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 (2)سمیه ناظر دیلمی                  (1)فرفاطمه اربابی

س بی ی علمی و دانش علمی دانشییجویاا در دره به بررسییی تیریر تیریم منی ی بر اسییی اد  از ماهیت عل  بر میجاا   اااین مقالدر   چکیده
بر محیوای درسییی با منای ی پردازی . در طی این پژوهش دانشییجویاا در الاس درس فیجیک  ییی در ورو  آزمایش، علاو  فیجیک  ییی می

همچوا تییریرا  فره یی، ا یمیاعی بر فیجیاییاناا دورۀ  ییی، مرایس دسیییییابی به  وانین علمی در دورۀ فیجیک  ییی، تیییرپلیری عل  با 

اه درورو   تاس یشیآزماو شنه یاز نوع پژوهش ااربرد قیروش تحق نشونی. ایمقایسیۀ فیجیک الاسییک در برابر فیجیک  ییی نیج آشی ا می
رس در تیریم این د شیوۀ مییاول ورو  ا یرلبرای و  است شی  منایث فیجیک  ییی لحاظ میتیر آموزش منی ی بر ماهیت عل  در شیآزما

 ی. درآزموا اسی اد  شآزموا و پمبی ی علمی و دانش علمی دانشجویاا از پیشویری و مقایسۀ میجاا   اابرای انیاز شیی  اسیت. نظر ورفیه 
دانش علمی آن ا نیج در درس فیجیک  ییی نسنت به ورو   بی ی علمی دانشجویاا ورو  آزمایش،علاو  بر تیییر   اااه ن ایت مشیخ  شیی 

 ا یرل بیشیر است. 
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Teaching Modern Physics Based on Nature of Science Approach 
 

Fatemeh Arbabifar  Somayeh Nazerdeylami 
 

Abstract In this paper we study the effect of using nature of science on the worldview and scientific 

knowledge of students in the course of modern physics. During this research, students of experimental 

group in the new physics course learnt topics such as cultural and social effects on physicists, the stages of 

achieving scientific rules, and the variability of science by comparison classical physics versus new physics, 

in addition to the course content. This is an applied quasi-experimental study which was done on two groups 

of students. The experiment group received the course of modern physics through using nature of science 

approach and the control group received it routinely. Pre-test and post-test were used to measure and 

compare the level of scientific worldview and scientific knowledge of students. Finally, it was found that in 

addition to changing the scientific worldview of the students in the experimental group, their scientific 

knowledge in the new physics course was more than the control group. 
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 مقدمه

و ود سییلالا  بسیییاری  فیجیک  ییی ۀدر یوزامروز  

پاسیییخ   بی برای آن ا ه وز و ود نیارد. اما دارد ایه 

ا داد به پاسختو ه به ماهیت و اارارد عل  تا ییودی 

رین تایسیییلالاتی نظیر ای اه پایه ا ی.بیه آن ا امک می

ماهیت ماد  از آا ساخیه شی  است چیست؟ ای اه ذر 

شیییود؟ علت میاد  و انریی تیارییک چیونه تو یه می

تر شیییا لایۀ خار ی خورشیییی نسیینت به سیی   ورم

نظیر چ ین سیییلالاتی در سیییایر خورشییییی چیسیییت؟ 

در طول تاریخ عل  بسیار و ود  نیج موضیوعا  فیجیک

 وعن پاسخ به این ۀداشییه و پیشرفت علوم از طریق ارا 

پم شیی اخت و در  سییلالا  رییور  ورفیه اسییت. 

ریییحی  از ماهیت عل  و اارارد عل  در فیجیک برای 

ار ودننال یس ماشینهر دانشجو یا پژوهشیر اه فقط به

مسیا س فیجیک نناشیی امری ضروری است و بایی مورد 

  ت اهمیت این موضیییوع پژوهش تو ه  رار ویرد. به

بی شیییاس ورفیه های اخیر به خودر این یوز  در دهه

با موضوع نقش  [1]اسیت. محققانی چوا مک اوماس 

با  [2]و هوییت میاهییت عل  در آموزش علوم، لیرمن 

موضوع نقش ماهیت عل  در تحقیق و تیریم، هیسوا 

با موضوع آموزش و یادویری عل  با تو ه به زباا،  [3]

ها، ایرزیک و ها، تاریخ، سییی ت و ارزشها، روشنظریه

با موضیییوع رویارد ماهیت عل  برای آموزش  [4]نولا 

نی. اعلوم نیایج تحقیقاتشیاا را در این زم یه م یشر ارد 

نیج ابییا به بیاا ماهیت عل  و تیریر آا در  در این مقیاله

پردازی  و در ادامیه بیا بیاا سیییلال تحقیق، آموزش می

روش تحقیق را بییاا ارد  و   یت در  خوان ییوییاا 

ای از یک از اهمیت موضوع، نمونهمقاله و میرسیاا فیج

منیایث تیریم شیییی  در الاس فیجیک  ییی را بیاا 

ریییور  آمار ها را بها ی . در ن یاییت نیایج آزموامی

 ردازی .پویری میتوری ی ارا ه داد  و به بحث و نییجه

 ماهیت علم و درک دانشجویان از آن  

آموزاا و دانشیییجویییاا فیجیییک درای از عمومییاد دانش

امیس ملرری ایه در طول تیاریخ در ایجاد یک نظریۀ عو

 ا  ی اهانی نیارنی و چ اا تصییور میعلمی نقش داشیییه

بار  از ذهن ریییاین آا خارد شیییی  هر نظریه به یک

ی یهای پژوهشی اه م جر به ااسیت. مییسی انه ابلن فر

های درسی یلف ارا ۀ یک نظریه شیی  اسیت از ایا 

دورۀ اارشیی اسییی شییی  و فقط برای چ ی موضییوع در 

ای و مو ی نور در فیجیک فیجییک همچوا نظرییۀ ذر 

ای از فرای یی اه به این نظریه م ی ی شی   ییی خلاره

. اما بایی تو ه ویژ  [0] های درسی آمی  استدر ایا 

علوم، ویری الیه به این موضییوع داشییت اه در شییاس

 ماهیت عل  نقش اساسی دارد. ویژ  فیجیک، به

نیییاز بییه یییک تصیییویر  ییامع از عل  و در وا ع  

آموزاا در  وامع امروزی های علمی برای عل فبیالییت

ااملاد مشی ود اسیت. برای بیاا این تصویر  امع از عل  

از ارییی لیاه میاهیت عل  در آموزش علوم اسیییی اد  

ورا در آموزش علوم اییه شیییود. در دییییوییا  زمی ییهمی

، است «ااربردی»و « نظری»رویاردی می او  از سنک 

آموزش عل  بییایییی علییاو  بر آموزش محیوای عل ، 

ای اه روییۀ آموزش دربیارۀ عل  ه  بیاشیییی بیه وونه

ز تری اعلمی در فراویراا پرورش ییابی و به در  اامس

 ماهیت عل  فیتبر. [0]عل  و روش علمی برسییی یی 

 .: [7]توانی باشی شامس این موارد می

 یک پژوهش علمی اه  یدانشییی تینقش و وضیییب

 ،ا یمی جادیا

 شییرات  یعلم یهاهیاه در سییاخت نظر هاییمیل

 ،ی ا یم

 های علمی،نظریهرشی  یو فار یا یماع طیشرا 

 از  امبه،ورو   کیع واا اار دانشم یاا به ۀنحو 

 های علمی،وجارش یبرا یزبان ی راردادها 
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 دانش یادعاها یو اعینار س ج یموشااف، 

 مواردیو  ولاردمی ریتیررویشییاا  اه عل  مواردی 

 ولارنی.اه روی عل  تیریر می

این نیییا  بییا تبریف سیییواد علمی فراویراا اییه  

 م  ومی ورای خوانیا و نوشییین اسییت همخوانی دارد

[2  .] 

ا یی تیا هویت همیۀ ای  یا بیه فراویراا امیک می 

پیشیرفت فیجیک را بیان ی و به رور  ناخودآوا  سواد 

 خوبی تحتبه علمیشاا مخصوراد در زنیوی ش رونیی

تیریر  رار ویرد. م اهیمی چوا آواهی از محیوای ارلی 

عل ، در  ارتناط عل  و عل  و تشییخی  عل  از شیینه

فره یید در یییک  ییامبییه، توانییایی فار اردا و ت ار 

های علمی همه در یوزۀ نقیادانیه، تو یه به محیودیت

. یال با تو ه به موارد [9]ویرنی سیییواد علمی  رار می

اه در این تحقیق م ره اسییت از این  رار  فوق سییلالی

اسیییت: آیا آموزش فیجیک  ییی منی ی بر اسیییی اد  از 

بی ی علمی و دانش علمی مییاهییییت عیل  بر   ییاا

 دانشجویاا تیریر م نت دارد؟

 روش تحقیق

ایین روش تحقیق از   ییت هیییف تحقیق و ارا ییۀ 

بی ی و دانش علمی راهاارهای عملی   ت ب نود   اا

در  دانشییجویاا نسنت به تحولا  فیجیک و همچ ین 

 ییی از نوع پژوهش ااربردی اسیییت و از ییث نحوۀ 

 آزمایشی است.ها شنهوردآوری داد 

یی   سیدر این تحقیق از دو الاس دانشجویاا تک 

دانشییییا  فره ییاا و دانشییییا  شییی یی ر ایی ت راا 

ع واا یج  نمونه اسیییی اد  شیییی اه یک الاس با بیه

ر به ع واا ورو  آزمایش و الاس دییر ن  70 مبییت 

ن ر به ع واا ورو  ا یرل در نظر ورفیه  72بیا  مبییت 

شینی. با تو ه به ای اه اخل درس فیجیک  ییی در هر 

بار برای دانشییجویاا هر ورودی سییال تحصیییلی یک

پلیر است للا امااا افجایش تبیاد یج  نمونه در امااا

ن تبیاد دانشجو زماا تحقیق و ود نیاشت و فقط همی

 به ع واا یج  نمونه در دسیرس بودنی.

ها به ورو  دلییس ای اه امااا انیسیییا  آزمودنیهبی 

ریییور  تصیییادفی مقیور ننود للا ا یرل و آزمایش به

 ور تلاشمیاخله مجای  و یرهایمیی ریریا یرل ت   یت

آزموا ا را شی  تقریناد مشابه ها در پیششیی تا آزمودنی

. به یشون  شیوجشخ  م ریاس چ ی مییبراس باشی ی و

دانشجویانی هسی ی اه ها یآزمودن ۀریور  اه هم نیا

 انی وییا س پ ج ترم تحصیییلی را در دانشیییا  ولرانی 

مبییل مییانیین هر دو الاس نجدیک به ه  بود. هر دو 

ورو  درس فیجییک  یییی با م نع ایا  فیجیک  ییی 

را  [14] (Kenneth S. Krane)تالیف ا ت اس. ارین 

اخل ارد  و هر دو میرس م الن یاسییانی از ایا  را 

ها برابر بود. ها و تمرینپوشیییش داد  و میجاا یس م ال

رییور  ضم ی عوامس مژرر در ورو  آزمایش میرس به

در تیییرا  و تولیی موضییوعا  فیجیک  ییی )و ییی 

ی هاتیییرا  نادرسیییی اه ببیها  ای خود را به نظریه

را از م ظر ماهیت عل  اه در بخش  نس  درسییت دادنی(

 ارد.توضی  داد  شی بیاا می

 مراحل اجرای پژوهش

در درس فیجیییک  ییییییی در ورو  .  روش تددری 

آزمییایش، هر  لسیییه یای از منییایییث فیجیای مورد 

تیییریم )از آبییاز  را بیسیییی ( مورد بررسیییی  رار 

های فیجیایاناا در زمی ۀ ارا ۀ ورفیت و هر بار تلاشمی

ل، نظرییه و  انوا از ابییا تا انی ا به همرا  آزموا و میی

خ اهایی اه انجام دادنی، وضیییبیت فره یی، تاریخی، 

ا یییمییاعی و مییلهنی فیجیایییانییاا، نقییاط  و  و 

های آن ا، تیییرپلیری و اییمالی بودا علوم، محیودیت
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عل  و موضییوعاتی از این دسییت تا تمایج عل  از شیینه

شی. همچ ین در داد  می ییامااا تا ییممان توضیی 

های مشیییابه به های مرتنط، م الریییور  لجوم از فیل 

موضیییوع تییریم در طول تاریخ عل  و بحث و تنادل 

شیییی. یک م ال از نظر با دانشیییجویاا نیج اسیییی اد  می

تییریم منی ی بر میاهییت عل  )بیا تییایی بر چیونیی 

ویری یک میل علمی( در موضیییوع میل اتمی شیییاس

در الاس درس فیجیک  ییی م ره شیییی  راترفورد اه

توانی برای طور خلاریییه در ادامه آمی  اسیییت اه میبه

 :[11] مبلمین و میرسین فیجیک م یی باشی

در اوایس  را بیسییی  عل   ییی .  ای از تدری نمونه

های الاسیک را  اییجین یا در بر  به سیرعت نظریه

ها دانشیییا ارد و این مود از عل   ییی در تر میاامس

هییای انیلیم نیج مشییی ود بود. در سییییال و آاییادمی

ای م ضییینط و بافره د اه از خانواد  رفوردترا  1042

 رار وروهی  رأس رددر دانشییییا  م چسییییر  آمی  بود

 ارساخی ۀهای تاز  دربارنظریه تیوین مشیولاه  ورفت

از زنیوی راترفورد م میرین بخش  دور  آا .بودنی ات 

 علمیش هایاوشییش خاطربه بود و او یاز زنیوی علم

از  مله ها و  وایج زیادی نشییاا دانشیییا  م چسیییر در

در آا زماا راترفورد  .درا دریافت ار  ایج  نوبس شیمی

های  ییی پم از مصیییم  بود بیا پرتیا  انواع پرتیابه

اشیف رادیوااییوییه دروا ات  را وارسی ا ی. وی پم 

بسیار نشاا داد اه ذرا  آل ای خارد شی  از آزمایشا  

های فلجا  برخورد اه به ور ه ،از ع یاریییر رادیوااییو

وشییت یاسییانی نیارنی  نپم از برخورد سییر ،ا  یمی

ای از آن ا در امییاد تابش اولیه یرات  سیییمیت عمی 

ا  ییی، تبیییادی از آن ییا چ ییی در ییه خود را ی ظ می

به عقن  لادم حرف شیییی  و ییی مقییاری از آن یا ایام

این نییجه با آنچه از میل اتمی تامسیییوا  .وردنییبرمی

اه در آا  رم و  . چرارفت ااملاد ناسازوار بودانیظار می

بار م نت یا واخت در سیراسییر ات  توزیع شییی  است. 

ت  ا توضی  ممان برای این پییی  این بود اه بار م نت 

اوچای اه عملاد یک نق ه و  ۀو  رم ییک ات  در نایی

در مراج ات  اسیت تمراج یافیه اسییت. برای نشاا دادا 

توافق این فرض با مشیییاهی  لازم بود اه فرمولی برای 

انحراف ذراتی ایه در فواریییس مخیلف از مراج دافبییه 

داا ولرنی ارا ه شیییود. راترفورد به امک ریاضییییمی

ی اه سیشی اخیی ربه یک میل پییی   وانی به نام فاولر

تبیاد ذرا  آل ا اه ارا ه داد اه در آا فرمولی  در بالن

شونی خود م حرف می ۀاز امییاد اولی θی زاویه ۀبه انیاز

sinبا مباوس تواا چ ارم 
𝜃

2
. این ت اسن می اسن است 

به  Eو انریی   نشی  𝑞1ای با بار در یالت الی اه ذر 

ر  خواهی این روبرخورد ا ی به 𝑞2ذرۀ سیاا ی با بار 

 .بود

𝐷(𝜃) = (
𝑞1𝑞2

4𝐸 sin (𝜃 2)⁄
)2 

 

این راب ه  هماا سیی   مق ع برخورد اسییت. Dاه  

ها ااملاد سازوار های مشاهی  شی  از پراا یویبا م ح ی

 میل اتمی ش اخیی را  را برای ایجاد. این میل پییی بود

 ۀمشییخ  شییی اه در آا یک هسیییمورد نظر باز ارد. 

مراجی اوچک اما سیی یین و باردار در مراج ات  اسییت 

ر اول ی ب ۀهیا تحیت تییریر  اذبایه وروهی از الایروا

 ۀچرخ ی. این میل امابیش شنیه میل م ظومورد آا می

وردنی شمسی است اه در آا سیارا  دور خورشیی می

نیوت ی روی میارش نیه داشییییه   اذبه ۀو بیه واسییی 

 شونی.می

رفورد در دانشییییا  تدسییییاورد را ترینبجرگاین  

رفورد ات  به و یه خود او یک تبود. پیش از را رم چسییی

مو ود سییخت و  رمج یا به یسیین سییلیقه خااسیییری 

ز ریج میشاس ام ظومه شیمسی بسیار  اما ای ک یک ،بود

بسیاری را ه وز ذرا  بی شمار است اه اسرار ناوشود  

 در و جی ۀ خود دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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از این دورۀ درسیییی برای  پم.  سددشجش و ارزیا ی

سییی جش تییریر آموزش منی ی بر میاهیت عل  بر میجاا 

بی ی علمی و دانش علمی دانشیییجویاا از درس   یاا

ای اسیییی اد  شیییی. فیجییک  یییی از آزموا چ یوجی ه

بی ی و ها شیامس هر دو نوع سلال مرتنط با   ااآزموا

دانش علمی دانشیییجویییاا بود. سیییلالییا  مرتنط بییا 

علمی به ریور  ااملاد اسیی ناطی ت ظی  شی   بی ی  اا

و ارتناط مسییییقیمی با تباریف ماهیت عل  نیاشیییت. 

سییلالا  مربوط به دانش علمی نیج توسییط هی  یک از 

میرسیییین در الاس  نلاد یس نشیییی  بود و برای هر دو 

آزموا بییه آزموا و پمورو   ییییییی بود. هر دو پیش

 دانشییجویاارییور  ایا  باز و بیوا آمادوی  نلی از 

   ورفیه شی  است.

 هاتجزیه و تحلیل داده

آزموا آزموا و پم( میانیین نمرا  پیش1 یول )

را برای دو ورو  ا یرل و ورو  آزمایش را نشیییاا 

طور اه مشیی ود اسییت میانیین نمر  دهی. هماامی

آزموا و آمیوزاا ویرو  آزمییاییش در پیشدانیش

نمر  و در  74از  12.00و  0.0آزموا به ترتین پم

وا آزمآزموا و پمورو  ا یرل میییانیین نمر  پیش

اسییت. این اخیلاف در میانیین در  10.10و  14.40

دهی اه تیریم منی ی بر ماهیت آزموا نشاا میپم

وویی دانشییجویاا به عل  تاریر بسییجایی در پاسییخ

بی ی و دانش آن ییا از درس فیجیییک آزموا و   یاا

یانیین نمرا  دو ( م7 ییی داشیییه اسییت.  یول )

آزموا را به آزموا و پمورو  دانشییجویاا در پیش

 بی ی و دانشت ایک نوع سیییلالا  مرتنط با   اا

طور اه مشییخ  است دهی. همااعلمی نشیاا می

بی ی علمی در ورو  میییانیین   ش نمر    ییاا

رسییییی   10.4به  0.0نمر  و از  0.2آزمیایش برابر 

 0.2  ا یرل برابر است در یالیاه این رشی در ورو

رسیییی  اسییت. این  10.4به  14.0نمر  بود  و از از 

نمر  و  2.0رشیییی برای دانش علمی ورو  آزمایش 

نمر  اسیییت. این نیایج نشیییاا  0.0درورو  ا یرل 

دهی اه آموزش فیجیک  ییی منی ی بر اسییی اد  می

بی ی علمی و دانش از ماهیت عل  بر هر دوی   اا

ه آزمایش تیریر بیشیری داشی علمی دانشجویاا ورو 

   و رشی این دو میییر در آن ا چشمییرتر است.

 

 گیری و  حثنتیجه

در ابییای این مقاله اشییار  شییی اه تو ه به ماهیت عل  

در تییریم علوم از اهمیت زیادی برخوردار اسیییت و 

بی ی علمی و ت ار سییینن تقویت سیییواد علمی،   اا

ق یاضر این سلال شیود. در تحقیعلمی در فراویراا می

آیا تیریم درس فیجیک  ییی منی ی بر »م ره شی اه 

بی ی علمی و دانش علمی مییاهییییت عیل  بر   ییاا

 اه پم از تحلیس نمرا « دانشییجویاا تیریر م نت دارد؟

ها و مشاهی  نیایج آماری و مقایسۀ آن ا پاسخ این آزموا

شیود. همچ ین میجاا رشی این سیلال م نت ارزیابی می

ییر در ورو  آزمایش بیشیر از ورو  ا یرل ارزیابی دو می

شی. در وا ع در نظر ورفین این روش تیریم در طول 

دوراا چ یارسیییالیۀ تحصییییس دانشیییجویاا در مق ع 

اارشیی اسییی، در ن ایت به ارتقاح سیی   نیرش و دانش 

م یی از محیوای ارلی عل  و روش علمی، آن ا در ب ر 

اط عل  و فره د عل ، در  ارتنتشییخی  عل  از شیینه

در یییک  ییامبییه، توانییایی فار اردا و ت ار نقییادانییه 

  انجامی اه از اهمیت بسیاری برخوردار است.می
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 آزموا ورو  آزمایش و ورو  ا یرلآزموا و پم: نمرا  پیش1 یول 

 02میانگین نمره کل از  نمونه متغیر گروه

 آزمایش
 0.0 70 پیش آزموا

 12.00 70 آزمواپم

 کشترل
 14.40 72 آزمواپیش

 10.10 72 آزمواپم

 

 آزموا و پم آزموا ورو  آزمایش و ورو  ا یرل به ت ایک نوع سلالا : نمرا  پیش7 یول 

 02میانگین نمره از  نمونه نوع آزمون متغیر گروه

 آزمایش

 بی ی علمی  اا
 آزمواپیش

70 
0.0 

 10.4 آزموا پم

 دانش علمی
 آزمواپیش

70 
14.7 

 12.0 آزمواپم

 کشترل

 بی ی علمی  اا
 آزمواپیش

72 
14.0 

 10.4 آزمواپم

 دانش علمی
 آزمواپیش

72 
0.0 

 10 آزمواپم

 

نییایج مقایسیییۀ برخی تحقیقا  مشیییابه با تحقیق  

  رار است:یاضر از این 

  در تحقیق خودش دریییافییت اییه بیییاا  [12]ایپی ج

در  هام شیا، پیشیرفت، تصحی  و  اییجی ی میل

روش علمی در طول تاریخ اه بخشییی از ماهیت 

آموز از روش علمی را در عل  اسییت، در  دانش

 برد.هر دو   نۀ عی ی و ذه ی بالا می

 [ با تججیه و تحلیس یافیه14محنوبی و دییراا ]ای ه

آماریشاا نشاا دادنی اه آموزش تاریخ فیجیک اه 

هییای مییاهیییت عل  اسیییت، تیییریر یای از   نییه

آموزاا مب ییاداری بر دانش و نیرش علمی دانش

 پایۀ دوم میوس ه دارد.

  در تحقیق خود مبیقی اسیییت اه  [1]مک اوماس

اه  ا یآموزش علوم و یی ب ای بیشیییری پییا می

آموزاا و دانشتو ه به ماهیت عل  برای مبلمین 

 در اولویت  رار ویرد.

  نشییاا داد  اسییت اه ماهیت عل  به  [14]نلسییوا

ا ی و در وا ع در  ب یر نظرییۀ تایامس امک می

بییف می ماهیت عل  سییینن مقاومت در پلیرش 

 شود.نظریۀ تاامس می

ی ریجی درسشود اه برنامهدر این راسیا پیش  اد می 

رشیی اسییی رشیییۀ های آخر دورۀ اادانشییجویاا در ترم

 ای باشی اه:  وونهفیجیک به

تو ه به ماهیت عل  به ریییور  یک الیجام در  -1 

برنامۀ درسییی و جانی  شییود تا زمی ه برای ب نود سییواد 

 علمی و دانش و نیرش دانشجویاا فراه  شود.

های سینک به دانشیجویاا داد  شود تا پژوهش -7 

سییازی آوری داد ، تحلیس داد ، میلروش تحقیق،  مع
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های ی یابی ی را بیه امیک تشیییابه با آنچه در فرو پیش

 علمی ات اق افیاد  است انجام ده ی.

آمیج تو ه شیییود اه ماهیت عل  تصیییور ابراق -4 

ی را رور  ان راددانشیجویاا نسینت به پیشنرد عل  به

بی انه تلاش  مبی و ا یی و با دییی وا عتصیییحی  می

ا یماعی، ملهنی و های میبید تاریخی، فره یی،   نیه

 ... در نظر ورفیه شود.

بییا ب نود سیییواد علمی دانشیییجویییاا زمی ییۀ  -0 

 عل  در  امبه ااسیه شود.وسیرش و تو ه به شنه

هایی اه در پژوهش یاضیییر در ن ایت محیودیت 

  رار داشت بیین شره است:

ا  بودا تبیاد دانشجویانی اه در دانشیا  در  -1 

اخل اردنی سیینن شییی یج  زماا تحقیق این درس را 

 نمونه ا  باشی.

محیود بودا سییاعت تیریم )سییه سییاعت در  -7 

های ماهیت هایی از   نهه ییه( سییینن شیییی به بخش

 علمی در برخی منایث پرداخیه نشود.

ها و تیریم در زماا تحقیق مجیازی بودا الیاس -4

بود سییینن  10-اوویی اه مقارا با ایام شییییوع بیماری

هایی در بحث و تنادل نظرهای میرس بروز محیودیت

و دانشجویاا شی.
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