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 چکیذٌ
 

ای  ُای صؼفَ صاضؼ ةا ُغؼ ارزیاةی مالصیثپژكُف 
انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو مّرت گؼفحَ  فارغ

ُا،  اؿث. از نضاظ ُغؼ، کارةؼدی ك از ٌؼؼ قیّق گؼدآكری دادق
ةاقغ. زاىؿَ آىاری، کهیَ  جّمیفی از ٌّع پیيایكی ىی

ُای  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو، در رقحَ فارغ
( ٌفؼ ك ٌيٌَّ آىاری ةؼاؿاس زغكؿ 875ةَ جؿغاد ) ىعحهف

ةاقغ کَ ةَ قیّق جنادفی ؿادق  ( ٌفؼ ىی270ىّرگاف ةَ جؿغاد )
آكری قغ.  ُا ةَ كؿیهَ پؼؿكٍاىَ زيؽ اٌحعاب قغٌغ. دادق

ركایی اةؽار ةَ قیّق ىضحّایی ك ةا اؿحفادق از ٌؼؼ اؿاجیغ ایً 
اةؽار ةا اؿحفادق از صّزق ىّرد ةؼرؿی ك جأییغ كؼار گؼفث. پایایی 

دؿث آىغ. ةؼای جسؽیَ ك جضهیم  درمغ ةَ 98آنفای کؼكٌتاخ 
ىٍؼّر ةؼرؿی ٌؼىاؿ  اؿيیؼٌف، ةَ -ُا، آزىّف کانيّگؼؼ دادق

ای ك آزىّف فؼیغىً  ٌيٌَّ جک tُا، آزىّف  ةّدف جّزیؽ دادق
ُای پژكُكی، ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفث.  ةؼای ةؼرؿی ؿؤاؿ

انحضنیالف در ةؿغ داٌف،  كضؿیث فارغٌحایر پژكُف ٌكاف داد 
ُا، جّاٌایی ك ُيچٍیً ىؤنفَ  ُا، ىِارت ٌگؼش ك ارزش

ُای ؾيّىی پایَ ذٍُی، در ؿعش ىعهّةی كؼار دارد؛ اىا   ىِارت
كضؿیث ىؤنفَ فؼدی ذٍُی در ؿعش ىحّؿط ارزیاةی قغق 

ُا، ةاالجؼیً اىحیاز ةَ آقٍایی ك قٍاظث  اؿث. در زیؼىؤنفَ
ُا، ىیؽاف جؿِغ ةَ افؽایف یادگیؼی،  ایٌٌَـتث ةَ چٍغرؿا

ُای جغریؾ،  جّزَ ةَ ىِارت در اؿحفادق از ىّاد ك فٍاكری
ُای ىػاکؼق ةا ىعاظتاف، ارجلای درؾ ىعهب، ك  جّاٌایی ىِارت

ُا در قغم ىؿهيی اظحناص یافحَ اؿث ك  قغف آف فؿاؿ
ُای ىعحهف آىّزش،  جؼیً اىحیاز ةَ داٌف ك قٍاظث زةاف پاییً
ُای دىّکؼاجیک  ُا ك فؿانیث م ةَ جؼكیر ٌگؼشجيای

آكری، جضهیم ك جفـیؼ اؿٍاد ك  آىّزاف، ىِارت در زيؽ داٌف
ُای  ُای قٍاظحی، جفکؼ كاگؼا ك ىِارت ُا، ىیؽاف جّاٌایی دادق

 قّد. جضهیهی ك ارجلای مغاكث ك درؿحی ىؼةّط ىی
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Abstract 
 

This applied research was conducted with the aim 

of evaluating the professional qualifications of 
Farhangian University alumni in Qom province by 

collecting data through a descriptive survey. Out 

of the statistical population, i.e. 875 graduates, 
270 subjects were randomly chosen following 

Morgan Table. The data collection instrument was 

a questionnaire, the content validity of which was 
examined and confirmed through expert views. 

The reliability through Cronbach's alpha was 

measured to be 98%. The other statistical 
measures included Kolmogorov-Smirnov test for 

the normality of distribution, one-sample T-test 

and Freidman test to examine the research 
questions. The results showed that the status of 

graduates was desirable in the five qualifications 

of knowledge, attitudes and values, ability, skill 
and basic cognitive general skills, but it was 

moderate with respect to personal cognition. From 

the viewpoint of the participants regarding the 
sub-domains of knowledge, the highest values 

were the familiarity with and recognition of the 

multimedia, the degree of commitment for 
enhancing learning,  the attention to the skills in 

using teaching materials and technology, the 

negotiation skills with audience, the 
comprehension improvement and their activation 

in the teaching profession, while the lowest were 

regarded to be the knowledge and recognition of 
different languages in education, the tendency to 

promote students' democratic attitudes, and the 

skills in collecting, analyzing and interpreting 
documents and data, the degree of cognitive skills, 

divergent thought, analysis skills and the 
promotion of honesty. 
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 مقذمٍ

آىّزش ك پؼكرش ةا جّزَ ةَ اُيیث ك زایگاُی کَ در ُؼکكّر دارد، اةؽاری ةؼای جؼةیث ٌـم زّاف 

ُای زٌغگی اؿث ك در ایً زىیٍَ، ٌلف ىؿهو، ىِو، صـاس ك  زِث قٍاظث ك ركیاركیی ةا كاكؿیث

ُا ُؼگٌَّ امالح  ٌغق آف( ك ةغكف ىكارکث فؿاؿ ك ؿاز2013، 1جؿییً کٍٍغق اؿث )کهكؼؿحا ك پاٌغی

 ك ىِارت (. در صلیلث داٌف،1389زادق ك ىؿؼكفی، ك جغییؼی ىضکّـ ةَ قکـث اؿث )یّؿف

 اىؼكز ىؿهياف ىـئّنیث اصـاس ك جالش مالصیث، جّاٌایی، داٌایی، ةَ آیٍغق، ك ىؼداف زٌاف ُایجّاٌایی

ىؿهو، چٍغی اؿث کَ در مغر  (. ارزیاةی کیفیث ٌؼاـ جؼةیث1396پّر،  دارد )رضایی ك ىّؿی ةـحگی

انيههی كؼار گؼفحَ اؿث.  ُای داظهی ك ةیً ىٍغاف ایً صّزق در ؾؼمَ گػاراف ك دغغغَ ىعانتات ؿیاؿث

ُای اظیؼ، جّزَ ركزافؽكف ةَ اىؼ ٌؼارت ك ارزیاةی ىـحيؼ، ٌاػؼ ةؼ ارجلای  افؽكف ةؼ ایً، در ؿاؿ

، 2ّارؿّف، قّییم، جاجّ، ركنی، پک ك ؿٍککیفیث ظغىات آىّزقی در ؿؼاؿؼ دٌیا ٌيایاف اؿث )ایٍگ

ُایی ىاٌٍغ ارجلای ؿعش آىّزش، ةِتّد  (. در ایً ىیاف، ؿٍسف ؾيهکؼد ىؿهياف ةا اٌگیؽق2013

ٌؼؼ ىـئّالف  ای راُگكا، ىغ ای، ُيّارق ةَ ىذاةَ گؽیٍَ زػب ك ُيچٍیً ارجلای داٌف صؼفَ

ای ك ىضهی ىّزّد، ُيگی  انيههی، ىٍعلَ ُای ةیً کَ ةؼایٍغ پژكُف ٌِادُای ٌؼارجی ةّدق اؿث؛ چؼا

ای ىؿهياف در ارجلای کیفیث ٌؼاـ آىّزقی ك ُيچٍیً  ةغیم مالصیث صؼفَ از ادؼ ىـحلیو ك ةی

؛ کالدفهحؼ، نغ ك 1390ٌیا ك ىؤىٍیاف،  آىّزاف صکایث دارد )کیاٌی، ٌّیغی ةِتّد ؿعش یادگیؼی داٌف

؛ ك ُاٌّقک، 2010؛ کّکؼاف اؿيیث،2013ك ُيکاراف  4؛ کّکؼاف اؿيیث2010، 2007، 3كیگغكر

ةؼ ٌلف ىؿهو در جأىیً  ( ٌیؽ1390(. در اؿاؿٍاىَ داٌكگاق فؼٍُگیاف )2007، 5کیً، ریّکیً ك ةؼاٌچ

كیهیاىـّف، ادؼةعكی آىّزقی   ٌیؼكی اٌـاٌی ىّرد ٌیاز آىّزش ك پؼكرش جأکیغ قغق اؿث ك ةَ گفحَ

( ك ادؼةعكی ىؿهو ةا داٌف 1393ؼی ك ؾتغانيهکی، جا صغ زیادی كاةـحَ ةَ ادؼةعكی ىؿهو اؿث )ٌنی

، جضث  ( دارا ةّدف داٌف ك ىِارت1980) 6ك ىِارت ىؿهو در ارجتاط اؿث. ةَ ٌؼؼ ىغنی ك کؼكؾ

در کالس، ةَ ؾيهکؼد   گیؼد. در ىلاةم، اؿحفادق از داٌف ك ىِارت كؼار ىی« مالصیث ىؿهو»ؾٍّاف 

کٍٍغ ك درمغد قٍاظث ك درؾ آف  یی ىؿهو را ةؼرؿی ىیرك کـاٌی کَ کارا گؼدد؛ از ایً ىؿهو ةؼىی

ُـحٍغ، ةایغ كادر ةاقٍغ آف را ةَ مالصیث ىؿهو پیٌّغ دٍُغ. ىؿهياف ةامالصیث، اؾحلاد دارٌغ کَ 

ةّدف، قاىم داقحً مغاكث ك درؿحی، در ظّب اٌساـ دادف اؿث. جّاٌایی ىّازَِ ك ةؼظّرد  ای صؼفَ

قّد. یک ىؿهو ةامالصیث ةایغ پّیا  ای ذکؼ ىی مالصیث صؼفَ ةا جغییؼ، ةَ ؾٍّاف ؾٍنؼ دیگؼی از

ةاقغ. ةایغ ةحّاٌغ ىحٍاؿب ةا زىاف، جغییؼ کٍغ ك ةا ىّكؿیث زغیغ، جعاةق پیغا کٍغ. جّاٌایی پػیؼفحً 

ای، قاىم  قّد. رفحارُای ىذتث صؼفَ جغییؼ، قاىم رغتث ك جيایم ٌـتث ةَ ٌّآكری ك ظالكیث ىی
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، 1حار، ىـئّنیث، ٌگؼش، ٌّآكری، ظالكیث ك اظالكی کار کؼدف اؿث )گّاؿحاٌغارد ةاالیی از رف

آىّزاف، ىؼةّط ةَ  آىّزقی ك افث جضنیهی داٌف رؿغ ةعكی از ٌاکارآىغی ٌؼاـ  (. ةَ ٌؼؼ ىی2013

ُا ك ىؤؿـات آىّزش ؾانی در زىیٍَ  ای ىؿهياف ك ٌاکارآىغی داٌكگاق ُای صؼفَ ضؿف قایـحگی

ُای  ُای اٌساـ قغق در زىیٍَ مالصیث ی ىؿهياف اؿث. پژكُكیا ُای صؼفَ پؼكرش مالصیث

ك  زادق، ؿهیياٌی ؛ قفیؽ1388ٌاىی ك کؼیيی، ای ىؿهياف، ایً ىّضّع را جأییغ ٌيّدق اؿث )ٌیک صؼفَ

جؼیً قؼط اصؼاز ىّفلیث ُؼ قغم ك  (. داقحً مالصیث، كاةهیث ك جّاٌيٍغی، ىِو1393قّریاةی، 

نّص در آىّزش ك پؼكرش ك صؼفَ ىؿهيی، از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار ظ ای اؿث. ایً اىؼ، ةَ صؼفَ

ُای  ُای ىؿهياف، ضاىً ةلا ك جغاكـ ٌؼاـ آىّزقی ك دؿحیاةی ةَ ُغؼ اؿث؛ زیؼا مالصیث ك كاةهیث

ُياف ىیؽاف، کیفیث ٌؼاـ آىّزقی، ةِتّد  ىحؿانی اؿث؛ ُؼچَ مالصیث ىؿهياف، افؽایف یاةغ، ةَ

ای ظّد، ؾيهکؼد ةِحؼی ظّاٍُغ داقث؛ ةٍاةؼایً  ُای صؼفَ كػیفَ ك فؿانیث یافحَ ك ىؿهياف در اٌساـ

آىّزاف در دؿحیاةی ةَ  ای ظّد ىّفق ةاقٍغ ك ةَ داٌف اگؼ ىؿهياف ةعّاٍُغ در اٌساـ كػیفَ صؼفَ

ُای ضؼكری ةؼای رؿیغف ةَ ىّفلیث  ؾيهکؼد جضنیهی کيک کٍٍغ، الزـ اؿث ةَ اٌّاع مالصیث

ُای  (. در زىیٍَ ارزیاةی مالصیث1393زادق، ؿهیياٌی، قّریاةی،  فیؽای ىسِؽ قٌّغ )ق صؼفَ

انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف، در ایؼاف ك ؿایؼ کكّرُا، ىعانؿاجی اٌساـ قغق اؿث؛ از  ای فارغ صؼفَ

ماةؼ، ؾتاؿی،  (؛ دیتایی1397) ىحیً ك کیاٌی ُای ؾـکؼی جّاف ةَ پژكُف زيهَ ایً ىعانؿات ىی

پّر ك  ؿؿادت، كنیكیاس،  (؛ ركق1395ً(؛ ىضيغی ك ظؼكقی )1395) ىّصغ مفایی كازارگاق ك  فحضی

( اقارق ٌيّد. در ؿاظحار 1394) پّر کیاف ك گؼاىی كیاس،  (؛ ك ركق1395ً(؛ قؿتاٌی )1395)یاؿایی 

قاظل  158صّزق ىضّری ك  33ؿاصث،  7(، 1397ىحیً ك کیاٌی ) ٌِایی انگّی پژكُف ؾـکؼی

ای ىؿهياف در جؼاز زيِّری اؿالىی ایؼاف  ی ىؿیار ؿٍسف مالصیث صؼفَمالصیث ةا ٌاـ انگّ

ؿازی ةؼای آىّزش  ریؽی ك آىادق ةؼٌاىَ.1 :ُای ُفحگاٌَ ایً انگّ ؾتارجٍغ از ىكعل قغق اؿث. ؿاصث

. آىّزش 4. ىغیؼیث پیؼاىّف ك ىضیط یادگیؼی 3ریؽی ك ظؼاصی ةؼای یادگیؼی  . ةؼٌاى2َك پؼكرش 

. ىؿٍّیث، 7. ؿؼىایَ ازحياؾی ك فؿانیث فؼٍُگی 6ای  ؿازىاٌی ك جّؿؿَ صؼفَ . ىـئّنیث5ادؼةعف 

اظالؽ ك ظغاةاكری. ٌحایر ایً پژكُف، صاکی از آف اؿث کَ انگّی پیكؼك ٌاػؼ ةؼ جؼةیث ىؿهو در 

ای ىؿهيی؛ ةؼآكرٌغق ٌیاز داظهی ةؼای  ٌؼاـ ارزقی اؿالـ؛ ٌعـحیً گاـ در راق ىؿیارؿٍسی صؼفَ

ؿّ ةا قؼایط ك ىالصؼات ٌؼؼی ك ؾيهی ارزیاةی در  ُای ارزیاةی؛ ك ُو جِیَ آزىّف گػاری ك ؿیاؿث

 ةاقغ. جؼاز زيِّری اؿالىی ایؼاف ىی

جّاف ةؼ اؿاس  قایـحگی ىؿهياف را ىی( 1395ماةؼ ك ُيکاراف ) ةا جّزَ ةَ ٌحایر پژكُف دیتایی

ُای قعنیحی  ی ك كیژگیىغارؾ ك ىـحٍغات ىؼجتط، در پٍر ىؤنفَ داٌف، ٌگؼش، ىِارت، جّاٌای

ُای جتییٍی ك جّزَ ٌاىحٍاؿب در  ُا صاکی از ٌاىحّازف ةّدف جّزیؽ ىؤنفَ جغكیً ٌيّد. ایً یافحَ

ُای  ظّری کَ ةیكحؼیً جأکیغ ةؼ ىؤنفَ كیژگی ىضحّای اؿٍاد ةاالدؿحی آىّزش ك پؼكرش اؿث؛ ةَ
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ىّرد ةؼرؿی، ةیكحؼیً ضؼیب قعنیحی ك کيحؼیً جأکیغ ةؼ ىؤنفَ جّاٌایی قغق اؿث. در ةیً اؿٍاد 

( ك کيحؼیً ضؼیب اُيیث ىؼةّط ةَ ؿٍغ جضّؿ %37)ٌغاز ةیـث ؿانَا اُيیث ىؼةّط ةَ ؿٍغ چكو

ُای کيحؼ ىّرد  ُای آجی، جّزَ ةیكحؼ ةَ ىؤنفَ رؿغ در كیؼاؿث ةَ ٌؼؼ ىی ( ةّدق اؿث.%14ةٍیادیً )

( ٌیؽ 1395)كُف ىضيغی ك ظؼكقیآیغ. ٌحایر پژ ؾٍّاف صهلَ ىفلّدق، ضؼكری ةَ قيار ىی جّزَ، ةَ

ای داٌكسّىؿهياف از ٌؼؼ اؿاجیغ ك داٌكسّیاف در ؿَ صیعَ داٌف،  ُای صؼفَ ٌكاف داد ةیً مالصیث

 داری كزّد دارد.  ىِارت ك ٌگؼش، جفاكت ىؿٍی

در  دُغ کَ جّاٌيٍغی داٌكسّىؿهياف در ایً اةؿاد، ُيچٍیً ىیاٌگیً ٌؼؼات داٌكسّیاف ٌكاف ىی

( ٌكاف داد کَ 1395پّر ك یاؿایی ) ؿؿادت، كنی كیاس، ركقً ث. ٌحایر پژكُفصغ ىعهّةی ٌیـ

  ُای آىّزقی ك ىغیؼیث آىّزش ك جّؿؿَ ای ىؿهياف در ؿَ ةؿغ کارةؼد فٍاكریُای صؼفَ مالصیث

 ای، ىعهّب اؿث.ةاقغ كنی در دك ُةؿغ جغریؾ ك اظالؽ صؼفَ ای، ىعهّب ٌيی صؼفَ

ای ىؿهياف دكرق ؾيّىی ك رؿيی ةؼاؿاس اؿٍاد  ظالؽ صؼفَ( ا1395پژكُف قؿتاٌی )ةؼ اؿاس 

آىّزاف؛ ىحؿِغ ةَ صفغ آگاُاٌَ اىٍیث  جضّؿ ك جسارب زِاٌی در پٍر ىلّنَ جؿِغ ىؿهياف ةَ داٌف

ىحؿِغ ةَ صیذیث ذاجی ك ارزش ُؼ فؼد؛ ىحؿِغ ةَ اؾحياد ك اصحؼاـ ةَ یادگیؼٌغگاف در  آىّزاف؛ داٌف

ةٍغی قغ. ٌحایر  َ پؼُیؽ از ضؼر ك آؿیب ةَ یادگیؼٌغگاف، دؿحَك ىحؿِغ ة؛ ُای گٌّاگّف ىضیط

ُای  ای، ؾغانث، ىؼاكتث، اٌـساـ، اؾحياد ك ىـئّنیث ازحياؾی را در ؿازىاف پژكُف، اظالؽ صؼفَ

ای ىؿهياف  گؽیٍی ك قایـحگی صؼفَ آىّزقی، جنضیش ك جـِیم کؼدق ك ُيچٍیً ىکيم قایـحَ

ای  ُای صؼفَ ( ٌكاف داد مالصیث1394پّر ) کیاف ك گؼاىی كیاس،  ٌحایر پژكُف ركقً ةاقغ. ىی

ىّضّؾی كؼار  -داٌف ؾيّىی، داٌف ىّضّؾی، داٌف جؼةیحی ك داٌف جؼةیحی  ىلّنَ چِارىؿهياف در 

ُا،  دؿث آىغق از ظّدارزیاةی آف گیؼد. ُيچٍیً كضؿیث فؿهی ىؿهياف اةحغایی ةؼ اؿاس ٌحایر ةَ ىی

 ةؼآكرد قغق اؿث.در چِار ةؿغ ىّرد ٌؼؼ، ىعهّب 

ك  جّاف ةَ پژكُف کاٌحؼ، کالؿيً، ةاىؼت، ریچحؼ، كاس ُای ظارزی ٌیؽ ىی از زيهَ پژكُف

، ُّرف، ك ٌُّگ (2011) 3(، ىعِؼ ك ُّگی2013) 2، رصياف، صيؼا ك ٌٌّی(، ؿیکی2013)1ُچفهغ

یث ( ىلنّد از مالص2013( اقارق ٌيّد. در پژكُف کاٌحؼ ك ُيکاراف )2008) 4نیً ك چاٌهیً

ای ىؿهياف، داٌف جؼةیحی، ىضحّایی، ةاكرُای ؿاظث ك ؿازگؼایاٌَ، آىادگی ك گؼایف دركٌی ةَ  صؼفَ

ای ىؿهياف ةؼ ٌحایر  ُای ظّدجٍؼیيی ةّدق اؿث. جأدیؼ مالصیث صؼفَ ك جّاٌایی ؿيث کار ىؿهيی

پژكُف، ةیٍی قغ. ٌحایر  ُای ىکؼر، پیف گیؼی ؿانَ ةا اٌغازق آىّزاف در كانب یک ظؼح یک داٌف

ُای ظّدجٍؼیيی ىؿهياف ةؼ کیفیث  ك ىِارت ادؼات ىذتث داٌف جؼةیحی ىضحّا، اقحیاؽ ةَ جغریؾ

گػارد، آقکار کؼد؛ در ىلاةم، جّاٌایی ؾهيی ك  آىّزاف جأدیؼ ىی آىّزش را کَ در ٌِایث ةؼ ٌحایر داٌف

                                                           
1. Kunter, Klusmann, Baumert, Richter, Voss, & Hachfeld  

2. Sikki, Rahman, Hamra, & Noni 
3. Mutahar & Hogyu 

4. Hong, Horng, Lin, & ChanLin 
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ةؼرؿی ( ةَ ىٍؼّر 2013ُا ادؼی ٌغاقث. ؿیکی ك ُيکاراف ) ؾيّىی ىؿهياف ةؼ آىّزش آف

ُای ىؿهياف اٌگهیـی دكرق اةحغایی در کكّر اٌغكٌؽی، پژكُكی اٌساـ دادٌغ. ىلنّد از  مالصیث

ك ؿاظحار زةاف اؿث؛ مالصیث  ای در ایً پژكُف، جـهط ةؼ ىّاد آىّزقی، ىفاُیو مالصیث صؼفَ

ؿؿَ ای ُيچٍیً قاىم جـهط ةؼ مالصیث اؿحاٌغارد ك مالصیث پایَ، جِیَ ىعانب یادگیؼی، جّ صؼفَ

گیؼی از فٍاكری اظالؾات ك  ك ةِؼق گؼایی در اكغاـ فکّراٌَ پایغار، جِیَ ىعانب یادگیؼی صؼفَ

ُای  ارجتاظات ةؼای جّؿؿَ ظّد ىؿهياف اؿث. مالصیث جؼةیحی در ایً پژكُف، جـهط ةؼ كیژگی

ؼیَ یادگیؼٌغگاف از اةؿاد زـيی، اظالكی، ىؿٍّی، ازحياؾی، فؼٍُگی، ؾاظفی ك فکؼی، جـهط ةؼ ٌؼ

دُی یادگیؼی، ارجتاط ديؼةعف ك ىؤدةاٌَ ةا  ریؽی درؿی، ؿازىاف یادگیؼی ك امّؿ یادگیؼی ةؼٌاىَ

یادگیؼٌغگاف، اٌساـ ؿٍسف ك پؼدازش ٌحایر ارزقیاةی ك یادگیؼی ك اؿحفادق از ٌحایر ؿٍسف ك 

هياف درمغ ىؿ 50دُغ کَ ةیف از  ای ٌكاف ىی ارزقیاةی اؿث. ٌحایر آزىّف در ةعف مالصیث صؼفَ

گیؼٌغ. ٌحایر آزىّف در ةعف مالصیث جؼةیحی ٌیؽ صکایث از آف  در دؿحَ ضؿیف ك ىٍاؿب كؼار ىی

 گیؼٌغ. درمغ ىؿهياف در دؿحَ ضؿیف ك ىٍاؿب كؼار ىی 5/90دارد کَ 

( پژكُكی جضث ؾٍّاف اةؽار مالصیث ىؿهياف اةحغایی در کكّر چیً 2011ىعِؼ ك ُّگی )

ُای جغریؾ، ؿٍسف  ُای ىؿهياف در چِار ىلّنَ، داٌف، ىِارت یثاٌساـ داد. در ایً پژكُف، مالص

ٌاُياٍُگی ةیً  (2008)ةاقغ. ٌُّگ ك ُيکاراف  ای ك رفحاری ىی صؼفَ  ك ارزش ك ارزقیاةی

ُای ىّرد ٌیاز جغریؾ ىؿهياف ضيً ظغىث را  ُای جؼةیث ىؿهو پیف از ظغىث ك مالصیث مالصیث

ُای ىؿهياف در قف دؿحَ امهی جّاٌایی  جضهیم ؾاىم مالصیث ىّرد ةؼرؿی كؼار دادٌغ. ةا اؿحفادق از

ُای  ای ك كیژگی ُای صؼفَ ُای ةیً فؼدی، جّاٌایی ىغیؼیث، جّاٌایی ُا، ىِارت فکؼی، ؿیـحو ارزش

ای ةیً ٌؼؼ ىؿهياف در ىّرد  ةٍغی قغٌغ. ٌحایر پژكُف، جفاكت كاةم ىالصؼَ قعنیحی، دؿحَ

ُای قغهی ىؿهياف در صاؿ ظغىث ٌكاف  ياف ك ٌیازىٍغیُای جؼةیث پیف از ظغىث ىؿه مالصیث

کٍكی ك جفکؼ ىٍعلی ةّد کَ ایً  جؼیً جفاكت ةیً ؿَ گّیَ ىغیؼیث ریـک، جفکؼ پیف ٌغاد. ةیف

ُا در ظّؿ دكرق جؼةیث ىؿهو ةَ اٌغازق کافی ك ىّرد ٌیاز صؼفَ ىؿهيی، جّؿؿَ دادق ٌكغق  مالصیث

 ث.اؿ

( در صّزق 1395) غ ىعانؿَ دیتایی ك ُيکارافىكعل قؾيم آىغق  ُای ةَةا ةؼرؿی

ُا در ایً زىیٍَ اؿث کَ در پژكُف صاضؼ ىّرد  جؼیً پژكُفُای ىؿهيی، یکی از زاىؽ مالصیث

اؿحفادق كؼار گؼفحَ ك در آف ةَ پٍر مالصیث کهی ك زیؼىؤنفَ پؼداظحَ قغق ك ىتٍای ارزیاةی 

ىؤنفَ داٌف: فؼآیٍغ . 1کهیغی ؾتارجٍغ از: پٍر ىحغیؼ  ُا در ایً پژكُف كؼارگؼفحَ اؿث.مالصیث

قّد.  گٌَّ ىؿيّؿ از راق جضنیم در ؿعّح داٌكگاُی صامم ىی جّؿؿَ داٌف ك ىؿهّىات ٌؼؼی ةَ

ظّدی  جٍِایی ك ةَ آیغ ك ةَ ُا ك ٌگؼش ةَ قيار ىی جّؿؿَ داٌف ك ىؿهّىات، زیؼةٍای جّؿؿَ ىِارت

داٌف از ظؼیق یادگیؼی ك جسؼةَ، كاةم اکحـاب  ُا ٌغارد. ظّد، جأدیؼ چٍغاٌی در جّؿؿَ قایـحگی

ٌژاد، داٌف قاىم آگاُی، اظالؾات، درؾ صلایق،  زؾو ىارنی ك کیو، ىالزُی ك ؿتضاٌی اؿث. ةَ
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آىیؽ یک  ُا ةا فؼایٍغُای ىّردٌیاز ةؼای ازؼای ىّفلیث ىفاُیو ك جئّری  كّاٌیً، امّؿ، رٍُيّدُا،

ُا  ُای ظّد را در چارچّةی از ىسيّؾَ ارزش هياف جنيیوُا: ىؿ ك ارزش  ىؤنفَ ٌگؼش. 2.كػیفَ اؿث

جؼیً كزّق جيایؽ ىؿهياف از یکغیگؼ اؿث. ةَ ؾتارجی،  ُا از ىِو ُا ك ٌگؼش کٍٍغ. ایً ارزش اجعاذ ىی

ٌگؼش ؾتارت اؿث از جنّیؼ ذٍُی اٌـاف از دٌیا ك پیؼاىّف آف. جنّیؼ ذٍُی اٌـاف، چارچّةی اؿث 

ُای پیؼاىّف ظّد  دُغ. درؾ اٌـاف از پغیغق را جتییً کؼدق ك قکم ىی کَ ىیغاف اٌغیكَ ك ؾيم، كی

ُا کَ ةؼ رفحار ك  گیؼی كی ةؼای ؾيم، ةؼ ىتٍای جنّیؼ ذٍُی اكؿث. ةؼظی از ایً ٌگؼش ك جنيیو

گیؼی ىؿهياف ىؤدؼ ُـحٍغ ؾتارجٍغ از ىضحؼـ قيؼدف جؿهیو ك جؼةیث ك ٌضّق پایتٍغی ةَ  جنيیو

ؿازی ؾهو در ؾيم اؿث. ىِارت از  َ ىِارت: ىِارت ؾتارت از جّاٌایی پیادقىؤنف. 3 ای. اظالؽ صؼفَ

یاةغ. جّؿؿَ ىِارت ىٍسؼ ةَ ةِتّد  راق جکؼار کارةؼد داٌف در ىضیط كاكؿی ةَ دؿث آىغق ك جّؿؿَ ىی

قّد. ةغكف ىِارت، در ةـیاری از ىّارد، ىؿهّىات، ىٍكأ جأدیؼ زیادی ٌعّاُغ ةّد؛  کیفیث ؾيهکؼد ىی

جّاٌغ ىِارت کار  کؼدف کار جیيی در ؾيم، ٌيی کارگیؼی ك جسؼةَ ذاؿ ُیر ىؿهيی ةغكف ةَةؼای ى

گفحَ ىارنی، ىِارت، ػؼافث ازؼای كػایف فیؽیکی ك ذٍُی ةا یک  جیيی را ةا ىعانؿَ کـب کٍغ. ةَ

از ظیف ةـیار كاكؿی )ىاٌٍغ ىـحٍغؿازی  ٌیؽ  زؾو ٌُّگ ك دیگؼاف، ىِارت ظؼكزی ىكعل اؿث. ةَ

جّاٌغ  راصحی، ىی ك ةیكحؼ، اٌحؽاؾی ُـحٍغ، ةَ  ُایی کَ کيحؼ، ىهيّس ؿاس صؼكؼ انفتا( جا ىِارتةؼ ا

ؿازد کَ قعل را  . ىؤنفَ جّاٌایی: جّاٌایی، ظنهحی ةادتات ك كؿیؽ را ىنّر ىی4كاةم قٍاؿایی ةاقغ.

اٌایی ك ىِارت، ؿازد. در كاكؽ، جّ ةؼای دؿحیاةی ك ٌِایث ؾيهکؼد در ىكاغم فیؽیکی ك فکؼی ىلیغ ىی

ةؼای اٌساـ فیؽیکی کارُاؿث،  ُا در ایً اؿث کَ ىِارت، ػؼفیحی ظاص آف  ىكاةَ ُو ةّدق ك جفاكت

ؿازد. ةَ گفحَ ىارنی، جّاٌایی، كاةهیث قٍاظحی  اىا جّاٌایی، ػؼفیث اٌساـ کارُای فکؼی را ىكعل ىی

از ٌحایر ىضحيم اؿث. غانتًا  ای ةا ظیف گـحؼدق  ك فیؽیکی ادتات قغق ةؼای ىّفلیث در یک كػیفَ،

ؿازٌغ.  ةٍیادیً اؿث کَ ىا را ةؼای یادگیؼی جّاٌيٍغ ىی  ای از چٍغیً ػؼفیث جّاٌایی، ىسيّؾَ

گیؼ ك ؿعث ةؼای جّؿؿَ ُـحٍغ ك ىؿيّالً یک ؾٍنؼ كّی از ػؼفیث ذاجی دارٌغ؛  ُا اغهب ككث جّاٌایی

جّاٌغ ةؼای ةـیاری از افؼاد زِث  ُاؿث ك ىی یجؼ از دیگؼ جّاٌای ةَ ؾٍّاف ىذاؿ، جّاٌایی جفکؼ، ذاجی

ُای قعنیحی قاىم جيایالت،  ُای قعنیحی: كیژگی ىؤنفَ كیژگی. 5 جّؿؿَ، کاىالً چانكی ةاقغ.

ُای ةادكـا یک فؼد ُـحٍغ  ُای قعنیحی، كیژگی ٌفؾ اؿث. كیژگی ظّدآگاُی ك اؾحيادَةكظّ ىذم  ظهق

ایی ط ىیُای فیؽیکی ك زـيی ك ظنّمیا کَ ةَ جٌّا قٌّغ ك یک ٌيایف ؾيّىی از رفحار،  ت قعنی اك ىؼّة

ّارق  گؼایی در ىلاةم ةؼكف در یک ىـیؼ ىؿیً اؿث ك ظناینی ىاٌٍغ دركف گؼایی، ُيؼاق ةّدف در ىلاةم ُي

دف در ىلاةم کالف ٌگؼ ةّدف  ركصیَ جِازيی ك ٌاؿازگار داقحً، قکیتا ةّدف در ىلاةم ؾسّؿ ةّدف، ریؽٌگؼ ّة

 .قّد را قاىم ىی

ُا ك ىؼاکؽ جؼةیث  ُای اٌغکی ةَ ارزیاةی ؾيهکؼد داٌكگاق رغو اُيیث ایً ىّضّع، پژكُف ؾهی

رؿغ اةؿاد  اٌغ. ُيچٍیً ةَ ٌؼؼ ىی ای ىؿهياف پؼداظحَ ُای صؼفَ ٌؼؼ پؼكرش مالصیث از ٌلعَ  ىؿهو

ؿهو ك گٌَّ کَ قایـحَ اؿث ىّرد كاکاكی كؼار ٌگؼفحَ اؿث. اُيیث ٌلف ى ُا آف ىِو ایً مالصیث
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گیؼی قعنیث کّدکاف ك  ُای اٌـاٌی )قکمُا در جكکیم ؿؼىایَ ای آف ُای صؼفَ مالصیث

ُا ك ىؼاکؽ آىّزش ؾانی کَ كػیفَ ظعیؼ جؼةیث ىؿهو را ةؼ ؾِغق  ٌّزّاٌاف(، ىیؽاف ٌلف داٌكگاق

 قٌّغ كآىّظحَ ىی دارٌغ، ىیؽاف کـب مالصیث اؿاؿی ىّرد ٌیاز ىؿهياٌی کَ از ایً ىؼاکؽ، داٌف

ظّر  ای ظّد ةَ ُای ظّد در دكراف جضنیم ك در زٌغگی صؼفَ ُا از آىّظحَ ىیؽاف اؿحفادق آف

ىكعل، ركقً ٌیـث. از ایً رك، پژكُف صاضؼ درمغد اؿث جا ایً ىـأنَ را ةا جأکیغ ةؼ ارزیاةی 

اؿث انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ. ةٍاةؼایً، ؿؤاؿ ایً  ای فارغ مالصیث صؼفَ

ای ىؿهياف، ىّفق ةّدق اؿث؟ ُای صؼفَکَ داٌكگاق فؼٍُگیاف جا چَ اٌغازق در ارجلای مالصیث

جؼ، گـحؼق کاری ایً ىعانؿَ ةَ  جؼ ك ؾيیقُا ك ٌحایر دكیقکَ ةؼای دؿحیاةی ةَ پاؿط جّضیش ایً

 جٍغ از:ُای پژكُف ؾتار . ؿؤاؿانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف در اؿحاف كو ىضغكد قغق اؿث فارغ

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ مالصیث داٌف چگٌَّ اؿث؟ . كضؿیث فارغ1

ُا چگٌَّ  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش ك ارزش . كضؿیث فارغ2

 اؿث؟

 ث؟انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ مالصیث ىِارت چگٌَّ اؿ . كضؿیث فارغ3

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ مالصیث جّاٌایی چگٌَّ اؿث؟ . كضؿیث فارغ4

ُای قعنیحی  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ مالصیث كیژگی . كضؿیث فارغ5

 چگٌَّ اؿث؟

جؼجیب چگٌَّ  گاٌَ ةَ ُای پٍر آىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ ىِارت داٌف. كضؿیث 6

 اؿث؟

 

 ضىاسیسيش

ُا، جّمیفی  ایً پژكُف از نضاظ ُغؼ، کارةؼدی اؿث، ُيچٍیً ةؼ اؿاس قیّق گؼدآكری دادق

انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو، در  پیيایكی اؿث. زاىؿَ آىاری پژكُف قاىم کهیَ فارغ

( 270ىّرگاف قاىم جؿغاد ) ( ٌفؼ اؿث. ٌيٌَّ آىاری ةؼاؿاس زغكؿ875ةَ جؿغاد ) ُای ىعحهف رقحَ

ُا ك  ٌفؼ جؿییً قغ کَ ةَ قیّق جنادفی ؿادق از زاىؿَ آىاری اٌحعاب قغٌغ. ةؼای گؼدآكری دادق

. ٌگؼش 2. داٌف 1ای ىؿهياف قاىم پٍر ىؤنفَ،  ُای صؼفَ اظالؾات ىّرد ٌؼؼ، از پؼؿكٍاىَ مالصیث

ماةؼ ك  ؼفحَ از پژكُف دیتاییُای قعنیحی کَ ةؼگ . كیژگی5. جّاٌایی 4 . ىِارت3ُا  ك ارزش

ای ىؿهياف ك جضهیم زایگاق آف در اؿٍاد  ُای قایـحگی صؼفَ ( ةا ؾٍّاف جتییً ىؤنف1395َُيکاراف )

ای از  ةاقغ، اؿحفادق قغق اؿث. از ظؼیق یک ظیف چِارگؽیٍَةاالدؿحی آىّزش ك پؼكرش ایؼاف، ىی

اؿط دادق قغق اؿث. ؿؤاالت پژكُف کو ةَ ؿؤاالت پؼؿكٍاىَ، پ زیاد، زیاد، کو ك ظیهی ظیهی

ای  ُای صؼفَ ؿؤاؿ ةّد کَ ُؼ دؿحَ از ؿؤاالت ةَ ةؼرؿی ةؿغی از اةؿاد مالصیث 41ىكحيم ةؼ 

 5گّیَ، ىؤنفَ ٌگؼقی قاىم  5گّیَ، ىؤنفَ ىِارجی قاىم  5ىؿهياف پؼداظحَ ةّد. ىؤنفَ داٌف قاىم 
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ك ىؤنفَ  گّیَ 15ذٍُی( قاىم گّیَ، ىؤنفَ قعنیحی )فؼدی  4گّیَ، ىؤنفَ جّاٌایی قاىم 

ةاقغ. ركایی اةؽار ةَ قیّق ىضحّایی ك ةا اؿحفادق از  گّیَ ىی 7قعنیحی )فؼدی قعنیحی( قاىم 

ٌؼؼ اؿاجیغ ایً صّزق، ىّرد ةؼرؿی ك جأییغ كؼار گؼفث. پایایی اةؽار ٌیؽ ةا اؿحفادق از آنفای کؼكٌتاخ 

اؿيیؼٌف،  -ُا از آزىّف کانيّگؼؼ یم دادقدرمغ ةؼآكرد گؼدیغ. زِث جسؽیَ ك جضه 98ةؼرؿی قغق 

 ك آزىّف فؼیغىً، اؿحفادق قغ. ای ٌيٌَّ جک tآزىّف 
 

 َا یافتٍ

قػٍاظحی  ُای زيؿیث كجضهیم جّمیفی قػاظل در اةحغا ةا اؿحفادق از زغاكؿ جّزیؽ فؼاكاٌی ةَ جسؽیَ

ىػّرد ةؼرؿػی  ُای جّمیفی ىؼةّط ةَ ىحغیؼُػای ، آىارق3زغكؿ قّد ك ؿپؾ از ظؼیق  پؼداظحَ ىی

، جّزیؽ فؼاكاٌػی 2زغكؿ ، جّزیؽ فؼاكاٌی ىضم جضنیم افؼاد گؼكق ٌيٌَّ؛ در 1زغكؿ قّد. در  ارائَ ىی

ُای جّمیفی ىؼةّط ةػَ ىحغیؼُػای ىػّرد  ، آىارق3زغكؿ انحضنیهی افؼاد گؼكق ٌيٌَّ؛ ك در  ؿاؿ فارغ

 ةؼرؿی، ٌكاف دادق قغق اؿث.
 د گشيٌ ومًوٍتًصیع فشاياوی محل تحصیل افشا (1جذيل )

 درمغ جکاىهی درمغ كاكؿی درمغ فؼاكاٌی ىضم جضنیم افؼاد ٌيٌَّ

 پاؿط دادق قغق

 07/39 07/39 90/35 84 پؼدیؾ صضؼت ىؿنّىَ

 84/68 77/29 35/27 64 پؼدیؾ قِیغ ىغٌی

 100 16/31 63/28 67 ظانلاٌی اهلل پؼدیؾ آیث

  100 42/53 215 کم

   12/8 19 ةغكف پاؿط

   100 234 کم

کٍٍغق در ایً  درمغ افؼاد قؼکث 07/39قّد  ىكاُغق ىی (1) ظّر کَ در زغكؿ ك ٌيّدار ُياف

درمغ در پؼدیؾ  16/31درمغ در ىؼکؽ قِیغ ىغٌی ك  77/29پژكُف در پؼدیؾ صضؼت ىؿنّىَ، 

 اٌغ. ظانلاٌی جضنیم کؼدق  اهلل آیث
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 ًوٍتًصیع فشاياوی محل تحصیل دس افشاد گشيٌ وم (1ومًداس )

 

 التحصیلی افشاد گشيٌ ومًوٍ تًصیع فشاياوی سال فاسغ( 2)جذيل 

 درمغ جکاىهی درمغ كاكؿی درمغ فؼاكاٌی انحضنیهی افؼاد ٌيٌَّ ؿاؿ فارغ

 دادق قغق پاؿط

95 104 44/44 60/48 60/48 

96 110 01/47 40/51 100 

  100 45/91 214 کم

   46/38 20 ةغكف پاؿط

   0/100 234 کم

ك  1396درمغ افؼاد ٌيٌَّ در ؿاؿ  40/51قّد  ىكاُغق ىی (2)ظّر کَ در زغكؿ ك ٌيّدار  فُيا

 اٌغ. انحضنیم قغق فارغ 1395درمغ افؼاد در ؿاؿ  60/48

 
 التحصیلی افشاد گشيٌ ومًوٍ تًصیع فشاياوی سال فاسغ (2)ومًداس 
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 َای تًصیفی مشبًط بٍ متغیشَای مًسد بشسسی آماسٌ (3)جذيل 

 ظعای اؿحاٌغارد ىیاٌگیً اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً جؿغاد ای ىّرد ةؼرؿیىحغیؼُ

 056/0 87/0 36/3 234 ةؿغ داٌكی

 056/0 87/0 72/3 234 ةؿغ ٌگؼقی

 061/0 94/0 40/3 234 ةؿغ ىِارجی

 062/0 96/0 47/3 234 ةؿغ جّاٌایی

 072/0 88/0 13/3 234 ُای فؼدی ذٍُی ىؤنفَ

 07/0 99/0 24/3 234 حیفؼدی قعنی ُای ىؤنفَ
 

ط ةَ اةؿاد  ، قاظل(3)در زغكؿ  ضؼاؼ اؿحاٌغارد ك ظعای اؿحاٌغارد ىیاٌگیً ىؼّة ُای آىاری ىیاٌگیً، ٌا

ایی، ىؤنفَ كی، ىِارجی، ٌگؼقی، جٌّا ٌَّ، گؽارش  ُای فؼدی ذٍُی ك ىؤنفَ دٌا ُای فؼدی قعنیحی افؼاد ٌي

 قغق اؿث.

 گاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث داٌف چگٌَّ اؿث؟انحضنیالف داٌك ؿؤاؿ اكؿ: كضؿیث فارغ

زغكؿ ُا در  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث داٌف ك ةا جّزَ ةَ زیؼىؤنفَ كضؿیث فارغ

 -ٌكاف دادق قغق اؿث. ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی از آزىّف کّنيّگؼكؼ  (4)

  ارائَ قغق اؿث. ُيچٍیً زِث ةؼرؿی ؿؤاؿ (5) اؿيیؼٌّؼ اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در زغكؿ

 ، آىغق اؿث.(6)زغكؿ ای اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در  ٌيٌَّ جک tپژكُف از آزىّف 
 داوص  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (4)جذيل 

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

کـب داٌف جعننی 

 رقحة ظّد
27 5/11 93 7/39 87 2/37 15 4/6 12 1/5 

ارجلای داٌف آقٍایی ةا 

ُای  راُتؼدُا ك ىِارت

 جغریؾ
33 1/14 72 8/30 81 6/34 21 0/9 12 1/5 

ُای  داٌف ك قٍاظث زةاف

ىعحهف آىّزش )قفاُی، 

 ىکحّب...( دریافحی
18 7/7 54 1/23 102 6/43 33 1/14 21 0/9 

ٌـتث  آقٍایی ك قٍاظث

 ُا ای چٍغرؿاٌَ ةَ
39 7/16 69 5/29 92 7/39 18 7/7 15 4/6 

داٌف ك ؾهو ٌـتث ةَ 

ؿٍسف ك ارزقیاةی 

 پیكؼفث جضنیهی
33 1/14 75 1/32 75 1/32 39 7/16 9 8/3 

 4/29 69 9/53 126 2/189 438 2/155 363 1/64 150 زيؽ
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ُای داٌف، زیؼىؤنفَ کـب داٌف  ؿث، از ىیاف زیؼىؤنفَآىغق ا (4)زغكؿ ظّر کَ در  ُياف

ُای ىعحهف  جعننی رقحَ ظّد، ةاالجؼیً اىحیاز را داقحَ ك زیؼىؤنفَ داٌف ك قٍاظث زةاف

درمغ افؼاد  76/44)قفاُی، کحتی( کيحؼیً اىحیاز را داقحَ اؿث. در راةعَ ةا ةؿغ داٌكی، آىّزش

زیاد  گیاف را از ٌؼؼ مالصیث داٌف، زیاد ك ظیهیانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُ ٌيٌَّ، كضؿیث فارغ

 اٌغ. کو، اؾالـ کؼدق درمغ، کو ك ظیهی 01/17اٌغ ك  داٌـحَ
 اسمیشوًف بشای بعذ داوطی –آصمًن کًلمًگشيف  (5)جذيل 

 ؿعش ىؿٍاداری قاظل

 443/0 ةؿغ داٌكی

ّزیؽ ٌؼىاؿ از ج 443/0داری  دُغ ىحغیؼ ىّرد ٌؼؼ در ؿعش ىؿٍی ٌكاف ىی (5)زغكؿ ٌحایر 

 ةؼظّردار اؿث.

 ای بشای بشسسی صیشمؤلفٍ داوص ومًوٍ تک tآصمًن  (6)جذيل 

 t درزَ آزادی 
ؿعش 

 ىؿٍاداری

جفاكت 

 ُا ىیاٌگیً

Test Value = 3 
 ةاال پاییً

 47/0 24/0 36/0 001/0 233 27/6 ةؿغ ٌگؼقی

 233كؿ در درزَ آزادی زغ t( از =27/6tقغق ) ىضاؿتَ tدُغ کَ  ٌكاف ىی (6)ٌحایر زغكؿ 

(39/2t=ةؽرگ ) جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ كضؿیث  درمغ اظيیٍاف ىی 99ةٍاةؼایً ةا ؛ جؼ اؿث

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث داٌف، در صغ ىعهّةی كؼار دارد. فارغ

 َُا چگٌّ ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش ك ارزشانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از  ؿؤاؿ دكـ: كضؿیث فارغ

 اؿث؟

ُا ك ةا جّزَ ةَ  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش ك ارزش كضؿیث فارغ

، ٌكاف دادق قغق اؿث. ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی از (7)زغكؿُا در  زیؼىؤنفَ

ارائَ قغق اؿث. ُيچٍیً  (8)اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در زغكؿاؿيیؼٌّؼ  -آزىّف کّنيّگؼكؼ 

، آىغق (9)زغكؿای اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در  ٌيٌَّ جک tپژكُف از آزىّف   زِث ةؼرؿی ؿؤاؿ

 اؿث.
 َا وگشش ي اسصش  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (7)جذيل 

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

اس کارآىغی ظّد اصـ

 در اىؼ جغریؾ ك آىّزش
54 1/23 84 9/35 69 5/29 12 1/5 15 4/6 

ٌگؼش اٌحلادی ةَ 

 جغریؾ ظّد
45 2/19 81 6/43 69 5/29 30 8/12 9 8/3 
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 َا وگشش ي اسصش  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (7)جذيل ادامٍ 

 

ُا، زیؼىؤنفَ ىیؽاف  ُای ٌگؼش ك ارزش آىغق اؿث، از ىیاف زیؼىؤنفَ (7)زغكؿ ظّر کَ در  ُياف

ؼیً اىحیاز ك زیؼىؤنفَ ٌگؼش اٌحلادی ةَ جغریؾ آىّزاف، ةاالج جؿِغ ةَ افؽایف یادگیؼی ُيَ داٌف

درمغ افؼاد ٌيٌَّ،  95/61ُا،  ظّد، کيحؼیً اىحیاز را داقحَ اؿث. در راةعَ ةا ةؿغ ٌگؼش ك ارزش

زیاد،  ُا را، زیاد ك ظیهی انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش ك ارزش كضؿیث فارغ

 اٌغ. کو، اؾالـ کؼدق درمغ، کو ك ظیهی 34/12اٌغ ك  داٌـحَ
 اسمیشوًف بشای بعذ وگشضی -آصمًن کًلمًگشيف  (8)جذيل  

 ؿعش ىؿٍاداری قاظل

 110/0 ةؿغ ٌگؼقی

از جّزیؽ ٌؼىاؿ  110/0داری  دُغ ىحغیؼ ىّرد ٌؼؼ در ؿعش ىؿٍی ٌكاف ىی (8)زغكؿ ٌحایر 

 ةؼظّردار اؿث.
 َا ي اسصش ای بشای بشسسی صیشمؤلفٍ وگشش ومًوٍ تک tآصمًن  (9)جذيل 

 t درزَ آزادی 
ؿعش 

 ىؿٍاداری

جفاكت 

 ُا ىیاٌگیً

Test Value = 3 
 ةاال پاییً

 83/0 61/0 72/0 001/0 233 76/12 ةؿغ ٌگؼقی

 233زغكؿ در درزَ آزادی  t( از =76/12tقغق ) ىضاؿتَ tدُغ کَ  ٌكاف ىی (9)ٌحایر زغكؿ 

(39/2t=ةؽرگ ) جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ كضؿیث  درمغ اظيیٍاف ىی 99ةٍاةؼایً ةا ؛ جؼ اؿث

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش، در صغ ىعهّةی كؼار دارد. فارغ

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ىِارت چگٌَّ اؿث؟ ؿؤاؿ ؿّـ: كضؿیث فارغ

ُا در  مالصیث ىِارت ك ةا جّزَ ةَ زیؼىؤنفَانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ  كضؿیث فارغ

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

ف
ی

كاٌ
ؼا

 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

ُا  جيایم ةَ جؼكیر ٌگؼش

ُای  ك فؿانیث

 آىّزاف دىّکؼاجیک داٌف
39 7/16 96 0/41 60 6/25 30 8/12 9 8/3 

جؿِغ قيا ةَ افؽایف  

یادگیؼی ُيَ 

 آىّزاف داٌف

114 7/48 63 9/26 45 2/19 3 3/1 9 8/3 

جيایم ةَ جغییؼ، 

یؼی، یادگیؼی پػ اٌؿعاؼ

 ای ىغاكـ ك جّؿؿَ صؼفَ
63 9/26 84 9/35 57 4/24 18 7/7 9 8/3 

 6/21 51 7/39 93 2/128 300 3/174 408 6/134 315 زيؽ
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، ٌكاف دادق قغق اؿث. ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی از آزىّف (10)زغكؿ 

ارائَ قغق اؿث. ُيچٍیً زِث  (11)اؿيیؼٌّؼ اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در زغكؿ  -کّنيّگؼكؼ

 ، آىغق اؿث.(12)زغكؿ َ ٌحایر آف در ای اؿحفادق قغق ک ٌيٌَّ جک tپژكُف از آزىّف   ةؼرؿی ؿؤاؿ
 مُاست  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (14)جذيل 

ارت، زیؼىؤنفػَ ادارق ك ُػغایث ُای ىِ آىغق اؿث، از ىیاف زیؼىؤنفَ (10)ظّر کَ در زغكؿ  ُياف
ُا  آكری جضهیم، جفـیؼ اؿٍاد ك دادق ُا، ةاالجؼیً اىحیاز ك زیؼىؤنفَ ىِارت در زيؽ آىّزاف ك گؼكق داٌف

ای( کيحػؼیً اىحیػاز را دارد. در راةعػَ ةػا ةؿػغ  ُای ىغرؿػَ ُای ةؼكٌی، ٌحایر یادگیؼی ٌحایر ارزیاةی)
انحضنػیالف را  كگاق فؼٍُگیاف در مالصیث ىِػارجی فػارغدرمغ افؼاد ٌيٌَّ، ٌلف داٌ 23/49ىِارت، 

 اٌغ. کو اؾالـ کؼدق درمغ، آف را کو ك ظیهی 3/18 ؛ كاٌغ زیاد داٌـحَ زیاد ك ظیهی
 اسمیشوًف بشای بعذ مُاست -کًلمًگشيف  آصمًن (11)جذيل 

 ؿعش ىؿٍاداری ُا قاظل
 288/0 ةؿغ ىِارجی

از جّزیؽ ٌؼىاؿ  288/0داری  ٌؼؼ در ؿعش ىؿٍی دُغ ىحغیؼ ىّرد ٌكاف ىی (11)زغكؿ ٌحایر 
 ةؼظّردار اؿث.

 ای بشای بشسسی صیشمؤلفٍ مُاست ومًوٍ تک tآصمًن  (12)جذيل 

 t درزَ آزادی 
ؿعش 

 ىؿٍاداری
جفاكت 
 ُا ىیاٌگیً

Test Value = 3 
 ةاال پاییً

 517/0 277/0 397/0 001/0 233 05/6 ةؿغ ىِارجی

 كضؿیث
 

 زیؼىؤنفَ
 

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

ریؽی، ازؼا ك  ةؼٌاىَ
 کٍحؼؿ جغریؾ

36 4/15 87 2/37 75 1/32 27 5/11 9 8/3 

اؿحفادق از ىّاد ك 
 ُای جغریؾ فٍاكری

42 9/17 78 3/33 90 5/38 12 2/5 9 9/3 

ادارق ك ُغایث 
 ُا آىّزاف ك گؼكق داٌف

39 7/16 87 2/37 60 6/25 27 5/11 21 0/9 

ٌؼارت، اجعاذ ك ارزیاةی 
راُتؼدُا ك فؼایٍغُای 

 جغریؾ
33 1/14 75 1/32 78 3/33 36 4/15 12 1/5 

هیم، آكری، جض زيؽ
 ُا جفـیؼ اؿٍاد ك دادق

24 3/10 72 8/30 75 1/32 45 2/19 15 4/6 

 2/28 66 8/62 147 6/161 378 6/170 399 4/74 174 زيؽ
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 233زغكؿ در درزَ آزادی  t( از =05/6tقغق ) ىضاؿتَ tدُغ کَ  ىیٌكاف  (12)ٌحایر زغكؿ 

(39/2t=ةؽرگ ) جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ كضؿیث  درمغ اظيیٍاف ىی 99ةٍاةؼایً ةا ؛ جؼ اؿث

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ىِارت در صغ ىعهّةی اؿث. فارغ

 ف از ٌؼؼ مالصیث جّاٌایی چگٌَّ اؿث؟انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیا ؿؤاؿ چِارـ: كضؿیث فارغ

ُا در  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث جّاٌایی ك ةا جّزَ ةَ زیؼىؤنفَ كضؿیث فارغ

، ٌكاف دادق قغق اؿث. ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی از آزىّف (13)زغكؿ 

ارائَ قغق اؿث. ُيچٍیً زِث  (14)اؿيیؼٌّؼ اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در زغكؿ  -کّنيّگؼكؼ 

 ، آىغق اؿث.(15)زغكؿ ای اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در  ٌيٌَّ جک tپژكُف از آزىّف   ةؼرؿی ؿؤاؿ
 تًاوایی  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (13)جذيل 

ُای جّاٌایی، زیؼىؤنفَ جّزَ ةَ َ آىغق اؿث، از ىیاف زیؼىؤنف (13)ظّر کَ در زغكؿ قيارق  ُياف

ُای ازحياؾی، ةاالجؼیً اىحیاز ك  آىّزاف، كانغیً ك گؼكق ُای ىػاکؼق ةا داٌف ىیؽاف جّاٌایی ىِارت

ُای قٍاظحی )ٌلغکؼدف، ظؼح ىـئهَ( کيحؼیً اىحیاز را دارد. در راةعَ ةا ةؿغ  زیؼىؤنفَ ىیؽاف جّاٌایی

انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف را از ٌؼؼ مالصیث  فارغ درمغ افؼاد ٌيٌَّ، كضؿیث 51/49جّاٌایی، 

 927اٌغ. کو اؾالـ کؼدق درمغ، آف را کو ك ظیهی 18/16 ؛ كاٌغ جّاٌایی، زیاد ك ظیهی زیاد داٌـحَ
 اسمیشوًف بشای بعذ تًاوایی -آصمًن کًلمًگشيف  (14) جذيل

 ؿعش ىؿٍاداری قاظل

 503/0 ةؿغ جّاٌایی

از جّزیؽ ٌؼىاؿ  503/0دُغ ىحغیؼ ىّرد ٌؼؼ در ؿعش ىؿٍی داری  ٌكاف ىی (14)زغكؿ ٌحایر 

 ةؼظّردار اؿث.
 

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

د
مغ

ر
ی 

كاٌ
فؼا

 

مغ
در

 

ُيکاری ةا ُيکاراف 

ىغرؿَ، كانغیً ك 

 ُای ازحياؾی گؼكق

48 5/20 93 7/39 66 2/28 18 7/7 9 8/3 

ُای ىػاکؼق ةا  ىِارت

آىّزاف، كانغیً ك  داٌف

 ُای ازحياؾی گؼكق

51 8/21 66 2/28 81 6/34 24 3/10 9 8/3 

 8/3 9 2/19 45 9/35 84 2/28 66 8/12 30 ُای قٍاظحی جّاٌایی

 1/5 12 3/10 24 2/37 87 6/25 60 2/19 45 ُای فؼاقٍاظحی جّاٌایی

 5/16 39 5/47 111 9/135 318 7/121 285 3/74 174 زيؽ
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 ای بشای بشسسی صیشمؤلفٍ تًاوایی ومًوٍ تک tآصمًن  (15)جذيل 

 t درزَ آزادی 
ؿعش 

 ىؿٍاداری

جفاكت 

 ُا ىیاٌگیً

Test Value =3 

 ةاال پاییً

 594/0 348/0 47/0 001/0 233 55/7 ةؿغ جّاٌایی

 233زغكؿ در درزَ آزادی  t( از =55/7tقغق ) ىضاؿتَ tدُغ کَ  ٌكاف ىی (15)زغكؿ  ٌحایر

(39/2t=) جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ كضؿیث  درمغ اظيیٍاف ىی 99ةٍاةؼایً ةا ؛ جؼ اؿث ةؽرگ

 انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث جّاٌایی در صغ ىعهّةی كؼار دارد. فارغ

كگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث كیژگیان ؿؤاؿ پٍسو: كضؿیث فارغ ُای قعنیحی چگٌَّ  حضنیالف دٌا

 اؿث؟

ك ةا جّزَ ةَ  ُای قعنیحی كیژگی انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث كضؿیث فارغ

ةؼای ةؼرؿی ٌؼىاؿ ةّدف ىحغیؼ ىّرد ةؼرؿی از آزىّف  ك، ٌكاف دادق قغق (16)زغكؿُا در  زیؼىؤنفَ

ارائَ قغق اؿث. ُيچٍیً زِث  (17)اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در زغكؿّؼ اؿيیؼٌ -کّنيّگؼكؼ 

 ، آىغق اؿث.(18)زغكؿای اؿحفادق قغق کَ ٌحایر آف در  ٌيٌَّ جک tپژكُف از آزىّف   ةؼرؿی ؿؤاؿ
 ضخصیتی َای يیژگی  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (16)جذيل 

ی
ٍُ

 ذ
ی

ؼد
ف

 

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

 8/3 9 1/14 33 3/33 78 8/30 72 9/17 42 درؾ ىعهب

 7/7 18 4/15 36 2/37 87 6/25 60 1/14 33 رقغ جفکؼ اٌحلادی

ةِتّد جّاف 

 یادگیؼی فؿاؿ
27 5/11 96 0/41 72 8/30 27 5/11 12 1/5 

ُای  رقغ ىِارت

ؾيّىی پایَ 

 ذٍُی

27 5/11 66 2/28 93 7/39 30 8/12 15 4/6 

جّاٌایی 

کارگیؼی  ةَ

ُا ك  ىِارت

 ػؼفیث فکؼی

21 0/9 78 3/33 84 9/35 30 8/12 21 0/9 

 1/5 12 8/12 30 3/33 78 5/38 90 3/10 24 رقغ جّاف كضاكت

 4/6 15 4/15 36 6/25 60 3/37 87 4/15 36 رقغ ظالكیث

ةُؿغ ؾلالٌی  ارجلای

 یا قٍاظحی
21 0/9 81 6/34 75 1/32 42 9/17 15 4/6 

رقغ ةُؿغ 

 ظؼدىٍغی
15 4/6 72 8/30 90 5/38 42 9/17 15 4/6 
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 ضخصیتی َای يیژگی  تًصیف يضعیت صیشمؤلفٍ (16)جذيل ادامٍ 

ی
ٍُ

 ذ
ی

ؼد
ف

 

 كضؿیث

 

 زیؼىؤنفَ

 کو ظیهی کو ىحّؿط زیاد ظیهی زیاد

ی
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

ی 
كاٌ

فؼا
 

مغ
در

 

ةاز قغف ك ةـط 

ذًُ ك ػؼفیث 

 ذٍُی

15 4/6 90 5/38 54 1/23 42 9/17 33 1/14 

جّزَ ك کار در 

ُای  ةضخ ىِارت

 جضهیهی

9 8/3 63 9/26 75 1/32 54 1/23 33 1/14 

ىیؽاف ةِتّد 

جّاٌایی قٍاظحی 

 ُا آف

15 4/6 60 6/25 99 3/42 39 7/16 18 7/7 

 9/16 39 1/23 54 5/38 90 7/16 39 8/3 9 ةُؿغ جفکؼ كاگؼا

ىِارت فکؼی 

ُا ىذم صافؼَ  آف

 ك ىٍعق اؿحلؼایی

12 1/5 39 7/16 84 9/35 54 1/23 42 9/17 

ةِتّد جّاٌایی فکؼ 

کؼدف ك 

كجضهیم  جسؽیَ

 اظالؾات

15 4/6 63 9/26 75 1/32 60 6/25 21 0/9 

ی
یح

ن
قع

ی 
ؼد

ف
 

اكث ك ارجلای مغ

 درؿحی
21 0/9 69 5/29 66 2/28 24 3/10 39 7/16 

 2/13 30 4/6 15 6/43 102 5/20 48 1/14 33 ؿازگارةّدف

ارجلای 

 ٌفؾ اؾحيادةَ
30 8/12 75 1/32 81 6/34 27 5/11 21 0/9 

ارجلای ركصیَ 

 گػقث ك فغاکاری
30 8/12 66 2/28 84 9/35 30 8/12 24 3/10 

ُا  فؿاؿ قغف آف

 غم ىؿهيیدر ق
54 1/23 84 9/35 54 1/23 18 7/7 24 3/10 

ارجلای ىِارت 

 ظّدکٍحؼنی
30 8/12 75 1/32 66 2/28 30 8/12 24 3/10 

 4/15 36 5/11 27 8/30 72 2/28 66 8/12 30 اٌغیكی ىذتث رقغ

 2/221 516 1/333 780 8/734 1719 8/657 1539 4/225 549 زيؽ

ُای كیژگی قعنیحی )فؼدی ذٍُی(،  آىغق اؿث، از ىیاف زیؼىؤنفَ (16)ظّر کَ در زغكؿ  ُياف

ُای فکؼی،  ةِتّد جّاف یادگیؼی فؿاؿ ك رقغ ظالكیث، ةاالجؼیً اىحیاز ك زیؼىؤنفَ جفکؼ كاگؼا ك ىِارت
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ُای كیژگی قعنیحی )ىؤنفَ فؼدی قعنیحی(، زیؼىؤنفَ  یً زیؼىؤنفَکيحؼیً اىحیاز را دارد. در ة

ُا در قغم ىؿهيی، ةاالجؼیً اىحیاز ك زیؼىؤنفَ ارجلای ؿازگار ةّدف، کيحؼیً اىحیاز را  فؿاؿ قغف آف

انحضنیالف  درمغ افؼاد ٌيٌَّ، كضؿیث فارغ 37/39در راةعَ ةا ةؿغ فؼدی قعنیحی )فؼدی ذٍُی(، دارد. 

كگاق فؼٍُ درمغ، آف را کو ك  5/26زیاد ك  گیاف را از ٌؼؼ مالصیث فؼدی )فؼدی ذٍُی(، زیاد ك ظیهیدٌا

درمغ افؼاد، كضؿیث  30/44اٌغ. در راةعَ ةا ةؿغ فؼدی )فؼدی قعنیحی(،  کو اؾالـ کؼدق ظیهی

كگاق فؼٍُگیاف را زیاد ك ظیهی فارغ کو اؾالـ  درمغ، آف را کو ك ظیهی 99/12زیاد ك  انحضنیالف دٌا

 اٌغ. کؼدق
 َای فشدی رَىی ي ضخصیتی اسمیشوًف بشای مؤلفٍ -آصمًن کًلمًگشيف  (17)جذيل 

 ؿعش ىؿٍاداری ُا قاظل

 473/0 ُای فؼدی ذٍُی ىؤنفَ

 343/0 ُای فؼدی قعنیحی ىؤنفَ

دُغ ىحغیؼُای ىّرد ٌؼؼ )فؼدی ذٍُی ك فؼدی قعنیحی( ةػَ جؼجیػب در  ٌكاف ىی (17)زغكؿ ٌحایر 

 از جّزیؽ ٌؼىاؿ ةؼظّردارٌغ. 343/0 ك 473/0 ؿعش ىؿٍی داری

 َای ضخصیتی يیژگی  ای بشای بشسسی صیشمؤلفٍ ومًوٍ تک tآصمًن  (18)جذيل 

 t درزَ آزادی 
ؿعش 

 ىؿٍاداری

جفاكت 

 ُا ىیاٌگیً

Test Value =3 

 ةاال پاییً

 24/0 -016/0 13/0 605/0 233 805/1 ُای فؼدی ذٍُی ىؤنفَ

ُای فؼدی  ىؤنفَ

 عنیحیق
47/3 233 001/0 24/0 118/0 371/0 

 t( از =805/1tقغق ) ىضاؿتَ tُای فؼدی ذٍُی  دُغ کَ در ىؤنفَ ٌكاف ىی (18)زغكؿ ٌحایر 

جّاف ٌحیسَ  درمغ اظيیٍاف ىی 99جؼ اؿث ةٍاةؼایً ةا  ( کّچک=39/2t) 233زغكؿ در درزَ آزادی 

ُای فؼدی ذٍُی در صغ  ٌؼؼ مالصیث ىؤنفَانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از  گؼفث کَ كضؿیث فارغ

زغكؿ در  t( از =47/3tقغق ) ىضاؿتَ tُای فؼدی قعنیحی  ُيچٍیً در ىؤنفَ ىحّؿط كؼار دارد.

جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ  درمغ اظيیٍاف ىی 99ةٍاةؼایً ةا ؛ جؼاؿث ( ةؽرگ=39/2t) 233درزَ آزادی 

ُای فؼدی قعنیحی، در صغ  یث ىؤنفَانحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالص كضؿیث فارغ

 ىعهّةی كؼار دارد.

گاٌَ  ُای پٍر آىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو از ٌؼؼ ىِارت ؿؤاؿ قكو: كضؿیث داٌف

 جؼجیب چگٌَّ اؿث؟ ةَ

ارائَ قغق  (19)ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی ؿؤاؿ قكو از آزىّف فؼیغىً اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ 

 اؿث.
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 بىذی فشیذمه مًن ستبٍآص (19)جذيل 

 ظی دك رجتَ ُا ىیاٌگیً رجتَ ىیاٌگیً اةؿاد
درزَ 

 آزادی

ؿعش 

 ىؿٍاداری

 1 56/4 72/3 ةؿغ ٌگؼقی

29/170 5 001/0 

 2 83/3 47/3 ةؿغ جّاٌایی

 3 46/3 40/3 ةؿغ ىِارجی

 4 39/3 36/3 ةؿغ داٌكی

 5 27/3 24/3 ُای فؼدی قعنیحی ىؤنفَ

 6 49/2 13/3 دی ذٍُیُای فؼ ىؤنفَ

 

دُغ. ةا جّزَ ةَ ٌحایر  ُای اةؿاد ىّرد ةؼرؿی را ٌكاف ىی ُا ك رجتَ ، ىیاٌگیً(19)ُای زغكؿ  دادق

ُا  ةٍغی ( ایً رجتَ:29/170χ2ك ≥P 001/0گیؼیو ) درمغ اظيیٍاف، ٌحیسَ ىی 99آزىّف فؼیغىً ةا 

گاٌَ  ُای پٍر حاف كو از ٌؼؼ ىِارتآىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿ ىؿٍادار اؿث. كضؿیث داٌف

 ُای قعنیحی ةؿغ داٌكی، ةؿغ كیژگیقاىم ةؿغ ٌگؼقی، ةؿغ جّاٌيٍغی، ةؿغ ىِارجی، جؼجیب  ةَ

 ُای فؼدی ذٍُی( اؿث. ُای قعنیحی )ىؤنفَ ُای فؼدی قعنیحی( ك ةؿغ كیژگی )ىؤنفَ

 

 گیشی بحث ي وتیجٍ

آىّزش ك پؼكرش ةا کیفیث اؿث ك آىّزش  کیفیث ىؿهياف، یک امم ةـیار کهیغی ةؼای دؿحیاةی ةَ

ای ةَ ةِتّد  گػاری ةؼای ىؿهياف دارد؛ چؼا کَ ةِتّد ُؼ زاىؿَ ٌیاز ةَ ؿؼىایَ ُوك پؼكرش ةا کیفیث 

ٌؼاـ آىّزقی آف زاىؿَ كاةـحَ اؿث ك رقغ ٌؼاـ آىّزقی ٌیؽ ةـحگی ةَ ؿعش رقغ ىؿهياف آف 

کَ ایً ىعانؿَ ةَ دٌتاؿ قٍاؿایی آف ةّدق  ای ىؿهياف ُای صؼفَ دارد. از ظؼفی، ىیؽاف مالصیث

ُای  ُا كؼار گیؼد. یافحَ ُای درؿی آفجّاٌغ ةَ ؾٍّاف راٍُيایی ةؼای جسغیغ ٌؼؼ در ةؼٌاىَ اؿث، ىی

انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو، در ةؿغ داٌف، ٌگؼش ك  ایً ىعانؿَ ٌكاف داد کَ فارغ

اٌغ؛ اىا  فؼدی قعنیحی در ؿعش ىعهّةی كؼار داقحَ ُا، ىِارت، جّاٌایی ك ُيچٍیً ىؤنفَ ارزش

ةٍغی  ُای پژكُف از ٌؼؼ دؿحَ كضؿیث ىؤنفَ فؼدی ذٍُی در ؿعش ىحّؿط ارزیاةی قغق اؿث. یافحَ

( ىعاةلث دارد. از ٌؼؼ مالصیث داٌكی، ةا ٌحایر 1395ماةؼ ك ُيکاراف ) ُا ةا پژكُف دیتایی ىؤنفَ

ك  (1385پژكق ك فؼزاد ) (، داٌف1395ایی ك ُيکاراف )(، دیت1396پّر ) پژكُف رضایی ك ىّؿی

( 1395ظّاٌی دارد؛ اىا ةا ٌحایر پژكُف ىضيغی ك ظؼكقی ) ( ُو1394زادق ك ٌّررصياٌی ) ؿهیياف

انحضنیالف داٌكگاق  درمغ افؼاد ٌيٌَّ كضؿیث فارغ 76/44 در راةعَ ةا ةؿغ داٌكی،ؿّ ٌیـث.  ُو

کو،  درمغ، کو ك ظیهی 01/17اٌغ؛ ك  زیاد داٌـحَ اد ك ظیهیفؼٍُگیاف را از ٌؼؼ مالصیث داٌف، زی

در ایٍسا ةایغ گفث کَ ةؼٌاىَ درؿی جؼةیث ىؿهو ةایغ قاىم آىّزش ؾهّـ ىعحهف ةا اٌغ.  اؾالـ کؼدق

جّزَ ةَ کارةؼدُای ؾيهی در ىضیط ك ةَ قکم جهفیلی مّرت گیؼد ك مؼفاً جّؿط اؿاجیغ ةَ قکم 
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اُيیث ایً ةعف ةَ صغی اؿث کَ ةؼظی ىؿحلغٌغ کَ  .ٌكّد ىّضّؾات زغا ك آکادىیک جغریؾ

کٍغ اظالؾات کافی ك ركقٍی ٌغاقحَ ةاقغ، ظتیؿی اؿث کَ  ای کَ جغریؾ ىی ُؼگاق ىؿهو در رقحَ

در ةیاف ك اٌحلاؿ آف ةَ دیگؼاف ٌیؽ ةا ىكکالجی ىّازَ ظّاُغ قغ. ؾالكق ةؼ آف، افؽایف ىؿهّىات 

قّد. از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼقی، ةا ٌحایر ُا ىی قعنیث آف ؾيّىی ك جعننی ىؿهياف ؿتب اؾحالی

( ك 1385پژكق ك فؼزاد ) (، داٌف1395(، ىِؼؾهیؽادق، پارؿا ك قانّ )1391ٌژاد ) پژكُف ىالیی

( 1395ظّاٌی دارد؛ اىا ةا ٌحایر پژكُف ىضيغی ك ظؼكقی ) (، ُو1394زادق ك ُيکاراف ) ؿهیياف

انحضنیالف  درمغ افؼاد ٌيٌَّ، كضؿیث فارغ 95/61ُا،  ارزشدر راةعَ ةا ةؿغ ٌگؼش ك ؿّ ٌیـث.  ُو

درمغ،  34/12اٌغ ك  زیاد، داٌـحَ ُا را، زیاد ك ظیهی داٌكگاق فؼٍُگیاف از ٌؼؼ مالصیث ٌگؼش ك ارزش

مالصیث ٌگؼقی قاىم ىّاردی ُيچّف: داقحً ؾكق ك ؾالكَ ةَ اٌغ.  کو، اؾالـ کؼدقکو ك ظیهی

ُای كّىی، فؼٍُگی،  پاکغاىٍی ك جلّا، جكعیل ك اصحؼاـ ةَ جفاكت آىّزاف ك جغریؾ، داقحً داٌف

ةاقغ کَ ىعهّب ةّدف ایً ىّارد ٌكاف از كضؿیث ىعهّب ركصی ك ركاٌی داٌكسّیاف،  ىػُب ك... ىی

درمغ افؼاد ٌيٌَّ، ٌلف  23/49ىِارت،  در راةعَ ةا ةؿغُای ایً داٌكگاق دارد.  در ٌحیسَ، ةؼٌاىَ

 3/18 ؛ كاٌغ زیاد داٌـحَ انحضنیالف را زیاد ك ظیهیمالصیث ىِارجی فارغداٌكگاق فؼٍُگیاف در 

از ٌؼؼ مالصیث ىِارت، ةا ٌحایر پژكُف ىهکی، مادكی ك  اٌغ. کو اؾالـ کؼدق درمغ، آف را کو ك ظیهی

پژكق ك  ظّاٌی دارد؛ اىا ةا ٌحایر پژكُف داٌف ( ُو1395)(، ىِؼؾهیؽادق ك ُيکاراف 1395ؾؽیؽی )

در راةعَ ؿّ ٌیـث.  (، ُو1393فؼزاـ ) ( ك زهیهی ك ٌیک1395(، ىضيغی ك ظؼكقی )1385فؼزاد )

انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف را از ٌؼؼ  درمغ افؼاد ٌيٌَّ، كضؿیث فارغ 51/49ةا ةؿغ جّاٌایی، 

 اٌغ. کو اؾالـ کؼدقدرمغ، آف را کو ك ظیهی 18/16 ؛ كاٌغ مالصیث جّاٌایی، زیاد ك ظیهی زیاد داٌـحَ

زادق ك  ك ؿهیياف (1391از ٌؼؼ مالصیث جّاٌایی، ةا ٌحایر پژكُف ىِازؼی، قؼیف ك ىِازؼی )

 ؿّ ٌیـث. (، ُو1395ماةؼ ك ُيکاراف ) ظّاٌی دارد؛ اىا ةا ٌحایر پژكُف دیتایی ( ُو1394ُيکاراف )

یالف انحضن درمغ افؼاد ٌيٌَّ، كضؿیث فارغ 37/39در راةعَ ةا ةؿغ فؼدی قعنیحی )فؼدی ذٍُی(، 

درمغ، آف را  5/26زیاد ك  داٌكگاق فؼٍُگیاف را از ٌؼؼ مالصیث فؼدی )فؼدی ذٍُی(، زیاد ك ظیهی

درمغ افؼاد، كضؿیث  30/44اٌغ. در راةعَ ةا ةؿغ فؼدی )فؼدی قعنیحی(،  کو اؾالـ کؼدق کو ك ظیهی

کو اؾالـ  ك ظیهی درمغ، آف را کو 99/12زیاد ك  انحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف را زیاد ك ظیهی فارغ

ظّاٌی  (، ُو1387قعنیحی )فؼدی قعنیحی(، ةا ٌحایر پژكُف کؼیيی )اٌغ. از ٌؼؼ مالصیث  کؼدق

ؿّ ٌیـث. كضؿیث  ( ُو1395ماةؼ ك ُيکاراف ) ( دیتایی1388دارد؛ اىا ةا ٌحایر ٌیکٍاىی ك کؼیيی )

جؼجیب  ای ةَ ُای صؼفَ ثآىّظحگاف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو ةا جّزَ ةَ پٍر ىؤنفَ مالصی داٌف

ُای فؼدی قعنیحی( ك  ُای قعنیحی )ىؤنفَ قاىم ةُؿغ ٌگؼقی، جّاٌایی، ىِارجی، داٌكی، كیژگی

ُای داٌف،  ُای فؼدی ذٍُی( اؿث. از ٌؼؼ ىعاظتاف، در زیؼىؤنفَ ُای قعنیحی )ىؤنفَ كیژگی

جؼیً اىحیاز ىؼةّط ةَ ییًُا ك پاای ةاالجؼیً اىحیاز ىؼةّط ةَ آقٍایی ك قٍاظث ٌـتث ةَ چٍغرؿاٌَ

ُای ُای ىعحهف آىّزش )قفاُی، ىکحّب...( دریافحی اؿث؛ در زیؼ ىؤنفَ داٌف ك قٍاظث زةاف
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جؼیً آىّزاف ك پاییً ُا، ةاالجؼیً اىحیاز ىؼةّط ةَ ىیؽاف جؿِغ ةَ افؽایف یادگیؼی داٌف ٌگؼش ك ارزش

آىّزاف اؿث؛ در  ُای دىّکؼاجیک داٌف یثُا ك فؿان اىحیاز ىؼةّط ةَ زیؼىؤنفَ جيایم ةَ جؼكیر ٌگؼش

ُای  ُای ىِارت، ةاالجؼیً اىحیاز ةَ زیؼىؤنفَ جّزَ ةَ ىِارت در اؿحفادق از ىّاد ك فٍاكریزیؼىؤنفَ

ُا دادق  آكری، جضهیم ك جفـیؼ اؿٍاد ك دادق جؼیً اىحیاز ةَ زیؼىؤنفَ ىِارت در زيؽجغریؾ ك پاییً

آىّزاف،  ُای ىػاکؼق ةا داٌف ةاالجؼیً اىحیاز ةَ جّاٌایی ىِارت ُای جّاٌایی،قغق اؿث؛ در زیؼىؤنفَ

ُای قٍاظحی )ٌلغ کؼدف، ظؼح  جؼیً اىحیاز ةَ ىیؽاف جّاٌایی ُای ازحياؾی ك پاییً كانغیً ك گؼكق

ُای كیژگی قعنیحی )فؼدی، ذٍُی(، ةاالجؼیً اىحیاز ةَ ىـئهَ ك...( دادق قغق اؿث؛ در زیؼىؤنفَ

ُای جضهیهی دادق قغق اؿث؛ در  جؼیً اىحیاز ةَ جفکؼ كاگؼا ك ىِارتپاییًارجلای درؾ ىعهب ك 

ُا در قغم  قغف آفُای كیژگی قعنیحی )فؼدی، قعنیحی( ةاالجؼیً اىحیاز ةَ فؿاؿزیؼىؤنفَ

  ىعانؿات دیتایی ٌكاف دادق جؼیً اىحیاز ةَ ارجلای مغاكث ك درؿحی دادق قغق اؿث.ىؿهيی ك پاییً

 5/14ٍاد ةاالدؿحی آىّزش ك پؼكرش ایؼاف، از ىیاف ایً پٍر ىؤنفَ، ىؤنفَ داٌف )اؿ اؿث در ىضحّای

 3/11ُا ) درمغ(، ىؤنفَ ٌگؼش ك ارزش 1/8درمغ(، ىؤنفَ جّاٌایی ) 6/30(، ىؤنفَ ىِارت )درمغ

ُای پژكُف، ىعهّب  گؼچَ یافحَ درمغ( ةّدق اؿث. 5/35ُای قعنیحی ) (، ىؤنفَ كیژگیدرمغ

ُا، ىِارت ك  نحضنیالف داٌكگاق فؼٍُگیاف اؿحاف كو در ةؿغ داٌف، ٌگؼش ك ارزشا ةّدف كضؿیث فارغ

اٌغرکاراف  قّد دؿث جؼ، پیكٍِاد ىی دُغ، اىا ةؼای رؿیغف ةَ ؿعضی ىعهّب جّاٌایی را ٌكاف ىی

ای اؿاؿی داٌكسّىؿهياف از ُای صؼفَداٌكگاق فؼٍُگیاف جالش الزـ را در زىیٍَ ارجلای مالصیث

قّد  ُای درؿی ایً داٌكگاق، در دؿحّر کار كؼار دٍُغ. ُيچٍیً پیكٍِاد ىی ی ةؼٌاىَظؼیق ةازٌگؼ

ای یاد قغق، ُای صؼفَةؼای ةازآىّزی ك آىّزش ىغرؿاف داٌكگاق فؼٍُگیاف ٌیؽ ةؼ اؿاس مالصیث

 ریؽی قّد.ةؼٌاىَ
 

 مىابع

 پژكُكی.داٌكگاق فؼٍُگیاف: ىؿاكٌث آىّزقی ك  (.1390اؿاؿٍاىَ داٌكگاق فؼٍُگیاف. )

ُای ىؿهياف از دیغگاق  ةؼرؿی كضؽ ىّزّد جّاٌایی ك مالصیث(. 1393فؼزاـ، صـیً. ) زهیهی، ىِـا؛ ك ٌیک
 .ٌؼؼاف در درس فیؽیک ؿاؿ چِارـ دةیؼؿحاف آىّزاف ك ىلایـَ ةا كضؽ ىعهّب از دیغگاق ماصب داٌف

 .129-138(، 40)11ریؽی درؿی،  پژكُف در ةؼٌاىَ

ُای  ٌّآكری. ای ىؿهياف دكرق اةحغایی ُای صؼفَ ارزقیاةی ىِارت(. 1385اهلل، فؼزاد. ) پژكق، زُؼا؛ ك كنی داٌف
 .135-170(، 18) 5، آىّزقی

(. جتییً 1395ىّصغ، ؿؿیغ. ) ؛ ؾتاؿی، ؾفث؛ فحضی كازارگاق، کّركش؛ ك مفاییماةؼ، ىضـً دیتایی

ای ىؿهياف ك جضهیم زایگاق آف در اؿٍاد ةاالدؿحی آىّزش ك پؼكرش ایؼاف.  ُای قایـحگی صؼفَ ىؤنفَ

 .109-123(، 2)13، ُای آىّزش ك یادگیؼی فنهٍاىَ پژكُف

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D69090&type=0&id=981249
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ای ىؿهياف ىحٍاؿب ةا  ُای جعننی ك صؼفَ جؿییً قایـحگی (.1396اهلل. ) ٌؿيث  پّر، رضایی، ىٍیژق؛ ك ىّؿی
. كزارت آىّزش ك پؼكرش، ؿازىاف ُا ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ك ىتاٌی ٌؼؼی آف ك اؾحتار ةعكی قایـحگی

 ریؽی آىّزقی. پژكُف ك ةؼٌاىَ

ُای  الصیثؿاظث ك ةؼرؿی اةؽار ارزیاةی م(. 1394پّر، ىـؿّد. ) كیاس، پؼكیً؛ کیاف، ىؼزاف؛ ك گؼاىی ركقً

، جِؼاف، ىؤؿـَ ؿّىیً کٍفؼاٌؾ ىهی ركاٌكٍاؿی ك ؾهّـ رفحاری. ای ىؿهياف اةحغایی قِؼ امفِاف صؼفَ

 lPSYCHOCONF03_153.htm-PSYCHOCONF03-https://www.civilica.com/Paperاظالع رؿاٌی ٌارکیف، 

(. ةؼرؿی 1395ظيَ. )دظث؛ ك یاؿایی، فا پّرکّجٍائی، ىاق كیاس، ؾياد؛ ؿؿادت، ظاُؼق؛ كنی ركقً

انيههی ىغیؼیث ك ؾهّـ  دكىیً کٍفؼاٌؾ ةیًای ىؿهياف دكرق اةحغایی قِؼ ؿاری.  ُای صؼفَ مالصیث
ICMSCONF02-https://www.civilica.com/Paper-پؼداز پایحعث كیؼا،  ، دةی، ىؤؿـَ ىغیؼاف ایغقازحياؾی

ICMSCONF02_164.html 
ای ىؿهياف اةحغایی  (. ةؼرؿی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ قایـحگی صؼف1394َ. )زادق، ىؼیو؛ ك ٌّررصياٌی، ىضيغ ؿهیياف

دكىیً کٍفؼاٌؾ ىهی جّؿؿَ پایغار در  قِؼ ةٍغرؾتاس ةؼ اؿاس ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً آىّزش ك پؼكرش.
، ىعانؿات ازحياؾی ك فؼٍُگی، جِؼاف، ىؼکؽ ىعانؿات ك جضلیلات اؿالىی ؾهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی

 EPSCONF02_0553.html-EPSCONF02-tps://www.civilica.com/Paperhtؿؼكش صکيث ىؼجضّی، 

ای ىؿهيیً در جؼةیث رؿيی ك ؾيّىی  ُای اظالؽ صؼفَ ظؼاصی ك اؾحتارؿٍسی ىلّنَ(. 1395قؿتاٌی، زُؼا. )
ریؽی  . كزارت آىّزش ك پؼكرش، ؿازىاف پژكُف ك ةؼٌاىَةؼاؿاس جسارب زِاٌی ك اؿٍاد جضّنی ایؼاف

 آىّزقی.

ای  ُای صؼفَ ةؼرؿی كضؿیث ىّزّد مالصیث(. 1393د، صيیغ؛ ؿهیياٌی، ٌادر؛ ك قّریاةی، ؿيیَ. )زا قفیؽ

 .83-98(، 1)8، آىّزقی  رُتؼی ك ىغیؼیث. ىؿهياف ىلعؽ اةحغایی قِؼؿحاف گؼىـار

ای ىؿهيی در جؼاز زيِّری  (. انگّی ىؿیار مالصیث صؼف1397َؿساد؛ ك کیاٌی، غالىؼضا. )ىحیً،  ؾـکؼی

 .9-30(،2) 34، فنهٍاىَ ؾهيی پژكُكی جؿهیو ك جؼةیثاؿالىی ایؼاف. 

، آىّزقی رُتؼی ك ىغیؼیث . ای ىؿهياف دكرق اةحغایی ُای صؼفَ ىعانؿَ مالصیث(. 1387کؼیيی، فؼیتا. )

2(4 ،)166-151. 

(. ٌلغ ك ةؼرؿی ظؼح ىهی، ٌگاُی دكةارق ةَ 1390ٌیا، صـیً؛ ك ىؤىٍیاف، ىضيغ. ) کیاٌی، غالىؼضا؛ ٌّیغی

فنهٍاىَ پژكُف ُای زةاف ك ادةیات ُای ظارزی.  زش زةافركیکؼد ةؼٌاىَ درؿی ىهی ٌـتث ةَ آىّ
 .185-209(، 2)2، جعتیلی

ای ىعهّب داٌكسّىؿهياف آىّزش  ُای صؼفَ (. مالصیث1395كٌغیكی، زُؼق؛ ك ظؼكقی، پّراف. ) ىضيغی

انؽُؼا )س( داٌكگاق فؼٍُگیاف  اةحغایی. ىعانؿَ ىّردی: دیغگاق ىغرؿاف ك داٌكسّیاف پؼدیؾ فاظيَ

 ، امفِاف، داٌكگاق فؼٍُگیاف، داٌكگاق امفِاف، دكىیً ُيایف ىهی جؼةیث ىؿهو .فامفِا

CPHE02_020.html-CPHE02-https://www.civilica.com/Paper 

 فنهٍاىَ، ای ىعهّب داٌكسّىؿهياف دكرق آىّزش اةحغایی ُای صؼفَ مالصیث(. 1391ٌژاد، اؾؼو. ) ىالیی 

 .33-62(، 44)11،ُای آىّزقی ٌّآكری

http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-PSYCHOCONF03-PSYCHOCONF03_153%3D%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html&type=0&id=20411609
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-PSYCHOCONF03-PSYCHOCONF03_153%3D%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html&type=0&id=20411609
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1339491&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1339491&l=fa
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fensani.ir%2Ffa%2Fcontent%2F231699%2Fdefault.aspx&type=0&id=292206
http://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D185466&type=0&id=981032


      7391 پاییس (/9)پیاپی 3شواره  سوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                               112  

ای ىؿهياف از  ُای صؼفَ قٍاؿایی اةؿاد قایـحگی(. 1395ىهکی، صـً؛ مادكی، ؾهیؼضا؛ ك ؾؽیؽی، ؿپیغق. )
ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ چاپ ٌكغق، داٌكکغق  . پایافگاق فؼٍُگیاف جِؼافدیغگاق داٌكسّیاف ك ىغرؿاف داٌك

 ؾهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق ؾالىَ ظتاظتائی جِؼاف.

ای ىؿهياف دكرق  ُای صؼفَ (. راةعَ ةیً كاةهیث1391ىِازؼی، ىژدق؛ قؼیف، ىنعفی؛ ك ىِازؼی، اصيغ. )

 .27-48(، 1)7، ركیکؼدُای ٌّیً آىّزقیفِاف. آىّزاف در قِؼ ام اةحغایی ةا ؾيهکؼد جضنیهی داٌف

ای ىؿهياف دكرق  ُای صؼفَ ةؼرؿی مالصیث(. 1395ىِؼؾهیؽادق، یغاهلل؛ پارؿا، ؾتغانَ؛ ك قانّ، کتؼی. )
ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ چاپ ٌكغق، داٌكکغق ؾهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی،  پایافىحّؿعَ در قِؼ اُّاز. 

 داٌكگاق قِیغ چيؼاف اُّاز.

ای ىؿهياف در جتییً  ُای صؼفَ (. جضهیم مالصیث1393كنیکتٍی، فعؼانـادات؛ ك ؾتغانيهکی، قّةّ. ) ٌنیؼی

 .67-75(، 1)1. ٌكؼیَ ؾهيی پژكُف در آىّزشآىّزاف.  ظّدراُتؼدی در یادگیؼی داٌف

 ای ىؿهياف آىّزش ؾيّىی ك ارائَ چِارچّب ُای صؼفَ (. مالصیث1388ٌیکٍاىی، ىنعفی كکؼیيی، فؼیتا. )

 .1-22، 23ةؼٌاىَ ریؽی درؿی،  -ادراکی، ٌكؼیَ داٌف ك پژكُف در ؾهّـ جؼةیحی 

. ُيغاف: ُا ك راُتؼدُا( ای )ىتاٌی، ىِارت جغریؾ صؼفَ. (1389زادق، ىضيغرضا؛ ك ىؿؼكفی، یضیی. ) یّؿف
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