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چکیذه:
پػٞٚف حبضط ثب ٞسف اضظیبثی ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی زٚض ٜاثتسایی ،اظ زیسٌب ٜزا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ
نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع وبضثطزی  ٚث ٝضٚـ تٛنیفی – پیٕبیكی ثٛز ٜاؾت .جبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ وُ
زا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ ضقت ٝػّ ْٛتطثیتی پطزیؽ قٟیس ثٟكتی  ٚاِعٞطا(ؼ) ظ٘جبٖ(و ٝزضؼ وبضٚضظی 2ٚ 1ضا ٌصضا٘سٜا٘س)
ٔی ثبقس .اظ ثیٗ ایٗ زا٘كجٛیبٖ ٘ 148فط ث ٝنٛضت تهبزفی عجمٝای ا٘تربة  ٚاظ پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝجٟت اضظیبثی
ٚیػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ضإٙٞبی آٖ ٞب زض وبضٚضظی ،اؾتفبزٌ ٜطزیس .ضٚایی پطؾكٙبٔ ٝتٛؾظ اؾبتیس ٔحتطْ ػّ ْٛتطثیتی ٚ
ضٚا٘كٙبؾی ٔٛضز تبئیس  ٚپبیبیی آٖ اظ عطیك ٔحبؾج ٝآِفبی وط٘ٚجبخ  ./ 97ث ٝزؾت آٔس٘ .تیج ٝپػٞٚف ٘كبٖ زاز وٝ
ٔؼّٕبٖ ٔطثٛع ٝزض ٔجٕٛع ٚیػٌیٞب ،زض ؾغح "٘ؿجتبً ٔغّٛة"  ٚزض ٔٛضز ته ته ٚیػٌیٞبی حطفٝای ،تٟٙب زض ٚیػٌی
اضظقیبثی آٔٛظقی زض ؾغح "ٔغّٛة" ٞؿتٙس  ٚزض ؾبیط ٚیػٌیٞب زض حس "٘ؿجتبً ٔغّٛة" ٔیثبقٙس.
کلیذ واژهها :ارزیبثی ،يیصگی حرفٍای ،معلمبن اثتدایی ،کبريرزی
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هقذهه
٘ظبْ جسیس آٔٛظقی ثط ذالف اٍِٛی ؾٙتی ا٘تمبَ زا٘ف ،ثط پطٚضـ زا٘فآٔٛظاٖ فىٛض تإویس زاضز ،زا٘فآٔٛظا٘ی و ٝلسضت
قٙبذت  ٚاؾتفبز ٜاظ آٔٛذتٞٝبی ذٛز ضا زاض٘س  ٚپطزاظـ وٙٙس ٜاعالػبت ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس .ثطای تطثیت چٙیٗ
زا٘فآٔٛظا٘ی ٘یبظ ثٔ ٝؼّٕب٘ی اؾت و ٝزاضای قبیؿتٍیٞبی الظْ حطفٝای ثٛز ٚ ٜثتٛا٘ٙس اظ زا٘ف ٟٔ ٚبضت ذٛز زض
ٔٛلؼیت ٞبی ٔرتّف ث٘ ٝحٔ ٛمتضی اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس(آلبظاز .)1393،ٜقبیؿتٍی ٞط ٘ظبْ آٔٛظقی ث ٝا٘ساظ ٜقبیؿتٍی
ٔؼّٕبٖ آٖ اؾت ،اظ ایٗ ضٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ٔؼّٟٓٓٔ ،تطیٗ ػض٘ ٛظبْ آٔٛظقی زض فطایٙس یبززٞی  -یبزٌیطی  ٚث ٝػٛٙاٖ
ٔؼٕبض انّی ٘ظبْ آٔٛظقی اؾت .ثسیٗ جٟت ٔؼّٓ ثبیس زاضای لبثّیت حطفٝای قبیؿتٝای ثبقس .لبثّیت حطفٝای ث ٝایٗ
ٔؼٙبؾت و ٝفطز زا٘ف  ٚاعالػبت وبفیٍ٘ ،طـ ٔثجت  ٚقرهیت لٛی زاقت ٝثبقس ،اظ ٟٔبضتٞبی ٛٞقی  ٚػّٕی
ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜاظ ٟٔبضتٞبی اجتٕبػی ثی ثٟط٘ ٜجبقس(ظیٗ اِسیٙی ٔیٕٙسٛٔ ،ؾی پٛض  ٚجٛازیّٔ .)1384 ،ىی()1391
٘یع نالحیت حطفٝای ٔؼّٓ ضا قبُٔ ٔجٕٛػٝای اظ قٙبذتٞبٌ ،طایفٞب ٟٔ ٚبضتٞبیی ٔیزا٘س ؤ ٝؼّٓ ثب وؿت آٖٞب ثٝ
پطٚضـ جؿٕی ،ػمّی ،ػبعفی ،اجتٕبػی ٔ ٚؼٛٙی فطاٌیطاٖ وٕه ٔیوٙس .ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝجٟبٖ ث ٝؾطػت زٌطٌٖٛ
ٔیقٛز٘ ،مف ٔؼّٕبٖ ٘یع ثبیس ٘ؿجت ثٌ ٝصقت ٝتغییط یبثس  ٚاظ ٘مف ا٘تمبَزٙٞس ٜزا٘ف ،ث ٝتؿٟیُ وٙٙس ٜزض یبزٌیطی
ثسَ قٛز(ٌٛیب  ٚػؿٍطی ،1391،اَ فىی  ٚازْ ذبٔیؽ  ،)2014،1ث ٝػجبضتی زیٍط ٘مف ٔؼّٓ ثبیس اظ «زا٘كٛضی زض
نح »2 ٝٙثٔ « ٝسزضؾب٘ی زض حبقی » 3 ٝتغییط یبثس( ثبلطی .)1392،
زض آضٔبٖٞبیی و ٝاظ ؾٛی نبحت٘ظطاٖ ثطای ٘ظبْٞبی تؼّیٓ  ٚتطثیت ٔغطح ٔیقٛز اظ ٔؼّٓ ث ٝػٛٙاٖ ٘مغٝ
اتىبی ٞط تغییط  ٚتحِٛی یبز ٔی قٛز(ٟٔطٔحٕسی .)1392،ثسیٗ ؾبٖ أطٚظ ٜجٟت تح َٛزض فطاٌیطاٖ ،آٔٛظـ فمظ
تسضیؽ  ٚیبززازٖ ٘یؿت ثّى ٝثطاٍ٘یرتٗ  ٚضإٙٞبیی یبزٌیط٘سٌبٖ ٟٓٔ ،تط اظ آٖ اؾتٔ .ؼّٓ ٔٛفكٔ ،ؼّٕی ٘یؿت و ٝتٟٙب
آٔٛظـ ٔیزٞس ،ثّى ٝوؿی اؾت و ٝفطنتٞبی یبزٌیطی ضا فطأ ٓٞی ؾبظز(قؼبضی ٘ػاز ٚ ) 1381،فطآیٙس یبزٌیطی ضا ثب
ٞسایت نحیح ،تؿٟیُ ٔیٕ٘بیس( وی٘ٛؽ  .) 2007،4ثطای تحمك ایٗ أط  ٚایجبز ٘ٛآٚضی زض آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٘یبظ اؾت وٝ
پیكبپیف تغییطات ویفی ٔٙبؾت زض ٔؼّٕبٖ ثٚ ٝلٛع پیٛؾت ٝثبقس(ضئٛفٌٛ .)1386 ،زِس٘ )1992 ( 5یع ث ٝإٞیت
انالحبت ثطای آٔبزٜؾبظی ٔؼّٕبٖ تإویس وطزٔ ٚ ٜؼتمس اؾت ؤ ٝؼّٕبٖ ضا ثبیس ثطای وؿت نالحیتٞبی حطفٝای آٔبزٜ
وطز.
٘تبیج پػٞٚفٞبی ا٘جبْ یبفت ٝزض ذهٛل نالحیت حطفٝای ٔؼّٕبٖ٘ ،كبٖ ٔیزٞس ِٔٛفٞ ٝبی ٔرتّفی زض
تؼییٗ ایٗ نالحیت ٞب ٘مف زاض٘س ،ث ٝعٛضیو٘ ٝتبیج تحمیمی ؤ ٝطوع تحمیمبت آٔٛظـ ٛ٘ ٚآٚضی ٚاثؿت ٝث ٝؾبظٔبٖ
ٔكتطن التهبز  ٚتٛؾؼ ٝزض ؾبَ  1994ا٘جبْ زازٛٔ ،ٜضٛع ویفیت تسضیؽ ٔؼّٓ ،زض  11وكٛض اؾتطاِیب ،اتطیف ،فٙال٘س،
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فطا٘ؿ ،ٝایتبِیب ،غاپٗ٘ ،یٛظِٙس٘ ،طٚغ ،ؾٛئس ،اٍّ٘ؿتبٖ  ٚآٔطیىب ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٚ ٜنالحیتٞبى ظیط ثطای افعایف
ویفیت تسضیؽ ٔؼّٓ تؼییٗ وطز ٜاؾت:
٘كبٖ زازٖ تؼٟس ،زاقتٗ زا٘ف ٟٔ ٚبضت الظْ ،ػكك  ٚػالل ٝث ٝزا٘فآٔٛظأٖ ،تهف ث ٝضفتبضٞبی اذاللی ٕ٘،ٝ٘ٛ
ازاض ٜوطزٖ ٔؤثط ٌطٜٞٚب ،اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی جسیس ،تؿّظ ثط اٍِٞٛبی چٙسٌب٘ ٝیبززٞی – یبزٌیطی ،اثتىبض زض اضائٝ
تٕطیٗٞبی ػّٕی ،قٙبذتٗ ٘یبظٞبی فطزی زا٘فآٔٛظاٖ  ٚتجبزَ آضاء  ٚػمبیس ثب ٕٞىبضاٖٞ .ب٘تّی ٘ )2008 (1یع لبثّیتٞبی
حطفٝای ٔؼّٕبٖ ضا زض ؾ ٝظٔی ٝٙزا٘ف حطفٝای ،ػُٕ حطفٝای  ٚتؼٟس حطفٝای زؾتٝثٙسی وطز ٜاؾت .زا٘ف حطفٝای
قبُٔ زا٘ف ٔحتٛا ،قٙبذت زا٘فآٔٛظ  ٚآٌبٞی اظ تسضیؽ  ٚیبزٌیطی اؾت ،ػُٕ حطفٝای اظ عطاحی یبزٌیطی ،ایجبز
ٔحیظ یبزٌیطی  ٚاضظقیبثی یبزٌیطی تكىیُ قس ٜاؾت  ٚتؼٟس حطفٝای قبُٔ یبزٌیطی حطفٝایٔ ،كبضوت ،ضٞجطی،
اضظـٞب ،اضتجبعبت  ٚاذاللیبت ٔیثبقس .عجك زیسٌبٞ ٜبی جسیسِ تسضیؽ ،ایجبز ٔحیظٞبی یبزٌیطی چبِف ثطاٍ٘یع،
تطغیت فطاٌیطاٖ ثٔ ٝكبضوت فؼبَ ،فطا ٓٞآٚضزٖ فطنت فؼبِیتٞبی ػّٕی ٘ظیط تجطث ،ٝآظٔبیف ٔ ٚكبٞس ٜثطای فطاٌیطاٖ
 ٚتٛج ٝلطاض زازٖ ػالئك  ٚآضٔبٖٞبی فطاٌیطٔ ،ؼٙبزاض وطزٖ ٔٛضٛػبت زضؼ جٟت أىبٖ ا٘تمبَ آٔٛذتٞٝبی فطاٌیطاٖ ثٝ
ٔٛلؼیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌی اظ جّٕٚ ٝظبیف ٔٔ ٟٓؼّٕبٖ زض أط آٔٛظـ اؾت (جّیّی ٘ ٚیه فطجبْ.)1391،
حبتٕی( )1383زض عطاحی ٔسَ اضظقیبثی ػّٕىطز ٔؼّٕبٖ زٚض ٜاثتساییٔ ،ؤِفٞٝبی نالحیت ٔؼّٕبٖ ضا؛ آٌبٞی اظ ٔٛضٛع
تسضیؽ ٘ ٚح ٜٛتسضیؽ آٖٔ ،سیطیت ثط یبزٌیطی زا٘ف آٔٛظاٖ ،اضظیبثی ٔٙظٓ پیكطفت تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ ،تؼٟس زض
ثطاثط تٛؾؼ ٝحطفٝای ذٛز ،ضػبیت ٔمطضات ازاضی ،ثطذٛضز ٔٙبؾت ثب اِٚیبی زا٘ف آٔٛظاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ،ا٘تمبَ تجطثیبت ثٝ
ٕٞىبضاٖ ،پكتىبض  ٚجسیت زض وبض ،ذاللیت ،ا٘ؼغبفپصیطی ،ضػبیت اضظـٞبی زیٙی ،ػاللٕٙسی ث ٝتؼّیٓ  ٚتطثیت ،آٌبٞی
اظ ف ٖٛٙازاض ٜوالؼ ،قٙبذت تفبٚتٞبی فطزی زا٘فآٔٛظاٖ  ٚزاقتٗ ضٚحیٕٞ ٝىبضی ثب ٔسضؾٔ ٝیزا٘س.
ثب تٛج ٝثٛٔ ٝاضز شوط قس ٜزض پػٞٚفٞبٚ ،یػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ثؿیبض ٌؿتطز ٜاؾت .أب زض ایٗ پػٞٚف ثٝ
اضظیبثی ٞفت ٚیػٌی حطفٝای ٔ ٟٓاظ جّٕٝ؛ «ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ»« ،ایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت»« ،ضٚـ تسضیؽ»،
«اضظقیبثی آٔٛظقی»ٕٞ « ،ىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ»« ،ث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی» « ٚفؼبِیت زضجٟت تٛؾؼٝ
حطفٝای» ؤ ٝؼّٕبٖ ،ثٚ ٝیػٔ ٜؼّٕبٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی زٚض ٜاثتسایی ثبیس زاقت ٝثبقٙس ،پطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض ازأ ٝثٝ
٘تبیج پػٞٚف ٞبی نٛضت ٌطفت ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙاقبض ٜقس ٜاؾت.
زض ظٔی ٝٙثط٘بٔٝضیعی آٔٛظـ٘ ،تبیج تحمیمبت آثیبض( )1384ثیبٌٖط ایٗ اؾت و ٝثیكتط ٔؼّٕبٖ اظ ان َٛیبزٌیطی
 ٚعطاحی آٔٛظقی اعالع وبفی ٘ساض٘س ،أب پػٞٚف ٘بزضی ،حبجیظاز ،قطیؼتٕساضی  ٚؾیف ٘طالی(ٔ )1389یعاٖ آٌبٞی
ٔؼّٕبٖ اظ عطاحی آٔٛظقی ضا زض حس ٔتٛؾظ  ٚظیبز اضظیبثی وطز ٜاؾت .آٌبٞی اظ ان َٛعطاحی آٔٛظقی  ٚان َٛیبزٌیطی
 ٚاؾتفبز ٜاظ اٍِٞٛبی عطاحی آٔٛظقی ٘ٛیٗ اظ جّٕ ٝاٍِٛی ؾبذتبضٌطایی( ) E2زض افعایف ؾغح یبزٌیطی زا٘فآٔٛظاٖ
ٔٛثط اؾت( فبضّیبٖ ٜٛ٘ ،اثطاٞیٓ  ٚؾطالی.)2010،
1 Huntly
2 Engaging , Exploration, Explanation ,Elaboration, Evaluation
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ٔحیظ یبزٌیطی اقبض ٜث ٝثبفت اجتٕبػی ،ضٚا٘ی  ٚآٔٛظقی زاضز و ٝزا٘فٍ٘ ،طـ ٟٔ ٚبضت یب ث ٝعٛض وّی
یبزٌیطی زا٘فآٔٛظاٖ ضا تحت تبثیط لطاض ٔیزٞس( نبضٔی ٘ٛضی ،نبضٔی ٘ٛضی ،اٚجی ٘ػاز  ٚظاضػیٔ .)1394،غبِؼبت
زیٛیس ٘ )2010(1كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ازضاوبت زا٘فآٔٛظاٖ اظ ٔحیظ یبزٌیطی  ٚاٍ٘یعـ یبزٌیطی ٕٞ ٚچٙیٗ ٍ٘طـ آٖٞب
آٖ ٞب ٘ؿجت ث ٝػّٓ ،اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚجٛز زاضز ،یؼٙی ٔؼّٓ  ٚػٛأُ ٔسضؾ ٝثبیس ٍ٘طـ ٔثجتی زض زا٘فآٔٛظاٖ ٘ؿجت ثٝ
فطاٌیطی ػّ ْٛثٚ ٝجٛز آٚض٘س تب ػالل ٚ ٝاٍ٘یع ٜیبزٌیطی زض زا٘فآٔٛظاٖ ایجبز  ٚتمٛیت ٌطزز.
زض ٔٛضز ضٚـٞبی تسضیؽ ٔؼّٕبٖ٘ ،تبیج پػٞٚف ٞبی ثطضؾی قس ٜث ٝنٛضت شیُ ثٛزٜا٘س:

یبفتٞٝبی پػٞٚف زا٘ف پػ ٚ ٜٚفطظاز(٘ )1385كبٖ ٔیزٙٞس ٔؼّٕبٖ ثطذالف آٖو ٝزض وّیبت تسضیؽ اظ ٟٔبضت
٘ؿجی ثطذٛضزاض٘س ،أب زض اجعای ٔ ٟٓتسضیؽ ثب ثطذی ٘بضؾبییٞبی جسی ض ٚث ٝضٞ ٚؿتٙس ،ث ٝعٛضی و ٝآٖٞب زض
فؼبِیتٞبی آٔٛظقی والؼ زضؼ ثٞ ٝسفٞبی ٟٔبضتی وٕتط اظ ٞسفٞبی زا٘كی ٍ٘ ٚطقی تٛجٔ ٝیوٙٙس ،اوثط آ٘بٖ ٛٙٞظ
2

پبیجٙس اٍِٞٛبی ؾٙتی آٔٛظـ ٞؿتٙس  ٚاظ ضٚـٞبی فؼبَ  ٚذالق  ٚفٙبٚضی اعالػبت ذیّی وٓ اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .وطاپّی
( )2001ث ٝػسْ ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـ ٞبی ذالق زض أط تسضیؽ تٛؾظ ثطذی ٔؼّٕبٖ ،ث ٝػّت ٘ساقتٗ تؿّظ  ٚقٙبذت
وبفی اظ ایٗ ضٚـ ٞب اقبض ٜوطز ٜاؾت٘ .تبیج پػٞٚف ازیت ٘یب (٘ )1383یع ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝؼّٕبٖ ثط اجطای ضٚـٞبی
تسضیؽ فؼبَ تؿّظ ٘ساض٘س ٕ٘ ٚیتٛا٘ٙس زض والؼ ثٚ ٝاؾغ ٝػسْ تؼبُٔ  ٚاضتجبط ػبعفی ٔٙبؾت ثب زا٘فآٔٛظاٖ ،ضٚـ
تسضیؽ فؼبِی زاقت ٝثبقٙس .ضاؾتٍ )1383(ٛزض پبیبٖ ٘بٔ ٝذٛز ث ٝثطضؾی ٔیعاٖ اؾتفبزٔ ٜؼّٕبٖ اظ ضٚـ تسضیؽ ٔجتٙی
ثط پطٚضـ ٟٔبضت ٞبی حُ ٔؿبِ ٝپطزاذت ،ٝو ٝیبفتٞٝبی آٖ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس اوثط ٔؼّٕبٖ اظ ضٚـ تسضیؽ ٔجتٙی ثط
حُ ٔؿإِ ٝاؾتفبزٕ٘ ٜیوٙٙس ،ایٗ زض حبِی اؾت و٘ ٝتبیج پػٞٚف والٚضٖ ٘ )2010(3كبٖ ٔیزٞس ٔؼّٕبٖ ثبیس زض عَٛ

تسضیؽ اظ قیٜٞٛبی ٔتٛٙعتطی اؾتفبز ٜوٙٙس تب یبزٌیطی زا٘فآٔٛظاٖ تؿٟیُ  ٚظٔیٞٝٙبی ثطٚظ ذاللیت زض آ٘بٖ فطآٞ
ٌطزز ،چطا و ٝعجك زیسٌبٌٛ ٜزِس  ٚ 4ؾیطاتیٙه  5ػسْ اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ذالق  ٚحبوٕیت ضٚـ ٞبی ؾٙتی زض ٔساضؼ،
ث ٝفمط تفىط زا٘فآٔٛظاٖ ٔیا٘جبٔس( أیٙیٌّ .)1390،سٞبثط ٘ )2003(6یع ویفیت تسضیؽ ٔؼّٓ ضا ٟٔٓتطیٗ ػبُٔ زض
پیكطفت تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ زا٘ؿت ٚ ٝتٛج ٝث ٝآٖضا ثؿیبض ضطٚضی ٔیزا٘س.
زض ٔٛضز قیٞ ٜٛبی اضظقیبثی تٛؾظ ٔؼّٕبٖ٘ ،تبیج پػٞٚف ٞب ث ٝایٗ نٛضت اؾت :ث ٝعٛضوّی ٔؼّٕبٖ زضثبضٜ
ان َٛاضظقیبثی آٔٛظـ اظ آٌبٞی وٕی ثطذٛضزاض ثٛزٟٔ ٚ ٜبضتٞبی الظْ ثطای اضظقیبثی زض ؾغٛح ثبالتط حٛظ ٜقٙبذتی ضا
٘ساض٘س(ِٚی پٛض ٚ1388،زایی ظاز .) 1385، ٜعجك پػٞٚف ٘بزضی ٕٞ ٚىبضاٖ(ٔ ) 1389ؼّٕبٖ زض ٔٛضز عطاحی آٔٛظقی ٚ
اضظقیبثی ،آٌبٞی زض زض حس ٔتٛؾظ زاض٘سٕٞ .چٙیٗ ٘تبیج تحمیمبت ٌٛؾىی (٘ )2003كبٖ زاز ؤ ٝؼّٕبٖ ث ٝزِیُ ػسْ
1
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آٌبٞی اظ ٔجب٘ی ٘ظطی  ٚقیٜٞٛبی اضظقیبثی ٕ٘یتٛا٘ٙس اظ آٖٞب زض والؼ زضؼ اؾتفبز ٜوٙٙس .ثطذی پػٞٚفٞب ٘یع ثٝ
إٞیت اضظقیبثی فطآیٙسی پطزاذتٝا٘س .ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝاضظقیبثی فطآیٙسی یىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓتحمك اٞساف آٔٛظقی ،ثٝ
ٚیػ ٜزض زٚض ٜاثتسایی ث ٝزِیُ تٛنیفی ثٛزٖ اضظقیبثی ٔی ثبقس ،تٛج ٝث ٝآٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ اجعای ٔ ٟٓتسضیؽ زض
والؼ زضؼ حبئع إٞیت ثٛز ٚ ٜتبثیط ٔؿتمیٓ ثط یبزٌیطی فطاٌیطاٖ زاضز( ٔه ٔیالٖ  ٚ2007 ،1قپبضز.)2005، 2
ٔغبِؼبت ا٘جبْ یبفت ٝتٛؾظ پػٞٚكٍطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاجطای اضظقیبثی زض والؼ زضؼ ٔٙجط ث ٝثٟجٛز یبزٌیطی،
پیكطفت تحهیّی ،افعایف اٍ٘یع ٚ ٜاػتٕبز ث٘ ٝفؽ زا٘فآٔٛظاٖ ٔی قٛز(ِٔحُٕس ،حؿیٗ  ٚذبِیس 2012،3؛ ػّی ٚ
الجبَ2013،؛ ٞبتی 2012،4؛ آیس٘یع  ٚپبثى2011، 5ٛ؛ ثبلط پٛضٔ ،حٕٛزی ؾفیسوٞٛی  ٚؾٛضیٕٞ .)1391،چٙیٗ زض
اضظقیبثی فطایٙسی ،تحّیُ ػّٕىطز یبزٌیط٘س ٜوٕه ذٛاٞس وطز تب یبزٌیط٘سٔ ٚ ٜؼّٓٔ ،كىالت یبزٌیطی  ٚآٔٛظـ ضا
قٙبؾبیی ٕ٘ٛز ٚ ٜثطای ضفغ آٖٞب الساْ ٕ٘بیٙس(ثطٚوٟبضت .)2010 ،6
زض ظٔیٚ ٝٙیػٌ ی ٕٞىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ ٔی تٛاٖ ث٘ ٝتبیج پػٞٚف ظاضػی ظٚاضوی  ٚؾیسی ٘ظطِ)1392(ٛ
اقبض ٜوطز و ٝثیبٖ ٔی زاضز؛ ثطلطاضی ضاثغ ٚ ٝایجبز تؼبُٔ ثٟیٔ ٝٙیبٖ تٕبٔی ػٙبنط آٔٛظـ ،ضٔع یبززٞی -یبزٌیطی
اثطثرف زض آٔٛظـ اؾتٕٞ .چٙیٗ ثطذی ٔغبِؼبت ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ،ٝتؼبُٔ ٔٛجٛز زض ٔساضؼ ثبػث ثٟجٛز یبزٌیطی
زا٘فآٔٛظاٖ ٔی قٛز(وطأتی ،حیسضی ضفؼت ،ػٙبیتی ٘ٛیٗ فطٞ ،سایتی ،1391،اِىؿب٘سض ٚ ٖٚ ٚیه .)2012،7
زضذهٛل اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی آٔٛظقی ٔی تٛاٖ ٌفت؛ تغییط قیٜٞٛبی یبزٌیطی ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی
٘ٛیٗ ،ضطٚضتی اؾت و ٝپبی ٚ ٝاؾبؼ تح َٛثٙیبزیٗ زض آٔٛظـ ث ٝآٖ ثؿتٍی زاضز( شٚفٗ .)1391،ث ٝعٛضی و ٝثٝ
وبضٌیطی فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض ٔساضؼ ٔٛجت تح َٛزض ؾیبؾتٞبی ؾٙتی  ٚتؼبُٔ زض ٔحیظٞبی یبززٞی -
یبزٌیطی قس ٜاؾت(ؾیٛاٌبٔی  ٚؾٕ٘ٛسؾٛضی  .)2015، 8پػٞٚفٞبی ٔجتٟسظازٔ ،ٜحٕسی  ٚأبٔی( ٚ )1390ظاضػی ٚ
اٚضٍ٘ی(٘ )1391كبٖ ٔیزٙٞس و ٝاؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی آٔٛظقی ث ٝثٟجٛز فطایٙس تسضیؽ ٔیا٘جبٔس ٘ ٚمف ٕٟٔی زض
فطایٙس یبززٞی -یبزٌیطی ایفب ٔی وٙس٘ .تبیج پػٞٚف ٔه ٌطإٞ ٚ ٚىبضاٖ  )2007( 9زضثبضٔ ٜكبضوت ٔؼّٕبٖ زض ٔحیظ
ٞبی ٔجبظی  ٚاؾتفبز ٜاظ فٙأٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت ٘كبٖ ٔیزٞس ،اؾتفبزٔ ٜؼّٕبٖ اظ فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت
ٔٛجت ثٟجٛز ػّٕىطز ٔؼّٕبٖ  ٚتؿٟیُ فطایٙس یبززٞی  ٚیبزٌیطی زا٘ف آٔٛظاٖ قس ٚ ٜؾجت ٔیقٛز تب ٔؼّٕبٖ تهٛیطی
ٚالؼیتط اظ ٔحیظ یبزٌیطی ث ٝزؾت آٚض٘س .عجك ٘تبیج پػٞٚف ؾجحب٘ی ٘ػاز( )1391ث ٝوبضٌیطی ٔٙبؾت فٙبٚضی اعالػبت
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 ٚاضتجبعبت زض ایجبز اٍ٘یعٛٔ ٜثط اؾت .زِٚتی ،جٕكیسی  ٚأیٗ ثیسذتی(٘ ) 1395یع زض پػٞٚف ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ
اضتجبط ٔؿتٕط  ٚپبیساض اِىتط٘ٚیىی تٛؾظ ٔؼّٕبٖ ثب زا٘ف آٔٛظاٖ ثطای ضفغ اقىبَ ،زض ثٟجٛز فطآیٙس یبززٞی  -یبزٌیطی
تبثیط ٔثجتی زاضز .أب ثطذی یبفت ٝثیبٌٖط ٔیعاٖ آٌبٞی پبییٗ  ٚضؼیف ٔؼّٕبٖ زض وبضثطز  ٚاؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی آٔٛظقی
زض جطیبٖ تسضیؽ اؾت(ضضبپٛض ٚ1383،یٛؾفیبٖ .)1387،یؼٙی ثیٗ ٔیعاٖ آقٙبیی ٔؼّٕبٖ ثب فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت
 ٚوبضثطز آٖ زض تسضیؽٕٞ ،جؿتٍی ٔثجتی ٚجٛز زاضز(ٔسزی ،ایطٚا٘ی ٔ ٚحٕسی.)1393،
زض ٔٛضز فؼبِیت زض جٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای ،نبفی ظاز )1380(ٜزض ثطضؾیٞبی ذٛز ثط ایٗ ٘ىت ٝتإویس وطز ٜاؾت
و ٝتؼسازی اظ ٔؼّٕبٖ و ٝزض زٚضٜٞبی آٔٛظقی تطثیت ٔؼّٓ  ٚضٕٗ ذسٔت قطوت زاقتٝا٘س ،زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط ٔؼّٕبٖ،
اظ وبضآیی ثیكتطی زض تسضیؽ ثطذٛضزاض٘سٕٞ .چٙیٗ پػٞٚكی زض ضاثغ ٝثب اذالق حطفٝای ٔؼّٕبٖ ٘كبٖ زازٔ ،ؼّٕب٘ی وٝ
زض والؼ زضؼ ،اذالق حطفٝای ضا ضػبیت  ٚث٘ ٝیبظٞبی ٌطٞٚی  ٚفطزی زا٘ف آٔٛظاٖ تٛجٔ ٝیوٙٙس ،زا٘فآٔٛظاٖ آٖٞب
زض یبزٌیطی ٔٛفكتط  ٚػّٕىطز تحهیّی ثٟتطی زاض٘س(ٞبقٕی فكبضوی٘ .) 1384 ،یىٙبٔی  ٚوطیٕی()1388زض پػٞٚف
ذٛز ثب ػٛٙاٖ «نالحیتٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ آٔٛظـ ػٕٔٛی  ٚاضائ ٝچبضچٛة ازضاوی ٔٙبؾت« ثیبٖ زاقتٙس و ٝثیٗ
ٚضؼیت ٔٛجٛز ٔ ٚغّٛة نالحیتٞبی ٔؼّٕبٖ تفبٚت ٚجٛز زاضز  ٚزض وّیٔ ٝؤِفٞٝبی انّی تفبٚت ٔؼٙبزاض  ٚاظ ٘ٛع
ٔٙفی اؾت .تحمیمبت ظیبزی زضؾبَ1960زض ظٔی ٝٙػٛأُ ٔؤثط ثط ػّٕىطز تحهیّی زا٘ف آٔٛظاٖ ا٘جبْ ٘ ٚكبٖ زاز وٝ
1
لبثّیت حطفٝای ٔؼّٓ  ٚضفتبض والؾی ٚی ث ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔؼیبض ػّٕىطز تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖ اؾت(فطاؾط ٚ ٚاِجطاي
 .)1991،عجك پػٞٚف جّیّی ٘ ٚیه فطجبْ (٘ )1391یع تٛإ٘ٙسی ٔؼّٕبٖ زض ؾ ٝثؼس قٙبذتیٟٔ ،بضتی ٍ٘ ٚطقی زض حس
ٔغّٛة ٘یؿت٘ .تبیج ٔغبِؼبت ٚیٍّبؼ  ٚضیٕطظ  2و ٝزض ؾبَ  2000زض  15وكٛض ا٘جبْ قس٘ ،كبٖ ٔیزٞس:
 .1تٛؾؼ ٝحطفٝای ٔؼّٕبٖ ثبیس ث ٝػٛٙاٖ فطایٙسی و ٝاظ زٚض ٜپیف اظ ذسٔت قطٚع قس ٚ ٜتٕبْ ع َٛظ٘سٌی فطز ضا
زض ثط ٔیٌیطز تّمی قٛز.
ٔ .2حٛض ثط٘بٔٞٝبی پیف اظ ذسٔت ٔؼّٕبٖ ،ثبیس تؼّیٓ  ٚتطثیت تٛؤْ ثب تٕطیٙبت ػّٕی ثبقس.
ٔ .3ؼّٕبٖ ثبیس ثطای ٔكبضوت زض عطاحی ثط٘بٔٞٝبی تٛؾؼ ٝحطفٝای ،تكٛیك ق٘ٛس.
ٛ٘ .4ع ثط٘بٔٞٝبی تٛؾؼ ٝحطفٝای و ٝثٔ ٝؼّٕبٖ اضائٔ ٝیقٛز ثبیس زض پبؾدٌٛیی ث٘ ٝیبظٞب ،ػالئك  ٚزض جٟت
تٛؾؼ ٝحطفٝای آ٘بٖ ثبقس.
 .5فٙبٚضی  ٚآٔٛظـ اظ ضا ٜزٚض ثبیس ث ٝػٛٙاٖ ٚؾیّٝای ،تٛؾؼ ٝحطفٝای ٔؼّٕبٖ ضا حٕبیت وٙس.
 .6زا٘ف ترههی ٟٔ ٚبضتٞبی وؿت قس ٜزض زٚضٜٞبی تطثیت ٔؼّٓ ثبیس ٟٔبضتٞبی ثطلطاضی اضتجبط ثیٗ ٔؼّٓ ٚ
ٚاِسیٗ ضا ٌؿتطـ زٞس.

1 Fraser. & Walberge
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عجك ٘تبیج ٔغبِؼٚ ٝیٍّبؼ  ٚضیٕطظ ،تٛؾؼ ٝحطفٝای ٔؼّٕبٖ ثبیس اظ ٕٞبٖ آغبظ تحهیُ آ٘بٖ  ٚث ٝثیبٖ زیٍط زض
ٔطاوع تطثیت ٔؼّٓ(زا٘كٍب ٜفطٍٙٞیبٖ) نٛضت پصیطز  ٚزض تٕبْ زٚضاٖ ذسٔت یب تسضیؽ ازأ ٝزاقت ٝثبقس تب اظ زا٘ف ٚ
اعالػبت ضٚظ ث٘ ٝح ٛاحؿٗ زض جٟت ثٟجٛز یبزٌیطی فطاٌیطاٖ اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس.
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج پػٞٚف ٞبی ث ٝػُٕ آٔسٛٔ ،ٜاضز ف ٛق حبوی اظ ایٗ اؾ ت و ٝیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ػٛأُ ٔٛفمیت
تحهیّی زا٘فآٔٛظاٖٚ ،یػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ یؼ ٙی ٔیعاٖ زا٘فٟٔ ،بضت  ٚتؼٟس حطفٝای آٖٞب  ٟٓٔ ٚتط اظ آٖ ،ثٝ
وبضٌیطی نحیح ایٗ ٚیػٌی ٞب زض فطآیٙس تسضیؽ اؾت .پػٞٚف ٞبیی و ٝثطضؾی قسٍٕٞ ،ی زض ظٔیٚ ٝٙیػٌی حطف ٝای
معلمبن ثٛز٘س أب ای ٗ پػٞٚف ث ٝز٘جبَ ثطضؾی ٚیػٌی حطفٝای ٔؼّٕبِٖ ضإٙٞبی وبضٚضظیِ زا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ اؾت و ٝاظ ایٗ
ِحبػ یه ٘ٛآٚضی ٔحؿٛة ٔیقٛز  ٚیبفتٞ ٝبی ایٗ پػٞٚف ٔی تٛا٘س اظ ز ٚجٟت زاضای إٞیت ثبقس .یىی ایٗو ٝآٖٞب
تؼّیٓ زٙٞس ٜحطفٔ ٝؼّٕی ث ٝزا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ ٞؿتٙس  ٚاظ عطف زیٍط ذٛز ضؾبِت تؼّیٓ  ٚتطثیت زا٘فآٔٛظاٖ ضا ثط ػٟسٜ
زاض٘سِ .صا ٘تبیج ایٗ پػٞٚف ٔی تٛا٘س زض ا٘تربة ثٟیٔ ٝٙؼّٕبٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی ٔٛثط ثبقس.
ٞسف انّی ایٗ پػٞٚف اضظیبثی ٚیػٌیٞبی حطفٝای( ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی ،ایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت ،ضٚـ
تسضیؽ ،اضظقیبثی آٔٛظقیٕٞ ،ىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ ،ث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی  ٚفؼبِیت زضجٟت تٛؾؼٝ
حطفٝای) ٔؼّٕبٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی زٚض ٜاثتسایی ،اظ زیسٌب ٜزا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ اؾت .ثب تٛج ٝث ٝایٗ ٞسف ،پػٞٚف حبضط
زض نسز پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ ؾٛاَ اؾت وٚ« ٝیػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ زٚض ٜاثتسایی و ٝث ٝػٛٙاٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی زا٘كجٛ
ٔؼّٕبٖ ٞؿتٙس ،زض چ ٝؾغحی ٔیثبقس؟»
روشضناسی پژوهص
پػٞٚف حبضط ثب تٛج ٝثٞ ٝسف اظ ٘ٛع وبضثطزی  ٚثب تٛج ٝث٘ ٝحٌ ٜٛطزآٚضی زازٞ ٜب ٔ ٚبٞیت ٔٛضٛع اظ ٘ٛع تٛنیفی  ٚثٝ
ضٚـ پیٕبیكی اؾت .جبٔؼ ٝآٔبضی وُ زا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ ػّ ْٛتطثیتی پطزیؽ قٟیس ثٟكتی  ٚاِعٞطا(ؼ) ظ٘جبٖ و ٝزضؼ
وبضٚضظی  2ٚ1ضا زض ؾبَ تحهیّی ٌ 93- 94صضا٘س ٜا٘س ٔی ثبقس .اظ ٔجٕٛع ٘ 240فطزا٘كجٛی(٘150فط زا٘كجٛی ٔطز ٚ
٘ 90فط زا٘كجٛی ظٖ) ٔصوٛض ،عجك فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 148فط(  92زا٘كجٛی ٔطز اظ پطزیؽ قٟیس ثٟكتی 56 ٚ
زا٘كجٛی ظٖ اظ پطزیؽ اِعٞطا ) ث ٝضٚـ تهبزفی عجم ٝای ا٘تربة  ٚث ٝؾٛاالت پطؾكٙبٔ ٝزض ٔٛضز ٚیػٌی ٞبی حطف ٝای
ٔؼّٓ ضإٙٞبی ذٛز( ٔؼّٕبٖ ٔمغغ اثتسایی) پبؾد زاز٘س .اِجتٔ ٝؼّٕبٖ ضإٙٞبی زا٘كجٛیبٖ ٔطثٛع٘ 98 ٝفط ظٖ ٘ 50ٚفط
ٔطز ثٛز ٜا٘س وٚ ٝیػٌی حطف ٝای آٖ ٞب اظ زیسٌب ٜزا٘كجٛیبٖ وبضٚظی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثطای ایٗ وبض اظ
پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝو ٝضٚایی آٖ تٛؾظ اؾبتیس ٔحتطْ ػّ ْٛتطثیتی ٚضٚاٖ قٙبؾی ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفت  ٚپبیبیی
وُ ؾٛاالت آٖ اظ عطیك ٔحبؾج ٝآِفبی وط٘ٚجبخ  ./ 97ثسؾت آٔس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت(اِجت ٝپبیبیی ٞط یه اظ ٞفت ِٔٛفٝ
پط ؾكٙبٔ ٝو٘ ٝكبٖ زٙٞسٞ ٜفت ٚیػٌی حطف ٝای ٔؼّٕبٖ ٞؿتٙس٘ ،یع ثغٛض جساٌب٘ٔ ٝحبؾج ٝقسو ٝوٕتطیٗ آٖ ./ 82
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ثٛز).پطؾكٙبٔٔ ٝصوٛض زاضای  50ؾٛاَ زض ٞفت ِٔٛف ٝیب ٚیػٌی حطف ٝای ٔؼّٕبٖ ثٛز وٚ ٝیػٌی ٞبی «ثط٘بٔ ٝضیعی
آٔٛظقی» "ٚایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت» ٞطوساْ قبُٔ  8ؾٛاَٚ ،یػٌی «ضٚـ تسضیؽ» قبُٔ  14ؾٛاَٚ ،یػٌی
«اضظقیبثی آٔٛظقی» قبُٔ  7ؾٛاَٚ ،یػٌی ٞبی « ٕٞىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ» « ٚث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی»
ٞطوساْ قبُٔ  4ؾٛاَ ٚ ٚیػٌی «فؼبِیت زضجٟت تٛؾؼ ٝحطف ٝای» قبُٔ  5ؾٛاَ ثٛز٘س.
ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝپبؾد ٞط ؾٛاَ زض عیف پ ٙج ٌعی ٝٙای ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌطفت ،ثٌ ٝعیٞ ٝٙبی وبٔالً ٔربِفٓ یه
أتیبظٔ ،ربِفٓ ز ٚأتیبظ٘ ،ظطی ٘ساضْ ؾ ٝأتیبظٛٔ ،افمٓ چٟبض أتیبظ  ٚوبٔالً ٔٛافمٓ پٙج أتیبظ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .زضضٕٗ
حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثطای ٞط ؾٛاَ 3/66زض٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،چٙب٘چ ٝأتیبظ ٞط ؾٛاَ ثیٗ  1اِی  2/33ثبقس،
«ٚضؼیت ٘بٔغّٛة» ،ثیٗ  2/33اِی  3/66ث ٝزؾت آیسٚ ،ضؼیت آٖ« ٘ؿجتبً ٔغّٛة»  ٚاٌط أتیبظ ٞط ؾٛاَ ثیٗ  3/66اِی
 5ث ٝزؾت آیسٚ ،ضؼیت آٖ «ٔغّٛة» اضظیبثی ٔی ٌطزز .ایٗ ضٚـ ٔٛضز تبئیس ٔطوع ٔغبِؼبت ،تحمیمبت  ٚاضظقیبثی
آٔٛظقی ؾبظٔبٖ ؾٙجف آٔ ٛظـ وكٛض  ٚوٕیت ٝاضظیبثی زض٘ٚی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ اؾت (لبزضی ٚقىبضی .)1393،
جديل شمبرٌ  .1محديدٌ مطلًثیت ثرای امتیبز َر ظ ًال پرظشىبمٍ در مًرد يیصگی حرفٍای معلمبن
ٔغّٛة

5

٘ؿجت بً ٔغّٛة

3 /66

٘ب ٔغّٛة

2 /33

1

زض جس َٚقٕبضٔ 2 ٜحسٚز ٜؾغٛح ٔغّ ٛثیت ثطای ٞطیه اظ ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ثب تٛج ٝث ٝتؼساز ؾٛاَٞبی
پطؾكٙبٔ ٝث ٝعٛض جساٌب٘ ٚ ٝوّی ( قبُٔ تٕبْ ٚیػٌیٞب ث ٝعٛض یهجب) ٔكرم قس ٜاؾت.
جديل شمبرٌ .2تعییه ظطًح مطلًثیت ثب تًجٍ ثٍ اوًاع يیصگی َبی حرفٍ ای معلمبن ثٍ طًر جداگبوٍ ي ک لّی
ظطًح مطلًثیت
محديدٌ میبوگیه
يیصگی
ثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی  ٚایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت
(ٞطوساْ  8ؾٛاَ)
ضٚـ تسضیؽ (  14ؾٛاَ)
اضظقیبثی آٔٛظقی(7ؾٛاَ)
ٕٞىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ ٚ
ث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی(ٞطوساْ 4ؾٛاَ)
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*8 - 18/64
18/64 - 29/28
29/28 - 40
14 - 32/62
32/62 - 51/24
51/24 - 70
7 - 16 /31
16 /31 - 25/62
25/62 - 35
4 - 9/32
9/32 - 14/64
14/64 - 20
5 - 11/65

٘بٔغّٛة
٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة
٘بٔغّٛة
٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة
٘بٔغّٛة
٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة
٘بٔغّٛة
٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة
٘بٔغّٛة

فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
ارزیابی ویژگی های حرفه ای هعلواى راهنوا ی کارورزی ،از دیذگاه دانطجو هعلواى
فؼبِیت زض جٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای( 5ؾٛاَ)

٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة
٘بٔغّٛة
٘ؿجتب"ٔغّٛة
ٔغّٛة

11/65 - 18/3
18/3- 25
50 - 116 /5
116 /5 - 183
183 - 250

ٞفت ٚیػٌی ث ٝعٛض وّی( 50ؾٛاَ)

*٘حٔ ٜٛحبؾجٞ ٝطیه اظ ٔحسٚزٞ ٜبی ٔیبٍ٘یٗ ثسیٗ نٛضت اؾت و ،ٝاظ حبنُ ضطة تؼساز ؾٛاَِ ٚیػٌی حطفٝای ٔطثٛع ،ٝزض ٔحسٚزٔ ٜغّٛثیت شوط قس ٜزض جس ) 1( َٚث ٝزؾت آٔس ٜاؾت.

زضضٕٗ ثطای تجعیٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ آظٔ t ٖٛیه ٕ٘ٝ٘ٛای ٞ ٕٝ٘ٛ٘ t ٚبی ٔؿتمُ تٛؾظ ٘طْ افعاض  SPSSاؾتفبز ٜقسٜ
اؾت.
یافتههای پژوهص
یبفتٞ ٝبی پػٞٚف زض ز ٚلؿٕت یبفتٞ ٝبی تٛنیفی  ٚاؾتٙجبعی اضائٔ ٝیٌطزز.
یبفتٍَبی تًصیفی :زض ایٗ لؿٕت فطاٚا٘ی  ٚزضنس زا٘كجٛیبٖ پبؾد زٙٞس ٜث ٝپطؾكٙبٔٔ ٚ ٝؼّٕبٖ ضإٙٞبی آٖٞب زض
وبضٚضظی ،عجك جسٔ ) 3( َٚحبؾج ٝقس ٜاؾت.
جديل شمبرٌ  .3فراياوی ي درصد داوشجًیبن ي معلمبن راَىمب ثر حعت جىعیت

مرد

تؼساز
زضنس
تؼساز

56
37/8
92

زن

زضنس
تؼساز

62/2
98

زضنس
تؼساز
زضنس

66 /2
50
33/8

زن
داوشجًیبن

معلمبن راَىمب
مرد

تعداد کل
 148وفر

تعداد کل
148

یبفتٍَبی اظتىجبطی  :زض ایٗ ثرف ؾ ٛ٘ ٝع اؾتٙجبط آٔبضی زض ٔٛضز ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ٔحبؾج ٝقس ،ٜنٛضت ٌطفت ٝاؾت:
ٔ .1یبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔٛضز ا٘ٛاع ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ث ٝعٛض جساٌب٘ ٚ ٝث ٝنٛضت وّی ثب حسالُ
ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثٚ ٝؾیّ ٝآظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ِحبػ ٔؼٙی زاض ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ ٔٛضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.
ٔ .2یبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔٛضز ا٘ٛاع ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ظٖ ثب ٔطز اظ عطیك آظٕٔٞٝ٘ٛ٘ t ٖٛبی ٔؿتمُ
اظ ِحبػ ٔؼٙیزاض ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ ٔٛضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.
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ٔ .3یبٍ٘یٗ ث ٝزؾ ت آٔس ٜزض ٔٛضز ا٘ٛاع ٚیػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ظٖ ٔ ٚطز ث ٝعٛض جساٌب٘ ٝثب حسالُ ٔیبٍ٘یٗ
ٔغّٛة اظ عطیك آظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛای ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
جديل شمبرٌ  .4ارزیبثی میبوگیه ثٍ د ظت آمدٌ در مًرد يیصگیَبی حرفٍ ای معلمبن ي مقبیعٍ آن ثب حداقل میبوگیه
مطلًة از طریق آزمًن  tتک ومًوٍای
يیصگی حرفٍای معلمبن

میبوگیه

حداقل

اوحراف

درجٍ

مقدار

ظطح

ثٍ

میبوگیه

معیبر

آزادی

آزمًنt

معىی

دظت

مطلًة

داری
()sig

آمدٌ
 - 1ثروبمٍ ریسی آمًزشی

28 /56

29 /28

5 /38

147

- 1 /62

./10

- 2ایجبد محیط یبدگیری مىبظت

29 /48

29 /28

5 /18

147

./47

./64

- 3ريغ تدریط

51 /77

51 /24

8 /42

147

./77

./44

- 4ارزشیبثی آمًزشی

26/53

25 /62

4 /11

147

2 /71

./008

َ- 5مکبری ثب معلمبن ي يالدیه

14 /85

14 /64

3 /03

147

./85

./39

- 6فعبلیت درجُت تًظعٍ حرفٍای

17 /34

18 /3

3 /33

147

- 3 /48

./001

- 7ثٍ کبرگیری تکىًلًشی آمًزشی

12 /31

14 /64

4 /08

147

- 6/94

000

َفت يیصگی ثٍ طًر کلی

180 /85

183

28 /74

147

- ./909

./36

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج جس 4 َٚاظ ٞفت ٚیػٌی حطفٝای ٔؼّٕبٖ تٟٙب ٚیػٌی ٔطثٛط ث« ٝاضظقیبثی آٔٛظقی» زاضای
تفبٚت ٔؼٙی زاض ٔ ٚیبٍ٘یٗ ثبالتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة اؾت ،یؼٙی ایٗ ٚیػٌی زض حس ٔغّٛة زض ٔؼّٕبٖ ٔٛضز
پػٞٚف ٚجٛز زاضز .زض ثطذی ٚیػٌیٞب ٔب٘ٙس «ایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت»« ،ضٚـ تسضیؽ» ٕٞ « ٚىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ
ٚاِسیٗ» ٞطچٙس ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜوٕی ثبالتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة اؾت  ٚعجك جس َٚقٕبض 2 ٜثبیس زض
ٔحسٚزٔ« ٜغّٛة» لطاض ٌیطز ،أب چ ٖٛاظ ِحبػ آٔبضی ٔؼٙیزاض ٘یؿت ،زض ٘تیج ٝزض ٔحسٚزٔ ٜغّٛة ٕ٘یتٛا٘س لطاض
ثٍیطز  ٚایٗ ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ زض ٔحس٘« ٜٚؿجتبً ٔغّٛة» لطاض ٔی ٌیط٘س .زض ٔٛضز ٚیػٌیٞبی ٔطثٛط ثٝ
«فؼبِیت زضجٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای»  « ٚث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی» ث ٝزِیُ ایٗ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜوٕتط اظ
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فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
ارزیابی ویژگی های حرفه ای هعلواى راهنوا ی کارورزی ،از دیذگاه دانطجو هعلواى

حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثٛز ٚ ٜتفبٚت ٔؼٙیزاض اؾت ِصا ٔیتٛاٖ ٌفتٔ ،ؼّٕبٖ ضإٙٞب زض ایٗ ٚیػٌیٞب زض حس ٔغّٛثی
٘یؿتٙس ،ثّى ٝیه ٔطتج ٝپبئیٗ تط اظ آٖ یؼٙی زض ؾغح «٘ؿجتبً ٔغّ ٛة» ٞؿتٙس .زض ذهٛل ٚیػٌی «ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظقی»
ٞ « ٚفت ٚیػٌی ث ٝعٛض وّی» چٔ ٖٛیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜوٕتط اظ حسا الُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة اؾتِ ،صا ایٗ ٚیػٌیٞب ٓٞ
زض ؾغح «٘ؿجتبً ٔغّٛة» لطاض ٔیٌیط٘س.
جسٔ .5 َٚمبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔٛضز ٚیػٌی حطف ٝای ٔؼّٕبٖ ظٖ ثب ٔؼّٕبٖ ٔطز ثب اؾتفبز ٜاظ آظٕٔٞٝ٘ٛ٘ t ٖٛبی ٔؿتمُ
يیصگی حرفٍ ای معلمبن

جىعیت

میبوگیه ثٍ دظت آمدٌ

اوحراف معیبر

درجٍ آزادی

 - 1ثروبمٍ ریسی آمًزشی

ٔطز
ظٖ

28/9
28/39

6 /57
4/69

146

./461

- 2ایجبد محیط یبدگیری

ٔطز
ظٖ

29/82
29/31

5/75
4/89

146

./5/6

مىبظت

مقدار

ظطح معىی

آزمًن T

داری ()sig

./62
./57

- 3ريغ تدریط

ٔطز
ظٖ

51/82
51/74

9/68
7/76

146

./05

./95

- 4ارزشیبثی آمًزشی

ٔطز
ظٖ

26 /36
26 /62

4/85
3/69

146

- ./34

./73

َ- 5مکبری ثب معلمبن ي يالدیه

ٔطز
ظٖ
ٔطز

14/7
14/93
18/06

3/59
2/7
3/94

146

- ./39

./69

146

1/71

./09

حرفٍ ای

ظٖ

16 /98

2/92

- 7ثٍ کبرگیری تکىًلًشی

ٔطز
ظٖ

13/1
11/91

4/18
3/99

َفت يیصگی ثٍ طًر کلی

ٔطز

182/76

34/27

ظٖ

179/88

25/61

- 6فعبلیت درجُت تًظعٍ

آمًزشی

146
146

1/69
./52

./09
./60

ثب تٛج ٝث ٝجسٞ 5 َٚط چٙس زض ثطذی ٚیػٌی ٞب ٔطزٞب ٘ؿجت ث ٝظٖ ٞب  ٚثطػىؽ اظ ِحبػ ٔیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت
آٔس ٜثطتطی ٘ؿجی زاض٘س ،أب ٞیچ وساْ اظ ِحبػ آٔبضی ٔؼٙیزاض ٘یؿت .یؼٙی ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ظٖ ٔ ٚؼّٕبٖ
ٔطز ثب  ٓٞتفبٚت ٔؼٙیزاضی ٘ساض٘س.
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جس َٚقٕبضٔ .6 ٜمبیؿٚ ٝیػٌیٞبی حطف ٝای ٔؼّٕبٖ ظٖ ٔ ٚطز ث ٝعٛض جساٌب٘ ٝثب حس الُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثٚ ٝؾیّ ٝآظٔ t ٖٛیه ٕ٘ٝ٘ٛای

میبوگیه

حداقل

آزمًن  tیک

ظطح معىی

ثدظت آمدٌ

میبوگیه

ومًوٍ ای

داری

يیصگی حرفٍ ای معلمبن

جىعیت

ارزشیبثی آمًزشی

ٔطز

26/36

ظٖ

26/62

ٔطز

18/06

ظٖ

16/98

ٔطز

13/1

ظٖ

11/91

مطلًة

فعبلیت درجُت تًظعٍ حرفٍای

ثٍ کبر گیری تکىًلًشی آمًزشی

25/62

18/ 3

14/64

1/07

./ 28

2/68

./008

- ./43

./ 67

- 4/46

000

- 2/60

./012

- 6/77

000

عجك جسٔ 6 َٚؼّٕبٖ ظٖ زض ٚیػٌی «اضظقیبثی آٔٛظقی» تفبٚت ٔؼٙی زاضی ثب حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة زاض٘س ٚ
چ ٖٛایٗ ٔیبٍ٘یٗ ثبالتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة اؾت پؽ ایٗ ٚیػٌی آٖٞب زض حس ٔغّٛة اؾت .أب زض ٚیػٌیٞبی
«فؼبِیت زض جٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای» « ٚث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی» چٔ ٖٛیبٍ٘یٗ وٕتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة
زاض٘س  ٚتفبٚت ٔؼٙیزاض اؾت ،پؽ ایٗ ٚیػٌیٞبی آٖ ٞب زض حس ٔغّٛة ٘جٛز ٜثّى ٝزض ؾغح «٘ؿجتبً ٔغّٛة» اؾت .زض
ٔٛضز ٔطزٞب تٟٙب ٚیػٌی «ث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی آٔٛظقی» زاضای تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثب حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثٛز ٚ ٜچٖٛ
آٖ  ٓٞوٕتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة اؾت ،زض ٘تیج ٝایٗ ٚیػٌی آٖ ٞب زض حس ٔغّٛة ٘یؿ ت ،ثّى ٝزضؾغح «٘ؿجتبً
ٔغّٛة» ٔیثب قس .زض ٔٛضز ٔیبٍ٘یٗ ؾبیط ٚیػٌی ٞب تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثب حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ٔكبٞس٘ ٜكسِ ،صا اظ شوط
آٖ ٞب زض جسٔ َٚطثٛع ٝذٛززاضی قس ٜاؾت.

بحث و نتیجهگیری
عجك ٘تبیج ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ایٗ پػٞٚفٔ ،ؼّٕبٖ ضإٙٞبی زا٘كجٛیبٖ زض وبضٚضظی ،اظ ِحبػ ٚیػٌیٞبی حطفٝای زض
ٔجٕٛع زض ؾغح «٘ؿجتبً ٔغّٛة» لطاض زاض٘س و ٝایٗ یبفت ٝثب ٘تبیج پػٞٚف یٛؾفیبٖ( ٚ)1387ؾبوب ، )2009(1و ٝثیبٖ
1 Saka
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ٔیزاض٘س؛ ثؿیبضی اظ ٔؼّٕبٖ اظ ٟٔبضتٞبی حطفٝای الظْ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ٟٔ ٚبضتٞبی حطفٝای آ٘بٖ زضؾغح پبییٙی لطاض
زاضز تب حسٚزی ٘بٕٞؿ ٛاؾت( ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝؾغٛح عجم ٝثٙسی ٔغّٛثیت زض پػٞٚف ٞب ٔتفبٚت اؾت) .اظ عطفی ایٗ
٘تیج ٝاظ ز ٚجٟت لبثُ تبُٔ اؾ ت یىی ایٗ و ٝایٗ ٔؼّٕبٖ ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ تحت ؾطپطؾتی ذٛز آٔٛظـ ٔیزٙٞس ،زیٍط
ایٗؤ ٝؼّٕبٖ آیٙس ٜضا ثب ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕی ،آقٙب ٔی ؾبظ٘س .اظ آٖ جب وٚ ٝیػٌی حطفٝای ایٗ ٔؼّٕبٖ زض ؾغح
٘ؿجت ًب ٔغّٛة ثٛزٔ ٝ٘ ٜغّٛةِ ،صا ٔی تٛا٘س ثبػث آٔٛظـ ٘ؿجتبً ضؼیف ثطای زا٘فآٔٛظاٖ  ٚقىٌُیطی ٘بلم زا٘ف
حطف ٝای زض زا٘كجٔ ٛؼّٕبٖ ٌطززِ .صا پیكٟٙبز ایٗ اؾت ؤ ٝؼّٕبٖ ضإٙٞب اظ ثیٗ افطازی ا٘تربة ق٘ٛس وٞ ٝفت ٚیػٌی
حطفٝای الظْ ثطای ایٗ وبض ضا زاقت ٚ ٝیب آٔٛظـ ٞبی الظْ لجُ اظ اجطای زٚض ٜوبضٚضظی ث ٝآ٘بٖ زاز ٜقٛز.
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔٛضز ته ته ٚیػٌیٞبی حطفٝای ٔؼّٕبٖ ٘یعٛٔ ،اضزی و ٝزض ازأٔ ٝیآیس لبثُ

شوطاؾت :زض ذهٛل ٚیػٌی «اضظقیبثی آٔٛظقی» ،تٟٙب ٚیػٌی ؤ ٝؼّٕبٖ ٔطثٛع ٝآٖ ضا زض حس «ٔغّٛة» زاض٘س ٔیتٛاٖ
ٌفت و ٝاٌط ٔب فطایٙس تؼّیٓ  ٚتطثیت ضا زض ؾ ٝثرف ٔ ٟٓعطاحی ،اجطا  ٚاضظقیبثی ثسا٘یٓٔ ،ؼّٕبٖ اضظیبثی قس ٜزض ایٗ
پػٞٚف زض ثؼس ؾ ْٛیؼ ٙی اضظقیبثی آٔٛظقی ٔٛفك ػُٕ وطزٜا٘س .اِجت ٝایٗ ٘تیج ٝثب ٘تبیج پػٞٚف ِٚی پٛض( ،)1388زایی
ظازٌٛ ٚ )1385( ٜؾىی (ٕٞ )2003ؿ٘ ٛیؿت .قبیس ػّت آٖ ایٗ ثبقس و ٝزض ؾبَ ٞبی اذیط ث ٝػّت تغییط ٘ظبْ آٔٛظقی
زض زٚض ٜاثتسایی  ٚتغییط قیٕ٘ ٜٛطٜزٞی و ٝزض آٖ اضظقیبثی اظ یبزٌیطی ،ث ٝنٛضت تٛنیفی(ؾٙجف فطآیٙسٞب ،اضظقیبثی
ػّٕىطز ،وبضپٛق ،ٝؾٙجف ٔكبٞس ٜای  )..ٚزض آٔس ٚ ٜزٚضٞ ٜبی ضٕٗ ذسٔت ٔتٙبؾت ثب آٖ ثطای ٔؼّٕبٖ ثطٌعاض قس ،ٜزض
٘تیجٔ ٝؼّٕبٖ زض ایٗ ثؼس اظ ٚیػٌی حطفٝای ٔٛفك ثٛزٜا٘س.
ٚیػٌیٞبی ٔؼّٕبٖ ضإٙٞبی وبضٚضظی زض ٔٛضز «فؼبِیت زضجٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای» « ٚث ٝوبضٌیطی تىِٛٛٙغی
آٔٛظقی» ثسیٗ نٛضت ثٛز ؤ ٝیبٍ٘یٗ وٕتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة  ٚتفبٚت ٔؼٙیزاض ثب آٖ زاقتٙس .ایٗ ٘تیج ٝثب
٘تبیج پػٞٚف ٘یىٙبٔی  ٚوطیٕی( ٚ ) 1388جّیّی ٘ ٚیه فطجبْ( )1391و٘ ٝكبٖ اظ ٚضؼیت ٘بٔغّٛة تٛؾؼ ٝحطفٝای ٚ
٘تبیج پػٞٚف یٛؾفیبٖ( ٚ )1387ضضب پٛض( ) 1383و٘ ٝكبٖ اظ ٔیعاٖ آٌبٞی پبئیٗ ٔؼّٕبٖ زض وبضثطز  ٚاؾتفبز ٜاظ
تىِٛٛٙغی زض آٔٛظـ اؾت ،تب حسٚزی  ٓٞذٛا٘ی زاضزٔ .ی تٛاٖ ٌفت قبیس اظ ػٛأُ ٔٛثط زض ٔغّٛة ٘جٛزٖ ایٗ
ٚیػٌی ٞب زض ٔؼّٕبٖ٘ ،جٛز تكٛیك ٞبی ٔٙبؾت ،یىؿبٖ ثٛزٖ تمطیجی حمٛق ٔؼّٕبٖ ثب زا٘ف ٔتفبٚتٌ ،طا٘ی وتت وٕه
آٔٛظقی٘ ،جٛز فطٔ ًٙٞغبِؼ ٝث ٝزِیُ ٔكىالت التهبزی ،وٕجٛز تجٟیعات آٔٛظقی  ٚػسْ آقٙبیی ٔؼّٕبٖ زض ثٝ
وبضٌیطی تجٟیعات جسیس آٔٛظقی ضا شوط وطز .أب ثطذی پیكٟٙبزٞبی ٔتٙبؾت جٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای  ٚث ٝوبضٌیطی
تىِٛٛٙظی آٔٛظقی ػجبضتٙس اظ :ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی الظْ جٟت تٛؾؼ ٝحطفٝای اظ لجیُ ٟٔبضتٞبی ٞفتٌب٘ ٝضایبٟ٘ٔ ،ٝبضت
تٟیٔ ٝحتٛای اِىتط٘ٚیىی ،زٚضٜٞبی زا٘فافعایی ترههی  ٚػٕٔٛی ،ثطٌعاضی ٔؿبثمبت وتبة ذٛا٘ی زض ظٔی ٝٙافعایف
تٛا ٕ٘ٙسی قغّی ،اجطای وبُٔ عطح ضتج ٝثٙسی ٔؼّٕبٖ ،اجطای قیٞ ٜٛبی ٔٙبؾت تكٛیمی  ٚاضائ ٝثٗ ذطیس وتبة یب فطٚـ
وتت آٔٛظقی  ٚتطثیتی ثب ترفیف ٚیػ ٜثٔ ٝؼّٕبٖ.
زضٔٛضز ٚیػٌی«ثط٘بٔٝضیعی آٔٛظقی» ثب تٛج ٝث ٝایٗ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ث ٝزؾت آٔس ٜوٕتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة
اؾت ،ایٗ ٘تیج ٝتب حسٚزی ثب ٘تبیج پػٞٚف ٘بزضی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٕٞ ) 1389ؿ ٚ ٛثب پػٞٚف آثیبض(٘ ) 1384بٕٞؿ ٛاؾت .زض
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ایٗ ٔٛضز پیكٟٙبزات ظیط تب حسٚزی ٔی تٛا٘ٙس وبضؾبظ ثبقٙس :آٔٛظـ قی ٜٛتسٚیٗ عطح زضؼ ؾبال٘ ٚ ٝضٚظا٘ ٚ ٝوبضثطز
نحیح آٖ ٞب زض والؼ ،تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظقی ثط اؾبؼ تٛؾؼ ٝفطایٙسٞبی تفىط ،ثط٘بٔٝضیعی ٔٙبؾت ثطای اؾتفبزٜ
ٔٙبؾت اظ أىبت ٔسضؾٔ ٚ ٝحیظ ثطای آٔٛظـ زا٘فآٔٛظاٖ.
ٚیػٌیٞبی« ایجبز ٔحیظ یبزٌیطی ٔٙبؾت»« ،ضٚـ تسضیؽ» ٕٞ « ٚىبضی ثب ٔؼّٕبٖ ٚ ٚاِسیٗ» زاضای ٔیبٍ٘یٗ
ثبالتط اظ حسالُ ٔیبٍ٘یٗ ٔغّٛة ثٛز ٜأب تفبٚت ٔؼٙیزاض ٘جٛز .ایٗ یبفت٘ ٝیع ثب ٘تبیج پػٞٚف وطاپّی( ،)2001ازیت
٘یب( ٚ )1383ضاؾتٍ )1383(ٛو ٝثط ػسْ اؾتفبزٔ ٜؼّٕبٖ اظ ضٚـ ٞبی تسضیؽ فؼبَ ٛ٘ ٚیٗ تبویس زاض٘س تب حسٚزی ٕٞؿٛ
اؾت ظیطا زض ایٗ پػٞٚف  ،ٓٞایٗ ٚیػٌی زض حس ٔغّٛة ٘یؿت ،ثّى ٝزض حس ٘ؿجتبً ٔغّٛة ٔیثبقس.
پیكٟٙبزٞبی ظیط ٔی تٛا٘سجٟت ثٟجٛز ایٗ ٚیػٌی ٞب ٔٛثط ٚالغ قٛز :آٔٛظـ قی ٜٛتؼبُٔ نحیح ثب فطاٌیطاٖ ثٝ
ٚیػ ٜثطذٛضز ٔٙبؾت ثب تفبٚت ٞبی فطزی ،آٔٛظـ ف ٖٛٙوالؼزاضی  ٚقیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ تسضیؽ ،تٛؾؼ ٝفؼبِیتٞبی
زضؼپػٞٚی ثب ٕٞىبضاٖ  ٚآٔٛظـ ٟٔبضتٞبی اضتجبعی.
هنابع

آثیبض،ـٔ .) 1384 ( .غبِؼ ٝػٛأُ ٔٛثط ثطوبضایی ٔؼّٕبٖ زض تسضیؽ اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ  ٚزثیطاٖ ٔساضؼ ایالْ .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی
اضقس .زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض تٟطاٖ.
آلبظاز .) 1393 ( .ْ ،ٜضإٙٞبی ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ تسضیؽ .تٟطاٖ٘ :كط آییػ ،چبح ٞكتٓ.
ازیت ٘یب .) 1383 ( .1 ،ثطضؾی ٔٛا٘غ اجطای ضٚـ ٞبی تسضیؽ فؼبَ زض ٔساضؼ اثتسایی قٟط تٟطاٖٛٔ .ؾؿ ٝپػٞٚف ثط٘بٔ ٝضیعی
زضؾی ٛ٘ ٚآٚضی ٞبی آٔٛظقی ،ؾبظٔبٖ پػٞٚف ٚثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی.
أیٙی ،ا .) 1390 ( .تؼییٗ ٔیعاٖ تإثیط آٔٛظـ وتبة زیٗ  ٚظ٘سٌی ثب ضٚـ پطؾف  ٚپبؾد ،ثط ضقس ٟٔبضتٞبی تفىط ا٘تمبزی
زا٘فآٔٛظاٖ پبی ٝؾ ْٛزٚضٔ ٜتٛؾغ .ٝپبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس .ػّ ْٛتطثیتی ،زا٘كىس ٜضٚا٘كٙبؾی  ٚػّ ْٛتطثیتی زا٘كٍب ٜتجطیع.
ثبلطپٛض ،حٔ ،.حٕٛزی ؾفیسوٞٛی ،ح ،.ؾٛضی ،ع .) 1391 ( .ثطضؾی تإثیط اضظقیبثی تىٛیٙی ثط ٔیعاٖ یبزٌیطی وبضآٔٛظاٖ حطف ٝضایب٘ٝ
وبض ICDLزضج ٝز ٚآظٔبیكٍبٜٞبی فٙی  ٚحطفٝای اؾتبٖ وطزؾتبٖٔ .جٕٛػٔ ٝمبالت زٔٚیٗ ٕٞبیف ّٔی ٟٔبضت آٔٛظی  ٚاقتغبَ
زض ایطاٖ.
ثبلطی ،خٔ .) 1392 ( .سضؾٛٞ ٝقٕٙس ظیط شض ٜثیٗ تؼّیٓ  ٚتطثیت تؼبّٔی .ضقس ٔسضؾ ٝفطز.9- 8 ،) 71 ( 10 .
جّیّی٘ .،ْ ،یه فطجبْ ،ح .) 1391 ( .ثطضؾی ٚضغ ٔٛجٛز تٛا٘بئی  ٚنالحیت ٞبی ٔؼّٕبٖ اظ زیسٌب ٜزا٘ف آٔٛظاٖ ٔ ٚمبیؿ ٝثب ٚضغ

ٔغّٛة اظ زیسٌب ٜنبحت ٘ظطاٖ زض زضؼ فیعیه ؾبَ چٟبضْ زثیطؾتبٖ ٞبی قٟطؾتبٖ لسؼ .ؾٔٛیٗ وٙفطا٘ؽ آٔٛظـ فیعیه
ایطاٖ  .زا٘كٍب ٜظ٘جبٖ :قٟطیٛض .1391
حبتٕی،ح .) 1383 ( .عطاحی یه ٔسَ اضظقیبثی ػّٕىطز ٔؼّٕبٖ زٚض ٜاثتسایی ،پبیبٖ ٘بٔ ٝزوتطی ٔسیطیت آٔٛظقی .زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی ٚاحس ػّٚ ْٛتحمیمبت.
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زا٘ف پػ ،ٜٚظِٚ ،.ی اهلل ،ف .) 1385 ( .اضظقیبثی ٟٔبضتٞبی حطف ٝای ٔؼّٕبٖ زٚض ٜاثتسایی .فهّٙبٔة ٘ٛآٚضی ٞبی آٔٛظقی:) 18 ( 5 ،
.171- 135

زایی ظاز ،ٜح .) 1385 ( .ثطضؾی ٔیعاٖ آقٙبیی ٔؼّٕبٖ زٚضٔ ٜتٛؾغ ٝثب ٔجب٘ی ثط٘بٔٝضیعی زضؾی  ٚان َٛیبزٌیطی .ضؾبِ ٝزٚضٜ
زوتطی ثط٘بٔ ٝضیعی زضؾی .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ػّ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ.
زِٚتی  ،ع.ا ،.جٕكیسی ،.َ ،أیٗ ثیسذتی ،ع.اٚ .) 1395 ( .یػٌیٞبی ثبیؿتٔ ٝؼّٕبٖ زض ثٟجٛز فطآیٙس یبززٞی -یبزٌیطی ٔساضؼ
ٛٞقٕٙس٘ .كطی ٝػّٕی-پػٞٚكی آٔٛظـ  ٚاضظقیبثی.96- 77 :) 34 ( 9 .
شٚفٗ ،ـ .) 1391 ( .تغییط ٘مف ٔؼّٓ ٘ ٚیبظ ػهط زا٘بیی .ضقس تىِٛٛٙغی آٔٛظقی.3- 2 :) 8 ( 27 .
ضئٛف ،ع .) 1386( .تطثیت ٔؼّٓ  ٚوبضٚضظی .تٟطاٖ٘ :كط ضٚاٖ ،چبح ا.َٚ
ضاؾتٍ ،ٛا .) 1383 ( .ثطضؾی ٔیعاٖ اؾتفبزٔ ٜؼّٕبٖ اظ ضٚـ تسضیؽ ٔجتٙی ثط پطٚضـ ٟٔبضت ٞبی حُ ٔؿإِ ٝزض زضؼ ػّ ْٛپبیٝ
چٟبضْ اثتسایی ٔٙغم 6 ٝقٟط تٟطاٖ .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ػّ ْٛتطثیتی .زا٘كٍب ٜتطثیت ٔؼّٓ .

ضضبپٛض .)1383 ( .ٖ ،ثطضؾی ٔیعاٖ ٔٛفمیت جكٛٙاض ٜاٍِٞٛبی ثطتط تسضیؽ زض زٚض ٜاثتسایی زض قٟطؾتبٖ جٛیجبضٔ .طوع تحمیمبت
آٔٛظـ ٚپطٚضـ اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ.
ظاضػی ،ض ،.اٚضٍ٘ی ،ع .) 1391 ( .اثط ثركی ٚؾبیُ آٔٛظقی ؾبذت ٝقس ٜزض ظٔیٛ٘ ٝٙض ثط ػّٕىطز تحهیّی زا٘ف آٔٛظاٖ .فهّٙبٔٝ
ضٚـ ٞب ٔ ٚسَ ٞبی ضٚاٖ قٙبذتی.42- 31 :) 9 ( 2 ،
ظاضػی ظٚاضوی ،ا ،.ؾیسی ٘ظطِ ،ٛؼ.ط.) 1392 ( .ؾٙجف ٔیعاٖ تؼبُٔ زض ثط٘بٔ ٝزضؾی اِىتط٘ٚیىی زا٘كٍب ٜنٙؼتی ذٛاج٘ ٝهیط
اِسیٗ عٛؾی .فهّٙبٔ ٝا٘ساظٌ ٜیطی تطثیتی.163- 147 :) 11 ( 4 ،
ظیٗ اِسیٙی ٔیٕٙس ،ظٛٔ ،.ؾی پٛض.ٖ ،ا ،.جٛازی ،ی .) 1384 ( .آٔبزٌی اػضبی ٞیإت ػّٕی ثطای پصیطـ ثط٘بٔ ٝضیعی زضؾی غیط
ٔتٕطوع زض آٔٛظـ ػبِیٕٞ .بیف تٕطوع  ٚػسْ تٕطوع زض فطایٙس ثط٘بٔ ٝضیعی زضؾی وطٔبٖ .وتبة ٔجٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبیف- 355 :
.375
قؼبضی ٘ػاز ،ع.ا (  .) 1381ثطضؾی ضقس ػّٕی  ٚفٙی ٔؼّٕبٖ .ضقس ٔؼّٓ قٕبض .167 ٜزفتط ا٘تكبضات وٕه آٔٛظقی ،ؾبظٔبٖ پػٞٚف
 ٚثط٘بٔ ٝضیعی آٔٛظقی.
نبضٔی ٘ٛضی ،ف ،.نبضٔی ٘ٛضی ،.ْ ،اٚجی ٘ػاز ،ا.ض ،.ظاضػی ،ضٔ .) 1394 ( .یعاٖ تٛج  ٝث ٝقبذم ٞبی تٛٙع ثركی ثٔ ٝحیظٞبی
یبزٌیطی زض فطآیٙس تؼّیٓ  ٚتطثیت ضؾٕی  ٚػٕٔٛی .فهّٙبٔ ٝػّٕی  ٚپػٞٚكی ضٞیبفتی ٘ ٛزض ٔسیطیت آٔٛظقی.121- 109 :) 2 ( 6،
نبفی ظاز ،ٜح .) 1380 ( .تإثیط زٚضٜٞبی آٔٛظقی ضٕٗ ذسٔت (ثّٙس ٔست ) ثط ػّٕىطز آٔٛظٌبضاٖ ٔساضؼ اثتسایی اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ
ٕٞیٗ ٔمغغ زض ٘بحی 2 ٝقٟط وطٔبٖ .وبض٘بٔ ٝپػٞٚف قٛضای تحمیمبت اؾتبٖ وطٔبٖ.
وطأتی.ْ ،ض ،.حیسضی ضفؼت ،ا ،.ػٙبیتی ٘ٛیٗ فط ،عٞ ،.سایتی ،ا .) 1391 ( .تإثیط یبزٌیطی ٔكبضوتی ثط پیكطفت تحهیّی زضؼ ػّْٛ
تجطثی  ٚاضغطاة أتحبٖ .فهّٙبٔٛ٘ ٝآٚضی ٞبی آٔٛظقی.98- 83 :) 44 ( 11 ،
ٌٛیب ،ظ ،.ػؿٍطی .) 1391 ( .ْ ،فّؿفٔ ٝساضؼ ٛٞقٕٙس زضٔبِعی ،زضؼ ٞبیی ثطای آٔٛذتٗ .ضقس آٔٛظـ ضیبضی.19- 12 :) 2 ( 20 ،
ٔسزی ،ی ،.ایطٚا٘یٔ ،.ٜ ،حٕسی ،ی .) 1393 ( .ثطضؾی ػٛأُ ٔؤثط ثط آقٙبیی  ٚوبضثطی فٙبٚضی اعالػبت  ٚاضتجبعبت زض ا٘جبْ
ٚظبیف ؾبظٔب٘ی وبضقٙبؾبٖ  ٚاػضبی ٞیئت ػّٕی ٔ.سیطیت فٙبٚضی اعالػبت.144- 127 :) 1 (6 ،
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.ٝ ا٘تكبضات ٔسضؾ:ٖطاٟ ت، ٔؼّٕیٝبی حطفٞ  نالحیت.) 1391 ( . ح،ّٔىی
.ْبضٟ چبح چٝ ا٘تكبضات ٔسضؾ:ٖطاٟ ت.ّٓ تطثیت ٔؼٚ  یبزٌیطی-یٞس یبززٙ ثبظا٘سیكی فطای.) 1392 ( .ْ ،طٔحٕسیٟٔ
ٚ ْٝ پبیّٛؼ ػٚ ای ٔؼّٕبٖ زضٝبی حطفٞ بضتٟٔ ٝ ٔمبیؿٚ  ثطضؾی.) 1389 ( .ْ ، ؾیف ٘طالی،. ع، قطیؼتٕساضی،.ْ ، حبجی ظاز،. ع،٘بزضی
2 ،ظقیٛٔ تحمیمبت ٔسیطیت آٝٔبّٙ فه.بٞ بضتٟٔ ٗبی اضتمبی ویفی ایٞ ـٚ ضٝض اضائٛظٙٔ ٝط ثٟكٟطؾتبٖ ثٟٕبیی قٙٞ ضاٜضْٚ ا٘ؿب٘ی زّٛػ
.96- 75 :) 2 (

 زا٘فٝٔبّٙ فه.بؾتٙٔ ة ازضاویٛ اضائة چبضچٚ ٔیٕٛظـ ػٛٔ ای ٔؼّٕبٖ آٝبی حطفٞ  نالحیت.) 1388 ( . ف، وطیٕی،.ْ ،بٔیٙ٘یى
.22- 1 :) 23 ( 23 ،ٖضاؾٍبٛ آظاز ذٜ زا٘كٍب. ضیعی زضؾیْٝٔ تطثیتی –ثط٘بّٛف زضػٞٚ پػٚ
 ٔطوع تطثیت.ٕبیف ٔؼّٓ زض ػهط زا٘بییٞ .ٖظاٛٔبضت اضتجبعی ثب زا٘ف آٟٔ ٚ  ٔسیطیت والؼٜٛ قی.) 1384 ( . ظ،بقٕی فكبضویٞ
.ٖبٟط انفٙٞیس ثبٟٔؼّٓ ق

ٝٔ زوتطی ثط٘بٜضٚ زِٝ ضؾب.َ یبزٌیطیٛ انٚ  ضیعی زضؾیٕٝٔبیی اظ ٔجب٘ی ثط٘بٙٞ ضاٜضٚی ٔؼّٕبٖ زٞٔیعاٖ آٌب. )1388 ( . ا،ضِٛی پٚ
.ٖطاٟ تحمیمبت تٚ ّْٛاحس ػٚ  آظاز اؾالٔیٜ زا٘كٍب.ضیعی زضؼی
بی ثطتط تسضیؽ ثب ؾبیطٍِٞٛ اٜاضٛٙ زض جكٜسٕٙٙبیی قطوت وٙٞ ضاٜضٚ ای ٔؼّٕبٖ زٝبی حطفٞ بضتٟٔ ٝ ٔمبیؿ.) 1387 ( .ٜ ،ٖؾفیبٛی
.ٖضـ اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٚ پطٚ ظـٛٔ ٔطوع تحمیمبت آ.ٖٔؼّٕبٖ اؾتبٖ ٔبظ٘سضا
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