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 چکيذه:
ّا ٍ ضضایت ٍ پيططفت تحػيلی  آى ایزض تَسؼِ حطفِّسف اغلی پژٍّص تطضسی ًمص ضٍیىطز تطًاهِ زضسی استازاى

ی آهاضی پژٍّص خاهؼِ ّوساى است. ضٍش تحميك تَغيفی است. تحػيالت تىويلی زاًطگاُ تَػلی سيٌازاًطدَیاى 

ض زاًطگاُ تَػلی سيٌا ٍ زاًطدَیاى ّواى استازاى زضاهل استازاى زٍ زاًطىسُ ازتيات ٍ التػاز ٍ ػلَم اختواػی 

گيطی ّسفوٌس یاظزُ ػضَ ّيأت ػلویِ ًوًَِ تَز. تا استفازُ اظ ضٍش 92ّای تحػيالت تىويلی زض ًيوسال زٍم سال  زٍضُ

ّا تا استفازُ اظ هػاحثِ ساذتوٌس، پطسطٌاهِ سٌدص ضضایت زاًطدَیاى زاًطدَی ّواى اساتيس اًتراب ضس. زازُ 140ٍ

ّای آهاض تَغيفی ٍ  ّا اظ ضاذعزازُطای تحليل ت آٍضی ضس.ٍ ًوطات پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى هٌترة خوغ

ٍاضیاًس یه اعی)آظهَىّای  استٌث آظهَى ًتایح پژٍّص ًطاى زاز وِ  استفازُ ضس. (LSDعطفِ ٍ آظهَى تؼميثی  تحليل 

ای ٍا افعایص یافتِ زضسی، تَسؼِ حطفِ ساظزضسی تِ تطًاهِ تطًاهُِ زضسی اظ اًتمال زٌّس تا تغييط ضٍیىطز استاز زض تطًاهِ

زضسی ٍ  ضیعزضسی تيطتط اظ  زاًطدَیاى استازاى  تا ضٍیىطز تطًاهِساظ ضضایت زاًطدَیاى استازاى تا ضٍیىطزتطًاهِ است.

زضسی ًسثت تِ  ضیعتطًاهِ ػالٍُ پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى استازاى تا ضٍیىطزِ سياست. ت زض زٌّسُ تطًاهِ اًتمال

 زٌّسُ تطًاهِ زضسی، تيطتط است. ساظ زضسی ٍ اًتمال زاًطدَیاى استازاى تا ضٍیىطز تطًاهِ

ٍ درسی اسبتید، تًسعٍ حزفٍ ها: واژه کليذ  ای، رضبیت داوشجًیبن، پیشزفت تحصیلی ريیکزدَبی بزوبم
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 هقذهه
َاى هْنًظام آهَظش ػالی ٍ زاًطگاُ َاضُ تِ ػٌ ٍضظی، تَليس ػلن ٍ تطتيت ًيطٍی اًساًی ّای اًسیطِتطیي واًَىّا، ّو

ّا تِ گَیی زاًطگاُ تط اظ گصضتِ ضسُ است. پاسدهطاتة پيچيسُهترػع، اظ خایگاُ ذاغی تطذَضزاضًس. ایي ًمص اهطٍظ تِ 

اضائِ  ّای آهَظش، پژٍّص ٍالوللی، هستلعم تأهل، تؼوك ٍ آگاّی زضست اظ فؼاليتالعاهات ذَز زضسغح هلی ٍ تيي

َاى هاهَضیت َاًایی اساتيس ٍ اػضای ّياتّای اساسی زاًطگاُذسهات تِ ػٌ ی تيي ایي ػلوی تطای ایداز ّواٌّگ ّاٍ ت

َاهل ٍ هؤلفِ آهَظش، هتطىل ٍ واضوطز ػولىطزّا است. ويفيت ّطیه اظ واضوطزّای فَق ٍ اظ خولِ  ّای هتأثط اظ ػ

ٍاتظ اًساًی ٍ ازضاوات هرتلف اساتيس ٍ زاًطدَیاى ٍ حتی هرتلفی چَى تطًاهِ زضسی، فطاگطزّای تسضیس ٍ یازگيطی، ض

َاهل اخطایی است. ٍاتظ تيي زاًطدَیاى تا ػ َاهل زضًٍساز ًظام آهَظش ػالی سِ ػاهل 1380تِ ظػن تاظضگاى) ض ( اظ هياى ػ

َاهلیزضسی اظ خولِ هْن یازگيطًسُ، هسضس ٍ تطًاهِ أثيط تِ سعایی زاضًس)هحوسی ّستٌس وِ زض ويفيت آهَظش ت تطیي ػ

 (.1390ظازُ، ٍ تطن

هسضس اظ  1ی ٍ ضٍیىطز تطًاهِ زضسیزضسی، ًمص هسضساى زض تطًاهِ زضس زضًظام آهَظش ػالی، خایگاُ تطًاهِ

زضسی تط اساس ضٍیىطزّای (. ًمص هسضساى زض تطًاه1386ِاّويت ذاغی تطذَضزاض است)هيلط تِ ًمل اظ هْط هحوسی،

َالت 3تَليي ،2)سٌيسضضَززضسی هطرع هیآًاى زض تطًاهِ گيطی اساسی . ضٍیىطز اهطی ولی است وِ هَضغ(4،1992ٍ ظاه

 وٌس. تطذی اظ ایي اتؼاز ضاهل:هطرع هی ضا یازگيطی ٍ اتؼاز گًَاگَى ًظطی ٍ ػولی آى-یاززّیهسضس زضتاضُ  فطایٌس 

ّای یازگيطًسُ ٍ فطایٌس یازگيطی، فطایٌس آهَظش، هحيظ یازگيطی، ًمص هسضس ٍ تطزاضت اظ همَلِّای تطتيتی، آضهاى

ضٍ، تطضسی ٍ فْن چگًَگی ضٍیىطز تطًاهِ زضسی  (. اظ ایي1386ّا است )هيلط تِ ًمل اظ هْط هحوسی،اضظضياتی آهَذتِ

هسضساى، ًِ فمظ ًمص آًاى ضا زض تطًاهِ زضسی، تلىِ ًحَُ سلَن ٍ ضفتاض آًاى ضا زض اضتثاط تا زاًطدَیاى تحت تاثيط لطاض 

َا اظ ضٍیىطز ٍفازاضاًِهی وِ  س، زضحالیوٌٌ پيطٍی هی 5زّس. تطای هثال، تطذی اظ هؼلواى تا تأويس اًحػاضی ضٍی اًتمال هحت

وٌٌس. گطٍُ سَم اظ هؼلواى، اظ عطیك ذلك یه پيطٍی هی 6تطذی زیگط، تا اتراش تطًاهِ زضسی ساظگاضاًِ اظ ضٍیىطز اًغثالی

 اظ ایي اظ ّط یه هسضساىاستفازُ ضا اتراش هی وٌٌس.  7تطًاهِ زضسی فطاتط اظ تدطتيات زاًطدَیاى، ضٍیىطز تطآهسًی

َالت،ٍ زاًطدَیاى زاضز سضسه ذَز تطای تطًاهِ زضسی، ّای هتفاٍتیضٍیىطزّا، زاللت  .(1992)سٌيسض، تَليي ٍ ظاه

                                                                 
1 curriculum approach 
2 Snyder 
3 Bolin 
4 Zumwalt 
5 fidelityapproach 
6 adaptationapproach 
7 emergent approach 
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َاى اًتمالضٍیىطز اغلی تطًاهِ زضسی ضاهل ضٍیىطز  زض ازتيات تطًاهِ زضسی تاوٌَى سِ زٌّسُ تطًاهِ  هؼلن تِ ػٌ

َاى تطًاه1ِزضسی َاى ساظًسُ تطًاهِ زضسی 2ضیع زضسی ، هؼلن تِ ػٌ (. زض 4،2010ضاٍض)ضٌاسایی ضسُ است 3ٍ هؼلن تِ ػٌ

ل، تا  اخطای ای اظ وتاب زضسی، ضاٌّوا ٍ زضسی، تطًاهِ زضسی ضا تِ یه هَضَع زضسی، هدوَػِتطًاهِ 5ٍفازاضاًِ ضٍیىطز ٍا

چِ وِ هؼلن وٌس. هترػػاى تيطًٍی زاًص تطًاهِ زضسی ضا تِ ٍسيلِ تؼييي آىّای هؼلن هٌحػط هیای اظ تطًاهٍِ هدوَػِ

گطایی سٌتی زض  گاًی ّستٌس وِ تا پيطٍی اظ اًساىوٌٌس . اظ ایي ضٍ، هؼلواى هٌتملوٌٌستی تسضیس وٌس، تؼطیف هیتایس

ضیع زض ضٍیىطز تطًاهِ وٌٌس.زّای سازُ پيططفت السام هیخْت تحَیل اعالػات ایستا، پيًَس تيي گصضتِ ٍ حال ٍ استاًساض

ضَز، وِ اظ عطیك آى یه تطًاهِ زضسی تِ ٍسيلِ  ایداز هی زضسی، فطایٌسی هتماتل تطًاهِ 6زضسی، اظ عطیك ساظگاضی

تطًس، تؼسیل  هیوٌٌسگاى تطًاهِ زضسی( ٍ وساًی وِ آى ضا زض هسضسِ یا والس زضس تِ واض  ضیعاى زضسی )تسٍیيتطًاهِ

ّای الظم خْت ساظگاض وٌٌسگاى تيطًٍی تطای عطح تؼسیل ٍگَی تيي هؼلواى ٍ تْيِ ّا ضاهل گفتضَز. ایي تؼسیل هی

خاًثِ  ّای هحلی است. اظ سَی زیگط، تغييط تطًاهِ زضسی اظ عطیك ساظگاضی زٍساذتي تطًاهِ زضسی هىتَب تا ظهيٌِ

 زضسی هىتَب تا ضطایظ والس زضس ًمص فؼالی زاضًس. زض ضٍیىطز ضَز. هؼلواى زض تغثيك تطًاهِهی پصیط واهالً اًؼغاف

َاى فطایٌس ذلك تطًاهِ زضسی تِ عَض هطاضوتی ٍ تدطتِ فطزی تَسظ زضسی، ذلك تطً ساذت تطًاهِ اهِ زضسی ضا تِ ػٌ

م اظ تدطتِ گيطًس. زاًص تطًاهِزاًطدَیاى ٍ هؼلن زض ًظط هی ّایی وِ زضسی یه هحػَل ًيست، تلىِ تِ عَض هسٍا

َاى هٌثؼی تطایوٌٌس، ساذتِ هیآهَظاى ٍ هؼلن ذلك هی زاًص هؼلن وِ تطًاهِ زضسی ضا تا  ضَز. زاًص تيطًٍی تِ ػٌ

م زض فطایٌس تسضیس ٍ یازگيطی زض والس زضس ذلك هی ضَز. تِ ػالٍُ، ایي هؼلن ٍ وٌس، زض ًظط گطفتِ هیزضگيطضسى هسٍا

ليِ زاًص تطًاهِ زضسی، آفطیٌٌسُ تطًاهِ آهَظاى ّستٌس وِ تطًاهِ زضسی ضا ذلك هیزاًص وٌٌس. هؼلن تِ خای زضیافت ٍا

تغييط تطًاهِ زضسی، اخطا ٍ ساظگاضی تطًاهِ زضسی ًيست، تطًاهِ زضسی فطایٌس ضضس ٍ تغييط زض تفىط ٍ ػول زضسی است. 

 اًتظاض هَضز ٍ هَخَز ًمص( 1384)السیٌی هيوٌس ٍ ّوىاضاىظیي (.1992آهَظاى است)سيٌسض ٍ ّوىاضاى،هؼلن ٍ زاًص

َاى هدطی ٍ زض سَی زیگط سَی آى تِ  یه زض وِ عيف یه زضسی ضا زض لالة تطًاهِ تَليس زض ػلوی ّيأت اػضای ػٌ

ضیعی هحسٍز ٍ  عثمِ لطاض گطفت وِ تا ًام تطًاهِایي عيف زٍ ًَع  اًس. زض هياًِاضائِ وطزُ زاضز،ضیع التضایی لطاض  تطًاهِ

 .ضیعی گستطزُ هؼطفی ضسًس تطًاهِ

َاّسی ٍخَز زاضز وِ ًطاى( 2010ضاٍض)تِ تاٍض  ضغن استفازُ اظ تطًاهِ زضسی یىساى  زّس زاًطدَیاى ػلیهیض

َاّسی  ی زیگط پيططفت ووتطی زاضًس. ّوييگيطًس ٍ تطذّای زیگط تْتط یاز هیّا ًسثت تِ والسزض تطذی والس عَض ض

                                                                 
1 teacher as curriculum-transmitter 
2
  teacher as curriculum-developer 

3
  teacher as curriculum-maker 

4
  Shawer 

5
  fidelity curriculum 

6
 Adaptation approach 
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م پيططفت هیٍخَز زاضز وِ تطذی هؼلواى تِ عَض  وِ تطذی زیگط تا ٍخَز تسضیس تطًاهِ زضسی یىساى  حالیٌس زضوٌهسٍا

 وٌٌس.ای تِ پيططفت اًسوی زست پيسا هیحطفِّای زض هْاضت

لثيل ضطوت  ٍظایفی اظ. ضٍزٍظایف اغلی آًاى تِ ضواضهی ای اػضای ّيأت ػلوی یىی اظضضس ٍ پيططفت حطفِ

 ٍ ًمس هغالؼِ زضذػَظ ضضتِ ذَز، ّای ترػػی،اًدوي هطاضوت زض ػضَیت ٍ ترػػی، ای ٍّای حطفًِطست زض

هطاخغ ٍ هغالؼات زضخِ  ضسُ تطای استفازُ اظهٌاتغ ٍ ظهاى غطف ّای ػلوی،گعاضش ٍ ّاعطح تطضسی هدالت، هماالت،

 ای زضساػات غيطازاضی زضزاًطگاُ یا هَسسِ ػلوی،حطفِ ضسُ تطای هغالؼات ٍ ضضس ظهاى غطف تمَیت ػلوی ذَز،

ای تِ تَسؼِ حطفِ(. 1389اتی، ضٍز )غالحی ػوطاى ٍ لٌَ ای تِ ضواض هیحطفِ اظ ضضس یّایًوًَِ ّای ذاللاًِ، فؼاليت

ّا ٍ زاًص استازاى تِ هٌظَض افعایص ػولىطز تسضیس، تحميك ٍ ّای عطاحی ضسُ زض ضاستای تْثَز هْاضتتواهی تطًاهِ

زاضتي زاًص : ای تسضیس زض آهَظش ػالی تطای اػضای ّيأت ػلوی ضا ضاهلضَز. غالحيت حطفِ ّا گفتِ هیهسیطیت آى

زاضتي هْاضت زضسٌدص ٍ اضظضياتی،  زاضتي هْاضت زض تطلطاضی اضتثاط، زضن آى، تسضیس ٍ فطایٌس آگاّی اظ پایِ،

ػاهل  زاًس ّوچٌيي، واضآهَظی ضا ًوی ضس تطایتساضن ضطایغی تطای حطفِ زیگط ّوىاضاى ٍ ّوفىطی ٍ تا ّوياضی ٍ

َاى ًوایسآهَظش ػالی هؼطفی هی ای تسضیس زضّای حطفِاضتمای ضایستگی هْوی زض  (.1389فط، )غالحی ٍ ضض

گَیی ٍ تاظذَضز تِ زاًطدَیاى،  ّوىاضاى، پاسد تا ای ضا ضاهل تحثّای تَسؼِ حطفِتطیي فؼاليتهْن (2004)1ويٌگ

ضطوت  یازگيطی ٍ تسضیس، اضتثاط تا هماالت زض ّا ٍتط ضاهل: هغالؼِ وتابّای ضسویچٌيي فؼاليتتطضسی زليك، ّن

( 2008) 2زاًس. وطوگعّای ػلوی هیسرٌطاًی ّا، ضطوت زض زضوٌفطاًس تسضیس ٍ یازگيطی، حضَضّای آهَظضی زضواضگاُ

َاًایی آًاى تطای تغييط تطًاهِ زضسی ٍ تَسؼِ حطفِ ای ذَز تاثيط زاضز. ایي زض حالی است ًطاى زاز وِ ًگطش هؼلواى زض ت

ضٍیىطز  َسؼِ حطفِ ای هؼلن هَثط است. تطای هثال،اًس وِ تٌْا تطذی ضٍیىطز زض ت( ًطاى زاز2010ُوِ ضاٍض ٍ زیگطاى)

َاى اًتمال ای ٍ ًِ زض ضضایت زاًطدَیاى تاثيط لاتل تَخْی تِ زًثال  سُ تطًاهِ زضسی ًِ زض تَسؼِ حطفِزٌّ هؼلن تِ ػٌ

ٍ ضضایت  زضسی ضٍی یازگيطی، اًگيعُ ٍ پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى تاثيط زاضًسضٍیىطز هؼلن تِ ساظًسُ تطًاهًِساضز ٍلی 

َا ٍ ضطایظ هحيظ یازگيطی ضا افعایص هی زّس.آى ( ًطاى زازًس وِ ساظگاضی ٍ 2008ضاٍض ٍ زیگطاى) ّا اظ هسضس، هحت

وِ اًتمال تطًاهِ  ترطس زضحالی اًگيعُ آًاى ضا تْثَز هیچٌيي آهَظاى ٍ ّنساذت تطًاهِ زضسی، یازگيطی زاًص

 ثيط لاتل تَخْی تط یازگيطی ٍ اًگيعُ زاًطدَیاى ًساضز. زضسی)ضٍیىطز ٍفازاضًِ تطًاهِ زضسی( ًتایح تأ

َاى ػطضِزاًطگاُ  َاى آهَظضی ٍ زاًطدَیاى تِ ذسهات زاًص ٍ وٌٌسگاىّا تِ ػٌ هتماضياى ٍ هطتطیاى  ػٌ

زضیافت ایي ذسهات، پيَستِ زض تؼاهلی زٍ سَیِ لطاض زاضًس. ایي تؼاهل زض ضطایغی وِ زستطسی تِ آهَظش ػالی زض 

َیاى تِ زًثال زاضتِ است. اظ آظازی ػول تيطتطی ضا تطای زاًطد یافتِ ٍ تسْيل ضسُ است، همایسِ تاگصضتِ گستطش

م اعالػات وسة ضضایت زاًطدَیاى ٍ خوغضٍ، زض ضطایظ ضلاتتی اهطٍظ، ایي تاضُ ضضایت زاًطدَیاى تطای زض آٍضی هسٍا

                                                                 
1 King 
2 Kırkgoz 
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ّا اظ اعالػات حاغل اظ ضضایت زاًطدَیاى تطای زضن ٍ زاًطىسُ ّازاًطگاُ ّا اظ اّويت تسياضی تطذَضزاض است.زاًطگاُ

ای ضضس ٍ پيططفت زاًطدَ ایداز وٌٌس. زض ًتيدِ ظهيٌِ هساػستطی تطتْتط، تْثَز ٍ تغييط هحيظ زاًطگاُ استفازُ هی

طی اثطترطی گي اى  ٍ اًساظُگَیی هؤسسِ تِ ًياظّای زاًطدَی زٌّسُ پاسد . زض ایي هؼٌا ضضایت زاًطدَ ًطاىضَز هی

ّای ضا زضن زاًطدَ ٍ یا ًگطش ٍی ًسثت تِ فؼاليت 2( ضضایت زاًطد1982َ)1ساظهاًی، هَفميت ٍ ًطاط است. تَق

ُ پطتىاض ضا اتراش یازگيطی تؼطیف وطزُ است. خایی وِ زاًطدَ اظ هغالؼاتص ضاضی است ٍ یا ًگطش یازگيطی فؼال ٍ ّوطا

وِ زاًطدَ ضضایت زاضز. ظهاًی وِ زاًطدَ ضاضی ًيست ٍ یا ًگطش هٌفی ٍ یا ضَز گًَِ تلمی هی خا، ایي وٌس زض ایيهی

َاى ازضاوات ٍ یا ًگطش هثثت ضَز. تٌاتطایي ضضایت زاًطدَیاى هیهٌفؼل زاضز، زاًطدَ ًاضاضی تلمی هی َاًس تِ ػٌ ت

َاى یه حالت ضضایت ( 2008) 4تَحساىا (.3،2007چيّای یازگيطی تػَض ضَز )چي ٍ زاًطدَ ًسثت تِ فؼاليت ضا تِ ػٌ

وٌٌس. ضضایت تاتغ وٌس تا اًتظاضات ذَزش ضا تحمك زّس، تؼطیف هی وِ تَسظ فطزی وِ پياهس یا ػولىطزی ضا تدطتِ هی

سغح ًسثی اظ اًتظاضات ٍ زضن ػولىطز است. اًتظاضات هوىي است تِ هطاتة حتی لثل اظ ٍضٍز زاًطدَ تِ آهَظش ػالی 

چِ وِ زاًطدَ لثل اظ ٍضٍز تِ زاًطگاُ اًتظاض زاضز ضا تؼييي ضَز وِ هحمماى اتتسا آىهیتاضس وِ زض ایي غَضت پيطٌْاز 

ٍالغ هسائل هطتَط تِ ازضان ٍ تدطتِ زاًطدَیاى زض عَل سال  .زّسّای زاًطگاُ ضا پَضص هیوٌٌس. ضضایت زض 

است وِ زض عطاحی تطای  توایع تيي ًتایح یازگيطی ٍ ضطایظ یازگيطی، هؼطف ضضایت( 2011)5تِ تاٍض تطازفَضز

َاى یه هؼياض اًساظُآهَظش هؤثط، ًمص هٌحػط تِ فطزی ایفا هی گيطی هوىي است تيٌطی ضا زض وٌس. ضضایت تِ ػٌ

َاًس پایِتطضسی هيعاى ضضایت اظ تحػيل هی عطاحی آهَظضی فطاّن وٌس. ای تطای ضاٌّوایی زاًطدَیاى ٍ ضاذػی تطای ت

َفميت زاًطگاُ ضا ًطاى زّس. اظ سَی زیگط تطضسی ضضایت زاًطدَ زض افعایص آگاّی اظ تْثَز ػولىطزّا تاضس ٍ هيعاى ه

فطایٌس آهَظضی ٍ ويفيت آى هفيس تَزُ ٍ گَیای هيعاى ػاللِ ٍ تَخِ زاًطدَیاى تِ یازگيطی ٍ آهَظش است )ازضاوی، 

َاهلی چَى ترػع2012) 6ضحواىٍ ظاّطتَتَ  .(1390ضاهثس ٍ ػثسلی، ّای آهَظش هؼلواى، زٍضُ ( ًطاى زازًس وِ ػ

ضوي ذسهت اضائِ ضسُ، هحيظ یازگيطی ٍ اهىاًات والس زضس تاثيط هثثت ٍ لاتل تَخْی تط ضضایت زاًطدَیاى زض 

 آهَظش ػالی زاضز ٍ ترػع هؼلواى تأثيط گصاضتطیي ػاهل زض هياى توام هتغيطّاست.

پيططفت  زض ٌاسایی فاوتَضّای هَثطض تاضٌس.خاهؼِ هی تطیي الطاضهستؼس زاًطدَیاى اظ َّضوٌستطیي ٍ

 تسياضی اظ تاضس، پيططفت تحػيلی اظخولِ هسائلی است وِ زضهی گاهی تِ سَی تَسؼِ پایساض ّا،تَخِ تِ آى تحػيلی ٍ

ٍاًطٌاسی، هَضزتَخِ لطاض پيططفت . گيطز. پيططفت تحػيلی تِ هؼٌای همساض یازگيطی آهَظضگاّی فطز استهی هغالؼات ض

  ػسم تَخِ تِ ایي همَلِ است ٍ سعایی تطذَضزاضِ اّويت ت ّا اظّای آتی آىهَفميت زاًطدَیاى، زضوسةتحػيلی 
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َاّسضس هَخة واّص سغح ػلوی ٍواضایی زاًطدَیاى زضخاهؼِ تِ تثغ آى افت تحػيلی، اساسی ٍ  چٌيي، ّن. وًٌَی ذ

َازُ هطىالتی وِ تطای فطز زاًطدَ تط ػالٍُ ضىست تحػيلی، ٍاًی ضا ًيع تطای ٍی ایداز هیی ٍ ذاً وٌس، ذساضات فطا

َاّس خاهؼِ زض  اًساًی ٍ استؼسازّای تالمَُ هٌاتغ ٍ چطا وِ تاػث تِ ّسضضفتي هيعاى لاتل تَخْی اظ اهىاًات، زاضت، پی ذ

(. اضظیاتی 1388)تاضاًی ٍ ظضافطاًی،   گصاضزاختواػی تطخای هی اتؼاز فطزی ٍ اثطات غيطلاتل خثطاًی ضا زض التػازی ضسُ ٍ

پيططفت ٍ ػولىطز تحػيلی زض حَظُ آهَظش ٍ یازگيطی، تِ هثاتِ هفَْم وٌتطل ويفيت زض حَظُ تَليس غٌؼت است. تِ 

َاًس هَخة تضويي واضایی ٍ اثطترطی اًسٍذتِظتاى تَليس ایي اضظیاتی هی ّای ػلوی ٍ ػولی زض افطاز ّا ٍ هْاضتت

خات تَليس ضًَس ٍ تِ ایي تطتية تاظزُ واضذاًِؼلين ٍ تطتيت هحسَب هیهترػع ضَز وِ ّواًا هحػَل ًْایی حَظُ ت

َاٌّس ػلن ٍ فٌاٍضی وِ ّواى زاًطگاُ ّا ٍ هَسسات ػلوی ٍ آهَظضی ّستٌس تيص اظ پيص هَضز تمَیت ٍ تْثَز لطاض ذ

زّی  زضًظن ( ًطاى زاز وِ زذالت زازى زاًطد1387َحاج تالطی) (.1391ًسة، ضضيسی خْاى ٍ غفاضی،گطفت)سٌایی

هحوسی ٍ  ّوطاُ است. پيططفت تحػيلی ٍ ضضایت تيطتطی اظعطف زاًطدَ یاززّی تا -ّای یازگيطی ضطایظ ٍ فؼاليت

ٍاتستِ تِ ويفيت ػولىطز ًطاى زازًس  (1390ظازُ) تطن وِ ترص ظیازی اظ ضضایت زاًطدَیاى اظ تحػيل زض یه زاًطگاُ، 

 زاًطدَیاى ٍ هيعاى زستطسی تِ آًاى است. تسضیس اساتيس، ويفيت ووه ٍ هطاٍضُ آًاى تِ 

ٍ تطتيت ٍ ًظام سياسی است وِ تِ غَضت هتوطوع،  زضسی هتاثط اظ ساذتاض ًظام تؼلين ضیعیساذتاض ًظام تطًاهِ

هثحث توطوع ٍ ػسم توطوع زض ًظام  ضَز.ّا، تا زضخِ توطوع ظیاز تا حسالل توطوع تؼطیف هییا عيفی اظ ًظام غيطهتوطوع ٍ

َاى یىی اظ ػٌاغط ًظطی فطایٌس تطًاهِ ضیعیتطًاهِ  ضیعی زضسی ٍ اظ خولِ ػطغِ هٌْسسی تطًاهِ زضسی است.زضسی، تِ ػٌ

ضَز، هتوطوع ًيست گًَِ وِ تػَض هیضیعی زضسی هتوطوع، آى( تط ایي تاٍض است وِ ّيچ ًظام تطًاه1381ِهْطهحوسی)

َاذت تِ گًَِ یؼٌی اخطای تطًاهِ –ضَز ِ هیضیعی زضسی هتوطوع پٌساضتچِ ًظام تطًاهِ ٍ آى ای زضسی استاًساضز ٍ یىٌ

َاًی زاضتِ تاضس ٍالغ است -وِ تا تطًاهِ عطاحی ضسُ تغاتك ٍ ّور گط  اگطچِ، چٌيي تاٍضی تياى .تػَضی ذالف 

زض ًظام  اًسضواضاى ًظام آهَظضی تِ ٍیژُچِ زست زضسی است ٍ تػَض آىضیعی ّای هلوَس فطایٌس تطًاهِ ٍالؼيت

وٌٌس، هؼلواى ًيع زض ػول ّواى ضا تسٍى ون واست اخطا وٌٌس، تػَض زضستی ًيست. ضیعی زضسی هتوطوع اضازُ هی تطًاهِ

ٍالؼيت ضا ًيع اًىاض وطز وِ هدطیاى ٍ هؼلواى زض ًظام ّای هتوطوع، اظ ووتطیي اذتياض ٍ آظازی ػول هططٍع ٍلی ًثایس ایي 

زضسی تطذَضزاض ًيستٌس ٍ تيي هؼلواًی وِ اخاظُ ّيچ زذل ٍ تػطف ضسوی زض  سیل تطًاهِضسُ تطای تغييط ٍ تؼ ٍ ضٌاذتِ

ضَز، تلىِ هَضز تطَیك ٍ ّا ًِ فمظ هٌغ ًوی تطًاهِ اظ لثل عطاحی ضسُ ًساضًس تا هؼلواًی وِ ًَآٍضی ٍ اتتىاض ػول آى

 گيطًس، تفاٍت اساسی ٍخَز زاضز. توديس لطاض هی

ّای زضسی  تَیژُ زض آهَظش ػالی تسياض هَضز تاويس هؼلواى زض عطاحی ٍ اخطای تطًاهِاػغای آظازی ػول تِ 

ٍاگصاضی اذتياضاتی زض ظهيٌِ آهَظش ٍ تطًاهِ زضسی تِ زاًطگاُلطاض گطفتِ است. ضایس تِ ّويي زليل است وِ  ّا توایل تِ 

َاى تِ آیييا هیّزض ًظام آهَظش ػالی وطَض ها ًيع افعایص یافتِ است. اظ خولِ ایي تالش ای اضاضُ وطز وِ هغاتك ًاهِ ت

ّا زض سَم تَسؼِ ٍ تِ هٌظَض حطوت زض خْت ًْازیٌِ وطزى هطاضوت زاًطگاُ ّای تطًاهِآى ٍ تا استٌاز تِ سياست
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ٍاگصاضی اذتي ٍ اضتمای ويفيت آهَظش ػالی آیيي ظزاییتوطوع هسیطیت آهَظش ػالی،  ضیعی زضسی تِ اضات تطًاهًِاهِ 

ٍاتستِ تِ ٍظاضت ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضی تِ هَضز اخطا گصاضتِ ضسُ است. اّساف ایي آیييُزاًطگا ٍاخس ضطایظ  ًاهِ ّای 

ّا، ضٍظ آهس ضیعی زضسی زض زاًطگاُّای زضسی تا ًياظّای خاهؼِ، ًْازیٌِ وطزى تطًاهِضاهل اًغثاق ّطچِ تيطتط تطًاهِ

َاًایی، تٌاسة تيطتط تطًاهِّا تا تَخِ تِ تحَالت زاًص تططیضسى تطًاهِ ّا ّای زاًطگاُّای زضسی تا اهىاًات ٍ ت

تِ تػَیة ٍظیط ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضی ضسيس ٍ اظ  10/2/79تثػطُ زض تاضید  4هازُ ٍ  13تاضس. ایي آیيي ًاهِ زض  هی

ٍاگصاضی اذتياضات تطًاهِ زضسی تِ زاًطگاُ)آیييتاضید اتالؽ لاتل اخطا است  (.1379ّا،ًاهِ 

ٍاگصاضی اذتياضات عطاحی تطًاهِ زضسی تِ اػضای ّيات ػلوی ٍ  آى چِ خای تاهل زاضز ایي است وِ تا ٍخَز 

َاضز تسياضی یا زاًطگاُزاًطگاُ وٌٌس ٍ یا اػضای ّيات  ی استفازُ اظ ایي فطغت فطاّن ًویّا ظهيٌِ الظم ضا تطاّا زض ه

َاًایی ٍ اًگيعُ   چِ هغطح ضس، تطاساس آى وٌٌس.الظم ضا تطای ایفای  ایي ًمص ذَز اتطاظ ًویػلوی ذَز توایل یا ضایس ت

ای تاثيطی تط تَسؼِ حطفِوِ ضٍیىطزّای تطًاهِ زضسی استازاى زض والس زضس چِ هسألِ اغلی پژٍّص حاضط ایي است 

 آًاى ٍ ضضایت ٍ پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى زاضز؟

 

 ضناسی پژوهص روش
ٍالتػاز ٍ ػلَم  استازاى زٍضاهل:  ی آهاضی پژٍّصخاهؼِتَغيفی است.  پژٍّصضٍش  زاًطىسُ ازتيات ٍ ػلَم اًساًی 

اساتيس  ًفط اظ 11ؼساز ت تَز. ّای تحػيالت تىويلی)اضضس ٍ زوتطی(اختواػی ٍزاًطدَیاى ّواى استازاى زضزٍضُ

ای اساتيس تا ًِ هؼلواى تَز. سٌدص تَسؼِ حطفِاًتراب ضس، تِ ػثاضتی ًوًَِ زاًطدَیاى تاتغ ًوَّا  زاًطدَی آى140ٍ

ّای پژٍّطی، آهَظضی ٍ ذسهات زاًطگاّی ٍ اختواػی هَضز تطضسی زض سِ حَظُ فؼاليت اضیافتِاستفازُ اظ هػاحثِ ساذت

: تَسؼِ 17-26ّای ظیط لطاض گطفت )تيي لطاض گطفت. اهتياظ ًْایی ّط استاز تطاساس ًوطُ اوتساتی زض یىی اظ عيف

ای تاال(.تطای سٌدص ضضایت زاًطدَیاى  : تَسؼِ حطف37ِ-46ای هتَسظ، تيي : تَسؼِ حطفِ 27-36ای پایيي، تيي حطفِ

َال تستِ پاسد  23( تسٍیي ضسُ ٍ ضاهل 1386اظ پطسطٌاهِ استاًساضزی وِ تط اساس هسل وطن پاتطیه تَسظ وطهی) س

ٍایی ایي پطسطٌاهِ زض پژٍّص َایی هَضز تأیيس لطاض  پٌح اضظضی هی تاضس، استفازُ ضس.ض ٍایی هحت ّای لثلی اظ عطیك ض

ٍ زض ایي 93/0ّای لثلی تا استفازُ اظ آلفای وطًٍثاخ،  (. پایایی اتعاض  ًيع  زض پژٍّص1386گطفتِ است)وطهی ،

. پيططفت تحػيلی ّا تاظگطزاًسُ ضسپطسطٌاه115ِپطسطٌاهِ تَظیغ ضسُ تٌْا  140اظ تؼييي گطزیس. 92/0پژٍّص

ّای ووی اظ تطای تدعیِ ٍ تحليل زازُ ّا زض زضٍس هَضز تطضسی سٌديسُ ضس. اظ  عطیك ًوطات آى هٌترة  زاًطدَیاى

ٍاضیاًس یه آظهَى)ّای آهاض تَغيفی)هياًگيي ٍ اًحطاف هؼياض( ٍ آهاض استٌثاعی ضاذع عطفِ ٍ آظهَى تؼميثی تحليل 

LSD) .استفازُ ضس 
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هایپژوهشیافته

 ای استازاى تطاساس ضٍیىطز تطًاهِ زضسی آًاى تفاٍت ٍخَز زاضز.حطفِ تيي تَسغ فزضیٍ ايل:

تا اًحطاف  35ساظ زضسی ای استازاى تا ضٍیىطز تطًاهِوِ هياًگيي تَسؼِ حطفِّای پژٍّص حاوی اظ آى استیافتِ

 92/0تا اًحطاف هؼياض  4/26ضیع زضسی  ٍ ضٍیىط تطًاهِ 84/1تا اًحطاف هؼياض 5/30؛ ضٍیىطز اًتمال تطًاهِ زضسی 79/1هؼياض

ضیع ای ٍ استازاى پيطٍ ضٍیىطز تطًاهِساظ زضسی تاالتطیي هياًگيي تَسؼِ حطفِ ضس ٍ استازاى پيطٍ ضٍیىطز تطًاهِهی تا

ٍاضیاًس یه عطفِ  ًطاى زاز وِِ تاًس. ای ضا وسة وطزُزضسی ووتطیي هياًگيي تَسؼِ حطفِ  ػالٍُ، ًتایح آظهَى تحليل 

ّا زض والس زضس، تفاٍت هؼٌازاضی هطاّسُ  ای اساتيس تِ لحاػ ًَع ضٍیىطز هَضز استفازُ آى حطفِزض هيعاى تَسؼِ 

ضَز. ًتایح آظهَى تؼميثی  % اعويٌاى تأیيس هی95تا (. تطایي اساس فطؼ تحميك P  ٍ907/5 ;(8  ٍ2)F= 027/0ضَز ) هی

LSDضٍیىطزضاى تطًاهِ ساظ است ًسثت تِ تَسؼِ ای اساتيسی وِ  ًطاى زاز وِ هيعاى تَسؼِ حطفِ 3ُزض خسٍل ضواض

 ضیع است، تيطتط است.ای اساتيسی وِ ضٍیىطزضاى تطًاهِ حطفِ

 

 . تًصیف تًسعٍ حزفٍ ای اسبتید بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی 1شمبرٌ جديل
کمتزیه  تعداد وًع ريیکزد بزوبمٍ درسی

 ومزٌ
بیشتزیه 

 ومزٌ
اوحزاف  میبوگیه

 معیبر

 84/1 5/30 34 26 4 تطًاهِ زضسیاًتمال زٌّسُ 

 92/0 4/26 29 24 5 تطًاهِ ضیع زضسی

 79/1 35 38 32 2 تطًاهِ ساظ زضسی

 

 . مقبیسٍ تًسعٍ حزفٍ ای اسبتید بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی 2شمبرٌ جديل
هدوَع  هٌاتغ تغييطات ضاذع ّای آهاضی

 هدصٍضات

زضخِ 
 آظازی

هياًگيي 
 هدصٍضات

سغح  Fهمساض 
 هؼٌازاضی

ای  تَسؼِ حطفِ
 اساتيس

 تيي گطٍّی
 زضٍى گطٍّی

 ول

527/112 
200/76 
727/188 

2 
8 

10 

264/56 
525/9 

907/5 027/0 
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 . مقبیسٍ میشان تًسعٍ حزفٍ ای اسبتید بٍ لحبظ ريیکزد َبی بزوبمٍ درسی3شمبرٌ جديل
 iگزيٌ                 

 jگزيٌ 
اوتقبل 
 داوش

 سبسبزوبمٍ  بزوبمٍ ریش

ت
ضای

ض
 

 اوتقبل دَىدٌ 
 100/4- 500/4 - (i-jتفاٍت )

 131/0 083/0 - هؼٌازاضی سغح

 بزوبمٍ ریش
 600/8 -  (i-jتفاٍت )

 *010/0 -  هؼٌازاضی سغح

 بزوبمٍ سبس
 -   (i-jتفاٍت )

 -   هؼٌازاضی سغح

 

درسی. میبوگیه تًسعٍ حزفٍ ای اسبتید بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ 1ومًدار  

 
 

 تيي ضضایت زاًطدَیاى تطاساس ضٍیىطز تطًاهِ زضسی اساتيس تفاٍت ٍخَز زاضز. فزضیٍ ديم:

تا اًحطاف  22/4ساظ زضسیّای پژٍّص ًطاى زاز وِ هياًگيي ضضایت زاًطدَیاى اظ اساتيس تا ضٍیىطز تطًاهِیافتِ

تا اًحطاف هؼياض  72/3ضسیضیع زٍ ضٍیىطز تطًاه83/0ِهؼياضتا اًحطاف  03/4زضسی زٌّسُ تطًاهِ ؛ ضٍیىطز اًتمال91/0هؼياض

ضیع زضسی ووتطیي هياًگيي ساظ زضسی تيطتطیي ٍ استازاى پيطٍ ضٍیىطز تطًاهِ ضس ٍ استازاى پيطٍ ضٍیىطز تطًاهِتا هی 16/0

ٍاضیاًس یهِ اًس. تضضایت زاًطدَیاى ضا وسة وطزُ يي هيعاى ضضایت ت عطفِ ًطاى زاز وِػالٍُ، ًتایح آظهَى تحليل 



 ای هعلن توسعه حرفهفصلناهه علوی تخصصی 

 تحصيلی دانطجوياىها و رضايت و پيطرفت  ای آىدرسی استاداى در توسعة حرفه نقص رويکرد برناهه

 

 
11 

 
 

  2ضواره 

 سال دوم 

  1395زهستاى  

 

(. P  ٍ422/3 ;(112  ٍ2)F; 036/0زاًطدَیاى تِ لحاػ ًَع ضٍیىطز هَضز استفازُ اساتيس آًاى، تفاٍت هؼٌازاضی  ٍخَز زاضز)

 LSDآظهَى تؼميثی  ّا اظّا هياًگييضَز. تا تَخِ تِ هؼٌازاضی تفاٍتهی% اعويٌاى تأیيس 95تا فطؼ تحميك  تٌاتطایي،

ساظ زضسی است، ًسثت تِ  تطًاهِاستفازُ ضس. ًتایح ًطاى زاز وِ هيعاى ضضایت زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى 

تيطتط است. اها تيي ضضایت  زٌّسُ تطًاهِ زضسی است، ضیع زضسی ٍ اًتمالضضایت زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِ

 زٌّسُ تطًاهِ زضسی است، تفاٍتی هطاّسُ ًطس.  ٍ اًتمال سیضیع زض زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِ

 

 . تًصیف میشان رضبیت داوشجًیبن بزاسبس ريیکزد بزوبمٍ درسی استبدان4شمبرٌ جديل
ِ زضسی  اًحطاف هؼياض هياًگيي تيطتطیي ًوطُ ووتطیي ًوطُ تؼساز ًَع ضٍیىطز تطًاه

 91/0 03/4 5 75/1 54 اًتمال زٌّسُ تطًاهِ زضسی

 83/0 72/3 5 2 46 تطًاهِ ضیع زضسی

 16/0 22/4 5 62/2 15 تطًاهِ ساظ  زضسی

 

 مقبیسٍ میشان رضبیت داوشجًیبن تحصیالت تکمیلی بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی .5شمبرٌ جديل

 مىببع تغییزات شبخص َبی آمبری
مجمًع 
 مجذيرات

درجٍ 
 آسادی

میبوگیه 
 مجذيرات

مقدار 
F 

سطح 
 معىبداری

 ضضایت
 تيي گطٍّی
 زضٍى گطٍّی

 ول

144/4 
823/87 

967/71 

2 
112 

114 

072/2 
606/0 

422/3 036/0* 

 % معىبدار است.1** در سطح   % معىبدار است.5* در سطح 

 

 امکبوبت بٍ لحبظ ريیکزد بزوبمٍ درسی -مقبیسٍ میشان رضبیت کلی ي رضبیت اس سبسمبودَی  .5جديل

 iگطٍُ                 

 jگطٍُ 

اًتمال 
زٌّسُ 

-تطًاهِ
 زضسی

تطًاهِ ضیع 
 زضسی

 تطًاهِ ساظ
 زضسی

ت
ضای

ض
 

اًتمال زٌّسُ 
 تطًاهِ زضسی

 34503/0- 14294/0 - (i-jتفاٍت )

 530/0 *029/0 - هؼٌازاضی سغح

 تطًاهِ ضیع زضسی
 48797/0 -  (i-jتفاٍت )

 *037/0 -  هؼٌازاضی سغح

 تطًاهِ ساظ زضسی
 -   (i-jتفاٍت )

 -   هؼٌازاضی سغح
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 فطضيِ سَم: تيي پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى تطاساس ضٍیىطز تطًاهِ زضسی اساتيس تفاٍت ٍخَز زاضز.

تا  35/17ضیع زضسی وِ هياًگيي پيططفت تحػيلی زاًطدَیاى استازاى تا ضٍیىطز تطًاهِ ّای پژٍّص ًطاى زازیافتِ

تا  86/15ساظ زضسیٍ ضٍیىطز تطًاهِ 01/2تا اًحطاف هؼياض 53/16زضسی زٌّسُ تطًاهِ ؛ضٍیىطز اًتمال 48/1اًحطاف هؼياض

ضیع زضسی تيطتطیي پيططفت تحػيلی ٍ زاًطدَیاى  طدَیاى استازاى تا ضٍیىطز تطًاهِزاً ٍ است 98/0اًحطاف هؼياض 

ٍاضیاًس ُ، ًتایح ػالٍِ اًس. تساظ زضسی ووتطیي پيططفت تحػيلی ضا وسة وطزُاستازاى تا ضٍیىطز تطًاهِ آظهَى تحليل 

س زضس، تفاٍت زض هيعاى پيططفت تحػيلی تِ لحاػ ًَع ضٍیىطز هَضز استفازُ اساتيس زض وال عطفِ  ًطاى زاز وِ یه

% اعويٌاى تأیيس ضس. ًتایح آظهَى 95(. تٌاتطایي فطؼ تحميك تا P  ٍ216/4 ;(112  ٍ2)F; 017/0)هؼٌازاضی ٍخَز زاضز

سياست ًسثت تِ  ضیع زضتطًاهِ پيططفت تحػيلی زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز استازاًطاى ًطاى زاز وِ هيعاى LSDتؼميثی 

زٌّسُ تطًاهِ زضسی است، تيطتط است.  ساظ زضسی ٍ اًتمال تحػيلی زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز استازاًطاى تطًاهِ پيططفت

ضسی است ًسثت تِ پيططفت ز ّوچٌيي هيعاى پيططفت تحػيلی زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى اًتمال تطًاهِ

 ساظ زضسی است، تيطتط است. تحػيلی زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِ
 

 تًصیف پیشزفت تحصیلی داوشجًیبن تحصیالت تکمیلی بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی  .6شمبرٌ جديل

 تعداد وًع ريیکزد بزوبمٍ درسی
کمتزیه 

 ومزٌ
بیشتزیه 

 ومزٌ
 میبوگیه

اوحزاف 
 معیبر

 01/2 53/16 20 12 57 اًتمال زٌّسُ تطًاهِ زضسی

 48/1 35/17 20 13 42 تطًاهِ ضیع زضسی

 98/0 86/15 17 14 10 تطًاهِ ساظ زضسی

 

 مقبیسٍ میشان پیشزفت تحصیلی داوشجًیبن تحصیالت تکمیلی بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی  .7شمبرٌ جديل

 ضاذع ّای آهاضی
 هٌاتغ تغييطات

هدوَع 
 هدصٍضات

زضخِ 
 آظازی

هياًگيي 
 هدصٍضات

 Fهمساض 
سغح 

 هؼٌازاضی

پيططفت 
 تحػيلی

 تيي گطٍّی
 زضٍى گطٍّی

 ول

047/26 
442/327 
489/353 

2 
106 
108 

024/13 
089/3 

216/4 017/0 

 

 مقبیسٍ میشان پیشزفت تحصیلی داوشجًیبن بٍ لحبظ ريیکزد مًرد استفبدٌ اسبتید در کالس درس  .8شمبرٌ  جديل
 iگزيٌ                 

 jگزيٌ 

اوتقبل بزوبمٍ 
 درسی

ریش بزوبمٍ
 درسی

 بزوبمٍ سبس
 درسی
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ت
ضای

ض
 

اًتمال زٌّسُ 
 تطًاهِ زضسی

 -8276/0- 6707/0 - (i-jتفاٍت )

 268/0 *023/0 - هؼٌازاضی سغح

تطًاهِ ضیع 
 زضسی

 4983/1 -  (i-jتفاٍت )
 *017/0 -  هؼٌازاضی سغح

تطًاهِ ساظ 
 زضسی

 -   (i-jتفاٍت )
 -   هؼٌازاضی سغح

 

. میبوگیه پیشزفت تحصیلی داوشجًیبن بٍ لحبظ ريیکزدَبی بزوبمٍ درسی2ومًدار شمبرٌ  

 

 بحث و نتيجه گيری
تطاساس ًَع ضٍیىطز تطًاهِ زضسی هَضز استفازُ آًاى ای اساتيس ًطاى زاز وِ تيي سغح تَسؼِ حطفِ ّای پژٍّصیافتِ

وِ ضٍیىطزضاى  ساظ زضسی است، ًسثت تِ اساتيسیّا تطًاهِ زضسی آىاساتيسی وِ ضٍیىطز تطًاهِ تفاٍت ٍخَز زاضز ٍ

َاى گفت وِ هطاضوت ٍ هی تطاساس ایي یافتِ پژٍّصاًس. ای تاالتطی زست یافتِ تَسؼِ حطفِ زضسی است تِ ضیع تطًاهِ ت

استاز تا افعایص ًمص  ّا ضسُ است ٍ ای آىزذالت اساتيس زض عطاحی ٍ اخطای تطًاهِ زضسی هَخة افعایص تَسؼِ حطفِ

ضایس ػلت ایي اهط آى است وِ اساتيسی وِ اظ تداضب  ّا ًيع افعایص یافتِ است. ای آى زض تطًاهِ زضسی تَسؼِ حطفِ

َاضز  ّای زضسی اظ پيص آهازُّای تطًاهِچاضچَب آهَظضی ٍ پژٍّطی تاالیی تطذَضزاضًس، ذَز ضا زض ضسُ وِ زض تطذی ه

زضسی تْطُ وٌٌس ٍ اظ تداضب آهَظضی ٍ پژٍّطی ذَز تطای اغالح ٍ تْثَز تطًاهِتاضٌس، هحسٍز ًویلسیوی ٍ ًاهٌاسة هی

َاًس تهی گيطًس ٍ تِ عَض لغغ، ًظطات ٍ تداضتیهی َاًِ فؼاليت ِوِ ت هفيس تاضستْثَز تطًاهِ زضسی  طای تغييط ٍت ّای پطت
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( ٍ 2004(، ويٌگ )2010ّای ایي پژٍّص تا ًتایح پژٍّص ضاٍض)یافتِ .تاضس حاغل ضسُای ٍ تِ ضٍظ حطفِ

 ّوسَ است.( 2008وطوگع)

زضسی هَضز ضٍیىطز تطًاهِّای پژٍّص ًطاى زاز وِ زض هيعاى ضضایت ولی زاًطدَیاى تِ لحاػ ًَع یافتِ

ساظ  یاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِاستفازُ اساتيس زض والس زضس، تفاٍت هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ هيعاى ضضایت زاًطدَ

 ضیع زضسی ٍ اًتمال زٌّسُ تطًاهِ زضسی است،زضسی است، ًسثت تِ ضضایت زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِ

زٌّسُ تطًاهِ زضسی است، تفاٍتی  ضیع زضسی ٍ اًتمالضایت زاًطدَیاًی وِ ضٍیىطز اساتيسضاى تطًاهِتيطتط است. اها تيي ض

َاى گفت تَخِ الظم تِ ًياضّای زاًطدَیاى، خلة هطاضوت آًاى زض  هطاّسُ ًطس. زض تَخيِ ایي یافتِ پژٍّص ضایس تت

ل تيي استاز ٍ زاًطدَ، تالش زاًطدَیاى تيص عطاحی ٍ اخطای تطًاهِ زضسی ٍ خَ ػاعفی هثثت حاغل اظ ّوىاضی هتمات

استازاًی  وِ زض  تِ تياًی زیگط، ساذتِ است. اظ زٍ ضٍیىطز زیگط تطًاهِ زضسی، هَخثات ضضایت زاًطدَیاى ضا فطاّن

اظ ضاّثطزّای هتٌَػی زض والس وٌٌس گيطًس، تالش هیزضسی ًمص فؼال ٍ پَیایی ضا تطػْسُ هی عطاحی ٍ اخطای تطًاهِ

 اًدام گيطًس، زاًطدَیاى ضغثت ٍ توایل تيطتطی تطای هغالؼِ ٍ تحميك ٍتتْطُ  یاىٍ هتٌاسة تا ًياظ زاًطدَ زضس

َا ٍ اهىاًات آهَظضی ًيع افعایص هیّای آهَظضی والس زاضًس ٍ تِ تثغ آى فؼاليت  .یاتس ضضایت آًاى اظ زضس، استاز ٍ هحت

تدطتيات ٍ تىاليف یازگيطی  زاًص،تِ فطاتط ضفتي اظ  یاىزاًطدَ ػاللِتِ زليل  تحػيالت تىويلی ّایزٍضُ ایي اهط زض

ساظ زضسی ٍ اگطچِ، ضٍیىطزّای تطًاهِتطذَضزاض است. زضسی ضسوی، اظ اّويت ٍ اضظش تيطتطی  تيٌی ضسُ زض تطًاهِپيص

ل است، تا ایي ٍخَز، زض  ّای آهَظضی غيط هتوطوعزضسی، غالثاً زض ًظام ساظٍیژُ ضٍیىطز تطًاهِِ ت ضیع زضسی،تطًاهِ هتسٍا

ّای ذَز ضا تا استفازُ اظ ضاّثطزّای تؼاهلی ٍ هطاضوتی ازاضُ تستط آهَظش ػالی وًٌَی ها ًيع ّستٌس وساًی وِ والس

وِ یه تطًاهِ زضسی تدَیع ضسُ ٍ استاًساضز زض والس  وٌٌس. استفازُ اظ ایي ضٍیىطزّا تِ ٍضَح تياى تياًگط آى استهی

َاًاییّا ٍ تاٍض تأثيط اظ زیسگاُِ زض سيستن هتوطوع تاضس، تیزضس ّط چٌس و ّا ٍ ایداز تغييطات زض ّای آىّای اساتيس ٍ ت

ّایی اظ تطًاهِ زست تِ عطاحی خسیس ٍ هتٌاسة تا آى ًيست ٍ اهتساز ایي پيَستاض تا خایی است وِ هؼلن زض لسوت

 تاظ ٍ تؼاهلی تاضس ٍ  والس زضس فضای اًساظُّط وِ تِ  ایيظًس ٍ سطاًدام   َز هیّای زاًطدَیاى ذ ًياظّا ٍ ٍیژگی

َا زاضتِ تاضس، ّا تِ یازگيطی  توایل ٍ ضغثت آى زاًطدَیاى زض تطًاهِ زضسی ًمص هَثطی غيط اظ زضیافت هٌفؼالًِ هحت

ّای تيطتط  اهِّا اظ تطً ایي اهط زض زٍضُ تحػيالت تىويلی تِ ذاعط ضضس ػلوی زاًطدَیاى ٍ اًتظاضات آى تيطتط هی ضَز.

 .ذَضز تِ چطن هی

 اساتيسضاى زضسی وِ ضٍیىطز تطًاهِ تحػيلی زاًطدَیاًی هيعاى پيططفت ّای ایي پژٍّص،یافتِ تطاساس ّوچٌيي، 

 ساظ زضسی یاّا تطًاهِ استازاى آى وِ ضٍیىطز تحػيلی زاًطدَیاًی است زضسی است تيطتط اظ پيططفت ضیعتطًاهِ

زٌّسُ تطًاهِ زضسی ًيع تيص اظ  ی زاًطدَیاى پيطٍ استازاى اًتمالتحػيل سياست ٍ پيططفت زض زٌّسُ تطًاهِ اًتمال

اثطپصیطی اظ ضٍیىطزّای  تطپيططفت تحػيلی زاًطدَیاى، ػالٍُ  تثييي ایي یافتِ تایس گفت، زض .استساظ زضسی تطًاهِ

َاهل هرتلف زیگطی چَى فؼاليت زضسی تطًاهِ  ّا ٍضٍیِ يطی، اًتظاضات استاز ٍ زاًطدَ،ّای یازگاستاز، هتاثط اظ ػ
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ل اضظضياتی، ظهاى ٍ ضطایظ اضظضياتی، ػازات هغالؼِ زاًطدَیاى ٍ ... است. زض ضٍیىطز تطًاهِ ضيَُ ساظ زضسی، ّای هتسٍا

گيطز؛ ٍلی ضيَُ هی ٍ عی هطاحل هرتلفی غَضت فطایٌسی ٍ هثتٌی تط ػولىطز اضظیاتی اظ یازگيطی زاًطدَیاى ػوستاً

َا ٍ هٌحػط ضسى آى تِ تطًاهِ زضسی اظ یه سَ تِ زليل اضظضياتی زض ضٍیىطز اًتمال تطًاهِ زضسی اظ  هحسٍز تَزى هحت

 زازى تطاساس سثه ٍ سيالی زض اهتحاى عَالًی زاًطدَیاى تحػيالت تىويلی اظ سَی زیگط تدطتيات ضسُ ٍپيص تؼييي

ّا  تحاى است. اظ ایي ضٍ ، پایيي تَزى هياًگيي زاًطدَیاًی وِ استازاى آىضایح ٍ غالثا زض ًتيدِ هغالؼِ پایاى تطم ٍ ضة اه

ٍالؼيتوٌٌس، هٌغمی تِ ًظط هیساظ زضسی پيطٍی هیاظ ضٍیىطز تطًاهِ تط ػولىطز زاًطدَیاى ًعزیه ضسس ٍ احتواال تِ  

ٍ ًياظّای زاًطدَیاى ساظگاض  تا ضطایظهتٌاسة  ضیع زضسی، تطًاهِ زضسی تيطًٍیزض ًمص تطًاهِ است. زض ضٍیىطز استاز

 پصیط ٍ هؼلواى زض تغثيك تطًاهِ زضسی تا ضطایظ والس زضس ًمص فؼالی زاضًس. زضسی واهالً اًؼغافضَز، تطًاهِهی

َاًس اهطی عثيؼی تاضس. تٌاتطایي، وسة ًتيدِ هغلَب ًسثتاً  (،1387حاج تالطی) ایي یافتِ تا  ًتایح پژٍّصتاال هی ت

 ( ّوسَ است.2008(، ضاٍض ٍ زیگطاى)1390ػثساهلل ظازُ)ضطیف ظازُ ٍ 

زضسی اػن اظ عطاحی، اخطا ٍ اضظضياتی،  ّای تطًاهِ افعایص هطاضوت اساتيس زض تػوين گيطی سطاًدام تایس گفت

َاًس تِ ساظگاضی یا ذلك تطًاهِ هی زاًطدَیاى ّای زضسی هٌدط ضَز. زض چٌيي ضطایغی ػالٍُ تط تَخِ تِ ًياظ ٍ ػالیك ت

ضَز ٍ هرتلف تسْيل هی زضوالس زضس ٍ ایداز فضای تاظ ٍ تؼاهلی، ًِ فمظ تحمك اّساف آهَظش ػالی زض اتؼاز

ای تلىِ تَسؼِ حطفِ ضًَس،تيٌی آیٌسُ آهازُ هیزاًطدَیاى ضا تطای ظًسگی زض زًيای پيچيسُ ٍ تِ ضست غيطلاتل پيص

تطًاهِ  ًيع تِ زًثال زاضز. الثتِ، پژٍّص تيطتط زض ظهيٌِ ضٍیىطزّای تحػيلی زاًطدَیاى ضا  اساتيس، ضضایت ٍ پيططفت

چٌيي  يطاى زض هماعغ هرتلف تحػيلی ٍ ّنّای زضس ٍ تاثيط آى تط یازگيطی فطاگزضسی ٍ ًمص هسضساى زض والس

َاًس ضاُّای هرتلف پژٍّص هیاستفازُ اظ ضٍش َاى یىی ًمص هسضساى زض تطًاهِ زضسی  گطای فْن تيطتط  زض تاضُ ت تِ ػٌ

َاهل ٍ هَلفِاظ هْن  ّای ًظام آهَظضی تاضس.تطیي ػ
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