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چکیده
ٞسف ایٗ پػٞٚف ،تطضؾی ٔیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ زض ٔیاٖ اؾتازاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی
زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ  ٚضٚـ آٖ تٛنیفی ـ
پیٕایكی اؾت .رأؼ ٝآٔاضی پػٞٚف وّی ٝاؾاتیس ٌط ٜٚػّْٛ
ا٘ؿا٘ی ت ٝتؼساز ٘ 140فط اؾت و٘ 96 ٝفط اظ عطیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
تهازفی ؾاز ٜا٘تراب قسٜا٘س .اتعاض ٌطزآٚضی زازٜٞا پطؾكٙأٝ
ٔحمك ؾاذت ٝحاٚی ٌٛ 35یٔ ٝغاتك تا ٔمیاؼ ِیىطت زض زٚ
ظٔی ٝٙقٙاذت  ٚواضتطز تٙظیٓ قس ٚ ٜپایایی پطؾكٙأ ٝتط
اؾاؼ ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ زض حیغ ٝقٙاذت  ٚ 0/80زض
حیغ ٝواضتطز  0/84ت ٝزؾت آٔس ٜاؾت .زازٜٞا تا اؾتفاز ٜاظ
آٔاض تٛنیفی (زضنس ،فطاٚا٘یٔ ،یاٍ٘یٗ  ٚا٘حطاف ٔؼیاض)  ٚآٔاض
اؾتٙثاعی (آظٔ ٖٛته ٔتغیطٔ ،ٜؿتمُ ،تحّیُ ٚاضیا٘ؽ)
زض ز ٚؾغح قٙاذت  ٚواضتطز تحّیُ قس ٜاؾت٘ .تایذ پػٞٚف
حاوی اظ آٖ اؾت و ٝاؾتازاٖ ،ػال ٜٚتط ایٙى ٝاٍِٞٛای ٘ٛیٗ
تسضیؽ ضا تیف اظ حس ٔتٛؾظ ٔیقٙاؾٙس ،آٟ٘ا ضا تیف اظ حس
ٔتٛؾظ زض فطایٙس تسضیؽ ت ٝواض ٔیٌیط٘سٕٞ .چٙیٗ تیٗ
٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی ایٗ
اٍِٞٛا تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌیٞای رٕؼیت قٙاذتی (ؾاتم ٝذسٔت،
ٔسضن تحهیّی) تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز زاقت ،ٝأا تط حؿة
(زا٘كىسٔ ٜحُ ذسٔت  ٚضقت ٝتحهیّی) تفاٚت ٔؼٙازاض ٘ثٛزٜ
اؾت

‚

‚

‚

ٍاشگاى کلیدی :اٍِٞٛای تسضیؽ ،اٍِٞٛای پطزاظـ اعالػات،
اٍِٞٛای ا٘فطازی ،اٍِٞٛای ارتٕاػی ،اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای
ضفتاضی ،ػّ ْٛا٘ؿا٘ی ،آٔٛظـ ػاِی

‚

‚
* ًَیسٌدُ هسؤٍل :قٟٙاظ ٔحممیاٖ
ٚن91/3/28 َٛ

پصیطـ91/8/2 :

شٌاخت ٍ کاربرد الگَّای ًَیي تدریس در هیاى اساتید 97 / ...

مقدمه
زض ز٘یای پیچیس ٜأطٚظ ،تؼّیٓ  ٚتطتیت ٘مف ٕٟٔی ضا
ایفا ٔیوٙس .زض قطایغی و ٝزِٚتٞا  ٚوكٛضٞای تعضي
رٟاٖ پیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝذٛز ضا ٔٛٙط ت ٝضقس ٘ظاْ آٔٛظقی
ٔیزا٘ٙسٕ٘ ،یتٛاٖ تا تٛؾُ ت ٝضٚـٞای ؾٙتی ٌصقت ٝایٗ
پیكطفت  ٚتح َٛضا حانُ ٕ٘ٛز .تا ٌؿتطـ ضٚظ افعٖٚ
زا٘ف زض رٛأغ ،إٞیت ضؾاِت ٔطاوع آٔٛظـ ػاِی تیف اظ
پیف ٕ٘ایاٖ قس ٜاؾتٕٞ .اٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝؼیطی ()1380
اقاضٔ ٜیوٙس« :زض رأؼ ٝأطٚظ ،آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تٟٙا
ٚؾیّ ٝزؾتطؾی ت ٝتىٙیه لٛیتط ،تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت تیكتط
اؾت .أطٚظّٔ ٕٝٞ ٜتٞا تا ٞط ٘ظاْ ؾیاؾی  ٚارتٕاػی،
پیكطفت ٚ ٝزض حاَ پیكطفت تٔ ٝؿأِ ٝتطتیت تٛر ٝزاض٘س.
ایٗ تٛر ٝتی زِیُ ٘یؿت  ٚتط ٔٙغك لٛی تٙیاز قس ٜاؾت».
زض ایٗ ٔیاٖ ٔؿؤِٚیت ٔسضؼ وٚ ٝظیف ٝآٔٛظـ  ٚا٘تماَ
زا٘ف  ٚػّ ْٛت ٝفطاٌیطاٖ ضا تط ػٟس ٜزاضز ،تطرؿتٝتط ذٛاٞس
قس .اٌط ت ٝایٗ تاٚض ضؾیس ٜتاقیٓ و٘ ٝمف ٔسضؼ ،ت ٝرای
ا٘تماَ نطف زا٘ف  ٚآٔٛذتٞٝا ت ٝزا٘كزٛیاٖ ،فطآٞ
ؾاذتٗ ٔحیغی ٔغّٛب تطای یازٌیطی اؾت ،تایس تپصیطیٓ
و ٝاتعاض ایٗ واض چیعی فطای ضٚـٞای ؾٙتی تسضیؽ اؾت.
ٔسضؼ ،ػّٕىطزٞا ٘ ٚمفٞای چٙسٌا٘ٝای ضا زض والؼ اضائٝ
ٔیوٙس و ٝتطویثی اظ قرهیت ،لاتّیتٞای قغّی  ٚزا٘ف
ضٚاٖقٙاؾا٘ ٝاٚؾت٘ .مفٞای ا ٚػثاضتٙس اظ :اٍِ ٛتٛزٖ،
حٕایتٍطی ،اِعاْ وٙٙسٌی ،ضإٙٞایی ،ضقسزٙٞس ٜفىط ٚ
ٟٔاضتٞا ،ق٘ٛٙسٌیٔ ،یعتا٘ی ،پطٚضـ زٙٞس ٜرؿٓ ،زضٌیط
وٙٙس ،ٜتطاٍ٘یعا٘ٙس ٜتریُٔ ،تؼازَ وٙٙس ٜزٚؾتی ،قطیه
‚) .زض ایٗ
تٛزٖ  ٚفطا ٓٞوٙٙسٙٔ ٜافغ
ٔیاٖ تسضیؽ اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ زض فؼاِیتٞای آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ اؾت .زض ایٗ ظٔی ٝٙػسٜای پا ضا فطاتط ٌصاقت،ٝ
تسضیؽ ضا ٔتطازف تا آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زا٘ؿتٝا٘س (فتحی،
 .)1382تسضیؽ یه فطایٙس اؾت  ٚػٛأُ ٔتؼسزی زض آٖ
٘مف زاض٘س ٕٝٞ .ػٛأُ لاتُ ٔغاِؼ ٚ ٝوٙتطَ ٘یؿتٙس.
ٔسضؼ تایس زض قطایظ ذال ،چٟاضچٛتی ٔحسٚز اظ فطایٙس ٚ
ضٚـٞای تسضیؽ ضا ت ٝػٛٙاٖ اٍِ ٛا٘تراب وطزٛٔ ،ٜضز
تطضؾی  ٚتحّیُ لطاض زٞس تا تتٛا٘س فؼاِیتٞای آٔٛظقی ذٛز
ضا تٔ ٌٝ٘ٛ ٝغّٛتی ؾاظٔا٘سٞی وٙس (قؼثا٘ی.)1383 ،

ٕٟٔتطیٗ اٞساف تط٘أٞٝای آٔٛظقی وكٛض پاؾدٌٛیی
ت٘ ٝیاظٞای ٘اقی اظ تغییطات رأؼ ٚ ٝرثطاٖ افت تحهیّی
اؾت .زض ارطای ایٗ أط ٔتغیطٞای ظیازی زذاِت زاض٘س.
زؾتٝای اظ ایٗ ٔتغیطٞا و ٝوٕتط ت ٝآٟ٘ا تٛر ٝقس ٜاؾت
ٟٔاضت حطفٝای اؾاتیس اؾت و ٝپیٛؾت ٝو ٚ ٟٝٙلسیٕی
ٔیقٛزٕٟٔ .تطیٗ ایٗ ٟٔاضتٞا آٌاٞی ایكاٖ اظ اٍِٞٛای
اؾاؾی تسضیؽ  ٚواضتطز نحیح آٟ٘اؾت .پیف اظ پطزاذتٗ
ت ٝفطاٌیط تایس تٔ ٝسضؾاٖ پطزاذت و ٝتسٔ ٖٚسضؾاٖ ؾآِ ٚ
تطتیت قس ٜتطای فطایٙس تطتیت ،تاضآٚضزٖ زا٘كزٛیاٖ یا تٝ
عٛض وّی قٟط٘ٚساٖ ٔؤحط ،تمطیثاً غیطٕٔىٗ اؾت .یازٌیطی
فطاٌیطأٖ ،مسْ اؾت؛ ٞط ٔمساض ؾطٔایٌٝصاضی زض
آٔازٜؾاظی اؾتازاٖ تطذٛضزاض اظ زؾت ٔ ٚغع تٛا٘ا زض ٚالغ
ؾطٔایٌٝصاضی زض پیكطفت  ٕٝٞرا٘ث ٝرأؼ ٝاؾت (قؼاضی
٘ػاز .)1381 ،اؾاتیس احطترف وؿا٘ی ٞؿتٙس و ٝزؾتیاتی تٝ
اٞسافی ذال ضا زض ٘ظط ٔیٌیط٘س  ٚاظ زا٘ف ٟٔ ٚاضتٞای
ٔٛضز ٘یاظ رٟت زؾتیاتی ت ٝایٗ اٞساف ٘یع تطذٛضزاض٘س .ایٗ
» تٙٔ ٝظٛض
ٔسضؾاٖ اظ اتعاض ٕٟٔی تٙاْ «
تحمك ٞط چ ٝتیكتط اٞساف آٔٛظقی  ٚتٛؾؼ ٝیازٌیطی زض
فطاٌیطاٖ تٟطٔ ٜیٌیط٘س .اٍِٞٛای تسضیؽ زض ٚالغ اٍِٞٛای
یازٌیطی ٞؿتٙس .تا اؾتفاز ٜاظ ایٗ اٍِٞٛا زض حاِی و ٝتٝ
فطاٌیطاٖ زض وؿة اعالػات٘ ،ظطاتٟٔ ،اضتٞا ،ضاٜٞای تفىط
 ٚاتطاظ ٘ظط وٕه ذٛاٞس قس٘ ،ح ٜٛیازٌیطی ضا ٘یع ذٛاٙٞس
).
آٔٛذت
تطذی اظ اػضای ٞیأت ػّٕی زا٘كٍاٞی ٘ؿثت ت ٝانَٛ
قیٜٞٛای تسضیؽ قٙاذت وٕی زاض٘س .اٌط چ ٝاؾتازاٖ
زا٘كٍاٟٞا زض ٔحتٛای زضؼ ضقتٝای و ٝزض آٖ تسضیؽ
ٔیوٙٙس لٛی ٞؿتٙس ،أا تؼساز ظیازی اظ آ٘اٖ تا ٘ظطیٞٝای
یازٌیطی  ٚضاٞثطزٞای تسضیؽ زض زا٘كٍا ٜآقٙایی وٕی
زاض٘س و ٝایٗ فمساٖ آٌاٞی تاػج ٔیقٛز و ٝتؿیاضی اظ آ٘اٖ
ٕٞا٘ٙس اؾتازاٖ ذٛز تسضیؽ وٙٙس  ٚاظ ضٚـٞای تسضیؽ ٚ
ضاٞثطزٞای ؾٙتی پیطٚی ٕ٘ایٙس تس ٖٚایٙى ٝزضتاضٙٔ ٜاؾثت
آٖ تطای ایزاز یازٌیطی تا ویفیت تاال زض زا٘ف تأُٔ وٙٙس.
ت ٝػثاضت زیٍط ،تسضیؽ و ٝػّٕی ٙٞطٔٙسا٘ ٚ ٝزاضای ٔثا٘ی
ػّٕی اؾت اظ ٘ظط ایٗ اؾتازاٖ ت ٝػازتی تثسیُ ٔیقٛز وٝ
تس ٖٚتٟطٌٜیطی اظ تفىط  ٚذاللیت ا٘زاْ ٔیپصیطز.
ٕٞچٙیٗ ػّیضغٓ ٔٙؿٛخ قسٖ ضٚیىطز ٔسضؼ ـ ٔحٛض زض
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آٔٛظـٕٞ ،چٙاٖ فؼاِیتٞای آٔٛظقی  ٚتسضیؽ ـ حتی زض
زا٘كٍاٜٞا ـ تط ایٗ اؾاؼ ٔتٕطوع اؾت .ت ٝػٛٙاٖ ٔخاَ،
اؾتازاٖ ٔطاوع آٔٛظـ ػاِی ت٘ ٝسضت اظ ٌؿتطٚ ٜؾیؼی اظ
اٍِٞٛای تسضیؽ ،تكٛیك  ٚرّة ٔكاضوت زا٘كزٛیاٖ زض
فطایٙس یازٌیطی تٟطٔ ٜیٌیط٘س  ٚتٟٙا ت ٝا٘تماَ زا٘ف ٚ
ٔحتٛای آٔٛظقی تا اؾتفاز ٜاظ ضٚـٞای ؾٙتی ٕٞچٖٛ
ؾرٙطا٘یٔ ،یپطزاظ٘س .ضؾاِت ػٕس ٜزا٘كٍاٜٞا ،آٔٛظـ
ٔسا ،ْٚپػٞٚف ،اضائ ٝذسٔات ٌ ٚؿتطـ فؼاِیتٞا تٙٔ ٝظٛض
تطتیت افطاز تا زا٘ف حطفٝای ٟٔ ٚاضتٞایی اؾت و ٝتتٛا٘ٙس
زض تٛؾؼ ٝارتٕاػی قطوت وٙٙس ٘ ٚیع ت ٝتٛؾؼ ٝپایساض ٚ
ذّك زا٘ف ػّٕی اظ عطیك تٛؾؼ ٝپػٞٚف زؾت یاتٙس .زض
ایٗ تاض ،ٜعطاحی ٔحیظ یازٌیطی تٛؾظ ٔسضؾاٖ ت ٝضقس
ٟٔاضتٞا  ٚآٌاٞیٞای فطاقٙاذتی فطاٌیطاٖ وٕه ٔیوٙس
(قطیفیاٖ )1384 ،پػٞٚفٞا ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝفطاقٙاذت
زض تط٘أ ٝزضؾی ٛٔ ٚفمیت تحهیّی فطاٌیطاٖ ضطٚضی اؾت
;
;
(
) .تٙاتطایٗ اؾتفاز ٜاظ اٍِٞٛای تسضیؽ اؾاتیس آٔٛظـ
ػاِی اٌط تا تط٘أ ٝضیعی ٔكرم ٔ ٚثتٙی تط یافتٞٝای
ػّٕی نٛضت پصیطزٔ ،یتٛا٘س ٌأی اؾاؾی زض ضاؾتای ضقس
حطفٝای آ٘اٖ تاقس ٛٔ ٚرة انالح  ٚتٟثٛز فضای آٔٛظقی
قٛز .زؾتیاتی ت ٝایٗ ٔٔ ٟٓؿتّعْ ت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای
٘ٛیٗ تسضیؽ اؾت .تحمیك زض یافتٗ وٕثٛزٞا  ٚرثطاٖ
٘ٛالم آٔٛظقی ٔؤحط اؾت؛ ظیطا ایٗ أط تهٛیطی ٘ؿثتاً
رأغ اظ ویفیت آٔٛظقی زا٘كٍا ٜاضائٔ ٝیزٞس ٙٔ ٚزط تٝ
تمٛیت ٘ماط لٛت  ٚضفغ ٘ماط ضؼف ٔٛرٛز زض ویفیت
تسضیؽ اؾتازاٖ ذٛاٞس قس .زض ضاؾتای ضقس  ٚتٛؾؼ ٝؾغح
آٔٛظـ  ٚزض ٘تیز ،ٝپیكطفت وكٛض ،لغؼاً ٔطاوع آٔٛظـ
ػاِی اظ إٞیت ٚیػٜای تطذٛض زاض٘س .چطا و٘ ٝیاظ ت ٝآٔٛظـ
زض ؾغٛح تاال  ٚتغثیك تیكتط تا پیكطفٞای ؾطیغ ػّٕی ٚ
تىِٛٛٙغیىی تیف اظ پیف احؿاؼ ٔیٌطززِ .صا زا٘كٍاٜ
تایس اظ قطایظ ٔغّٛتی رٟت فطا ٓٞؾاذتٗ ایٗ تؿتط
تطذٛضزاض تاقس .ػال ٜٚتط ایٗ ،اظ آ٘زا و ٝزا٘كٍا ،ٜپطٚضـ
زٙٞس ٜتؿیاضی اظ افطاز اؾت و ٝزض آیٙسٜای ٘عزیه ذٛز زض
رایٍا ٜتسضیؽ لطاض ٔیٌیط٘س ،تٙاتطایٗ إٞیت ایٗ ٔطوع
تؿیاض تطرؿت ٝذٛاٞس قس .ظیطا ٚرٛز ضؼفٞا ٚ
ٔحسٚزیتٞا زض زا٘كٍا ٜؾثة ٔیٌطزز و ٝافطازی و ٝرٟت

احطاظ پؿتٞای ٔؼّٕی  ٚاؾتازی پطٚضـ ٔییاتٙس ٘یع زض
تسضیؽ ذٛز اظ آٖ ٔتأحط ق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ا٘زاْ چٙیٗ
پػٞٚكی ٔیتٛا٘س زض تٟثٛز تهٕیٕات اتراش قسٔ ٜسیطیتی
زض زا٘كٍأ ٜؤحط ٚالغ ٌطزز .تا تٛر ٝت ٝإٞیت فٛق اِؼازٜای
و ٝاٍِٞٛای تسضیؽ زض ویفیت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زاضز،
تحمیمات تؿیاضی زض ایٗ ضاتغ ٝا٘زاْ قس ٜاؾت.
ِه ٙٞسضی ( )1382زض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ «تطضؾی
ٔیعاٖ آقٙایی ٔؼّٕاٖ زٚض ٜضإٙٞایی تا اٍِٞٛای تسضیؽ ٚ
ٔیعاٖ واضتطز آٟ٘ا زض فطایٙس تسضیؽ» ت ٝایٗ ٘تایذ زؾت
یافت ؤ ٝؼّٕاٖ تیف اظ ؾغح ٔتٛؾظ تا اٍِٞٛای پطزاظـ
اعالػات ،اٍِٞٛای ارتٕاػی تسضیؽ ،اٍِٞٛای تسضیؽ فطزی
 ٚاٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای ضفتاضی تسضیؽ آقٙایی زاض٘س.
ٕٞچٙیٗ ٔؼّٕاٖ تیف اظ ؾغح ٔتٛؾظ اٍِٞٛای ٔصوٛض ضا
زض فطایٙس تسضیؽ ت ٝواض ٔیٌیط٘س ٘ ٚیع ٔیعاٖ آقٙایی ٚ
ؾغح واضتطز اٍِٞٛای تسضیؽ اظ ٘ظط ٔؼّٕا٘ی و ٝزٚضٜٞای
ضٕٗ ذسٔت اٍِٞٛای تسضیؽ قطوت ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚآٟ٘ایی وٝ
زض ایٗ زٚضٜٞا قطوت ٘ىطزٜا٘س تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز زاضز.
رالِی ٘ ٚظطی ( )1381زض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ
«تأحیط آٔٛظـ اٍِٛی یازٌیطی ارتٕاػی تط ػعت ٘فؽ،
اػتٕاز ت٘ ٝفؽ ،ضفتاضٞای ذٛز اتطاظی  ٚپیكطفت تحهیّی
زا٘فآٔٛظاٖ والؼ ؾ ْٛزٚض ٜضإٙٞایی» ت ٝایٗ ٘تیزٝ
زؾت یافتٙس ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ػعت ٘فؽ ،اػتٕاز ت٘ ٝفؽ،
ضفتاضٞای ذٛز اتطاظی  ٚپیكطفت تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ تٝ
نٛضت ٔؼٙازاضی تٟثٛز یافت ٝتٛز ِٚی ضاتغٔ ٝؼٙازاضی ٔیاٖ
احطتركی آٔٛظـ اٍِٛی یازٌیطی ارتٕاػی تا ٔٙاعك
ٔرتّف آٔٛظقی  ٚرٙؿیت ٔكاٞس٘ ٜكس.
) زض پػٞٚكی تٝ
چاً٘  ٚض( ٚ
«تطضؾی ٟٔاضت حُ ٔؿأِ ٝتط ذٛزواضآٔسی  ٚذاللیت
وٛزواٖ زض تسضیؽ ٔٛضٛع ٙٞطٞای واضتطزی» پطزاذتٙس ٚ
٘تایذ آٖ پیكطفت ذاللیت  ٚذٛزواضآٔسی ضا زض ٌطٜٚ
آٔٛظقی ٘كاٖ زاز.
ّٔىٛتی (٘ )1388یع زض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ «تسضیؽ
زض ٌطٜٞٚای وٛچه (تحج ٌطٞٚی)» ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت
یافت و ٝواض  ٚتحج ٌطٞٚی ،فطاٌیطاٖ ضا تا ٔكىالتی و ٝزض
تعضٌؿاِی تط ؾط ضا ٜظ٘سٌی ارتٕاػی آٟ٘ا ٚرٛز زاضز آقٙا
ٔیوٙس  ٚضأ ٜماتّ ٚ ٝتطعطف وطزٖ ٔكىالت ضا ت ٝآ٘اٖ
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ٔیآٔٛظز .زض ٚالغ ایٗ ٘ٛع آٔٛظـ ،تٕطیٙی وٛچه تطای
ضؾیسٖ ت ٝظ٘سٌی ارتٕاػی تٟتط اؾت .زض رطیاٖ واض
ٌطٞٚی ،فطاٌیط ػال ٜٚتط تزطت ٝا٘سٚظی زض تمؿیٓ واض ٚ
ٔؿؤِٚیت تزطتیاتی ٘یع زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت  ٚؾاظٔاٖ¬زٞی
فؼاِیتٞا ت ٝزؾت ٔیآٚضزٕٞ .چٙیٗ تحج ٌطٞٚی تاػج
یازٌیطی ػٕیكتط ٔ ٚا٘سٌاضتط ٔیقٛز.
حیسضی ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1388زض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ
«ٔمایؿ ٝتأحیط تسضیؽ ت ٝضٚـ ؾرٙطا٘ی تا تاظذٛضز ٚ
ؾرٙطا٘ی ت ٝضٚـ ؾٙتی تط ٔیعاٖ یازٌیطی  ٚویفیت
تسضیؽ» تسیٗ ٘تیز ٝزؾت یافتٙس و ٝاعالػات زٌٔٛطافیه
ویفیت تسضیؽ اظ زیسٌا ٜزا٘كزٛیاٖٕ٘ ،طات وّی  ٚعثمٝای
پیف آظٕٔ٘ ،ٖٛطات وّی پؽ آظٔ( ٖٛتالفانّ ٝپؽ اظ
تسضیؽ) زض ٌطٔ ٜٚكات ٝتٛز٘ .تایذ ٕ٘طات عثمات یازٌیطی
ایٗ پؽ آظٔ ٖٛزض ؾغٛح زا٘ف  ٚزضن  ٚفٔ ٟٓكات ٝتٛز٘س
ِٚی ٕ٘طات عثمات واضتطز  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ تفاٚتٞای
ٔؼٙازاضی ضا زض ٌط٘ ٜٚكاٖ زاز٘سٕٞ .چٙیٗ ٕ٘طات وّی ٚ
عثمٝای پؽ آظٔٔ 4 ٖٛا ٜتؼس زض زٌ ٚطٔ ٜٚتفاٚت ٘ثٛز.
اوثطی  ٚضرایی پٛض ( )1389زض عطح پػٞٚكی ذٛز تا
ػٛٙاٖ «تأحیط قیٜٞٛای ٔرتّف تسضیؽ زض افعایف ویفیت
زٚضٜٞای آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت زتیطاٖ» ٔیعاٖ تأحیط قیٜٛ
تسضیؽ (حُ ٔؿأِ ،ٝپطٚغ ٚ ٜؾرٙطا٘ی ضا زض افعایف ویفیت
زٚضٜٞای آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت ٔٛضز تطضؾی لطاض زاز٘س.
یافتٞٝا ٘كاٖ زاز و ٝضٚـٞای حُ ٔؿأِ ٚ ٝپطٚغ ٜتیف اظ
ؾغح ٔتٛؾظ ِٚی ضٚـ ؾرٙطا٘ی وٕتط اظ ؾغح ٔتٛؾظ زض
افعایف ویفیت زٚضٜٞای آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت  ٚتٝ
واضٌیطی ضٚـ تسضیؽ ؾرٙطا٘ی تأحیط ظیازی زض افعایف
ویفیت ایٗ زٚضٜٞا ٘ساقت ٝاؾت .ظٔا٘ی ( )1381زض عطح
پػٞٚكی ذٛز تا ػٛٙاٖ «اضائ ٝاٍِٞٛای رسیس تسضیؽ زض
ٔمغغ اتتسایی» ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافت و ٝضٚـٞای
رسیس تسضیؽ ٔٛرة قٛض ٘ ٚكاط فطاٌیطاٖ  ٚایزاز ػاللٚ ٝ
تاػج تاال تطزٖ اٍ٘یع ٜآٟ٘ا ٘ؿثت تٔ ٝحیظ آٔٛظقی قسٜ
اؾت.
) ت ٝتطضؾی فطاقٙاذت زض
‚
ؾا٘ی (
تعضٌؿاالٖ ٔ ٚسضؾاٖ پطزاذتٚ .ی زضیافت و ٝفطاقٙاذت تا
ؾٗ  ٚتزاضب تسضیؽ افعایف ٔییاتس٘ .تیز ٝراِة تٛرٝ
زیٍط ایٗ تٛز ؤ ٝؼّٕاٖ ؾغٛح ٔرتّف تحهیّی اظ پیف

زتؿتا٘ی تا زا٘كٍا٘ ،ٜتایذ پطؾكٙأ ٝآٌاٞیٞای فطاقٙاذتی
آ٘اٖ ٔكات ٝتٛز زض حاِی و ٝپیچیسٌی  ٚرعئیات ٔحتٛا تا
ؾغٛح تحهیّی تاالتط افعایف ٔییاتس أا تا ایٗ ٚرٛز ٘تایذ
ایٗ تحمیك ٘كاٖ زاز و ٝآٌاٞیٞای ٔؼّٕاٖ اظ ضاٞثطزٞای
یازٌیطی تٕٞ ٝاٖ ٘ؿثتی و ٝتطای تسضیؽ زض زتیطؾتاٖ ٚ
زا٘كىس ٜلٛی اؾت زض ٔیاٖ ٔؼّٕا٘ی و ٝت ٝزا٘فآٔٛظاٖ
ؾغٛح پاییٗتط تسضیؽ ٔیوٙٙس٘ ،یع لٛی اؾت.
) ت ٝإٞیت زا٘ف فطاقٙاذتی
اؾٕیت (
ٔسضؾاٖ زض عطاحی  ٚتهٕیٌٓیطی تسضیؽ احطترف آٟ٘ا
اقاض ٜزاقت ٝاؾتٚ .ی زض پػٞٚف ذٛز ت ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس
ؤ ٝسضؾا٘ی و ٝاظ ٟٔاضت زا٘ف فطاقٙاذتی تاالیی
تطذٛضزاض٘س لاتّیت تاالیی زض ٔطحّ ٝپیف اظ تسضیؽ ٚ
تط٘أٝضیعی تطای وّیٔ ٝطاحُ تسضیؽ زاض٘س.
ػعتی  ٚفٟأی ( )1388زض پػٞٚكی تاػٛٙاٖ «ٔغاِؼٝ
تأحیط یازٌیطی ٔكاضوتی (تفحم ٌطٞٚی) تط ضقس
ٔؤِفٞٝای ٟٔاضتٞای ارتٕاػی زا٘فآٔٛظاٖ زذتط پایٝ
پٙزٓ اتتسایی ٘احی 5 ٝقٟط انفٟاٖ زض ؾاَ تحهیّی  88ـ
 » 87ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافتٙس و ٝیازٌیطی ٔكاضوتی تط
ضقس ٟٔاضتٞای ارتٕاػی تأحیط ٔؼٙازاض زاقت ٝاؾتٔ .ال
ظٔا٘ی ( )1387زض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ «تطضؾی تأحیط
آٔٛظـ ت ٝقی ٜٛایفای ٘مف تط تٟثٛز تهٛض اظذٛز ٘ٛرٛا٘اٖ»
ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافت ؤ ٝیاٖ تهٛض اظ ذٛز
زا٘فآٔٛظا٘ی و ٝتحت آٔٛظـ تا ضٚـ ایفای ٘مف لطاض
ٌطفتٙس ،تا زا٘فآٔٛظا٘ی و ٝچٙیٗ آٔٛظقی ضا زضیافت
٘ىطزٜا٘س ،تفاٚت ٔؼٙازاضی ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ اظ ضٚـ
آٔٛظـ ت ٝقی ٜٛایفای ٘مف ٔیتٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ ضٚقی واضآٔس
زض تٟثٛز تهٛض اظ ذٛز ٘ٛرٛا٘اٖ زذتط اؾتفازٕٛ٘ ٜز.
حؿٗ ظاز )1385( ٜزض پػٞٚف ذٛز تا ػٛٙاٖ «تأحیط
ضٚـ آٔٛظـ ؾرٙطا٘ی ،تاظی  ٚایفای ٘مف تط آٌاٞی ٚ
ػّٕىطز زا٘فآٔٛظاٖ زذتط ٔمغغ ضإٙٞایی زض ٔٛضز تغصیٝ
زٚضاٖ تّٛؽ» ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافت وٕ٘ ٝطات ٔیعاٖ
آٌاٞی زض زٌ ٚط ٜٚایفای ٘مف  ٚتاظی افعایف تیكتطی
٘ؿثت تٌ ٝط ٜٚؾرٙطا٘ی زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ٔا٘سٌاضی
ػّٕىطز زض ٌط ٜٚایفای ٘مف ت ٝعٛض ٔؼٙازاضی تیف اظ
ؾرٙطا٘ی  ٚتاظی تٛز ٜاؾت.
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‚

ریّع (

) زض ٘تایذ تحمیمات ذٛز چٙیٗ

تیاٖ ٔیزاضز و ٝیازٌیطی ٔكاضوتی زض ایزاز ٍ٘طـ ٔخثت
٘ؿثت تٕٞ ٝؿاالٖ ٕٞ ٚىالؾیٞا تا فط ٚ ًٙٞظٔیٝٙ
ارتٕاػی ٔتفاٚت ٘ ٚیع وٛزواٖ تا ٘یاظٞای ٌ٘ٛاٌٖٛ
یازٌیطی ٔتفاٚت ٕٞ ٚچٙیٗ یازٌیطی ٔكاضوتی زض ایزاز
تؼأُ تا زیٍط تچٞٝا  ٚواضوطزٖ تا یىسیٍط ٔؤحط اؾت.
ِصا پػٞٚف حاضط تط آٖ قس ٜتا ٔیعاٖ قٙاذت  ٚواضتطز
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ و٘ ٝمف اؾاؾی زض زؾتیاتی تٝ
اٞساف ٔصوٛض ضا زاضز اظ زیسٌا ٜاؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی
زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ ٔٛضز تطضؾی لطاض
زٞس.
روش پژوهش
ایٗ پػٞٚف تا ضٚـ تٛنیفی ـ پیٕایكی  ٚتا تٛر ٝتٝ
ٞسف تحمیك اظ ٘ٛع واضتطزی اؾت  ٚتٙٔ ٝظٛض تطضؾی ٚ
تٛنیف زیسٌاٜٞای اؾتازاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٚ ٜ
ٔیعاٖ آٌاٞی آٟ٘ا ت ٝاٍِٞٛای ٔرتّف تسضیؽ ٔ ٚیعاٖ تٝ
واضٌیطی آٟ٘ا زض فطآیٙس تسضیؽ ا٘زاْ قس ٜاؾت .رأؼٝ
آٔاضی ایٗ پػٞٚف قأُ وّی ٝاؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی
زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ اؾت و ٝت ٝتسضیؽ
اقتغاَ زاض٘س  ٚتؼساز آٟ٘ا ٘ 140فط اؾت .ایٗ پػٞٚف اظ
عطیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهازفی ؾاز ٜا٘زاْ قس ٜاؾت ؤ ٝیعاٖ

٘ 96فط ت ٝزؾت آٔس .اتعاض ٌطزآٚضی زازٜٞا زض ایٗ پػٞٚف،
پطؾكٙأٔ ٝحمك ؾاذت ٝاؾت .ایٗ پطؾكٙأ ٝقأُ 35
ٌٛی ٝزض ز ٚحیغ ٝقٙاذت  ٚواضتطز اٍِٞٛای تسضیؽ تط
اؾاؼ ٔمیاؼ ِیىطت تٙظیٓ قس ٜاؾتٔ .مازیط ت ٝزؾت
آٔس ٜاظ ٔحاؾث ٝپایایی پطؾكٙأ ٝایٗ پػٞٚف تط اؾاؼ
ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ زض حیغ ٝقٙاذت  ٚ 0/80زض حیغٝ
واضتطز  0/84اؾت .ایٗ ٔیعاٖ اػتثاض تاالی اتعاض ا٘ساظٌٜیطی
ضا ٘كاٖ ٔیزٞس .زض ایٗ پػٞٚف زازٜٞای تحمیك پؽ اظ
رٕغآٚضی اعالػات تا اتعاض پطؾكٙأ ،ٝتزعی ٚ ٝتحّیُ  ٚتا
اؾتفاز ٜاظ ضٚـٞای آٔاضی زض ز ٚؾغح تٛنیفی ٚ
اؾتٙثاعی تا ؾیؿتٓ ضایا٘ٝای ٘« ٚطْافعاض آٔاضی تطای ػّْٛ
ارتٕاػی ( )» ا٘زاْ قس ٜاؾت .زض ترف آٔاض تٛنیفی
اظ ضؾٓ رسإٛ٘ ٚ َٚزاضٞای فطاٚا٘ی ،زضنسٔ ،یاٍ٘یٗ ٚ
ا٘حطاف ٔؼیاض  ٚزض ؾغح آٔاض اؾتٙثاعی ٘یع اظ آظٔ ٖٛته
ٔتغیطٔ ،ٜؿتمُ تا زٌ ٚط ،ٜٚتحّیُ ٚاضیا٘ؽ ،آظٔ ٖٛذی
ز ٚ ٚآظٔ ٖٛفطیسٔٗ اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
یافتٞٝای پػٞٚف
ؾؤاَ ا ٚ َٚزٔ :ْٚیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای
٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای پطزاظـ اعالػات زض ٔیاٖ
اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس
ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟

رس 2 ٚ 1 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔطتٛط تٔ ٝیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای
پطزاظـ اعالػات تا ٔیاٍ٘یٗ فطضی 2/5
مؤلفه

پردازش اطالعات
(شىاخت)
پردازش اطالعات
(به کارگیری)

میاوگیه

3/86

3/92

اوحراف معیار

2/02

2/08

اوحراف میاوگیه

2/202

2/208

T

15/5602

33/755

درجه

سطح

آزادی

معىاداری

71

71

2/225

2/225
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٘تایذ رسا٘ 2 ٚ 1 َٚكاٖ ٔیزٞس و ٝاؾتازأٖ ،یعاٖ
قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط
پطزاظـ اعالػات ضا تاالتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س.
ؾؤاَ ؾ ٚ ْٛچٟاضْٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ارتٕاػی زض ٔیاٖ
اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ تا
چ ٝحس اؾت؟
٘تایذ رسا٘ 4 ٚ 3 َٚكاٖ ٔیزٞس و ٝاؾتازأٖ ،یعاٖ
قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط
اٍِٞٛای ارتٕاػی ضا تاالتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س.

ؾؤاَ پٙزٓ  ٚقكٓٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای فطزی زض ٔیاٖ
اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ تا
چ ٝحساؾت؟
٘تایذ رسا٘ 6 ٚ 5 َٚكاٖ ٔیزٞس و ٝاؾتازاٖ ٔیعاٖ
قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط
اٍِٞٛای فطزی ضا تاالتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س.
ؾؤاَ ٞفتٓ ٞ ٚكتٓٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای
ضفتاضی زض ٔیاٖ اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز
ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟

رس 4 ٚ 3 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔطتٛط تٔ ٝیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ارتٕاػی
تا ٔیاٍ٘یٗ فطضی 2/5
مؤلفه
اجتماعی
(شىاخت)
اجتماعی
(به کارگیری)

اوحراف معیار

اوحراف میاوگیه

T

درجه
آزادی

سطح
معىاداری

3/13

2/95

2/295

09/515

71

2/225

3/26

2/16

2/218

52/2331

71

2/225

میاوگیه

رس 6 ٚ 5 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔطتٛط تٔ ٝیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای تسضیؽ
فطزی تا ٔیاٍ٘یٗ فطضی 2/5
مؤلفه
تدریس فردی
(شىاخت)
تدریس فردی
(به کارگیری)

میاوگیه

اوحراف معیار

اوحراف میاوگیه

T

درجه
آزادی

سطح
معىاداری

3/83

2/05

2/206

90/95

71

2/225

3/37

2/99

2/201

57/502

71

2/225
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٘تایذ رسا٘ 8 ٚ 7 َٚكاٖ ٔیزٞس و ٝاؾتازأٖ ،یعاٖ
قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای
ؾیؿتٓٞای ضفتاضی ضا تاالتط اظ حس ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س.
ؾؤاَ ٘ ٚ ٟٓز :ٓٞآیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّْٛ
ا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚتٝ
واضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌیٞای
رٕؼیت قٙاذتی تفاٚت ٚرٛز زاضز؟
اِف) آیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ
آظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای

٘ٛیٗ تسضیؽ تا تٛر ٝتٔ ٝسضن تحهیّی تفاٚت ٚرٛز زاضز؟
یافتٞٝای رسا٘ 10 ٚ 9 َٚكاٖ ٔیزٞس ؤ ٝؿتمُ
ٔحاؾث ٝقس ٜزض ؾغح  >0/05تطای ٔتغیطٞای قٙاذت ٚ
ت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ٔسضن
تحهیّی ٔؼٙازاض ٘یؿت .یؼٙی تیٗ ٘ظطات اؾاتیس تا ٔسضن
تحهیّی ٔتفاٚت زض ایٗ ٔتغیط تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز ٘ساضز.
ب) آیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ
آظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای
٘ٛیٗ تسضیؽ تا تٛر ٝت ٝؾاتم ٝذسٔت تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز
زاضز؟

رس 8 ٚ 7 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٔطتٛط تٔ ٝیعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای
ؾیؿتٓٞای ضفتاضی تا فطو 2/5
هؤلفِ

هیاًگیي

اًحراف هعیار

اًحراف
هیاًگیي

T

درجِ آزادی

سطح هعٌاداری

سیستنّای رفتاری

3/66

2/02

2/200

55/62

95

2/220

(شٌاخت)
سیستنّای رفتاری

3/36

2/08

2/209

30/996

95

2/220

(بِ کارگیری)

رس 10 ٚ 9 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ٔسضن تحهیّی
هتغیرّا
شاخص آهاری
شٌاخت الگَّای ًَیي
تدریس
بِ کارگیری الگَّای ًَیي
تدریس

هدرک تحصیلی

هیاًگیي

اًحراف هعیار

کارشٌاسی ارشد

3/63

2/09

دکتری

3/63

2/03

کارشٌاسی ارشد

3/03

2/09

دکتری

3/05

2/37

T

2/297

2/093

P

2/903

2/847
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یافتٞٝای رس٘ 14 ٚ 13 َٚكاٖ ٔیزٞس وٝ

یافتٞٝای رسا٘ 12 ٚ 11 َٚكاٖ ٔیزٞس ؤ ٝؿتمُ

ٔكاٞسٜ

ٔحاؾث ٝقس ٜزض ؾغح  >0/05تطای ٔتغیط قٙاذت  ٚتٝ

قس ٜزض ؾغح  >0/05تطای ٔتغیط قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی

واضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ؾاتم ٝذسٔت
ٔؼٙازاض اؾت .یؼٙی تیٗ ٘ظطات اؾاتیس تا ؾاتم ٝذسٔت
ٔتفاٚت زض ایٗ ٔتغیط تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز زاضز.
د) آیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍاٜ
آظاز ٚاحس ذٛاضؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای
٘ٛیٗ تسضیؽ تٛر ٝت ٝضقت ٝتحهیّی تفاٚت ٚرٛز زاضز؟

اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ضقت ٝتحهیّی ٔؼٙازاض
٘یؿت .یؼٙی تیٗ ٘ظطات اؾاتیس تا ضقت ٝتحهیّی ٔتفاٚت
زض ایٗ ٔتغیط تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز ٘ساضز.
ز) آیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز
ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای تسضیؽ
تا تٛر ٝت ٝزا٘كىسٔ ٜحُ ذسٔت تفاٚت ٚرٛز زاضز؟

رس 12 ٚ11 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ؾاتم ٝذسٔت

هتغیرّا
شاخص آهاری
شٌاخت الگَّای ًَیي
تدریس
بِ کارگیری الگَّای ًَیي
تدریس

سابقِ خدهت

هیاًگیي

اًحراف هعیار

 05سال ٍ کوتر

3/63

2/04

بیش از  05سال

3/66

2/03

 05سال ٍ کوتر

3/00

2/ 36/2

بیش از  05سال

3/30

2/35

T

-2/957

2/428

P

-2/330

2/666

رس 14 ٚ 13 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة ضقت ٝتحهیّی
متغیرها

رشته تحصیلی

میاوگیه

اوحراف معیار

مدیریت

3/81

2/59

شىاخت الگوهای وویه

زبان

3/81

2/56

تدریس

حقوق

3/83

2/05

مدیریت

3/03

2/07

به کارگیری الگوهای وویه

زبان

3/06

2/35

تدریس

حقوق

3/02

2/06

شاخص آماری

F

p

2/616
2/519/2

2/926

2/611
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یافتٞٝای رسا٘ 16 ٚ 15 َٚكاٖ ٔیزٞس ؤ ٝؿتمُ
ٔحاؾث ٝقس ٜزض ؾغح  >0/ 05تطای ٔتغیط قٙاذت  ٚتٝ
واضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة زا٘كىسٔ ٜحُ
ذسٔت ٔؼٙازاض ٘یؿت .یؼٙی تیٗ ٘ظطات اؾاتیس تا زا٘كىسٜ
ٔحُ ذسٔت ٔتفاٚت زض ایٗ ٔتغیط تفاٚت ٔؼٙازاض ٚرٛز
٘ساضز.

رٟتزٞیٞای ػٕس ٜضٚاٖقٙاؾی  ٚفّؿفی ٞؿتٙس (رٛیؽ
ٕٞ ٚىاضاٖ ،تطرٕٟٔ ٝط ٔحٕسی.)1385 ،
ؾؤاَ ا ٚ َٚز ْٚپػٞٚفٔ« :یعاٖ قٙاذت  ٚتٝ
واضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای پطزاظـ
اعالػات زض ٔیاٖ اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز
ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟ ٘تایذ پػٞٚف ٘كاٖ زاز

رس 16 ٚ 15 َٚـ ٔمایؿٔ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘طات قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تط حؿة زا٘كىسٜ
ٔحُ ذسٔت
هتغیرّا
شاخص آهاری
شٌاخت الگَّای ًَیي
تدریس
بِ کارگیری الگَّای ًَیي
تدریس

داًشکدُ هحل خدهت

هیاًگیي

اًحراف هعیار

علَم تربیتی ٍ رٍاىشٌاسی

3/65

2/04

2/026

2/906

زباى

3/65

2/08

-2/078

2/859

3/07

2/09

- 078/2

859/2

3/08

2/30

علَم تربیتی ٍ رٍاى
بِ کارگیری الگَّای ًَیي
تدریس

T

P

شٌاسی
زباى

بحث و نتیجهگیري
اٍِٞٛای تسضیؽ یه عطح  ٚتط٘أ ٝوّی اؾت و ٝفطاٌیط
ضا زض یازٌیطی ا٘ٛاع ٔغاِةٟٔ ،اضتٞا ٍ٘ ٚطـٞا یاضی
ٔیزٞس .ایٗ اٍِٞٛا زض  4عثم ٝلطاض زاض٘س 1 :ـ اٍِٞٛای
ا٘فطازی 2 ،ـ اٍِٞٛای ارتٕاػی 3 ،ـ اٍِٞٛای پطزاظـ
اعالػات 4 ،ـ اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای ضفتاضیٞ .ط وساْ اظ ایٗ
اٍِٞٛا ت ٝظیط قاذٞٝای ٔرتّف اظ اٍِٞٛا تمؿیٓ قسٜا٘س.
ایٗ اٍِٞٛا زاضای ٔطاحّی ٘یع ٞؿتٙس و ٝپیكثطز أط تسضیؽ
ضا آؾاٖ ٔیوٙٙس .اٍِٞٛای تسضیؽ تطای ضؾیسٖ ت ٝاٞساف ٚ
ٔمانس آٔٛظقی ٔٙاؾة ٞؿتٙس  ٚتاػج ایزاز ٟٔاضتٞا ٚ
ضاٜٞای تفىط زض زا٘فآٔٛظاٖ ٔیق٘ٛس .ایٗ اٍِٞٛا
ضٚیىطزٞای ٚؾیغ آٔٛظقی ضا زض ذٛز زاض٘س  ٚقأُ

و ٝاؾتازأٖ ،یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ
تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای پطزاظـ اعالػات ضا تاالتط اظ
ؾغح ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س .ایٗ ٘تیز ٝتا ٘تیز ٝپػٞٚف
‚) ٔغاتمت ٕٞ ٚؿٛیی زاضز و٘ ٝكاٖ
اؾٕیت (2005
ٔیزٞس ٔسضؾا٘ی و ٝاظ ٟٔاضت زا٘ف فطاقٙاذتی تاالیی
تطذٛضزاض٘س اظ لاتّیت تاالیی زض ٔطحّ ٝپیف اظ تسضیؽ ٚ
تط٘أ ٝضیعی تطای وّیٔ ٝطاحُ تسضیؽ تطذٛضزاض ٞؿتٙس .اظ
آ٘زایی و ٝفطاقٙاذت ـ آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝضٚا٘كٙاؾاٖ ٔغطح
وطزٜا٘س ـ زا٘ف پیطأ ٖٛفؼاِیتٞای تفىط  ٚیازٌیطی ٚ
وٙتطَ آٟ٘اؾت ٘ ٚیع زض فطاقٙاذت فطاٌیطاٖ تایس تط
فطایٙسٞای شٙٞی ذٛز ٘ظاضتی فؼاَ زاقت ٝتاقٙس ٚ
فؼاِیتٞای شٙٞی ذٛز ضا تٙظیٓ  ٚتاظؾاظی وٙٙسٔ .سضؾا٘ی
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و ٝت ٝایٗ أط آٌاٞی  ٚقٙاذت زاقت ٝتاقٙسٔ ،یزا٘ٙس وٝ
چٍٔ ٝ٘ٛیقٛز یازٌیطی ضا تا پطزاظـ اعالػات زض شٗٞ
فطاٌیط ا٘زاْ زاز .یؼٙی ٔیزا٘ٙس و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیقٛز
ٔٛلؼیتٞایی ضا تطای یازٌیط٘س ٜایزاز وطز ؤ ٝغاِة ضا
تیأٛظز  ٚآٟ٘ا ضا تا ٔ ٓٞطتثظ ؾاظز و ٝزض ٟ٘ایت ذٛز
فطاٌیط ضٚی یازٌیطیف وٙتطَ زاقت ٝتاقس .تٙاتطایٗ ،ایٗ
پػٞٚف ٘یع ٘كاٖ زاز و ٝاؾتازاٖ ٘ ٝتٟٙا ت ٝایٗ أط آٌاٞی
زاض٘س تّى ٝآٖ ضا زض فطایٙس تسضیؽ ذٛز ت ٝواض ٔیٌیط٘س.
ؾؤاَ ؾ ٚ ْٛچٟاضْٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ارتٕاػی زض ٔیاٖ
اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس
ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟ ٘تایذ ایٗ پػٞٚف ٘كاٖ زاز وٝ
اؾتازأٖ ،یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ
تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ارتٕاػی ضا ،تاالتط اظ ؾغح
ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س .اٍِٞٛای ارتٕاػی ٘مف آٔازٜ
ؾاظی فطاٌیطاٖ تطای ٔكاضوت زض واضٞا ،تحج ٌطٞٚی،
تمؿیٓ واض ٔ ٚؿؤِٚیت ،ؾاظٔا٘سٞی فؼاِیتٞا ضا زاض٘س.
ٕٞچٙیٗ فطز ضا اظ ذٛز تیٍاٍ٘ی  ٚتؼاضو ارتٕاػی زٚض
ٔیؾاظ٘س .اؾاتیس ایٗ زا٘كٍا٘ ٜكاٖ زاز٘س و ٝزض اػٕاَ ایٗ
اٍِٞٛا زض حیغٞٝای قٙاذت  ٚواضتطز ٟٔاضت تاالیی زاض٘س.
تٙاتطایٗ ایٗ ٘تیز ٝتا ٘تایذ پػٞٚفٞای حؿٗ ظازٜ
(ٔ ،)1385ال ظٔا٘ی (ّٔ ،)1387ىٛتی ( ٚ )1388ػعتی ٚ
فٟأی (ٔ )1388غاتمت ٕٞ ٚؿٛیی زاضز .ایٗ پػٞٚكٍطاٖ
ضٚی اٍِٛی ارتٕاػی واض وطز٘س  ٚت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت
یافتٙس و ٝاٍِٞٛای ارتٕاػی تط ٔیعاٖ آٌاٞی  ٚػّٕىطز
زا٘فآٔٛظاٖ تأحیط تؿیاضی زاضز  ٚتط تٟثٛزی تهٛض اظ ذٛز
٘ٛرٛا٘اٖ تأحیط ٔؼٙازاضی زاقت ٝاؾت ٔ ٚیتٛاٖ آٖ ضا تٝ
ػٛٙاٖ ضٚقی واضآٔس زض تٟثٛزی تهٛض اظ ذٛز زا٘فآٔٛظاٖ
اؾتفازٕٛ٘ ٜزٕٞ .چٙیٗ تسضیؽ زض ٌطٜٞٚای وٛچه (تحج
ٌطٞٚی) و ٝاظ اٍِٞٛای ارتٕاػی اؾت ،فطاٌیطاٖ ضا تا
ٔكىالتی و ٝزض تعضٌؿاِی تط ؾط ضا ٜظ٘سٌی ارتٕاػی آٟ٘ا
ٚرٛز زاضز آقٙا ٔیوٙس  ٚضأ ٜماتّ ٚ ٝتطعطف وطزٖ
ٔكىالت ضا ت ٝآ٘اٖ ٔیآٔٛظز .زض ٚالغ ایٗ ٘ٛع آٔٛظـ،
تٕطیٙی وٛچه تطای ضؾیسٖ ت ٝظ٘سٌی ارتٕاػی تٟتط اؾت.
زض رطیاٖ واض ٌطٞٚی ،فطاٌیط ،ػال ٜٚتط تزطت ٝا٘سٚظی زض
تمؿیٓ واض ٔ ٚؿؤِٚیت ،تزطتیاتی ٘یع زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت ٚ

ؾاظٔا٘سٞی فؼاِیتٞا ت ٝزؾت ٔیآٚضزٕٞ .چٙیٗ تحج
ٌطٞٚی تاػج یازٌیطی ػٕیكتط ٔ ٚا٘سٌاضتط ٔیقٛز .تأحیط
یازٌیطی ٔكاضوتی (تفحم ٌطٞٚی) ٘یع تط ضقس ٟٔاضتٞای
ارتٕاػی زا٘فآٔٛظاٖ احط ٔؼٙازاض زاقت ٝاؾت.
ؾؤاَ پٙزٓ  ٚقكٓٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای تسضیؽ فطزی زض
ٔیاٖ اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس
ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟ ٘تایذ پػٞٚف ٘كاٖ زاز وٝ
اؾتازأٖ ،یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ
تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای تسضیؽ فطزی ضا ،تاالتط اظ ؾغح
ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س .ایٗ ٘تایذ تا ٘تایذ پػٞٚفٞای
) ٔغاتمت ٕٞ ٚؿٛیی زاضز.
ٔاظِ( ٛ
ذٛزقىٛفایی و ٝاظ اٍِٞٛای ا٘فطازی اؾت ت ٝنٛضت
قایؿتٍی ،تؿّظ یاتی زض یه ٟٔاضت ،وؿة ٔٛفمیت زض
یه تط٘أ ٚ ٝاحؿاؼ تٛإ٘ٙسی زض افطاز ٔرتّف ٕ٘ایاٖ
ٔیقٛز .فطز ظٔا٘ی ت ٝذٛزقىٛفایی ٔیضؾس و ٝاحؿاؼ
وٙس اظ تٕاْ تٛا٘اییاـ اؾتفاز ٜوطز ،ٜتٛٔ ٝفمیت ضؾیسٜ
اؾت.
ؾؤاَ ٞفتٓ ٞ ٚكتٓٔ :یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی
اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای
ضفتاضی زض ٔیاٖ اؾاتیس ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز
اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ تا چ ٝحس اؾت؟ ٘تایذ پػٞٚف
٘كاٖ زاز و ٝاؾتازأٖ ،یعاٖ قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی اٍِٞٛای
٘ٛیٗ تسضیؽ ٔثتٙی تط اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای ضفتاضی ضا،
تاالتط اظ ؾغح ٔتٛؾظ اضظیاتی وطزٜا٘س .ایٗ ٘تایذ تا ٘تایذ
)  ٚرالِی ٘ ٚظطی
‚
پػٞٚفٞای ریّع (
(ٔ )1381غاتمت ٕٞ ٚؿٛیی زاضز .ایٗ پػٞٚكٍطاٖ زضیافتٙس
و ٝیازٌیطی ٔكاضوتی زض ایزاز ٍ٘طـ ٔخثت فطاٌیطاٖ ٚ
ایزاز تؼأُ تا زیٍط فطاٌیطاٖ  ٚواضوطزٖ تا یىسیٍط ٔؤحط
اؾت  ٚآٔٛظـ اٍِٛی یازٌیطی ارتٕاػی تط ػعت ٘فؽ،
اػتٕاز ت٘ ٝفؽ ،ضفتاضٞای ذٛز اتطاظی  ٚپیكطفت تحهیّی
فطاٌیطاٖ تأحیط ت ٝؾعایی زاضز .ت ٝعٛض وّی ایٗ پػٞٚكٍطاٖ
ت ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یافتٙس و ٝاػٕاَ اٍِٛی یازٌیطی
ارتٕاػی و ٝاظ اٍِٞٛای ؾیؿتٓٞای ضفتاضی اؾت ،تأحیطات
ٔخثت فطاٚا٘ی ضٚی فطاٌیطاٖ ذٛاٞس زاقت.
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ؾؤاَ ٘ ٚ ٟٓز :ٓٞآیا تیٗ ٘ظطات اؾاتیس ٌط ٜٚػّْٛ
ا٘ؿا٘ی زا٘كٍا ٜآظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ زض قٙاذت  ٚتٝ
واضٌیطی اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌیٞای
رٕؼیت قٙاذتی تفاٚت ٚرٛز زاضز؟ ٘تایذ پػٞٚف ٘كاٖ
زاز و ٝتیٗ ٘ظطات اؾتازاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛا٘ؿا٘ی زض قٙاذت ٚ
ت ٝواضٌیطی ایٗ اٍِٞٛا تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌیٞای رٕؼیت
قٙاذتی(ؾاتم ٝذسٔت ٔ ٚسضن تحهیّی) تفاٚت ٔؼٙازاضی
ٚرٛز زاقت ٝاؾت أا زض قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی ایٗ اٍِٞٛا تا
تٛر ٝت( ٝزا٘كىسٔ ٜحُ ذسٔت  ٚضقت ٝتحهیّی) تفاٚت
ٔؼٙازاضی ٚرٛز ٘ساقت ٝاؾت٘ .تایذ ت ٝزؾت آٔس ٜزض
حیغٞٝای قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی ایٗ اٍِٞٛا تا تٛر ٝتٝ
ٚیػٌیٞای رٕؼیت قٙاذتی تط حؿة ٔسضن تحهیّی ٚ
)
ؾاتم ٝذسٔت تا ٘تیز ٝپػٞٚف ؾا٘ی (
ٔغاتمت ٕٞ ٚؿٛیی زاضز .ؾا٘ی زضیافت وٞ ٝط چ ٝتزاضب
تسضیؽ افعایف یاتس ،آٌاٞیٞای فطاقٙاذتی ٔؼّٕاٖ ٘یع
افعایف ٔییاتس؛ أا زض حیغٞٝای قٙاذت  ٚت ٝواضٌیطی ایٗ
اٍِٞٛا تا تٛر ٝتٚ ٝیػٌیٞای رٕؼیت قٙاذتی تط حؿة
زا٘كىسٔ ٜحُ ذسٔت  ٚضقت ٝتحهیّی تا ٘تیز ٝایٗ
پػٞٚف ٔغاتمت ٕٞ ٚؿٛیی ٘ساضز.
پیشنهادهاي پژوهشي
 1ـ ا٘زاْ پػٞٚفٞای رساٌا٘ ٝتا ٕٞیٗ ػٛٙاٖ (تٚ ٝیػٜ
ت ٝنٛضت ویفی) تطای ٌطٜٞٚای ػّ ْٛا٘ؿا٘ی ،ػّ ْٛپایٚ ٝ
فٙی ٟٔٙسؾی زض زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ ٚ
ٔمایؿ٘ ٝتایذ حانُ اظ آٟ٘ا تٙٔ ٝظٛض آٌاٞی اظ تفاٚتٞا ٚ
ٔكاتٟتٞای ٔٛرٛز  ٚلطاض زازٖ ایٗ ٘تایذ زض اذتیاض
اؾتازاٖ ٌطٜٞٚای ٔرتّف رٟت اؾتفاز ٜاظ آٖ زض أط
آٔٛظـ  ٚتسضیؽ.
 2ـ ا٘زاْ پػٞٚفٞای ٔطتثظ زض ضاؾتای اؾتفاز ٜاظ
٘تایذ آٟ٘ا تٙٔ ٝظٛض ٘یاظؾٙزی  ٚتط٘أ ٝضیعی تطای تطٌعاضی
واضٌاٜٞای آٔٛظقی  ٚزا٘ف افعایی پیطأ ٖٛاٍِٞٛای رسیس
یاززٞی  ٚیازٌیطی تطای اؾاتیس ٌطٜٞٚای ٔرتّف.
 3ـ ٘ظطؾٙزی اظ زا٘كزٛیاٖ ضقتٞٝای ٔرتّف اظ
عطیك ا٘زاْ یه عطح پػٞٚكی رٟت تؼییٗ ٘ظطات آٟ٘ا زض
ضاتغ ٝتا اٍِٞٛای ٘ٛیٗ تسضیؽ ٔ ٚیعاٖ ضضایت آٟ٘ا اظ ٘حٜٛ
ٔ ٚیعاٖ اؾتفاز ٜاؾتازاٖ اظ ضٚـٞای ٘ٛیٗ تسضیؽ تا تٛرٝ
تٛٔ ٝضٛػات زضؾی ٔرتّف.

 -4ا٘زاْ پػٞٚفٞای ٔیسا٘ی  ٚواضتطزی پیطأٖٛ
ٔیعاٖ ٘تایذ  ٚتأحیطات ٔخثت اؾتفاز ٜاظ اٍِٞٛای رسیس
تسضیؽ تط افعایف زا٘ف ،تٛا٘ف ٍ٘ ٚطـ زا٘كزٛیاٖ
ضقتٞٝای ٌ٘ٛاٌ.ٖٛ
منابع
اوثطی ،احٕسضضا؛ ضرایی پٛض ،ؾؼیس ( .)1389تأحیط
قیٜٞٛای ٔرتّف تسضیؽ زض افعایف ویفیت زٚضٜٞای
آٔٛظـ ضٕٗ ذسٔت زتیطاٖ قیٕی زٚضٔ ٜتٛؾغ .ٝفهّٙأٝ
زا٘ف  ٚپػٞٚف زض ػّ ْٛتطتیتی :25 ،ل .142
رالِی ،زاضیٛـ؛ ٘ظطی ،آشض ( .)1381تأحیط آٔٛظـ
اٍِٛی یازٌیطی ارتٕاػی تط ػعت ٘فؽ ،اػتٕاز ت٘ ٝفؽ،
ضفتاضٞای ذٛز ـ اتطاظی  ٚپیكطفت تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ
والؼ ؾ ْٛزٚض ٜضإٙٞایی .فهّٙأ ٝتحمیمات ػّ ْٛضفتاضی،
 :13ل .43
حؿٗ ظاز ،ٜاوثط؛ ٔحسث ،حٕیسضضا؛ تمسیؿیٔ ،حٕس
حؿیٗ؛ ٞعا٘ ٜٚیٔ ،حٕس ٟٔسی (. )1385تأحیط ؾ ٝضٚـ
آٔٛظـ ؾرٙطا٘ی ،تاظی  ٚایفای ٘مف تط آٌاٞی  ٚػّٕىطز
زا٘فآٔٛظاٖ زذتط ٔمغغ ضإٙٞایی زض ٔٛضز تغصی ٝزٚضاٖ
تّٛؽ .فهّٙأٌ ٝاْ تٛؾؼ ٝزض آٔٛظـ پعقىی :6 ،نم 133
ـ .126
حیسضی ،عٛتی؛ وطیٕیاٖٛ٘ ،ضاِؿازات؛ حیسضی ،ظٞطا؛
أیطیِ ،یال (ٔ .)1388مایؿ ٝتأحیط تسضیؽ ت ٝضٚـ
ؾرٙطا٘ی تا تاظذٛضز  ٚؾرٙطا٘ی ت ٝضٚـ ؾٙتی تط ٔیعاٖ
یازٌیطی  ٚویفیت تسضیؽ .فهّٙأ ٝزا٘كٍا ٜػّ ْٛپعقىی
اضان :49 ،ل .34
ظٔا٘ی ،تی تی ػكطت ( .)1381اضائ ٝاٍِٞٛای رسیس
تسضیؽ زض ٔمغغ اتتسایی .عطح آٔٛظقی .ل. 87
قطیفیاٖ ،فطیس .)1384( ٖٚتطضؾی  ٚتثییٗ ٘كاٍ٘طٞای

تسضیؽ احط ترف زض زا٘كٍاٜٞا ٔ ٚؤؾؿات آٔٛظـ ػاِی ٚ
ٔیعاٖ تحمك آٖ زض زا٘كٍا ٜانفٟاٖ .پایاٖ٘أ ٝواضقٙاؾی
اضقس ،زا٘كىس ٜػّ ْٛتطتیتی  ٚضٚاٖقٙاؾی انفٟاٖ.
قؼثا٘ی ،حؿٗ (ٟٔ .)1383اضتٞای آٔٛظقی ٚ
پطٚضقی (ضٚـٞا  ٚف ٖٛٙتسضیؽ) .چاج ٞیزس .ٓٞتٟطاٖ:
ا٘تكاضات ؾٕت 379 ،نفح.ٝ
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قؼاضی ٘ػاز ،ػّی اوثط (ٌ .)1381فتٍ ٛزضتاض ٜوتاب
ٔثا٘ی ضٚاٖ قٙاذتی تطتیت .فهّٙأ ٝضقس تىِٛٛٙغی
آٔٛظقی.5 :
ػعتیٔ ،حؿٗ؛ فٟأی ،ضیحا٘ٔ .)1388( ٝغاِؼ ٝتأحیط
یازٌیطی ٔكاضوتی (تفحم ٌطٞٚی) تط ضقس ٔؤِفٞٝای
ٟٔاضتٞای ارتٕاػی زا٘فآٔٛظاٖ زذتط پای ٝپٙزٓ اتتسایی
٘احی 5 ٝقٟطانفٟاٖ زض ؾاَ  87ـ  .88فهّٙأ ٝضٞیافتی ٘ٛ
زض ٔسیطیت آٔٛظقی :4 ،ل .63
فتحی ،اؾىٙسض آشض ( .)1382ضٚـٞا  ٚف ٖٛٙتسضیؽ.
چاج ا .َٚا٘تكاضات زا٘كٍا ٜتثطیع 482 ،نفح.ٝ
ِه ٙٞسضی ،غالٔطضا ( .)1382تطضؾی ٔیعاٖ آقٙایی

.

).

.

ٔؼّٕاٖ زٚض ٜضإٙٞایی تا اٍِٞٛای تسضیؽ ٔ ٚیعاٖ تٝ
واضٌیطی آٟ٘ا زض فطایٙس تسضیؽ زض قٟطؾتاٖ اِیٍٛزضظ زض
ؾاَ تحهیّی 82ـ  .81پایاٖ٘أ ٝواضقٙاؾی اضقس ،زا٘كٍاٜ
آظاز ٚاحس ذٛضاؾٍاٖ .ل .45
ٔالظٔا٘ی ،ػّی؛ فتحی ،ػّی ( .)1387تطضؾی تأحیط
آٔٛظـ ت ٝقی ٜٛایفای ٘مف تط تٟثٛز تهٛض اظ ذٛز ٘ٛرٛا٘اٖ.
٘كطی ٝػّ ْٛضفتاضی :3 ،ل .61
ّٔىٛتیٔ ،حٕس ( .)1388تسضیؽ زض ٌطٜٞٚای وٛچه
(تحج ٌطٞٚی) .فهّٙأ ٝضاٞثطزٞای آٔٛظـ :6 ،ل .183
ٔؼیطیٔ ،حٕس عاٞط (ٟٔ .)1380اضتٞای آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ .چاج زٚاظز .ٓٞتٟطاٖ :ا٘تكاضات ؾٕت .ل.56
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