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 دانشگاه فرهنگیاى

 پژوهی آهوزشترویجی ـ  ناهه علوی فصل

 7931 پاییس، پانسدهنسال چهارم، شواره 

 سَادآنَزان استان فارسبررسی نیزان اىطباق نحتَای آنَزصی دوره اىتقال با ىیاز 
 

 3، محمذ مًمىی2، فريغ سىگی1بببک شمشیری

 21/11/97پػیؼش:                                                                   17/10/97دریافث: 

 

 چىیذٜ

ؿّادم را  کَ ةی  ًّرم آىّزش ىغاكـ ةؼام ُيَ کكّرُا ٌَ یک وؼكرت ؿیاؿی ةهکَ یک ٌیاز كاكْی اؿث؛ ةَ

تاؽ ىضحّام  یک ىاٌِ ّيغق در زِث کاُف ك از ةیً ةؼدف فلؼ ىی داٌٍغ. ایً پژكُف ةا ُغؼ ةؼرؿی ىیؽاف اٌٌ

آىارم پژكُف قاىم ؿَ گؼكق، کارقٍاؿاف آىّزقی دكرق اٌحلاؿ، ةا ٌیاز ؿّادآىّزاف اؿحاف فارس اٌساـ قغ. زاىَْ 

تی ةّد ك  گیؼم ركش ًتلَ یاراف ك ىعاًتاف دكرة اٌحلاؿ در اؿحاف فارس ةّد. ركش ٌيٌَّ ؿّادآىّزم، آىّزش ام ـٌ

ؿاظحَ اؿحفادق  ٌاىَ ىضلق ُا از ؿَ پؼؿف آكرم دادق ٌاىَ گؼدآكرم قغ. ةَ ىٍُّر زيِ پؼؿف 261در ىسيّع جْغاد 

ُا ةا اؿحفادق از ركش جضهیم گّیَ ك پایایی آٌِا از ًؼیق آنفام کؼكٌتاخ ؿٍسیغق قغ کَ ُؼ  اىٌَ قغ. ركایی پؼؿف

ام  جک ٌيٌَّ tُا از آزىّف  ٌاىَ از ركایی ك پایایی ىٌهّةی ةؼظّردار ةّدٌغ. ةَ ىٍُّر جسؽیَ ك جضهیم دادق ؿَ پؼؿف

ز ٌُؼ ؿَ گؼكق ىّرد پژكُف، ىیاٌگیً جياىی در دك ؿٌش كاةم كتّؿ ك ىٌهّب اؿحفادق گؼدیغ ك ٌحایر ٌكاف داد ا

دركس از ؿٌش كاةم كتّؿ ةاالجؼ اؿث. در ىلایـَ ةا ؿٌش ىٌهّب، دركس كؼآف ك فؼٍُگ اؿالىی از ةاالجؼیً 

ىیاٌگیً ةؼظّردارٌغ ك دركس ریاوی، ادةیات فارؿی، ّهّـ جسؼةی ك ّهّـ ازحياّی ىیاٌگیً کيحؼم دارٌغ ك 

 ةاقغ.  ؿٌش ىٌهّب ٌيیىضحّام آىّزقی ایً دركس در 

 ؿّادآىّزم، کارقٍاؿاف ؿّاد، آىّزش یاراف، ىعاًتاف دكرق اٌحلاؿ.ٞب:  وّیذ ٚاصٜ
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 ٔمذٔٝ

ام ةؼام پغیغ آىغف  ُا زىاٌی ؿّدىٍغٌغ کَ زىیٍَ ك داٌـحٍی ُا َة دیگؼاف اؿث آىّزش، ؿپؼدف داٌـحٍی

ُاؿث، قٌّغ. آىّزقی کَ َة ُیچ  جّاٌاییجغییؼم در ٌّآىّز ك ُيچٍیً ةؼام پؼكرش کَ َة کار گؼفحً 

(. اىؼكزق آىّزش 1389زادق،  گٌَّ جضّنی ٌیٍساىغ، از ىٍْی صلیلی ظّد دكر قغق اؿث )ٌلیب

ّاف ىّوّّی ىّرد ّالكَ ك جّزَ در اجضادیَ اركپا َة قيار ىی 1ةؽرگـاالف ُام  ركد. ًتق گؽارش َة ٍّ

قحً ك صـاب کؼدف دارٌغ ُام ةـیار  پٍسو ةؽرگـاالف ىِارت قغق، یک ارائَ کيی در زىیٍَ ظّاٌغف، ٌّ

ُام  (. آىّزش ةؽرگـاالف ىفِّىی كؿیِ ك گـحؼدق دارد ك قاىم کهیَ فْانیث2015)ةکـیچ ك دیگؼاف، 

ظنّص  ُام ىعحهف َة آىّزقی ك یادگیؼم ةؽرگـاالف َة مّرت رؿيی، غیؼرؿيی ك اجفاكی در زىیٍَ

 (. 1388غ داككدم، زادق ك ىضي )اةؼاُیو گؼدد ؿّادآىّزم ىی

ؿّادم ك كوْیث آىّزقی آٌِا دارد. کارایی  ُا، ریكَ در ةی ىاٌغگی ؿؼزىیً جؼیً دالیم ّلب ّيغق

كرم ةِیٍَ از ىٍاةِ ىّزّد آٌگاق  رؿغ. ةِؼق ُا در ؿایَ ؿّاد ك آىّزش ةَ ىٍنَ َِّر ىی ُا ك زيْیث اٌـاف

ّاىِ َة دنیم ؿٌش پاییً آگاُی ك ّيهی اؿث کَ داٌف ك جعنل کافی در اظحیار ةاقغ. ةـیارم  از ز

ؿّادم در  ؿّادم یا کو ىِارت، ةا ىكکالجی ىاٌٍغ ؿٌش پاییً درآىغ ركةؼك ُـحٍغ. از ؿّم دیگؼ ةی

ام ةؼام جغاكـ اؿحْيار آٌِاؿث. جّؿَْ کَ ظّد قاىم جضّؿ در كوْیث  کكّرُام زِاف ؿّـ كؿیهَ

ةا رقغ ؿّاد ك آىّزش دارد؛ در ٌحیسَ َة ُؼ ىیؽاف  ةاقغ راةٌَ جٍگاجٍگ اكحنادم، ازحياّی ك فؼٍُگی ىی

ّاُغ ةّد. ةغیِی اؿث کَ اٌـاف  ؿٌش ؿّاد افؽایف یاةغ، آف زاىَْ در رؿیغف ةَ جّؿَْ ىّفق جؼ ظ

جؼ ك  جّاٌغ در ىـائم فؼدم ك زيْی آگاق دیغق ك ىاُؼ، كغرت ك کارایی ةاالیی دارد کَ ىی آىّزش

(. ٌحایر ىٌانْات ٌكاف دادق اؿث کَ ؿٌش ةاالم 1393اىیؼم ىیکاؿ، جؼ ّيم ٌيایغ )پّررىىاف ك  ىاُؼاٌَ

ؿّادم  ( ك ةی2008ؿّاد در ىیاف افؼاد زاىَْ ارجتاط ىذتحی ةا ؿٌّح پاییً فلؼ دارد )گؽارش ىهی ىاالكم، 

(. ایً ىـأنَ یکی 2005، 2یک ىاٌِ ّيغق در زِث کاُف ك از ةیً ةؼدف فلؼ اؿث )ٌیاىّگـیؼا ك راةیٍـّف

جؼیً ىـائهی اؿث کَ در صاؿ صاوؼ داىٍگیؼ زّاىِ ةكؼم اؿث ك ریكَ در جاریط، فؼٍُگ،  واز ىِ

گػارد؛  ُام ؿیاؿی، اكحنادم ك فؼٍُگی ىّزّد ادؼ ىی ؿیاؿث ك اكحناد ُؼ زاىَْ دارد ك ةؼ زىیٍَ

اف ىاٌغگی ازحياع ك ّلیو ىاٌغف ظالكیث ك جّاٌایی ُيچٍیً ؿتب ّلب َ از قّد. ةا ایً ک ُا ىی ُام اـٌ
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کً ؿاظحً آف، در ةـیارم از زّاىِ ىعنّمان در کكّرُام  ؿّادم ك ریكَ ؿانیاف دراز ىّوّع ةی

ی  زِاف ؿّـ ىّرد جّزَ ةّدق اؿث، اىا آىار ك اركاـ ىّزّد ٌكاف ىی دُغ کَ در ایً زىیٍَ ىّفلیث چٍغٌا

 (.1377صامم ٌكغق اؿث )متاغیاف، 

ُا ةَ گـحؼش  ر صاؿ رقغ، ةاّخ قغق کَ دكنثُام پیكؼك در کكّرُام د فكارُام ؿیاؿی گؼكق

ؿّادم جّزَ ةیكحؼم ىتػكؿ دارٌغ. ىذالن در کكّر ىا ؿْی ةؼ ایً  کٍی ةی آىّزش ك پؼكرش ك ریكَ

کً کٍٍغ ك یا ىیؽاف  ؿّادمً جّدق ىؼدـ را ریكَ ( ةی1400اؿث کَ جا پایاف كؼف چِاردُو ُسؼم )ؿاؿ 

ر چٍیً اىؼم ىـحهؽـ كزّد ٌیؼكم اٌـاٌی کافی، ّؽـ ك آف را ةَ صغاكم ىيکً کاُف دٍُغ. جّفیق د

 (. 1393ارادق ىهی ك آگاُی از اُيیث ىـأنَ اؿث )ؿازىاف ٌِىث ؿّادآىّزم، 

جؼیً ٌِاد جْهیو ك جؼةیث رؿيی ّيّىی اؿث، ایً ؿازىاف  از آٌسا کَ كزارت آىّزش ك پؼكرش ىِو

ةعف فؼٍُگ ّيّىی ك  جْهیو ك جؼةیث، كّـاُام  جّاٌغ ىحّنی فؼایٍغ جْهیو ك جؼةیث در ُيَ ؿاصث ىی

ادُا ك ؿازىاف جْانی ّادق، ٌِ اـ ىْیار اؿالىی، ةا ىكارکث ظاٌ ُام دكنحی ك  ةعف زاىَْ اؿالىی ةؼ اؿاس ٌُ

ُام  ةؼٌاىَ  رك،  ایً ؿازىاف ةا ارائَ غیؼدكنحی ةاقغ )ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش(. از ایً

ؿازم ةؼام پؼكرش افؼاد ىؤىً ك  ُام ىعحهف، ةا ُغؼ زىیٍَ دكرقؿّادآىّزم در ؿٌش گـحؼدق ك در 

س ةا كؼآف، ةؼظّردار از آداب ك ىِارت يٍغ در  -ُام زٌغگی ةا ؿتک اؿالىی ةاؿّاد، ىأٌّ ایؼاٌی، جٌّا

ىٍغ َة کار، جّنیغ ك ىكارکث در اىّر ازحياّی، ىكحاؽ ةَ یادگیؼم  صم ىـائم ك ىكکالت زٌغگی، ّالكَ

ُا  گٌَّ ةؼٌاىَ کٍغ. ارائۀ ایً ؿّادم فْانیث ىی کٍی ةی ؼار ك اؿحلالؿ یادگیؼم در زِث ریكَةا كاةهیث اؿحي

پیاىغُام فؼدم، ظاٌّادگی، ازحياّی، ؿیاؿی، اكحنادم، ةِغاقحی ك فؼٍُگی را ةَ دٌتاؿ ظّاُغ داقث 

ؼق (. افؽكف ةؼ 1393 كرم ك جّؿَْ زّاىِ جأدیؼگػار ظّاُغ ةّد )پّررىىاف ك اىیؼم ىیکاؿ، )ُياف( ك در ِة

یث ایً، دؿحیاةی آصاد زاىَْ در ؿٌش ىٍاؿب داٌف ّيّىی ك از ةیً رفحً ةی جؼیً  دار ؿّادم یکی از اكّن

ٌلكَ زاىِ ّهيی کكّر  2-3اُغاؼ ةعف ٌُاـ ّهو، فٍاكرم ك ٌّآكرم کكّر اؿث کَ َة درؿحی در ةٍغ 

ىث ؿّادآىّزم،   (.1393ىّرد جأکیغ كؼار گؼفحَ اؿث )ؿازىاف ٌِ

ّاف یکی از دكرق ُام ىِو در ىْاكٌث  از ایً رك، در زِث رؿیغف ةَ ایً اُغاؼ، دكرق اٌحلاؿ َة ٍّ

ؿّادآىّزم آىّزش ك پؼكرش ایؼاف ك آىّزش ةؽرگـاالف، ةا اؿحفادق از ىضحّام آىّزقی ىكعل در 

ا جضنیم افؼادم کَ دكرق اكنیَ ؿّادآىّزم ر  كانب قف ٍّّاف کحاب، فؼمث ىٍاؿتی ةؼام اداىَ

تاؽ ىضحّام آىّزقی ًؼاصی اٌغ، فؼاُو ىی گػراٌغق قغق دكرق  ؿازد. در ایً پژكُف َة ةؼرؿی ىیؽاف اٌٌ

اٌحلاؿ ك ٌیازُام ؿّادآىّزاف پؼداظحَ قغ. اىیغ اؿث ٌحایر ایً پژكُف ةحّاٌغ در ةِتّد ك ارجلاء کیفیث 
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ایث ةِتّد  دٍُغگاف، یادگیؼم ىعاًتاف ك ىضحّام آىّزقی ایً دكرق، ؿٌش آىّزش آىّزش در ٌِ

كوْیث زٌغگی فؼدم ك ازحياّی فؼاگیؼاف ىؤدؼ ةاقغ. نػا ُغؼ کهی از اٌساـ ایً پژكُف ةؼرؿی ىیؽاف 

اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی دكرق اٌحلاؿ ةا ٌیاز ؿّاد آىّزاف اؿحاف فارس ةّد ك در ایً راؿحا ؿؤاالت زیؼ 

 ىٌؼح قغ:

حلاؿ ةا ٌیازُ (1 ّام آىّزقی دكرق ٌا ٌتاؽ ىضح ّادآىّزاف از دیغگاق کارقٍاؿاف َة چَ ىیؽاف ىیؽاف ٌا ام ؿ

 اؿث؟

ّام آىّزقی دكرق اٌحلاؿ ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف از دیغگاق آىّزش (2 ٌتاؽ ىضح یاراف َة چَ  ىیؽاف ٌا

 ىیؽاف اؿث؟

ٌتاؽ ىضحّام آىّزقی دكرق اٌحلاؿ ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف از دیغگاق ىعاًتاف اٌحلاؿ ةَ چَ  (3 ىیؽاف ٌا

 ىیؽاف اؿث؟

 

 ٔجب٘ی ٘ظزی پضٚٞؼ

 آٔٛسػ ثشرٌغبالٖ

از آٌسایی کَ آىّزش ةؽرگـاالف َة جاریط، ؿً، فؼٍُگ ك درزَ رقغ اكحنادم، ازحياّی ك فؼٍُگی ُؼ 

جّاف جْؼیف زاىْی ةؼام آف پیغا کؼد کَ در ُيَ کكّرُام زِاف كاةم كتّؿ  کكّر ةـحگی دارد، نػا ٌيی

ع آىّز ّاىم ةاال ك ىیؽاف جّؿَْ ةاقغ. در ُؼ یک از کكّرُایی کَ ایً ٌّ ش زؼیاف دارد، ةا جّزَ ةَ ّ

یث كؼار ىی اد ظامی از ایً ٌّع آىّزش ىّرد جأکیغ ك اكّن گیؼد. در اكنیً کٍفؼاٌؾ  ٌُاـ آىّزقی، اْة

د:  ةیً ع آىّزش چٍیً جْؼیف قغق ّة آىّزش ةؽرگـاالف فؼایٍغم »انيههی آىّزش ةؽرگـاالف ایً ٌّ

کٍٍغ، ةَ  ككحی را دٌتاؿ ٌيی ركٌغ ك ةؼٌاىَ جياـ ُا ٌيی دیگؼ ةَ آىّزقگاقاؿث کَ ةؼ اؿاس آف افؼادم کَ 

ُا، گؼایف ك ٌگؼش ك یا قٍاظث ك صم ىـائم  ىٍُّر ایساد جغییؼ در اًالّات، داٌف، درؾ یا ىِارت

 «. قٌّغ ام ىی یافحَ ُام ىـحيؼ ك ؿازىاف دار فْانیث قعنی ك یا ىضهی ظّیف، آگاُاٌَ ِّغق

یافحَ ةَ ىٍُّر ایساد زاىَْ  کٍغ آىّزش ةؽرگـاالف فْانیحی اؿث ؿازىاف ( ةیاف ىی1387زادق ) ّیـی

در صاؿ یادگیؼم از ًؼیق اٌحلاؿ داٌف، ارزش ك ىِارت ركزآىغ ةَ ةؽرگـاالف، جا ةحّاٌٍغ در زِث جکاىم 

ك جْانی صؼکث کٍٍغ ك در ؿؼٌّقث زاىَْ ظّد از نضاظ ازحياّی، فؼٍُگی، ؿیاؿی ك اكحنادم 

ُام آىّزقی  کث فْاالٌَ داقحَ ةاقٍغ. ةٍا ةؼ ایً جْؼیف، آىّزش ةؽرگـاالف قاىم کهیَ فْانیثىكار

یاةٍغ کَ ةؼظی از آٌِا ّتارجٍغ از: ؿّادآىّزم، کَ  قّد کَ ةؼام ةؽرگـاالف جغارؾ ىی ام ىی یافحَ ؿازىاف
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ُام  اىم ةؼٌاىَُام فؼٍُگی، ق قکم ٌـتی آف آىّزش ظّاٌغف ك ٌّقحً ك ریاویات پایَ اؿث؛ آىّزش

ُایی کَ  جکيیهی ك آىّزش ُام ام؛ آىّزش ك صؼفَ ُام فٍی ؿیاؿی، ازحياّی، ىػُتی ك ٍُؼم؛ آىّزش

ةؼام ارواء ٌیازُام ركاٌی، ؿؼگؼىی ك مؼؼ اككات فؼاغث ك افؽایف كؿْث دیغ ك ةِتّد ٌگؼش 

ىث ؿّادآىّزم،  قٌّغ ةؽرگـاؿ َة زٌغگی ك زِاف جغارؾ ىی  (.1393)ؿازىاف ٌِ

 

 عٛادآٔٛسی
ركد ؿّادآىّزم اؿث. ةا جّزَ َة  امٌالصی کَ گاُی َة زام کم زؼیاف آىّزش ةؽرگـاالف ةَ کار ىی

ٌّی اؿث کَ ؿّادآىّزم جٍِا یک ةْغ آف  ٌّاگ جْؼیف آىّزش ةؽرگـاالف، ایً آىّزش دارام اةْاد گ

قحً َة زةا ىضـّب ىی ٌی کَ فؼد جکهو قّد. آىّزش ؿّاد کَ ىْيّالن از آف َة آىّزش ظّاٌغف ك ٌّ

قّد، فْانیحی اؿث ةا داىٍَ ىضغكدجؼ از آىّزش ةؽرگـاالف.  کٍغ ك ریاویات ىلغىاجی جْتیؼ ك جفـیؼ ىی ىی

ام از  ؿّاد ركو كاةم ىالصَُ در کكّر ىا ك ةیكحؼ کكّرُام در صاؿ جّؿَْ، َة دنیم ایً کَ جْغاد افؼاد ةی

گی در راق پیكؼفث ازحياّی، اكحنادم ك فؼٍُگی ؿّادم ىاٌِ ةؽر دٍُغ ك ةی زيْیث کكّر را جكکیم ىی

ُام اؿاؿی ك پایَ ةؼام ةؽرگـاالٌی کَ در ؿٍیً  ؿّادم َة ىٍُّر دادف آىّزش زاىَْ اؿث، ىتارزق ةا ةی

کٍغ. از ایً رك، ركیکؼد امهی  اٌغ، اُيیث زیادم پیغا ىی ُا دؿحؼؿی ٌغاقحَ ىغرؿَ، َة ایً ٌّع آىّزش

 ؼد ؿّادآىّزم اؿث.ةؼام آىّزش ةؽرگـاالف ركیک

قحً  ؿّاد ةا ىِارت جؼیً جالش ایً اؿث کَ اقعاص ةی در ایً ركیکؼد ّيغق ُام امهی ظّاٌغف ك ٌّ

ا گكّدق قّد. اىا از آٌسایی کَ کالـ  قحارم ةؼ ركم آٌِ ك صـاب کؼدف آقٍا قٌّغ جا درُام ارجتاط ٌّ

اف اد  چیؽ ایـحا ك ىسؽا از جسؼَة قعنی اـٌ اٌغیكَ اٌـاف در ىّرد زِاف ىضـّب ُا ٌیـث ك یکی از اْة

ّاٌغف ك ٌّقحً ُیچ ىكکهی از ىكکالت ةی ىی کٍغ ك  ؿّاداف را صم ٌيی قّد، مؼؼ آىّزش ىِارت ظ

ی در ةِتّد كوِ زٌغگاٌی آٌِا ٌغارد. ةٍاةؼایً در اؿحفادق از ایً ركیکؼد اةحغا ةایغ ىٍْا ك ىفِّـ  جأدیؼ چٍغٌا

ُاؿث ىكعل کؼد، ؿپؾ َة ؿّادآىّزم پؼداظث. زیؼا  ٌـافام از ؿّاد را کَ ٌیاز اىؼكزم ا جازق

قّد. ةَ  ؿّادآىّزم، اىؼكز در صلیلث دؿحیاةی اٌـاف َة ٌّّی از اةؽار زغیغ ةؼام اٌغیكیغف ىضـّب ىی

قحً ٌَ ةَ مّرت یک غایث ك ُغفی كائو ةَ  ّتارت دیگؼ ؿّادآىّزم آىّظحً ىِارت ُام ظّاٌغف ك ٌّ

ُام زٌغگی، اؿحفادق از  ُا، ةَ ىٍُّر پؼكرش ىِارت ب اًالّات ك آگاُیام ةؼام کـ ذات، ةهکَ كؿیهَ

جؼ از ُيَ درؾ ةِحؼ زِاف  ىٍاةِ ىضیي ك ىكارکث ةیكحؼ در صیات ؿیاؿی ك ازحياّی زاىَْ ظّد ك ىِو

 قّد )ُياف(. ُـحی ىضـّب ىی

ام را َة زةاف فارؿی یا ُؼ زةاف  جّاٌغ ىحً ؿادق داٌغ کَ ىی ىؼکؽ آىار ایؼاف ٌیؽ ةاؿّاد را فؼدم ىی
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ّاق ىغرؾ رؿيی داقحَ ةاقغ یا ٌغاقحَ ةاقغ ) (. ُيچٍیً ؿّاد، 1395دیگؼم ةعّاٌغ ك ةٍّیـغ، ظ

فؾ ةا ىـائم ازحياّی ك ؿازد جا ةا اّحياد ةَ ٌ ُایی اؿث کَ فؼد را كادر ىی ُا ك كاةهیث ىسيَّّ جّاٌایی

ا را َة ركش مضیش صم کٍغ؛ ارجتاط ك جْاىم ؿازٌغق ام ةا دیگؼاف ك ىضیي  فؼدم ىّازَ قغق ك آٌِ

پیؼاىّف ةؼكؼار ٌيایغ؛ آگاُاٌَ ك اظحیارم در جّؿَْ زاىَْ ىضهی ك ىهی ىكارکث کٍغ؛ اًالّات ظّد را 

ا زٌغگی ظّد را ةِتّد ةعكغ )ؿازىاف  ىغیؼیث کٍغ، داٌف ظّد را جّؿَْ دُغ ك ةا اؿحفادق درؿث از آٌِ

ىث ؿّادآىّزم قاىم ؿَ دكرق ةغیً قؼح اؿث: 1393ٌِىث ؿّادآىّزم،  . 1(. ؿاظحار آىّزقی ٌِ

 اٌحلاؿ.   . دكرق3. دكرق جضکیو ؿّاد 2دكرق ؿّادآىّزم 

 

 دٚرٜ ا٘تمبَ

حلاؿ دكرق اٌغ یا  آىّزم را گػراٌغقجضنیم را ةؼام کـاٌی کَ دكرة ؿّاد  ام اؿث کَ فؼمث اداىَ دكرق ٌا

اـ آىّزش ك پؼكرش رؿيی ُـحٍغ، فؼاُو ىی ؿازد. فؼدم  کـاٌی کَ فاكغ قؼایي اداىَ جضنیم در ٌُ

جّاٌغ در دكرق اٌحلاؿ دتث ٌاـ کٍغ کَ دارام کارٌاىَ كتّنی دكرق ؿّادآىّزم/ دكرق جکيیهی/ دكرق  ىی

ُام  ةاقغ. ُغؼ 91 -92و اةحغایی ةْغ از ؿاؿ پایاف ٌِىث ؿّادآىّزم یا کارٌاىَ پایَ ؿّـ/ چِارـ ك پٍس

قحً ك درؾ  ىٌؼح قغق ةؼام ىعاًتاف دكرق اٌحلاؿ َة ایً كؼار اؿث: گـحؼش ىِارت ُام ظّاٌغف ك ٌّ

کارگیؼم  ىٌهب ك کارةؼد آف در زٌغگی؛ گـحؼش فؼٍُگ ك ىْارؼ دیٍی ك جّاٌيٍغؿازم افؼاد در َة

ّاٌيٍغم دؿحّرات دیٍی در زٌغگی فؼدم ك ازحياّی؛ آق ٍایی ةیكحؼ ةا ىفاُیو ریاوی ك ّهّـ ك ج

کارگیؼم آف در زٌغگی ركزىؼق؛ رقغ ةیٍف ازحياّی، فؼٍُگی ك ؿیاؿی ةؽرگـاالف. ایً دكرق قاىم  ةَ

ؿاّث آف َة مّرت ظّدآىّز ك غیؼصىّرم ًؼاصی ك ازؼا  200ؿاّث آىّزش اؿث کَ   800

ؼٍُگ ك ىْارؼ اؿالىی، ریاوی، ّهّـ جسؼةی، قّد. ىّاد درؿی ایً دكرق قاىم ادةیات فارؿی، ف ىی

ّاف کحاب اُغافی ىٌؼح قغق اؿث. ّهّـ ازحياّی ك كؼآف ىی  ةاقغ کَ ةؼام ُؼ ٍّ

 

 تحَٛ آٔٛسػ ثشرٌغبالٖ در ایزاٖ

از ُياف اةحغام ؿکٌّث  .در کكّر ىا آىّزش ةؽرگـاالف َة كغىث جاریط آىّزش ك پؼكرش اؿث

غ، ٌصکّىث ك جؼةیث افؼاد ىّرد ٌیاز ةؼام ادارق ایً صکّىث دؿث زدُا در ایؼاف کَ َة جكکیم  آریایی

ةیكحؼ ةَ  كدر ایؼاف كتم از اؿالـ، آىّزش ك پؼكرش ؿعث ًتلاجی ةّد ىٌؼح ةّدق اؿث. آىّزش ایً ٌّع 

اىی ك جؼةیث رُتؼاف ىػُتی ك دةیؼاف درةارم اظحناص داقث. جؼةیث زٍگ ةْغ از  آكراف ك فؼىاٌغُاف ٌُ
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ُام ًتلاجی ةؼام آىّزش ك پؼكرش ك صحٌی  گـحؼش فؼٍُگ اؿالىی در ایؼاف، ىضغكدیث ٌفّذ اؿالـ ك

ًّرم کَ در ىؼاکؽ آىّزقی کَ ةیكحؼ  ُام ؿٍحی ةؼام ُؼ فؼد ىـهياف ٌیؽ از ةیً رفث. َة ىضغكدیث

ُا َة مّرت  ُا كزّد ٌغاقث. جياـ ایً کّقف ىـازغ یا ىغارس ةّدٌغ قؼط ؿٍی ةؼام اؿحفادق از درس

ساـ ىی غیؼ  قغ. رؿيی ك اغهب پؼاکٍغق ٌا

كنیٌث دكنث ةؼام آىّزش ؤپؾ از آقٍایی ایؼاٌیاف ةا فؼٍُگ اركپایی ك ٌفّذ آف َة ایؼاف، كتّؿ ىـ

ُيگاٌی ىؼدـ ىٌؼح قغ ك ایساد ىغارس دكنحی ىّرد جّزَ كؼار گؼفث. در پی ایً جضٌّؿ، ىّوّع 

ىٍغاف ةَ گـحؼش فؼٍُگ ك آىّزش در ىیاف َ ام از ّالك ؿّاداف ةؽرگـاؿ ٌیؽ از ؿّم ّغٌق آىّزش ةی

در دةـحاف رصيث قیؼاز ةا کّقف ك  1286ًّرم کَ ٌعـحیً کالس اىکاةؼ در ؿاؿ  َة قغ؛ىؼدـ ىٌؼح 

ٌّگی  ُيٌث زيْی از ىكؼكًَ ظّاُاف جأؿیؾ قغ ك ىّرد اؿحلتاؿ ىؼدـ كاكِ گؼدیغ. ةؼام آگاُی از چگ

ُا  گػقحَ ك كؼف صاوؼ جاریعچَ ازيانی ایً فْانیٌث ُام ؿّادآىّزم در ًّؿ كؼف گیؼم فْانیٌث قکم

 :قّد كار ذکؼ ىی ًّر فِؼؿث ةَ

ّاُاف کَ ایً ؿؼآغاز فْانیٌث ُام اىکاةؼ در قیؼاز َة ُيٌث ىكؼكًَ جكکیم کالس 1286ؿاؿ  -1 ُام  ظ

 ؿّادآىّزم اؿث.

 جنّیب آىّزش ازتارم ُيگاٌی ةؼام کّدکاف ُفث ؿاؿ َة ةاال 1288ؿاؿ  -2

 ٌيّدف ىَّف ك دكنحی ىغارس در اىکاةؼ ُام ٌاىَ اىکاةؼ ىتٍی ةؼ جكکیم کالس جنّیب ٌُاـ 1315ؿاؿ  -3

 ُا کالس ایً در قؼکث زِث كراف پیكَ ك ّيّىی ىؤؿـات ك دكنث ؿّاد ةی کارکٍاف

 ُام اىکاةؼ کالس فْانیٌث آغاز 1322 ؿاؿ -4

 جأؿیؾ اكنیً کالس آىّزش ةؽرگـاالف در كراىیً 1328ؿاؿ  -5

گاق ّيؼاف كزارت کكّر ك جِیَ ك جٍُیو  1335ؿاؿ  -6 جسغیغ ٌُؼ در ةؼٌاىَ جْهیيات اؿاؿی ك ایساد ٍة

 «ُيَ ةاؿّاد قّیو.»ُام  کحاب

ف ؿپاق ایساد 1341 ؿاؿ -7  دٌا

ی در امفِاف ك دزفّؿ ؿّادآىّزم جسؼةی ًؼح ازؼام 1346 ؿاؿ -8  جاْة

 (.1385)قْتاٌی،  آىّزمارائَ ك ازؼام ًؼح زِاد ىهٌی ؿّاد  1355ؿاؿ  -9

در راةٌَ ةا ؿّادآىّزم در ایؼاف ك ؿایؼ کكّرُا جاکٍّف ىٌانْات ىضغكدم مّرت پػیؼفحَ اؿث؛ 

ُام ّهيی ىحْغد ك ىْحتؼ، پژكُكی در زىیٍَ  ُا ك پایگاق ام کَ ةا كزّد زـحسّم فؼاكاف در ؿایث ةَ گٌَّ

ّام آىّزقی کحاب ؿّادآىّزم ك َة  ّادآىّزم، یافث ٌكغ. ُام ؿ ُام دكرق ظنّص ىضح
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 ؽٙبعی پضٚٞؼ رٚػ
 عزح پضٚٞؼ

ایً پژكُف ةا ُغؼ ةؼرؿی ىیؽاف اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی دكرق اٌحلاؿ ةا ٌیازُام فؼاگیؼاف آف اٌساـ قغ 

ؼ ركش جّمیفی ىی ك َة نضاظ ُغؼ زؽء پژكُف ّام آىّزقی دكرق  ةاقغ. ُام کارةؼدم ك از ٌُ ىضح

ؿّادآىّزم در كانب قف ٍّّاف کحاب جغكیً قغق ك در ایً پژكُف ةا اٌحلاؿ، جّؿي ؿازىاف ٌِىث 

ٌیاز  ُام آىّزقی ك ُيچٍیً کحاب راٍُيام آىّزش ایً دكرق، جْییً قغ. ىٌانَْ ك ةؼرؿی کحاب

 ؿاظحَ ىكعل گؼدیغ. ٌاىَ ىضلق ىعاًتاف اٌحلاؿ ةا ةؼرؿی اؿٍاد ك ىغارؾ ىّزّد ك ٌیؽ از ًؼیق پؼؿف

 

 پضٚٞؼخبٔؼٝ آٔبری ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ّاصی  زاىَْ آىارم پژكُف قاىم کهیَ کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم در ادارق کم آىّزش ك پؼكرش فارس )ٌ

یاراف دكرق اٌحلاؿ ؿّادآىّزم ك  ُا(، جياىی آىّزش گاٌَ قیؼاز ك کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم قِؼؿحاف پٍر

افؼاد َة جفکیک ؿً ك  اٌغ. جْغاد ایً کهیَ ىعاًتاٌی اؿث کَ دكرق اٌحلاؿ را در اؿحاف فارس گػراٌغق

. ٌيٌَّ پژكُف ةا اؿحفادق از زغكؿ ىّرگاف ك ىضاؿتَ فؼىّؿ  اؿث 1زٍـیث ةَ قؼح زغكؿ قيارق 

ٌاىَ  پؼؿف 51ام ٌـتی اؿحفادق گؼدیغ. در ٌِایث جْغاد  گیؼم ًتلَ کّکؼاف اٌحعاب قغ ك از ركش ٌيٌَّ

ٌاىَ از گؼكق  پؼؿف 63یاراف، ك  ٌاىَ از گؼكق آىّزش پؼؿف 147از گؼكق کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم، 

 آكرم قغ ك ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفث.  ىعاًتاف ؿّادآىّزم زيِ
 

 خبٔؼٝ آٔبری پضٚٞؼ -1خذَٚ 

 عبَ 51ثبالی  عبَ 49 -41 عبَ 39 -31 عبَ 29 -21 عبَ 19 -11 خٙظ ٞبی پضٚٞؼ ٌزٜٚ

 233 3996 1842 789 244 زف ٔخبعت ا٘تمبَ

 27 279 119 87 29 ىؼد ٔخبعت ا٘تمبَ

 110 وبرؽٙبط عٛادآٔٛس

 697 یبراٖ آٔٛسػ

 

 اثشار پضٚٞؼ

در ایً پژكُف َة ىٍُّر ةؼرؿی ىیؽاف جٌاةق ىضحّام آىّزقی ةا ٌیازُام ىعاًتاف دكرق اٌحلاؿ، 

الّات از ًؼیق ؿَ پؼؿف  ؿاظحَ مّرت پػیؼفث: ٌاىَ ىضلق گؼدآكرم ًا

ٌاىَ ةا جّزَ َة اُغاؼ دكرق اٌحلاؿ ًؼاصی ك جٍُیو گؼدیغ ك  ایً پؼؿف ٌاىَ کارقٍاؿاف: پؼؿف (1
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 کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم َة ؿؤاالت آف پاؿط دادٌغ.

ٌاىَ ةا جّزَ َة اُغاؼ دكرق اٌحلاؿ ًؼاصی ك جٍُیو گؼدیغ ك  ایً پؼؿف یاراف: ٌاىَ آىّزش پؼؿف (2

 یاراف ؿّادآىّزم َة ؿؤاالت آف پاؿط دادٌغ. آىّزش

ٌاىَ ةؼ اؿاس اُغاؼ دكرق اٌحلاؿ ًؼاصی ك جٍُیو گؼدیغ ك ىعاًتاٌی  ایً پؼؿف ىعاًتاف:ٌاىَ  پؼؿف (3

 اٌغ ةَ ؿؤاالت آف پاؿط دادٌغ. کَ دكرق اٌحلاؿ را ةَ پایاف رؿاٌغق

 

 ٞب ٘بٔٝ رٚایی ٚ پبیبیی پزعؼ

مّرت ُا از ركش جضهیم گّیَ اؿحفادق گؼدیغ؛ َة ایً  ٌاىَ در ایً پژكُف زِث ىضاؿتَ ركایی پؼؿف

کَ ُيتـحگی ُؼ گّیَ ةا ٌيؼق کم ُياف ةْغ ؿٍسیغق قغ ك ًیف وؼایب ُيتـحگی َة دؿث آىغ. 

ُا از ركش آنفام کؼكٌتاخ اؿحفادق گؼدیغ. ٌحایر صامم، صاکی  ٌاىَ ُيچٍیً زِث ىضاؿتَ پایایی پؼؿف

 (.2ُا اؿث )زغكؿ  ٌاىَ از ركایی ك پایایی ىٌهّب پؼؿف

 

 ٞبی تحّیُ اعالػبت ؽیٜٛ

یاراف ك ؿّادآىّزاف از  ٌاىَ کارقٍاؿاف، آىّزش ُام صامم از ؿَ پؼؿف جسؽیَ ك جضهیم دادقزِث 

 ام اؿحفادق قغ. جـث جک ٌيٌَّ ك از ركش جی  spssافؽار  ٌؼـ

 

 ٞبی پضٚٞؼ یبفتٝ

ضؼاؼ ىْیار دادق یافحَ 3زغكؿ  ی، ىیاٌگیً ك ٌا ُام ىؼةّط ةَ  ُام جّمیفی پژكُف قاىم فؼاكٌا

یاراف  قّد در گؼكق کارقٍاؿاف ك آىّزش گٌَّ کَ ىالصَُ ىی دُغ. ُياف ُا را ٌكاف ىی ٌاىَ پؼؿف

ياّی اؿث، جؼیً ىیاٌگیً ىحْهق َة کحاب ّهّـ ازح ةیكحؼیً ىیاٌگیً ىحْهق َة کحاب فؼٍُگ اؿالىی ك کو

جؼیً ىیاٌگیً ىحْهق َة کحاب ّهّـ  اىا در گؼكق ىعاًتاف ةیكحؼیً ىیاٌگیً ىحْهق َة کحاب كؼآف ك کو

 جسؼةی اؿث. 
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 ٞب ٘بٔٝ رٚایی ٚ پبیبیی پزعؼ -2خذَٚ 

ٝ پزعؼ  ٘ٔب
ٜ  وتبة ٞبی دٚر

 ا٘تمبَ

ادثیبت 

 فبرعی

 ً فزٞٙ

 اعالٔی

 ْ ػّٛ

 تدزثی

 ْ ػّٛ

 اختٕبػی
 ریبضی لزآٖ

 وبرؽٙبعبٖ

ًیف وؼایب 

60 ُيتـحگی
/0 

– 
76

/0
 

87
/0

- 
89

/0
 

1 

82
/0 

– 
86

/0
 

71
/0 

– 
89

/0
 

59
/0 

– 
86

/0
 

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 ؿٌش ىٍْادارم

 89/0 آنفام کؼكٌتاخ

 

 

 

 یبراٖ آٔٛسػ

ًیف وؼایب 

21 ُيتـحگی
/0 

– 
77

/0
 

49
/0

- 
88

/0
 

1 

38
/0 

– 
87

/0
 

52
/0 

– 
87

/0
 

25
/0 

– 
84

/0
 

 ؿٌش ىٍْادارم

01
/0 

– 
0001

/0
 

0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 

001
/0

- 
0001

/0
 

 89/0 آنفام کؼكٌتاخ

 

 

 ٔخبعجبٖ

ًیف وؼایب 

27 ُيتـحگی
/0 

– 
77

/0
 

41
/0

- 
81

/0
 

1 

31
/0 

– 
68

/0
 

27
/0 

– 
81

/0
 

26
/0 

– 
88

/0
 

 ؿٌش ىٍْادارم

03
/0 

– 
0001

/0
 

001
/0

- 
0001

/0
 

0001/0 

014
/0

- 
0001

/0
 

03
/0

- 
0001

/0
 

04
/0

- 
0001

/0
 

 88/0 آنفام کؼكٌتاخ
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 ٞبی تٛصیفی پضٚٞؼ یبفتٝ -3خذَٚ 

ؼ
پزع

 
ٝ

٘ٔب
 

ٜ  وتبة ٞبی دٚر

 ا٘تمبَ

ادثیبت 

 فبرعی

 ً فزٞٙ

 اعالٔی

 ْ ػّٛ

 تدزثی

 ْ ػّٛ

 اختٕبػی
 وُ ریبضی لزآٖ

ٖ
وبرؽٙبعب

 51 50 50 50 51 51 51 فؼاكاٌی 

 14/4 04/4 24/4 92/3 13/4 51/4 04/4 ىیاٌگیً

 40/0 62/0 66/0 69/0 74/0 54/0 50/0 اٌضؼاؼ ىْیار

ػ
آٔٛس

 
ٖ

یبرا
 147 147 147 146 147 147 147 فؼاكاٌی 

 84/3 57/3 04/4 48/3 82/3 40/4 79/3 ىیاٌگیً

 51/0 86/0 84/0 92/0 97/0 50/0 62/0 اٌضؼاؼ ىْیار

ٖ
خبعجب

ٔ
 63 60 60 60 60 60 63 فؼاكاٌی 

 29/4 14/4 57/4 16/4 13/4 54/4 18/4 ىیاٌگیً

 51/0 67/0 40/0 44/0 96/0 36/0 48/0 اٌضؼاؼ ىْیار

 

عؤاَ اَٚ: ا٘غجبق ٔحتٛای آٔٛسؽی دٚرٜ ا٘تمبَ ثب ٘یبسٞبی عٛادآٔٛساٖ اس دیذٌبٜ 

 وبرؽٙبعبٖ عٛادآٔٛسی ثٝ چٝ ٔیشاٖ اعت؟

( ىلایـَ قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ قيارق 3در اةحغا دیغگاق کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم ةا ؿٌش كاةم كتّؿ )

ك ؿٌش ىٍْادارم  50( در درزَ آزادم 13/20ةَ دؿث آىغق ) tگؽارش قغق اؿث. ةا جّزَ َة ىلغار  4

ؼ کارقٍاؿاف، ىضحّام آىّزقی کهیَ کحاب 0001/0 از ؿٌش كاةم كتّؿ ُام دكرق اٌحلاؿ ؿّادآىّزم  از ٌُ

ؼ کارقٍاؿاف ىیؽاف اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی کهیَ  ةاالجؼ ىی ةاقغ. ایً یافحَ ةَ ایً ىٍْاؿث کَ از ٌُ

ُام دكرق اٌحلاؿ از زيهَ ادةیات فارؿی، فؼٍُگ اؿالىی، ّهّـ جسؼةی، ّهّـ ازحياّی، كؼآف ك  کحاب

 رق كاةم كتّؿ اؿث.ریاوی، ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف ك اُغاؼ ىٌؼح قغق ةؼام ایً دك
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ٛٝ٘ -4خذَٚ   ای )عغح لبُث لجَٛ( در ٌزٜٚ وبرؽٙبعبٖ ٘تبیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘
یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ آسادی tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری درخ

 0001/0 50 70/14 04/4 ادثیبت فبرعی

 0001/0 50 79/19 51/4 فزًٞٙ اعالٔی

 0001/0 50 84/10 13/4 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  0001/0 49 39/9 92/3 ػّٛ

 0001/0 49 08/13 24/4 لزآٖ

 0001/0 49 95/11 04/4 ریبضی

 0001/0 50 13/20 14/4 وُ

 

 5( ىلایـَ ك ٌحایر ایً آزىّف در زغكؿ 4در اداىَ دیغگاق کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم ةا ؿٌش ىٌهّب )

ؼ  014/0ىٍْادارم  ك ؿٌش 50( در درزَ آزادم 53/2َة دؿث آىغق ) tارائَ قغ. ةا جّزَ َة ىلغار  از ٌُ

ّام آىّزقی کحاب ًّر کهی از ؿٌش  ُام دكرق اٌحلاؿ َة کارقٍاؿاف ؿّادآىّزم، ىیؽاف اٌٌتاؽ ىضح

ُام دكرق اٌحلاؿ جا صغكدم جّاٌـحَ اؿث  ىٌهّب ةاالجؼ اؿث. ایً یافحَ َة ایً ىٍْاؿث کَ ىضحّام کحاب

ُام ادةیات فارؿی، ّهّـ  ٌهب در ىّرد کحابگّم ٌیازُام فؼاگیؼاف ایً دكرق ةاقغ. انتحَ ایً ى پاؿط

ُا ةا ٌیازُام  کٍغ. ىیؽاف اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی ایً کحاب جسؼةی، ّهّـ ازحياّی ك ریاوی مغؽ ٌيی

 فؼاگیؼاف در ؿٌش ىٌهّب ىٍْادار ٌیـث.

 
ٛٝ٘ -5خذَٚ   ای )عغح ٔغّٛة( در ٌزٜٚ وبرؽٙبعبٖ ٘تبیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘

یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ  tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری آسادیدرخ

 56/0 50 58/0 04/4 ادثیبت فبرعی

 0001/0 50 74/6 51/4 فزًٞٙ اعالٔی

 19/0 50 30/1 13/4 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  46/0 49 -74/0 92/3 ػّٛ

 015/0 49 53/2 24/4 لزآٖ

 57/0 49 56/0 04/4 ریبضی

 014/0 50 53/2 14/4 وُ
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دٚرٜ ا٘تمبَ ثب ٘یبسٞبی عٛادآٔٛساٖ اس دیذٌبٜ عؤاَ دْٚ: ا٘غجبق ٔحتٛای آٔٛسؽی 

 یبراٖ ثٝ چٝ ٔیشاٖ اعت؟ آٔٛسػ

آىغق اؿث.  6( ىلایـَ قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ قيارق 3یاراف ةا ؿٌش كاةم كتّؿ ) در اةحغا دیغگاق آىّزش

ؼ 0001/0ك ؿٌش ىٍْادارم  146( در درزَ آزادم 95/19َة دؿث آىغق )  tةا جّزَ َة ىلغار   از ٌُ

ّادآىّزم ةاالجؼ از ؿٌش كاةم كتّؿ ىی یاراف، ىضحّام آىّزقی کهیَ کحاب آىّزش ةاقغ.  ُام دكرق اٌحلاؿ ؿ

ؼ آىّزش تاؽ کهیَ کحاب ایً یافحَ َة ایً ىٍْاؿث کَ از ٌُ ّام آىّزقی اٌٌ حلاؿ از  یاراف ىضح ُام دكرق ٌا

ك ریاوی، ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف  زيهَ ادةیات فارؿی، فؼٍُگ اؿالىی، ّهّـ جسؼةی، ّهّـ ازحياّی، كؼآف

 ك اُغاؼ ىٌؼح قغق در ایً دكرق كاةم كتّؿ اؿث.
 

 

 یبراٖ ای )عغح لبثُ لجَٛ( در ٌزٜٚ آٔٛسػ ٘تبیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ -6خذَٚ 
یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ آسادی tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری درخ

 0001/0 146 56/15 79/3 ادثیبت فبرعی

 0001/0 146 45/33 40/4 فزًٞٙ اعالٔی

 0001/0 146 21/10 82/3 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  0001/0 145 35/6 48/3 ػّٛ

 0001/0 146 96/14 04/4 لزآٖ

 0001/0 146 02/8 57/3 ریبضی

 0001/0 146 95/19 84/3 وُ
 

 

ارائَ  7( ىلایـَ قغ ك ٌحایر ایً آزىّف در زغكؿ 4یاراف ةا ؿٌش ىٌهّب ) در اداىَ دیغگاق آىّزش

از  0001/0ك ؿٌش ىٍْادارم  146( در درزَ آزادم  -59/3َة دؿث آىغق ) tقغق اؿث. ةا جّزَ ةَ ىلغار 

جؼ اؿث.  ُام دكرق اٌحلاؿ از ؿٌش ىٌهّب پاییً یاراف ىیؽاف اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی کحاب ٌُؼ آىّزش

ُا ةا ٌیازُام فؼاگیؼاف ایً دكرق در صغ ىٌهّب  ایً یافحَ ةَ ایً ىٍْاؿث کَ اٌٌتاؽ ىضحّام ایً کحاب

ؼ ؿازىاف ٌِىث ؿّادآىّزم فامهَ دارد. انتحَ ایً ىٌهب در ىّرد ٌیـث ك  ةا ىیؽاف اٌٌتاؽ ىّرد ٌُ

کٍغ. ایً یافحَ صاکی از آف اؿث کَ ىیؽاف  ُام فؼٍُگ اؿالىی، ّهّـ جسؼةی ك كؼآف مغؽ ٌيی کحاب

 ُا ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف ةـیار ىٍاؿب اؿث.  اٌٌتاؽ ىضحّام آىّزقی ایً کحاب
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ٛٝ٘٘ت  -7خذَٚ   یبراٖ ای )عغح ٔغّٛة( در ٌزٜٚ آٔٛسػ بیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘
یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ آسادی tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری درخ

 0001/0 146 -95/3 79/3 ادثیبت فبرعی

 0001/0 146 58/9 40/4 فزًٞٙ اعالٔی

 030/0 146 -15/2 82/3 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  0001/0 145 -71/6 48/3 ػّٛ

 51/0 146 64/0 04/4 لزآٖ

 0001/0 146 -02/6 57/3 ریبضی

 0001/0 146 -59/3 84/3 وُ

 

عؤاَ عْٛ: ا٘غجبق ٔحتٛای آٔٛسؽی دٚرٜ ا٘تمبَ ثب ٘یبسٞبی عٛادآٔٛساٖ اس دیذٌبٜ 

 ٔخبعجبٖ دٚرٜ ا٘تمبَ ثٝ چٝ ٔیشاٖ اعت؟

( ىلایـَ قغ کَ ٌحایر آف در 3زِث پاؿط َة ایً ؿؤاؿ، دیغگاق ىعاًتاف دكرق اٌحلاؿ ةا ؿٌش كاةم كتّؿ )

ك ؿٌش ىٍْادارم  62( در درزَ آزادم 82/19َة دؿث آىغق ) tآىغق اؿث. ةا جّزَ َة ىلغار  8زغكؿ قيارق 

ّام آىّزقی کهیَ ک ىی 0001/0 حلاؿ، ىضح ؼ ىعاًتاف دكرق ٌا ّاف گفث از ٌُ ُام دكرق اٌحلاؿ  حابج

ٌتاؽ ىضحّام  ؿّادآىّزم ةاالجؼ از ؿٌش كاةم كتّؿ ىی ؼ ىعاًتاف ٌا ةاقغ. ایً یافحَ َة ایً ىٍْاؿث کَ از ٌُ

حلاؿ از زيهَ ادةیات فارؿی، فؼٍُگ اؿالىی، ّهّـ جسؼةی، ّهّـ ازحياّی،  آىّزقی کهیَ کحاب ُام دكرق ٌا

 ؼ ىٌؼح قغق در ایً دكرق كاةم كتّؿ اؿث.كؼآف ك ریاوی، ةا ٌیازُام ؿّادآىّزاف ك اُغا
 

 

ٛٝ٘ -8خذَٚ   ای )عغح لبُث لجَٛ( در ٌزٜٚ ٔخبعجبٖ دٚرٜ ا٘تمبَ ٘تبیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘
یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ آسادی tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری درخ

 0001/0 62 53/19 18/4 ادثیبت فبرعی

 0001/0 59 93/32 54/4 فزًٞٙ اعالٔی

 0001/0 59 09/9 13/4 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  0001/0 59 32/20 16/4 ػّٛ

 0001/0 59 78/29 57/4 لزآٖ

 0001/0 59 14/13 14/4 ریبضی

 0001/0 62 82/19 29/4 وُ
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ارائَ قغق  9( ىلایـَ قغ ك ٌحایر ایً آزىّف در زغكؿ 4در اداىَ دیغگاق ىعاًتاف ةا ؿٌش ىٌهّب )

ؼ  0001/0ك ؿٌش ىٍْادارم  62در درزَ آزادم  (54/4َة دؿث آىغق ) tاؿث. ةا جّزَ َة ىلغار  از ٌُ

ّام آىّزقی کحاب ٌتاؽ ىضح حلاؿ، ىیؽاف ٌا حلاؿ در کم از ؿٌش ىٌهّب ةاالجؼ  ىعاًتاف دكرق ٌا ُام دكرق ٌا

ّام کحاب ّاٌـحَ اؿث پاؿط اؿث. ایً یافحَ َة ایً ىٍْاؿث کَ ىضح حلاؿ جا صغكدم ج گّم  ُام دكرق ٌا

 کٍغ.  ُام ّهّـ جسؼةی ك ریاوی مغؽ ٌيی ق ةاقغ. انتحَ ایً ىٌهب در ىّرد کحابٌیازُام فؼاگیؼاف ایً دكر

 
ٛٝ٘ -9خذَٚ   ای )عغح ٔغّٛة( در ٌزٜٚ ٔخبعجبٖ دٚرٜ ا٘تمبَ ٘تبیح آسٖٔٛ تی ته ٕ٘

یٗ  ٖ  ٔیبٍ٘ ٝ آسادی tٔیشا  عغح ٔؼٙبداری درخ

 003/0 62 11/3 18/4 ادثیبت فبرعی

 0001/0 59 57/11 54/4 فزًٞٙ اعالٔی

 28/0 59 07/1 13/4 ػّْٛ تدزثی

ْ اختٕبػی  005/0 59 90/2 16/4 ػّٛ

 0001/0 59 87/10 57/4 لزآٖ

 1/0 59 67/1 14/4 ریبضی

 0001/0 59 54/4 29/4 وُ

 

 ٌیزی ثحث ٚ ٘تیدٝ

ساـ  ُا ك  قغق ةؼام جّؿَْ ةؼٌاىَ درؿی ٌّ ةؼام یادگیؼٌغگاف ةؽرگـاؿ، ٍُّز فامهَ ةا كزّد اكغاىات ٌا

جٍاكىات ةیً ٌیازُام یادگیؼم، اُغاؼ ك ىضحّام ةؼٌاىَ درؿی صم ٌكغق اؿث. اغهب در کكّرُام 

ىی زؼیاف یافحَ ُام ىؼد اٌغ ك از ًؼیق ؿازىاف مٍْحی کَ کار یادگیؼم را در ىلیاس کّچک آغاز کؼدق

اؿث، ةؼٌاىَ درؿی کهی كزّد ٌغارد. ایً کكّرُا ةَ ةؼٌاىَ درؿی آزاد اّحلاد دارٌغ )كًٍی، اةؼاُیيیاف ك 

ُام ؿّادآىّزم از كغىث ةـیارم ةؼظّردارٌغ، اُغاؼ  (. در ایؼاف ةا كزّد آف کَ ةؼٌاى1386َکیاقؼم، 

ام ؿّادآىّزم در زِث جضلق ایً اُغاؼ ُ ُا از كتم ىكعل قغق ك دؿث اٌغرکاراف دكرق ایً ةؼٌاىَ

 کٍٍغ.  جالش ىی

ؼ ؿَ گؼكق ىّرد پژكُف، ىضحّام  ُياف آىّزقی ایً دكرق  گٌَّ کَ ٌحایر ایً پژكُف ٌكاف داد از ٌُ

جسؼةی، ّهّـ  اؿالىی، ّهّـ فارؿی، فؼٍُگ ُام ادةیات كاةم كتّؿ اؿث ك در ؿٌش ىحّؿي، کحاب

ُا ةا  ٌیازُام ىعاًتاف ایً دكرق را جأىیً کٍغ. در اداىَ ىیاٌگیً ازحياّی، كؼآف ك ریاوی جّاٌـحَ اؿث
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ؿٌش ىٌهّب ىلایـَ قغ ك ٌحایر ٌكاف داد کَ دركس فؼٍُگ اؿالىی ك كؼآف از ةاالجؼیً ىیاٌگیً 

ّاٌـحَ گّم ٌیازُام فؼاگیؼاف دكرق اٌحلاؿ  اٌغ پاؿط ةؼظّردار ةّد ك ایً دك درس در ؿٌش ةـیار ىٍاؿتی ج

یم اُيیث آىّزش كؼآف ك فؼٍُگ اؿالىی در کكّر ىا، ةغیِی اؿث کَ جّزَ َة ىضحّام ةاقٍغ. َة دن

آىّزم ةیكحؼ  ُام ؿّاد ریؽاف درؿی دكرق آىّزقی ك جضلق اُغاؼ ایً دك کحاب در ىیاف ًؼاصاف ك ةؼٌاىَ

 از ؿایؼ دركس اؿث. 

ؿی، ریاوی، ّهّـ ُام ادةیات فار در زىیٍَ ىضحّام آىّزقی ك ىیؽاف اٌٌتاؽ آف ةا اُغاؼ کحاب

ُا جا صغكدم ةا ؿٌش اٌٌتاؽ ىّرد اٌحُار  جسؼةی ك ّهّـ ازحياّی ٌحایر پژكُف ٌكاف داد کَ ىیاٌگیً

ُا ٌحّاٌـحَ اؿث ٌیازُام ىعاًتاف ظّد را َة ةِحؼیً  فامهَ دارد. ةؼ ایً اؿاس ىضحّام آىّزقی ایً کحاب

در ایً زىیٍَ ةایغ مّرت پػیؼد. از ُام ةیكحؼم  قکم ىيکً ك در ؿٌش ىٌهّب ةؼًؼؼ ؿازد ك جالش

ّارد اقارق کؼد:  زيهَ ىكکالت کحاب فارؿی دكرق اٌحلاؿ ىی ّاّغ زةاف فارؿی جّاف َة ایً ى ىیؽاف ك

قّد ك زةاف ةّىی ك  ةیً زةاف فارؿی کَ آىّزش دادق ىی قغق در کحاب ادةیات فارؿی زیاد اؿث؛ ىٌؼح

ىٌانب کحاب  ارؿی دكرق اٌحلاؿ ةـیار زیاد اؿث؛ىضهی ىعاًتاف ُيعّاٌی كزّد ٌغارد؛ صسو کحاب ف

درؾ ك فِو ةؼظی ىٌانب ةؼام ؿّادآىّزاف ىكکم اؿث ىاٌٍغ  فارؿی ةا فٌّث ریؽ ٌّقحَ قغق اؿث ك

 قْؼُا ك كّاّغ فارؿی.

ةاقغ ك  ُام درؿی اةحغایی ىی ةؼظی ّّاىم وْف آىّزش درس ریاوی کَ ىؼةّط ةَ ىضحّام کحاب

ىضغكد ، ىضغكدیث زىافچٍیً ىٌؼح قغ:  ظنّص ایساد کؼدق اؿث، ایًُایی را در ایً  ىضغكدیث

ّا ك فْانیث ىٍاؿب حعاب ىضح جّزَ ّغـ ، ّغـ ُياٍُگی در ارائَ ىٌانب ىضحّام درس، کؼدف ىْهو در ٌا

را ةیكحؼ َة درس  افؼادکَ ىحٍّع ُام فکؼم  ةازم كزّد ةَ جّزِی ةیةَ ىْؼفی ىكاُیؼ ریاوی کكّر، 

 )ؿایث قاپؼؾ(.گیؼٌغق  ةَ ٌیازُام امهی آىّزش ّغـ جّزَ ریاوی زػب کٍغ،

ّام کحاب ریاوی در پایَ اةحغایی را ىی ّاىم ك ٌلاط وْف در زىیٍَ ىضح ّاىم  ىسيَّّ ایً ّ ّاف از ّ ج

ث؛ زیؼا ُياف حلاؿ ؿّادآىّزم ٌیؽ داـٌ قّد ةؼٌاىَ  گٌَّ کَ ىالصَُ ىی امهی وْف درکحاب ریاوی دكرق ٌا

ـحَ اؿث پاؿط ك در ُيَ دكرق درؿی ریاوی جا کٍّف گّم ٌیازُام  ُام جضنیهی آىّزش ك پؼكرش ٌحٌّا

ُام ىعحهف جضنیهی در یادگیؼم ایً درس دارام ىكکالجی  آىّزاف در دكرق ىعاًتاف ظّد ةاقغ ك داٌف

ؼات کارقٍاؿاف ك آىّزش حلاؿ ؿّادآىّزم ٌیؽ كوْیث َة ُيیً مّرت اؿث. ٌُ یاراف  ُـحٍغ. در دكرق ٌا

ّاردم از كتیم: صسو زیاد کحاب ریاوی، ىٌانب  زم ٌیؽ جأییغؿّادآىّ کٍٍغق ىٌانب ارائَ قغق اؿث؛ ى

ّار َة ّار ك غیؼكاةم درؾ ةّدف ىتضخ درمغ ك جٍاؿب،  پیچیغق ك دق كیژق كـيث آظؼ کحاب ریاوی، دق
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ُا،  ق ىـأَنكیژ ىفِّـ کـؼ ك زيِ ك جفؼیق آٌِا ةؼام فؼاگیؼاف، پیچیغق ةّدف آزىّف پایاٌی درس ریاوی َة

 ُام کحاب.  ىضغكد ةّدف زىاف جغریؾ ریاوی ك ٌغاقحً زىاف ةؼام صم جيؼیً

ُام اؿاؿی كزّد ایً ةؼٌاىَ  ّهّـ ازحياّی یکی دیگؼ از دركس دكرق اٌحلاؿ اؿث. یکی از وؼكرت

درؿی، نؽكـ ایساد ّكق ك ّالكَ ٌـتث َة ؿؼزىیً ك صفٍ کكّر، قٍاظث ىٍاةِ ك اؿحْغادُام آف ك 

 (. در ظنّص ىـائم ك1391ُيچٍیً صفٍ ك اٌحلاؿ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر اؿث )فالصیاف ك ُيکاراف، 

ؼات کارقٍاؿاف ك آىّزش ةٍغم ك ارائَ قغق اؿث:  یاراف ؿّادآىّزم زيِ ىكکالت ایً کحاب، ٌُ

آىّزاف دارد ك ةا جّزَ َة ىغت زىاف جغریؾ،  ىضحّام کحاب ّهّـ ازحياّی ىتاصذی فؼاجؼ از ٌیاز ؿّاد

اؿث صسو ةـیار زیادم دارد؛ ىٌانب ایً کحاب ةیكحؼ ةَ مّرت کهی ك کكّرم ًؼاصی قغق ك ةِحؼ 

یاراف صق اٌحعاب ك جغریؾ ىٌانب ىّرد  ام اٌحعاب قٌّغ ك یا آىّزش ىٌانب ةَ مّرت ىضهی ك ىٌٍلَ

ٌیاز فؼاگیؼاف، از ىیاف کم ىٌانب را داقحَ ةاقٍغ جا ؿّادآىّزاف در یادگیؼم آف ىكارکث ةیكحؼم داقحَ 

دٍُغگاف دارام  آىّزشةاقٍغ؛ ىٌانب ةا جّزَ َة ٌیازُام ؿٍی فؼاگیؼاف ًؼاصی ٌكغق اؿث؛ ةؼظی از 

 قّد. ىٍغم اٌساـ ٌيی مالصیث الزـ در جغریؾ دركس ٌیـحٍغ ك ًؼاصی ؿؤاالت اىحضاٌی ةا دكث ك ُغؼ

ّاٌـحَ  ُيچٍیً ٌحایر پژكُف ٌكاف داد ىیاٌگیً درس ّهّـ جسؼةی ٌیؽ جا صغم پاییً ةّد ك ایً درس ٌح

زىیٍَ ىضحّام درس ّهّـ جسؼةی ٌیؽ ٌیازُام ىعاًتاف ایً دكرق را در ؿٌش ىٌهّب ةؼًؼؼ ؿازد. در 

یار زیاد ك ؿٍگیً اؿث ك ىغت یاراف درظّر جّزَ اؿث:  ٌُؼات کارقٍاؿاف ك آىّزش صسو ىٌانب ـة

ىٌانب کحاب ّهّـ جسؼةی کاىالن كاوش ٌیـث  یافحَ ةَ آىّزش ّهّـ جسؼةی ىضغكد اؿث؛ زىاف اظحناص

ّزَ ةَ ٌیازُام ؿٍی فؼاگیؼاف ًؼاصی ىضحّام آىّزقی ةا ج ك درؾ آف ةؼام ىعاًتاف ىكکم اؿث ك

 ٌكغق اؿث.

 

 پیؾٟٙبدٞبی پضٚٞؼ

ؼ گؼفحً قؼایي ؿٍی ك كیژگی ةؼ اؿاس ٌحایر پژكُف اٌحُار ىی ُام ىعاًتاف ایً دكرق،  ركد ويً در ٌُ

ُام ىعاًتاف  در زِث کاُف ىضحّام آىّزقی جالش گؼدد. ُيچٍیً الزـ اؿث کَ ةا جّزَ َة كیژگی

ّا ةَ امهی ؿّادآىّزم ك قٍاظث ٌیازُام آٌِا، جتییً اُغاؼ ةؼٌاىَ درؿی ك اٌحعاب ك چیٍف ىضح

ركز قٌّغ کَ در زِث جـِیم یادگیؼم ةؼام زٌغگی ةا یکغیگؼ، یادگیؼم ةؼام  ام ىحضّؿ ك َة گٌَّ

اةؼایً جّمیَ 1390داٌـحً، یادگیؼم ةؼام اٌساـ دادف ك ةاالظؼق یادگیؼم ةؼام زیـحً ةاقٍغ )گّیا،  (. ٍة

َ ىعاًتاف جِیَ قّد ك  ُام دكرق اٌحلاؿ ىحٍاؿب ةا ٌیازُام قّد ىٌانب ك ىضحّام آىّزقی کحاب ىی ركزٌا

ةِحؼ اؿث ىٌانب َة مّرت ةّىی ك ىضهی ًؼاصی گؼدد جا ؿّادآىّزاف در یادگیؼم آف ىكارکث 
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 ةیكحؼم داقحَ ةاقٍغ.  

یً زٌغگی زایگؽیً ةؼظی از ىّاد درؿی قّد. ایً  گؼدد درؿی ةا ٌاـ ىِارت پیكٍِاد ىی ُام ٌّ

ّارد زیؼ ةاق ٌّگی اؿحفادق از ّاةؼ ةاٌک، درس درةؼگیؼٌغق ىفاُیيی ُيچّف ى غ: کار ك فٍاكرم، چگ

ٌّگی اؿحفادق از ركزٌاىَ، ىسهَ ك کحاب َة مّرت  ، گّقی ىّةایم ك جتهث، چگ ٌّگی اؿحفادق از رایاٌَ چگ

ُام ىسازم ك اؿحفادق مضیش از آٌِا. ةَ ّالكق  ىهی ك آقٍایی ةا قتکَ  ُام رؿاٌَ ایٍحؼٌحی، آقٍایی ةا قتکَ

ب آىّزقی ُيؼاق ةا جناكیؼ ىؼجتي ةا آف، در کالس درس ارائَ قٌّغ جا اىکاف درؾ قّد ىٌان جّمیَ ىی

ا ةؼام ىعاًتاف فؼاُو قّد.  ك فِو آٌِ

یاراف در دكرة اٌحلاؿ دارام ىغرؾ جضنیهی دیپهو ُـحٍغ ك ایً  ٌُؼ َة ایً کَ جْغادم از آىّزش

یاراف ةا  اقغ، نػا اؿحفادق از آىّزشىـأنَ ىيکً اؿث در فؼایٍغ جغریؾ ك یادگیؼم ىعاًتاف جأدیؼگػار ة

ُام آىّزش  ُام ىؼجتي ةا آىّزش ؿّادآىّزم، ُيچّف رقحَ ىغارؾ جضنیهی داٌكگاُی ك رقحَ

ُا کيک کٍغ. ُيچٍیً  جّاٌغ ةَ ةِتّد ك ارجلاء آىّزش ُام ىعحهف ّهّـ جؼةیحی ىی اةحغایی ك قاظَ

يٍغ ك  قّد آىّزش پیكٍِاد ىی کَ در چٍغیً دكرق آىّزش ؿّادآىّزم   ةاجسؼَةدٍُغگاف از ةیً افؼاد جٌّا

 ام ىّرد ٌیاز اٌحعاب قٌّغ. ُام صؼفَ اٌغ ك ةا اؿحفادق از جْییً مالصیث ىكغّؿ َة فْانیث ةّدق

ُام جضّؿ ةٍیادیً در آىّزش ك پؼكرش، ُيگاـ  ُام ةؼٌاىَ جؼجیتی اجعاذ گؼدد ىحٍاؿب ةا زیؼؿاظث

رغو  ا ُؼ ًؼح در قّرام ّانی آىّزش ك پؼكرش ك ّهیُام ىؼجتي ة ةا جنّیب کاىم جياىی ىّوّع

جنّیب ك ازؼام ّيهیاجی ىؼصهَ اكؿ ٌُاـ آىّزقی ةؽرگـاالف، جالش كاكْی ایً ةاقغ کَ ةا جْییً یک 

ُا آف ُو ةا جغكیً ؿاظحار  ُام ىّزّد در ىـیؼ جّؿَْ پایغار در ُيَ ّؼمَ قغق از فؼمث ةؼٌاىَ صـاب

ّاییزاىِ ٌُاـ آىّزش ةؽرگـاالف ) ٌّگی قکم -جّزَ َة ارزش ىضح ؼ  چگ گیؼم ٌُاـ آىّزقی ىغ ٌُ

ُام درؿی، ٌضّق ؿٍسف ك ارزقیاةی جضنیهی، جأىیً ىٍاةِ  ُام فْهی ك اداىَ ةؼٌاىَ ىحّنیاف، ٍّاكیً دكرق

ؼق ىانی ك آىّزقی ىؼةًَّ ك ...( اؿحفادق قّد. در ایً راؿحا وؼكرم اؿث در ىـیؼ ؿاىاف گیؼم  دُی ك ِة

ُام فىا، ىغیؼیث ىٍاةِ اٌـاٌی، جسِیؽات ك ٌُایؼ آف در راؿحام ىٌانتات ىلاـ ىُْو  ز َؼفیثصغاکذؼم ا

ُا كوْیث ؿّادآىّزم ةؽرگـاالف را ةؼام ُيیكَ  رُتؼم ُيگاـ ةا ىـائم اّحلادم ك ىنهضث اٌغیكی

مّرت گیؼد ك راز اؿحيؼار دُیو ٌَ پایاف دُیو؛ زیؼا ُؼ جغییؼ ك جضّؿ ةایغ دكیلان ةؼ ىتٍام پیكؼفث ك جضّؿ 

قّد کَ ىٍف ّهيی، ةاكر  ةؼكؼارم پیٌّغ ّهو ك داٌایی ك ایياف َة ؿّم کياالت كاكْی، زىاٌی ارزش ىی

 ّهيی، قعنیث ّهيی رفحار ّهيی ك ّيهی ارزقی ةكّد كالغیؼ.
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Abstract 

Today, continuous learning for all countries, not a political necessity but also a 
real need so that illiteracy is a major barrier to reducing and eliminating poverty 
know. This study aimed to determine the consistency of educational content in 
transition period, with literacy needs of Fars province. The study population 
included three groups, literacy experts, training and audience Fellowship of the 
transition period. Sampling method was stratified sampling approach and finally 
261 questionnaires were collected. In order to collect data was used by three 
questionnaires. The validity of using item analysis and reliability through 
Cronbach's alpha was determined that all three had good reliability and validity 
of the questionnaire. In order to analyze data one sample t test was used in both 
acceptable and desirable level.The results showed that the three groups studied, 
an average of all courses higher than acceptable level. Compared to the desired 
level, courses Qoran and Islamic culture had the highest average and math, 
Persian literature, Science, and Social sciences are on average lower. 
Educational content of this courses is not desirable. 

Keywords: literacy, literacy experts, Training Fellowship, audiences of 
transition period. 
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