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 اردةیم اةحصایی، آىّزش گطوه رواٌؾٍاغی، و جطةیحی غهّم داٌؾکصه ، فطٍُگیان داٌؾگاه اغحادیار

 

 چکیذُ

در آىّزش و پطورش از دیصگاه ىػهيان ىلعع  ضيً سصىث ةطگظار ؽصه، ةطرغی ىظایا و ىػایب پژوُؼ ذاضطُصف از 

حاىػَ آىاری ایً . پیيایؾی ةّدجّـیفی از ٌّع پژوُؼ، در ایً  روش ىّرد اغحفاده ةاؽص. اةحصایی ؽِط ةٍاب ىی

 پطغؼ ةَ ىٍظّر ةطرغی ىحغیطُا ةّد.غال در ؽِط ةٍاب  20ی جصریع ةاالی پژوُؼ ىػهيان ىلعع اةحصایی ةا غاةلَ

ای اغحان آذرةایخان ؽطكی ةطای دوره ُ ،ىػهيان ؽِطغحان ةٍابای ىرلق غاسحَ در ةیً دو گطوه ىعانػَ از ٌاىَ

پایایی ٌحایج ذاـم، ضيً جاىیً اغحتار ىرحّایی چک نیػث، از ظطیق  ضيً سصىث جّزیع ؽص.غيّىی و جشففی 

كطار  جرهیم ىّرد جخظیَ و  tُای ىیاٌگیً و آزىّن و ةا اغحفاده از ؽاسؿ وردآةط91/0کطاٌتاخ ةَ ىیظان  فایضطیب آن

و غٍای  ُای افظایؼ جّاننفَؤسصىث در ىُای آىّزش ضيًهُای ذاـم از ایً ىعانػَ ٌؾان داد کَ دوریافحَ گطفحٍص.

-ُا و اغحفاده از فٍاوری آىّزان و جاثیط دوره در افظایؼ ىِارتُای ةطكطاری ارجتاط ةا داٌؼ غهيی و فکطی ىػهو، ىِارت

وانصیً، ذم  ةاُای ةطكطاری ارجتاط  ىِارت ُاینفَىؤةط ُا اثط ایً دورهىػٍاداری دارد. ُيچٍیً  جفاوتُای آىّزؽی 

 د.ىػٍاداری ٌصار جفاوتىِارجِای ذطفَ ای ىػهو  وداٌؼ آىّزان  ىؾکالت درغی

 

 ی، ىػهيان اةحصایآىّزش و پطورشدوره ضيً سصىث،  :گبىکلیذ ٍاش
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 هقذهِ .1

آىّزش  ُای پیچیصه و ةظرگ اححياغی در ُط کؾّری ىرػّب ىی ؽّد کَ اىط ىِو ٌظام آىّزش و پطورش یکی از غازىان

ةٍاةطایً، رؽص ٌیطوی اٌػاٌی از راه آىّزش و پطورش ةیؼ از ةیؼ ىّرد جّحَ و جاکیدص كدطار گطفحدَ اغدث و . را ةطغِصه دارد

ُط كصاىی کدَ ىّحدب جغییدط در  (.1392)افضم ساٌی ، ایً اىط جّحَ ةیؼ از پیؼ ةَ حاىػَ ىػهيیً و ىصارس را ىی ظهتص

ةدَ غٍدّان  (.1390روذداٌی ، ) گیطد، آىّزش اغثجػاىم ةیً ؽاگطد و ىػهو ـّرت ىیرفحار، ةط پایَ ؽٍاسث و اٌگیظه و در 

آىدّز کَ ؽاىم یدادگیطی داٌدؼ ةشؾی از اـالذات در آىّزش و پطورش، ةطٌاىَ ُای درغی جغییط كاةم جّحِی یافحَ اغث

ؼ آىّزان ةَ انظاىدات جغییدط و ، غازٌصه و راُتطدُای جصریع اغث. ُصف ٌِایی ایً جغییطات جخِیظ و جعتیق ةِحط داٌىرّر

حِان در ذال جّغػَ اغث. ةطای دغحیاةی ةَ ایً ُصف ىِو ، ةایص ىػهيان ةَ غٍدّان ىخطیدان اـدالذات در ىدّرد انظاىدات 

دوره ُای آىّزش ضيً سصىث ٌلؼ اغاغی در ىػطفی ایدً جغییدطات و  (.2013)غیيط و ُيکاران، جغییطات آىّزش ةتیٍٍص

و پیؾدطفث  اغدثاىدطی ضدطوری  آىدّزش (.2005)یػدار و ُيکداران،  یم درك جغییدطات دارٌدصٌّآوری ةَ ىػهيان و جػِ

ُای آىّزش داسهی و سارحی ةَ ىٍظدّر ُا درگطو ارجلای غعد داٌؼ و ىِارت ىٍاةع اٌػاٌی اغث. ةصیً حِث دورهغازىان

سدصىث در ىفِدّم غدٍحی ةدَ  آىدّزش ضديً (.1394)حالنیان، جرلق ایً اُصاف در دغحّر کار غازىان ُا كطار ىی گیطد

ىػٍای اٌحلال ىخيّغَ ای از ىِارت ُا و فٍّن ةَ ؽکم آىّزش اغحاد ؽاگطدی دارای غاةلَ ظّالٌی اغدث. ةطرغدی غدّاةق 

-جدط ىدیُای رغيی و کالغیک دیطیٍدَجاریشی در ایً زىیٍَ ٌؾان ىی دُص کَ آىّزش ضيً سصىث ةَ ىطاجب از آىّزش

آیص کَ ىٍخط ةَ ةِتّد داٌؼ، ٌگدطش و ىِدارت ُدای ظام آىّزش ىػهيان ةَ ؽيار ىیةاؽص. آىّزش ضيً سصىث حظئی از ٌ

آىدّزش ضديً سدصىث  (.1373)فحری واحارگداه، کٍص جّاٌایی ُای سّد را ةِحط ةؾٍاغدٍصآٌِا ؽصه و ةَ ىػهيان کيک ىی

ةا ٌیاز ُدای آجدی غدازىان در ُای آٌی افطاد ، غالیق و ٌیازدار ةَ ىٍظّر ُياٍُگ کطدن آرزوُاغتارت اغث از کّؽؼ ٌظام 

آگاُی از ىیدظان اثطةشؾدی دوره ُدای آىّزؽدی و ارزیداةی جداثیط آن ةدط غيهکدطد  كانب کارُایی کَ از افطاد اٌحظار ىی رود.

کارکٍان، ةطای ىصیطان ةػیار ذائظ اُيیث اغث. آىّزش ُای ضيً سصىث ةَ ىٍظّر جؾشیؿ اونّیث ُدا ضدطوری ةدّده و 

 (.1394)حالنیان،  صود ةَ ؽکم ىعهّب جؾشیؿ داده ؽٌّصةایص ىٍاةع واىکاٌات ىر

از اٌػدخام وپّیدایی الزم  آىّزش ضيً سصىث کارکٍان در ایطان اگطچَ كصىحی كطیب ةدَ یدک كدطن دارد، غيدالًىلّنَ

در  ةیدٍؼ الزمرود ةدا جّغدػَ ةا ایً ُيَ اىیص ىی ةطسّردار ٌتّده و فلط در چٍص دَُ ی اسیط ىّرد جّحَ كطار گطفحَ اغث.

در ایً ذّزه از سفّص اُيیث وضطورت آىّزش کارکٍان و رفع ىّاٌع دیصگاُی و غاسحاری ىّحّد، ؽاُص جرّالت ةٍیادی 

ُدای گیدط دورهجّحَ ةَ ىػایم و ىؾکالجی کَ در غال ُای اسیط گطیتان ةا  (.1376)فحری واحارگاه،  ىػطفث ةؾطی ةاؽیو

ٌلداط  ُای ضديً سدصىث،آىّزشىیظان جاثیطگظاری ذاضط ةطرغی ق آىّزؽی ضيً سصىث ؽصه اغث، ُصف از اٌخام جرلی

 .ةاؽصُای ةِتّد و ةَ روزرغاٌی ایً دوره ُا ىیراُکار و ُاآىّزشضػف و كّت ایً 

 

 تحقیق ٍ اّذاف هسئلِ  تعریف.2

 پیطیٌِ پصٍّص .2.1
فحری ) ٌِادیٍَ ؽصه اغثحو كطن ةیػآىّزش ضيً سصىث در ةػیاری از ىيانک جّغػَ یافحَ ؽکم گطفحَ و درٌیيَ دوم 

غطىایَ گظاری ةطای  .ىػهيان غٍفط اـهی ُط گٌَّ جرّل در ٌظام آىّزش و پطوش ةَ ؽيار ىی آیٍص (.1376 گاه،حارهوا

جطیً دوره ُای جرفیهی اغث، از جطیً و ىِوةَ ویژه در دوره اةحصایی کَ زیط ةٍای ٌظام آىّزش و از اغاغیآىّزش ىػهيان 

اىطوزه دفحط آىّزش و پژوُؼ چِار ٌّع دوره . (1396)فارغی غهی آةاد،  ؽّدگظاری ُا ىرػّب ىیایَجطیً غطىغّدىٍص

ص کَ ةا ـطف ُظیٍَ و وكث کٍُای جّحیِی، ؽغهی، غيّىی و ةِتّد ىصیطیث ةطگظار ىیؽاىم دوره  آىّزؽی ضيً سصىث

جّاٌص ةَ غازىان در راه رغیصن ةَ ّزؽی ٌيیُای آىآىّزش و احطای دوره ؽّد کَ ـطفاةػیار ُيطاه اغث. ةایص جّحَ 

ُای آىصه ٌیازدغثَُای غهيی ةٍا گضاؽحَ ؽّد جا ٌحیخَ ةاُصاف سّیؼ کيک کٍص. آىّزش ةایص ةا جّحَ ةَ اـّل و روش

ُا و (داٌؼ ، ىِارت1سصىث اٌحظار ىی رود کَ ىػهيان: در پایان یک دوره ضيً (.1385)غتاغیان،  ىّحّد را ةطظطف غازد

( ةط یادگیطی و پیؾطفث داٌؼ آىّزان جأثیط ةگضارد. 3( آٌِا را در غيم ةگٍخاٌٍص. 2دغث آورٌص.َُای ىّرد ٌظط را ةٌگطش
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ز انظاىات یک دوره آىّزؽی ةطرغی ٌلاط ا (.1999)دی ، ( ذحی ایً جغییطات ةط دیگط ىػهيان ىصرغَ ٌیظ جأثیط  ةگضارد 4و

اثطةشؾی و ةا ىؾشؿ ؽصن ٌلاط ضػف و جِصیصُا، جا  ،ای ةطگظار ؽصه اغثُُا و جِصیصُای دوره كّت، ضػف، فطـث

ةَ دغث آیص. ُيچٍیً ایً  غازىاٌی اغثغازىاٌی در ُط  ىؤنفَ ىِيحطیًرضایث ؽغهی کَ صه و ُا ةیؾحط ؽةازدُی دوره

جغییطات در  ن ةاىّحب ةَ روز ؽصن ىػهياو ىػهيان ؽصه افظایؼ جفکط سالق، اذػاس جػهق غازىاٌی  ىٍخط ةَُا آىّزش

 (.1394. غتصانيريصی،  1394)ؽطیفی، ؽّدىی آىّزش و پطورش

ُای ضيً سصىث و جاثیطگظاری کيحط آن درا یطان در ىلایػَ ةا کافی ةطای ؽطکث در دوره از ىّارد ٌتّد اٌگیظه

ر ایً کؾّرُا ٌػتث ةَ کؾّرُایی ُيچّن آنيان، فطاٌػَ، اٌگهػحان، ژاپً، ىّكػیث اححياغی و اكحفادی ةاالجط ىػهيیً د

ُای ایخاد اٌگیظه در ىػهيان ةطای ؽطکث در دوره(. 1394)ؽطیفی،  ایطان اغث کَ رضایث ؽغهی را  ٌیظ ةَ دٌتال دارد

ُایی ُيچّن جطفیع رجتَ جلّیث ؽّد. پاداش جّاٌص ةاىی ُا و ارزؽیاةی ُصفيٍصدورهةشؾی ةیؾحط ایً سصىث و اثطضيً

کَ ىحاغفاٌَ ةَ فطاىّؽی  ،کٍصسصىث کيک ىیع و جکيیم ةطٌاىَ ُا و فػانیث ُای آىّزش ضيًٌحایج ارزؽیاةی حِث اظال

گیطد، ونی ىحاغفاٌَ اكصام اغاغی حِث ارزؽیاةی غپطده ؽصه اغث. در دوره ُای کّجاه ىصت ارزؽیاةی ٌػتی ـّرت ىی

هيیً در ایً دوره ُا ایً اغث کَ ةَ ٌیاز ٌگطفحَ اغث. از ىّارد دیگط ایخاد اٌگیظه ؽطکث ىػ ـّرت ُای ةهٍص ىصتدوره

پژوُؼ ذاضط در حِث ةطرغی و ارائَ راُکار ُای  .(1396)فارغی غهی آةاد، غٍخی در جصویً دوره ُا اُيیث داده ؽّد

  ـّرت گطفحَ اغث.کیفیث ةشؾی ةَ دوره ُای آىّزش ضيً سصىث 

 رٍش پصٍّص. 2.2
ُا و ارائَ کَ ىّضّع ان ةطرغی رواةط ىّحّد ةیً ىحغیط اغث ایىَپطغؾٍا ایً پژوُؼ از ٌّع روش جرلیق زىیٍَ یاةی

 اغث. غيهیُای کارةطد پضیط در غطـَپیؾٍِاد

 -1ارجلای :  سصىث درُای ضيًگضاری دورهىیظان جاثیط ازةّدٌص  ٌاىَ جرلیق ذاضط غتارت د در پطغؼّحغؤاالت ىّ

ىِارت ةطكطای ارجتاط -4  یًّان و غٍای غهيی و فکطی ىػهيج-3ُای جصریع  ىِارت و روش-2ای ىػهيیً  ىِارت ذطفَ

ُای در اغحفاده از جکٍّنّژی و فٍاوری یًجّاٌایی ىػهي-6آىّزان ىِارت ةطكطاری ارجتاط ةا وانصیً داٌؼ-5آىّزان  ةا داٌؼ

  .یًذم ىؾکالت درغی ىػهيُا ةط ىیظان اثط پضیطی ایً دوره-7آىّزؽی  

)انکحطوٌیکی  ُاپطغؼ در ىّرد جطحید ٌّع ةطگظاری دوره -8 غتارت ةّد از: ٌاىَ ر پطغؼىّحّد د ُایپطغؼاز دیگط 

طغؼ پ-10 )آىّزش و پطورش یا داٌؾگاه فطٍُگیان( پطغؼ در ىّرد جطحید ٌّع غازىان ةطگظار کٍٍصه دوره-9یا ذضّری( 

پطغؼ در ىّرد جطحید ٌّع -11اةلَ( )اغاجیص داٌؾگاه، ىؤنفیً کحب درغی یا ىػهيیً ةاغ در ىّرد جطحید ٌّع ىصرغیً

 ةطرغی کحب( ةّد. -4روش جصریع  -3رواٌؾٍاغی -2غيّىی -1دوره )

 گیریٍ رٍش ًوًَِ جبهعِ آهبری. 2.3

ىرصودیث  َة ةٍا ةّد.غال در ؽِط ةٍاب  20ی جصریع ةاالی ةا غاةلَىػهيان ىلعع اةحصایی ایً پژوُؼ در حاىػَ آىاری 

از ٌفط از ىػهيان ىصارس اةحصایی دسحطاٌَ و پػطاٌَ ؽِط ةٍاب ةَ ظّر جفادفی  48ٌيٌَّ، ُای ىّحّد، حِث جػییً ذخو 

 .اٌحشاب ؽصٌص 

 ٍ رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب  اثسار گردآٍری دادُ ّب. 2.4
ػَ آىاده غازی ظطح اونیَ ایً پطغؾٍاىَ ةطاغاس ىعان .ؾٍاىَ ىرلق غاسحَ اغحفاده ؽصاز پطغجرلیق ةطای ٌیم ةَ اُصاف  

ٌػشَ ٌِایی ، ىحشففان اىط و جاییص روایی ىرحّاةػص از اغيال ٌظطات جػصادی از  .ةّده اغث ىٍاةع ىّحّد در ایً زىیٍَ 

ؽص و ةا ةَ کار  ُا حيع آوریٌاىَ ای پطغؼ، ظی ىِهث ىلطر یک ُفحٌَاىَ پطغؼ جّزیعپع از  احطا ؽصه اغث. آىاده و

 ٌاىَ ىّرد جرهیم و ارزیاةی كطار گطفث. ای ٌحایج پاغز پطغؼجک ٌفعَ tو آزىّن   SPSSگیطی ٌطم افظار

 یبفتِ ّب . 3
گضاری ٌؾان داد کَ ىیظان اثط يٌَّ ایجک ٌ tو آزىّن   SPSS جرهیم ٌحایج جرلیق ذاضط ةا اغحفاده از ٌطم افظار -1حصول

جاثیط دوره  -3آىّزان، ىػهيیً ةا داٌؼ ىِارجِای ةطكطاری ارجتاط -2ارجلای جّان و غٍای غهيی ىػهيیً،  -1ط: ُا ةایً دوره
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 -1ُا ةط: کَ اثط ایً دوره (، درـّرجی1دار ةّده اغث)حصولُای آىّزؽی ىػٍیاغحفاده از فٍاوری در افظایؼ ىِارجِا و

 ذم ىؾکالت درغی  داٌؼ  -3ُای ةطكطاری ارجتاط ىػهيیً ةا وانصیً،  ىِارت -2ُای جصریع ىػهيیً ، افظایؼ ىِارت

 (.1)حصول ىِارجِای ذطفَ ای ىػهيیً ىػٍی دار ٌتّده اغث -4و آىّزان 

 . ىلایػَ غيهکطد  ىػهيان در دوره ُای غيّىی و جشففی ؽغهی ضيً سصىث1حصول 

 ٌاىَ كاةم اغحشطاج اغث غتارجٍص از :  از دیگط ٌحایخی کَ از پطغؼ

 ، جػصادی از ىػهيیً روشانکحطوٌیکی()ذضّری یا  ضيً سصىث ُایپطغؼ ىطةّط ةَ جطحید ٌرّه ةطگظاری دورهدر 

ُای )دوره پطغؼ ىطةّط ةَ جطحید ٌّع دوره ُادر  دادٌص.جطحید ىی را دوره ُای انکحطوٌیکی آٌِااز  و ةطسیذضّری 

ُای رواٌؾٍاغی از ىػهيیً دوره جػصاد ةیؾحطیُای روش جصریع( ُای جانیف کحب درغی و دورهرواٌؾٍاغی کّدك ، دوره

 .دادٌصجطحید ىی ُای ىطجتط ةا روش جصریع راُای  ىطجتط ةا کحب درغی و ةطسی ٌیظ دورهةطسی از ىػهيیً دوره، ّدكک

ُای غيّىی در اونّیث در ٌظطغٍخی اٌخام ؽصه دوره در پطغؼ ىطةّط ةَ جطحید ٌّع دوره )غيّىی یا جشففی ؽغهی (،

در پطغؼ ىطةّط ةَ  گطفث.جشففی ؽغهی ىّرد اونّیث كطار ی ُاو دوره رـص کيحطی را ةَ سّد اذحفاص دادةٍصی د

ةَ ىػهيان ةا غاةلَ  و ٌیظىؤنفیً کحب درغی  :ُای ضيً سصىث ةطای جصریع دورهُای ضيً سصىث ىصرغیً دوره

طار ُا ىّرد جاییص كگطفث. اغاجیص داٌؾگاه ةَ ٌػتث کيحطی ةطای جصریع ایً دورهٌػتحی ةطاةط ىّرد جطحید ىػهيان كطار ىی

 گطفث.  

ُا ٌلص و گهَ آٌِا و ٌیظ ىکان ةطگظاری دوره پیّغحگی ُا و جصاوم وىػهيیً ُيچٍیً در ىّرد زىان ةطگظاری ایً دوره 

 داؽحٍص.

 ثحث  . 4

ىػهيیً  ٌگطشُا ةط رفحار و ُای ضيً سصىث در ةطسی ىؤنفَآیص کَ ةطگظاری دورهاز ٌحایج جرلیق ذاضط چٍیً ةط ىی

سصىث ُای ضيًؽحَ و در ةطسی ىّارد ٌیظ جاثیط کيحطی داؽحَ اغث. جغییطات ىص ٌظط در ةطگظاری دورهجاثیط ىثتث گضا

 اثعبد هقبیسِ  دٍرُ ّب هیبًگیي اًحراف هعیبر tهقذار   سطح هعٌبداری

 ُای جصریع افظایؼ ىِارت غيّىی 01/14 63/1 368/1 176/0

 جشففی 31/14 58/1

 ىػهيیًافظایؼ جّان و غٍای غهيی  غيّىی 50/15 71/1 459/0 041/0

 جشففی 40/15 39/1

ةا داٌؼ ىػهيیً ىِارجِای ةطكطاری ارجتاط  غيّىی 37/14 81/2 116/1 026/0

 جشففی 48/14 2/.75 آىّزان 

 ةا  وانصیً ىِارجِای ةطكطاری ارجتاط  غيّىی 71/16 25/2 061/0 952/0

 جشففی 78/15 71/2

جاثیط دوره در افظایؼ ىِارجِا و اغحفاده از  غيّىی 71/11 11/1 052/0 033/0

 جشففی 93/10 01/2 فٍاوری ُای آىّزؽی 

جاثیط دوره در ذم ىؾکالت درغی  غيّىی 14/16 01/2 256/0 799/0

 جشففی 16 23/2  ىػهيیً

 ىِارت اغحادان ىٍحشب ةطای جصریع دروه  غيّىی 55/14 63/1 243/0 809/0

 جشففی 35/14 96/1

 ىِارجِای ذطفَ ای ىػهو غيّىی 53/15 30/1 -98/2 767/0
 جشففی 51/15 01/1  



 21     ..طدیع آذرسؼ و.پ/  پرٍرش ٍ آهَزش در ضذُ ثرگسار  خذهت ضوي ّبی دٍرُ هعبیت ٍ هسایب ثررسی

و  دار را كتّل ٌکٍص. ىػهيیً ىيکً اغث ىٍعق و جئّری ىصٌظط در ىّرد جغییطات ُصفؽّدُيیؾَ ةَ راذحی پضیطفحَ ٌيی

ٍص ، اىا ةا ایً وحّد ىيکً اغث ایً جغییطات در کالس ةَ ٌظط رغص آٌِا انظاىات جغییطات را درك کٍ یا گاُی ىيکً اغث

 .(2007) آیاس و ُيکاران، درس غيهی ٌؾٌّص

ُای آىّزش ضيً سصىث، ةایص در اةحصا ٌیاز غٍخی ـّرت گیطد، غپع ةَ ىٍظّر ةطٌاىَ ریظی ىّفق و ىؤثط در دوره

ىّزؽی پطداسحَ ؽصه و ةا پیؼ ةیٍی ؽطایط ُای آُا و گظیٍؼ روشُصف گظاری ـّرت گطفحَ و ةَ اٌحشاب ىرحّای ةطٌاىَ

ةا جّحَ ةَ  . (1376)فحری واحارگاه، پطداسثُا و در ٌِایث ةَ ارزؽیاةی و ارائَ ةازجاب ُا و ىهظوىات احطایی ةَ احطای ةطٌاىَ

-سصىث آؽکار ىیُای ضيًنظوم جّحَ ةَ ىّضّع ،ذاضط جرلیق و پژوُؼٌحایج  ةطرغیصىث و سُای ضيً دورهاـّل 

رو ُػحٍص را کَ کارکٍان در غازىان ةا آن روةَىػائم و ىؾکالجی و  صٍگطا ةاؽسصىث ةایص ىؾکمُای ضيًآىّزش د.ؽّ

  ىص ٌظط كطار داده و ةَ غٍّان یک ٌیاز آىّزؽی در ـصد رفع آن ةطآیص.

 ُدا دوره دكیدق یریظ ةطٌاىَ - 1:  اغثىػطفی کطده سصىث راضيً ىؤثط ُای دوره اـهی ویژگی پٍج ُيکاران و ایاس

 -4ُدا دوره یًىصرغد کیفیث و اىکاٌات ، ُای جصریع روش -3ُا  زىان و ىصت ایً دوره-2 ٌیازُا دكیق ارزیاةی اغاس ةط

. ةدا (2007) آیاس و ُيکداران، اغث  ٌِایی ُصف ُا کَ دوره از پع پؾحیتاٌی ارائَ -5کٍٍصگان  ؽطکث از ارزؽیاةی پایاٌی

ُدا در کؾدّر  ىدّرد جّان گفث کَ ىِيحطیً ایطاد ةطگظاری ایدً دورهپٍج گاٌَ ىعطح ؽصه ، ىیوحّد ٌلؿ ٌػتی در ىّارد 

 یا سیط؟    ؽّد ىی ىٍحلم غيم ةَ اغث ؽصه آىّزش داده آٌچَ آیا ایٍکَ از اظيیٍان پٍخو اغث. ةطای

 ىِدارت-2غهيدی ىػهيدیً،  ارجلای جّان و غٍدای -1ُا ةط: گضاری ایً دورهٌحایج جرلیق ذاضط ٌؾان داد کَ ىیظان اثط

ُا و اغحفاده از فٍاوری ُای آىّزؽی ىػٍی  جاثیط دوره در افظایؼ ىِارت -3ُای ةطكطاری ارجتاط  ىػهيیً ةا داٌؼ آىّزان، 

ُدای ةطكدطاری ارجتداط  ىِارت -2ُای جصریع ىػهيیً ، افظایؼ ىِارت -1ُا ةط: کَ اثط ایً دوره دار ةّده اغث، درـّرجی

 .ُای ذطفَ ای ىػهيیً ىػٍی دار ٌتّده اغث ىِارت -4ذم ىؾکالت درغی  داٌؼ آىّزان و  -3یً، ىػهيیً ةا وانص

جّغط ةیؾحط ىػهيیً ةّد  کّدكُای رواٌؾٍاغی ىٍصی و جطحید دورهَ ٌاىَ جرلیق ذاضط، غالكپطغؼدیگط از ٌحایج 

رفع ىؾکالت داٌؼ آىّزان و  ،کالس روان ؽٍاسحی ةَ ىٍظّر کٍحطلآىّزان از نراظ را نظوم ؽٍاسث داٌؼ غهث آن کَ

ُای  ىطجتط ةا کحب درغی را ةَ دنیم جغییط دوره ٌیظ ةطسی از ىػهيیً داٌػحٍص.ىیةازدُی و ٌحیخَ دُی ةِحط درکالس 

ُای ىطجتط ةا روش جصریع را ةَ از ىػهيیً ٌیظ دوره جػصاد کيحطیدادٌص و کحب درغی  و نظوم ةطرغی آن جطحید ىیدر

 .دادٌصُای درس و اغحفاده از آن ُا جطحید ىیٌحیخَ ةِحط از جصریع و کالس درس، آگاُی از اٌّاع روش ىٍظّر دریافث

َ فلصان ُط کصام ضيً سصىث را جتصیم ةَ ککيیث و کیفیث دو ةازوی اغاس اىّزش ُای ضيً سصىث ىی ةاؽٍص،

ُا و ٌیظ جصاوم و پیّغحگی ایً دوره دوره ُا ىػهيان از زىان ةطگظاری ، ةػیاری ازکٍص. در جرلیق ذاضط فػانیحی ٌاكؿ ىی

در پطغؼ ىطةّط ةَ ُيچٍیً  ُا دٌتال ٌيی ؽّد.ای ىعهّب از ةطگظاری ةطسی از ایً دورهٌاراضی ةّدٌص. ظّری کَ ٌحیخَ

ُای ضيً سصىث )ذضّری یا انکحطوٌیکی(، ةیؾحط ىػهيیً روش ذضّری را ةَ دنیم كعػیث جطحید ٌرّه ةطگظاری دوره

و ٌیظ اىکان ظطح پطغؼ در کالس و دریافث پاغز و ةازدُی آن  یکصیگطاغحفاده ىػهيان از جخطةیات و ٌظطات  ذضّر و

دادٌص و جػصادی کيحطی ٌیظ دوره ُای انکحطوٌیکی را ةَ دنیم ـطفَ حّیی کَ در زىان اٌخام ىی ؽّد جطحید جطحید  ىی

ُای غيّىی در در ٌظطغٍخی اٌخام ؽصه دوره (،شففی ؽغهیدر پطغؼ ىطةّط ةَ جطحید ٌّع دوره )غيّىی یا ج دادٌص.ىی

 گطفث. كطارةیؾحط ىػهيیً  ُای جشففی ؽغهی ىّرد اونّیث اونّیث ةٍصی درـص کيحطی را ةَ سّد اذحفاص داد و دوره

 ًتیجِ گیری. 5
اری ضجاثیطگ ُيچٍیًو ُا ةا ٌیازُا دورهً غهث غصم ُياٍُگی ىّضّغات ةػیاری از ىػهيیجرلیق ذاضط، غٍخی در ٌظط

ةی ؽک داٌػحٍص. ىی آنو احطای ُا ىّضّع دورهً در اٌحشاب ىؾارکث سّد ىػهيی غصم ٌاؽی از را ُاایً دورهکيحط 

ایج ىعهّب جطی را جّغػَ ارجتاظات ةیً ىطاکظ آىّزش غانی داسم و سارج از کؾّر ٌحٌیظ زىیٍَ و  ایً در جرلیلات ةیؾحط

جّغػَ و جخِیظ ٌیظ و  ىاٌٍص داٌؾگاه فطٍُگیان ىشفّص کارکٍان آىّزش و پطورشداٌؾگاه جّغػَ . داؽث ةَ ُيطاه سّاُص

اىیص اغث ةا  دُص.ُا را ارجلا کیفیث ایً آىّزش صجّاٌىی آىّزش و پطورشکظ اىطاکظ آىّزش غانی ضيً سصىث در ىط

 ُا ةاؽیو.ره ودایً  و اثطةشؾی درٌظط گطفحً ىؾکالت و ارُکار ُا ؽاُص ةِتّد وضػیث آىّزؽی

 ایً جرلیق ةا پؾحیتاٌی داٌؾگاه فطٍُگیان ـّرت گطفحَ اغث.
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