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 چکیذٌ

ُتای جضنتیهی ّهتّم پـؼ رقتحَ آىّزان دظحؼ وای ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفُدر پژوُف صاوؼ راةٌَ ةیً ىؤنفَ

ٌفتؼ  144حتؼ و ٌفتؼ دظ 176ٌفتؼ   320ه اؿث. جْغاد قِؼؿحان ىِاةاد ةؼرؿی قغ ىحّؿٌَاٌـاٌی، جسؼةی و ریاوی ىلٌِ  

 (1372  جضلیق از آزىّن ظالكیتث ّاةتغی ُایاب قغٌغ. اًالّات ىؼةّط ةَ ىحغیؼای اٌحعگیؼی ظّقَپـؼ( ةَ قیّه ٌيٌَّ

جضنیهی در ُيَ  آىّزان در پایان ؿالضنیهی از ىیاٌگیً ٌيؼاجی کَ داٌفدؿث آىغ. ُيچٍیً زِث ؿٍسف پیكؼفث جَ ة

ُای آىاری وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن، رگؼؿتیّن ُا از آزىّناده قغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم دادهکٍٍغ اؿحفس کـب ىیدرو

پتػیؼی ةتَ جؼجیتب ُای ؿیانی، ةـي و اٌٌْافٌحایر ٌكان داد ىؤنفَ گام ةَ گام و جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼه اؿحفاده قغ.

یكتؼفث جضنتیهی دارد و در ؿتٌش ٌغ. و ىؤنفَ اةحکار کيحؼیً راةٌَ را ةا پةا پیكؼفث جضنیهی دار ةیكحؼیً راةٌَ ىٍْادار را

ُای ظالكیث ةؼ صـب حغیؼه ٌیؽ ٌكان داد کَ ةیً ىؤنفَىٌحایر جضهیم واریاٌؾ چٍغىٍْادار اؿث.  05/0داری کيحؼ از ىٍْی

 وت وزّد ٌغارد.پـؼ جفا ُای ظالكیث در دو زٍؾ دظحؼ وةیً ىؤنفَجفاوت وزّد ٌغارد و  ُای جضنیهیرقحَ

 

 ظالكیث، پیكؼفث جضنیهی، رقحَ جضنیهی. :ياصٌ َای کلیذی
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 مقذمٍ .1
 اكحنتادی، جّؿتَْ و رقتغ در آن ٌلتف و دارد زیتادی ارزش و اُيیتث کكتّرُا جيتام در پیكتؼفث جضنتیهی اىؼوزه

ای کتَ فحَن در ىغرؿتَ، در ُتؼ زاىْتَ پیكتؼآىتّزاىّفلیث داٌتفاؿث و  اٌکار غیؼكاةم ؿیاؿی و فؼٍُگی ازحياّی،

آىتّزان جضنیهی ةؼ ىـیؼ زٌتغگی داٌتف ّيهکؼد .آن كؼار دارد صیاجی اؿث 1اكحنادی-آىّزش در ىؼکؽ رقغ ازحياّی

ای، ُتای صؼفتَای، آىّزقتگاُی(، آرىتانیق  ىغرؿتَُای دكاٌحعابةؼ  2ژه، پیكؼفث جضنیهی ةّیجادیؼات زیادی دارد، 

ونی . (482: 2016،  3ىانّنو ، ةارةاراٌهی، اؿحّکا جأدیؼ دارد  کاپؼارا آىّزانداٌف رواٌكٍاظحیُيچٍیً ؿازگاری و رقغ 

ؿتؼیِ ّهتو و فتً  دٍُتغ کتَ جغیتؼاتىّكْیحی ةَ فْانیث ظّد اداىَ ىی ُای آىّزقی درةا جّزَ ةَ ایٍکَ اىؼوزه ٌُام

ارجتاًتات و جضتّ ت افؽون گـتحؼش ػاقحَ اؿث و ةا جّزَ ةَ قحاب روزُای زٌغگی اٌـان، جادیؼ گآوری ةؼ ُيَ زٍتَ

یکتی از  (.1394ةیگتغنی، آىّزان و جؼةیتث آٌتان ٌگؼیـتث جهلی گػقحَ ةَ داٌف زاىَْ ةكؼی، دیگؼ ٌيی جّان ةا ًؼز

ُای جادیؼگػار ةؼای اٌٌتاق ةا جغیؼات و اٌحُارات دٌیای کٌٍّی، جفکؼ ظالق اؿث. در صلیلث، آىّزش افتؼادی جّاٌيٍغی

رو قغه و ةَ صم آٌِا ةپؼدازٌغ، ُغف ٌِایی زّاىتِ، ةتَ الكاٌَ ةا ىكکالت ىحْغد روةَكَ ظکَ كادر ةاقٍغ ةؼ اؿاس اٌغی

کٍٍتغه ةلتا یًایً جىي ةاقغ وکكّرُای پیكؼفحَ كؼار دارٌغ، ىی ویژه کكّرُای در صال جّؿَْ کَ ُيّاره در ركاةث ةا

 (.54: 1397جی، اؿاد  و پیكؼفث زاىَْ اؿث

جتّزِی ن ىّرد ىٌانْتَ كتؼار ٌگیتؼد ایتً کتوگػار ةؼ آّزان و ّّاىم جأدیؼآىگؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفااز ًؼفی 

آوری و در قتّد جتا جّؿتَْ داٌتف و فتًىتیجضيیتم ةَ آىّزش و پؼورش گؼدد کَ ُای ؿٍگیً ىیف ُؽیٍَؿتب اجال

و  زاده، صکتیو اةؼاُیيتی ٌِایث جّؿَْ پایغار زاىَْ را در اةْاد آىّزقی، فؼٍُگتی، اكحنتادی و ؿیاؿتی جتأىیً کٍتغ

ّّاىتم ىحْتغدی ٌُیتؼ  ،دارد كتؼار ىحْتغدی ّّاىم جادیؼ جضث جضنیهی پیكؼفثپیكؼفث جضنیهی (. 1395، صسازی

ّّاىم قٍاظحی و اٌگیؽقی ىاٌٍغ ُّش، ظّدکارآىغی جضنیهی، راُتؼدُای ظتّدجٍُیيی، ؿتاظحار  اؿحْغاد جضنیهی،

و اٌگیؽش یادگیؼٌغگان ةتؼ روی آن جتادیؼ دارٌتغ  کالس درس، اٌگیؽش جضنیهی، جّاٌایی یادگیؼٌغگان، آىّزش ىْهيان

( ىْهيان و وانغیً ةایغ در ٌُؼ داقحَ ةاقتٍغ کتَ 1398ةَ گفحَ صٍیفی و ُيکاران   ةٍا .(67: 2011 ،4 گّیال و دوگال

آىتّزان در پیكؼفث جضنیهی داٌف ّزان ىّدؼ ٌتّده، ةهکَ ّّاىم ىعحهفیآىةَ جٍِایی در پیكؼفث جضنیهی داٌفُّش 

 ً ٌلتف ویاٌتغ کتَ جْیتث کَ ایً ّّاىم چٍان در ُو جٍیغهث دارٌغ و ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼٌغ. واكْیث آن اؿدظان

دُتغ کتَ ّّاىتم ةا وزّد ایتً جضلیلتات ٌكتان ىتی (.752: 2018، 5 ویال پػیؼ اؿثکارایی ُؼ یک ةَ دقّاری اىکان

؛ ةتَ 6،1997ةؼ پیكؼفث جضنیهی دارٌغ  کیث و کّل آىّزقی و فؼدی ةا ىاُیث قٍاظحی و ازحياّی، ةیكحؼیً جأدیؼ را

 .  (43: 1391ٌلم از ؿیف ،

ؿتانو، آىتّزش جّاٌغ ةَ جّؿَْ پایغار دؿث یاةغ کَ ىتؼدم آن زاىْتَ، ای ىیجّان ادّا ٌيّد کَ زاىَْقک ىیةی

ةَ ًؼق ىعحهتف و از  8آفؼیٍٍغگی یا ظالكیث. (25: 2013، 7ُيکاران نیث و پػیؼ و آگاه ةاقٍغ دیغه، ظالق، ىـئّنیث
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ُتای ظالكیث را جّاٌایی اٌغیكیغن درةاره اىتّر ةتَ راه (37: 2004  1اوت جْؼیف قغه اؿث ؿاٌحؼوكُای ىحفاز دیغگاه

( ٌیتؽ افتؼاد ظتالق را 1993  2داٌتغ. گتاردٌؼىتی ُای ىٍضنؼةَ فؼد ةؼای ىـائمصمجازه و غیؼ ىْيّل و رؿیغن ةَ راه

ُتای کٍٍتغ و اٌغیكتٍَُؼی دارٌغ یا ؿّال جازه ىٌؼح ىیه دؿث ُـحٍغ، جّنیغ داٌغ کَ در صم ىـائم چیؼکـاٌی ىی

 (22: 1998  3قٌّغ. جتّرٌؾُای ظّد پػیؼفحَ ىی، اىا ؿؼاٌسام در فؼٍُگقّداةحغا جازه و غیؼ ىْيّل جهلی ىی آٌِا در

ٍؼی و واةـحَ ةَ ةلتا ُدر زغیغجؼیً اَِار ٌُؼ ظّد ؿَ جْؼیف ةؼای ظالكیث ارئَ داده اؿث کَ جْؼیف پژوُكی،  (22

فؼایٍتغ صتؾ کتؼدن ىكتکالت، قتکاف در "ت اؿتث ازدر جْؼیف پژوُكتی او جفکتؼ آفؼیٍٍتغه ّتتار .قّدرا قاىم ىی

درةتاره ایتً ٌتّاكل و ارزیتاةی و آزىتّدن ایتً  ؿتازیفؼویَقغه و چیؽُای ٌازّر؛ صغس زدن و اًالّات، ٍّامؼ گو

جتّرٌؾ در جْؼیتف ٍُتؼی از  "ُا؛ و ةتا ظؼه اٌحلتال ٌحتایر.ىّدن آنُا؛ جسغیغٌُؼ کؼدن و دوةاره آزُا و فؼویَصغس

 ظالكیث ةَ ىّاردی ُيچّن ىّارد زیؼ اقاره کؼده اؿث:

 .آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ظّاؿحً داٌـحً اؿث 

 .آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ؿاظحً كنؼُای قٍی اؿث 

  آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ایساد ؿّراخ ةؼای دیغن اؿث 

 54: 2011 آ وس،  اؿث آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ دؿث دادن ةا فؼد). 

 ُّتای دقتّار را ذکتؼ کتؼده كْیتثدر جْؼیف واةـتحَ ةتَ ةلتا از آفؼیٍٍتغگی، كتغرت کٍتار آىتغن فتؼد ةتا ى

 .(87: 1391اؿث  ؿیف، 

ظتالق ةتؼ ُتای . در ظنتّص جتأدیؼ جّاٌتاییدارد راةٌَپیكؼفث جضنیهی  دٍُغ کَ ظالكیث ةاجضلیلات ٌكان ىی

ةؼٌتغ و ىْحلغٌتغ کتَ ویژگتی ظالكیتث یتا ٌام ىی «یادگیؼی پایغار»امٌالح  ان از، ىضللیادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی

 زاده و ُيکتارانرىىتان (.1398، ىتّدؼ اؿتث  راٍُيتا و ُيکتاران جّاٌتاییآىّزش ةَ قیّه ظالق در پؼورش ایً ٌّع 

ةتیً ظالكیتث و َ گیؼی کؼدٌتغ کتٌحیسَ (2016  4جّر، و (1390  زاده و ُيکارانصـً ( و1391اةؼاُیيی   (،1397 

 6( و جؼیتتغی و ةارگتاوا2018  5ُتای ُیتؼشوُفپتژ ىٍْتاداری وزتّد دارٌتغ. راةٌتَآىّزان پیكؼفث جضنیهی داٌف

 ونتی جتاجالن و ُيکتاران ةیٍتی کتؼد.جتّان از روی ظالكیتث پتیفدُغ کَ پیكؼفث جضنیهی را ىی( ٌكان ىی2010 

نتػا در پتژوُف  ةیٍتی کتؼد.جّان از روی ظالكیتث پتیفيیرؿیغٌغ کَ پیكؼفث جضنیهی را ٌ (، ةَ ایً ٌحیس2012َ 

 آىّزان ةؼرؿی قغه اؿث.ةا پیكؼفث جضنیهی داٌف «ُای ظالكیثىؤنفَ»صاوؼ راةٌَ 

ٌّآوری، ظالكیتث و کتارآفؼیٍی ىٍستؼ ةتَ  گاٌَّّاىم ؿَ (112: 2006ی او آکیٍب  ةؼ اؿاس انگّی یادگیؼی ز  

، ُياٌٍتغ ُتّش، متؼف ٌُتؼ از قّد، کَ ظالكیثىیةغیً جؼجیب ىالصَُ  قٌّغ.افؽایف ىّفلیث جضنیهی و قغهی ىی

آىتّزان و داٌكتسّیان جتادیؼ ةـتؽایی دارد. جتاکٍّن ىحىاد آن ةؼ پیكتؼفث جضنتیهی داٌتف رویکؼدُا و جْاریف ٌُؼی

ث از اىا جّزَ ةَ ىـتائم رقتحَ جضنتیهی و ظالكیت اٌغفث جضنیهی و ظالكیث کار کؼدهىضللان ةـیاری در ىّرد پیكؼ

گؼفحتَ ٌ اٌستامزیادی در ایً زىیٍَ پژوُف جسؼةی  آىّزان ىّوّّی ةّده کَن ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفزاویَ راةٌَ آ
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، و ُيکتاران ثیت ن (،1391اةؼاُیيی   (،1390  زْفؼی(، صاج1387  ٌژاد(، ُادی1387زْفؼی   (.2016 ر،جّ اؿث. 

ةتَ ایتً ٌحیستَ ( 1399و اةؼاُیيتی و ُيکتاران  ( 1397  درپّرٌا(، 1395اةؼاُیيی و ُيکاران   (2016  جّر، (2013

( پـتؼان 1394ُای ظالكیث ةا ُو جفاوجی ٌغارٌغ. و در پتژوُف ّهیلهیتان  کَ دظحؼان و پـؼان از ٌُؼ ویژگی رؿیغٌغ

و ةتیً ظالكیتث ( ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ 1397  زاده و ُيکارانرىىان ٌـتث ةَ دظحؼان ظالكیث ةیكحؼی داقحٍغ.

ُتای ىعحهتف جضنتیهی ةیً ظالكیث و رقتحَونی راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد ّزان آىپیكؼفث جضنیهی داٌف

  آىّزان جفاوت ىٍْاداری وزّد ٌغارد.داٌف ّزان و ةیً ظالكیث و زٍـیثآىداٌف

، ىؼةیتان، آىّزان در متغر ىـتایم ىتّرد ّالكتَ وانتغیًدر یکی دو دَُ اظیؼ پیكؼفث و ىّفلیث جضنیهی داٌف

ىِو جْهیو و جؼةیث ةْغی ٌّزّاٌتان،   ةیٍی کٍٍغه و ةَ ٍّّان پیفىْهيان و در کم ٌُام آىّزقی و پؼورقی كؼار گؼفحَ 

قعنتی ةکتار رفحتَ اؿتث  نیتّ  1ُای ازحيتاّی و ةِؽیـتحی ای آیٍغه آٌِا، اکحـاب ىّكْیثصؼفَ -ُای قغهیفؼمث

جضنتیهی  پیكؼفثزا کَ از آنو  ف از ةتیف آقکارجؼ ظّاُغ قغ.(، اُيیث ایً پژوُف ةی2،2019پّؿکک و زاپاٌکیک

، ؿیاؿتی اكحنتادیقئٌّات ىعحهف ازحياّی،  پؼورقی ةّده و ةؼُای آىّزقی و ةَ ٍّّان یکی از ىـائم ىِو در ةؼٌاىَ

-یً رقتحَجّان ؿّال کؼد کَ آیا ةوُكی در كهيؼو ىّوّع ىّرد ٌُؼ ىیو فؼٍُگی جادیؼگػار اؿث. ةا جّزَ ةَ ؿّاةق پژ

ةٍتاةؼایً  راةٌتَ وزتّد دارد  ظالكیثُای نفَی اظحنامی آٌِا در در ُؼ یک از ىؤُاىّرد ٌُؼ و كاةهیث جضنیهیُای 

ُای ىعحهف آىّزان دظحؼ و پـؼ رقحَُغف اؿاؿی پژوُف صاوؼ ةؼرؿی راةٌَ ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در داٌف

 ةاقغ.ىی

 ؽىاعی پضيَؼريػ .1-1

پیكتؼفث »کَ ُغف آن پی ةؼدن ةَ جغیؼات ىحغیؼ ىتالك  ُای غیؼ آزىایكی اؿثپژوُف ایً پژوُف در زىؼه: ريػ

ةاقتغ. ةٍتاةؼایً روش پتژوُف، جّمتیفی از ٌتّع ىتی «ىؤنفَ ُای ظالكیث »ُای پیف ةیً یؼةؼ اؿاس ىحغ« جضنیهی

 ُيچٍیً ةؼ اؿاس ُغف ایً پژوُف، کارةؼدی اؿث. ةاقغ.ىی ُيتـحگی

 ىحّؿتٌَ دومآىتّزان دظحتؼ و پـتؼ ىلٌتِ آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ داٌتف زاىَْ: جامعٍ ي ومًوٍ آماری

فیؽیک، ّهّم جسؼةی و ادةیات و ّهّم اٌـاٌی( قِؼؿتحان ىِاةتاد -ی  ریاویٌُؼُای قاظَ جضنیهی( رقحَ دُو ؿال 

-ْتغاد داٌتفٌفتؼ و ج 620ٌفؼ و جْتغاد دظحتؼان  540آىّزان پـؼ پایَ دُو قِؼؿحان ىِاةاد کَ کم جْغاد داٌف اؿث

ٌفتؼ و در رقتحَ ّهتّم اٌـتاٌی  380ٌفؼ، در رقحَ ّهّم جسؼةی  391آىّزان در ؿال چِارم دةیؼؿحان در رقحَ ریاوی 

ای ةتّد کتَ در آن از ىتغارس دةیؼؿتحان گیتؼی ظّقتَگیؼی ایً پژوُف، روش ٌيٌّتَروش ٌيٌَّ ةاقغ.ٌفؼ ىی 389

ىغرؿَ را اٌحعاب کؼدیو و ةا جّزَ ةَ ایً کتَ در ُتؼ ىغرؿتَ  8ای، دظحؼاٌَ و پـؼاٌَ قِؼؿحان ىِاةاد ةَ قکم ظّقَ

فلي ؿَ کالس در ىلٌِ پیف داٌكگاُی  ُؼ رقحَ یک کالس( وزّد داقتث ؿتَ کتالس ةتؼای ؿتَ رقتحَ ریاوتی، 

 ٌفؼ را ةَ ٍّّان اّىای ٌيٌَّ اٌحعاب ٌيّدیو. 320جسؼةی و اٌـاٌی اٌحعاب قغ. در کم ىا 

                                                             
1  - Well-being 
2  - Levpuscek & Zupancic 
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ةتؼ  1363ایتً آزىتّن در ؿتال  گیؼی ظالكیث، پؼؿكٍاىَ ظالكیث ّاةغی ةّد.اٌغازه اةؽار: گیزیابشارَای اوذاسٌ

ای ؿتّلل ؿتَ گؽیٍتَ 60غ. آزىتّن دارای و جْؼیف جّرٌؾ از ظالكیث، جّؿي ّاةغی در جِؼان ؿاظحَ قت ٌُؼیَاؿاس 

ایتً آزىتّن  1رواییب وؼی  (.1375  دائيی ؿٍسغ. پػیؼی را ىیحکار و اٌٌْافظؼده آزىّن ؿیانی، ةـي، اة 4کَ  اؿث

( ٌیتؽ اّحتتار آزىتّن را ةتا 1379  ىيتیٍتی. گؽارش قغه اؿتث 46/0 (1372  ةا اؿحفاده از اّحتار ؿازه ةّؿیهَ ّاةغی

( 1384يی و اكهیتغس  دارٌتغ. كاؿتىٍْی 001/0در ؿٌش دُغ کَ ایً وؼایب گؽارش ىی 25/0حفاده از روش ؿازه اؿ

 67/0ىیان ةـي و کتم،  93/0ارجتاط ىیان ؿیانی ةا کم،  89/0ـاٌی دروٌی ةیاٌگؼ دارٌغ ٌحایر صامهَ از ُيٌیؽ اةؼاز ىی

ا اؿحفاده از روش ةپایایی آزىّن در پژوُف صاوؼ،  پػیؼی و کم ظالكیث اؿث.ىیان اٌٌْاف 58/0اةحکار و کم و  ىیان 

ُتا در زتغول زیتؼ آورده قتغه ىضاؿتَ گؼدیغ. آنفای کؼوٌتاخ پژوُف صاوؼ ٌیؽ ةَ جفکیک ىّنفَ 82/0آنفای کؼوٌتاخ 

  اؿث.
 پایایی پؼؿكٍاىَ ظالكیث ةَ جفکیک ىؤنفَ (1 زغول 

 آلفای کزيوباخ مؤلفٍ َای خالقیت

 68/0 عیالی

 72/0 بغط

 76/0 ابتکار

 71/0 اوعطاف پذیزی

در آظتؼ ؿتال  دروؿی ٌيؼات( ىْغل  ىیاٌگیً از آىّزان، داٌف جضنیهی پیكؼفث ةؼرؿی زِث صاوؼ پژوُف در

 .اؿث قغهکٍٍغ اؿحفاده کـب ىی 90-91جضنیهی 

جضهیتم ُای آىاری وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن، ُای پژوُف از آزىّنةؼای زّاب ؿؤال: َاتجشیٍ ي تحلیل دادٌ

   ىحغیؼه اؿحفاده قغه اؿث.چٍغواریاٌؾ  جضهیمو  2رگؼؿیّن چٍغگاٌَ  گام ةَ گام(

 َایافتٍ .2-1

-ای ظالكیتث ةتا پیكتؼفث جضنتیهی داٌتفُةیً ُيَ ىؤنفَ 2 در زغول ةا جّزَ ةَ آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن

پػیؼی ةَ جؼجیب ةیكحؼیً راةٌَ ةا پیكؼفث ُای ؿیانی، ةـي و اٌٌْافنفَ. ىؤآىّزان راةٌَ ىذتث ىٍْاداری وزّد دارد

یكتؼفث پ اةحکتار کيحتؼیً راةٌتَ را ىؤنفتَىٍْادار ُـتحٍغ. ونتی  01/0داری کيحؼ از ٌغ و در ؿٌش ىٍْیجضنیهی دار

قّاُغ کافی ةؼای ایٍکَ ةگّییو دو  ُاةَ یافحَ جّزَ ةا ىٍْادار اؿث. 05/0داری کيحؼ از جضنیهی دارد و در ؿٌش ىٍْی

ىحغیؼ ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در زاىَْ ةا یکغیگؼ ارجتاط دارٌغ وزّد دارد و ةٍاةؼایً ایً ارجتتاط از روی جنتادف 

 . وزّد دارد اؿثٌتّده

 

 

 

 

 

                                                             
1- Validity 

2 -analysis of regression 



 1399/  زىـحان  21قياره  وؾزیۀ پًیؼ در آمًسػ علًم اوغاوی داوؾگاٌ فزَىگیان؛                                  44

 

 َای خالقیت با پیؾزفت تحصیلیبطٍ مؤلفٍرا (2)جذيل 

 

 

( ُای ظالكیث ةا پیكتؼفث جضنتیهی از رگؼؿتیّن چٍغگاٌتَ  گتام ةتَ گتامىیان ىؤنفَ ارجتاطةؼای جتییً ةیكحؼ 

 (3  اؿتث. زتغولُتای ظالكیتث ىؤنفتَ ىحغیؼ ىالك ةتؼ اؿتاس جغییؼاتُغف از ایً ةعف درك ىیؽان  اؿحفاده قغ.

ؿتیانی و  ىحغیؼُتایىٌتاةق زتغول  .دُتغىیجضنیهی را ٌكان  پیكؼفث ىحغیؼةیً ةؼ روی رگؼؿیّن ىحغیؼُای پیف

 ةـي وارد ىغل قغه و ةلیَ ىحغیؼُا وارد ىغل ٌكغٌغ.

 بیهلی بز حغب دي متغیز يارد ؽذٌ پیؼتحلیل رگزعیًن گام بٍ گام پیؾزفت تحصیخالصٍ  (3)جذيل 

 

درمغ واریاٌؾ ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی در داٌكسّیان را جتیتیً  13ایً ىغل ةیٍیو،ىی 3ُياٌٌّر کَ در زغول  

ىضاؿتَ قغه اؿث. ةیكحؼیً ٌيّ واریاٌؾ را ةا ورود پتیف   کٍغ. در ُؼ ىؼجتَ ةا ورود ىحغیؼ زغیغ ٌيّ واریاٌؾىی

( 8/42ةیً ةّده اؿتث  ول یٍْی وكحی کَ ؿیانی ىحغیؼ پیفةغؿث آىغه در ىغل اF ( قاُغ ُـحیو.11/0  ةیً ؿیانی

( در 36/31اٌتغ ٌیتؽ  غؿث آىغه در ىغل دوم، وكحی ؿیانی و ةـي پتیف ةتیً ةتّدهة Fىٍْادار اؿث. 001/0در ؿٌش 

کٍٍتغه پیكتؼفث جضنتیهی ىحغیتؼ ةیٍتی ةِحتؼیً پتیف 4ةَ ایً جؼجیب ةا جّزَ ةَ زغول  ىٍْادار اؿث. 001/0ؿٌش 

 ؿیانی اؿث.

 بیه ريی متغیز پیؾزفت تحصیلی( ضزایب رگزعیًن متغیزَای پیؼ4) جذيل

 (sig)  داریمعىی ضزیب َمبغتگی َای خالقیتمؤلفٍ

 .000 . 731 عیالی

 .000 .543 بغط

 .000 .321 پذیزیاوعطاف

 .031 .102 ابتکار

مزتبٍ 

يريد 

 متغیز

متغیز َای يارد ؽذٌ 

 در َز مزحلٍ

 
R 

 

 

تعذیل 

 ؽذٌ

 

خطای 

اعتاوذار

 د

 

 

 
F 

 
P 

 عیالی 1

 

33/0 11/0 

 

092/0 

 

483/0 

 

11/0 8/42 

 

001/0 

 عیالی 2

 بغط

364/0 133/0 

 

128/0 

 

473/0 

 

023/0 36/31 

 

001/0 

وؼیب  ظٌا وؼیب ٌام ىحغیؼ ىغل

Beta 

 t Sig tآزىّن 
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ایً ةیكتحؼیً ةٍتاةؼ ( اؿث.31/0  ةؽرگحؼیً وؼیب ةحا ىؼةّط ةَ ىحغیؼ ؿیانی دُغىیٌكان  4 ُياٌٌّر کَ زغول

 .ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىؤدؼ اؿث ةـيپؾ از آن ىحغیؼ  جآدیؼ را ةؼ ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی دارد.

كتتم از . قتغُای ظالكیث در دو زٍؾ دظحؼ و پـؼ از جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیتؼه اؿتحفاده ةؼای ىلایـَ ىؤنفَ

ُتا زىّن ٌؼىال ةّدن و ُيگٍی واریاٌؾآن آ ای اًيیٍان از رّایث قغن ىفؼووَآزىّن جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی ةؼ

ىتّرد ٌُتؼ را  ةؼكتؼاری ىفؼووتَ ایر،اٌسام قغ کتَ ٌحت ُای جک ىحغیؼی کانيّگؼوف اؿيیؼٌّف، و نّیًاز ًؼیق آزىّن

 ىتٍتی ةتؼ( p<.263  داری( و ؿٌش ىٍْی=177/1f، 988/23  ةاکؾ Mجائیغ کؼد، و پؾ از ىٌيئً قغن از آزىّن 

( کتَ ةیتان کٍٍتغه p<.00  داریآزىّن کؼویث ةارجهث ةا ؿتٌش ىٍْتی ُا و ُيچٍیًکّواریاٌؾ داده ىاجؼیؾُيگٍی 

 ٌكان داده قغه اؿث.   5  ةاقغ ازؼا قغ کَ ٌحایر آن در زغولً ىحغیؼُای واةـحَ ىیحگی کافی ةیُيتـ

 وتایج آسمًن تحلیل ياریاوظ چىذ متغیزی (5) جذيل

 DF ىفؼوض F DF ارزش  ادؼ
 ظٌا

P اٌغازه ادؼ 

ویهکتتتتتتتؾ  رقحَ

  ىتغا

0.925 3.104 8 628 071/0 038/0 

 ىیتؽان ةتیًدُتغ کتَ ةتیً ( ٌكتان ىتیp>05/0  داریش ىٍْتی( و ؿت0.825ٌىتغا ةا ارزش کَ آىاره ویهکؾ  

 .ٌغارد وزّد جفاوت جضنیهی رقحَ ةؼصـب ظالكیث

از جضهیتم واریتاٌؾ چٍتغ  ؿَ رقحَ ّهّم اٌـاٌی، جسؼةتی و ریاوتیدر  ظالكیثُای ُيچٍیً ةؼای ىلایـَ ىؤنفَ

زىتّن یٍان از رّایث قتغن ىفؼووتَ آن آ. كتم از آزىّن جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی ةؼای اًيىحغیؼه اؿحفاده کؼدیو

ّف، و نّیً اٌسام قتغ کتَ ٌحتایر ىحغیؼی کانيّگؼوف اؿيیؼٌ جکُای ُا از ًؼیق آزىّنٌؼىال ةّدن و ُيگٍی واریاٌؾ

( =177/1f، 988/23  ةتاکؾ Mغؿث آىغه ةؼكؼاری ىفؼووَ ىّرد ٌُؼ را جائیغ کؼد، و پؾ از ىٌيئً قغن از آزىّن ة

آزىّن کؼویث ةارجهث ةا ؿٌش  ُا و ُيچٍیًىاجؼیؾ کّواریاٌؾ دادهُيگٍی  ( ىتٍی ةؼp<0.263  داریو ؿٌش ىٍْی

 ةاقغ ازؼا قغ کَ ٌحایر آن در زتغولحگی کافی ةیً ىحغیؼُای واةـحَ ىی( کَ ةیان کٍٍغه ُيتـp<.00  داریىٍْی

 ٌكان داده قغه اؿث.   6

 وتایج آسمًن تحلیل ياریاوظ چىذ متغیزی (6) جذيل

 اوذاسٌ اثز P خطا DF مفزيض F DF ارسػ  اثز

071/0 628 8 3.104 0.925 ویهکؾ  ىتغا رؽتٍ  038/0  

ُتای دُتغ کتَ ةتیً رقتحَ( ٌكتان ىتیp>05/0  داری( و ؿٌش ىٍْتی0.825ىتغا ةا ارزش  کَ آىاره ویهکؾ  

 ٌغارد. وزّدجضنیهی از ٌُؼ ظالكیث جفاوت 

 ىلغار داةث 1

 ؿیانی

37/1 

33/0 

13/0 

05/0 

 

31/0 

57/10 

54/6 

001/0 

001/0 

 ىلغار داةث 2

 ؿیانی

 ةـي

52/1 

32/0 

21/0- 

13/0 

05/0 

05/0 

 

30/0 

2/0- 

54/11 

58/6 

26/4- 

001/0 

001/0 

001/0 
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 گیزیبحث ي وتیجٍ .2

ّهتّم اٌـتاٌی و  رقتحَ ُتای دظحتؼ و پـتؼ آىّزانٌَ ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفةُغف ایً پژوُف ةؼرؿی را

آىتّزان راةٌتَ ُای ظالكیث ةتا پیكتؼفث جضنتیهی داٌتفُيَ ىؤنفَ دُغ کٌَحایر ٌكان ىیةاقغ. وی ىیجسؼةی و ریا

. فث جضنتیهی دارٌتغپیكتؼپػیؼی ةَ جؼجیب ةیكحؼیً راةٌَ ةا ؿیانی، ةـي و اٌٌْاف ُاینفَىؤغ. ٌدار ىذتث ىٍْاداری

. ةغیً ىٍْی کَ قّاُغ کافی ةتؼای ایٍکتَ ةگتّییو دو ىحغیتؼ یكؼفث جضنیهی داردونی ىؤنفَ اةحکار کيحؼیً راةٌَ را پ

 ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در زاىَْ ةا یکغیگؼ ارجتاط دارٌغ وزّد دارد و ةٍاةؼایً ایً ارجتاط از روی جنتادف ٌتتّده

ُای آن( ةیكحؼی ةؼظّردارٌغ، از پیكتؼفث جضنتیهی  آىّزاٌی کَ از کیفیث ظالكیث  و ىؤنفَداٌفةؼ اؿاس ٌحایر  اؿث.

آىتّزان کتاُف یاةتغ، ىیتؽان َ ّتارت دیگؼ، ُؼ چَ ظالكیث داٌتفةیكحؼی ٌـتث ةَ داٌف آىّزان دیگؼ ةؼظّردارٌغ. ة

ر روی ظالكیتث ةتؼ ّيهکتؼد جضنتیهی جّاٌیو ةتا کتاآىغ. و ایً ةغان ىٍْاؿث کَ ىا ىیجؼ ظّاُغ روایث آٌِا ٌیؽ پاییً

 ایكان جأدیؼ گػاقحَ و ةَ پیكؼفث آٌان کيک کٍیو. 
قغه جّان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ اکذؼ جضلیلات ىٌانَْدر ةؼرؿی جٌاةق ٌحایر ایً پژوُف ةا جضلیلات پیكیً ىی

ً جضلیتق ةتا جضلیلتات کٍٍتغ. ٌحتایر ایتوزّد راةٌَ ىذتث ىٍْادار ىیان ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی را جأییتغ ىتی

(، 1395  اةؼاُیيتتی و ُيکتتاران (،1391اةؼاُیيتتی  (، 2013نیتتث و ُيکتتاران   (،1990(، ٍُغرؿتتّن 1959جتتّرٌؾ 

ةیً ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی ٌكتان  داری را( کَ راةٌَ ىذتث ىٍْی1399  ( و جؼاةی1398  اةؼاُیيی و ُيکاران

جتّان از روی كان داد کَ پیكؼفث جضنتیهی را ٌيتی( 2012ٌ  ُيکارانجاجالن و ةاقغ ونی پژوُف اٌغ ُيعّان ىیداده

ةتا پیكتؼفث  گیؼی کؼدٌتغ کتَ ظالكیتث( در پژوُف قان ٌحیس2010َ  او جّی و ُيکاران ةیٍی کؼد وظالكیث پیف

وْیف یافث  یا دارای جّاٌایی جضنیهی راةٌَ ٌغارد. ةایغ ظاًؼ ٌكان کؼد کَ افؼاد ظالق در ىیان افؼاد ةا ُّقتِؼ پاییً

کٍغ از ُّقتتِؼ اٌغ کَ ةیان ىیؼح کؼدهای را ىٌ( فؼویَ آؿحا1973ٌَ  قٌّغ. در ایً ظنّص گیهفّرد و کؼیـحیًٌيی

داده قغه اؿث کَ راةٌَ  قّد؛ در جضلیلات دیگؼی ٌكانظالكیث راةٌَ ىٍْاداری دیغه ٌيی ( ةَ ةا  ةیً ُّش و120 

اةؼاُیيتتی و   ُتتای ظالكیتتث چٍتتغان چكتتيگیؼ ٌیـتتثو آزىتتّن ُتتای پیكتتؼفث جضنتتیهیُتتای آزىتتّنةتتیً ٌيتتؼه

 (.1395،ُيکاران

ُای وغ و ٌلیه در ظنّص وزّد یا ٌتّد راةٌَ ةتیً ویژگتی ظالكیتث و پیكتؼفث جضنتیهی ّيتغجا ةتا گؽارش

( 1972ُای ظالكَ قاگؼدان و داٌكسّیان ىؼجتي اؿث. چٍان کتَ جتّرٌؾ ىْهيان و اؿاجیغ در جكعیل ویژگی جّاٌایی

نتب و ٌيتؼه گتؼفحً ُا ةؼ صفتٍ کتؼدن ىٌادیگؼ ىغرؿان در ىغارس و داٌكگاه ایً ٌکحَ اذّان کؼده اؿث. از ًؼف ةَ

کٍٍغ و جا وكحی کَ ؿاظحار ٌُام آىّزقی از زيهَ آىّزش ّانی ةؼ ایً ىتٍا اؿحّار ةاقتغ، ٌتتّد راةٌتَ جآکیغ زیادی ىی

 ٍیً ةایغ جّزَ کؼد کَ ٌضّه آىّزش و جغریؾ ىْهيانةیً ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی داٌكسّیان ًتیْی اؿث. ُيچ

 او آکیٍتب انگتّی ارائتَ قتغه جّؿتي زتی. گان ةاقغ.ُای ظالق یادگیؼٌغهویژگیّیث  اؿاجیغ( ٌیؽ ةایغ در راؿحای جل

و  آىتّزانٍی ىسيّّا ةؼ ىّفلیث جضنیهی داٌتفدُغ کَ ّّاىم ظالكیث، ٌّآوری و کارآفؼیٌیؽ ٌكان ىی (115: 2005 

جّان جتییً کؼد کَ یک فؼد ظالق فؼدی اؿث ةا جفکؼ واگتؼا؛ کتَ ایً راةٌَ را ایٍگٌَّ ىی سّیان جآدیؼ ىذتث دارٌغ.داٌك

یاةتغ، ةتغیً نضتاظ در ىٌانْتَ ُای ىعحهف و ىحْغدی را ىتیکٍغ و راه صمصم ىـائم، ذًُ ظّد را ىضغود ٌيی ةؼای

کٍغ و در ٌِایث آن روقتی ٌاگٌّی را ظهق و اىحضان ىیُای گّدروس ُو کَ پایَ و اؿاس ّيهکؼد جضنیهی اؿث روش

گؽیٍغ کَ ةِحؼیً ةازده را ةؼای او داقحَ ةاقغ و ةانٌتِ ّيهکؼد ةِحؼ از یتک فتؼد غیتؼ ظتالق کتَ دارای جفکتؼ را ةؼ ىی

 کٍغ، ظّاُغ داقث.ای ةـٍغه ىیصم ىضغود یادگؼفحَ قغه یا جّمیَُيگؼاؿث و جٍِا ةَ چٍغ راه
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-ةِحتؼیً پتیف دُتغظالكیث و پیكؼفث جضنیهی ٌكان ىی ؼؿیّن چٍغ ىحغیؼه گام ةَ گام ةؼایٌحایر جضهیم رگ

ؿتیانی کتَ  پؾ از آن ىحغیؼ ةـي ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىؤدؼ اؿتث. ؿیانی اؿث. ىؤنفَةیٍی کٍٍغه پیكؼفث جضنیهی 

در  جضنتیهی داقتحَ اؿتث. یکی از ّّاىم امهی ظالكیث ةَ ویژه از دیغگاه جّرٌؾ اؿث، ةیكحؼیً جآدیؼ را ةؼ پیكتؼفث

غرت جعیم و جنّیؼؿازی را قتاىم جفـیؼ ةیكحؼ ایً ةعف،  زم ةَ ذکؼ اؿث کَ ؿیانی ةِؼه ىٍغی از ىفاُیو غٍی و ك

و ةا جّزتَ ةتَ  (.55: 2014، 1 اقٍایغر آىّزان کيک کٍغذتث ظّد ةَ یادگیؼی ظالكاٌَ داٌفقّد، کَ ةا ارائَ جآدیؼ ىىی

ُتای کالىتی و رواٌی کالىی ٌیؽ ىؼجتي اؿث و ةَ ویژه در ظنّص دروس جضنیهی ةا ىِتارت ّاىمایً کَ ایً ّاىم ةا 

جّان وزّد چٍیً ویژگی را در پیف ةیٍی پیكؼفث جضنتیهی ىتؤدؼ داٌـتث، ّىی دروس ىؼجتي ُـحٍغ، آقکارا ىیىفِ

 اىؼی کَ در جضلیق صاوؼ ٌیؽ ىّرد جأییغ كؼار گؼفحَ اؿث.

ُای جضنیهی از ظالكیتث جفتاوت ىٍْتاداری وزتّد دُغ کَ ةیً رقحٌَكان ىیىحغیؼه، ٌحایر جضهیم واریاٌؾ چٍغ

ش آن اؿث. ظالكیث گـتحؼه ةٍا ةؼ ٌُؼ جّرٌؾ جّاٌایی جفکؼ ظالق در ُيَ وزّد دارد، اىا َِّر آن ىـحهؽم پؼور ٌغارد.

ةتؼ ظتالف ٌُتؼ  در ةؼ ىی گیؼد وُای ىِو جاریعی، ّهّم، و ادةیات و ٍُؼ را ىـائم کّچک روزاٌَ جا پیكؼفث وؿیْی از

جّان ىی ُيچٍیًد ظالكیث ةَ ظؼج دُغ. ىْيّنی، ُؼ فؼد ةا جّاٌایی قٍاظحی ىْيّنی ةا ىلغاری جالش ىی جّاٌغ از ظّ

(. نػا افؼاد ةتؼای ظتالق ةتّدن 33: 1393، ٌـب و ُيکارانای از ظالكیث را یافث  صـیٍیدر ُؼ صیٌَ و کاری، درزَ

و کتاری ةایتغ قعنی ٌیاز دارد و ظالكیث در ُؼ رقحَ  ّالكَكیث ةیكحؼ ةَ درگیؼی و  جالش و ةایغ جالش کٍٍغ و ظال

 ُای جضنیهی از نضاظ ظالكیث و ظالق ةّدن جفاوجی ٌغارٌغ.پؼورش یاةغ. پؾ رقحَ

-پتژوُف ٌتغارد. دُغ کَ ةیً دو زٍؾ از نضاظ ظالكیث جفاوت وزّدٌكان ىی ىحغیؼهٌحایر جضهیم واریاٌؾ چٍغ

اٌتغ ( ٌكتان داده1397  ( و ٌتادرپّر1379(، كاؿتيی  1385  زْفتؼی(، صاج1387  ٌژاد(، ُادی1387ْفؼی  ُای ز

جفاوت دو زٍؾ ُای ظالكیث ةیً دو زٍؾ وزّد ٌغارد و ةا پژوُف صاوؼ کَ ٌكان دٍُغه ّغم ُیچ جفاوجی در ىؤنفَ

( 2010  2و ژٌتگ و ُيکتاران( 2009اران  ٌادری و ُيکت ُایونی پژوُف ةاقٍغةاقغ ُيـّ ىیدر زىیٍَ ظالكیث ىی

ةَ ٌلتم   جضلیلات ّهيی جّرٌؾ .ثاؿٌكان داد زٍؾ یکی از ىحغیؼُای جأدیؼگػار و ىِو پیف ةیً پیكؼفث جضنیهی 

اٌغ کَ جفاوت ىِيی ةیً اىحیازُتای ٌكان داده "جكعیل ٌلف زٍؾ در جفکؼ ظالق"جضث ٍّّان  (1390پّر، ازاىاىی

از اىحیازُای زٍؾ ةؼای ىؼد یا زن ٌكان داده قغه اؿث. جضلیلات ىیهحّن درةاره جادیؼ ٌلف  کغامکهی و ُیچ ظالكیث

زٍؾ ةؼ ىِارت صم ىـئهَ و جضلیلات ةیّکی ةؼاؿاس ٍُساریاةی کَ ةتؼای آزىتّن جفکتؼ ظتالق و جتّرٌؾ اٌستام داد 

 وجی ةیً زٍؾ ىؼد و زن ىكاُغه ٌكغ.جفا

ُتای ْهيتان ىّزتب افتؽایف و ةِتتّد ىّنفتَُتای ظتالق ىیتکجّان گفث کتَ جکٍُيچٍیً در جتییٍی کهی ىی

کتؼد ذٍُتی ؿتٌش  ّيه جّاٌتغقّد کَ آىّزش ظالق ىْهيتان ىتیایً گفحَ ىیقٌّغ. ةٍاةؼآىّزان ىیفؼاقٍاظحی داٌف

ذُتً و ؿتؼّث ّيتم ةتؼای  ُا كادر ُـحٍغ كتغرتدٍُغ کَ ایً جکٍیکن را ارجلا دُغ. جضلیلات ٌكان ىیآىّزاداٌف

جّاٌغ ةَ افؽایف جٍّع و كغرت ذٍُی کيتک کٍتغ جتا افتؼاد ٍُغ. ّالوه ةؼ ایً آىّزش ظالق ىیُا را افؽایف دهجّنیغ ایغ

      (. 18: 2016، 3 راٌگؼ، نّؿَ و داىّس کٍٍغگیؼی ىحٍّع ظّد ةِؼه ُای ذٍُیحّاٌٍغ ةَ فؼاظّر ىّكْیث از َؼفیثة

ادؼةعكی جتغریؾ  و پیاىغُای آن و ةَ ظنّص درًّر کهی پژوُف صاوؼ ؿِو ىِيی در فِو ٌلف ظالكیث َ ة 

داٌتف کتَ آىّزقتی کیفیتث جْییً در ّاىم ىِيحؼیً کٍغ و جهّیضات کارةؼدی ىِيی دارد. ىْهيانىْهيان  فؼاُو ىی

                                                             
1 -Schneider 

2 -Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. 

3 -Renger, L., Loose, F., & Dumos, F. 



 1399/  زىـحان  21قياره  وؾزیۀ پًیؼ در آمًسػ علًم اوغاوی داوؾگاٌ فزَىگیان؛                                  48

 

دُغ کَ ظالكیث ىْهيان راةٌَ ىـحلیيی ةتا ادؼةعكتی جتغریؾ آٌتان ٌحایر ٌكان ىی. ُـحٍغ کٍٍغىی دریافث آىّزان

ُتای آىّزقتی، ةایتغ فؽایف و ةِتّد ظالكیث آٌان وؼوری اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً ٌحتایر ىٌهتّب، ؿتازىاندارد ةٍاةؼایً ا

 لمّدر و ناىْهي ظٌیؼ ٌلف ةَ جّزَ ةاىٍُتّر ةِتتّد ظالكیتث ىْهيتان و ىغرؿتیً، ةؼگؽیٍٍتغ.  ُایی را ةَاؿحؼاجژی

 یِاقرو ىْؼفی ،قیزىّآ یُادوره اریةؼگؽ. ؿثا ُيیثا صائؽ ٌِاآ دّيهکؼ دةِتّ زِث زیؿاىیٍَز ،قیزىّآ افُغا

او  فْانیث دةِتّو  ىْهو ةَ کيک رىٍُّ ةَ ُيگیو...  زشىّدر آ ژیجکٍّنّاز  دهؿحفاا شگـحؼ ،ٌّ ةَ ٌّ یؾرجغ

 نکاىا جا یاةغ جلاار ٌیؽ نىْهيا آوریٌّو  ظالكیث ،یٍغافؼ یًدر ا ؿثا زم  (.310: 2017 کیٍتتتتگ،  ؿثا گؼفحَ رتمّ

 ق،ٌٌتاا ٌاییاجّ قغر زِث ؿاؿیا یُازىیٍَؿااز ز یکی انٍّّ ةَ انىغیؼ ظالكیث. یغآ ُوافؼ لىحضّ یياقؼ ةا قٌٌتاا

 ؿاظحً ىِیاو  زیةـحؼؿا ،قغمدر  ادفؼا آوریٌّ قغدر ر ىّدؼ ىماّّاز  یکی ایؼز ،ؿثا نىْهيا ظالكیثو  آوریٌّ

 (.11: 2015، 1 ُافيًؿث ا جاىم كاةمو  ةؼزـحَ ؼىا یًدر ا انىغیؼ ٌلف کَ ؿثا نٌاآ ریکا ىضیي یياقؼ

زِتث افتؽایف کتارایی ظالكیتث،  دار ةیً ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی ةایتغ درةا جّزَ ةَ راةٌَ ىذتث و ىٍْی

ُای ىٍاؿب آىّزقی و ّهيی در ایً راةٌَ آىّزش کافی ةتیٍٍغ. آىّزان، ىْهيان و داٌف آىّزان جضنیهی ةا روشداٌف

-عاذ کؼد کَ فلتي ةتؼ پایتَ ُتّش داٌتفآىّزان ظالق اجزم  ةؼای ارزیاةی و قٍاؿایی داٌفاٍُيایی  ُيچٍیً ةایغ ر

ُای زغیغ و اؿتحاٌغارد آىّزان ظالق را از ًؼیق روشىضفَّات درؿی ٌتاقغ( و داٌف یَآىّزان ٌتاقغ   کَ فلي ةؼ پا

 َ ةا اٌسام راُکارُایی ةؼای افؽایف ظالكیتث، ةتؼدُغ کَ ایً اىکان را داریو کٌحایر ایً پژوُف، ٌكان ىیپؼورش داد. 

عنتّص ىْهيتان آىّزان گاىی ىِو ةؼداریو و ایً وَیفَ ىـئّ ن جْهیو و جؼةیتث ةپیكؼفث جضنیهی و ىّفلیث داٌف

آىتّزان و ُای داٌتفُای فؼدی و قٍاظث ویژگیکٍغ کَ ّالوه ةؼ جْهیو و جؼةیث و قٍاظث جفاوتجؼ ىیّؽیؽ را ؿٍگیً

آىّزان، ةَ افتؽایف ظالكیتث ةپؼدازٌتغ. ایتً پتژوُف ُيچٍتیً درؿث ةا جّزَ ةَ ؿً و قؼایي داٌفی روش کارگیؼة

ؿتازد کتَ دُغ و آٌان را ىستّر ىتیریؽان آىّزقی كؼار ىیاظحیار ىغیؼان و ىْهيان و ةؼٌاىَقّاُغ ىفیغ و ىؤدؼی را در 

-از جّاٌاییؼام دو ًؼفَ داقحَ ةاقٍغ و آٌِا درك درؿحی ای در ىغارس ةَ ایساد ىضیٌی ةؼ پایَ اّحياد و اصحجّزَ ویژه

ای فتؼدی جّزتَ ُ، ارزقیاةی و ُغایث جضنیهی ةَ ایً جفاوتوت افؼاد داقحَ ةاقٍغ و در جغریؾُا و اؿحْغادُای ىحفا

ُو فتؼا ُایف فؼاُو ةاقغ. ایً جّزتَ قعنتی و فتؼدی ةتَ وقکّفایی جّاٌيٍغی آىّز اىکان ةؼوز وٌيایٍغ و ةؼای داٌف

ؿازد جا ظّدقتان را کكتف کٍٍتغ کتَ ایتً ىيکتً اؿتث ةاّتخ ىفِتّم ىیآىّزان را كادر کؼدن زّ ٌـتحا آرام، داٌف

 ُای فؼدی ةؼ ّيهکؼد جضنیهی جأدیؼ دارد. ظّدپٍغاره ظّدقان ةاقغ و زغا از ایً رقغ و قکّفایی ىِارت

 کاربزدیپیؾىُادات 

 پیكٍِاد یً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی راةٌَ وزّد دارد ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌحایر پژوُف صاوؼ ٌكان داد ة

 اٌف ىْهيان و اؿاجیغ در راةٌَ ةاُایی زِث افؽایف آگاُی و دُا و ىغارس کارگاهقّد کَ در داٌكگاهىی

 ُای چٍغگاٌَ ةؼگؽار گؼدد.ظالكیث و ُّش

 پیكؼفث جضنیهی، پیكٍِاد رجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالكیث ةا ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ا

ُای قّد ؿٌّح ظالكیث و ُّشرجتاط ةا ّيهکؼد جضنیهی اٌسام ىیُایی کَ در اقّد در ىكاورهىی

 چٍغگاٌَ ةؼرؿی قغه و در زِث ارجلا و قٍاؿایی آن جالش قّد.

                                                             
1 -Haffman, Rose 
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 ِاد یث ةا پیكؼفث جضنیهی، پیكٍةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالك

ةیٍی ُؼ چَ ةِحؼ ّيهکؼد آجی ؤؿـات آىّزقی زِث پیفُا و ىُای ورودی داٌكگاهقّد در آزىّنىی

 ُای ىعحهف جّزَ قّد.چٍغگاٌَ در رقحَ ُایجّاٌاییداوًهتان ةَ ؿٌّح ظالكیث و 

 از آىّزقی ریؽانقّد ةؼٌاىَیث ةا پیكؼفث جضنیهی، پیكٍِاد ىیةا جّزَ ةَ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالك 

 یادگیؼٌغگان ُای ىحٍّعُّش ةا را آىّزقی ُایروش و ُا، ىضحّای آىّزقیةؼٌاىَ ظالكیث، ةا آقٍایی ًؼیق

 ٌيایٍغ و ىْهيان روقِای جغریؾ ظّد را ةؼ اؿاس ظالكیث یادگیؼٌغگان ظّد جٍُیو ٌيایٍغ. ىٌٍتق

 یث ةا پیكؼفث جضنیهی، پیكٍِاد الكةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظ

 قّد از پؼؿكٍاىَ ظالكیث ةؼای جْیً ؿٌّح و ىیؽان ظالكیث داٌف آىّزان اؿحفاده قّد.ىی

 .در ارزقیاةی از پیكؼفث جضنیهی، ظالكیث و ُّقِای ىحٍّع داٌف آىّزان را ىّرد جّزَ كؼار دٍُغ 

 آىّزان ظالق و ةاُّش ؼظّرد ةا داٌفیث ظّد ىْهيان در ةُای ويً ظغىث ىْهيان، ةَ ظالكدر آىّزش

 آىّزان ةا  ةتؼٌغ. ُا و ّالیق ىحفاوت داٌفجّزَ قّد و جّاٌایی و داٌف ىْهيان را در جّزَ ةَ جّاٌایی

 پیؾىُادات پضيَؾی

 ُای ىكاةِی روی ُفوقّد پژقّد، پیكٍِاد ىیّزان را قاىم ىیآىةَ ایً کَ پژوُف صاوؼ جٍِا داٌف ٌُؼ

 ٌیؽ اٌسام قّد.افؼاد داٌكسّ 

 اىِ کٍغ و پؼاکٍغگی ىحغیؼُا در زّای ةَ زاىَْ دیگؼ فؼق ىیز زاىَْةا جّزَ ةَ ایً کَ اؿاؿا راةٌَ ا

 قّد ایً پژوُف در زّاىِ ىعحهف ىّرد ةؼرؿی و ىلایـَ كؼار ةگیؼد.ىعحهف ىحفاوت اؿث پیكٍِاد ىی

 ای ُيگً اؿث و ایً ُيگٍی ةؼ ىیؽان اىَْداٌكگاُی جلؼیتا زآىّزان پیفةا جّزَ ةَ ایً کَ زاىَْ داٌف

ای ٌاُيگً ٌیؽ ىّرد ةؼرؿی كؼار قّد ایً ىّوّع در زاىَْغیؼُا جأدیؼگػار اؿث، پیكٍِاد ىیُيتـحگی ىح

 گیؼد.

 ؼفث جضنیهی جأییغ قغ، ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةا اٌسام ایً پژوُف فؼض ىا ىتٍی ةؼ راةٌَ ةیً ظالكیث ةا پیك

ُای ظالكیث ؼ اؿاس ىؤنفَگؼوه آزىایف ة ام یک جضلیق آزىایكی کَ در آن افؼادقّد ةا اٌسپیكٍِاد ىی

ُای واكْی ةیً ایً ىحغیؼُا ةؼرؿی گػراٌٍغ، رواةيآىّزش ّادی را ىیةیٍٍغ و افؼاد گؼوه کٍحؼل، آىّزش ىی

 قّد.

 قّد. اؿحفاده ؽٌی دیگؼی اةؽارُای و پیكؼفث جضنیهی، ازظالكیث  گیؼیاٌغازه ةؼای ةْغی، ُایپژوُف در 

 َای پضيَؼمحذيدیت

 .کيتّد پیكیٍَ پژوُكی در راةٌَ ةا ىّوّع پژوُكی 

 اٌكگاُی ىغارس قِؼؿحان ىِاةاد ىیةَ دنیم ایً کَ زاىَْ آىاری پژوُف صاوؼ داٌف آىّزان پیف د-

 ةاقٍغ ةایغ در جْيیو ٌحایر ةَ ؿایؼ افؼاد، زٍتَ اصحیاط را رّایث کؼد.

 ی مّرت گؼفحَ اؿث. ةا جّزَ ةَ ایً کَ در جضلیلات ُيتـحگی ىضلق كادر ةَ ایً پژوُف ةَ روش ُيتـحگ

در  آزىایكی ةا كٌْیث زیادُای ژوُفجّاٌغ در ىلایـَ ةا پهث و ىْهّل ةیً ىحغیؼُا ٌیـث ٌيیجْیً رواةي ّ

 ىّرد رواةي ةیً ىحغیؼُا مضتث کؼد، و ّهث را کكف کؼد.

 ِافؼاد ظّد، اًالّات ظّد  ای ةّده اؿث وان ةَ روش پؼؿكٍاىَآىّزآوری اًالّات ایً پژوُف از داٌفزي

 .را گؽارش کؼده اٌغ کَ ایً اىؼ ىيکً اؿث ةا پغیغه ؿّگیؼی در پژوُف در ارجتاط ةاقغ
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51.                          

ُتا و ٌحتایر ٍُيتایی در درس ّهتّم ةتؼ اؿتاس دادهآىّزان ؿّم را(. جضهیم ّّاىم ىؼجتي ةا پیكؼفث جضنیهی داٌف1383ّاةغی، ميغ  
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راةٌَ ٌلف زٍـیحی دوگاٌَ ةا ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در داٌف آىّزان ؿال ؿّم دةیؼؿحان ُای قِؼ «(. 1385ّتاس زاده، یّؿف  

 .عی ارؽذ داوؾگاٌ عالمٍ طباطباییوامٍ کارؽىاپایان ،»84 -85ؿؼدقث در ؿال 
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