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اؿحادیار داِكگاق لؼّٓگیاف ،گؼكق إٍٓزش اةحغایی ،اردةیى ،ایؼاف

چکیذُ
ٓغؼ پژكٓف صاضؼ جغكیُ قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیػادیُ اؿػث .ركش
پژكٓف جؼکیتی از ِٕع اکحكالی(کیمی -کَی) ةٕدق اؿث .در ةعف کیمی زاٍؿْ آٍاری پژكٓف قاٍى َٓػْ اؿػّاد ٍّحكػؼ
قغق (گؽارشٓای پژكٓكیٍ ،وايْٓاٍ ،ناصتْٓا ،آییُ ِآٍْا ك فیؼق) ك از ٍضى داِكگاقٓا ،کّمؼاِؾ ٓآَ ،ایشٓاِ ،كؼیات،
کحاةٔا ،پایگاقٓای ایّحؼِحی در زٍیّْ ارزیاةی ؾًَکؼد إٍٓزش ك پؼكرش ةٕد کْ از جؿغاد ٍ 53وايْ ٍؼجتطٍ 21 ،وايْ ةْ ؾّػٕاف
َِِْٕ اِحعاب قغ ك در ةعف کَی ِ 30مؼ از ظتؼگاف ةْ ؾّٕاف َِِْٕ اِحعاب قغق ةٕدِغ .اةؽار ٍٕرد اؿحمادق در ایُ پژكٓف،
چک يیـث جضًیى ٍضحٕای کیمی ك پؼؿكّاٍْ ةٕد .ركایی ٍضحٕایی اةؽارٓا جٕؿط اؿاجیغ صٕزق ٍؼةٕظْ ٍٕرد جاییغ كاهؽ قػغ.
ةؼای جؿییُ پایایی چک يیـث از لؼٍٕؿ اؿکات اؿحمادق قغ کْ ٍیؽاف  0/73ةْ دؿث آٍغ .پایایی پؼؿكّاٍْ ِیػؽ ةػؼ اؿػاس
ضؼیب آيمای کؼكِتاخ  0/85ةؼاكرد قغ .ةؼای جسؽیْ ك جضًیى یالحْٓا از ركش لؼاجؼکیب ك ةؼای اكيٕیث ةّػغی قػاظل ٓػا از
ركش ؿٕارا ةا اؿحمادق از ِؼـ الؽار  MAXQDAاؿحمادق قغق اؿث .ةؼ اؿاس ِحایر ةْ دؿث آٍغقٍّ ،اؿب ةػٕدف جعنػل ك
جسؼةْ ریاؿث إٍٓزش ك پؼكرش ةؼای ٍغیؼیث ك رٓتؼی ،جؿغاد اؾضای ٓیئػث ؾًَػی ك کارقّاؿػاف ظتػؼقٍ ،یػؽاف ِػٕآكری،
اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ ،ةؼگؽاری دكرقٓا ك کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی ك اؿحمادق از ركیػْای
ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی زؽ قاظل ٓای اكؿ جا پّسٌ ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼػاـ آٍػٕزش ك پػؼكرش در ازػؼای
ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ اؿث.
ٍاشُ ّبی کلیذی  :ارزیاةی ؾًَکؼد ،قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ،ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ.
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 .1هقذهِ
ٍٕلویث ك ةوای ٓؼ ؿازٍاِی ةْ ؾًَکؼد آف ؿازٍاف ةـحگی دارد ك ِٔاد إٍٓزش ك پؼكرش ِیػؽ از ایػُ هاؾػغق ٍـػحذّی
ِیـث .جَاٍی ؿازٍافٓا ةؼای رؿیغف ةْ آغاؼ ٍكعل ظٕد ك َٓچّیُ پیكؼلث ٓای آجیِ ،یاز ةْ ارزیػاةی ك آگػآی
از ؾًَکؼد ظٕد دارِغ .ارزیاةی ؾَکًؼد ٍسَٕؾْ اهغاٍاجی اؿث کْ ةْ ٍّؼٕر الؽایف ٍیؽاف اؿحمادق ٍعًػٕب از ٍّػاةؽ ك
اٍکاِا ت در راؿحای دؿحیاةی ةْ آغاؼ مٕرت ٍیگیؼد ك قاٍى کَی کؼدف لؿايیث ٓای ٍؿیُ اؿػث .اکّػٕف ؿیـػحٌ
ٓای إٍٓزقی ةیف از گػقحْ ةا چايف ةٔتٕد ؾًَکؼد ظٕد ك ادتات ایّکػْ اهػغاٍات ٍّاؿػب ةػؼای جضػَیُ ةٔػؼق كری
ةیكحؼ مٕرت ٍی گیؼد ،ركةؼك ٓـحّغ .ایُ جَایى ةْ ِحایر ةٔحؼ ٍـحًؽـ كزٕد ركش ٓػای ةٔحػؼی ةػؼای اِػغازق گیػؼی
اؿث جا ةحٕاف آِٔا را ةٔحؼ درؾ کؼد ك در ِٔایث ةٔتٕد یالث (ؿٕگٕؿ ك زاکارد .)2007،در زٔاف ٍحقیػؼ اٍػؼكزیِ ،یػاز
إٍٓزش ك پػؼكرش ةػْ جضػٕؿ اؿاؿػی ك آگػآی ِـػتث ةػْ قػؼایط آیّػغق جؿًػیٌ ك جؼةیػث ،ةػیف از پػیف اصـػاس
ٍیگؼدد(ادٌٓ.)1391 ،
در گػقحْٓای دكر ،ةْ ديیى کٌ ةٕدف ؿعش داِف ،ایُ ٍیى ٍضغكد ةْ زٍافٓای کٕجاق در آیّغق ةٕدق كيی اٍػؼكزق
ةا رقغ قحاةاف ؾًٌ ك لّاكری اِـاف ةْ زٍافٓای دكر ك دكرقٓای ةًّػغ ٍػغت ٍػیاِغیكػغ .ازػؼای کاٍػى ؿػّغ جضػٕؿ
ةّیادیُ گاٍی در راؿحای رؿیغف ةْ زاٍؿْی اؿالٍی اؿث(ٍضَٕدؾًیًٕ ك َٓکػارافَٓ .)1394 ،چّػیُ ازػؼای ؿػّغ
جضٕؿ ةّیادیُ ِیازٍّغ ةؼِاٍْریؽی دهین ك ٍغیؼیث مضیش ،صاکَیث ِگػاق ؾػغايث ٍضػٕر ،جؿیػیُ ايگػٕی پیكػؼلث ك
ٍكارکث ِعتگاف ك ٍحعنناف اؿث ك ٍّؼٕر از ؾغايث ةْ ایُ ٍؿّاؿث کْ ةایغ جالش کّیٌ جا آف زایی کْ ٍحؿًػن ةػْ
دكيث ك كزارت ك دؿحگاقٓای ٍٕػك ك ٍـئٕؿ ٓـث ،کیمیث را ةْ ِضٕ مضیضی جٕزیؽ کّیٌ .ةّػاةؼایُ ةایػغ جٕؿػؿْ ك
پیكؼلث را ةازقّاؿی کّیٌ ،ةتیّیٌ ةؼای کكٕر ٍا ،ةؼای زاٍؿْ ٍا ،ايگٕ ك ٍغؿ پیكؼلث چیـث ك یکی از ضؼكرتٓػای
جضٕؿ ةّیادیُ اؿحمادق از ِعتگاف ك ٍؿًَیُ ٍحعنل در اٍؼ إٍٓزش ایغقاؿ ةؼای پیكؼلث ك ِٕؿازی اؿث(ةػرالكػاف ك
َٓکاراف  .)1394 ،اةؼآیَی ك َٓکاراِف ( )1390ةیاف ٍیکّّغ کْ جَاٍی ؿازٍافٓا ةؼای رؿیغف ةْ آغاؼ ٍكػعل
ظٕد ك َٓچّیُ پیكؼلثٓای آجی ،ةْ ارزیاةی ك آگآی از ؾًَکؼد ظٕد ِیاز دارِغ .ارزیاةی ؾًَکؼد ازٍٕضٕؾات ٍٔػٌ در
جَاٍی ؿازٍافٓا ةٕدق ك ٓیچ ؿازٍاِی ةغكف ؿیـحٌ ارزیػاةی ؾًَکػؼد هاةػى جنػٕر ِیـػث(جؼکاوكِغ .)1392 ،ةؼرؿػی
ايگٕٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍافٓا ةْ ظٕر ؾاـ ك ؿازٍافٓای ذیؼةط ةْ إٍٓزش ك پؼكرش ةْ ظٕر ظاص ،ایُ ٍٕضػٕع را
ِكاف ٍیدٓغ کْ ٓیچ ايگٕی لؼاگیؼی كزٕد ِغارد کْ ةحٕاِغ ٍٕرد اؿحمادقی جَاٍی ؿازٍافٓا هؼار گیؼد ك ٓؼ ؿػازٍاِی
ةایغ ةْ ظٕر ٍـحوى اهغاـ ةْ ظؼاصی ايگٕی ارزیاةی ؾًَکؼد ظٕد ةکّغ(یٕؿًیاِیٕ َٓکاراف .)1395 ،ةػْ ؾتػارت دیگػؼ،
ِؼاـ ٍّاؿب ارزیاةی ؾًَکؼد ةایغ ةا جٕزْ ةْ قؼایط ؿازٍاف ظؼاصی قٕد .ةـیاری از ِٕیـّغگاف ٍحمنايوٕؿ ٓـحّغ کْ
ِؼاـ ارزیاةی ادؼةعف ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش ةایغ ٍحّاؿب ةا ةالث ؿیـحٌ ظؼاصی قٕد (ةاگث.)2014،
ؾًَکؼد ك ارزیاةی در َْٓ ؿازٍاف ٓا ك ِٔادٓا ٍعؼح اؿث کػْ یکػی از ٍَٔحػؼیُ ایػُ ؿػازٍأِاِ ،ؼػاـ آٍػٕزش ك
پؼكرش ٓؼ کكٕری ٍی ةاقغ .زیؼا جٕؿؿْ ةعف إٍٓزش ك پؼكرش قؼط الزـ ةؼای جٕؿؿْ ٓؼ کكٕری اؿػث ك ضػؼكرت
ارزیاةی ؾًَکؼد ك ةٔتٕد کارایی در ٍغارس ةْ ؾّٕاف امًی جؼیُ ِٔاد إٍٓزقی ك پؼكرقی از آَیػث كیػژق ای ةؼظػٕردار
ٍی ةاقغ(ٍٔازؼاف ك هًؿْ ای ،1394 ،قکٕٓی ك َٓکاراف ِ .)1397،ؼاـ ارزیاةی یکی از ِیازٓػای اؿاؿػی ؿػازٍاف ٓػا
ةؼای آگآی از ٍیؽاف ٍٕلویث لؿايیث ٓای ظٕد ةْ كیژق در ٍضیط ٓای پیچیغق ك پٕیا اؿث؛ ةْ ظٕری کػْ ِتػٕد آف در
ؿازٍاف را ٍی جٕاف ةْ ٍؿّای ؾغـ ةؼهؼاری ارجتاط ةا ٍضیط دركف ك ةیؼكف ؿازٍاف جًوی کؼد کػْ پیاٍػغ آف قکـػث ك
اِضالؿ ؿازٍاف ٍی ةاقغ(آگاؿحاِیٕك َٓکاراف  .)2013 ،یکی از چايف ٓای اؿاؿػی کػْ اٍػؼكزق ةػؼای ٍػغیؼاف كزػٕد
دارد ،ارزیاةی ٍٕلویث ؿازٍاف ك ازؼای ٍٕدؼ رآتؼدٓا ةؼای ٍٕلویث آیّغق اؿػث کػْ ةاؾػخ قػغق ٍػغیؼاف َٓػٕارق در
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زـحسٕی راق صًی ةؼای صنٕؿ اظَیّاف از ازؼای رآتؼدٓای ظٕد ةٕدق ك در ایُ ٍیاف ارزیاةی ؾًَکػؼد را ةػْ ؾّػٕاف
اةؽاری ةؼای کّحؼؿ ازؼای رآتؼدٓای ظٕد ةؼگؽیغِغ(ِسمی.)1391،
لؼایّغ ارزیاةی ؾًَکؼد قاٍى ٍسَٕؾْ ای از لؿايیث ٓا ك اهغاٍات ةا جٕايی ك جؼجیب ظاص ٍّعوی ك ٓغؼ دار اؿث
ك در لؼایّغ ارزیاةی ؾًَکؼد ِیؽ ٓؼ ٍغؿ ك ايگٕیی کْ اِحعاب قٕد ،ظی ٍؼاصى ك رؾایث ِؼٌ ك جٕايی لؿايیث ٓای زیػؼ
ٍی ةاقغ .1 .جغكیُ قاظل ٓا ك اةؿاد ك ٍضٕرٓای ٍؼةٕظْ ك جؿییُ كاصغ ؿّسف آِٔا. 2 ،جؿییُ كزف قػاظل ٓػا ةػْ
يضاظ آَیث آِٔا ك ؿوك اٍحیازات ٍؼةٕظْ .3 ،اؿحاِغاردگػاری ك جؿییُ كضؿیث ٍعًٕب ٓؼ قاظل .4 ،اةالغ ك اؾػالف
اِحؼارات ك قاظل ٓا ةْ ارزیاةی قِٕغق .5 ،ؿّسف ك اِغازق گیؼی از ظؼین ٍوایـْ ؾًَکؼد كاهؿی پایاف دكرق ارزیػاةی
ةا اؿحاِغارد ٍعًٕب ك  .6اؿحعؼاج ك جضًیى ِحایر (زَاؿ ك َٓکاراف .)2016،داقحُ یک ِؼاـ ارزیاةی ؾًَکؼد ٍّاؿػب
کْ ةحٕاِغ ٍؿیارٓای ٍوایـْ را ةْ درؿحی جؿؼیك کّغ ك ٍٕزب ایساد یک ؿیـحٌ جّتیْ ك پاداش ٍّاؿب قػغق ك ِوػاط
ضؿك ك هٕت را ٍكعل کّغ(صیغری )1397 ،یکی از ِیازٓای اؿاؿی ٓؼ ؿازٍاِی اؿث ك ؿازٍاف آٍػٕزش ك پػؼكرش
ِیؽ از ایُ هاؾغق ٍـحذّی ِیـث ةا ٍكعل قغف آَیث ارزیػاةی ك ةؼرؿػی ؾًَکػؼد ٍػغارس ةایػغ ٍؿیارٓػایی ةػؼای
ةؼرؿی ؾًَکؼد ٍكعل َِٕد کْ ایُ ٍؿیارٓا ةؼ اؿاس ٓغؼ ٓای ٍكعل قغق ٍػغارس ظٕآػغ ةػٕد .ةایػغ ٍكػعل
قٕد کْ ٍغارس ٍعحًك ةؼای ؿعش ٍؿیّی از لؿايیث ٓای ظٕد چْ ؿعضی از ِٔادق ٓا را اؿحمادق ٍی کّّػغ(کٕرکَػاز
ك َٓکاراف .)2018 ،ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍأِا در زٔث جنَیَات آجی آِٔا ِوف اؿاؿی دارد .در ایُ راؿحا ةایغ ٍیػؽاف
کارایی ك ةٔؼق كری ؿازٍاف ٓا ٍٕرد ٍضاؿتْ هؼار گیؼد جا از ایُ ظؼین ةحٕاف در جنَیٌ ؿػازی ٓػای آجػی ركِػغ رقػغ
اهحنػادی را زیػؼ ِؼػؼ داقػث(صـػیّی  .)1394 ،صیػغری ك صـػیُ ِػژاد ) )1393در ٍعايؿػْی ظػٕد در زٍیّػْی
ركیکؼدٓای ؾغايث إٍٓزقی ( ِگآی ةْ زایگاق ؾغايث إٍٓزقی در ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش ایؼاف) ةْ
ایُ ِحیسْ دؿث یالحّغ کْ ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ِؼاـ إٍٓزش ك پػؼكرش ةػؼ ركیکػؼد آرٍػافگػؼا ك ةؼاؿػاس آٍیػؽقای از
ظٕاِف ایغئٕيٕویکی از دیُ جغكیُ قغق اؿث .از ایُ رك ،ةْ ِؼؼ ٍػیرؿػغ کػْ ؿػّغ در جضوػن ؾػغايث آٍػٕزش دارای
چايفٓایی اؿث .ایُ چايفٓا از یک ؿٕ ةْ ٍآیث ركیکؼد آرٍافگؼایی ك از ؿٕی دیگؼ ،ةْ ِگاق ٍضغكد ایغئٕيٕویکی ةْ
ؾغايث ةؼٍیگؼدد .ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ جضون ؾغايث إٍٓزقی ِیازٍّغ ركیکؼدی ٍؿّٕی ك جکذؼگؼا ةْ اِـاف ك زاٍؿػْ اؿػث.
دركف ٍایْٓای چّیُ ركیکػؼدی را در دركف ؿػّث لکػؼی ك ؾؼلػاِی اؿػالٍی ٍػیجػٕاف ةازیالػثَٓ .چّػیُ ةػغاكی ك
َٓکاراف )2019(1در پژكٓكی ةا ؾّٕاف جغكیُ ك اِغازق گیؼی قاظل ٓای کًیغی ؾًَکؼد در ٍؤؿـات إٍٓزش ؾػايی
ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ ِؼخ ٍٕلویث جضنیًی لؼاگیؼاف ك ارزیاةی ةؼِاٍْ إٍٓزقػی ك جضنػیًی از زًَػْ قػاظلٓای
اؿاؿی در ایُ ٍٕؿـات ٍیةاقغ.آگٕؿحیّٕ َٓکاراف )2012(2در پژكٓكی ةا ؾّٕاف ظؼاصی ؿیـػحٌ ارزیػاةی ؾًَکػؼد
یک ٍؼکؽ پژكٓف لّاكری در ایحايیا ةْ ایُ ِحیسْ رؿیغِغ کْ کْ پّر ةؿغ ك قاظل ادؼةعكی ،کػارایی ،ادػؼ ،ریـػک ك
قتکْ در ارزیاةی ؾًَکؼد ِوف ٍٕدؼی دارِغ .ةّاةؼایُ يؽكـ ةٔتػٕد ٍـػحَؼ کیمیػث آٍػٕزش ٍـػئٕالف ؿػازٍاف ٓػای
إٍٓزقی را ةؼ آف داقحْ اؿث جا ضَُ ةٔتٕد ؾًَکؼد ؿازٍاِی ظٕد ةا ِگاق کیمی ةْ إٍٓزش ِگؼیـحْ ك ؿؿی َِایّػغ ةػا
ارائْ رآتؼدٓای ازؼایی ةؼِآٍْای إٍٓزقی ؿازٍاف ٍحتٕع ظٕد را در ؿًَر ٍعًٕب صمغ َِایّغ کػْ اِسػاـ ایػُ کػار
ٍّٕط ةْ اؾَاؿ ٍغیؼیث مضیش ك داقحُ ِگؼش ٍذتث ةْ ٍمٕٔـ إٍٓزقی از یک ؿٕ ك داقحُ ٍؿیارٓا ك قػاظل ٓػای
ٍّاؿب زٔث ارزیاةی ؾًَکؼد إٍٓزقی از ؿٕی دیگؼ اؿث (کٕرکَاز ك َٓکاراف .)2018 ،اِحعاب ٍسَٕؾْای ٍّاؿػب

1 . Badawy & et al
2. Agostino & et al
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از قاظلٓای ارزیاةی ،از ٍَٔحؼیُ ٍـائى ؿّسف ك ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍافٓا اؿث(ةادكی ك ٓکاراف  )2019 ،ةّا ةػْ
ِؼؼ جارٍیّا ك گا ( ،)2009اِحعاب قاظلٓا راةعْ ٍـحویَی ةػا ٍٕلویػث ِؼػاـ ارزیػاةی ؾًَکػؼد دارد .آِٔػا اِحعػاب
قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد را از ٍَٔحؼیُ ٍؼصًْٓای ارزیاةی ؾًَکؼد هًَغاد کؼدقاِغ .ارزیاةی ؾًَکؼد ؿازٍاف إٍٓزش
ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ِیؽ ِیازٍّغ ظؼاصی ك جغكیُ قاظلٓای ظاص ك ةٍٕی ایُ ؿازٍاف اؿث ،قاظلٓایی
کْ در راؿحای ٍإٍٔریثٓا ،آغاؼ ،رآتؼدٓا ،لؿايیثٓای اؿاؿی ؿازٍاف ،كػایك ك لؿايیثٓای کارکّاف ك ِیؽ ًٍؽكٍات
ٍٕرد ِؼؼ ةؼای اِساـ كػایك ك لؿايیثٓا ةاقغ .ةا جٕزْ ةْ ایّکْ ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ یکی از اؿّاد ٌٍٔ ةاالدؿحی ِؼػاـ
إٍٓزش ك پؼكرش اؿث ك َٓچّیُ ٍضون ظٕد ِیؽ ةْ ؾّٕاف یکی از ِیؼكٓای ٍسؼی ایُ ؿّغ در ٍغارس ةا ایُ دفغفػْ
ركةؼك ةٕدـ کْ آیا ةؿغ از ازؼای ؿّغ لٕؽ ،قاظلٓایی ةؼای ارزیاةی ازؼای ایُ ؿّغ كزػٕد دارد یاِػْو ك ةػا جٕزػْ ةػْ
ٍعايؿْ پیكیّْ ،پژكٓكی کْ ةْ ایُ اٍؼ ةپؼدازد ،یالث قّغ؛ يػػا پػژكٓف صاضػؼ ةػْ دِتػاؿ ةؼرؿػی اؿػُ ؿػٕاؿ ةػٕد
قاظل ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ کغاٍّػغو ك اكيٕیػث ایػُ قػاظلٓا
چگِْٕ اؿثو
 .1.1رٍش تحقیق
ركش ٍٕرد اؿحمادق در ایُ جضوین ظؼحٓای اکحكالی اؿث پژكٓف صاضؼ ،ةؼ اؿاس ٓغؼ یک پژكٓف ةّیػادی اؿػث
زیؼا در مغد قّاؿایی قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازػؼای ؿػّغ جضػٕؿ ةّیػادیُ اؿػث .از
ؿٕی دیگؼ ةا جٕزْ ةْ ایّکْ در ایُ پژكٓف از ركشٓای ٍعايؿْ کحاةعاِػْای ك ِیػؽ ركشٓػای ٍیػغاِی ِؼیػؼ ٍعايؿػْ
ٍواالت ك ٍناصتْ اؿحمادق قغق اؿثٍ ،یجٕاف ةیاف کؼد کْ پػژكٓف صاضػؼ ةػؼ اؿػاس ركش گػؼدآكری دادقٓػا یػک
پژكٓف پیَایكیٍ -وعؿی اؿث .در ِٔایث ةایغ اقارق کؼد ایُ ٍعايؿْ ةؼاؿاس ركیکؼد جؼکیتی از ِٕع اکحكػالی(کیمی
ك کَی) اِساـ قغ .ةغیُ ٍؿّػی کػْ ةؼاؿػاس ٍعايؿػات کحاةعاِػْایٍ ،وػاالت ،ةاِػک ٓػای اظالؾػاجی ك قػتکْ ٓػای
کاٍپیٕجؼی ةْ قّاؿایی قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿػّغ جضػٕؿ ةّیػادیُ ٍتػادرت
كرزیغق قغ ك در ِٔایث ةا اؿحمادق از ركش کَی ؿٕارا ةْ اكيٕیثةّغی ِٔایی قاظلٓا پؼداظحْ ٍیقٕد.
َِِْٕگیؼی ٍٕرد اؿحمادق در ایُ جضًیىَِِْٕ ،گیؼی ٓغؼدار یا کیمی ٍیةاقغ .زاٍؿْ آٍاری پژكٓف قاٍى َْٓ
اؿّاد ٍّحكؼ قغق (گؽارشٓای پژكٓكیٍ ،وايْٓاٍ ،ناصتْٓا ،آییُ ِآٍْا ك فیؼق) ك از ٍضى داِكگاقٓا ،کّمؼاِؾ ٓا،
َٓایش ٓاِ ،كؼیات ،کحاب ٓا ،پایگاقٓای ایّحؼِحی در زٍیّْ ارزیاةی ؾًَکؼد إٍٓزش ك پؼكرش ٍیةاقغ .در ارجتاط ةا
ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ اؿث کْ در آفٓا ةْ ِٕؾی ةْ ٍإٍٔریثٓا ،آغاؼ ،رآتؼدٓا ،لؿايیثٓای اؿاؿی ؿازٍاف ،كػایك ك
لؿايیثٓای کارکّاف ك ِیؽ ًٍؽكٍات ٍٕرد ِؼؼ ةؼای اِساـ كػایك ك لؿايیثٓای ؿازٍاف إٍٓزش ك پؼكرش پؼداظحْ قغق
اؿث(ٕٓيیٕی 1ك َٓکاراف .)2010 ،ةؿغ از اؿحعؼاج قاظل ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ةؼای رجتْةّغی جغكیُ قاظلٓای
ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ در ركش کیمی پؼؿكّاٍْ ای جّؼیٌ قغ كایُ
پؼؿكّاٍْ ةا اؿحمادق از َِِْٕگیؼی ٓغلَّغ ةیُِ 30مؼ از ظتؼگاف جٕزیؽ قغ کْ از ِؼؼ زّـیثِ 20مؼ از ظتؼگاف
ٍؼد ك ِ 10مؼ زف ةٕدِغ .ركشٓای گؼدآكری اظالؾا ت در ایُ پژكٓف ةْ دك دؿحْ کحاةعاِْای ك ٍیغاِی جوـیٌ
ٍیقٕد.

1 .Holloway
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 .1ةؼای زَؽآكری اظالؾات ٍؼةٕط ةْ ادةیات ٍٕضٕع ك پیكیّْ پژكٓف از ركشٓای کحاةعاِْای اؿحمادق قغ کْ
ةا ٍؼازؿْ ةْ ٍواالت ،پایاف ِاٍْ ٓا ،کحب ،ظؼح ٓا ك ٍ .....ؼجتط ةا ٍٕضٕع پژكٓف ٍتاِی ِؼؼی ك ؾًَی ٍؼجتط ةا
پژكٓف گؼدآكری قغ .2زٔث گؼدآكری اظالؾات در زٔث جغكیُ قاظل ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد از ركش ٍیغاِی
اؿحمادق قغق اؿث .ةغیُ مٕرت کْ اؿّاد ٍّحكؼ قغق (گؽارشٓای پژكٓكیٍ ،وايْٓاٍ ،ناصتْٓا ،آییُ ِآٍْا ك
فیؼق) ك از ٍضى داِكگاقٓا ،کّمؼاِـٔآَ ،ایش ٓاِ ،كؼیات ،کحاةٔا ،پایگاقٓای ایّحؼِحی در زٍیّْ ارزیاةی ؾًَکؼد
إٍٓزش ك پؼكرش گؼدآكری قغ ك  21پژكٓف ٍؼجتط از ظؼین چک يیـث جضًیى ٍضحٕای کیمی ٍٕرد کّغكکاك هؼار
گؼلث .ایُ چک يیـث قاٍى ؿْ ةعف امًی جٌ امًی ،جٌ لؼؾی ك قّاؿْ ٍی ةاقغ کْ ٍضحٕای ٍٕرد ٍعايؿْ
پژكٓف ٓا ةؼ اؿاس ایُ چک يیـث ٍٕرد جسؽیْ ك جضًیى کیمی هؼار گؼلثَٓ .چّیُ ةؼای رؿیغف ةْ هاةًیث
كاةـحگی یا َٓاف پایایی ،از رآکارٓای زیؼ اؿحمادق قغ .
رؿیغف ةْ هاةًیث كاةـحگی در ظٕؿ ظؼح جضوین :ایُ ةؼرؿی قاٍى آزٍٕف ك ٍـحّغؿازی لؼایّغٓای ةؼرؿی اؿث کْ
در ظٕؿ ٍؼصًْ ی ظؼح جضوین اجماؽ ٍیالحغ ،یؿّی ةؼرؿی کّّغق ٍٕارد زیؼ را آزٍٕف ٍی کّغ:
ايك) مضث لؼایّغٓای دِتاؿ قغق
ب) هاةى لٌٔ ةٕدف آف
ج) اؿحمادق از ٍغارؾ ك ٍـحّغات ك قٕآغ کالی
ق) لؼآٌ ؿازی ٍکاِیـٌ ٓای فًتْ ةؼ ظعآا کْ کًیْ ٍٕارد لٕؽ در ایساد كاةـحگی ِوف ٍَٔی را ایما
ٍیکّّغ (صـیّی ك َٓکاراف .)1394،
ركایی اةؽار ٍٕرد اؿحمادق در ایُ پؽكٓف ٍٕرد جاییغ اؿاجیغ صٕزق ٍؼةٕظْ ةْ كیژق اؿحاد رآَّا هؼار گؼلث کْ اةؽار
ٍٕرد اؿحمادق را دارای ركایی ٍضحٕایی ك مٕری داِـحْ اِغ.
ةؼای اظَیّاف از پایایی چک يیـث جضًیى ٍضحٕای کیمی ،اةؽار در اظحیار دك ِمؼ از ماصتّؼؼاف ك کارقّاؿاف
ارقغ هؼاردادق قغ کْ ةْ مٕرت ٍٕازی كَٓگاـ ةا جضوین دك ٍوايْ ٍؼجتط را جضًیى ٍضحٕا َِایّغ .ةؼای جاٍیُ پایایی
چک يیـث ٍٕرد اؿحمادق از لؼٍٕؿ اؿکات اؿحمادق قغ(زٍاِی )1385 ،کْ ٍوغار  ./73ةْ دؿث آٍغ کْ پایایی ٍعًٕةی
ٍی ةاقغ.
لؼٍٕؿ  Piاؿکات ةْ مٕرت زیؼ ٍیةاقغ :ایُ لؼٍٕؿ ةؼای ؿّسف پایایی دادق ٓای اؿَی ظؼاصی قغ .در ایُ
ركش ةایغ دك کغگػار (ارزیاب) دادق ٓا را ارائْ کّّغ ك ةؼاؿاس َٓتـحگی دادق ٓای ایُ دك ارزیاب پایایی جؿییُ ٍی
قٕد.
)π=Pr(a)−Pr(e
)1−Pr(e
ٍوغار )َِPr(aایاِگؼ ٍیؽاف جٕالن دك ارزیاب اؿث ك ٍوغار )ِ Pr(eیؽ َِایاِگؼ ٍیؽاف جٕالن ٍٕرد اِحؼار اؿث.
 .1.2یبفتِ ّب
ايگٕریحٌ ازؼای پژكٓف در قکى زیؼ ِكاف دادق قغق اؿث کْ ةؼ اؿاس ایُ ايگػٕ ،از ةؼرؿػی  21ادػؼ ِٔػایی 73 ،کػغ
قّاؿایی قغ ك ةؿغ از پاالیف دهین ایُ کغٓا  14جٌ امًی قّاؿایی قغ کْ در ٍسَٕع ایُ  14جػٌ دارای ٍ 43مٔػٕـ
ٍی ةاقغ:

ًطریۀ پَیص در آهَزش علَم اًسبًی داًطگبُ فرٌّگیبى؛ قَارق  / 19جاةـحاف 1399

44

ضکل.1الگَریتن اجرای پصٍّص
در ایُ ٍؼصًْ از ركش لؼاجؼکیب ،یالحْٓای ٍؼاصى هتى ارائْ ٍیقٕد.
ضٌبسبیی ضبخصّبی پصٍّص
قاظلٓای ةْ دؿث آٍغق ةْ جؿغاد  73ؾغد از ٍواالت ٍػکٕر ،در زغكؿ زیؼ ارائْ قغق اؿث:
جذٍل  . 1ضبخصّبی استخراج ضذُ از هقبالت
ضبخصّبی استخراج ضذُ

ردیف
.1

ةٕدزْ اظحناص یالحْ ةْ ٍغارس

.2

زػب اؾحتارات ٍايی از ٍّاةؽ ٍعحًك

.3

ٍّاؿب ةٕدف ةٕدزْ جعنیل دادققغق ةْ ظؼحٓای پژكٓكی

.4

درمغ جعنیل ةٕدزْ ةْ ظؼحٓای کارةؼدی

.5

جؿغاد ةاِکٓای اظالؾاجی كزارت إٍٓزش ك پؼكرش

.6

ةٔیّْؿازی ك ةْركزرؿاِی ةاِکٓای اظالؾاجی ٍٕزٕد

.7

ةْکارگیؼی لّاكری اظالؾات ةٍّْؼٕر جـٔیى در ازؼای لؿايیثٓا

.8

ؿؼؾث ك ؿٕٔيث دؿحؼؿی ةْ ایّحؼِث ةاکیمیث

.9

ةؼظٕرداری از ؿعثالؽارٓا ك ِؼـالؽارٓای ٍٕرد ِیاز

.10

دؿحؼؿی ةْ پایگاقٓای ؾًَی

.11

کیمیث ٍغیؼیث ك رٓتؼی ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش

.12

داقحُ ةؼِاٍْی رآتؼدی

.13

ٍّاؿب ةٕدف جعنل ك جسؼةْ ریاؿث إٍٓزش ك پؼكرش ةؼای ٍغیؼیث ك رٓتؼی

.14

ةؼظٕرداری ِؼاـ از لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات الزـ

.15

جؿغاد ٍغارس جضث پٕقف إٍٓزش ك پؼكرش

.16

ةؼظٕرداری کحاةعآِْا از لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات الزـ
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.17

کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات کحاةعاِْ

.18

جؿغاد کحابٓای الجیُ ٍٕزٕد در ارجتاط ةا ؿّغ جضٕؿ

.19

ٍیؽاف اؿحمادق از کحابٓای ٍؼجتط در ازؼای ؿّغ

.20

کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات زٔث اؿحمادق از ٍضحٕیات ؿّغ

.21

جؿغاد دكرقٓای إٍٓزقی ؾٍَٕی ك جعننی ةؼگؽارقغق

.22

جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ظتؼق إٍٓزش ك پؼكرش

.23

ةؼگؽاری دكرقٓا ك کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی

.24

ؿّسف ادؼةعكی دكرقٓا ك کارگاقٓای ةؼگؽارقغق (ارزیاةی دكرقٓا)

.25

کیمیث دكرقٓا ك کارگاقٓای ةؼگؽارقغق

.26

اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی

.27

ٍیؽاف ٍؼجتط ةٕدف اكيٕیثٓا ةا ِیازٓا ك ٍـائى ك ٍكکالت ٌٍٔ إٍٓزش ك پؼكرش

.28

ِیازؿّسی دكرقای ةْ مٕرت ؿايیاِْ یا ٓؼ دك ؿاؿ یکتار

.29

قّاؿایی ِیازٓای كاهؿی

.30

اؿحمادق از قیٕقٓا ك ركشٓای ٍحّاؿب ةا كضؿیث ٍعاظتاف

.31

جؿغاد زًـْٓای ةؼگؽارقغق ٍیاف دؿثاِغرکاراف ك ٍسؼیاف ؿّغ

.32

جؿغاد ِكـثٓای ةؼگؽارقغق ةٍّْؼٕر جؼكیر ك اقاؾْ یالحْٓای ؿّغ

.33

ارائْ ةازظٕرد الزـ ةْ ٍسؼیاف پؾ از ارزیاةی ؿّغ

.34

ارزیاةی گؽارشٓای ِٔایی جضویوات

.35

ازؼای دهین آییُِاٍْ ِؼارت ةؼ کیمیث ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ؿّغ

.36

ِؼارت ةؼ ازؼای ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ةؼصـب ضٕاةط ك قؼایط جؿییُ قغق

.37

ؿّسف مضث ك دهث یالحْٓای ٓؼ ظؼح پیف از اقاؾْ ك کارةؼد آف

.38

جؿغاد کحابٓای جؼزَْ قغق در ارجتاط ةا ٍمآیٌ ؿّغ

.39

جؿغاد ؿعّؼاِیٓای ؾًَی ةؼگؽار قغق

.40

جؿغاد َٓایفٓای ؾًَی ةؼگؽار قغق

.41

جؿغاد ِكؼیات ؾًَی ٍّحكؼ قغق

.42

جؿغاد َِایكگاقٓای ةؼگؽار قغق

.43

کیمیث ؿعّؼاِیٓای ؾًَی

.44

کیمیث َِایكگاقٓای ةؼگؽار قغق

.45

کیمیث ٍوايْٓای ٍّحكؼ قغق

.46

کیمیث َٓایفٓای ةؼگؽار قغق

.47

ٍیؽاف کَک ةْ امالح ك ةٔتٕد لؼایّغ یاددٓی  -یادگیؼی در کالس درس

.48

ٍیؽاف پاؿطگٕیی ةْ ِیازٓای ٍؼجتط ةْ ازؼای ؿّغ جٕؿط كزارت إٍٓزش ك پؼكرش

.49

ٍیؽاف ٍٕلویث در زٍیّْ ِٔادیّْؿازی ،جٕؿؿْ ك گـحؼش لؼّٓگ ازؼای ؿّغ در إٍٓزش ك پؼكرش

.50

ٍیؽاف جٕؿؿْ ك گـحؼش لؿايیثٓای ازؼای ؿّغ در ؾٕاٍى (ٍؿًٌ ،داِفإٍٓز ك فیؼق) در ؿعٕح ٍعحًك إٍٓزش ك
پؼكرش

.51

کَک ةْ جـٔیى ك ادؼةعف ؿاظحُ جنَیَات در إٍٓزش ك پؼكرش ةا جٕيیغ داِف ك اظالؾات ٍٕرد ِیاز

.52

ٍیؽاف کَک ةْ صى ٍـائى ك ٍكکالت إٍٓزش ك پؼكرش

.53

ٍیؽاف کَک ةْ پیكگیؼی از ٍٕازْٔ ِؼاـ إٍٓزقی ةا ةضؼافٓا
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.54

رضایث ٍؼازؿْکّّغگاف ةْ إٍٓزش ك پؼكرش ةؼای دریالث اظالؾات ك ظغٍات

.55

ٍیؽاف رضایث ققًی اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف إٍٓزش ك پؼكرش

.56

ٍیؽاف ٍٕلویث در زٍیّْ َٓآّگی ك ِؼارت ةؼ َْٓ لؿايیثٓای كزارت إٍٓزش ك پؼكرش

.57

ٍیؽاف صَایث ؿازٍاِی از ِٕآكری

.58

جؿغاد پیكّٔادٓا ك ایغقٓای ِٕ ازؼایی قغق

.59

ٍیؽاف ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ

.60

قّاؿایی ِٕآكریٓای ِؼاـٓای إٍٓزش ك پؼكرش زٔاف ك ةٍٕیؿازی آف

.61

جؿغاد ظؼحٓای اِساـ قغق دارای اةحکار ك ِٕآكری

.62

ٍوؼكف ةْمؼلْ ةٕدف جٕيیغات اِساـ گؼلحْ ِتـث ةْ ٓؽیّْٓای اِساـ قغق (ِـتث ةؼكفداد ةْ دركفداد)

.63

جؿغاد ظؼحٓای پایاف یالحْ در چٔارچٕب ٓؽیّْٓای پیفةیّیقغق

.64

جؿغاد ظؼحٓای پایاف یالحْ در ٍغت زٍاف پیفةیّیقغق

.65

جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ؾضٕ در ٍساٍؽ ٍؿحتؼ داظًی ك ظارزی

.66

جغریؾ اؾضای ٓیئث ؾًَی در ٍواظؽ ارقغ ك دکحؼی

.67

ؿؼدةیؼیٍ ،غیؼ ٍـئٕيی ك ؾضٕیث در ٓیئث جضؼیؼیْ ٍسًْ

.68

ِؼارت ك داكری پایاف ِاٍْ یا ظؼح پژكٓكی ك کحاب ك فیؼق

.69
.70

ةؼِاٍْریؽی ك زٍیّْؿازی ٍّاؿب ةؼای اِساـ ظؼحٓای ًٍی ك ةیُايًًَی
ؿازٍافدٓی ك ِؼارت ٍّاؿب ةؼ ازؼای آزٍٕفٓای جیَؽ ك پؼيؽ

.71

ارزیاةی گؽارشٓای اهغاـپژكٓی ةؼ اؿاس ضٕاةط ك قؼایط جؿییُ قغق

.72

کیمیث گؽارشٓای اهغاـپژكٓی

.73

ارزیاةی از ٍیؽاف ادؼةعكی ةؼِاٍْ ٍؿًٌ پژكّٓغق

تنّبی اصلی ٍ فرعی پصٍّص
از جؿغاد  73قاظل اؿحعؼاج قغق از ٍحٕف ٍواالت ٍؼجتط ،ةا صػؼ قػاظلٓای ٌٍٓؿّػی ك پؼجکػؼار ك در ِٔایػث ةػا
ٍوٕيْ ك دؿحْةّغی قاظلٓای ِٔایی ،جٌٓای امًی ،لؼؾی ك قّاؿْٓای پژكٓف صامى گؼدیغ.
جذٍل  .2تن اصلی ،فرعی ٍ ضٌبسِّبی پصٍّص
ردیف
1

تن اصلی

تن فرعی

درٍى دادّب

بَدجِ ٍ اعتببرات

ضٌبسِ
 .1ةٕدزْ اظحناص یالحْ ةْ ٍغارس
 .2زػب اؾحتارات ٍايی از ٍّاةؽ ٍعحًك
ٍّ .3اؿب ةػٕدف ةٕدزػْ جعنػیل دادققػغق ةػْ ظػؼحٓػای
پژكٓكی
.4

هٌببع ٍ تسْیالت

درمغ جعنیل ةٕدزْ ةْ ظؼحٓای کارةؼدی

 .5ةٔیّْؿازی ك ةْركزرؿاِی ةاِکٓای اظالؾاجی ٍٕزٕد
.6

ةْکارگیؼی لّاكری اظالؾات ةٍّْؼػٕر جـػٔیى در ازػؼای
لؿايیثٓا

.7

دؿحؼؿی ةْ پایگاقٓای ؾًَی
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ردیف

تن اصلی

2

فرآیٌذّب

3

برٍىدادّب

4

پیبهذّب ٍ اثرات

تن فرعی
هذیریت ٍ رّبری

ضٌبسِ
 .8کیمیث ٍغیؼیحی در ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش
.9

جغكیُ ةؼِآٍْای رآتؼدی

ٍّ .10اؿب ةٕدف جعنل ك جسؼةْ ریاؿػث آٍػٕزش ك پػؼكرش
ةؼای ٍغیؼیث ك رٓتؼی
فضب ٍ تجْیسات

 .11ةؼظٕرداری کحاةعآِْا از لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات الزـ
 .12کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات کحاةعاِْ
 .13جؿغاد کحابٓای الجیُ ٍٕزٕد در ارجتاط ةا ؿّغ جضٕؿ
ٍ .14یؽاف اؿحمادق از کحابٓای ٍؼجتط در ازؼای ؿّغ
 .15کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات زٔث اؿحمادق از ٍضحٕیات
ؿّغ

آهووووووووَزش ٍ

 .16جؿغاد دكرقٓای إٍٓزقی ؾٍَٕی ك جعننی ةؼگؽارقغق

تَاًوٌذسبزی

 .17جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَػی ك کارقّاؿػاف ظتػؼق آٍػٕزش ك
پؼكرش
 .18ةؼگؽاری دكرقٓا ك کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی

تعییي ًیبزسٌجی

 .19اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی

اٍلَیتْبی سٌذ

ٍ .20یؽاف ٍؼجتط ةٕدف اكيٕیثٓا ةا ِیازٓا ك ٍـائى ك ٍكػکالت
ٌٍٔ ؿازٍاف

اضووبعِ ٍ کبربسووت

 .21اؿحمادق از قیٕقٓا ك ركشٓای ٍحّاؿب ةا كضؿیث ٍعاظتاف

یبفتِ ّبی پصٍّطی
هرتبط بب سٌذ

 .22جؿغاد زًـات ةؼگؽارقغق ٍسؼیاف ؿّغ

ًظووبرت ٍ ارزیووببی

 .23ارائْ ةازظٕرد الزـ ةْ ٍسؼیاف پؾ از ارزیاةی ؿّغ

آهَزش ٍ پرٍرش

 .24ارزیاةی گؽارشٓای ِٔایی جضویوات
 .25ازؼای دهین آییُِاٍْ ِؼارت ةؼ کیمیث ظؼحٓای پژكٓكػی
ٍؼجتط ؿّغ
ِ .26ؼارت ةؼ ازؼای ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ةؼصـب ضٕاةط
ك قؼایط جؿییُ قغق

دستبٍردّبی سوٌذ
در آهووووووَزش ٍ
پرٍرش

 .27جؿغاد کحابٓای جؼزَْ قغق در ارجتاط ةا ٍمآیٌ ؿّغ
 .28جؿغاد ك کیمیث ؿعّؼاِیٓآَ ،ایفٓاِ ،كؼیاتَِ ،ایكگاق-
ٓای ةؼگؽار قغق

اجوورای سووٌذ در

ٍ .29یؽاف پاؿطگٕیی ةْ ِیازٓای ٍؼجتط ةْ ازؼای ؿّغ

آهَزش ٍ پرٍرش

 .30دؿػحیاةی ةػْ ٍٕلویػث در زٍیّػْ ِٔادیّػْؿػازی ،جٕؿػؿْ
كگـحؼش لؼّٓگ ازؼای ؿّغ
ٍ .31یؽاف کَک ةػْ پیكػگیؼی از ٍٕازٔػْ ِؼػاـ إٍٓزقػی ةػا
ةضؼافٓا
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ردیف

تن اصلی

تن فرعی

هحتَای استبد

ًَآٍری

ضٌبسِ
 .32رضایث ٍؼازؿْکّّغگاف ةْ ؿازٍاف ةؼای دریالث اظالؾات ك
ظغٍات
ٍ .33یؽاف رضایث ققًی اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف ؿازٍاف

5

ٍ .34یؽاف صَایث ؿازٍاِی از ِٕآكری
ٍ .35یؽاف ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ

کبرایی

 .36جؿغاد ظػؼحٓػای پایػاف یالحػْ در چٔػارچٕب ٓؽیّػْٓػای
ٍكعل
 .37جؿغاد ظؼحٓای پایاف یالحْ در ٍغت زٍاف پیفةیّیقغق

جوووبًبی اعضوووبی

 .38جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿػاف ؾضػٕ در ٍسػاٍؽ
ٍؿحتؼ داظًی ك ظارزی

ّیئوووت علوو وی ٍ

 .39جغریؾ اؾضای ٓیئث ؾًَی در ٍواظؽ ارقغ ك دکحؼی

کبرضٌبسبى

 .40ؿؼدةیؼیٍ ،غیؼ ٍـئٕيی ك ؾضٕیث در ٓیئث جضؼیؼیْ ٍسًْ

طوور ّووبی هلووی ٍ

 .41ةؼِاٍْریؽی ك زٍیّْؿازی ٍّاؿب ةؼای اِساـ ظؼحٓای ًٍی
ك ةیُايًًَی

فعبلیت ّبی علووی

بیيالوللی

 .42ارزیاةی گؽارشٓای اهغاـپژكٓی ةؼ اؿاس ضٕاةط ك قػؼایط
جؿییُ قغق
 .43کیمیث گؽارشٓای اهغاـپژكٓی

اٍلَیتبٌذی ضبخصّبی ارزیببی عولکرد بب رٍش سَارا
در اداٍْ زٔث اكيٕیثةّغی قاظلٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش از ركش ؿٕارا اؿحمادق قػغق اؿػث .در
ركش ؿٕارا اةحغا کارقّاؿافٍ ،ؿیارٓا را ةْ جؼجیب آَیث ٍؼجب ٍیکّّغٍَٔ .حؼیُ ٍؿیار اةحغا هػؼار ٍیگیػؼد ك اٍحیػاز
یک را ٍیگیؼد .در ِٔایث ٍٕيمْٓای کیمیث ظغٍات ايکحؼكِیک ةیَْ ةؼاؿاس ٍوادیؼ ٍحٕؿط آَیث ِـتی رجتْةّػغی
ٍیقِٕغ .اةحغا ٍٕيمْٓای کیمیث ظغٍات ايکحؼكِیک ةیَْ ةؼاؿاس ٍیؽاف آَیث ةؼاؿاس ٍیؽاف آَیث ٍؼجب قغقاِغ.
ؿپؾ آَیث ِـتی ٓؼ ٍؿیار ِـتث ةْ ٍؿیارٓای هتًی ٍكعل قغق اؿث .ةؼای ٍذاؿ ٍیؽاف آَیث ِـػتی قػاظل
اكؿ ةْ قاظل دكـ ٍیؽاف  0/16جؿییُ قغق اؿثٍ .یؽاف آَیث ِـػتی قػاظل دكـ ةػْ قػاظل ؿػٕـ ٍیػؽاف 0/31
جؿییُ قغق اؿث .ةْ َٓیُ جؼجیب آَیث ِـتی جَاٍی ٍؿیارٓا ِـتث ةْ ٍؿیار ؿعش ةاالجؼ ظٕد جؿییُ قغق اؿث
ةْ ایُ جؼجیب كزف ِٔایی ٓؼ ؾّنؼ ةْ دؿث آٍغق اؿث.
جذٍل .3هَلفِّبی ارزیببی عولکرد بب رٍش سَارا
هعیبر

ٍزى ًرهبل

ٍّاؿب ةٕدف جعنل ك جسؼةْ ریاؿث إٍٓزش ك پؼكرش ةؼای ٍغیؼیث ك رٓتؼی

کذ هعیبر
S01

0.1406

جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ظتؼق إٍٓزش ك پؼكرش

S02

0.1212

ٍیؽاف ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ

S03

0.0925

ةؼگؽاری دكرقٓا ك کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی

S04

0.0881

اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی

S05

0.0740
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ٍّاؿب ةٕدف ةٕدزْ جعنیل دادققغق ةْ ظؼحٓای پژكٓكی

S06

0.0583

ٍیؽاف صَایث ؿازٍاِی از ِٕآكری

S07

0.0525

ارزیاةی گؽارشٓای اهغاـپژكٓی ةؼ اؿاس ضٕاةط ك قؼایط جؿییُ قغق

S08

0.0500

ٍیؽاف پاؿطگٕیی ةْ ِیازٓای ٍؼجتط ةْ ازؼای ؿّغ

S09

0.0459

ٍیؽاف اؿحمادق از کحابٓای ٍؼجتط در ازؼای ؿّغ

S10

0.0410

جؿغاد کحابٓای الجیُ ٍٕزٕد در ارجتاط ةا ؿّغ جضٕؿ

S11

0.0339

کیمیث گؽارشٓای اهغاـپژكٓی

S12

0.0287

زػب اؾحتارات ٍايی از ٍّاةؽ ٍعحًك

S13

0.0230

کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات زٔث اؿحمادق از ٍضحٕیات ؿّغ

S14

0.0195

جؿغاد دكرقٓای إٍٓزقی ؾٍَٕی ك جعننی ةؼگؽارقغق

S15

0.0148

ةٔیّْؿازی ك ةْركزرؿاِی ةاِکٓای اظالؾاجی ٍٕزٕد

S16

0.0143

ةْکارگیؼی لّاكری اظالؾات ةٍّْؼٕر جـٔیى در ازؼای لؿايیثٓا

S17

0.0129

کیمیث ٍغیؼیحی در ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش

S18

0.0106

جغكیُ ةؼِآٍْای رآتؼدی

S19

0.0098

ةؼظٕرداری کحاةعآِْا از لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات الزـ

S20

0.0096

ارزیاةی گؽارشٓای ِٔایی جضویوات

S21

0.0088

ٍیؽاف ٍؼجتط ةٕدف اكيٕیثٓا ةا ِیازٓا ك ٍـائى ك ٍكکالت ٌٍٔ ؿازٍاف

S22

0.0079

جؿغاد اؾ ضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ؾضٕ در ٍساٍؽ ٍؿحتؼ داظًی ك ظارزی

S23

0.0065

ٍیؽاف کَک ةْ پیكگیؼی از ٍٕازْٔ ِؼاـ إٍٓزقی ةا ةضؼافٓا

S24

0.0049

جؿغاد کحابٓای جؼزَْ قغق در ارجتاط ةا ٍمآیٌ ؿّغ

S25

0.0046

جؿغاد ظؼحٓای پایاف یالحْ در ٍغت زٍاف پیفةیّیقغق

S26

0.0046

ٍیؽاف رضایث ققًی اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف ؿازٍاف

S27

0.0042

جؿغاد زًـات ةؼگؽارقغق ٍسؼیاف ؿّغ

S28

0.0035

رضایث ٍؼازؿْکّّغگاف ةْ ؿازٍاف ةؼای دریالث اظالؾات ك ظغٍات

S29

0.0033

ةؼِاٍْریؽی ك زٍیّْؿازی ٍّاؿب ةؼای اِساـ ظؼحٓای ًٍی ك ةیُايًًَی

S30

0.0031

ازؼای دهین آییُِاٍْ ِؼارت ةؼ کیمیث ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ؿّغ

S31

0.0029

دؿحیاةی ةْ ٍٕلویث در زٍیّْ ِٔادیّْؿازی ،جٕؿؿْ كگـػحؼش لؼّٓػگ ازػؼای
ؿّغ

S32

0.0024

ِؼارت ةؼ ازؼای ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ةؼصـب ضٕاةط ك قؼایط جؿییُ قغق

S33

0.0023

زَؽ کى

1

جذٍل .4اٍلَیتبٌذی عَاهل ارزیببی عولکرد خذهبت بب رٍش سَارا
هتَسط اّویت ًسبی

کذ هعیبر

ٍزى اٍلیِ

Kj

ٍزى ًرهبل

S01

1

1

1

0.1406

S02

0.16

1.16

0.862

0.1212

S03

0.31

1.31

0.658

0.0925

S04

0.05

1.05

0.627

0.0881

S05

0.19

1.19

0.527

0.0740

S06

0.27

1.27

0.415

0.0583
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هتَسط اّویت ًسبی

کذ هعیبر

Kj

ٍزى اٍلیِ

ٍزى ًرهبل

S07

0.11

1.11

0.374

0.0525

S08

0.05

1.05

0.356

0.0500

S09

0.09

1.09

0.326

0.0459

S10

0.12

1.12

0.291

0.0410

S11

0.21

1.21

0.241

0.0339

S12

0.18

1.18

0.204

0.0287

S13

0.25

1.25

0.163

0.0230

S14

0.18

1.18

0.138

0.0195

S15

0.31

1.31

0.106

0.0148

S16

0.04

1.04

0.102

0.0143

S17

0.11

1.11

0.092

0.0129

S18

0.21

1.21

0.076

0.0106

S19

0.09

1.09

0.069

0.0098

S20

0.013

1.013

0.068

0.0096

S21

0.09

1.09

0.063

0.0088

S22

0.12

1.12

0.056

0.0079

S23

0.22

1.22

0.046

0.0065

S24

0.31

1.31

0.035

0.0049

S25

0.07

1.07

0.033

0.0046

S26

0.011

1.011

0.032

0.0046

S27

0.09

1.09

0.030

0.0042

S28

0.21

1.21

0.025

0.0035

S29

0.04

1.04

0.024

0.0033

S30

0.06

1.06

0.022

0.0031

S31

0.08

1.08

0.021

0.0029

S32

0.19

1.19

0.017

0.0024

S33

0.06

1.06

0.016

0.0023
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ضکل ٍ . 2زى ًْبیی هَلفِّبی کیفیت خذهبت بب رٍش سَارا
براسبض ًتبیج بِ دست آهذُ:
قاظل ٍّاؿب ةٕدف جعنل ك جسؼةْ ریاؿث إٍٓزش ك پؼكرش ةػؼای ٍػغیؼیث ك رٓتػؼی ةػا كزف  0.141در اكيٕیػث
ِعـث هؼار دارد.
قاظل جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ظتؼق إٍٓزش ك پؼكرش ةا كزف  0.121در اكيٕیث دكـ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ ةا كزف  0.092در اكيٕیث ؿٕـ هؼار دارد.
قاظل ةؼگؽاری دكرقٓا ك کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی ةا كزف  0.088در اكيٕیث چٔارـ هؼار دارد.
قاظل اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی ةا كزف  0.074در اكيٕیث پّسٌ هؼار دارد.
قاظل ٍّاؿب ةٕدف ةٕدزْ جعنیل دادققغق ةْ ظؼحٓای پژكٓكی ةا كزف  0.058در اكيٕیث قكٌ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف صَایث ؿازٍاِی از ِٕآكری ةا كزف  0.053در اكيٕیث ٓمحٌ هؼار دارد.
قاظل ارزیاةی گؽارشٓای اهغاـپژكٓی ةؼ اؿاس ضٕاةط ك قؼایط جؿییُ قػغق ةػا كزف  0.05در اكيٕیػث ٓكػحٌ هػؼار
دارد.
قاظل ٍیؽاف پاؿطگٕیی ةْ ِیازٓای ٍؼجتط ةْ ازؼای ؿّغ ةا كزف  0.046در اكيٕیث ٌِٔ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف اؿحمادق از کحابٓای ٍؼجتط در ازؼای ؿّغ ةا كزف  0.041در اكيٕیث دٌٓ هؼار دارد.
قاظل جؿغاد کحابٓای الجیُ ٍٕزٕد در ارجتاط ةا ؿّغ جضٕؿ ةا كزف  0.034در اكيٕیث یازدٌٓ هؼار دارد.
قاظل کیمیث گؽارشٓای اهغاـپژكٓی ةا كزف  0.029در اكيٕیث دكازدٌٓ هؼار دارد.
قاظل زػب اؾحتارات ٍايی از ٍّاةؽ ٍعحًك ةا كزف  0.023در اكيٕیث ؿیؽدٌٓ هؼار دارد.
قاظل کیمیث لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات زٔث اؿحمادق از ٍضحٕیات ؿػّغ ةػا كزف  0.019در اكيٕیػث چٔػاردٌٓ هػؼار
دارد.
قاظل جؿغاد دكرقٓای إٍٓزقی ؾٍَٕی ك جعننی ةؼگؽارقغق ةا كزف  0.015در اكيٕیث پاِؽدٌٓ هؼار دارد.
قاظل ةٔیّْؿازی ك ةْركزرؿاِی ةاِکٓای اظالؾاجی ٍٕزٕد ةا كزف  0.14در اكيٕیث قاِؽدٌٓ هؼار دارد.
قاظل ةْکارگیؼی لّاكری اظالؾات ةٍّْؼٕر جـٔیى در ازؼای لؿايیثٓا ةا كزف  0.013در اكيٕیث ٓمغٌٓ هؼار دارد.
قاظل کیمیث ٍغیؼیحی در ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش ةا كزف  0.011در اكيٕیث ٓیسغٌٓ هؼار دارد.
قاظل جغكیُ ةؼِآٍْای رآتؼدی ةا كزف  0.01در اكيٕیث ِٕزدٌٓ هؼار دارد.
قاظل ةؼظٕرداری کحاةعآِْا از لضا ،جسٔیؽات ك اٍکاِات الزـ ةا كزف  0.01در اكيٕیث ةیـحٌ هؼار دارد.
قاظل ارزیاةی گؽارشٓای ِٔایی جضویوات ةا كزف  0.009در اكيٕیث ةیـث ك یکٌ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف ٍؼجتط ةٕدف اكيٕیثٓا ةا ِیازٓا ك ٍـائى ك ٍكکالت ٌٍٔ ؿازٍاف ةا كزف  0.008در اكيٕیػث ةیـػث ك دك
هؼار دارد.
قاظل جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ؾضٕ در ٍساٍؽ ٍؿحتػؼ داظًػی ك ظػارزی ةػا كزف  0.006در اكيٕیػث
ةیـث ك ؿْ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف کَک ةْ پیكگیؼی از ٍٕازْٔ ِؼاـ إٍٓزقی ةا ةضؼافٓا ةا كزف  0.005در اكيٕیث ةیـػث ك چٔػارـ هػؼار
دارد.
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قاظل جؿغاد کحابٓای جؼزَْ قغق در ارجتاط ةا ٍمآیٌ ؿّغ ةا كزف  0.005در اكيٕیث ةیـث ك پّسٌ هؼار دارد.
قاظل جؿغاد ظؼحٓای پایاف یالحْ در ٍغت زٍاف پیفةیّیقغق ةا كزف  0.005در اكيٕیث ةیـث ك قكٌ هؼار دارد.
قاظل ٍیؽاف رضایث ققًی اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارکّاف ؿازٍاف ةػا كزف  0.004در اكيٕیػث ةیـػث ك ٓمػحٌ هػؼار
دارد.
قاظل جؿغاد زًـات ةؼگؽارقغق ٍسؼیاف ؿّغ ةا كزف  0.003در اكيٕیث ةیـث ك ٓكحٌ هؼار دارد.
قاظل رضایث ٍؼازؿْکّّغگاف ةْ ؿازٍاف ةؼای دریالث اظالؾات ك ظغٍات ةػا كزف  0.003در اكيٕیػث ةیـػث ك ِٔػٌ
هؼار دارد.
قاظل ةؼِاٍْریؽی ك زٍیّْؿازی ٍّاؿب ةؼای اِساـ ظؼحٓای ًٍی ك ةیُايًًَی ةا كزف  0.003در اكيٕیث ؿیاـ هػؼار
دارد.
قاظل ازؼای دهین آییُِاٍْ ِؼارت ةؼ کیمیث ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ؿّغ ةا كزف  0.003در اكيٕیث ؿی ك یػکاـ
هؼار دارد.
قاظل دؿحیاةی ةْ ٍٕلویث در زٍیّْ ِٔادیّْؿازی ،جٕؿؿْ كگـحؼش لؼّٓگ ازؼای ؿّغ ةػا كزف  0.002در اكيٕیػث
ؿی ك دكـ هؼار دارد.
قاظل ِؼارت ةؼ ازؼای ظؼحٓای پژكٓكی ٍؼجتط ةؼصـب ضٕاةط ك قؼایط جؿیػیُ قػغق ةػا كزف  0.002در اكيٕیػث
ؿی ك ؿٕـ هؼار دارد.
 .2بحث ٍ ًتیجِ گیری
إٍٓزش ك پؼكرش ٍتغأ جٕؿؿْ کالف کكٕر اؿث  .ةؼای جٕؿؿْ ةایغ از إٍٓزش ك پؼكرش قؼكع کؼد ك ایػُ ظػٕد ِیازٍّػغ
آف اؿث کْ ٍا إٍٓزش ك پؼكرش جٕؿؿْ یالحْ داقحْ ةاقیٌ ٍ ٌٓ .ـايْ إٍٓزش ِكاف ٍػی دٓػغ کػْ ةػغكف یػک ِؼػاـ
إٍٓزقی جٕؿؿْ یالحَِْ ،ی جٕاف ةْ جٕؿؿْ یالحگی ِایى قغ ك ٌٓ ةغكف جؼةیث ِـى آیّغق کْ ٌٓ جٕؿؿْ یالحْ ةاقػّغ ك
ٌٓ هعار جٕؿؿْ را ةؼ دك ش ریى جٕاَِّغی ٓای ظٕد صَى کّّغ ،دؿحیاةی ةْ جٕؿؿْ ٍیـؼ َِی قٕد .جٕؿػؿْ دركف زا
ةا اجکا ةؼ جٕاف داظًی ك ػؼلیث ٓای دركف ؿیـحَی ك ةا اجکای ةؼ ٍّاةؽ ٍادی ك ٍؿّٕی ك ةا رؿػیغف ةػْ ٍػغيی ةػٍٕی
ٍی جٕاِغ ٌٓ هاةًیث ازؼا داقحْ ةاقغ ك ٌٓ جغاكـ پیغا کّػغ .آٍػٕزش ؿػّگ ةّػای ِٕؿػازی اِـػاِی اؿػث ك ِٕؿػازی
إٍٓزقی یکی از ارکاف ٌٍٔ جٕؿؿْ َْٓ زاِتْ ٍضـٕب ٍی قٕد .در َٓیُ راؿحا ةؼرؿی ك جغكیُ قاظلٓای ارزیػاةی
ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ یکی از قاظل ٓای ٌٍٔ ك امػًی ك زیػؼ ةّػای جٕؿػؿْ
کالف زاٍؿْ در َْٓ اةؿاد آف ٍی ةاقغ(ادٌٓ)1391 ،؛ يػا ةْ ٍّؼٕر ةؼرؿی قاظل ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ آٍػٕزش
ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ از ركش کیمی اؿحمادق قغ ،ةؼ اؿاس ِحایر ةْ دؿث آٍغق ،جٌٓای ٍػغ ِؼػؼ در
ارزیػػاةی ؾًَکػػؼد قػػاٍى ةٕدزػػْ ك اؾحتػػاراتٍّ ،ػػاةؽ ك جـػػٔیالتٍ ،ػػغیؼیث ك رٓتػػؼی ،لضػػا ك جسٔی ػؽات ،آٍػػٕزش ك
جٕاَِّغؿازی ،جؿییُ ِیازؿّسی ،اكيٕیحٔای ؿّغ ،اقاؾْ ك کارةـث یالحْٓای پژكٓكی ٍؼجتط ةا ؿّغِ ،ؼارت ك ارزیػاةی
إٍٓزش ك پؼكرش ،دؿػحاكردٓای ؿػّغ در آٍػٕزش ك پػؼكرش ،ازػؼای ؿػّغ در آٍػٕزش ك پػؼكرشِ ،ػٕآكری ،کػارایی،
لؿايیثٓای ؾًَی زاِتی اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ك ظؼحٓای ًٍی ك ةیُايًًَػی ٍػی ةاقػغ ك قػاظل ٓػای
ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ قاٍى ٍّاؿب ةػٕدف جعنػل ك جسؼةػْ ریاؿػث
إٍٓزش ك پؼكرش ةؼای ٍغیؼیث ك رٓتؼی ،جؿغاد اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿػاف ظتػؼق آٍػٕزش ك پػؼكرشٍ ،یػؽاف
ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ ،ةؼگؽاری دكرقٓػا ك کارگاقٓػای إٍٓزقػی ةػؼ اؿػاس ِیازؿػّسی،
اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةؼای ِیازؿّسی ٍی ةاقػّغ .ةػا قػّاظث دهیػن ایػُ قػاظلٓاٍ ،یجػٕاف
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ارزیاةی ٍعًٕةی از ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ةْ ؾَػى آكرد ك ةػا ارزیػاةی ٍّاؿػب ك
ٍعًٕب از كضؿیث ؾًَکؼد ایُ ِٔادٍ ،ی جٕاف ةْ ِکات هٕت ك ضؿك ؾًَکؼد ِؼاـ إٍزش ك پؼكرش در راؿحای ازػؼای
ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ پی ةؼد ك ِواط ضؿك ؾًَکؼد ٍٕرد ٍغاهْ هؼار گؼلحْ ك رآکارٓای جؼٍیَػی ازؼایػی قٕد.ةؼاؿػاس
ِحایر ةْ دؿث آٍغق ،قاظل ٓای ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازػؼای ؿػّغ جضػٕؿ ةّیػادیُ از جؼکیػب
ٍعايؿات دك پیكّٔاد کًی ةْ ٍغیؼاف إٍٓزش ك پؼكرش جٕمیْ ٍػی قػٕد .اكؿ ایّکػْ ،ةػْ ٍّؼػٕر ازػؼای ؿػّغ جضػٕؿ
ةّیادیُ الزـ اؿث ارجوای زایگاق إٍٓزش ك پؼكرش در زاٍؿْ ةْ ؾّٕاف ِٔاد ٍٕيغ ؿؼٍایْ اِـػاِی ك ازحَػاؾی ك ٍٕجػٕر
جٕؿؿْ ك پیكؼلث کكٕر در ِؼؼ ةگیؼِغ ك َٓچّیُ ارجوای ٍّؽيث ك جأٍیُ ٍؿیكث ٍؿًَاف ةْ ؾّٕاف امػًیجؼیُ ٍؤيمػْ
جؿًیٌ ك جؼةیث ك هٕیجؼیُ ؾاٍى جضٕؿآلؼیُ در ؿیـحٌ إٍٓزقػی ِؼػاـ اٍػٕزش ك پػؼكرش ٍیجػٕاف اقػارق کػؼد .اٍػا
پیكّٔاد دكـ ایّکْ جأٍیُ ٍّاةؽ ٍػايی ك اٍکاِػات ٍػٕرد ِیػاز کیمیػثآلؼیّی در آٍػٕزش ك پػؼكرش جٕؿػط ِٔادٓػای
جعنیل دّٓغق ٍّاةؽ ك زػب ك جؼةیث ِیؼكی اِـاِی ةا اِگیؽق ك دارای قایـحگیٓای صؼلْ ای ٍحّاؿػب ةػا ِیازٓػای
کَی ك کیمی إٍٓزقی ك جؼةیحی ةا جٕزْ ةْ ةاز ِكـحگی ٓؼ ؿايْ کارکّاف إٍٓزش ك پػؼكرش در ِؼػؼ گؼلحػْ قػٕد .ةػؼ
اؿاس ِحایر ةْ دؿث آٍغقٍّ ،اؿب ةٕدف جعنل ك جسؼةْ ریاؿث إٍٓزش ك پؼكرش ةػؼای ٍػغیؼیث ك رٓتػؼی ،جؿػغاد
اؾضای ٓیئث ؾًَی ك کارقّاؿاف ظتؼقٍ ،یؽاف ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼای ؿّغ ،ةؼگؽاری دكرقٓا ك
کارگاقٓای إٍٓزقی ةؼ اؿاس ِیازؿّسی ك اؿحمادق از ركیْای ركقُِ ،ؼاـٍّغ ك ؾًَی ةػؼای ِیازؿػّسی زػؽ قػاظل
ٓای اكؿ جا پّسٌ ارزیاةی ؾًَکؼد ِؼاـ إٍٓزش ك پؼكرش در ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیػادیُ ٍػی ةاقػغ .جّاؿػب جعنػل
ٍغیؼیث إٍٓزش ك پؼكرش ةْ ؾّٕاف ؾّنؼ امًی در ازػؼای ؿػّغ جضػٕؿ َٓػٕارق ٍػٕرد جاکیػغ اؿػث ،چػؼا کػْ ٍػغیؼ
ٍحعنل ٍیجٕاِغ ةـحؼٓای الزـ را ةؼای ازؼای ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ لؼآٌ ؿازد .از ظؼلی كزٕد اؾضای ٓیئػث ؾًَػی
ك کارقّاؿاف ظتؼق در زَؽ إٍٓزش ك پؼكرش زٍیّْ الزـ را ةؼای ازؼای مضیش ك كاهؽ ةیّاِْ ؿّغ جضٕؿ لؼآٌ ظٕآغ
قاظث .ضَّاً ِٕآكری ،اةحکار ك ظالهیث در لؼایّغٓای ازؼایی ؿّغ از ؿٕی ؾاٍالف ازؼایی ضاٍُ ٍٕلویث ازػؼای ایػُ
ؿّغ ٍی ةاقغَٓ .چّیُ ةؼگؽاری کارگاق ٓای إٍٓزقی در راؿحای اؿحمادق ك ازؼای درؿث ایُ ؿّغ قاظنػی اؿاؿػی
ةؼای ارزیاةی ؾًَکؼد ِٔاد إٍٓزش ك پؼكرش اؿث.
ةّػػػػػػاةؼایُ در ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش ةایغ ِوف َْٓ ایُ دؿحگاقٓا ةْ مٕرت قماؼ اقارق گؼدد.
ضَاِثٓای ازؼایی ؿّغ ك ٍـئٕيیثٓای ٍـحویٌ ٓؼ کغاـ از دؿحگاقٓا ةایغ ةْ مٕرت قماؼ اقارق قغق ك در مٕرت
ؾَى ِکؼدف ةْ ایُ ٍنٕةات ،راق کار اؾَاؿ هإِف ،اؾَاؿ ِؼارت ك امالح ٍـیؼ ٍكعل گؼدد .ةّاةؼایُ پكّٔادات زیػؼ
ةْ ٍغیؼاف ك ؿازٍاف ٓای ٍؼةٕظْ پكّٔاد ٍی قٕد:
ةؼرؿی ٍیؽاف ٌٓ ؿٕیی ٍتاِی ِؼؼی ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش ةا ؿّغ رآتؼدی جضٕؿ
ةؼرؿی ٍیؽاف ٌٓ ؿٕیی ٍتاِی ِؼؼی ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش ةا ةؼِاٍْ درؿی ًٍی
ةؼرؿی ٍیؽاف ٌٓ ؿٕیی ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش ةا ِوكْ زاٍؽ ؾًَی کكٕر
ةؼرؿی ٍیؽاف ٍٕلویث دكؿايْ ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش در جضون ةؼِاٍْ ٓای پیف ةیّی قدق
ةؼرؿی ٍیؽاف آقّایی ٍؼةیاف ك ٍؿًَاف کكٕر ةا ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ إٍٓزش ك پؼكرش
ایساد گمحَاف ك جؼكیر ٍؿاِی ٍٕرد جأییغ ؿّغ جضٕؿ ك گمحَافؿازی ؿّغ ٍحّاؿب ةا ؿعٕح ٍعحًػك ٍعػاظتیُ ك
ذیرةعاف جضٕؿ در إٍٓزش ك پؼكرش (اؾٌ از ٍغیؼاف ،کارقّاؿاف ك ٍؿًَاف) ةا ركشٓػای َٓچػٕف جأکیػغ ةػؼ جتیػیُ
چؼظفٓای جضٕؿ ةّیادیُ ،ؾغـ اِضنار در ارائْ ك اجعاذ ركیکؼد جتًیػـ ةػْ زػای اةػالغ در ازػؼای ؿػّغ جضػٕؿ .يػػا
پكّٔادات ایُ ٍوٕيْ را ایّگِْٕ ٍی جٕاف اقارق کؼد:
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جٔیْ قّاؿّاٍْ اظحنامی ٓؼ رآکار کْ در آف ضَُ جتییُ كزػٕق ٍػغِؼؼ جػغكیُ کّّػغگاف ،زؽئیػاجی َٓچػٕف
جٕمیك كضؽ ٍٕزٕد ك ٍعًٕب ٍؼةٕظْ ك قاظلٓای ارزیاةی ِیؽ ذکؼ گؼدد.
جٔیْ ِـعْ جؼكیسی ٍتاِی ِؼؼی ؿّغ جضٕؿ ةا زةاف ؿادق ك ةْ دكر از اةٔاـ ةْكیژق ةػؼای ٍعػاظتیّی کػْ آقػّایی
اكيیْ ةا ٍتاصخ لًـمی ِغارِغ.
جؼكیر ك صَایث از ٍعايؿات ؿیاؿثپژكٓاِْ ك ةؼِاٍْریؽی رآتؼدی در صٕزق جؿًیٌ ك جؼةیػث ةػْكیژق ٍـحّغؿػازی
جسؼةیات جغكیُ اؿّاد رآتؼدی إٍٓزش ك پؼكرش کكٕر ةا ٓغؼ فّا ةعكی ةْ ادةیات ایُ صػٕزق ك هاةػى اؿػحمادق
َِٕدق از جسؼةیات ٍػکٕر در اهغاٍات ةؿغی
امالح چكٌاِغاز ؿّغ جضٕؿ ةّیادیُ ةا درج كیژگیٓای ًٍَٕس ك ؾیّی ِؼاـ آٍػٕزش ك پػؼكرش کكػٕر در الػن
 1404ةایغ ٍٕرد جٕزْ هؼار ةگیؼد.
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