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چکیده 
پژُّػ ؽبضس ثب آگبُی اش ًیبشُبی کًٌْی دز اهس آهْشغ ،ثس آى اظذ ثَ ثسزظی هقبیعهَ
رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس عولکسد رؾفهیلی داًهػآههْشاى پبیهَی دُهن
دز دزض دظزْز شثبى فبزظی ثپسداشد .زّغ اًغبم پژُّػ اش ًْع ًیوَرغسثهی اظهذ کهَ
دز آى اش پیػآشهْى ّ پطآشهْى اظزفبدٍ ؼدٍ اظذ .عبهعَ پژُّػ ؽبضس داًػآهْشاى
دثیسظزبى عالهَ ؽلی ؼِسظزبى ًْز ثْدٍ اظذ کهَ ثهَ طهْز دز دظهزسض 20 ،داًهػآههْش
پبیَ دُن اًعبًی ایي هدزظهَ ثهَ عٌهْاى ًوًْهَ آههبزی اًزاهبة ؼهدًد .ثهَ ایهي هٌرهْز اش
عبهعَ یبد ؼدٍ ثعد اش 02علعَ ردزیط ثَ زّغ ظهٌزی ،آشههًْی ثهس اظهبض طجقهَ ثٌهدی
اُداف آهْشؼی«ثلْم» ثَ عول آهد ّ ظپط ثعد اش 02علعَ ردزیط ثَ زّغ اظهزقسایی،
هغدداً آشهًْی ثب ُوبى اُداف ثسگصاز ؼد .دز ایي رؾقیقً ،سهبل ثْدى دادٍُب ثب اظزفبدٍ
اش آشهْى کلوْگسّف_اظویسًْف رأیید ؼد ّ جيت رغصیَ ّ رؾلیل دادٍُهب اش ًهسم افهصاز
ربزیخ دزیبفذ:

 .0اظزبدیبز گسٍّ شثبى ّ ادثیبد فبزظی ،داؼگبٍ فسٌُگیبى ،رِساى ،ایساى (ًْیعٌدٍ هعّْل) 

ربزیخ پریسغ:

jafarikamangar@gmail.com
 .2دثیس آهْشغ ّ پسّزغ ؼِسظزبى ًْز

Setarefiroozjaei@gmail.com
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 ّ spss22ثههسای هقبیعههَ هیههبًگیيُههبی دّ آشهههْى اش «آشهههْى رههی» اظههزفبدٍ ؼههدً .زههبیظ
ؽبـل اش ایي پژُّػ ًؽبى داد زّغ ردزیط اظهزقسایی دز هقبیعهَ ثهب زّغ ظهٌزی ثهس
عولکسد رؾفیلی داًػآهْشاى پبیَ دُن ،دز دظزْز شثبى فبزظهی رهأصیس هعٌهبدازی دازد ّ
داًػ آهْشاى ثهَ ییهس اش ؽی هَ «ًقهد» دز روهبم ظه ْػ یهبدگیسی ثلهْم ،عولکهسد ثِزهسی
داؼزٌد ّ الجزَ ایي ثِجْد عولکسد دز ظ ْػ دزک ،رغصیهَ ّ ،آفهسیٌػ هعٌهبداز ًیهص ثهْدٍ
اظذ.
واژهىا :ردزیط ظٌزی ،ردزیط اظزقسایی ،دظزْز شثبى فبزظی ،عولکسد رؾفهیلی،
کلید 
یبدگیسی.
 .1مقدمه
آهْشغ ّ یبدگیسی ،فعّبلیذُبی هِوّی ُعزٌد کَ اًعبى دز ظساظس شًدگی خهْد ثهب آىُهب
هْاعَ اظذ ّ ُس چقدز عْاهع ثَ ظوذ پیؽسفذ ؽسکذ هیکٌٌد ًقهػ ّ کهبزکسد آىُهب
ثیؽزس ًیص هیؼْد .دز دَُُبی اخیس ایي ثؾش کَ چگًَْ هیرْاى یبدگیسی زا رعِیل کهسد
ثعیبز داغ ؼدٍ اظذً .زبیظ ثَ دظذ آهدٍ اش پژُّػُبی هازلف ًؽبى هیدُهد کهَ دز
ظیعزنُبی اًزقبلً ،قبط ضعف آهْشؼی هؽزسکی ّعْد دازد ّ الشم اظهذ دز ًگهسغ ّ
ردزیط هعلوبى رؾْالری ایغبد ؼْد (ملکی آًراطین ،مصطفیی وطٌر )4931:44 ،یکهی
اش زاٍُبی هِن ثسای زظیدى ثَ اُداف دزض ،فسایٌد ردزیط ّ یبدگیسی اظذ کَ ثَ دلیهل
اُوّیذ آى دز آهْشغ ،ثعیبز هْزد رْعَّ ـبؽت ًرساى ؽی هَ علهْم رسثیزهی دازد .ثهسای
یبدگیسی ،رعبزیف گًْبگًْی ذکهس ؼهدٍ اظهذ .یهبدگیسی اش چؽهناًهداش ؼهٌبخزی عجهبزد
اظذ اش رغییس دز ظبخزبزُبی ذٌُی ؼاؿ کَ قبثلیذ ثسّش زفزبزُبی هزفهبّد زا ثهسای
اّ فهساُن هههیکٌههد (هؾوّههدی ثبیوایه یی .)213 :0951 ،دز هههدازض ،یههبدگیسی هفههبُین
هازلفی دازد ّ هعلین ثب رْعَ ثَ ظسفیذُهبی ذٌُهی داًهػآههْشاى ثهسای زظهیدى ثهَ ایهي
رْاًبییُب رالغ هیکٌد .اش ایي زّ یبدگیسی «ثَ رْاًبیی یهبدآّزی ،دزک ّ فِهن ه بلهت،
هِهبزدُههبی عولهی ،روبیههل داؼهزي ثههَ ًهْع ّیههژٍای اش گهسایػُههب ّ ازشغُهبیی کههَ دز
اُداف آهْشغ هْزد رأکید قسازگسفزهَ اظهذ ،اطهال ههیؼهْد» (ػطبانیی.)06 :4939،
ًرسیههَُههبی یههبدگیسی هازلفههی چههْى یظططزیههَی یههبدگیسی زفزههبزگسایی ،ؼههٌبخذ گسایههی ّ
ظبخذگسایی ّعهْد دازد کهَ هعلیهن ههیرْاًهد ثهب اظهزفبدٍ اش ایهي ًرسیهَُهب زّیکسدُهبی

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس9 ...

ردزیط ّیژٍ دزض زا اًزاهبة کٌهد ّ دز عِهذ زفهع کبظهزیُهب ّ هؽهکالد زّغُهبی
آهْشغ قجلی ،ثَ ًؾْ هؤصیسی اش زاُکبزُبی ایي ًرسیَُب ثِسٍ ثجسد .دز ًزیغًَ ،رسیَُهبی
یبدگیسی دز عِذ دادى ثَ فعّبلیذُبی آهْشؼی رأصیس شیبدی دازًد .
ظبخذگسایی یکی اش شیهس هغوْعهَُهبی ؽهْشٍ گعهزسدٍ علهْم ؼهٌبخزی اظهذ .علهن
ؼٌبخذ ثَ ه بلعَ چگًْگی یبدگیسی ،یبدظپبزی ّ رعبهل ثیي افساد هیپسداشد ّ رأکید ثس
فسایٌههدُبی ذٌُههی دازد (وزیچططنر  .)0 :4934 ،ثههسای کیفههی ًوههْدى فسایٌههد یههبددُههی-
ین گیزی ،ثبید فساگیهساىً ،قؽهی فعّهبل دز یهبدگیسی داؼهزَ ثبؼهٌد ّ ایهي عهص ثهب ر یهَ ثهس
الگُْبً ،رسیَُب یهب زّیکسدُهبی ظهبخزيگسایهی اهکهبىپهریس ًیعهذ .دز ظهبلُبی اخیهس
رؾقیقبد شیبدی ثب ربکید ثس لصّم رْعَ ثَ زّغُبی ردزیط ـْزد پریسفزهَ اظهذب ثهب
علن ثَ ایي کَ زّغُبی ردزیط فعبل ثَ فساگیساى قدزد رف س ثیؽهزسی هیثاؽهٌد ّ آى
ُب زا ثسای شًدگی ثِزس دز عبهعَ آهبدٍ هیکٌٌد (ُسًبًدش ّ ُوکبزاى.)2602 ،
زّغ رههدزیط هیرْاًههد ًقههػ ّیههژٍای دز عِههذ پیؽههسفذ رؾفههیلی داًههػ آهههْشاى
داؼزَ ثبؼد ّ ًقػ اـلی هدازض ،رسثیذ افسادی اظذ کهَ ثهب ربکیهد ثهس فهساُن ظهبخزي
اثصازُههبی ؼههٌبخزی ثزههْاى آىُههب زا افههسادی خههال  ،عقالًههی ثههب ثیٌؽههی هزٌههْع ّ گعههزسدٍ
ثبزآّزد (فزىطن ی ً ىککطنرا  .)444 :4931 ،ثعهیبزی اش ًرسیهَ پهسداشاى علهْم رسثیزهی
هبًٌد گْدلد ّ 0ظیساریٌگ ،2هعزقدًهد کهَ زّغُهبی ظهٌزی آههْشغ دز ههدازض ،عبههل

هِوی دز فقس رف س داًػ آهْشاى ثَ ؽعبة هی آیٌد (امینطی )4934 ،ثهبزرْى)0541( 9

رعسیفهی هازفههس اهههب عههبهعی اش رههدزیط ازا ههَ هههیدُههدب اّ رههدزیط زا ؼههبهل رؾسیه ،
زاٌُوهبییُ ،ههدایذ ّ رؽهْیق یبدگیسًههدٍ هههیداًهد ( یننرًیط  .)023 :4931،اظههزفبدٍ اش
الگُْبی فعّبل دز ردزیط ثس خالف الگُْبی رهدزیط ییسفعّهبل کهَ دز آىُهب داًهػآههْش
هْعْدی اًفعبلی اظذ ،هْعت رقْیذ قدزد رغصیهَ ّ رؾلیهل ّ ًقهد دز داًهػآههْشاى

هیؼْد .دز ایي الگُْب ثسًبهَی دزظی قبثل اًع هبف اظهذ ّ هعلیهن ثهَ عٌهْاى گٌغیٌهَی

هعلْهبد دز ثساثس داًػآهْشاى ظبُس ًویؼْدب ثلکَ ًقػ زاٌُوب ّ رعِیل کٌٌهدٍ دازد ّ
اًزقبلدٌُدٍی ـسف ًیعذ (اکازی ػل رهای ّ ُوکبزاى.)52 :0944 ،
1. Goodlad
2. Sirotink
3. Barton
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اش هیبى الگُْبی ردزیط فعبل ،الگهْی رهدزیط اظهزقسایی ،داًهػ آههْشاى زا دز یه
چبلػ خهبؾ قهساز هیدُهد .اظهزقسا عجهبزد اظهذ اش عوهل هؽهبُدا ؽهْادس ّ ظهپط
اظزٌزبط ثَ هٌرْز فسضیَظهبشی ثهس اظهبض آًههَ هؽهبُدٍ ؼهدٍ اظهذ (ػطبانیی:4931،
 ّ )023اظزفبدٍ اش الگهْی رهدزیط اظهزقسا ی ،ثبعهش ثِجهْد ظسفیهذ رف هس ،گهسدآّزی،
ظبشهبًدُی ،کٌزسل اطالعبد ّ ًبم گرازی هفبُین هی ؼهْد (فزىطن ی وطٌر ً ىککطنرا ،
 .)02 :4931ایي زّغ ًَ رٌِب ثَ ثبال زفزي اًگیصٍی داًهػ آههْشاى کوه
دزک ؽقبیق ،هِبزدُب ّ فِن اـْل زا دز پی دازد ّ کو
رالغ خْدؼبى یبد ثگیسًد .وض این رًع ککک میکنط

هیکٌهد ،ثلکهَ

هیکٌهد رهب داًهػآههْشاى ثهب
ایطغآمطٌس رًیکطز مط صیسرهسی

ثسای یبدگیسی اریابذ کٌد .اش ظی ظبل گرؼزَ ایي الگْ هْضْع پژُّػُبی هزعدید ثهْدٍ

ّ اش هیههبى آصههبزی کههَ دز ایههي شهیٌههَ ّعههْد دازد ،کههبز«ُیلههدا ربثههب »0ثههسای اظههزفبدٍ دز
کالضُبی دزض کًٌْی ثعیبز هْزد رْعَ قساز گسفزَ اظذ.
ربثب هعزقد اظذ ثب اظزفبدٍ اش ایي الگْ ،داًػآهْش ّ هعلن دز ؼسای ی قسازههیگیسًهد
کهَ هفهبُین ّ ه بلههت دزض ثهب ًرهن خبـههی ه هسػ هههیؼهْد .هعلهن ثههب طهسػ ظههؤاالری
ُدفوٌد آًبى زا ثَ ظوذ اُداف دزض ُدایذ هیکٌد .داًػآهْشاى هعیس عصء ثهَ کهل زا
دًجبل هیکٌٌد ّ دز پبیبى علعَی دزض اش هفبُین هْزد ًرس ،اطهالع ّ آ گهبُی ههییبثٌهد
(تنبن .)52 :4311،ثدیي ـْزد کَ دز اثزدا هغوْعَای اش اطالعهبد دز قلوهسّ خهبؾ
دز اخزیبز داًػ آهْشاى قساز دادٍ هیؼْدب پط اش آى داًػ آهْشاى اطالعهبد زا دز هغهص
خْد ظبشهبى هیدٌُدب ً بد ّ ه بلت زا ثَ یکدیگس ازرجبط هیدٌُد ّ آهْخزَُبی خهْد
زا دز هْقعیذُبی عدید ثَ کبز هیگیسًد .ثَ ایي رسریت ثَ فسضیَظهبشی ،پهیػ گهْیی ّ
رْضیؼ پدیدٍُهبی ًبآؼهٌب ههیپسداشًهد .هعلیهن ههیرْاًهد ثهب کهبزثسد زاُجسدُهب ّ الگُْهبی
ردزیط ّکبُػ ًقهػ هعهزقین ّ فعّهبل خهْد دز کهالض ،یهبدگیسی زا دزًّهی کٌهد ّ دز
هفِْم ظبشی ثَ داًػ آههْشاى یهبزی دُهد (هعزوهدی رالّکهی ّ اؽوهدی-36 :0942 ،
)32ب ثٌبثسایي زّغ رف ّس اظهزقسایی ،زّغ یهبدگیسی اش طسیهق رغسثهَ اظهذ .یبدگیسًهدٍ
خْد دز اًغبم فعبلیذ هؽبزکذ هیکٌدب ثسای زّؼيرسؼدى یبدگیسی فعّبلیذُب زا ثب یه
ًگههبٍ هْؼههکبفبًَ هغ هدیدا ثسزظههی هیکٌههدب ثههَ ثیههٌػُههبی هفیههدی دظههذ هههییبثههد ّ دز
1. Hilda Taba
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هْقعیذُبی عدید اش یبدگیسی خْد اظزفبدٍ ههیکٌهد .ایهي زاُجهسد ؼهبهل رغسثهَکهسدى،
ظِینکسدى ،رؾلیل یهب پهسداشغ ،اظهزٌزبط یهب رعوهین ّکهبزثسد اظهذ (رضطنسا ه:4931،
 .)94دز ایي زّغ اش اهْز عص ی ثَ هٌرْز زظیدى ثَ اهْز کلیی اظزفبدٍ هیؼْد .ردزیط
ثب هفبُین خسد ّ عص ی ؼهسّع ههیؼهْد ّ یبدگیسًهدگبى دز اصهس کٌهبز ُهن گهرازدى ههْازد
عص ی ّ هقبیعَی آىُب ثب یکدیگس ،ثَ ظهوذ اظهزٌزبط ههْازد کلهی ُهدایذ هیؼهًْد .ثهَ
دلیل هبُیهذ ّاگسایهی زّغ اظهزقسایی ،اظهزفبدٍ اش ایهي زّغ دز رقْیهذ هِهبزدُهبی
رف ّههس ،اظههزدالل ،خای قیههذ ّ ًههْآّزی هههؤصیس اظههذ (عاطط اهليی.)000-006 :0943،
اظزفبدٍ اش ایي الگْ هْعت هیؼْد داًػآهْشاى ثَ گسدآّزی اطالعبد ثپسداشًد ّ آًِب زا
ثَ دقیذ ثسزظی کٌٌد .ظپط ایي اطالعبد ثَ هفبُین رجدیل ؼْد ّ داًػآهْشاى کهبزکسدى
ثب هفبُین زا ثیبهْشًد (جٌیض ً ُوکبزاى .)33 :0959،ثس ایهي اظهبض الگهْی رهدزیط
اظزقساییً ،قػ هِوی دز ثبال ثسدى قدزد رف ّهس ّ ُهناًدیؽهی اعاهبی گهسٍّ ،افهصایػ
هِههبزدُههبی گههْغکههسدى ،اظههزدالل ،رغصیههَ ّ رؾلیههل ّ ...دازد ّ اش آًغههب کههَ دز رص
دظزْز اثزدا ثبید هفبُین دز ذُي داًػآهْشاى ؼهکل گیهسد ّ ثعهد ثهَ رغصیهَ ّ رؾلیهل ّ
ظپط ثَ کبزثسد اـْل دز ًوًَُْبی هازلف ثپسداشًد ،ثَ کبزثسدى چٌیي زّؼی هیرْاًهد
هضوس صوس ّاقع ؼْد.
دزض دظزْز شثبى فبزظی ُوْازٍ اش دزضُبیی اظذ کَ ثیؽهزسیي هؽهکالد زا ثهسای
داًههػآهههْشاى دز زدٍُههبی هازلههف رؾفههیلی دزثسداؼههزَ اظههذ .رغییههساد پههیدزپههی
کزبةُبی دزظی ّ هجبؽش دظزْزی ،هؤیّهد ایهي ًرهس اظهذ .اهاتطو تؼطتت ،پساکٌهدگی ّ
ًبُوهبٌُگی هجبؽهش دزظهی دز ثعاهی ههْازد ،رٌِهب عبههل عهدم پیؽهسفذ داًهػآههْشاى
ًیعذب ثلکَ عْاهل دیگسی چْى هیصاى اطیالعبد آهْشغدٌُدٍ ،فابی آهْشؼهی ،زّغ
ردزیط ّ هعب لی اش ایي دظذ اش دیگس عْاهل رأصیسگراز دز ایي شهیٌهَ ثهَ ؼهوبز ههیزّد.
دز ایي هیبى ،کبزآهد ًجْدى زّغُبی ردزیط ّ اظهزفبدٍ اش زّغُهبی رهدزیط ظهٌیزی ّ
ًداؼزي الگْی ردزیط هٌبظت عبهل ثعیبز هِوی هؾعْة هیؼْد.
اش آى عبیی کَ ؼٌبخذ دظزْز شثبى ثَ آگبُی علوی دزثبزٍ آى شثهبى هیاًغبههد ّ ایهي
آ گبُی ظس هٌؽب ثعیبزی اش عولکسدُهب ،اش عولهَ اظهزفبدٍ هٌبظهت ّ هٌ قهی اش شثهبى ثهَ
عٌْاى ظهبشهبى دٌُهدٍی ف هس ّ ذُهي ّ رْفیهق دز ثسقهسازی ازرجهبط گفزهبزی ّ ؼهٌیدازی
اظذ (ًحی ین کبهیبز ّ عوساًی ّ )2-0 :0952 ،اش آًغب کَ دظزْز شثهبى ُهس کؽهْزی
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دزثسدازًدٍی هغوْعَ قْاعدی اظذ کَ ثَ رؽسیؼ ظبخزوبى آى شثبى هیپهسداشدً ،یهبش ثهَ
آهْخزي قْاعد شثبى ،اهسی کبهال هؾعْض اظذ .فزػی ًر مبتقط اططت ططتٌر سبطن
فنرطی ثَ شثبىآهْشی کو

هیکٌدب دز آهْشغ علْم دیگس هؤصس اظهذب فسٌُگًْیعهی زا

رقْیذ هیکٌدب ظ ؼ اطالعبد عوْهی ههسدم زا ثهبال هیثهسد ّ دز گعهزسغ شثهبى ًقهػ
دازد (فزػی ًر  .)2 :4911 ،الجزَ فِن دزظذ قْاعهد دظهزْزی شهیٌهَظهبش دزک هزهْى
ازشؼوٌد ادثی ًیص اظهذب ثٌهبثسایي اًزاهبة زّغُهب ّ الگُْهبی رهدزیط هٌبظهت ثهسای
دظزْز شثبى فبزظی کَ هؾْز آى ثس دزک هفبُین ًِبدٍ ؼدٍ اظهذ ّ هعلیهن ثبیهد هسؽلهَ
ثَ هسؽلَ ثب دزگیسکسدى ذُي داًػآهْشاى ،آىُب زا دز ؼسایط یبدگیسی قساز دُهد ،ثعهیبز
هِن ؼوسدٍ هیؼْد.
ثب رْعَّ ثَ ًؾٍْ ردزیط دظزْز شثبى فبزظی کَ یبلجبً ثَ ؼکل ظٌیزی ـْزد هیگیسد،
هؽکالد یبدگیسی ثَ خفْؾ دز هجبؽش ؼٌبخذ اعصای عولهَ ،اًهْاع شههبىُهب ّ ًهْع
فعل ،گسٍُّبی اظوی ّ ُ ...وهٌبى ثبقی هیهبًدب پط الشم اظذ دز رهدزیط ایهيگًْهَ
هجبؽش ،هعلن زّؼی زا ثَکبزگیسد کَ اش ظ ؼ ؽبفرَ فسارس زّد ّ ثَ دزک عویق هفبُین
ّ قْاعد آى ثیٌغبهد .اش ایي زّ ثب آگهبُی اش هؽهکالد یهبدگیسی دز ثاهػُهبی هازلهف
دزض دظزْز شثبى فبزظی ّ ایيکَ چگًَْ هیرْاى ثهب رغییهس زّغ ثهَ فساگیهسی ثِزهس ایهي
دزض کو

کسد ،رفوین ثَ اًزاهبة الگهْی رهدزیط اظهزقسایی ثهسای افهصایػ عولکهسد

رؾفیلی داًػآهْشاى گسفزَ ؼد.
پیػ اش پژُّػ ؽبضس ،رؾقیقبد دیگسی ًیهص ثهَ رهبصیس ثهَکبزگیسی زّغُهبی فعهبل
ردزیط ثس آهْشغ دظزْز شثبى فبزظی رْعَ داؼزَاًد کَ ایي رؾقیقبد یب ثَ پژُّػ ثهس
زّی زّغُب یب الگُْبی فعبل دیگسی ییس اش زّغ اظزقسایی پسداخزَاًد یهب رهبصیس زّغ
اظزقسایی زا ثهس دظهزْز شثهبى پبیهَُبی دیگهس یهب کزهت رهبلیف قهدین ههْزد پهژُّػ قهساز
دادٍاًد کَ اش آى عولَ هیرْاى ثَ هْازد ذیل اؼبزٍ کسد :فسط اللیِی ّ ُوکهبزاى ()0940
ر هقبیعَ ربصیس زّغ اظزقسایی ثب زّغ ظٌیزی ،ثهس یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی
داًػآهْشاى پبیَ پٌغن اثزدایی ،ثَ ایي ًزیغَ دظذ یبفزٌد کَ زّغ اظزقسایی بز افصایػ
ظسعذ ّ دّام یبدگیسی ّ افهصایػ هِهبزدُهبی ازرجهبطی ،ؼهٌبخزی ّ عهبطفی ههسرجط ثهب
دزض ،ربصیس هعٌبدازی دازد .قبظنپْز هقدیم ( )0934بطن ایتاطنی یطک مااط

اس ططتٌر

سبطن فنرططی بطو نگطٌینی ایمطنح مزاحطت رًع تط ریض اططتقزایه وز اوتطو اططت ً بطز
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کبزآهههد ثههْدى ایههي زّغ دز رههدزیط دزضُههبیی چههْى دظههزْز رأکیههد هههیکٌههد .پبزظههب
( )0930ثههَ هقبیعههَی رههبصیس زّغ رههدزیط عههصء ثههَ کههل (اطططتقزا)ی) ّ کههل ثههَ عههصء
(قینطی) بز میشا ین گیزی بزوی اس ایغآهْشاى دثیسظهزبىُهبی ؼهیساش دز دزض دظهزْز
شثبى فبزظی پسداخزَ اظذ .یتنیج ایي وژًىغ بینینز این اظذ کو ر تیيیم باغُهبیی
اش کزبة زّغ کل ثَ عصء هْفقرس ثهْدٍ اظهذب اههب دز رفِهین ثاهػُهبیی اش کزهبة کهَ
فساگیساى دز هْزد آىُهب ظهبثقَی ذٌُهی دازًهد ،ثهیي دّ زّغ زاث هَی هعٌهبدازی ّعهْد
ًدازد .ای چي چیبًگ ( )2606دز هقبلَای رأصیس دّ زّغ رهدزیط قیبظهی ّ اظهزقسایی
زا ثههس یههبدگیسی گساهههس ّ ًْؼههزي ثههس زّی داًؽههغْیبى کههبلظ هههْزد پههژُّػ قههساز داد .ر
امتاطططن یيطططنیه ططططن  1442گطططزًه اططططتقزایه یکطططزا

بيتطططزی را کظطططر کز یططط ّ

ؼسکذکٌٌدگبى ًیص زّغ ردزیط اظزقسایی زا ثَ زّغ ردزیط قیبظی رسعیؼ دادًد.
ُدف ایي پژُّػ ًیص ،هقبیعَ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ اظزقسایی ثب ظهٌیزی ثهس عولکهسد
رؾفههیلی داًههػ آهههْشاى پبیههَی دُههن دز دزض دظههزْز شثههبى فبزظههی اظههذ ّ ثههس خههالف
پژُّػ ُبی پیؽیي ،ثسای ظٌغػ عولکسد داًػ آهْشاى دز ایي دزض ظ ْػ یهبدگیسی
ؼٌبخزی ثلْم هد ًرس قهساز گسفزهَ اظهذ .ایطن ططفٌش ػطغ گنیطو بطو تزتیطر اس ططن ه بطو
مؼکت عانرتنط اس ایطغ ،رک ً رینفطت ،کطنربز  ،تمشیطو تالیطت ،رسکیهت ،ازشؼهیبثی
(اکازی ؼلدزٍای ً ُوکبزا .)066 :4922 ،
ثس ایي اظبض پژُّػ ؽبضس ثس آى اظذ ثَ ظْاالد شیس پبظخ دُد:
الگْی ردزیط اظزقسایی ًعجذ ثهَ زّغ ظهٌزی رهب چهَ هیهصاى ثهس عولکهسد رؾفهیلی
داًػ آهْشاى پبیَ دُن دز دزض دظزْز شثبى فبزظی ربصیس دازد؟
الگْی ردزیط اظزقسایی ثس کدام ظ ؼ اش ظ ْػ یبدگیسی ثلْم ربصیس ثیؽزسی دازد؟
الگْی ردزیط اظزقسایی ثس کدام ظ ؼ اش ظ ْػ یبدگیسی ثلْم ربصیس کوزسی دازد؟

 .1.1روظپژوىع 

رؾقیق ؽبضهس ثهس هجٌهبی ُهدف ،اش ًهْع رؾقیهق کهبزثسدی ّ اش ًرهس زّغ ،اش ًهْع ًیوهَ
رغسثی یب ًیوَآشهبیؽی اظذ ّ ثهس اظهبض هبُیهذ دادٍُهب اش ًهْع پهژُّػ رْـهیفی اظهذ.
عبهعَ آهبزی پژُّػ ؽبضس ،داًهػآههْشاى پبیهَ دُهن دثیسظهزبى عالههَ ؽلهی ًهْز ثْدٍاًهد.
ًوًَْ آهبزی ثَ زّغ ًوًَْگیسی دز دظزسض اًزاهبة ؼهد ّ ؼهبهل داًهػآههْشاى پبیهَ دُهن
اًعههبًی ثْدًههد کههَ دز ظههبل رؾفههیلی  0952-53دز ایههي هدزظههَ رؾفههیل هیکسدًههد ّ ثههب
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ثسزظی پیؽیٌَ دزظی آىُب ،ضعف دز یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی دز آىُهب هؽهِْد
ثْدٍ اظذ .ؽغن ًوًَْ ؼبهل ً 20فس یعٌی ،کل داًػآهْشاى ایي کالض ثْدٍ اظذ.
اثصاز پژُّػ ،آشهْى هؾقیقظبخزَ ثْد کَ زّایی آى رْظط پٌظ ًفس اش اعابی ُیهبد
علوی گسٍّ شثبى ّ ادثیبد فبزظی ّ دثیساى ثبرغسثَ ایي زؼزَ ربیید ؼد .پبیبیی اثصاز ایهي
پژُّػ ثب اظزفبدٍ اش ًسم افصاز  ./50 SPSS22تبیطین ػط کطو یؼطن اس پبیهبیی ثهبالی
ایي اثصاز ثْد.

0

ظههؤاالد آشهههْى ثههس اظههبض طجقههَثٌههدی اُههداف آهْشؼههی« ثلههْم » کههَ زایههظرههسیي
طجقَثٌدی دز ًربم آهْشؼی ایساى اظذ ،رٌرین ؼد کَ ظ ْػ ؼػگبًهَ ؽی هَ ؼهٌبخزی
یبدگیسی ثَ رسریهت اش داًهػ ،دزک ّ فِهن ،کهبزثسد ،رغصیهَ ّ رؾلیهل ،رسکیهت ّ ًقهد ّ
ازشؼیبثی زا دزثسهیگسفذً .اعزیي آشهْى (ویغ آسمٌ ) رٌرین ؼدٍ ثهس اظهبض اُهداف
ؼٌبخزی ثلْم ثعد اش ردزیط ظٌزی کَ دز طی 02علعَ ـْزد پریسفذ ّ آشهْى دیگس ثهب
ُویي اُداف ثعد اش ردزیط ثَ زّغ اظهزقسایی (وطض آسمطٌ ) دز ُوهیي رعهداد علعهَ،
ثسگههصاز ؼههد .ایههي آشهههْى اظههزبًدازد ؼههدٍ ّ دازای  21ظههؤال ثههْد کههَ ؼههبهل ظههؤالُههبی
چٌدگصیٌَای ،عْز کسدًی ،ـؾیؼ ّ یلط ،کبهل کسدًی ،کْربٍ پبظخ ،رؽهسیؾی ،ثعهزَ-
پبظخ ّ ثبش پبظخ هیؼد.
ثهسای رغصیههَ ّ رؾلیههل دادٍُههبی پههژُّػ اش آههبز رْـههیفی ّ اظههزٌجبطی اظههزفبدٍ ؼههد.
ؼبخؿُبی هْزد اظزفبدٍ آهبز رْـیفی ؼبهل رْشیع فساّاًی ،دزـد ،هیهبًگیي ،اًؾهساف
اظههزبًدازدً ،وههْداز آهههبزی ّ عههداّل ثههْد ّ دز پبیههبى دادٍُههبی پههژُّػ ثههب ثِههسٍگیههسی اش
«آشهْى ری » ّ «ًسم افصاز  »spss22هْزد رغصیَ ّ رؾلیل ّ ازشیبثی قساز گسفذ.
یافتوىایتحقیق :

.2
دز رغصیَ ّ رؾلیل دادٍُبی ایي پژُّػ ظهعی ؼهدٍ اظهذ اثزهدا ثهب اظهزفبدٍ اش آههبز
رْـههیفی ،ثههَ ثسزظههی عْاهههل دهههْگساف ّ ظههؤالُبي آشهههْى پسداخزههَ ؼههْد ّ ظههپط ثههب
اظزفبدٍ اش آهبز اظزٌجبط  ،ثب دز ًرس گسفزي هبُيذ دادٍُب عِهذ اظهزفبدٍ اش آشهْىُهبي
هٌبظت ،ثَ ثسزظ فسضيَُبي پژُّػ پسداخزَ ؼْد.
1. Bolom
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دز اداهَ ثب عهدّلُب ّ ًوْدازُهبی رسظهین ؼهدٍ ثهَ هقبیعهَ ًزهبیظ دّ زّغ رهدزیط
ظٌزی ّ اظزقسایی دز دزض دظزْز شثبى فبزظی پسداخزهَ خْاُهد ؼهد ّ ظه ْػ هازلهف
یبدگیسی ؼبهل داًهػ ،دزک ،کهبزثسد ،رغصیهَ ،رسکیهت ّ ًقهد ّ ازشؼهیبثی کهَ دز آشههْى
هؾقق ظبخزَ ایي پژُّػ لؾبظ ؼدٍ ثْد قجل اش ردزیط اظزقسایی (ویغآشهْى) ّ ثعهد
اش آى (وضآشهْى) مٌر مقنیظو قزار وٌاى گسفذ.
دز اثزدا هزغیس «داًػ» دز پیػآشهْى ّ پطآشهْى هْزد هقبیعَ قساز هیگیسد:
آزمونوپصآزمون 


پیع
جدول :1جدول توزيع فراواوي توصيفيمتغير«دانع»
ؼبخؿُبی آهبزی

داًػ (ویغ آسمٌ )

داًػ (وض آسمٌ )

رعداد

20

20

هیبًگیي

0/4052

2/6913

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/00544

6/06952

هیبًَ

2/21

2/21

اًؾساف هعیبز

6/2424

6/0322

ضسیت چْلگی

-6/900

-6/120

ضسیت کؽیدگی

-0/322

-6/509

عههدّل ً 0ؽههبى هیدُههد هیههبًگیي هزغیههس «داًههػ» ،دز پههیػ آشهههْى ثساثههس ±6/0
 0/4052اظههذ کههَ دازای چههْلگی ّ کؽههیدگی هٌفه اظههذ ّ هیههبًگیي «داًههػ» ثعههد اش
ردزیط اظزقسایی ثساثس ّ 2/6933 ±6/0دازای چْلگی ّکؽیدگی هٌفی اظذ.
دّهیي هزغیسی کَ دز ایي پژُّػ دز پهیػآشههْى ّ پهط آشههْى ههْزد ظهٌغػ قهساز
هیگیسد هزغیس «دزک» اظذ .ج ً  2مینینین حنصت اس ط االتی کطو «دزک» فساگیهساى
زا دز دزض دظزْز هْزد ظٌغػ قساز دادًد دز پیػآشهْى ّ پطآشهْى ًؽبى هیدُد:
آزمونوپصآزمون 


پیع
جدول :2جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير «درك»
ؼبخؿُبی آهبزی

دزك (ویغآسمٌ )

دزك (وضآشهْى)

رعداد

20

20

هیبًگیي

9/2104

9/5604

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/02

6/65

هیبًَ

9/31

0

اًؾساف هعیبز

6/19

6/95

ضسیت چْلگی

-6/265

-6/41

ضسیت کؽیدگی

-6/023

-6/920
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عههدّل ً 2ؽههبى هیدُههد کههَ هیههبًگیي هزغیههس «دزك» ،دز پههیػآشهههْى ثساثههس ثههب ± 6/02
 ّ 9/2104دازای چْلگی ّ کؽهیدگی هٌفه اظهذ ّ هیهبًگیي هزغیهس «دزك» ،ثعهد اش اعهسای
ایي زّغ ردزیط ثساثس  ّ 9/5604± 6/65دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ.
ظْهیي هزغیسی کَ هیبًگیي ؽبـل اش آى دز ًزبیظ ؽبـل اش پیػآشهْى ّ پطآشههْى
ثب یکدیگس هقبیعَ هیؼْد هزغیس «کبزثسد» اظذ:
جدول :3جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير «كاربرد» پیعآزمونوپصآزمون 
ؼبخؿُبی آهبزی

کبزثسد (ویغ آسمٌ )

کبزثسد (وض آسمٌ )

رعداد

20

20

هیبًگیي

9/5242

0/6913

ؽداکضس اؼزجبٍ()E.S

6/20

6/04

هیبًَ

0/21

0/21

اًؾساف هعیبز

0/65

6/41

ضسیت چْلگی

-0/240

-6/035

ضسیت کؽیدگی

2/635

-6/243

عدّل ً 9ؽبى هیدُد کَ هیبًگیي هزغیس «كبزثسد» دز پیػآشهْى ثساثهس اظهذ 6±/2
 ّ 9/5249دازای چْلگی هٌف ّ هیبًگیي كبزثسد ثعهد اش اعهسای ایهي الگهْ ثساثهس ± 6/0
 4/6933اظذ کَ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ.
هزغیس ثعدی کَ دز پژُّػ ؽبضس هْزد ثسزظی قساز گسفزَ هزغیهس «رغصیهَ» اظهذ کهَ
دز چِهبزهیي ظه ؼ اش ظه ْػ یهبدگیسی ثلهْم اش آى یهبد ؼهدٍ اظهذ .جط ً  0میططنینین
حنصت اس ونطخ بو ط اال

مزبٌط بو این متغیطز را دز پهیػ آشههْى ّ پهط آشههْى مطٌر

مقنیظو قزار هی ى :
جدول  :4جدول توزيع فراوانيتوصيفيمتغير«تجسيو»پیعآزمونوپصآزمون 
ؼبخؿُبی آهبزی

رغصيَ (ویغآشهْى)

رغصيَ (وضآشهْى)

رعداد

20

20

هیبًگیي

2/0242

9/2222

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/20

6/604

هیبًَ

2/21

9 /1

اًؾساف هعیبز

0/060

6/404

ضسیت چْلگی

-6/634

-6/051

ضسیت کؽیدگی

-6/491

-6/316

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس00 ...

عدّل ً 0ؽبى هیدُد کَ هیبًگیي هزغیس «رغصيَ» ،دز پیػآشهْى ثساثس اظذ ثهب 6/2
 2/4249±کههَ دازای چههْلگی ّ کؽههیدگی هٌفهه اظههذ ّ هیههبًگیي رغصيههَ ثعههد ،ثساثههس
 ّ 9/2292±6/604دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ.
پٌغویي هزغیسی کَ دز ایي پژُّػ ثَ آشهْى گراؼزَ ؼهد هزغیهس «رسکیهت ّ آفهسیٌػ»
مطزتا بطن ؽی هَی «رسکیهت» زا دز پهیػ

اظذ .جط ً  1میطنینین حنصطت اس طط اال
آشهْى ّ پطآشهْى ًؽبى هیدُد:

جدول :5جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير «آفريىش» پیعآزمونوپصآزمون 
ؼبخؿُبی آهبزی

آفسیٌػ (ویغآشهْى)

آفسیٌػ (وضآشهْى)

رعداد

20

20

هیبًگیي

6/2906

0/2222

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/65

6/65

هیبًَ

6/31

0 /1

اًؾساف هعیبز

6/02

6/95

ضسیت چْلگی

6/910

-0/902

ضسیت کؽیدگی

-6/160

6/350

عههدّل ً 1ؽههبى هیدُههد کههَ هیههبًگیي هزغیههس «آفههسيٌػ» دز پههیػآشهههْى ،ثساثههس6/65
 6/2906±اظذ کَ دازای چْلگی هضجذ ّ کؽهیدگی هٌفه اظهذ ّ هیهبًگیي «آفهسيٌػ»
ثعد ،ثساثس 0/2222 ±6/65اظذ کَ دازای چْلگی هٌف ّ کؽیدگی هضجذ اظذ.
اخسیي هزغیسی کَ هیبًگیي ؽبـل اش آى دز پهیػآشههْى ّ پهطآشههْى ههْزد هقبیعهَ
قساز گسفزَاظذ «ًقد ّ ازشؼهیبثی» اظهذ .جط ً  1تیطنً

ًوهساد ؽبـهل اش ایهي دّ

زّغ ردزیط زا ثس زّی ایي هزغیس ًؽبى هیدُد:
جدول :6جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير «وقدوارزغیابی» پیعآزمونوپصآزمون 
ؼبخؿُبی آهبزی

ًقد (ویغ آسمٌ )

ًقد (وض آسمٌ )

رعداد

20

20

هیبًگیي

0/0242

6/5440

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/02

6/65

هیبًَ

2

0

اًؾساف هعیبز

6/32

6/00

ضسیت چْلگی

-6/492

6/663

ضسیت کؽیدگی

-6/564

6/004

02
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عهدّل ً 2ؽهبى هیدُهد کهَ هیههبًگیي هزغیهس «ًقهد ّ ازشؼهیبثی» دز پیػآشههْى ،ثساثههس
 0/4249±6/09اظذ کَ دازای چْلگی هٌفی ّ کؽیدگی هضجذ ّ هیبًگیي ایي هزغیهس ثعهد
اش اعسای ایي الگْ ثساثس  ّ 6/5440±6/65دازای چْلگی هٌفی ّ کؽیدگی هضجذ اظذ.
جدول :7جدول توزيع فراواوي توصيفي متغير كلپیعآزمونوپصآزمون 
ؼبخؿُبی آهبزی

کل (ویغآشهْى)

کل (وضآشهْى)

رعداد

20

20

هیبًگیي

09/5023

01/0023

ؽداکضس اؼزجبٍ( )E.S

6/34

6/19

هیبًَ

00/1

02

اًؾساف هعیبز

9/11

2/00

ضسیت چْلگی

-6/493

-6/244

ضسیت کؽیدگی

6.22

-6.322

عههدّل  3ثههَ هقبیعههَ کلههی هزغیسُههب ،دز پیػآشهههْى ّ پطآشهههْى هیپههسداشد ّ ًؽههبى
هیدُد کَ هیبًگیي هزغیس كل ،دز پیػآشهْى ثساثس  ّ 09/5093±6/34دازای چهْلگی

هٌفههه ّ کؽهههیدگی هضجهههذ اظهههذ ّ هیهههبًگیي كهههل ثعهههد اش اعهههصای ایهههي الگهههْ ،ثساثهههس

 03/4093±6/39اظذ کَ دازای چْلگی ّ کؽیدگی هٌفی اظذ.
ًوْداز  0هقبیعَ ًزبیظ کلی ؽبـل اش زّغ ردزیط ظٌزی ّ اظزقسایی زا ثَ رف یه
هیبًگیيُبی کعتؼدٍ ؽی َُبی ؼٌبخزی ثلْم ًؽبى هیدُد:
4

3
2
قبل
1

بعد

0

افرینش

نقد

تجزیه

کاربرد

درک

دانش

نمودار :1ومودار شاخص آماري مياوگيه متغير كل 

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس09 ...

دز ثاػ آهبز اظزٌجبط  ،قجل اش ثسزظ فسضيَُب ثهَ ثسزظه ًسههبل ثهْدى هزغيسُهبي
اـل رؾقيق ه پسداشين .يکه اش هِنرهسيي پيػفسقُهبي ُهس رؾقيهق ،داؼهزي رْشيهع
ا هىطن ثهَ
ًسهبل ثساي هزغيسُبي اـل رؾقيق اظذ .ر اين تاقيق بزرطي یزمطن بٌ
ّظيلَ آشهْى کلوْگسّف-اطکيزیٌف 4اًغبم ؼدٍ اظذ .ب ييي اطت کطو اگطز بطز اططنص
ًزبيظ ايي آشهْى ،ظ ؼ هعٌبدازي ثبالي  6/61ثبؼهدً ،سههبل ثهْدى رْشيهع دادٍُهب رأیيهد
ه ؼْد .هذا بزاي بزرطي یزمن بطٌدى هزغيهس ّاثعهزَ ثهب اظهزفبدٍ اش آشههْى کلوهْگسّف-
اطکيزیٌف ،فسضيَُبي آهبزي شيس ثبيد آشهْى ؼًْد:
هزغيسُب اش رْشيع ًسهبل رجعيذ ه كٌٌدHo: .
هزغيسُب اش رْشيع ًسهبل رجعيذ ًو كٌٌدH1: .
عدّل ً 5 ّ 4سهبل ثْدى هزغیسُب زا دز پیػآشهْى ّ پطآشهْى ًؽبى هیدُد:
ؼبخؿُب/
متغيز

رعداد
هیبًگیي
اًؾساف هعیبز
قدز ه لق

جدول :8جدول آزمون ورمال بودن متغیرهاي پیعآزمون 

كل

داًػ

رغصيَ

دزك

كبزثسد

آفسيٌػ

ًقد

20

20

20

20

20

20

20

6/4012

2/0242

9/2104

9/5242

6/2906

0/0242

09/5023

6/25

0/0

6/19

0/0

6/02

6/32

9/11

6/214

6/022

6/056

6/095

6/010

6/906

6/201

ثیؽزسیي
اًؾساف هعیبز
ثیؽزسیي
اًؾساف هضجذ
ثیؽزسیي
اًؾساف هٌفی
smirnov-K
value-P

6/032

6/651

6/092

6/003

6/010

6/200

6/643

-6/214

-6/022

-6/05

-6/095

-6/093

-6/90

-6/201

0/040

6/134

6/436

6/292

6/361

0/026

6/542

6/020

6/452

6/091

6/409

6/360

6/91

6/214

1. Kolmogorov-Smirnov

00
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اطالعبد عدّل ثبال ًؽهبى هیدُهد کهَ دز روهبم هزغیسُهب چهْى  value-Pهؾبظهجَ
ؼدٍ ثیؽزس اش  6/61اظذ ،پط فسق ـفس ربیید هیؼْدب یعٌی ایٌ َ روهبه هزغيسُهبي
پیػآشهْى اش رْشیع ًسهبل رجعیذ هیکٌٌد.
جدول :9جدول آزمون ورمال بودن متغیرها بعدازاجرایالگویاضتقرایی (پسآزمون)
غاخصىا/

متغيرىا 
رعداد
هیبًگیي
اًؾساف هعیبز
قدزه لق

آفرينع

نقد

كل 

دانع 

تجسيو 

درك 

كاربرد 

20

20

20

20

20

20

20

2/693

9/222

9/560

0/6913

0/222

6/544

01/002

6/03

6/42

6/95

6/41

6/95

6/00

2/00

6/202

6/024

6/206

6/032

6/924

6/222

6/222

ثیؽزسیي
اًؾساف هعیبز
یؽزسیي

6/021

6/020

6/045

6/646

6/200

6/269

6/023

اًؾساف هضجذ
ثیؽزسیي

-6/202

-6/024

-6/206

-6/032

-6/924

-6/222

-6/222

6/550

6/325

6/655

6/324

6/160

6/691

6/602

6/246

6/152

6/034

6/132

6/22

6/290

6/219

اًؾساف هٌفی
smirnov-K
value-P

اطالعبد عدّل ً 5 ّ 4ؽبى هیدُد کَ دز روهبم هزغیسُهب چهْى  value-Pهؾبظهجَ
ؼدٍ ثیؽزس اش  6/61اظذ پط فسق ـفس رأیید هیؼْدب یعٌهی ایٌ هَ روهبه هزغيسُهبي
پیػآشهْى ّ پطآشهْى اش رْشیع ًسهبل رجعیذ هیکٌد.
فسضيَ اـل رؾقيق :ت ریض بو رًع اطتقزایه یظطات بطو رًع ططنتي بطز عولکهسد
تاصیلی ایغ آمٌسا ونیَ ىم ر رص طتٌر سبن فنرطی تأثیز مبنن اری ار  .ثهساي
ثسزظ ايي فسضيَ اش ؼػ شيس فسضيَ اظزفبدٍ ؼدٍ اظذ كهَ اثزهدا ثهب اظهزفبدٍ اش آشههْى
ثساثسي هيبًگييُبي دّ عبهعَی ّاثعزَ (ّ tاثعزَ) بو بزرطي ىزيك اس آًِهب ه پهسداشين،
ظپط فسضيَی اـل زا هْزد ثسزظ قساز ه دُين.

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس01 ...

 H  : 1  2

 H1 : 1  2

فسضیَ آهبزی

فسضيَُبی فسعی :هجٌی ثس ایي کَ ت ریض بطو رًع اططتقزایه یظطات بطو رًع ططنتي
ر  9ؽی ههَی ؼههٌبخزی ثلههْم یعٌههی ظهه ْػ «داًههػ»« ،دزک»« ،کههبزثسد»« ،رغصیههَ»،
«آفسیٌػ» ّ «ًقد» ثس عولکسد رؾفیلی داًػ آهْشاى پبیَی دُهن دز دزض دظهزْز شثهبى
فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازد.
جدول :1:جدول وتايج فرضيهىایفرعی 
ظ ْػ

هیبًگیي

هیبًگیي

پیػ

پط

ؽداکضس

اؼزجبٍ

ؽداکضس

اؼزجبٍ

Paired differences

رعداد
هیبًگیي

پط

ؽداکضس

ؽداقل

ؽداکضس

اشهْى

اشهْى

اشهْى

پیػ

آشهْى

داًػ

0/4012

2/6913

6/01

6/06

20

دزک

9/2104

9/5604

6/02

6/64

20

- 6/21

کبزثسد

9/5242

9/6913

6/20

6/04

20

-6/063

6.22

رغصيَ

2/0242

9/2222

6/20

6/04

20

-6/354

6.22

- 6/99

آفسیٌػ

6/2906

0/2222

0/65

6/65

20

-6/151

6.63

- 6/31

- 6/00

ًقد

0/0242

6/5440

6/02

6/65

20

6/00

6/02

6/00

6/33

اؼزجبٍ

آهبزٍ

دزعَ

اؽزوبل

آشهْى

آشادی

زد

- 6/05

6.09

- 6/02

6/64

-0/033

26

6/011

6.0

- 6/02

- 6/60

-2/129

26

6/26

- 6/13

6/91

-6/040

26

6/290

- 6/23

-9/023

26

6/661

-4/623

26

6/666

6/343

26

6/600

ـفس

اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه دُد كَ چْى  Pvهؾبظجَ ؼهدٍ دز ُوهَی ههْازد هگهس
دز ؽی َ «داًػ»« ،کهبزثسد» ّ «ًقهد» کوزهس اش  6/61اظهذ ،پهط فسضهیبد هؾقهق دز
ؽی َُبی «دزک»« ،رغصیَ» ّ «آفسیٌػ» پریسفزهَ هیؼهْدب یعٌهی دز ایهي ثاػُهب ثهيي
پیػ آشهْى ّ پط آشهْى اخزالف هعٌبدازي ّعْد دازد يب ثَ عجبزر  ،رهدزيط اظهزقساي
ًعجذ ثَ ردزيط ظهٌز دز اثعهبد «دزک»« ،رغصیهَ» ّ «آفهسیٌػ» ثهس عولکهسد رؾفهیلی
داًػآهْشاى رأصيس هعٌبدازي ایغبد کسدٍ اظذ.
اهب اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه دُد كَ چْى  Pvهؾبظهجَ ؼهدٍ دز ظه ْػ «داًهػ» ّ

«کبزثسد» ثيؽزس اش  6/61اظذ ،دز ًزيغَ فسق ـفس پريسفزهَ ّ فهسق هؾقهق زد هه ؼهْدب
يعٌ دز ثاػ «كبزثسد» ثيي پیػ آشهْى ّ پط آشهْى اخزالف هعٌبدازي ّعْد ًهدازد يهب ثهَ
عجبزر ردزيط اظزقساي ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز دز ثعهد «داًهػ» ّ «كهبزثسد» ،ثهس عولکهسد
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رؾفیلی داًػآهْشاى رأصيس هعٌهبدازي ایغهبد ً هسدٍ اظهذ .اههب دز ثاهػ هسثهْط ثهَ «ًقهد»
نٌ مينینين بب كکتز اطت ً اين اخهزالف هعٌهبداز ًیهص اظهذب پهط ًزيغهَ هه گيهسين كهَ
ردزيط اظزقساي ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز ًَ رٌِب ثس پیؽسفذ ًوهسٍ «ًقهد» داًػآههْشاى رهأصيس
هضجذ هعٌبدازي ًداؼزَ اظذ ثلکَ ایي ربصیس هٌفی ًیص ثْدٍ اظذ.
فسضيَ اـل  :ت ریض بو رّع اطتقزایه ًعجذ ثَ زّغ ظٌز

ثس عولکسد رؾفهیلی

داًػ آهْشاى پبیَ دُن دز دزض دظزْز شثبى فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازد.
جدول :11جدول وتايج فرضيه اصلي 
کل

ؽداکضس

رعداد

09/5023

6/34

20

01/0023

6/19

20

هیبًگیي

اؼزجبٍ

رفبّد عفذُب
هیبًگیي

ؽداکضس

ؽداقل

-0/1

6/02

-2/94

اؼزجبٍ

ؽداکضس

آهبزٍ

آشهْى

اشادی

-6/22

-9/112

26

دزعَ

اؽزوبل
زد

ـفس
پیػ

آشهْى
پط

آشهْى

6/662

اطالعبد عدّل ثبال ًؽبى ه دُد كهَ چهْى  Pvهؾبظهجَ ؼهدٍ كوزهس اش  6/61اظهذ دز
ًزيغَ فسق ـفس زد ّ فسق هؾقق پريسفزَ ه ؼْدب يعٌ دز كل اطالعبد ثيبى ؼهدٍ ثهيي
پیػ آشهْى ّ پهط آشههْى اخهزالف هعٌهبدازي ّعهْد دازد يهب ثهَ عجهبزر رهدزيط اظهزقساي
ًعجذ ثَ ردزيط ظٌز ثس پيؽسفذ رؾفيل داًػآهْشاى رأصيس هعٌبدازي دازد.
 .3بحثونتیجوگیری :
عفسی کَ پیػ زّی ههب اظهذ ،عفهس ًهْآفسیٌی ،رْلیهد اًدیؽهَُهب ّ اف هبز عدیهد ّ
ثِسٍگیهسی اش ایهدٍُبی ًهْ اظهذ .اکٌهْى عْاههع ثهب پؽهذ ظسگراؼهزي رؾهْالد علوهی
عرینً ،یبش ثَ افسادی خایه ً ،قیهبد ّ ععهذّعهْگس دازًهدب پهط ثبیهد افهساد ثهَ گًْهَای
رسثیذ ؼًْد کَ ثزْاًٌد ُوعْ ثب ایي رؾّْالد ،پبظاگْی ًیبش عبهعَ ثبؼٌد.
دز طْل شهبى ُس ی اش هعلیوبى ّ هسثّیبى رعلین ّ رسثیهذ ثهب رْعّهَ ثهَ ًهْع ًگهسغ ّ
داًػ خْد ،زّغُبیی ثسای آهْشغ ثَ ؼبگسداى خْد اعوبل ًوْدٍاًد .ىز نن بطو وطٌر
رطکی اش اثزدا ،آهْشغ ثَ زّغُبی ظهٌیزی ًریهس ظهاٌساًی اًغهبم ههیؼهد ّ ایهي ظهٌیذ
ُوهٌبى دز ظبلُبی اخیس اظزوساز داؼزَ اظذّ ،لهی ایهي زّغُهب ثهب رْعّهَ ثهَ رْظهعَ

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس03 ...

اطالعبد فساگیساى دز شهیٌَُبی هازلف رأصیس خْد زا اش دظذ دادٍ اظذ .اش ایهي زّ دز
عفس عدید ،زّغُبی ظبشًدٍگسا ّ یبدگیسًدٍ هؾْز ثسای آهْشغ ه سػ ؼدٍ اظهذ کهَ
زّغ ردزیط اظزقسایی یکی اش ایي زّغُبظذ ّ دز پهژُّػ ؽبضهس کهبزایی آى ثهسای
دزض دظزْز شثبى فبزظی هْزد پژُّػ قساز گسفزَ اظذ.
اش آى عب کَ هؽهکالد شیهبدی دز اههس یهبدگیسی دزض دظهزْز شثهبى فبزظهی ،ثهَ زّغ
ردزیط ظٌزی ثسای داًػآهْشاى ّعْد دازد ،زّغ اظزقسایی ههیرْاًهد ثعهزس هٌبظهجی زا
فساُن کٌد کَ دز آى داًهػآههْشاى ؼافهبً ثهَ کؽهف قهْاًیي ّ اـهْل ثپسداشًهد .دز ایهي
ؼسایط داًػآههْشاى ثِزهس ّ ثیؽهزس قهبدز ثهَ ؼٌبظهبیی ّ یهبدگیسی آى چیهصی ُعهزٌد کهَ
دزکالضُبی ردزیط ظٌزی ثَ ـْزد هؾفْظبد ّ طْطیّاز یبد هیگیسًهد ّ یهبدآّزی
آى چیصی کَ خْد کؽف کسدٍاًد ،آظبىرس ّ ثیؽزس خْاُد ثْدب ثٌهبثسایي ُهدف اش اعهسای
ایي پژُّػ آى اظذ کَ رأصیس زّغ ردزیط اظزقسایی زا ًعجذ ثهَ زّغ رهدزیط ظهٌزی
ثس عولکسد رؾفیلی داًػآهْشاى پبیَی دُهن دز دزض دظهزْز ههْزد هقبیعهَ ّ ثسزظهی
قساز دُد .بزای بزرطی این مٌضٌع ً طتینبه بو این ى ف ،اثزدا دز 02علعَ ،ردزیط
ثههَ زّغ ظههٌزی اًغههبم ؼههد ّ دز پبیههبى آى آشهههْى عههبهعی ثههس اظههبض ظه ْػ ؼههػگبًههَ
ؽی َُبی ؼٌبخزی یبدگیسی ثلْم ثسگصاز ؼد .پط اش آى ثَ ُوبى رعهداد علعهبد رهدزیط
ثَ زّغ اظزقسایی ـْزد گسفذ ّ آشهْى عبهع دیگسی ثب هازفبد کلی ُوهبى آشههْى
ً آسمٌ ر تکنح حیفوُبی یبدگیسی ثب ُهن هقبیعهَ ؼهد ّ دز
اّلیَ ثسگصاز ؼد ّ یکزا
ًِبیذً ،زبیظ آشهْى ردزیط اظزقسایی ثب اخزالف هعٌبدازی ثبالرس اشًزهبیظ ؽبـهل ؼهدٍ
اش زّغ ظٌزی قساز گسفذ.
اکٌْى ثَ ثسزظی فسضیَُب هیپسداشین:
فسضههیَ اّل :آمططٌسع بططو رًع اطططتقزایه ر هقبیعههَ ثههب زّغ ظههٌیزی ثههس عولکههسد
رؾفیلی داًػآهْشاى پبیَی دُن دز دزض دظزْز شثبى فبزظی رأصیس هعٌبدازی دازد.
ثبرْعَ ثَ هیبًگیي ًوسٍی ثَ دظذ آهدٍ اش زّغ ظٌزی ّ اظزقسایی ایي ًزیغَ ؽبـل
هیؼْد کهَ زّغ رهدزیط اظهزقسایی ثهَ هیهصاى یه ّ ًهین ًوهسٍ ثهس عولکهسد رؾفهیلی
داًػآهْشاى دز ایي دزض رأصیسگراؼزَ اظذ.
ثهس ایهي اظهبض ًزیغهَی ؽبـهل ؼهدٍ اش فسضهیَ اّل ثهب پهژُّػُهبی پیؽهیيً ،ریههس
(قنطططمپْزهقههدم( ،)0934 ،فططزا اهليططی ً ُوکههبزاى( ّ )0940 ،ای نططن نینیططط ،
ُ )1444وعْ اظذ ّ ثب ًزبیظ پژُّػُبی (پبزظب )0930 ،ىکاٌایی ی ار .
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فسضیَ دّم :زّغ ردزیط اظزقسایی ثس ؽی َُبی ؼٌبخزی یبدگیسیب هبًٌد «داًهػ»،
«دزک ّفِن»« ،کبزثسد»« ،رغصیَ ّ رؾلیل»« ،آفسیٌػ» ّ «ًقد» رأصیس هعٌبدازی دازد.
ثسای ثسزظی فسضیَ دّم ،ؼػ شیسفسضیَ هؽاؿ ؼدٍ اظذ:
دز ثاػ «داًػ» اش ؽی َ ؼهٌبخزی یهبدگیسی ،هیهبًگیي ًوهسٍ آشههْى ظهٌزی ّ 0/40
هیبًگیي ًوسٍ آشهْى اظزقسایی  2/69ثهْدٍ اظهذ .اگسچهَ دز آشههْى اظهزقسایی پیؽهسفذ
هؽبُدٍ هیؼْدب ّلی ایي اخزالف ًوسٍ هعٌبداز ًیعذب پط ردزیط اظهزقسایی ،دز ثعهد
«داًػ» رأصیس هعٌبدازی ًدازد.
دز ثاػ «دزک ّ فِن» اش ؽی َی ؼٌبخزی یبدگیسی ،ثب رْعَ ثَ ایٌ َ هیبًگیي ًوهسٍ
آشهْى ظٌزی  ّ 9/21هیهبًگیي ًوهسٍ آشههْى اظهزقسایی  9/56ثهْدٍ اظهذ ،ایهي اخهزالف
هعٌبداز اظذب ثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ثعد «دزک» رأصیس هعٌبدازی دازد.
دز ثاػ «کبزثسد» اش ؽی َ ؼٌبخزی یبدگیسی ،ثب رْعَ ثَ ایٌ َ هیبًگیي ًوهسٍ آشههْى
ظٌزی  ّ 9/52هیبًگیي ًوهسٍی آشههْى اظهزقسایی  0/69ثهْدٍ اظهذ ،پیؽهسفذ اًهدکی زا
ؼبُد ُعزینب ّلی ایهي اخهزالف ًوهسٍ هعٌهبداز ًیعهذب پهط دز ثعهد «کهبزثسد» رهدزیط
اظزقسایی رأصیس هعٌبدازی ًدازد.
دز ثاػ «رغصیَ ّ رؾلیل» اش ؽی َ ؼهٌبخزی یهبدگیسی ،ثهب رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي
ًوسٍ آشهْى ظٌزی  ّ 2/02هیبًگیي ًوسٍ آشهْى اظزقسایی 9/22ثْدٍ اظذب ایي اخهزالف
هعٌبدازاظذب ثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ایي ثعد رأصیس هعٌبدازی دازد.
دز ثاػ «آفسیٌػ» اش ؽی َ ؼٌبخزی یهبدگیسی ،ثهب رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي ًوهسٍ آشههْى
ظٌزی  ّ 6/29هیبًگیي ًوسٍ آشهْى اظزقسایی 0/22ثْدٍ اظذ ،ایي افصایػ ًوسٍ ًیهص هعٌهبداز
اظذب ثٌبثسایي ردزیط اظزقسایی دز ایي ثعد اش رأصیس هعٌبدازی ثسخْزداز ثْدٍ اظذ.
دز ثاػ «ًقد ّ ازشؼیبثی» اش ؽی َ ؼٌبخزی یهبدگیسی ،ثهب رْعهَ ثهَ ایٌ هَ هیهبًگیي
ًوههسٍ آشهههْى ظههٌزی  ّ0/02هیههبًگیي ًوههسٍ آشهههْى اظههزقسایی  6/54ثههْدٍ اظههذً ،زیغههَ
ؽبـل اش پژُّػ ًؽبى هیدُد کَ ردزیط اظهزقسایی دز ایهي ثعهد ًهَ رٌِهب رهأصیس هضجهذ
هعٌبدازی ًداؼزَ اظذ ،ثلکَ ثَ طْز هعٌب دازی کبُػ ًیص داؼزَ اظذ.
ثٌبثسایي ردزیط دظزْز شثبى فبزظهی ثهَ زّغ اظهزقسایی ًعهجذ ثهَ زّغ ظهٌزی ثهس ُوهَ
ؽی َُبی ؼٌبخزی هد ًرس ثلْم ثَ ییس اش ؽی َ «ًقد ّ ازشؼیبثی» ربصیس هضجهذ دازدب الجزهَ دز
دّ ؽی َ داًػ ّ کبزثسد ربصیس آى ثعیبز اًدک ثْدٍ ّ ثَ رعجیسی ربصیس هعٌبدازی ًجْدٍ اظذ.
الجزَ کن ربصیس ثْدى زّغ اظزقسایی کَ هجزٌی ثهس رف هس اظهذ ثهس زّی ؽی هَ »داًهػ» کهَ

هقبیعۀ رأصیس آهْشغ ثَ زّغ ظٌزی ثب اظزقسایی ثس05 ...

هجزٌی ثس ؽبفرَ اظذ ًوی رْاًد چٌداى ظؤال ثس اًگیص ثبؼدب اهب اًزربز هیزفذ ایهي الگهْ ثهس
ؽی َ »کبزثسد» ّ ثهَ خفهْؾ «ًقهد» رهبصیس هعٌهب دازی داؼهزَ ثبؼهد .ؼهبید ثزهْاى اش عولهَ
عْاهلی کَ هْعت ؼد ًزیغَ ؽبـل اش زّغ اظزقسایی ثهس ؽی هَ »کهبزثسد» رهبصیس هعٌهبدازی
ًداؼههزَ ثبؼههد ّ دز ؽی ههَ «ًقههد» رههبصیس هٌفههی هؽههبُدٍ ؼههْد ،آؼههٌب ًجههْدى داًػآهههْشاى ثههب
زّغُههبی عدیههد ّ عههدم ُوکههبزی دز ثعاههی علعههبدب عههدم آگههبُی کههبفی ّ ُوکههبزی
داًػآهْشاى ثسای کبز گسُّی ّ ًپریسفزي هعئْلیذ دز ثعای علعبدب ؽغهن شیهبد ه بلهت
ُس دزض اش فبزظی ( )0کو مانح طتٌری بو ػکت بظطینر فؼطز ه دز پبیهبى ُهس دزض ثیهبى
ؼدٍ اظذ ّ شهبى ثس ثْدى ایي زّغ ّ کبفی ًجْدى شهبى رعیهیي ؼهدٍ ثهسای ایهي کهبز ثبؼهد ّ
الجزَ ؼبید ثزْاى عدم رعلیط کبفی ثَ اعسای ایي ؼیٍْ ،اش طسف هدزض زا ًیص اش عْاههل عهدم
رْفیق دز ربصیس گرازی زّغ اظزقسایی ثس ظ ؼ «کبزثسد» ّ «ًقد» داًعذ.
منابعفارضی 

روشهای 

اکجسی ؼلدزٍای ،فسیهدّىب قبظهن پهْز ؽعهیي ّ فبطوهَ ـهغسی علیهصادٍ (،)0944
نوینییددهی -یادگیری و کاربرد آنهیدرآموزش ،چبپ اّل ،تيزا  ،فسربة.
پبزظب ،ظیداؽود ( ،)0930رأصیس دّ زّغ اًزصاعی ّ ردزیط دز هزي (رًع جشء بطو کطت ًکطت
بو عصء) بزمیشا ین گیسی ثسخهی اش داًهػآههْشاى دثیسظهزبىُهبی ؼهیساش دز دزض دظهزْز،
ونین ینمو کنرػننطی ارػ  ،داًؽگبٍ ؼیساش.

درس ا
(نظری ه هاایسک ا هاای یااید
پسیهههبزد ،آلههي ( ،)0956روشهاای یااید
در ) ،تزجکو اظوبعیل ظعدی پْز ّ طبلت شًدی ،چبپ اّل ،تيزا  ،آّای ًْز.
عْیط ،ثسّضب کبلِْى ،اهیلی ّ ُبپکیٌص ،دیْید ( ،)0959الگوهای یادگیری ابزارهایی بهرای
تدریس ،رسعوَ هؾوْد هِسهؾودی ّ ل فعلی عبثدی ،چبپ ُفزن ،تيزا  ،ظوذ.
دیٌبزًّههد ،ؽعههي ( ،)0950اصههوو و روشهاای نههویت تههدریس در دوره ابتههدایی ،چههبپ اّل،
رِساى ،ایغ وزًر.
زضبشادٍ ،ؽویدزضب ( ،)0952اصولعمومیتدریسس پ کشگ  ،چبپ اّل ،رِساىً ،ایین.
ؼعجبًی ،ؽعي ( ،)0950روش تدریس پیشرفت  ،رِساى ،طکت.
ؼعجبًی ،ؽعهي ( ،)0959مهایر های آموزیایس پ سریای ،چهبپ ثیعهذ ّ ُفهزن ،رِهساى،
طکت.
عجداللِی ،ؽعیي ( ،)0943درآمد با رسشهای ،فناو سمهایر های تادریس ،چهبپ اّل،
رِساى ،داًؽگبٍ عالهَ طجبطجبیی.
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فسط اللِی ،هِساىب کْپب ،فبطوَ ّ ُبؼوی ،ظیدٍ ظیوب ( ،)0940رأصیس آههْشغ ثهَ زّغ رف ّهس
اظزقسایی ثس یبدگیسی دظزْز شثبى فبزظی ،ویک یٌر ،ربثعزبى ،ؼوبزٍ .56- 51 ،06
فسؼههید ّزد ،خعههسّ ( ،)0931گفتارهههایی دربههار دسههتور ابههان فارس ه  ،چههبپ اّل ،تيططزا ،
امیزکایز.
فسُبدیُ ،بدیب خلیلی هدم ،رِویٌهَب زییعهی ،طهبُسٍ ّ ًهبدزی لسدعهبًی ،هعفهْهَ (،)0952
هقبیعَ رأصیس زّغ ردزیط اظزقسایی ّ ُویبزی ثس عولکسد رؾفیلی داًهػ آههْشاى هق هع
دّم هزْظّ َ لسدگبى دز ظبل رؾفهیلی  ،51-52مفنهبطن

رًا ػننططی ً علطٌح تزبیتطی،

دّزٍ دّم ،ػکنرٍ.32- 441 ،9
فسُبدی پْز ،هؾود اهیيب عجبظی ،عفذ ّ کهسین شایهی ،ظهویسا ( ،)0950مقنیظطو اثطز باؼطی
رًع ت ریض تیکز اطتقزایه ً رًع تط ریض کنًػطگزی بطز وتقیطت ایطغ آمطٌسا ونیط
ونمم ابت ایه ،پژُّػ دز ثسًبهَ زیصی دزظی ،دّزٍ دّم ،ؼوبزٍ .20-06 ،05
قبظن پْزهقدم ،ؽعیي ( ،)0934کبزثسد الگْی اظهزقسایی دز آههْشغ شثهبى ّ ادثیهبد فبزظهی،
رػ آمٌسع سبن ً ا بین

فنرطی ،ؼوبزٍ .04- 22 ،19

،رسشهایس

هؾودی ثبیوالیی ،ؽیدز ( ،)0951طراحه تهدریس بهرای یهادگیری (راه دهای
فنو تدریس) ،تيزا  ،زؼد.
هعزودیرالّکی ،هؾودرقی ّ اؽودی ،هؾودزضب ( ،)0942الگوههای نهویت تادریس ،چهبپ
دّم ،تيزا  ،زؼد اًدیؽَ.
هلکی آّازظیي ،ـبد ب هف فی پْز ،زّشیزب ( ،)0954ثسزظی ربصیس زّغ رهدزیط کبّؼهگسی
ثس هیصاى پیؽهسفذ رؾفهیلی دزض علهْم رغسثهی داًهػ آههْشاى پهط پبیهخ پهٌغن اثزهدایی،
آهْشغ ّ ازشؼیبثی ،ظبل ُؽزن ،ؼوبزح .35-49 ،25
ّؽیدیبى کبهیبز ،رقی ّ عوساًی یالهسضهب ( ،)0952دکاوورزبای فیرکای ،چهبپ چِهبزدُن،
رِساى ،طکت.
Hernandez, Lopez; L., Garcia-Almedia; D .J .Ballesteros -Rodriges; De Saa-Perez
)2016)“ Student perceptions of the lecterers role in management education :
Knowledge, acquisition, competence development”, The International Journal
of Management Education, 14 (3), 411-421
;Taba, Hilda )1967(, Teachers Hand Book For Elementry Social Studies Addision
Vestey Publishing Co,Inc.
Yi -Chen Chiang( 2010(; The Effects of Adopting Deductive and Inductive
Methodes in an English Grammar and Writing class for English-Major
Freshmen in a Technological college .Master's Thesis Taiwan.

