حایر ٠ٌا٥ْٝ اظ٨اؿث .#٦2006ایغ،  $ةؼفةاق٤غ  ٠ی ٠٘یغ ك ٠ذ١ؼد١ؼجؼ

ؽایف اؿح٘ادق از ةازم ٦ام آ٨٠زقی  اف در ٠ضیيآ٨٠ز دا٣فا٣گیؽق ك ٧ٟٗ  ٦ام آ٨٠زقی ٨٠زب ٗا

٦ام  ظ٨د ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿث یاٗث ک٥ اؿح٘ادق از ةازم در ٠ٌا٥ْٝ# 2006$ ٣٨٠گی٨ٞ .ؿثقغق ا

ةا ارزش ة٨دق ك اؿح٘ادق از آف را ةؼام آ٨٠زش ٠ٌاٝب  آ٨٠زقی ة٥ ٨٤ّاف یك را٦تؼد آ٨٠زقی

٦ام آ٨٠زقی ٨٠زب ة٧ت٨د  اؿح٘ادق از ةازم# 2004$ ؿاکك٨گ از ٣ُؼ ٝچ ك .٠عحٖٞ پیك٧٤اد کؼد

٦ام آ٨٠زقی  ق٨د، ١٦چ٤ی٢ اؿح٘ادق از ةازم اف ٠یآ٨٠ز دا٣ف ١اّی ك ارجتاًی٦ام ازح ٧٠ارت

 .ق٨د اف ٠یآ٨٠ز دا٣فز٨یی ك ظ٨دکارآ٠غم  ٨٠زب یادگیؼم ظ٨د ٣ُٟ

# در ای٢ ةارق ظاًؼ ٣كاف کؼدق اؿث ک٥ از ًؼیٙ جغریؾ ٠ؤدؼ، ة٥ رٟٔ كز٨د 1380ؿیٖ $

صامٜ ظ٨ا٦غ قغ ك اك ة٥ اصح١اؿ زیاد  آ٨٠ز دا٣فا٣گیؽش، در ٦ؼ م٨رت، ٠یؽا٣ی از ا٣گیؽش ةؼام 

 .از ١٦ی٢ روا٤٠غم اكٝی٥ از یادگیؼم، ا٣گیؽش ةیكحؼم ةؼام یادگیؼم کـب ظ٨ا٦غ کؼد

ؼاد از آف اؿح٘ادق ٨١٣دق یكی از ؿازق ا٣غ، ا٣گیؽش  ٦ایی ک٥ ركا٣ك٤اؿاف ةؼام جتیی٢ پیكؼٗث ٗا

اظحناص ة٥  ،مؼیگادیدر ٥١٦ ؿ٨ٌح  ،یك آ٨٠زش ک٣٨٤ یدرؿم ٦ا ةؼ٣ا٥٠ .پیكؼٗث اؿث

 ماز٦ایاف، ٣آ٨٠ز دا٣ف ثیةا جؼة ییاركیرك ٨ةیق ٢یا٣غ ک٥ ا کؼدق غایپ یك زةا٣ ی٤٠ٌٛ م٦ا ییج٨ا٣ا

 گؼ،یة٥ ّتارت د .#2009$ٗحضی، کؼیٟ ك ٠ؼاد، ک٤غ  یةؼآكرد ١٣ ؼی٠حٕ ماید٣ كیآ٣اف را در  ٠ح٨٤ع

آ٣اف در  ٤ةیدر ١ّٞكؼد ة٧ ٣غج٨ا یاف ک٥ ٠آ٨٠ز دا٣ف م٦ا جسؼة٥ مةؼا ییٗىا ما٠ؼكز ٠غارساکذؼ 

 .٤٤غیة ی٠ذ١ؼ د١ؼ ةاقغ، جغارؾ ١٣ كٟیك  ـثیةٚؼف 
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گؼدد ةا  ٦ام جعیٞی اؿث ک٥ ؿْی ٠ی ٦ا ٨٠رد ٣ُؼ پژك٦ف صاوؼ اؿث، ةازم آ٣چ٥ از ةازم

اف ٥٣٨١٣ در زا٥ْ٠ آ٠ارم ك ةا ک٤حؼؿ صغاکذؼم ٠حٕیؼ٦ام آ٨٠ز دا٣فازؼام آز٠ایكی ركم 

٦ام جعیٞی، ٠یؽاف  ق از ٠تا٣ی ٣ُؼم ٨٠ز٨د در ةْغ آ٨٠زش ةازمگؼ ك ٣یؽ ةا اؿح٘اد ٠غاظ٥ٞ

 .#1388ؿ٤سیغق ق٨د $امٕؼم ٣كاح،  ٦ا آز٨٠د٣ی٦ا ةؼ پیكؼٗث درؿی  جأدیؼگػارم ای٢ ٨٣ع ةازم

 

 ضٍـ

پای٥ چ٧ارـ اةحغائی ٣اصی٥ ؿ٥ ق٧ؼ کؼ٠ا٣كاق ةا ز١ْیث  دظحؼاف آ٨٠ز دا٣فپژك٦ف  ٢یم ا زا٥ْ٠

جنادٗی یك دةـحاف ا٣حعاب قغ، ؿپؾ، از ای٢ دةـحاف، دك  ک٥ ة٥ م٨رتة٨د٣غ ٣٘ؼ  6000

گؼكق $یك  گؼكقدك  ٣٘ؼم، 64 ثیز١ْ ٢یا ٢یک٥ از ة .کالس ة٥ م٨رت جنادٗی ا٣حعاب قغ

ك از # 1$زغكؿ  ا٣حعاب قغ٣غ ، جنادٗیام ظ٨ق٥ ؼمیگ # ة٥ ركش ٥٣٨١٣گ٨اقگؼكق  یك ك فیآز٠ا

جا ٠ْٟٞ ٠ؼة٥ً٨ از چگ٣٨گی ازؼام پژك٦ف ك ٣یؽ  در اةحغا الزـ ة٨د .اؿح٘ادق قغ یجسؼة٣ی٥١ ركش 

ة٤اةؼای٢ ًی  .ق٤اظث ٨٣ع ةازم آ٨٠زقی ة٥ کار رٗح٥ در ای٢ پژك٦ف اًالّات کاٗی را کـب ک٤غ

زٞـات ٠حْغد ك و٢١ گ٘حگ٨ ةا ای٢ ١٦كار گؼا٠ی، ٠ؼاصٜ ا٣ساـ ك چگ٣٨گی ازؼام ةازم آ٨٠زش 

م ا٣گیؽش جضنیٞی ٦ارجؼ ك  پؼؿك٤ا٥٠ٚتٜ از قؼكع ة٥ ازؼام پژك٦ف  .جعیٞی جكؼیش گؼدیغ

ظ٨اؿح٥ قغ جا ةا دٚث الزـ  ٦ا آفاف ج٨زیِ قغ ك از آ٨٠ز دا٣فپیف آز٨٠ف درس ریاوی در ةی٢ 

غاـ ١٣ای٤غ ك ٣حایر ای٢ آز٨٠ف ك پؼؿك٤ا٥٠ ةؼام ٦ؼ  ٣ـتث ة٥ جك١یٜ پؼؿك٤ا٥٠ ك آز٨٠ف ٚا

جْیی٢ جأدیؼ ٠حٕیؼ ٠ـحٜٛ  آز٨٠د٣ی دتث ك ةایگا٣ی گؼدیغ ك در ا٣ح٧ام پژك٦ف ٣یؽ ة٥ ٨ُ٤٠ر

ظ٨اؿح٥ قغ  ٦ا آفٚؼار گؼٗح٥ ك از  ٦ا آز٨٠د٣یدكةارق پؼؿك٤ا٥٠ ك پؾ آز٨٠ف ٠ؼة٥ً٨ در اظحیار 

ز٠اف ازؼام پژك٦ف ةؼام گؼكق آز٨٠د٣ی ٦كث زٞـ٥ آ٨٠زقی در  .را جك١یٜ ١٣ای٤غ ٦ا آفک٥ جا 

ا٣گیؽش جضنیٞی ٦ارجؼ ک٥  م اةؽار در ای٢ پژك٦ف قا٠ٜ پؼؿك٤ا٥٠ .٣ُؼ گؼٗح٥ قغ ك ازؼا گؼدیغ

 ٠ْٟٞ ؿاظث م م اؿحا٣غارد ك دارام ركایی ك پایایی ٤٠اؿب اؿث ك پؼؿك٤ا٥٠ یك پؼؿك٤ا٥٠
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 ٨٤ّاف قاظل ة٥ دكرق آ٨٠زش ةازم جعیٞی پایاف در ریاوی درس م ١٣ؼق از ١٦چ٤ی٢، .ةاقغ ٠ی

 .ا٣ساـ قغ SPSSر اٗؽا ٣ؼـ از اؿح٘ادق ٣یؽ ةا ٦ا دادق آ٠ارم جضٞیٜ .قغ اؿح٘ادق پیكؼٗث درؿی

 

 ّبی پػٍّف : حجن ًوًَِ آهبضی ثط اؾبؼ گط1ٍُجسٍل 

 

 

 

 

 

 ّب يبفتِ

 :ق٣٨غ ٠ی ارائ٥ پژك٦ف ٗؼویات جؼجیب ة٥ جضٛیٙ ٦ام یاٗح٥ جؼی٢ ٧٠ٟ ةعف، ای٢ در

 یِ اٍل پػٍّف:فطض

اى جبهؼِ هَضز هغبلؼِ آهَظ زاًف یبضيزضؼ ض كطفتیثط پ یلیتر یّب یآهَظـ ثبظ

 .زاضز طیتإث

آز٠ایف ك گ٨اق ٣كاف داد ک٥ ج٘اكت ةی٢ ٠یا٣گی٢   م دك گؼكق ٣حایر جضٞیٜ ای٢ ٗؼض ةا ٠ٛایـ٥

 .٦ا ٤ْ٠ادار ة٨دق اؿث ١ّٞكؼد گؼكق

ز٨٠ف پیكؼٗث درؿی درس ریاوی، ةی٢ ١ّٞكؼد دك گؼكق در ای٢ آ پؾ از جْغیٜ ١٣ؼات پیف

ا٣ی ک٥ ةا اؿح٘ادق از آ٨٠ز دا٣ف .#F ،000/0;Sig;٠45/14حٕیؼ ج٘اكت ٤ْ٠ادار آ٠ارم كز٨د دارد $

اف گؼكق ک٤حؼؿ ک٥ ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ ٠غارس آ٨٠ز دا٣فا٣غ، ٣ـتث ة٥  ٦ام جعیٞی آ٨٠زش دیغق ةازم

ا٣غ ك از ٠یؽاف رقغ ةیكحؼم در  ٧حؼم در پیكؼٗث درؿی ة٨دقا٣غ، دارام ١ّٞكؼد ة آ٨٠زش دیغق

آز٨٠ف  درمغ جٕییؼات كاریا٣ؾ ١٣ؼات پؾ 19ج٨اف گ٘ث  ة٥ ّتارجی ٠ی .ا٣غ ١٣ؼات ةؼظ٨ردار ة٨دق

 جْغاد ٦ام آز٨٠د٣ی گؼكق ٦ا کالس

 32 گؼكق آز٠ایف $ةازم آ٨٠زقی جعیٞی# 1کالس ق١ارق 

 32 گؼكق گ٨اق 2کالس ق١ارق 

 64 ٠س٨١ع
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آز٨٠ف، ج٨ؿي ركش آ٨٠زقی  ١ّٞكؼد گؼكق آز٠ایف در ٚیاس ةا گؼكق ک٤حؼؿ ك ةا جْغیٜ ادؼ پیف

 .٦ام جعیٞی جْیی٢ گؼدیغق اؿث ةازم

 

 یِ زٍم پػٍّف:فطض

اى جبهؼِ هَضز آهَظ زاًف یلیتحه كطفتیپ عـیثط اًگ یلیتر یّب یآهَظـ ثبظ

 .زاضز طیهغبلؼِ تإث

آز٠ایف ك گ٨اق ٣كاف داد ک٥ ج٘اكت ةی٢ ٠یا٣گی٢   م دك گؼكق ٣حایر جضٞیٜ ای٢ ٗؼض ةا ٠ٛایـ٥

در  یآز٨٠د٣ م٦ا د گؼكق١ّٞكؼ ٢یا٣گی٠ م ـ٥یك ٠ٛا یةا ةؼرؿ .٦ا ٤ْ٠ادار ة٨دق اؿث ١ّٞكؼد گؼكق

 فیگؼكق آز٠ا یٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گ ؽافی٠ ٢یا٣گیک٥ ٠ ق٨د یآز٨٠ف ٠كا٦غق ٠ فیپ

ک٥ در پؾ آز٨٠ف  یدر صاٝ .# اؿث123گؼكق ک٤حؼؿ $ ٢یا٣گیآز٨٠ف ک١حؼ از ٠ فی# در پ$5/107

دجؼ ٠ك٨٧ اریةـ فیرقغ در گؼكق آز٠ا غار٠ٛ ٢یدر ٦ؼ دك گؼكق، ا م٦ا ٢یا٣گیةا كز٨د رقغ ٠

 .اؿث

پؾ از جْغیٜ ١٣ؼات پیف آز٨٠ف ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی، ةی٢ ١ّٞكؼد دك گؼكق در ای٢ 

ا٣ی ک٥ ةا اؿح٘ادق از آ٨٠ز دا٣ف .#F ،005/0;Sig;٠65/8حٕیؼ ج٘اكت ٤ْ٠ادار آ٠ارم كز٨د دارد $

اف گؼكق ک٤حؼؿ ک٥ ة٥ ركش ٠ؼؿ٨ـ ٠غارس آ٨٠ز دا٣فا٣غ، ٣ـتث ة٥  ٦ام جعیٞی آ٨٠زش دیغق ةازم

ا٣غ ك از ٠یؽاف رقغ  ا٣غ، دارام ١ّٞكؼد ة٧حؼم در ا٣گیؽش پیكؼٗث جضنیٞی ة٨دق آ٨٠زش دیغق

 .ا٣غ ةیكحؼم در ١٣ؼات ةؼظ٨ردار ة٨دق

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

 یدرؿ كؼٗثیپ ؽافیدر ٠جعیٞی  آ٨٠زش٦ام  در ای٢ پژك٦ف ؿْی گؼدیغ جا جأدیؼ ةازم

ی ٨٠رد ارزیاةی اویکؼ٠ا٣كاق در درس رؼ ق٧ؿ٥  ٥ی٣اص ییچ٧ارـ اةحغا ٥یاف دظحؼ پاآ٨٠ز دا٣ف

 .ٚؼار گیؼد
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 ٦ام ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ةؼ یادگیؼم ٦ام آ٨٠زقی ةؼ آز٨٠د٣ی ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد ک٥ ةازم

٠حؼ#، ٠ـاصث  گیؼم $٠حؼ ك ؿا٣حی ٦ا، كاصغ ا٣غازق  زاكی٥در ٠٘ا٦یٟ $ ٠٘ا٦یٟ ةؼ٣ا٥٠ درؿی ریاوی

٦ا، آ٠ار ك اصح١اؿ، ٠ضیي،  اّكارم، چ٧اروْٞی ٠ح٨ازم االوالع، اّكار ك ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد

 .جأدیؼ داردظ٨اص ٠ـحٌیٜ# 

 داد٣غ: ٣كاف صاوؼ جضٛیٙ از صامٜ ٣حایر

اف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ آ٨٠ز دا٣فدر  یاویدرس ر كؼٗثیپ ثیةاّخ ج٨ٛ یٞیآ٨٠زش جع م٦ا مةاز-1

 .ق٨د ی٠

 پژك٦فج٨اف ة٥  ٠ی ا٣غ ؿ٨ ةا ای٢ ةعف پژك٦ف ة٨دق ٦ایی ک٥ دارام ٣حایر ٦ٟ از ز٥ٞ١ پژك٦ف

٦ام ذ٤٦ی ک٨دکاف،  ٦ام ةغ٣ی ك ةازم ةؼ رقغ ج٨ا٣ایی # جأدیؼ ٠ذتث ةازم1387ؿ٥٤ ك ١٦كاراف $

ریاوی  -م آ٨٠زقی ةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛی٦ا مةاز ؼیجأد# 2012ٝی ك ١٦كاراف $

ؽق ؿازم قغق ةؼ یادگیؼم ك ا٣گی م قتی٦٥ا مةاز ؼیجأد# 2011، ٝئ٨ ك ١٦كاراف $افآ٨٠ز دا٣ف

 .ؿ٨ ةا ٣حایر جضٞیٜ ای٢ ٗؼض یاٗث ٣گؼدیغ پژك٦ف ٔیؼ ٦ٟ .اف، اقارق ٨١٣دآ٨٠ز دا٣فدرك٣ی 

ج٨اف ای٢ گ٥٣٨ جتیی٢ ٨١٣د ک٥  ٦ا در ای٢ ٗؼض را ٠ی ٠تا٣ی ٣ُؼم ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ دادق

 ٦ا ك ٣كات ٦ا، وْٖ ٦ا، ظ٨اؿث ک٤غ جا اؿحْغاد٦ا، ج٨ا٣ایی ةازم قؼایي را ةؼام ک٨دؾ ٗؼا٦ٟ ٠ی

ظ٨د ؿاظث قعنیحی ظ٨د را جضكیٟ  ٦ام كیژگی٠ذتث ك ٤٠٘ی ظ٨د را ةك٤اؿغ ك ٝػا ةا ق٤اظث 

صاکی از # 1388$ ٣حایر ةؼرؿی اظ٨اؿثدر راؿحام جضٛیٙ صاوؼ  .#1388ةعكغ $ؿیغ كد٨ٚی، 

ؽایف ٦ام ادؼةعكی ةازم  یادگیؼم ٠٘ا٦یٟ ّغد ٨٣یـی ك ک١حؼ، ةیكحؼ ك ٠ـاكم آ٨٠زقی ةؼ ٗا

د٤٦غ ک٥ اؿح٘ادق  ٣حایر ای٢ جضٛیٙ ٣كاف ٠ی .٦ا ة٨د ةؼ٣ا٥٠ درؿی ریاوی آز٨٠د٣ی ٠ٛایـ٥ اّغاد#$

ؿؽایی در ارجٛام یادگیؼم ك ا٣گیؽق  آ٨٠زقی در آ٨٠زش ٠٘ا٦یٟ ریاوی ؿ٧ٟ ة٥ ٦ام از ةازم

در ٠ٌاْٝات ظ٨د ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ اؿح٘ادق از # 2010$ گالی١ٖ .داقح٥ اؿث ٦ا آز٨٠د٣ی

اف در ٨٧٘٠ـ ّغد٨٣یـی ٠ؤدؼ آ٨٠ز دا٣فیادگیؼم ك پیكؼٗث جضنیٞی  آ٨٠زقی در ٦ام ةازم

 .اؿث
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٦ام  صاکی از ادؼةعكی ةازم# 1389$ ٣حایر جضٛیٙ ٚاؿٟ جتار در راؿحام جضٛیٙ صاوؼ

ؽایف یادگیؼم، اف در ٨٧٘٠ـ ک١حؼ، آ٨٠ز دا٣فة٧ت٨د ٣گؼش ك پیكؼٗث جضنیٞی  آ٨٠زقی ةؼ ٗا

 .ةاقغ ةیكحؼ ك ٠ـاكم ٠ی

اف ٨٠رد آ٨٠ز دا٣فدر  یٞیجضن كؼٗثیپ ؽشیا٣گ ثیةاّخ ج٨ٛ یٞی٨٠زش جعآ م٦ا مةاز -2

 .ق٨د ی٠ٌا٥ْٝ ٠

 ة٥ پژك٦ف ج٨اف یا٣غ ٠ ةعف پژك٦ف ة٨دق ٢یةا ا ؿ٨ ٦ٟ ری٣حا مک٥ دارا یی٦ا از ز٥ٞ١ پژك٦ف

ک٨دکاف،  یذ٤٦ م٦ا ییةؼ رقغ ج٨ا٣ا مك ةاز یةغ٣ م٦ا م٠ذتث ةاز ؼی# جأد1387ؿ٥٤ ك ١٦كاراف $

 یاویر -یةؼ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٤٠ٌٛ یآ٨٠زق م٦ا مةاز ؼی# جأد2012اف $ك ١٦كار یٝ

 ؽقیك ا٣گ مؼیادگیقغق ةؼ  مؿاز ٥یقت م٦ا مةاز ؼی# جأد2011اف، ٝئ٨ ك ١٦كاراف $آ٨٠ز دا٣ف

# ا٠كاف ارزیاةی ٨٦ش ٗىایی ك ریاوی 2010چ٨ا٣گ ك ١٦كاراف $ اف،آ٨٠ز دا٣ف یدرك٣

ةؽار دیحؾ ك ٣یؽ ارجٛاء ؿٌش ٨٦ش ٗىایی، ریاوی، ٠یاف در ٤٦گاـ ازؼام ةازم ةا ا افآ٨٠ز دا٣ف

ٗؼض  ٢یا ٜیجضٞ ریةا ٣حا ؿ٨ ٦ٟ ؼیپژك٦ف ٔ .اقارق ٨١٣داف، آ٨٠ز دا٣فٗؼدم ك ةغ٣ی ز٤تكی 

 .غی٣گؼد اٗثی

ِ ظٞٙ ٠ضیي ةح٨ا٣غ  ٦ام ق٤اظحی ک٨دکاف ٦ایی اؿث ک٥ در آف ؿاظث آ٨٠زش ریاوی در كٚا

یاة٤غ ک٥  ٠ی ٦ام ق٤اظحی ٗٛي ز٠ا٣ی ج٨ؿ٥ْ ٛغ اؿث ؿاظثپیاژق ٠ْح .٨٧َر یاةغ ك جٕییؼ ١٣ایغ

ظ٨د ا٣گیعح٥ ةاقغ ك  رك، یادگیؼم ةایغ از ای٢ .ک٨دکاف جسارب یادگیؼم ظ٨د را ظ٨دقاف ة٤ا ٤٧٣غ

دادف ك  ةاقغ ک٥ ةا ٣كاف ١٣ی ریاوی ٠ا٤٣غ دیگؼ دركس .٣یؽ ٠ضیي ةایغ از جسارب صـی ٤ٔی ةاقغ

ریاوی ةایغ ٠ح٤اؿب ةا رقغ ق٤اظحی،  آ٨٠زش ٠ٌاٝب ك ٠٘ا٦یٟیاد ةگیؼد، ةٞك٥  آ٨٠ز دا٣فگ٘ح٢ 

 .#٣1385ژاد ك ١٦كاراف،  $ک٨الیی صؼکحی ٗؼد ١٦ؼاق ةاقغ -ّاً٘ی ك ركا٣ی

م ظ٨د را  د٤٦غ جا ٦یسا٣ات ك ا٠یاؿ پای١اؿ قغق ٦ا ة٥ ک٨دکاف ازازق ٠ی ای٢ گ٥٣٨ از ةازم

م ظ٨د را در ز٣غگی ٣غار٣غ، ای٢  ال٥ٚک٨دکا٣ی ک٥ ا٠كاف ا٣ساـ دادف کار٦ام ٨٠رد ّ .٣كاف د٤٦غ

٦ام  د٤٦غ ك ةغی٢ م٨رت ا٠یاؿ درك٣ی ظ٨د را اةؼاز ك ج٨ا٣ایی کار را در ةازم ة٥ آؿا٣ی ا٣ساـ ٠ی
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٦ا ةا ا١ًی٤اف،  مةازک٨دکاف در ٤٦گاـ ای٢ ٨٣ع از  .#1371ق٤اؿ٤غ $ؿی٤ایی،  ظ٨د را ٠ی

را  ٦ا آفک٤غ ك راق ٠ٛاة٥ٞ ةا  ٘ـیؼ ٠یاصـاؿات، کی٥٤ ج٨زم، جؼس ك ٣اقایـحگی ظ٨د را جٕییؼ ك ج

 .#39، ص 1390گیؼد $ج١سیغ جاش،  ٗؼا ٠ی

ٙ ةازم ٠ی از ًؼیٙ ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ای٢ ز٧اف در ةؼاةؼ  ٦ام كؿیْی را در ز٠ی٥٤ آگا٦ی ج٨اف ٗا

 راق از .٦ام ٠عحٖٞ در اظحیارش ٚؼار داد قاگؼد گك٨د ك اًالّات ٨٠رد ٣یاز اك را در ز٠ی٥٤ چكٟ

ٚغرت  از آ٣سا ک٥ ک٨دؾ .ارائ٥ داد آ٨٠ز دا٣فاف اًالّات ٠ؼة٨ط ة٥ ٨ّٞـ ٠عحٖٞ را ة٥ ج٨ ةازم ٠ی

دیگؼاف ق٤اظث  ام دارد، از راق ةازم ة٥ ؿؼّث ك ةیكحؼ از زػب، کكٖ، جعّیٜ ك ک٤سكاكم ٨ٚم

 .#1383$اٗال٣٨ًی،  گیؼد ٠ی ک٤غ ك ة٥ ای٢ م٨رت یادگیؼم ْٗاؿ ك ظ٨دز٨ش م٨رت پیغا ٠ی

ا٣غ، ةٞك٥ اگؼ ةازم ةا  ٦ایی ةاقغ ک٥ ٦غؼ گػارم قغق اٝیثدر ةؼگیؼ٣غق ْٗ ج٨ا٣غ ج٧٤ا ٠ی ةازم ٥٣

ظ٨رد ك  ق٨د، ظ٨قای٤غم صامٜ از ةازم ةا درس ٨٠رد ٣ُؼ پی٣٨غ ٠ی ١٦ؼاق یك ْٗاٝیث درؿی

ق٨د ك در ای٢ م٨رت ا٣گیؽق ك ج٨اف ٗؼد ةؼام  درؿی ّال٤١ٚغ ٠ی ٠ٌاٝب ک٨دؾ ة٥ درس ك

ؽای درؿی یادگیؼم ٠ٌاٝب  .#1389$جتؼیؽم،  ک٤غ ف پیغا ٠یٗا

ؿ٥٤ ك  ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ پیف از ای٢ .ک٤غ ٣حایر پژك٦ف صاوؼ ٣یؽ ای٢ ادؼةعكی را جأییغ ٠ی

 ٣یؽ# 2012ٝی ك ١٦كاراف $ك  #2011#، ٝئ٨ ك ١٦كاراف $1388#، اظ٨اؿث $١٦1387كاراف $

 .ةاق٤غ ٠ی٠ؤیغ ٣حایر جضٛیٙ صاوؼ  ٦ا آف١٦ی٢ ٣حایر را ةغؿث آكرد٣غ ك ٣حایر ٠ٌاْٝات 

 ٦ام آ٨٠زقی دؿث یاٗح٥ اؿث، در ٠س٨١ع، ای٢ پژك٦ف ة٥ چارچ٨ب ٤٠اؿتی ةؼام ةازم

 گ١اف ای٢ ةی .٦ام آ٨٠زش را صٜ کؼد ام از ٣ارؿایی ج٨اف پارق ركقی ک٥ از ر٦گػر آف ٠ی

ج٨اف  ١٣ی .گكا ةاقغ ج٨ا٣غ در صٜ ٠ككالت ك ٠ـائٜ یادگیؼم ریاوی راق آ٨٠زقی ٠ی ٦ام ركش

درس  كؼٗثیپج٨ا٣غ ةاّخ ج٨ٛیث  ٦ام جعیٞی ة٥ ج٧٤ایی ٠ی ٥ مؼؼ ا٣ساـ ةازمادّا ٨١٣د ک

ؼاد  ٌْٚان ٠غت ز٠اف ازؼام ای٢ ةازم .گؼدد افآ٨٠ز دا٣فریاوی  در  ک٤٤غق قؼکث٦ا، جْغاد ٗا

٦ا در ج٨ٛیث  ج٨ا٣غ ة٥ ١٦ؼاق ا٣ساـ ای٢ ةازم ٠ی ...اف، آ٠ادگی آ٣اف ك آ٨٠ز دا٣فةازم، ز٤ـیث 

 .٠ؤدؼ ة٨دق ةاقغ افآ٨٠ز دا٣ف یاویردرس  كؼٗثیپ

 :ق٣٨غ ٠ی ارائ٥ زیؼ پیك٧٤اد٦ام پژك٦ف، ای٢ ٣حایر ة٥ ج٨ز٥ ةا
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اف دظحؼ ك پـؼ آ٨٠ز دا٣فازح١اّی  ٦ام ٧٠ارتکـب  در یٞیجع م٦ا مةاز ؼیجأد یةؼرؿ

 .یٞیجضن٠عحٖٞ ٠ٛاًِ 

٠ٛاًِ دظحؼ ك پـؼ  افآ٨٠ز دا٣ف یاویدرس ر كؼٗثیةؼ پ ٦ا مةازا٨٣اع دیگؼ  ؼیجأد یةؼرؿ

 .یٞی٠عحٖٞ جضن

 

 هٌبثغ 

 آ٨٠زقی ةؼ ٠یؽاف یادگیؼم ةؼظی از ٠٘ا٦یٟ ریاوی در .#1388$ .اظ٨اؿث، آؿی٥

دا٣كگاق  .پایاف ٣ا٥٠ دكرق کارق٤اؿی ارقغ .اف پـؼ کٟ ج٨اف ذ٤٦ی آ٨٠زش پػیؼآ٨٠ز دا٣ف

 .ةعكی ج٨افة٧ؽیـحی ك  ٨ّٞـ

 ؼافیدر ا یة٠٨ م٦ا مةاز ی١یجؼ٠ -یآ٨٠زق مکارةؼد٦ا .#1388$ .٠ضـ٢ غی٣كاح، ؿ مامٕؼ

 ،ییاؿحذ٤ا ثیك جؼة ٟی٠س٥ٞ جْٞ .ژقیك ماز٦ای٣ مک٨دکاف دارا یآ٨٠زش ك ج٨اف ةعك در

 .90ق١ارق 

 .ج٧ؼاف: ةا٠غاد کحاب .٦ام دةـحا٣ی٨ كرزش ةازم .#1387$ .اٗال٣٨ًی، ٣از٣ی٢

 ک٨دکاف ة٥ ریاوی آ٨٠زش .آز٣٨٠غ پحی، آگاجا، زی١ؽ، گ٤ٞؼكم، کا٠تؼةاچ، دز٣٨٠غ، ةؼك٠ؽ،

 .رقغ :ج٧ؼاف .#1382کؼا٠حی،  ٠ض١غروا جؼز٥١$ .دةـحا٣ی

 .ج٧ؼاف: ٗؼاركاف .در٠اف اظحالالت ریاوی .#1389$ .جتؼیؽم، ٠نٌ٘ی

ةؼ  ما ا٥٣ی٦ام را ك ةازم ی٦ام ازح١اّ ةازم جأدیؼ یٛیجٌت یةؼرؿ .#1390$ .جاش، ا٧ٝاـ غیج١س

 .14 .385ق١ارق  ٣٨غ،ی٠س٥ٞ پ .رقغ ک٨دکاف

ةغ٣ی ك ةازم ةؼ رقغ  ٦ام ْٗاٝیثجأدیؼ  .#1387$ .؛ ؿ١ٞاف، آٚازادق، ٠ضؼـؿ٥٤، اٗـا٥٣

ٗن٤ٞا٥٠ ٨٣آكرم ٦ام آ٨٠زقی، ؿاؿ ٦٘حٟ،  .٦ام ذ٤٦ی پـؼاف پیف دةـحا٣ی ج٨ا٣ایی

 .26ق١ارق 

 .12ة٧غاقث ركاف ك زا٥ْ٠، ق١ارق  .ک٨دؾ ك ةازم .#1388$ .ؿیغ كد٨ٚی، قیغق
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 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات آگاق .ركا٣ك٤اؿی پؼكرقی .#1380$ .ا .ؿیٖ، ع

 .٦ام ٤٠اؿب در آ٨٠زش ک٨دکاف ا١٦یث ةازم ك ٣ٛف اؿتاب ةازم .#1371$ .ؿی٤ایی، ٠ض١غ

 .٠83س٥ٞ رقغ ٠ْٟٞ، ق١ارق 

ج٧ؼاف:  .ركاق٤اؿی پؼكرقی ٨٣ی٢، ركا٣ك٤اؿی یادگیؼم ك آ٨٠زش .#1390$ .ؿیٖ، ّٞی اکتؼ

 .آگاق

ام آ٨٠زقی ة٥ یادگیؼم ٠٘ا٦یٟ ٦ ةؼرؿی ٣ٛف ةازم .#1390$ .قؼیْح١غارم ك ١٦كاراف

پایاف ٣ا٥٠  .اف دظحؼ پای٥ اكؿ اةحغایی ق٧ؼ رمآ٨٠ز دا٣فآ٨٠زش ك ٠ٛایـ٥ اّغاد ریاوی 

 .دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ٨ّٞـ جضٛیٛات ج٧ؼاف .دكرق دکحؼم

٦ام پای٥  ةؼرؿی جأدیؼ آ٨٠زش ٨٠ؿیٛی ةؼ یادگیؼم ٧٠ارت .#1389$ .ا٥ٝ ٚاؿٟ جتار، ؿیغ ٣تی

دا٣كگاق ّال٥٠  .ارقغ پایاف ٣ا٥٠ دكرق کارق٤اؿی .دکاف پیف دةـحا٣یک٨ ریاوی

 .ًتاًتایی

٣ژاد، ز١اؿ اٝغی٢، ٠سیب، ٗؼقح٥، ا٣گسی، ٝیٞی، یؽداف دكؿث، رٚی٥، ا٠یغكار، ٣ـؼی٢،  ک٨الیی

 ٦ام ْٗاٝیث .#1385$ .رک٤ی، ق٧ؼزاد، ؿی٤ایی، ٣یؼق، ٠ْاٗی، ٠ض٨١د، رصی١ی، ّٞیؼوا

 .٦ام درؿی ایؼاف ؼاف: قؼکث چاپ ك ٣كؼ کحابج٧ .آ٨٠زقی پیف دةـحا٣ی

 .رقح٥ ٨ّٞـ جؼةیحی#دةـحا٣ی $آ٨٠زش ك پؼكرش پیف دةـحا٣ی ك  .#1389$ .٠٘یغم، ٗؼظ٤غق

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات دا٣كگاق پیاـ ٨٣ر
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