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Abstract
The present study was conducted to measure the effect
of teaching Time Management on self-directed
learning in the first-grade high school girl students.
The research method was semi experimental and the
research design was pretest-posttest with the control
group. The used sampling method was randomized
cluster. To this end, two classes, with 30 students each,
were randomly selected as “Experimental” and
“Control” from a girls’ high school in Falavargion
region. The data collection instrument comprised a
self-directed learning questionnaire (Fisher et al, 2001)
which its face, content, and construct validities had
been measured .the reliability of which, also, by means
of Cronbach's Alpha, was calculated as 0.81. Both
groups responded to the self-directed learning
questionnaire as pretest. Then, Time Management was
taught to the experimental group, in eight sessions of
1.5 hours each, over a one-month period. Next, both
groups were administered a post-test. The data were
analyzed using Analysis of Covariance. The findings
indicated that the mean scores for self-directed learning
and their elements (i.e. self-management, motivation to
learn and self-control) increased in the experimental
group on the post-test compared to those on the pretest. Consequently, teaching Time Management
improved self-directed learning and its elements.
Keywords:
Self-Directed
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چکیده
پژٍّص حبضز ثب ّسف تأثیز آهَسش هسیزیت سهبى ثز ذَزراّجزی
ُزر یبزگیزی زاًصآهَساى زذتز پبیِ اٍل هتَسغِ اًدبم ضس
 رٍش پژٍّص ًیوِ تدزثی ٍ عزح پژٍّص پیص آسهَى.است
 رٍش ًوًَِ گیزی تػبزفی.پس آسهَى ثب گزٍُ وٌتزل ثَزُ است
ًِ ثِ ایي هٌظَر یىی اس هسارس هتَسغِ زذتزا.ذَضِای ثَز
 زٍ والس،هٌغمِ فالٍرخبى وِ ثِ غَرت تػبزفی اًتربة ضس
ٍُ ًفزُ اًتربة ٍ ثِ غَرت تػبزفی یه والس زر گز30 اٍل
 اثشار گززآٍری.آسهبیص ٍ زیگزی زر گزٍُ وٌتزل لزار گزفت
Fisher et al ( اعالػبت پزسطٌبهِ ذَزراّجزی زر یبزگیزی
 هحتَایی ٍ غَری آى زر سَاثك،ُ) ثَز وِ رٍایی سبس,2001
 رٍایی غَری هدسزاً ًیش،پژٍّطی ثزرسی ٍ تأییس ضسُ ثَز
 پبیبیی آى ثزحست ضزیت آلفبی وزًٍجبخ.ثزرسی ٍ تأییس ضس
 ّز زٍ گزٍُ ثِ پزسطٌبهِ ذَزراّجزی زر. هحبسجِ ضس0/11
 سپس هسیزیت سهبى.یبزگیزی ثِ ػٌَاى پیص آسهَى پبسد زازًس
 سبػتِ عی یه هبُ ثِ گزٍُ آسهبیص آهَسش1/5 ِ خلس1 زر
زازُ ضس ٍ زر پبیبى ّز زٍ گزٍُ زر هؼزؼ پس آسهَى لزار
ٍ ِ زازُّب ثب استفبزُ اس تحلیل وٍَاریبًس هَرز تدشی.گزفتٌس
 یبفتِّب حبوی اس آى ثَز وِ هیبًگیي ًوزات.تحلیل لزار گزفت
،ول ذَزراّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى (ذَزهسیزیتی
رغجت ثزای یبزگیزی ٍ ذَزوٌتزلی) زر گزٍُ آسهبیص زر پس
ِ زر ًتید.آسهَى ًسجت ثِ پیص آسهَى افشایص یبفتِ است
ٍ آهَسش هسیزیت سهبى ثز افشایص ذَزراّجزی زر یبزگیزی
.هؤلفِّبی آى تأثیز زاضتِ است
 ذَز، هسیزیت سهبى، ذَزراّجزی زر یبزگیزی:واشگاى کلیدی
 ذَز تٌظیوی زر، ذَز وٌتزلی، رغجت ثزای یبزگیزی،هسیزیتی
یبزگیزی
faribakarimi2005@yahoo.com  فزیجب وزیوی:* نویسنده هسؤول

94/2/1 :پذیزش

91/11/23 :ٍغَل

تأثیر آهوزش هدیریت زهاى بر خودراهبری159 / ...

مقدمه
اًسبىّب ،هرلَلبتی یبزگیزًسُ ّستٌس .یبز زازى ٍ یبز
گزفتي خزیبى هبزامالؼوزی است وِ زر سزضت آًْب ًْفتِ
است .یبزگیزی زر ثیبى ًْبیی یؼٌی ذاللیت .اهب اهزٍسُ فمظ
ضوبر اًسوی اس هززم ثِ هؼٌبی ٍالؼی آهَسش زیسُاًس .ػبهِ
هززم اگز زاًص ٍ هْبرتی هیخَیٌس غزفبً ثزای وبریبثی است
ٍ چَى ثِ ّسفطبى هیرسٌس ،اس یبزگیزی ثبس هیهبًٌس.
زرحبلیوِ یبزگیزی فزآیٌسی هبزامالؼوز است ٍ ًظبم
آهَسضی ثبیس چٌبى هتحَل ضَز وِ حك ضبیستِ یبزگیزی
را ازا وٌس ( .)Karlos & Rashmi, 2005ػػز فيآٍری
اعالػبت ٍ رُآٍرزّبی آى ثستز هٌبست آهَذتي ثزای تجسیل
هؼلن هحَری ثِ ذَزراّجزی را فزاّن ًوَزُ ٍ هحیظّبی
آهَسش هدبسی سهیٌِ اًگیشش فزز را ثزای ذَز راّجزی
ایدبز وززُ استًَ) .لش )1975 ,ذَز راّجزی را ثِ غَرت
فزآیٌسی تؼزیف هی وٌس وِ فزاگیزاى ثب ووه یب ثسٍى
ووه زیگزاى ثزای تطریع ًیبسّبی یبزگیزی ،تٌظین
اّساف ،ضٌبسبیی هٌبثغ هبزی ٍ اًسبًی ثزای یبزگیزی،
اًتربة ٍ اخزای استزاتژیّبی السم یبزگیزی ٍ ارسضیبثی
پیبهسّبی یبزگیزی پیصلسم هیضًَس ٍ اثتىبر ػول را ثِ
زست هیگیزًس)knowls et al, 2008 ( .
اس پیصًیبسّبی یبزگیزی تحػیلی ٍ اختوبػی زر
وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ،ثزًبهِریشی ،سبسهبًسّی ،هسیزیت سهبى،
تَخِ ،حبفظِوبری ٍ فزاضٌبذت است .ایي هْبرتّب ضبهل
هدوَػِای اس تَاًبییّبی ػبلی ،ضٌبذتی ٍ فزاضٌبذتی
ضبهل ذَزراّجزی ،ذَزآغبسگزی ،ثزًبهِریشی ،اًؼغبف
ضٌبذتی ،حبفظِ وبری ،سبسهبًسّی ،ازران پَیب اس سهبى،
پیصثیٌی آیٌسُ ٍ حل هسئلِ استAbadi & Jahaniyan ( .
)najafabadi, 2010
اس هیبى ػَاهل فَق ،تزی ( )Terry, 2002راثغِ هثجتی
ثیي هسیزیت سهبى ٍ ذَزًظنزّی یبفتِ است .آزهی ثب
اػوبل هسیزیت سهبى ثِ حبلت ذَز ًظوی هیرسس .ثِ ػجبرت
زیگز ثسٍى ایٌىِ سبس ٍ وبرّبی ذبرخی رفتبر ٍ اػوبل اًسبى
را تحت وٌتزل زر آٍرز ،فزز اػوبل ٍ رفتبر ذَز را وٌتزل
هیوٌس ٍ سهبى السم ثزای اًدبم زازى فؼبلیتّبی ثسیبر هْن
را زر ًظز هیگیزز.

لذا هْبرت فززی هسیزیت سهبى ًَػی ذَز راّجزی یب
ذَز هسیزیتی است)Zali, 1996( .
یبزگیزًسگبى ذَزراّجز هبلىبى ٍ هسیزاى هسئَل فزآیٌس
یبزگیزی ذَز ّستٌس .ایي لجیل افزاز اس هْبرتّبی السم
ثزای زستزسی ٍ پززاسش اعالػبت هَرز ًیبس ذَز ثزای
ّسف ذبغی ثزذَرزارًس)Abdullah, 2001( .
ولیس ذَزراّجزی ٍ اثزثرطی ،اػوبل هسیزیت سهبى
است ٍ وٌتزل ٍلت ثزای زستیبثی ثِ ًتبیح اسبسی ،اهزی
حیبتی ثِ حسبة هیآیس ( .)Laket, 2011پژٍّصّب زرهَرز
یبزگیزی ذَزراّجز ثزای زاًصآهَساى ٍ هؼلوبى ثسیبر حبئش
اّویت است ،چزا وِ ّسف اغلی آهَسش ،ایدبز
یبزگیزًسگبى ٍ هتفىزاى هستمل ٍ ذَز تٌظین
است) .)Yukeselturk & Bulut, 2007ثزاسبس ًتبیح
تحمیمبتی وِ زر هَرز ػَاهل هؤثز ثز یبزگیزی اًدبم ضسُ،
ضبیستِ است هؼلوبى ػالٍُ ثز آهَسش آىچِ ثبیس یبز گزفتِ
ضَز ،چگًَِ یبزگزفتي را ًیش ثِ زاًصآهَساى یبز ثسٌّس .سیزا
آهَسش راّجززّبی یبزگیزی ٍ ذَزراّجزی زر یبزگیزی اس
اّساف ثلٌسهست سًسگی تحػیلی زاًصآهَساى ثِ ضوبر هی
رٍز ) .)Pintrich & Digrot,1990هؼلوبى هیتَاًٌس اس
راّجززّبی یبزگیزی ذَز تٌظین استفبزُ وٌٌس ٍ ایي تفىز
سٌتی ذَز را تغییز زٌّس وِ ثؼضی اس زاًصآهَساى،
چیشّبی آهَسش زازُ ضسُ ثِ آًْب را یبز ًویگیزًس .هؼلوبى
ثبیس ایي ًىتِ را زرًٍی سبسًس وْساًصآهَساى ثزای یبزگیزی
ثِ هسرسِ هیآیٌس ،هْبرت چگًَِ یبز گزفتي را ثِ آًْب
آهَسش زٌّس ٍ ثِ خبی المبی ضىست ٍ ثیوفبیتی ثِ زاًص
آهَساى ،زر رضس ذَز پٌسارُ هثجت آىّب ًمص زاضتِ ثبضٌس.
(.)Camahalan, 2006زاًصآهَساًی وِ ذَزتٌظیوی
ثیصتزی زارًس ،هطىالت رفتبری ووتز ٍ هْبرتّبی
اختوبػی هْنتزی را ثِ ًوبیص هیگذارًس ٍ تؼبهل
وبرآهستزی زر هسرسِ ٍ گزٍُ زارًس.)winsler et al, 1997( .
استبزی وِ ثِ زاًص آهَساى هیآهَسز وِ چگًَِ یبز ثگیزًس،
آًبى را زر زٍراى ثحزاى ثشرگسبلی راٌّوبیی هیوٌس ٍ زر
ایي حبلت پیطزفت آًبى حتوی است.)Gibbons,2002 (.
اػوبل ًىززى عزحّبی ذَزراّجز زر زٍرُّبی آهَسضی
رسوی ثبػث ٍاثستگی ّز چِ ثیطتز فزاگیزاى هیضَز ٍ ثِ
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سلت آسازی آًبى زر اًتربة رٍشّبی هتفبٍت یبزگیزی
هیاًدبهس (.)Nadi, 2003
پژٍّصّبیی زر ایي راستب غَرت گزفتِ است  ،ثِ
تؼسازی اس آًْب اضبرُ هیضَز ً :بهسار پَر ( Namdarpou,
 )2009زریبفتِ است ،ثیي ذَزتٌظیوی ٍ هسیزیت سهبى وِ
یىی اس هْبرتْبی هغبلؼِ است راثغِ هثجت ٍ هؼٌیزار ٍخَز
زارز .سبوتی ٍ عبّزی ( )Saketi & Taheri , 2010زریبفتٌس
زاًطدَیبًی وِ زر اثؼبز ّسفگذاری ،اٍلَیتثٌسی اّساف ٍ
فؼبلیتّب ،ثزًبهِریشی سهبًی ٍ تؼْس ثِ اخزای ثزًبهِ ثْتز
ثَزًس ،زر ثؼس هَفمیت تحػیلی ًیش ػولىزز ثبالتزی زاضتٌس
ٍ ثیصتزیي تفبٍت ایي زٍ گزٍُ زر سغح ّسفگذاری ثَز.
ًبزی ( )Nadi, 2004زر پژٍّص ذَز ًطبى زاز ذَزراّجزی
زر والسّبیی پزٍرش هییبثس وِ ٍیژگیّبیی ّنچَى
استمالل ،ذَزهسیزیتی ٍ ّوىبری ،ذغزپذیزیّ ،سفگیزی
ضرػی ٍ تىویل ٍظبیف ،تَسؼِ یبثس .ػبرفی ٍ ّوىبراى
( )Arefi et al., 2009زریبفتٌس ثیي ذَزتٌظیوی ٍ هسیزیت
سهبى ٍ ذَزاًگیشی ٍ هسیزیت سهبى راثغِ هثجت هؼٌبزار
ٍخَز زارز .پژٍّص ودجبف ٍ ّوىبراى ( Kajbaf et al.,
 )2003حبوی اس آى ثَز وِ ذَزوبرآهسی ثبال ثِ تَلیس
اًگیشش پیطزفت هیاًدبهس .اهیٌی سرار ( Amini Zarar,
 )2008زریبفت راّجززّبی یبزگیزی ذَزتٌظیوی
فزغتّبیی را ثزای زاًصآهَساى فزاّن هیوٌس تب ثِ عَر
فؼبل فزآیٌسّبیی هبًٌس تٌظین اّساف ،ذَزوٌتزلی،
ذَزارسضیبثی ،ذَزاًگیشضی را هسیزیت وٌٌس ٍ ثب رضس
خْتگیزی ّسفّبی ذَز زر یبزگیزی ،اًگیشُ یبزگیزی را
زر ذَز تمَیت ٍ تسْیل وٌٌس .گززاىضىي
( ،)Gordanshekan, 2008گززاىضىي ٍ ّوىبراى
(ً ٍ )Gordanshekan et al., 2010بزی ٍ ّوىبراى ( Nadi et
 )al., 2010زر پژٍّصّبی ذَز زریبفتٌس تسریس ثستِ
فزاضٌبذتی هیشاى ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى
(ذَز هسیزیتی ،ذَز وٌتزلی ٍ رغجت ثزای یبزگیزی) را
افشایص هی زّس(.تزی  )Terry, 2002زر پژٍّص ذَز راثغِ
هثجت هؼٌبزاری ثیي هسیزیت سهبى ٍ ذَز ًظنزّی ٍ ذَز
اثزثرطی یبفتِ است .خیٌَْا ٍ ّوىبراى ( Jinhua et al,
 ) 2008زریبفتٌس راثغِ هثجت هؼٌیزاری ثیي هسیزیت سهبى
ٍ اًگیشش پیطزفت زاًصآهَساى ٍخَز زارز .سئَ ٍ وبًگ

( )Seo & Kang, 2011زر پژٍّص ذَز ًطبى زازًس ،ایدبز
ثزًبهِریشی هغبلؼِ ٍ هسیزیت سهبى ارتجبط لبثل تَخْی ثب
هَفمیت زر یبزگیزی ٍ تَاًبیی ذَزراّجزی زر یبزگیزی
زارز.
زر حبل حبضز ثسیبری اس زاًصآهَساى زر اهز یبزگیزی
هٌفؼل هی ثبضٌس ٍ ووتز اس هْبرت ذَزراّجزی ثزذَرزارًس.
اگز هیشاى ذَزراّجزی زر یبزگیزی زاًصآهَساى سٌدیسُ ٍ
هطرع ضَز ،هیتَاى تأثیز هتغیزّبی هزتجظ ثب آى را هَرز
پژٍّص لزار زاز ،یىی اس فبوتَرّبیی وِ ثب ذَزراّجزی زر
یبزگیزی ارتجبط زارز ٍ هیتَاًس تأثیزگذار ثبضس ،هسیزیت
سهبى است .هسیزیت سهبى هیتَاًس فؼبلیتّبی زاًصآهَساى
را تحت تبثیز لزار زّس ،سیزا سهبى یه هٌجغ هحسٍز ثِ ضوبر
هیآیس ٍ لشٍم هسیزیت آى ثرػَظ زر هحیظّبی آهَسضی
ٍ ثزای زاًصآهَساى اس اّویت ثبالیی ثزذَرزار هیثبضس.
هسئلِای وِ ٍخَز زارز ایي است وِ زر هزاوش آهَسضی،
هیشاى ذَز راّجزی فزاگیزاى ًِ سٌدیسُ هیضَز ٍ ًِ ایي
هْبرت ثِ آىّب آهَسش زازُ هیضَز ،فمظ اس آًبى اًتظبر
هیرٍز وِ زر یبزگیزی فؼبل ثبضٌس .اوثز زاًصآهَساى زر
فزآیٌس یبزگیزی ذَز اس سهبى ًیش ثِ عَر غحیح استفبزُ
ًویوٌٌس .زر ًتیدِ ثب هسبئل ٍ هطىالت سیبزی زر تحػیل
رٍثزٍ هیضًَس ٍ ثِ زًجبل آى زچبر افت تحػیلی ٍ
سزذَرزگی ٍ فمساى اًگیشُ ثزای ازاهِ تحػیل هیضًَس.
زر ایي پژٍّص ،تأثیز آهَسش هسیزیت سهبى ثز ذَزراّجزی
زر یبزگیزی زذتزاى پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم هَرز
پژٍّص لزار گزفتِ تب زر غَرت زاضتي تأثیز هثجت ،ثب
آهَسش هسیزیت سهبى ثِ زاًصآهَساى ،ذَزراّجزی زر
یبزگیزی زر آًبى افشایص پیسا وٌس ٍ ثِ تجغ آى یبزگیزی
آىّب ثْجَز یبثس ٍ گبهی زر خْت پیطگیزی اس افت
تحػیلی ثززاضتِ ضَز .فزضیِ اغلی پژٍّص :آهَسش
هسیزیت سهبى ذَزراّجزی زر یبزگیزی زاًصآهَساى زذتز
پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم را افشایص هیزّس.

فزضیِّبی فزػی
 -1آهَسش هسیزیت سهبى ثز ذَز هسیزیتی
زاًصآهَساى زذتز پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم را افشایص
هیزّس.
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 -2آهَسش هسیزیت سهبى رغجت ثزای یبزگیزی
زاًصآهَساى زذتز پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم را افشایص
هیزّس.
 -3آهَسش هسیزیت سهبى ذَز وٌتزلی زاًصآهَساى
زذتز پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم را افشایص هیزّس.
روش پصوهص
پژٍّص حبضز اس ًَع ضجِتدزثی ثب گزٍُ آسهبیص ٍ
گزٍُ وٌتزل ،ثب استفبزُ اس پیصآسهَى ٍ پسآسهَى
هیثبضس .هتغیز هستمل هسیزیت سهبى ٍ هتغیز ٍاثستِ
ذَزراّجزی زر یبزگیزی ثَزُ است .پس اس اًدبم
پیصآسهَى ثزای ّز زٍگزٍُ ،آهَسش هسیزیت سهبى ،عی 1
خلسِ یه ٍ ًین سبػتِ زر هست یه هبُ ثزای گزٍُ آسهبیص
اًدبم ضس ٍ پس اس اتوبم خلسبت آهَسضی ،پسآسهَى ثزای
ّز زٍ گزٍُ اخزا ضس .خبهؼِ آهبری ایي پژٍّص ولیِ
زاًصآهَساى زذتز پبیِ اٍل هتَسغِ زٍرُ زٍم ،هٌغمِ
فالٍرخبى زر سبل تحػیلی  1390 -91ثِ تؼساز ً 2911فز
ٍ زر  19زثیزستبى هطغَل ثِ تحػیل ثَزًس .رٍش
ًوًَِگیزی ،تػبزفی ذَضِای ثَز .ثِ ایي غَرت وِ یىی اس
زثیزستبىّبی زذتزاًِ هٌغمِ ثِ غَرت تػبزفی اًتربة
ضس ،سپس اس زثیزستبى هذوَر  2والس ً 30فزُ پبیِ اٍل
اًتربة ضس وِ ثِ تػبزف یىی زر گزٍُ آسهبیص ٍ یىی زر
گزٍُ وٌتزل لزار گزفت .اثشار پژٍّص پزسصًبهِ
ذَزراّجزی فیطز ٍ ّوىبراى ( )Fisher et al ,2001ثَز وِ
ضبهل  31گَیِ ثب عیف پٌح گشیٌِای لیىزت است 15 .گَیِ
آى ثِ هؤلفِ ذَزهسیزیتی 10 ،گَیِ ثِ هؤلفِ رغجت ثزای
یبزگیزی ٍ  13گَیِ ثِ هؤلفِ ذَزوٌتزلی هزثَط است.
پزسصًبهِ استفبزُ ضسُ زر پژٍّص حبضز هؼتجز ثَزُ ٍ زر
سَاثك پژٍّطی ،رٍایی غَری ،هحتَایی ٍ سبسُ آى تَسظ
ًبزی ٍ سدبزیبى ( )Nadi & Sajadian, 2006ثزرسی ٍ تأییس
ضسُ ثَز .زر ایي پژٍّص ًیش رٍایی غَری آى هدسزاً
ثزرسی ٍ تأییس ضس .ضبذع پبیبیی ول همیبس زر ایي
پژٍّص  ٍ 0/11ثزای ّز یه اس هؤلفِّبی ذَز هسیزیتی
 ، 0/11ذَز وٌتزلی  ٍ 0/61رغجت ثزای یبزگیزی 0/13ثِ
زست آهس.
 هحتَای خلسبت آهَسش :زر تْیِ هحتَای آهَسش ،ثزاثؼبز ضٌبذتی ،ػبعفی ٍ رٍاًی حزوتی زر یبزگیزی ،توزوش

ٍ تَخِ ضسُ است .ػٌبٍیي هزثَط ثِ ّز خلسِ زر خسٍل
 1آهسُ است.
ثزای تحلیل زازُّبی حبغل اس پزسطٌبهِّبی پژٍّص،
اس زٍ سغح آهبر تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ثِ ػول آهس،
زر سغح تَغیفی زرغس فزاٍاًی ،هحبسجِ هیبًگیي ٍ اًحزاف
هؼیبر ّوزاُ ثب ٍاریبًس ٍ زر سغح استٌجبعی ًیش زر راستبی
فزضیِّبی پژٍّص وِ هجتٌی ثز همبیسِ ثیي گزٍُ
آسهبیص(گزٍّی وِ آهَسش هسیزیت سهبى زیسُ ثَزًس) ٍ
گزٍُ وٌتزل ثَزُ است ،اس تحلیل وٍَاریبًس استفبزُ ضس.
اس آسهَى لَیي ثزای ثزرسی تسبٍی ٍاریبًس ًوزات ٍ اس
آسهَى وَلوَگزٍف اسویزًٍف ثزای ثزرسی ًزهبل ثَزى
زازُّب استفبزُ ضسُ است.
یافتههای پصوهص
ًتبیح خسٍل ً 2طبى هیزّس هیبًگیي ًوزات
ذَزراّجزی زر یبزگیزی زر ّوِ هؤلفِّب زر گزٍُ آسهبیص
زر پس آسهَى ثیطتز اس گزٍُ وٌتزل ثَزُ است.
ثِ هٌظَر استفبزُ اس آسهَىّبی پبراهتزیه ثزای
ثزرسی تسبٍی ٍاریبًس ًوزات ول ذَزراّجزی زر یبزگیزی
ٍ هؤلفِّبی آى اس آسهَى لَیي ٍ وَلوَگزٍف اسویز ًف
استفبزُ ضس وِ ًتبیح زر خسٍلّبی  4 ٍ 3آهسُ است.
ًتبیح خسٍل  3آسهَى لَیي تسبٍی ٍاریبًسّبی ًوزات
ول ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى را ًطبى
هیزّسً .تبیح حبوی اس آى است وِ ثزای ًوزات ول ذَز
راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى ثِ خش هؤلفِ ذَز
وٌتزلی تسبٍی ٍاریبًسّب ثزلزار است.
ًتبیح خسٍل  4آسهَى وَلوَگزٍف اسویزًف ًوزات ول
ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى را ًطبى
هیزّسً .تبیح حبوی اس آى است وِ ثزای ًوزُ ذَزوٌتزلی
زر گزٍُ آسهبیص ًزهبل ًیستٍ .لی ًوزات ول ذَزراّجزی
زر یبزگیزی ٍ ثمیِ هؤلفِّبی آى ًزهبل است .ثب تَخِ ثِ
ًتبیح هٌسرج زر خسٍلّبی  ٍ 4 ٍ 3تسبٍی حدن گزٍُّب،
استفبزُ اس آسهَىّبی پبراهتزیه اهىبىپذیز است.
ّوبىعَر وِ ًتبیح خسٍل ً 5طبى هیزّس ثیي
گزٍُّب زر ذَزراّجزی ٍ ّز یه اس هؤلفِّبی آى زر سغح
 P >0/001تفبٍت هؼٌیزار ٍخَز زارز .ثب تَخِ ثِ ایيوِ
هیبًگیي ًوزات ول ذَزراّجزی زر یبزگیزی ،ذَزهسیزیتی،
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رغجت ثزای یبزگیزی ٍ ذَزوٌتزلی زر گزٍُ آسهبیطی
(آهَسش هسیزیت سهبى) اس هیبًگیي گزٍُ وٌتزل ثیصتز
است .ایي تفبٍت ثِ ًفغ گزٍُ آسهبیطی (آهَسش هسیزیت
سهبى) است.

یؼٌی آهَسش هسیزیت سهبى تَاًستِ است هیشاى ول
ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ ّز یه اس هؤلفِّبی آى را زر
زاًصآهَساى افشایص زّس.

خسٍل  - 1هحتَای خلسبت آهَسش هسیزیت سهبى
جلسبت

ّذف

هَضَع
هؼبرفِ – هْبرتّبی تحصیلی -فٌَى ٍ رٍشّبی

جلسِ اٍل

یبدگیزی هؤثز -کبربزد آىّب بزای هَفقیت در اهتحبًبت ٍ

ایجبد اًگیشُ

آضٌبیی هختصز ببهذیزیت سهبى
افزاد هَفق اٍقبت خَد را سهبىبٌذی هیکٌٌذ .اّویت
جلسِ دٍم

تٌظین ٍقت -اٍلَیتبٌذی فؼبلیتّب -تٌظین جذٍل

ضٌبخت هفَْم هذیزیت سهبى ٍ اّویت آى

فؼبلیتّبیی کِ رٍساًِ اًجبم هیدٌّذ.

جلسِ سَم

ضٌبسبیی اٍقبت حذاکثز کبرایی ٍ حذاقل کبرایی-

تَجِ بِ حبالت جسوی ٍ رٍحی خَدضبى در سبػبت

ضٌبسبیی سبرقبى یب ّذردٌّذُّبی سهبى -چٌذ ًکتِ هْن

هختلف رٍس یب در رٍسّبی هتفبٍت هثالً اٍل یب آخز ّفتِ ٍ

بزای طَالًیکزدى سهبى

تَجِ بِ ّذردٌّذُّبی ٍقت

جلسِ

اصَل بزًبهِریشی درسی ٍ هذیزیت سهبى -اصل ّذف-

چْبرم

اصل ٍاقغًگزی -اصل هسئَلیت

جلسِ پٌجن

اداهِ اصَل بزًبهِریشی درسی ٍ هذیزیت سهبى -اصل
پطتکبر -اصل ابتکبر -اصل تؼذیل ٍ تزجیح

جلسِ

قَاًیي کبربزدی در بزًبهِریشی ضبهل :ارسشگذاری-

ضطن

سهبىبٌذی صحیح فؼبلیتّب

جلسِ ّفتن

اداهِ قَاًیي کبربزدی :تَالی در کبر ػولی -دٍری اس
خستگی ٍ کسبلت -فزجِگذاری

ضٌبخت اّذافطبى در سًذگی ضبهل بلٌذهذت ،هیبىهذت،
کَتبُ هذت ،تَجِ بِ بزًبهِ بِ ػٌَاى ابشاری بزای رسیذى بِ
اّذاف ،هسئَلیتپذیزی
اهیذ داضتي ٍ تالش ٍ پطتکبر ،تَجِ بِ تفبٍتّبی فزدی ٍ
داضتي ابتکبرات فزدی ،رػبیت اػتذال ٍ دٍری اس افزاط ٍ
تفزیط
ًَضتي اّذاف رٍی کبغذ -ضٌبخت سهبى هٌبسب ّز کبر
پیگیزی هطبلؼبت بب هزٍر هطبلب قبل ٍ هطبلب تبسُ تذریس
ضذُ -استزاحتّبی کَتبُهذت -در ًظز گزفتي سهبًی بزای
کبرّبی پیطیبیٌی ًطذُ
تببدل اطالػبت ٍ هَضَػبت ػلوی بب دٍستبى ،افشایص ٍ

جلسِ

اداهِ قَاًیي کبربزدی :بحث ٍ هٌبظزُ ػلوی ًِ -گفتي ٍ

تقَیت قذرت بیبى ،تجشیِ ٍ تحلیل هطبلب ػلوی ،تکزار ٍ

ّطتن

در پبیبى خالصِای اس کل جلسبت قبل

توزیي ٍ یبدگیزی ًِ گفتي ٍ هزٍر ٍ یبدآٍری هطبلب هطزح
ضذُ

تأثیر آهوزش هدیریت زهاى بر خودراهبری163 / ...
خسٍل  - 2همبیسِ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر گزٍُّبی وٌتزل ٍ آسهبیص ًوزات ول ذَزراّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى
ضبخصّبی

پیصآسهَى

آهبری

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

آسهبیص

38/90

5/50

59/33

7/49

کٌتزل

37/46

7/55

41

6/83

آسهبیص

26/80

3/87

41

8/17

کٌتزل

26/43

4/64

28/86

5/56

آسهبیص

33/5

5/26

54/93

6/78

کٌتزل

31/5

7/28

40/5

9/43

آسهبیص

99/20

13/80

155/26

20/24

کٌتزل

65/40

17/61

110/36

19/55

هؤلفِّب
خَد هذیزیتی
رغبت بزای

یبدگیزی
خَد کٌتزلی
خَدراّبزی در
یبدگیزی

پسآسهَى

خسٍل  - 3آسهَى لَیي زر هَرز ّوسبًی ٍاریبًس ًوزات ول سغح ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى
هتغیزّب

ًسبت F

درجِ آسادی اٍل

درجِ آسادی دٍم

سطح هؼٌیداری

ًوزُ کل

0/068

1

58

0/796

خَد هذیزیتی

1/233

1

58

0/271

3/076

1

58

0/085

4/602

1

58

0/036

رغبت بزای
یبدگیزی
خَدکٌتزلی

خسٍل  - 4آسهَى وَلوَگزٍف اسویزًف ًوزات ول ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى
هتغیزّب

خَد
هذیزیتی
رغبت بزای
یبدگیزی
خَد کٌتزلی
ًوزُ کل

گزٍُ

آهبرُ

درجِ آسادی

سطح هؼٌیداری

آسهبیص

0/103

30

0/200

کٌتزل

0/155

30

0/062

آسهبیص

0/119

30

0/200

کٌتزل

0/137

30

0/159

آسهبیص

0/178

30

0/016

کٌتزل

0/114

30

0/200

آسهبیص

0/102

30

0/200

کٌتزل

0/115

30

0/200

 /164پصوهص در برناههریسی درسي ،دوره دوم ،ضواره ( 20پیاپي  ،)4۴سال دوازدهن ،زهستاى 1334

خسٍل  - 5تحلیل وٍَاریبًس ًوزُ ول ذَزراّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی آى زر گزٍُّبی هَرز هغبلؼِ
هٌبغ
کل خَد راّبزی
درپیصآسهَى
گزٍُ
خَد هذیزیتی در

پیصآسهَى
گزٍُ

درجِ

هجذٍر

آسادی

هیبًگیي

467/228

1

467/228

1/183

28898/090

1

28898/090

73/158

0/001

39/247

1

39/247

0/745

0/392

0/013

4815/658

1

4815/658

91/371

0/001

0/624

هجوَع هجذٍرات

F

سطح

هقذار

هؼٌبداری

اتب

0/281

0/020

0/188

0/562

1/000

0/136
1/000

تَاى آهبری

رغبت بزای
یبدگیزی در

113/904

1

113/904

2/329

0/133

0/041

0/323

پیصآسهَى
گزٍُ
خَد کٌتزلی در
پیصآسهَى
گزٍُ

2141/579

1

2141/579

43/780

0/001

0/443

1/000

0/005

1

0/005

0/000

0/994

0/000

0/050

297/058

1

297/058

43/419

0/001

0/441

1/000

بحث و نتیجهگیری
یبفتِّبی فزضیِّب ًطبى زاز وِ آهَسش هسیزیت سهبى
تَاًستِ است هیشاى ذَزراّجزی زر یبزگیزی ٍ هؤلفِّبی
آى یؼٌی ذَزهسیزیتی ،رغجت ثزای یبزگیزی ٍ ذَزوٌتزلی
را زر زاًصآهَساى افشایص زّس.
ثز اسبس تؼبریف غبحتًظزاى ،یبزگیزًسگبى ذَز
راّجز ثِ تؼییي اّساف ٍ تطریع ًیبسّبی یبزگیزی ثب ووه
یب ثسٍى ووه زیگزاى ٍ ارسضیبثی پیبهسّب ٍ تطریع
ذغبّب هیپززاسًس ،اثتىبر ػول را ثِ زست هیگیزًس ،تػوین
هیگیزًس ٍ راّجززّبی السم یبزگیزی را اًتربة ٍ اخزا
هیوٌٌس .زر ایي پژٍّص ،هسیزیت سهبى ّسفگذاری،
اٍلَیتثٌسی اّساف ٍ فؼبلیتّب ،ثزًبهِریشی سهبًی ٍ تؼْس ثِ
اخزای ثزًبهِ را ثِ زاًصآهَساى آهَسش زاز ٍ ثبػث ارتمبء
یبزگیزی آًبى ضس .ارتمبء یبزگیزی ٍ ذَز راّجز ضسى ثِ
هَفمیت تحػیلی ٍ ػولىزز ثْتز هیاًدبهس.
اس ایي ًظز یبفتِّبی ایي پژٍّص ثب پژٍّصّبی سیز
ّوسَ است :سئَ ٍ وبًگ ) (Seo & Kang, 2011وِ ًطبى
زازًس ،ایدبز ثزًبهِریشی هغبلؼِ ٍ هسیزیت سهبى ارتجبط

لبثل تَخْی ثب هَفمیت زر یبزگیزی ٍ تَاًبیی ذَزراّجزی
زر یبزگیزی زارز .تزی ( )Terry, 2002وِ راثغِ هثجت
هؼٌبزاری ثیي هسیزیت سهبى ٍ ذَز ًظن زّی ٍ ذَز اثز
ثرطی یبفتِ است .سبوتی ٍ عبّزی ( Saketi & Taheri
 )2010وِ زریبفتٌس زاًطدَیبًی وِ زر اثؼبز ّسفگذاری،
اٍلَیتثٌسی اّساف ٍ فؼبلیتّب ،ثزًبهِریشی سهبًی ٍ تؼْس
ثِ اخزای ثزًبهِ ثْتز ثَزًس زر ثؼس هَفمیت تحػیلی ًیش
ػولىزز ثبالتزی زاضتٌس ٍ ثیطتزیي تفبٍت ایي زٍ گزٍُ زر
سغح ّسفگذاری ثَز.
زر فزایٌس هسیزیت سهبى زر هزحلِ تؼْس زاًصآهَساى
یبز هیگیزًس وِ ذَز را زر چبرچَة ثزًبهِ لزار زٌّس ،ثِ
آى هتؼْس ٍ پبیجٌس ثبضٌس ،ذَز را هلشم ثِ تغییز زر ػبزتّب
ٍ رٍشّبی گذضتِ وٌٌس ،ػبزات ٍ رفتبرّبی ذَز را
هسیزیت وٌٌس ٍ اس فزآیٌس ذَزًظوی زر یبزگیزی ذَیص
سَز ثزًس .یبفتِّبی ایي پژٍّص زر ایي هَرز ثب پژٍّص
ًبزی (ّ )Nadi & Kazemi, 2005وسَ است وِ ًطبى زاز،
ذَزراّجزی زر والسّبیی پزٍرش هییبثس وِ ٍیژگیّبیی
ّنچَى استمالل ،ذَزهسیزیتی ٍ ّوىبری ،ذغزپذیزی،
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ّسفگیزی ضرػی ٍ تىویل ٍظبیف تَسؼِ یبثس .پژٍّصّب
ًطبى زازُ وِ رغجت ثزای یبزگیزی زر همبیسِ ثب َّش افزاز
اّویت ثیطتزی زارز .افزاز ثب اًگیشش پیطزفت ٍ رغجت سیبز
ثزای یبزگیزی ،ثْتزیي ثزًبهِریشیّب را زر خْت استفبزُ اس
سهبى اًدبم هیزٌّس .زر ایي پژٍّص هسیزیت سهبى ،رغجت
ثزای یبزگیزی را افشایص زاز ٍ رغجت ثزای یبزگیزی ثبػث
استفبزُ ثْیٌِ اس سهبى ضس .پژٍّص ػبرفی ٍ ّوىبراى
(ً )Arefi et al., 2009یش ًطبى زازُ است ثیي ذَزتٌظیوی ٍ
هسیزیت سهبى ٍ ذَزاًگیشی ٍ هسیزیت سهبى راثغِ هثجت
هؼٌبزار ٍخَز زارز .خیٌَْا ٍ ّوىبراى ()Jinhua et al, 2008
ّن زر پژٍّص ذَز زریبفتٌس راثغِ هثجت هؼٌیزاری ثیي
هسیزیت سهبى ٍ اًگیشش پیطزفت زاًصآهَساى ٍخَز زارز.
ذَزراّجزضسى زاًصآهَساى زر یبزگیزی ،هزثَط ثِ
هفَْم ذَزهسیزیتی ٍ ًظزیِی ذَزًظنزّی رفتبر ثٌسٍرا
هی ثبضس .ثٌسٍرا هؼتمس ثَز ثسیبری اس رفتبرّبی اًسبى خٌجِ
ذَزًظنزّی زارًس؛ ثِ ایي غَرت وِ اگز رفتبرّبی فزز
هغبثك ثب هؼیبرّبی ػولىززی ضرع ثبضس یب اس آىّب فزاتز
ثزٍز ،هثجت ارسیبثی هیضَز ٍ اگز پبییيتز اس هؼیبرّبی ٍی
ثبضس ،هٌفی ارسیبثی هیضَز .ایي ذَزوبرآهسی ضرػی را
ًطبى هیزّس .زر پژٍّص حبضز آهَسش هسیزیت سهبى
ذَز وبرآهسی ضرػی را ثبال ثززُ ٍ ثِ افشایص اًگیشُ ثزای
یبزگیزی(رغجت ثزای یبزگیزی) هٌتْی ضس .پژٍّص ودجبف
ٍ ّوىبراى (ً )Kajbaf et al., 2003یش حبوی اس آى ثَز وِ
ذَزوبرآهسی ثبال ثِ تَلیس اًگیشش پیطزفت هیاًدبهس.
ذَزوٌتزلی حبلتی است وِ فزز را ثِ اًدبم
ٍظبیفص هتوبیل هیسبسز ،ثسٍى ایٌىِ ػبهل ذبرخی اٍ را
تحت وٌتزل زاضتِ ثبضس .ثب یبزگیزی هسیزیت سهبى
زاًصآهَساى ثب ضٌبذت ذَز ٍ فبوتَرّبی ٍخَزی ذَز زر
هَرز فؼبلیتّبی ذَز اس ذَزضبى سؤال هیوٌٌس ،ثز
وبرّبی ذَز ًظبرت وززُ ،ذَز را ارسیبثی هیوٌٌس .ثسٍى
تملیس اس زیگزاى اثتىبر ػول ثِ ذزج زازُ ٍ ثب اثساع ٍ ًَآٍری
راّی ثزای ذَز هطرع هیوٌٌس .اهیٌی سرار
( )AminiZarar, 2008زر پژٍّص ذَز زریبفت راّجززّبی
یبزگیزی ذَزتٌظیوی فزغتّبیی را ثزای زاًصآهَساى
فزاّن هیوٌس تب ثِ عَر فؼبل فزآیٌسّبیی هبًٌس تٌظین
اّساف ،ذَزوٌتزلی ،ذَزارسضیبثی ،ذَزاًگیشضی را هسیزیت

وٌٌس ٍ ثب رضس خْتگیزی ّسفّبی ذَز زر یبزگیزی،
اًگیشُ یبزگیزی را زر ذَز تمَیت ٍ تسْیل وٌٌس.
آهَسش هسیزیت سهبى ًیش زاًص فزاضٌبذتی
زاًصآهَساى را ثبال هیثزز ٍ ثبػث هیضَز آًْب اس ًظبم
ضٌبذتی ذَز ٍ چگًَگی ػولىزز آى آگبُ ضًَس .چگًَِ یبز
گزفتي را یبز ثگیزًس ٍ اس راُوبرّبی ذبغی ثزای زرن
هغبلت زرسی ٍ اًدبم تىبلیفطبى استفبزُ وٌٌس ٍ ثِ
ذَزراّجزی ثزسٌس .زر ایي راستب ثب پژٍّصّبی (گززاى
ضىي ( Gordanshekan, 2008) (Gordanshekan et al.,
ً ٍ )2010بزی (ّ )Nadi et al., 2010وسَ هیثبضس .آًْب زر
پژٍّصّبی ذَز زریبفتٌس تسریس ثستِ فزاضٌبذتی هیشاى
ذَز راّجزی زر یبزگیزی ٍ هَلفِّبی آى (ذَزهسیزیتی،
ذَزوٌتزلی ٍ رغجت ثزای یبزگیزی) را افشایص هیزّس.
زاًصآهَساى ثب اػوبل هسیزیت سهبى ثِ حبلت ذَزًظوی
هیرسٌس ،اػوبل ٍ رفتبر ذَز را هسیزیت هیوٌٌس ٍ سهبى
السم ثزای اًدبمزازى فؼبلیتّبی ثسیبر هْن را زر ًظز
هیگیزًس .لذا هْبرت فززی هسیزیت سهبىًَ ،ػی
ذَزهسیزیتی است .زر فزآیٌس هسیزیت سهبى زاًصآهَساى
یبز هیگیزًس اگز ثؼضی اٍلبت ،تالش ّسفزار آىّب ثِ
ًتیدِ ًزسیسّ ،سف ّوبى ّسف است ،اهب احتوبالً تالش زر
راُ غحیح ٍ هسیز زرست ًجَزُ است ٍ ثبیس ذغبّب را
ثطٌبسٌس ٍ ثزای خجزاى آى زر خْت رسیسى ثِ ّسف
حزوت وٌٌس .ایي تالش ثزای هَفمیت زر خْت رسیسى ثِ
اّساف تحػیلیّ ،وبى رغجت ثزای یبزگیزی است .افزاز ثب
اًگیشش پیطزفت ٍ رغجت سیبز ثزای یبزگیزی ،ثْتزیي
ثزًبهِ ریشیّب را زر خْت استفبزُ اس سهبى اًدبم هیزٌّس.
هی تَاى گفت رغجت ثزای یبزگیزی استفبزُ ثْیٌِ اس سهبى
را افشایص هیزّس ٍ هسیزیت سهبى ،رغجت ثزای یبزگیزی را
افشایص هیزّس .هسیزیت سهبى ثب آهَسش راّجززّبی
فزاضٌبذتی (ذَزپزسطی ،ذَزًظبرتی ،ذَزارسیبثی ٍ تٌظین
اّساف) ثبػث افشایص ذَزوٌتزلی ،ذَزاًگیشضی ٍ
ذَزارسیبثی زر زاًصآهَساى ضس تب آًْب اس یبزگیزی ذَز آگبُ
ثبضٌس ٍ ثِ سوت ذَز راّجزی سَق زازُ ضًَس.
اس هْنتزیي اّساف آهَسضی ووه ثِ فزاگیزاى ثزای
رسیسى ثِ ذَزراّجزی زر یبزگیزی هیثبضس تب فزاگیزاى
ثتَاًٌس اّساف هغلَة فززی ٍ اختوبػی ذَز را تؼییي وٌٌس
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ٍ ثزای رسیسى ثِ ایي اّساف ،ذَز را ّسایت ٍ رّجزی وٌٌس.
ٍلتی ثِ زاًصآهَساى هْبرتّبی هسیزیت سهبى آهَسش زازُ
هیضَز ،آًْب ّسفگذاری ،الَیتثٌسی فؼبلیتّب ٍ ٍظبیف،
ثزًبهِریشی ،هسئَلیتپذیزی ٍ تؼْس ثِ اخزای ثزًبهِ را یبز
هیگیزًس .ثب ضٌبذت اٍلبت حساوثز ٍ حسالل وبرآیی ذَز
ثزای هغبلؼبت ذَز ثزًبهِای هٌبست ،تٌظین ٍ خسٍل ثزًبهِ
ّفتگی هیًَیسٌس .فؼبلیتّبی ذَز را اٍلَیتثٌسی وززُ ٍ
ثزحست اٍلَیت ،زر خسٍل خبیگشیي هیوٌٌس .وبرّبی هْن
ٍ غیزهْن را ضٌبذتِ ٍ هیزاًٌس وِ چِ فؼبلیتی ثبػث
زستیبثی آىّب ثِ اّساف تؼییيضسُ تَسظ ذَزضبى
هیضَز .سهبىّبیی ثزای استزاحت اًتربة هیوٌٌس ،هسئَل
اٍلبت ذَز ّستٌس ،ثز سهبى ذَز ًظبرت هیوٌٌس ٍ ّسر
زٌّسُّب یب سبرلبى سهبى را ضٌبذتِ ٍ ثز آًْب هسلظ
هیضًَس .اس چگًَگی یبزگیزی ذَز آگبُ ّستٌس ٍ ثزای
رسیسى ثِ هَفمیت ،ثْتز ثزًبهِریشی هیًوبیٌس .زر وٌتزل
سهبىٍ ،ظیفِ ٍ هٌبثغ السم ثزای اًدبم وبر هْبرت هییبثٌس.
زر هَاخِْ ثب هَاًغ یبز هیگیزًس وِ ثب هطىالت ٍ هسبئل
رٍثزٍ ضًَس ٍ راُحلّب را ثیبثٌس ٍ هسبئل ذَز را ثِ ضىل
همتضی حل ًوبیٌس .یبفتِّبی ایي پژٍّص حبوی اس تبثیز
هثجت آهَسش هسیزیت سهبى ثز ذَز راّجزی زر یبزگیزی
ثَز ٍ ثیبىوٌٌسُ ایي است وِ ایدبز رغجت ثزای یبزگیزی،
تمَیت ذَز هسیزیتی ٍ ذَزوٌتزلی زر زاًصآهَساى هٌدز
ثِ استمالل ٍ زر ًْبیت ذَزراّجزی زر یبزگیزی هیضَز.
پس هیتَاى ًتیدِ گزفت وِ زاًصآهَساى ًیبسهٌس ثِ
آهَسش ثؼضی هْبرتّبی تحػیلی ٍ هغبلؼِ هثل هْبرت
هسیزیت سهبى ّستٌس تب یبزگیزی آًْب ثْجَز یبثس .زر ًتیدِ
السم است ،آهَسش ایي گًَِ هْبرتّب هَرز تَخِ ثیصتزی
لزار ثگیزز.
پیطٌْبزات :ثب تَخِ ثِ یبفتِّب ،ثِ هزاوش آهَسضی ٍ
زستاًسروبراى تؼلین ٍ تزثیت ضوي پیطٌْبز ثزای فزاّن
آٍرزى ضزایظ هٌبست ثزای ثْجَز یبزگیزی زاًصآهَساى،
پیطٌْبزات سیز ارائِ هیگززز :تْیِ ثستِ آهَسضی هسیزیت
سهبى (ثب هحتَای ّسفگذاری ،تؼییي اٍلَیتّب ٍ ٍظبیف،
وٌتزل فؼبلیتّب ٍ ذَزارسیبثی) ٍ ارسبل آى ثِ هسارس ثزای
استفبزُ زاًصآهَساى -ثزگشاری وبرگبُّبی آهَسش هسیزیت
سهبى ثزای زاًصآهَساى زثیزستبًی زر ضزٍع سبل تحػیلی

 ارائِ هْبرتّبی هسیزیت سهبى ثِ ػٌَاى یه زرس هْبرتییب پزٍرضی زر سبل اٍل هتَسغِ -ثزگشاری زٍرُّبی ضوي
ذسهت ثب هحتَای هسیزیت سهبى ثزای زثیزاى ثِ ٍیژُ
هطبٍراى ٍ هزثیبى پزٍرضی هسارس ثزای آهَسشزازى ثِ
زاًص آهَساى -تَخِ ثیصتز ثِ آهَسش هسیزیت سهبى زر
والسّبی فٌَى تسریس وِ ثزای زثیزاى ثزگشار هیضَز.
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