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 چکیده
 ای ذطفَ ُای ـالذیث ىیظاف ةطرغی ذاكط، پژكُؼ از ُصؼ

ةط اغاس دیصگاق  ُيصاف ؽِط دكـ ىحّغهَ دكرق زف دةیطاف

 پیيایؾی ٌّع از جّـیفی ایً پژكُؼ ةاؽص. گطایی ىیغازٌصق

 ىحّغهَ دكرق زف دةیطاف را ىهانٍَ ایً آىاری حاىٍَ. اغث

 ایسّؽَ گیطیٌيٌَّ ركش ةا. اٌص دادق جؾکیم ُيصاف طؽِ دكـ

از  ٌفط 150 ةط اغاس حصكؿ ىّرگاف جٍصاد ای ىطذهَ چٍص

ُا از پطغؾٍاىَ  آكری دادق ةطای حيً. ؽصٌص دةیطاف اٌحشاب

 75/0اغحفادق ؽص. پایایی پطغؾٍاىَ از نطیق آنفای کطكٌتاخ 

 ُای ثـالذی از دةیطاف کَ داد ٌؾاف ُا ىراغتَ ؽص. یافحَ

 غؤاالت در ذانی کَ ٌحایج. ةطسّردارٌص گطاییغازٌصق ای ذطفَ

 ةط ىتحٍی ای ذطفَ ُای ـالذیث از دةیطاف داد ٌؾاف ىفاذتَ

 ُا ٌؾاف ٌحایج یافحَ ُيچٍیً .ٌیػحٍص ةطسّردار گطایی غازٌصق

در جطةیث ىٍهياف داد ىطاکظ آىّزش ٌانی ٌلؼ ىؤثطی 

 گطا ٌصاؽحٍص. غازٌصق
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Abstract  
 

The purpose of this study was to examine female 
high school teachers' professional competencies 

based on constructivism perspective in Hamedan 

city. This research is a descriptive survey. 
Statistical population of this study consists of all 

female high school teachers of Hamedan city. 150 

teachers were selected based on multi-step cluster 
sampling method and according to Morgan Table. 

A questionnaire was used for data collection. Its 

reliability was estimated through Cronbach’s 
Alpha which turned out to be about 0/75. The 

findings showed that the participating teachers 

have professional competences while interviews 
showed that the teachers do not have professional 

competencies according to constructivism 

perspective. Moreover, higher education centers 
did not have influential roles in upbringing 

constructivist teachers. 
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  هقدهه

گضاری ٌیطكی اٌػاٌی در زىیٍَ ؽکّفایی در حاىٍَ،  ٌٍّاف ةارزجطیً ٌيّد غطىایَ ُای آىّزؽی ةَ ٌياـ

جّاٌص ٌلؼ جطیً ك ىؤثطجطیً ةشؾی اغث کَ ىیٌلؼ اـهی را ةطٌِصق دارٌص. آىّزش ةَ ٌٍّاف اـهی

اغحلتاؿ ىطدـ ةَ آىّزش در جياىی  آىار ك اركاـ، ذاکی از اغاغی در جّغٍَ پایصار کؾّر ایفا کٍص.

غهّح آىّزؽی اغث ك ةَ ىّازات آف، کیفیث ةطجط، ىصیطیث ىؤثطجط ك اٌهتاؽ آىّزش ةا ٌیازُای 

حاىٍَ، ىّرد جّحَ كطار گطفحَ اغث؛ جا آٌخا کَ ٌاىطاف ةطحػحَ اكحفادی حِاف، ٌَ ىّاد اكنیَ، ٌَ 

اٌص. ةٍاةطایً حای جٍخب  ی جّغٍَ كهيصاد کطدقاٌطژی ك ٌَ غطىایَ، ةهکَ آىّزش را ةَ ٌٍّاف ٌاىم اـه

ُای اسیط، در ىّكٌّات ىشحهف، ُيگی ةط  ٌیػث کَ احالس حِاٌی غطاف کؾّرُا، در نی غاؿ

اٌص. ةَ ُيیً ىٍيّر، یٌّػکّ ٌیظ ةطای  ىػئهَ آىّزش ةَ ٌٍّاف راق ذم ىؾکالت حِاٌی جأکیص داؽحَ

کطدف؛  فحً ةطای زیػحً؛ یادگطفحً ةطای ٌيمآىّزش، چِار اـم اغاغی پیؾٍِاد کطدق اغث: یادگط

 (.1378یادگطفحً ةطای یاد دادف؛ یادگطفحً ةطای ةا ُو زیػحً )یٌّػکّ، پاریع، 

ریظی آىّزؽی نتق ٌيط گطكق ىؾاكراف جطیً اُصاؼ ةطٌاىَاز حِث دیگط، یکی از اـهی

ی جرهیهی در ىّرد ُط ُا ( اغحلطار یک ٌياـ آىّزؽی کارآىص ةا جّحَ ةَ کارةطد ركش1385یٌّػکّ)

یک از احظای ٌياـ آىّزؽی اغث. ةا جّحَ ةَ ایٍکَ ٌياـ جطةیث ىٍهو ك ىطاکظ آىّزش ٌانی ةَ دٌتاؿ 

کّؽص جا زىیٍۀ ىؾارکث دةیطاف در فطایٍص نطاذی، ای دةیطاف ُػحٍص ىیُای ذطفَ آگاُی از ىِارت

ُای  ُای ٌياـنطفی، یکی از دغصغَ ُای آىّزؽی ك درغی فطاُو گطدد؛ ازاحطا ك ارزؽیاةی از ةطٌاىَ

ُا ك آىّزؽی، ذطکث ةَ غيث جيطکظزدایی اغث. نضا در چٍیً ركیکطدی دةیطاف ةایص دارای ؽایػحگی

دگیطی ك داٌؼ ك آگاُی درةارة ؽٍاغی یاُایی ُيچّف داٌؼ ك آگاُی درةارق ركاف ـالذیث

ای دةیطاف ُای ذطفَالذیثـ(. درایً راغحا، ةطرغی 1379ُای ارزؽیاةی ةاؽٍص )ایظدی،  ركش

 ُایی را  ٌيایاف غازد. ُا ك ـالذیثجّاٌص چٍیً ؽایػحگی ىی

اش در ىّرد اـالذات (  ٌیظ در جرهیم جاریشی2002، 2؛ ةَ ٌلم از كیٍؾایحم1961) 1کطىیً

ُای پیؾطك ةطای ایٍکَ ةحّاٌٍص اـالذات ىهی ٌياـ آىّزؽی را ةا  کٍص کَ پصاگّژی آىّزؽی، ةیاف ىی

 جطدیص گیج ىٍحلص اغث ةصكف چٍاٌچَلیث احطا کٍٍص، ةَ دةیطاف ىاُط ةَ جٍصاد کافی ٌیاز دارٌص. ىّف

 ىٍهو ةاؽص. داؽحَ گضردىی ىصارس در آٌچَ ةط ةیؾحطی جأثیط جّاٌصٌيی ىٍهو حظ دیگطی فطد ُیچ

ةا جّحَ ةَ  کٍص.جتصیم  ثيطفطایٍصی ةی یا کاىیاةی، ك نضت ةا جّأـ فطایٍصی را جطةیث ك جٍهیو جّاٌص ىی

ُای ؽّد ةایص دارای ـالذیثدار ایً ؽغم ىی ُای كیژق ؽغم ىٍهيی، کػی کَ ٌِصقذػاغیث

( 1387؛ ةَ ٌلم از کطیيی، 2008) 3(. ُاٌحهی1379)گیج، جطحيَ ىؾایز،   ای ساـی ةاؽص ذطفَ

ی ك جٍِص اای، ٌيم ذطفَ ای ىٍهياف را در غَ زىیٍَ داٌؼ ذطفَُای ذطفَُا ك ـالذیثكاةهیث

آىّز ك آگاُی از  ای ؽاىم داٌؼ ىرحّا، ؽٍاسث داٌؼةٍصی کطدق اغث. داٌؼ ذطفَ ای دغحَذطفَ
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ای از نطاذی یادگیطی، ایخاد ىریم یادگیطی ك ارزؽیاةی جصریع ك یادگیطی اغث؛ ٌيم ذطفَ

ُا،  ای، ىؾارکث، رُتطی، ارزش ای، یادگیطی ذطفَیادگیطی جؾکیم ؽصق اغث ك جٍِص ذطفَ

 ؽّد.جتانات ك اسالكیات را ؽاىم ىیار

 دةیطاف کَ اغث ىؤثط ٍُگاىی سصىث، كيً ك ىٍهو جطةیث ُای آىّزش (1384ةِطٌگی ) اٌحلاد ةَ

 ةِطق ،ىّاحَ ُػحٍص آف ةا درس ُای کالس در کَ ىؾکالجی رفً حِث در آىّزؽی اىکاٌات از ةحّاٌٍص

در ُيیً راغحا، جرلیلات  کٍٍص. پیصا ةیؾحطی ایذطفَ ىِارت ٌيهی، ك ٌهيی ةٍص در دك ك گیطٌص

؛ 1374ـارـ،  كیژق ركش جصریع آٌِا )ٌيطیداسهی ك سارحی ىحٍصدی ةط ٌلؼ دةیطاف، ةَ

، 1( ك ُيچٍیً ؽاگطد ىرّری )نٌٍّتطگ ك کّرجاگ1386ً؛ ك ؽیز ىرػٍی، 1381کطاچی،  نهفی

در کالس درس ةط  (1391ةککی،  ٌيطاف ك ىٍفّری ایظدی، ـانری؛ ةَ ٌلم از 2ك کارٌم ؛2003

 آىّزاف ك اثطةشؾی آىّزؽی اذٌاف دارٌص. پیؾطفث جرفیهی داٌؼ

ای ُای جرفیهی، دكرق ىحّغهَ ةَ دنیم ؽطایم ساص از اُيیث كیژقذاؿ، در ىیاف دكرق ةا ایً

گطایی، جطةیث  نهتی، گطكق گیطی ؽشفیث، اغحلالؿ ةطسّردار اغث، زیطا ٌّحّاٌی ك حّاٌی، ؽکم

د ةَ حاىٍَ ك ةَ ٌِصق گطفحً ىػئّنیث زٌصگی از سفّـیات ىِو ایً دكرق اغث ؽغهی، آىادگی كرك

جطیً ٌاىم در جرلق ایً اُصاؼ،  جّاف آف را پهی ىیاف آىّزش ك زٌصگی جهلی کطد. ىِوکَ ىی

(. درایً 1389، ةاؽص )ىلفّدی كیژق دةیطاف ایً دكرق ىی اغحفادق ىههّب ك ةِیٍَ از ىٍاةً اٌػاٌی، ةَ

ُای دةیطاف ایً دكرق از اُيیث ساـی ةطسّردار اغث. الزـ ةَ ذکط  ُا ك جّاٌایی ی كاةهیثراغحا، ةطرغ

ُای آىّزؽی  گطایی ةا جّحَ ةَ اغحلتاؿ رك ةَ فظایٍصق در ٌياـ اغث کَ در ایً زىیٍَ، ٌيطیۀ غازٌصق

 حِاف، ىّرد جّحَ كطار گطفحَ اغث.

كیً ك جّغٍَ راُتطدُای ىحٍّع آىّزؽی، گطایی، ىطةیاف در حػحخّی جص ةط اغاس پارادایو غازٌصق

گضاری ایً ٌّع اٌص ك از اغاىی گٌّاگٌّی ةطای ٌاـ ىاٌٍص یادگیطی ىؾارکحی، ركش پطكژق ك ... ةّدق

اٌص، از حيهَ یادگیطی جخطةی، اکحؾافی، ؽاگطدىرّر ك یادگیطی از نطیق ٌيم آىّزش اغحفادق کطدق

ارٌص كآف ایً اغث کَ یادگیطٌصگاف ةایص داٌؼ را کطدف؛ اىا ُيۀ ایٍِا ةَ كلیۀ كاذصی اؽارق د

ـّرجی یکپارچَ از راُتطدُای آىّزؽی  گطایی، ةَ کٍٍص. ٌحایج ذاـم از جرلیلات غازٌصق سّدؽاف ةٍا 

اف فطاُو ػاسحی اٌػػؽٍ صػجّحِی را ةطای رؽاةمػات كػکٍص ك ىالذيایث ىیػاسحی ذيػؽٍ

گطایی ةطگطفحَ از ٌيطیات پیاژق ك كیگّجػکی  َ غازٌصق(. ٌيطی1381فیٍی،  اٌص)فطداٌؼ ك ؽیشی ٌيّدق

. پیاژق (1380فیٍی،  کٍص )ؽیشیآىّز را در غاسث ك جفػیط داٌؼ، ىِو كهيصاد ىی اغث کَ داٌؼ

ىٍحلص ةّد کَ یادگیطی اٌػاف، نی غاسث ك غاز غاسحارُای ىٍهلی، یکی پع از دیگطی، ـّرت 

ُای جفکط آٌاف در ةصك اىط ةا ىٍهق اف ك ؽیّقگیطد؛ كی ُيچٍیً ٌؾاف داد کَ ىٍهق کّدکىی

ةظرگػاالف ىحفاكت اغث. انظاىات ٌيطیۀ اك ك چگٌّگی اغحفادق از آٌِا، ةٍیادُای آىّزش ةط اغاس 

                                                           
1 . Lunenberg & Korthagen 
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غاسث ك غازگطایی را ةٍا ٌِاد. فطاجط از ایً، پیاژق ٌؾاف داد کَ کّدؾ ةطای رؽص، ةا ىریم سّد 

نّرکَ کّدؾ  جّاف ةَ ككّح دیص ُيافنی ایً رؽص، ىی كرزی کطدق ك فٍاالٌَ در جٍاىم اغث. دغث

دُص. ایً اىط ةَ کٍص، رؽص ؽٍاسحی ٌیظ رخ ىی غازد ك درؾ ىی آٌچَ را کَ در انطاؼ اكغث، ىی

ىرصكد  - چَ انالٌات كصیو، چَ انالٌات حصیص - جخارب کّدکاف ك جٍاىم آٌِا ةا انالٌات

 .(1384آرا؛  ؛ ةَ ٌلم از چي1997ًؽّد)كگً،  ىی

گیط اغث، ایً اغث کَ ذحی در ىریم  کٍص آٌچَ کَ چؾو ( ٌیظ جفطید ىی2001)1كٌصیّیم

نّر كهً ك یلیً، غاسحَ ؽصف یک ایصق جّغم ُط  آىّزؽی یا کالس درس یکػاف، جلطیتاً ةَ

یادگیطٌصق، ةا یادگیطٌصة دیگط ىحفاكت اغث. غاسحً داٌؼ، جالؽی ةػیار فٍاؿ جّغم یادگیطٌصق اغث. 

و یک ایصة حصیص، ٌیازىٍص جفکط فٍاؿ درةارة آف اغث. ةطای ایٍکَ یادگیطی رخ ةصُص غاسث ك فِ

 ؛ ةٍاةطایً ةایص دةیطاف ةَ آٌِا احازق چٍیً کاری را ةصٍُص.کّدکاف ةایص ةَ نراظ ذٍُی فٍاؿ ةاؽٍص

 ( ٌيطی1391َةککی،  ٌلم از ایظدی، ـانری ٌيطاف ك ىٍفّری ذاؿ، نتق ٌيط كگً )ةَ ةا ایً

گطایی ىصرف ةّدق اغث. ٌيطیَ اك ةط یادگیطی ىؾارکحی ك  کی، ةیؾحط ىّرد ٌٍایث غازٌصقكیگّجػ

اکحؾافی جأکیص دارد. ىهانٍات كی ثاةث کطدق اغث دراغهب ذاالت، یک کّدؾ ةَ كاغهۀ جٍاىم ةا 

گیطد. اك ُيچٍیً ُای ةاالجطی ُػحٍص ك یا ةظرگػاالف، چیظُایی یاد ىی ُيػاالٌی کَ دارای كاةهیث

جّاٌص ةا فکطکطدف ةَ ركش ؽشفی سّد، یک ىػأنَ را ذم کٍص. چٍیً  اف دادکَ یک کّدؾ ىیٌؾ

گطایی ةط ىتٍای  ىؾِّر اغث. ةشؼ دیگط از اـّؿ غازٌصق 2ركش یادگیطی، ةَ یادگیطی اححياٌی

ّغم ةظرگػاالف یا ُيػاالف کيک اغث. کّدکاف، زىاٌی کَ ج« 3جلطیتی رؽص داىٍَ»ىفِّـ 

ؽاگطدی(  -کٍٍص؛ ُيچٍیً  كیگّجػکی، ایصة کارآىّزی )اغحادداىٍَ کار ىی ؽٌّص، در ایً ىی

ُایی اؽارق دارد کَ در آف یادگیطٌصق در اثط جٍاىم  را ىهطح غاسث. ایً فطآیٍص ةَ ىّكٍیث 4ؽٍاسحی

جطی دارد، كاةهیث ُایی  ای كاةم جّحَجط یا یک ةظرگػانی کَ داٌؼ ذطفَ آىّز  پیؾطفحَ ةا یک داٌؼ

ةیٍص.  ای از آف، کارگط حصیصی اغث کَ ةا اغحفادق از کارآىّزی، آىّزش ىیکٍص. ٌيٌَّکػب ىی

اغث.  6ٌیظ جأکیص داؽث کَ ٌاـ دیگط آف، دارةػث 5ای ٌالكق ةط ایً، كیگّجػکی ةط یادگیطی كاغهَ

كیق ای د گٌَّ آىّز ةصُص ك ةَ کٍص جا جکانیف ىؾکم، اىا ٌيهی ةَ داٌؼ ایً ٌيطیَ، ىٍهو را ىّىف ىی

( 2001(. كٌصیّیم )1384آرا،  ٌلم از چيً  اك را راٍُيایی کٍص جا ٌحیخۀ ٌِایی آف، پیؾطفث ةاؽص )ةَ

ُای غفیصی ُػحٍص، رد  کاف، نّحگطایی، ایً دیصگاق را کَ ذًُ کّددُص کَ غازٌصق ٌیظ جّكید ىی

کٍٍص؛ ب ٌيیضدٍُص، ح ُا آٌِا را ٌيایؼ ىیُا را زىاٌی کَ ىٍهو کٍص. کّدکاف ُطگظ ایصق ىی

ك غازگطایی سّیؼ ُػحٍص. ةَ ةیاف غادق، اـم اٌحلادی غاسث  آىّزاف، آفطیٍٍصگاف داٌؼ داٌؼ

                                                           
1. Vandewelle 
2. social learning 

3. zone of proximal development 

4. cognitive apprenticeship 
5  . mediated learning 

6. scaffolding 
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چٍیً اغث کَ کّدکاف، غازٌصة داٌؼ سّیؼ ُػحٍص. درذلیلث، ٌَ جٍِا کّدکاف، ةهکَ ُيۀ ىطدـ 

ص یا ةَ آٌِا ىٍٍا غازٌ کٍٍص، ىیکٍٍص یا درةارة آٌِا فکط ىیدر ُط زىاف، اؽیایی را کَ ىؾاُصق ىی

 دٍُص.  ىی

دُص گطایی، یادگیطٌصق را در یک ىّكٍیث فٍاؿ یادگیطی كطار ىی ( غازٌصق2000) 1از ٌيط آكیطاـ

ىٍيّر ذم یک ىػأنَ اغث. ایً فطایٍص، ىٍهو را كادر  ةٍصی ىفاُیو ىشحهف، ةَ کَ ؽاىم ـّرت

ؾغّؿ جخطةَ ُػحٍص، ُصایث ك رُتطی آىّزاف، آٌِا را در زىاٌی کَ ى غازد کَ ةطای یادگیطی داٌؼ ىی

جطیً اُصاؼ یادگیطی در کالس درس؛ ؽاىم ذم ىػأنَ،  گطایاف ىٍحلصٌص کَ ىِو کٍص. غازٌصق

ُای سّدجٍيیيی ُای جفکط اٌحلادی، کارةطد جأىهی ك فٍاؿ داٌؼ ك ىِارتاغحصالؿ کطدف، ىِارت

جطیً ٌٍّاف ىِو سّدی سّد ةَ گطایی، فطایٍص یادگیطی ةَ اٌصاز غازٌصق ُػحٍص. ُيچٍیً در چؾو

(. ةٍاةطایً در 2004، 2ؽّد )دیکّؾ، اغهیپط ك ككجًُصؼ یادگیطی ك ىّكّع جطةیحی كهيصاد ىی

ُایی حِث كاداؽحً ؽّد، ةهکَ فطـثگطایی، جصریع ةا ارائَ ذلایق آغاز ٌيی ركیکطد غازٌصق

ع، ایً اغث کَ ىٍهو ىٍحلص ةاؽص کٍص. یکی از انظاىات ایً ٌّع جصریآىّزاف ةَ جفکط ایخاد ىی داٌؼ

جّاٌٍص فکط کٍٍص؛ ةٍاةطایً، کار ىٍهياف ارائَ ذلایق ىػهو ٌیػث، ةهکَ ایخاد آىّزاف ىی کَ داٌؼ

 (.2000، 3ةاؽص )انػًآىّزاف ىیُایی ةطای جفکط داٌؼزىیٍَ

ص، آف دغحَ اٌ کطدق( ك دیگطاف اؽارق 1384آرا،  نّرکَ آیظٌط )ةَ ٌلم از چيً ةَ ایً جطجیب، ُياف

آىّز را در یادگیطی ٌاچیظ ُای یادگیطی کَ ٌلؼ داٌؼ ُای جصریع ىحکی ةط ٌيطیَ از ركش

گطایی، ُای حصیص یادگیطی ىاٌٍص غازٌصق اٌص، ىّرد پضیطش ایً ٌػم ٌیػحٍص؛ در ٌحیخَ، ٌيطیَ ؽيطدق

ع ةّدف یا ٌتّدف ٌيط از ىؾطك  اٌص. ـطؼجأکیص اـهی سّد را ةط ٌلؼ یادگیطٌصق در یادگیطی گضاؽحَ

گطایی  یکی از اؽکاالت حصی ىٍحلصاف ةَ غازٌصق -کَ اىطی ٌػتی اغث-گطایی پضیطش دیصگاق غازٌصق

ُای درس پیٌّص ةشّرد ك راُکارُای ُای آىّزؽی  ك کالس ایً ةّد کَ ایً ٌيطیَ ةایص ةا كاكٍیث

لصُا جا ةَ ذاؿ در ٌيهی ةطای ىرلق ؽصف ٌيطات آىّزؽی سّد ارائَ دُص؛ ُطچٍص از زىاف ایً ٌ

ُای فطاكاٌی ـّرت گطفحَ، ىحأغفاٌَ در ایطاف، ٍُّز کاری حصی حِث آؽٍایی غایطکؾّرُا جالش

ىٍٍادار دةیطاف ةا ایً ٌيطیَ ك راُکارُای ٌيهی ك احطایی ىحٍاغب ةا آف ـّرت ٌگطفحَ اغث. ایً اىط، 

کَ ىؤغػات آىّزش ٌانی  ٌکحَ اغاغی دیگط ایً اغثکٍص. كطكرت چٍیً پژكُؾی را دك چٍصاف ىی

غازی دةیطاف ٌلؼ ةػظایی دارٌص؛ نضا ةطرغی ایً ىطاکظ ك ٌلؼ  ك ىطاکظ جطةیث ىٍهو در جطةیث ك آىادق

( ىٍحلصٌص کَ 1991) 4در ُيیً راغحا، ةٌِّّؿ ك ایػّف آٌِا در پطكرش دةیطاف، كاةم جّحَ سّاُص ةّد.

( ٌیظ 2007ظكٌی اغث. فّرد ك ُيکاراف )ُا رك ةَ فکَ جأکیص ةط یادگیطی فٍاؿ در فلاُای داٌؾکصق

                                                           
1. Aviram 

2. Dekock, Sleepers & Voeten 
3. Olsen 

4. Bonwell & Eison 
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ؽّد، ةَ ٌٍّاف ركیکطد اغاغی  ٌاىیصق ىی 1ٌتارجی ركیکطد ةاٌکصاری ةَ آىّزش ایً گطایؼ را کَ ةَ

ٌحایج پژكُؼ ایظدی،  .(1391ةککی،  ٌيطاف ك ىٍفّری ایظدی، ـانری کٍٍص ) كهيصاد ىی

یفی اٌخاـ ؽص ٌؾاف داد در ةشؼ ( کَ ةا دك ركش کيی  ك ک1391ةککی ) ٌيطاف ك ىٍفّری ـانری

گطایی ةطسّردارٌص؛ اىا در ةشؼ  ای ىتحٍی ةط ركیکطد غازٌصقُای ذطفَکيی، ىٍهياف از ـالذیث

گطایی ٌتّدق اغث. ٌحایج پژكُؼ  ای ىٍهياف ىتحٍی ةط ركیکطد غازٌصقُای ذطفَ کیفی، ـالذیث

ای ىٍهياف، ُای ذطفَالذیث( ىتٍی ةط ىلایػَ ـ1397پّر ) كاذصی، کطیيی، ركایی ك اغياٌیم

انحرفیالف داٌؾگاق فطٍُگیاف از  ُا ٌؾاف داد فارغ انحرفیالف داٌؾگاق فطٍُگیاف ك غایط داٌؾگاق فارغ

انحرفیالف ىطاکظ جطةیث  ُای ؽٍاسحی ةاالجطی در ىلایػَ ةا دك گطكق دیگط ةطسّردارٌص. فارغ ـالذیث

 ُا داؽحٍص. یط داٌؾگاقانحرفیالف غا داری ةا فارغ ىٍهو ٌیظ جفاكت ىٍٍی

ای ىٍهياف دكرق اةحصایی، ةَ ایً ُای ذطفَ( در ارزؽیاةی از ىِارت1385پژكق ك فطزاد ) داٌؼ

ٌحیخَ دغث یافحٍص کَ ىٍهياف ىّرد ىهانٍَ ةط سالؼ آٌکَ در کهیات جصریع از ىِارت ٌػتی 

( ٌیظ 1384آرا ) . چيًُای حصی ىّاحَ ُػحٍص ةطسّردارٌص، در احظای ىِو جصریع ةا ةطسی ٌارغایی

گطایاف را ةاكر دارٌص ك  در جرلیق سّد ٌؾاف داد کَ ىٍهياف ریاكی دكرق ىحّغهَ، ؽٍارُای غازٌصق

 داٌٍص.آف را در ىلایػَ ةا جصریع غٍحی ةطای آىّزش ك پطكرش ةا اُيیث ىی

در  گطایی ةا جّحَ ةَ اُيیث ٌلؼ دةیطاف در ٌياـ آىّزؽی از غّیی ك اُيیث ركیکطد غازٌصق

 جٍهیو ك جطةیث  ایً پژكُؼ ةط آف اغث جا ةَ غؤاالت زیط پاغز دُص:

 ةَ چَ ىیظاف اغث؟گطایی دةیطاف  ای ىتحٍی ةط دیصگاق غازٌصق ُای ذطفَ ـالذیثىیظاف . 1

گطایی دةیطاف ىٍانق آىّزؽی ىرطكـ، ةطسّردار ك ای غازٌصقُای ذطفَآیا ةیً ـالذیث. 2

 ی كحّد دارد؟ةطسّردار، جفاكت ىٍٍادار ٌیيَ

 گطایی اغحّار اغث؟ ای دةیطاف جا چَ ىیظاف ةط پایَ دیصگاق غازٌصقُای ذطفَ ىیظاف ـالذیث. 3

 

 شناسی روش

پیيایؾی اٌخاـ ؽصق اغث ك حاىٍَ آىاری ایً جرلیق را دةیطاف زف  -ایً پژكُؼ ةَ ركش جّـیفی

 150ای، ای چٍصىطذهَسّؽَگیطی  اٌص. از نطیق ٌيٌَّ دكرق ىحّغهَ دكـ ؽِط ُيصاف جؾکیم دادق

 ٌفط از دةیطاف اٌحشاب ؽصٌص.

گطایی ةّد کَ  ای ىتحٍی ةط دیصگاق غازٌصقُای ذطفَُا، پطغؾٍاىَ ـالذیثآكری دادق اةظار حيً

(  جِیَ ؽصق اغث. پطغؾٍاىَ ىضکّر، 1391ةککی ) ٌيطاف ك ىٍفّری ایً اةظار جّغم ایظدی، ـانری

گطایی، پاغز ةط چِار ىؤنفَ زىیٍَ پاغز داؽث. غؤاالت ةػحَغؤاؿ ةاز 5پاغز ك غؤاؿ ةػحَ 42

آىّز ىرّری ك جٍاىم، جفػیطگطایی ك ارزؽیاةی کیفی اغحّار ةّد. ُيَ غؤاالت ةازپاغز ك  داٌؼ

                                                           
1. banking education 
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گطایی ىّرد غٍخؼ كطار  ای ىٍهياف را ةط پایَ دیصگاق غازٌصقُای ذطفَپاغز، ىیظاف ـالذیث ةػحَ

( ةا 1391ةککی ) ٌيطاف ك ىٍفّری پاغز در پژكُؼ ایظدی، ـانری االت ةػحَدادٌص. پایایی غؤىی

ىراغتَ ؽص. ركایی ك پایایی غؤاالت  75/0دغث آىص ك در ایً پژكُؼ  ةَ 82/0ركش آنفای کطكٌتاخ 

(  ةطرغی ك جأییص ؽصق ك در ایً 1391ةککی ) ٌيطاف ك ىٍفّری ةازپاغز در پژكُؼ ایظدی، ـانری

ریظی درغی جأییص ؽص. جخظیَ جرهیم  ص ٌفط از اغحاداف ىحشفؿ ةطٌاىَپژكُؼ ٌیظ جّغم چٍ

  t( ك آزىّفMANOVAپاغز، ةا ركش جرهیم كاریاٌع چٍصىحغیطق ) ُای ذاـم از غؤاالت ةػحَ دادق

ُا ةط اغاس پاغز، دادق ُای ذاـم از غؤاالت ةػحَای اٌخاـ ؽص. ةطای جخظیَ ك جرهیم دادقٌيٌَّ یک

(؛ غپع حِث 1384ُا حای دادق ؽصٌص ) غطىص ك ُيکاراف، ُای ىاجطیعٌَىرّر غؤاالت در سا

اغحفادق ؽص؛ ةَ ایً ىٍٍی کَ ذرق ذرق ك ةصكف  1جخظیَ ك جرهیم آٌِا از ركش جخظیَ ك جرهیم اغحلطایی

ُا  )اغحٍتاط( از دادق حّ ـّرت گطفث ك  ٌحایج ةط اغاس اغحلطاكُا، حػث ُیچ ةطداؽث اكنیَ در دادق

 آىص.دغث  ةَ
 

 ها یافته

 ةَ چَ ىیظاف اغث؟گطایی  ای ىتحٍی ةط دیصگاق غازٌصق ُای ذطفَ ـالذیثىیظاف . 1

جک گطكُی ةِطق گطفحَ ؽص کَ ٌحایج آف در  tایً غؤاؿ پژكُؼ از آزىّف   ةطای پاغز ةَ

  اغث.  ارائَ ؽصق  (1)حصكؿ
 یزاىای دب های حزفه صالحیتتک گزوهی جهت بزرسی هیشاى   tآسهوى (1)جدول 

 

ای دةیػطاف در ذػص  ُای ذطفػَ جّاف گفث کَ ىیظاف ـػالذیث ىی (1)انالٌات حصكؿ  ةا جّحَ ةَ 

ای در  جػػّاف گفػػث کػػَ ىیػػظاف ـػػالذیث ذطفػػَ (. ُيچٍػػیً ىیt  ،05/0>p;44/50ةػػاالیی اغػػث )

ارزؽػیاةی کیفػی ٌیػظ در ذػص ةػاال اغػث آىّز ىرّری ك جٍاىػم، جفػػیطگطایی ك  گطایی،  داٌؼ زىیٍَ

(05/0>p.) 

 

 
                                                           
1. inductive analysis 

 داری غهد ىٍٍی tآىارق  آزادی درحَ  اٌرطاؼ ىٍیار ىیاٌگیً ىحغیط

 0001/0 86/58 149 37/0 28/4 گطایی زىیٍَ

 0001/0 90/30 149 46/0 99/3 آىّز ىرّری ك جٍاىم داٌؼ

 0001/0 35/24 149 59/0 89/3 جفػیطگطایی

 0001/0 44/38 149 44/0 97/3 ارزؽیاةی کیفی

ای  ُای ذطفَ ـالذیث

 گطایی غازٌصق
02/4 35/0 149 44/50 0001/0 
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گطایی دةیطاف ىٍانق آىّزؽی ىرطكـ، ةطسّردار ك ای غازٌصقُای ذطفَآیا ةیً ـالذیث. 2

 ةطسّردار جفاكت ىٍٍاداری كحّد دارد؟  ٌیيَ
ای  های حزفه ( جهت بزرسی صالحیتMANOVAنتایج آسهوى تحلیل واریانس چندهتغیزه ) (0)جدول 

 بزخوردار در هناطق آهوسشی هحزوم، بزخوردار و نیوه دبیزاى

 

آىّزؽی  ای در ةیً دةیطاف ىٍانق ىشحهف ُای ذطفَ دُص کَ ـالذیثٌؾاف ىی (2)ٌحایج حصكؿ 

ُای  (. ُيچٍیً ةیً ىؤنفpَ>05/0ةطسّردار جفاكت ىٍٍاداری ةا ُو ٌصارد ) ةطسّردار، ىرطكـ ك ٌیيَ

آىّز ىرّری ك جٍاىم، جفػیطگطایی ك ارزؽیاةی کیفی ٌیظ  گطایی،  داٌؼ ای زىیٍَ ُای ذطفَ ـالذیث

ىؾاُصق ٌؾص ةطسّردار  جفاكجی ةیً دةیطاف ىٍانق ىشحهف آىّزؽی ةطسّردار، ىرطكـ ك ٌیيَ

(05/0<p.) 

 

 گطایی اغحّار اغث؟ ای دةیطاف جا چَ ىیظاف ةط پایَ دیصگاق غازٌصقُای ذطفَ ىیظاف ـالذیث. 3

ُای  ٌحایج ذاـم از غؤاالت ةازپاغز ةا اغحفادق از ركش اغحلطا ٌؾاف داد کَ دةیطاف از ـالذیث

ُا ك در جصریع سّد از ركشگطایی ةطسّردار ٌیػحٍص. ةَ ٌتارت دیگط، دةیطاف ای غازٌصق ذطفَ

کٍٍص کَ ةَ ـّرت فٍاؿ در آىّزاف کيک حای ایٍکَ ةَ داٌؼ کٍٍص؛ ةَُای غٍحی اغحفادق ىی دیصگاق

دٍُص؛ ةَ ارزؽیاةی ةَ ٌٍّاف ُصؼ  غاسث داٌؼ، ٌلؼ اـهی را ایفا کٍٍص، داٌؼ را اٌحلاؿ ىی

ةط آف، ٌحایج ٌؾاف داد کَ دةیطاف ای در راغحای دغحیاةی ةَ ُصؼ. ٌالكق ؽّد جا كغیهٌَگطیػحَ ىی

فطٍُگی دارٌص ك ةَ یادگیطی ىّكٍیحی جّحِی ٌصارٌص؛ ةَ ٌتارجی  -ُای اححياٌی جّحَ کيی ةَ زىیٍَ

دیگط ةَ ارجتاط ىػائم کالس درس ةا زٌصگی كاكٍی جّحِی ٌصارٌص ك جيطکظ ك جالش اـهی سّد را ةَ 

 دارٌص.کحاب درغی ىٍهّؼ ىی

 

 ىلصار ىٍٍاداری Fآىارق  ىیاٌگیً ىطةٍات ىؤنفَ

 گطایی زىیٍَ
 41/0 ُا ةیً گطكق

29/0 85/0 
 14/0 ُا دركف گطكق

آىّز ىرّری ك  داٌؼ

 جٍاىم

 12/0 ُا ةیً گطكق
61/0 66/0 

 21/0 ُا دركف گطكق

 جفػیطگطایی
 05/0 ُا ةیً گطكق

16/0 97/0 
 36/0 ُا دركف گطكق

 ارزؽیاةی کیفی
 07/0 ُا ةیً گطكق

33/0 82/0 
 20/0 ُا دركف گطكق

ای  ُای ذطفَ ـالذیث

 گطایی غازٌصق

 07/0 ُا ةیً گطكق
34/0 81/0 

 20/0 ُا دركف گطكق
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 گیزی بحث و نتیجه

ای ُای ذطفَ پاغز ٌؾاف داد کَ دةیطاف از ـالذیثُای ةػحَیج ذاـم از جرهیم پطغؼٌحا

ُا ٌیظ ذاکی از آف اغث کَ جک جک  ذاـم از جرهیم ىؤنفَگطایی ةطسّردارٌص. ُيچٍیً ٌحایج  غازٌصق

گطایی در فطایٍص جصریع دةیطاف كحّد دارد؛ یا ةَ ٌتارجی دیگط، دةیطاف اةطاز  ُای غازٌصقىؤنفَ

 ةاؽٍص. گطایی ةطسّردار ىیای غازٌصقُای ذطفَاٌص کَ از ـالذیث داؽحَ

( ىتٍی ةط ٌصـ آؽٍایی دةیطاف ٌهّـ اٌػاٌی 1375ٌحایج ذاـم از ایً غؤاؿ ةا پژكُؼ رحتهّ )

ؽِط جِطاف از ارزؽیاةی در ذیً فطایٍص جصریع ك ٌصـ اغحفادق از ىهانب سارج از درس، ُيشّاٌی 

( ٌیظ ُيشّاٌی ٌصارد. اىا ةا جرلیق ایظدی، 1382پژكق ) لیق داٌؼٌصارد ك ُيچٍیً ةا جر

ای در دةیطاف ك   ُای ذطفَ ( ىتٍی ةط ىیظاف ةاالی ـالذیث1391ةککی ) ٌيطاف ك ىٍفّری ـانری

ُای جصریع ك ارزؽیاةی درذیً جصریع ك ( ىتٍی ةط جػهم ةاالی دةیطاف از ىِارت1382اغيٍیهی)

 پع از جصریع ُيشّاٌی دارد. 

دغث آىص. در  پاغز ةَ در ةشؼ غؤاالت ةازپاغز، ٌحایخی ةطسالؼ ٌحایج ذاـم از غؤاالت ةػحَ

ةاؽٍص ك در جياـ  گطایی ىیای غازٌصقُای ذطفَكاكً، ٌحایج ٌؾاف داد کَ دةیطاف، فاكص ـالذیث

ف را گطایی ةطسّردار ٌیػحٍص ك آای غازٌصقُای ذطفَ گطایی، دةیطاف از ـالذیثُای غازٌصقؽاسؿ

جّاف ةصیً ؽکم جّحیَ اٌص. جٍاكق ىّحّد در ٌحایج پژكُؼ را ىیدر فطایٍص جصریع سّد حای ٌصادق

اٌص؛  ُا را كارد کطدق گیطی دادقای، ةا غُّای ذطفَ کطد کَ دةیطاف ةطای اثتات ةطسّرداری از ـالذیث

ّاٌایی دةیطاف ةّدق اغث آٌِا ك ىّكّع درةارة كاةهیث ك جکَ جرلیق، جّـیفی ٌتارت دیگط، از آٌخایی ةَ

ُای اٌص كاكٍیث را ةٍا ةط جيایالت ك ٌالیق سّد جغییطدٍُص. ایً ىّكّع ُيچٍیً در غؤاؿغٍی کطدق

کطدٌص ةازپاغز ٌیظ ةطای ىرلق كاةم جؾشیؿ ةّد. ةصیً ىٍٍی کَ در ىفاذتَ ٌیظ دةیطاف غٍی ىی

ای گٌَّ ز ٌيایٍص، اگط چَ در ىیصاف ٌيم ةَُای جصریع سّد را ةٍا ةط ُياف ٌالیق ك جيایالت اةطا ركش

؛ یٍٍی حایگاق ٌياـ آىّزش ٌانی در پطكرش دةیطاف ٌيایٍص. در ارجتاط ةا یکی از غؤاالت دیگط ٌيم ىی

اٌص در پطكرش  دغث آىصق، ٌؾاف از ایً داؽث کَ ىطاکظ آىّزش ٌانی ٌحّاٌػحَ ٌحایج ةَ گطاغازٌصق

کٍٍص. الزـ ةَ ذکط اغث کَ اغهب دةیطاف از كانتی ةّدف گطا ٌلؼ چٍصاٌی ایفا  دةیطاف غازٌصق

ُای جصریع در داٌؾگاق در دكرق  ىرّری ك ٌصـ جّحَ ةَ زىیٍَ ُای درغی داٌؾگاُی، کحاب ةطٌاىَ

جرفیم سّد اذػاس ٌاركایحی داؽحٍص ك ىٍحلص ةّدٌصکَ داٌؾگاق ٌحّاٌػحَ ایً كىیفَ سهیط را ةَ 

 درغحی اٌخاـ دُص.

كحّ جّاف در ىػائم فطٍُگی ك غیاغی ٌیظ حػثای( را ىی ُای ذطفَ ـالذیثٌهث ایً اىط)ٌصـ 

کطد؛ ةصیً ىٍٍی کَ غاسحارُای فطٍُگی، اححياٌی، غیاغی ك غاسحاری آىّزش ك پطكرش، راق را ةط 

ك ةَ ركاؿ ةٍصد؛ زیطا ةیؾحط جّكً دارد ىٍهو در چارچّب کحب درغی  گطا ىیركی دةیطاف غازٌصق

آىّزاف اٌحلاؿ دُص. ایً ىّكّع در ارجتاط ةا  ای را ةَ داٌؼٌّات ٌياـ ىصرغَغٍحی جصریع،  ىّك

آىّز از ىٍهو، ارائۀ یک جصریع  کَ جّكً اـهی كانصیً داٌؼایً ىٍٍی ُا ٌیظ ـادؽ اغث؛ ةَ ساٌّادق
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ةاؽص. ایً آىّز ىی ُا جّغم داٌؼ آف ك ىّكٌّات ىهطح ؽصق درکحابىتحٍی ةط کحاب ك ذفو کاىم 

( ىتٍی ةط ایٍکَ اـالذات فطٍُگی، غیاغی ك اكحفادی، 2009) 1ُای جرلیق كاكركسا یافحَىّكّع ة

 ٌیاز اـالذات آىّزؽی در ىطاکظ جطةیث ىٍهو ك ىصارس ىحّغهَ اغث، ُيشّاٌی دارد. پیؼ

گطایی در ةیً دةیطاف ای غازٌصقُای ذطفَ ٌحایج ذاـم از غؤاؿ دكـ، ىتٍی ةط ایٍکَ آیا ـالذیث

داری دارد؟ ٌؾاف دٍُصة ایً اغث کَ دةیطاف ىٍانق آىّزؽی ؽی ىشحهف جفاكت ىٍٍاىٍانق آىّز

گطا ةّدف جفاكت ىٍٍاداری ةا ُو ٌصارٌص. ٌحیخَ ایً غؤاؿ اىطی نتیٍی ىشحهف از نراظ ىیظاف غازٌصق

رغیص؛ ةَ ایً ٌهث کَ دةیطاف ىٍانق ىّرد ٌيط، ُو از نراظ ىػائم فطٍُگی ك اححياٌی ةَ ٌيط ىی

اٌص، ُو از حِث ادارق ؽصف آىّزش ك پطكرش ةَ ـّرت غیػحياجیک؛ ةصیً ىٍٍا کَ  ةّدق یکػاف

ُای یکػاف ةطای  گیطٌص )ةشؾٍاىَؽٌّص ك ةَ یک ؽکم، دغحّر ىیدةیطاف ةَ یک ؽکم، جطةیث ىی

آىّزش ك پطكرش غطاغط کؾّر(. ٌهث نتیٍی حهّق ٌيّدف ٌحیخۀ ایً غؤاؿ، در ؽیّة ادارة ٌياـ 

 ةاؽص. ىی ]ىحيطکظةّدف[آىّزؽی ایطاف

اىم احطایی ٌياـ آىّزؽی ىرػّب جطیً ٌ در اٌحِا ةایص سانط ٌؾاف غاسث کَ دةیطاف، ىِو

گیطد؛ نضا آؽٍایی ؽٌّص کَ ةصكف سّاغث آٌِا ُیچ جغییط ىثتحی در ٌياـ آىّزؽی ـّرت ٌيی ىی

رغص جا ىا َ ٌيط ىیُای حصیص جصریع ك یادگیطی، ةیؼ از پیؼ، كطكری ةُا ك ركشدةیطاف ةا ٌيطیَ

ُا ك جّاف گفث کَ جّحَ ةَ ٌيطیَرا ةَ غيث یک ٌياـ آىّزؽی کارآىص پیؼ ةطد. ُيچٍیً ىی

ُای  ةاؽص کَ ةایص در رأس ةطٌاىَ جطیً ىػائم آىّزش ٌانی ىیُای حصیص جصریع، یکی از ىِوركش

ُای  ٌانی در ةطٌاىَ دُص کَ آىّزشُای پژكُؼ ذاكط ٌؾاف ىیآىّزؽی کؾّر كطار گیطد. اىا یافحَ

ُا آىّزؽی ةَ ایً ٌکحَ جّحَ ٌکطدق اغث ك ركش جصریع دةیطاف ٌیظ ُياٌٍص اغحاداف سّد در داٌؾگاق

ةَ ُياف ـّرت غٍحی ةّدق اغث. ةایص گفث ىحأغفاٌَ  ةَ ركیکطد غازٌصق گطایی چٍصاف جّحِی ٌؾصق 

 ؽّد. اغث ك ُيیً، یک ذهلَ ىفلّدق در ٌياـ آىّزؽی کؾّر ىا ىرػّب ىی

 ةط اغاس ٌحایج پژكُؼ ىی جّاف پیؾٍِادات ذیم را ىهطح ٌيّد:

پطكرش غایط کؾّرُا ةَ ایً ركیکطد ك ٌحایج حانب كةا جّحَ ةَ اغحلتاؿ ركز افظكف آىّزش. 1

كیژق داٌؾگاق فطٍُگیاف، گطدد ىػئّنیً آىّزؽی کؾّر، ةَجّحَ کارةػث ایً ٌيطیَ، پیؾٍِاد ىی

 کطد داؽحَ ةاؽٍص.ای ةَ ایً ركیجّحَ كیژق

صُا ك دركس جشففی ك ىرق جصریع ةا جّحَ ةَ ایٍکَ در ىطاکظ آىّزش ٌانی فلم كاذ. 2

ؽّد کَ كزارت آىّزش ك پطكرش از نطیق داٌؾگاق فطٍُگیاف ك داٌؾگاق ؽّد پیؾٍِاد ىی ىی

ص، جطةیث دةیط، ىٍهياف سّد را اغحشصاـ کٍص ك  ةطای دةیطاٌی کَ از نطؽ دیگط اغحشصاـ ىی ؽٌّ

 سصىث ةطگظار ٌيایص. ُای كيً دكرق

 
 

                                                           
1. Vavrus 
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 هنابع

ٌيهکطد دةیطاف پایَ پٍخو اةحصایی ةا جّحَ ةَ ىیظاف انالع آٌػاف از اُػصاؼ، ركش (. 1382اغيٍیهی، ٌظیظاهلل. )
جصریع، ىِارت جصریع، کارةطد ىػّارد آىّزؽػی، ركش ارزؽػیاةی ك کیفیػث غػؤاالت اىحرػاٌی در درس 

 چاپ ٌؾصق کارؽٍاغی ارؽص، داٌؾگاق جطةیث ىٍهو جِطاف،گطكق ٌهّـ جطةیحی. ٌاىَ .  پایافجٍهیيات اححياٌی

ای  ُای ذطفػَ (. ةطرغػی ـػالذیث1391ةککػی، غػیطكس. ) ٌيطاف، اةطاُیو ك ىٍفّری ایظدی، ـيص؛ ـانری

(، 1)4، ىخهَ ىهانٍات آىّزش ك یػادگیطیدةیطاف ىطد دكرق ىحّغهَ ؽاسَ ٌهّـ اٌػاٌی اغحاف ىازٌصراف. 

27-1. 

ریػظی درغػی ایػطاف ك ٌلػؼ دةیػطاف در  ىحيطکظ ةطای ٌياـ ةطٌاىَ نطاذی انگّی ٌیيَ. (1379ظدی، ـيص. )ای
ٌاىَ چاپ ٌؾصق کارؽٍاغػی ارؽػص، داٌؾػگاق جطةیػث ىػصرس،گطكق ٌهػّـ  . پایافریظی درغی فطایٍص ةطٌاىَ

 جطةیحی.

ٍَ ؽػٍاسث. ىخيٌّػَ (. ٌلؼ ىصارس در ُصایث حِاٌی غازی ىؾػارکث در جّغػ1384ةِطٌگی، ىريصركا. )

 . جِطاف: اٌحؾارات كزارت اىّر سارحَ.ُيایؼ ىهی حِاٌی ؽصف ك جٍهیو ك جطةیثىلاالت 

. جِطاف: اٌحؾارات داٌؾگاق ركش جصریع ریاكی ىتٍی ةط دیصگاق غاسث ك غازگطایی(. 1384آرا، غپیصق. ) چيً

 ؽِیص ةِؾحی.  

. داٌؾػگاُی ٌياـ حصیػص آىػّزش ىحّغػهَ ك پػیؼارزؽیاةی اىحراٌات غاؿ غّـ (. 1382پژكق، زُطا. ) داٌؼ

 جِطاف: پژكُؾکصق جٍهیو ك جطةیث. 

ففػهٍاىَ ای ىٍهيػاف دكرق اةحػصایی. ُػای ذطفػَ(. ارزؽیاةی ىِػارت1385انَ. ) پژكق، زُطا؛ ك فطزاد، كنی داٌؼ
 .135-170(، 18)5. ُای آىّزؽی ٌّآكری

اف ٌهّـ اٌػاٌی غاؿ دكـ ىحّغهَ ٌيػطی ٌيػاـ ُای ركش جصریع دةیط ةطرغی كیژگی(. 1375رحتهّ، كاغو. )
. 75-74آىػّزاف در غػاؿ جرفػیهی  آىّزش ك پػطكرش ؽػِط جِػطاف از دیػصگاق داٌؼ 6حصیص در ىٍهلَ 

 ٌاىَ چاپ ٌؾصق کارؽٍاغی ارؽص، داٌؾگاق جِطاف،گطكق ٌهّـ جطةیحی. پایاف

، جِػطاف: اٌحؾػارات ر ٌهّـ رفحاریُای جرلیق د ركش(. 1384غطىص، زُطق؛ ذخازی، انَِ؛ ك ةازرگاف، ٌتاس. ) 

 غپِط.

ةطرغی جأثیط ركش جػصریع فٍػاؿ ك ركش جػصریع غػٍحی در درس ٌهػو ةػط (. 1386ىرػٍی، فانيَ. )  ؽیز
ٌاىَ چاپ ٌؾصق کارؽٍاغی ارؽص، داٌؾگاق ٌالىَ نتانتایی،گطكق ٌهّـ  . پایافسالكیث ك پیؾطفث جرفیهی

 جطةیحی. 

. یػادگیطی آف-ُػای یػاددُی گطایی ك دالنػث ی ىٍطفث ؽٍاغػی غػازٌصقىتاٌ(. 1380)اکتط.  فیٍی، ٌهی ؽیشی

 ٌاىَ چاپ ٌؾصق، داٌؾگاق جطةیث ىصرس، گطكق ٌهّـ جطةیحی.  پایاف

گطایی در ركاٌؾٍاغػی ك ٌهػّـ جطةیحػی.  (. درآىصی ةط غػازٌصق1381اکتط. ) فیٍی، ٌهی فطداٌؼ، ُاؽو؛ ك ؽیشی

 .125-145(، 42)12 ظُطا)س(،پژكُؾی ٌهّـ اٌػاٌی داٌؾگاق ان-ففهٍاىَ ٌهيی



      3331پاییس  ( /33)پیاپی  3شواره  چهارم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                          56  

ففػهٍاىَ رُتػطی ك ىػصیطیث ای ىٍهيػاف دكرق اةحػصایی.  ُای ذطفػَ (. ىهانٍَ ـالذیث1387کطیيی، فطیتا. )
 . 151-166(، 4)2، آىّزؽی

 . جطحيَ فطیصق ىؾایز. جِطاف: اٌحؾارات ىصرغَ.ىتاٌی ٌهيی ٍُط جصریع(. 1379گیج، اف، اؿ. )

غشٍطاٌی، یادگیطی اکحؾافی -ُای جصریع آىّزش ٌيایؾی ةطرغی جأثیط ركش(. 1381کطاچی، اةطاُیو. ) نهفی
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