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 (پضٍّی اقذام)پایِ  چٌذ کالعْای در سهاى هذیزیت
 

 رحواًی علی

 گسسبساى ضْشستبى ٍ پشٍسش آهَصش دثیش – آهَصضی هذیشیت اسضذ کبسضٌبس

 

 چکیذُ

دس  هؼلوبى اسبسی اکثش هطکالت اص یکی. ّستٌذ هَاخِ تذسیس ٍ اداسُ هطذٍدیت ّبیی دس ٍ زبلص ّب ثب کالسْبی زٌذ پبیِ

صهبى زگًَگی هذیشیت  ضبضش پژٍّصّذف  هَاخِ ّستین، ثٌبثشایي ٍلت کوجَد ثب داسًذ هی اظْبس کِ تاس ایي ایي کالس ّب

ی ػیٌی،  اص سٍش تَغیفی کِ خٌجِ صدس ایي پژٍّ است. تذسیس خْت استفبدُ ثْیٌِ اص صهبى ثب استفبدُ اص عشش ّویبس هؼلن

ّبی آهبس تَغیفی اص  اص ضبخع ضغ هَخَد ٍ ٍضغ هغلَةخْت تدضیِ ٍتطلیل ٍٍالؼی ٍ ٍغف ًگبسی داسد استفبدُ ضذُ است. 

 ًوشات داًص آهَصاى ٍ پشسطٌبهِ ثْشُ گشفتِ ضذُ است.لجیل خذٍل فشاٍاًی، دسغذ ٍ ًوَداس 

آهَصش دس هذاسس زٌذپبیِ کِ اص دغذغِ  فؼبل صهبى ثب اخشای عشش ّویبس هؼلن، ػالٍُ ثش افضایص آهذُ ثذست ًتبیح ثشاسبس

 خاللیت اثشاص پٌْبى ٍ استؼذادّبی ًَ، اًذیطِ ّبی ٌذ پبیِ است، سفغ هطکل ثَدخِ ثٌذی دسٍس، ثشٍصّبی اغلی هؼلوبى ز

ثِ سغص  ًیض پشٍسضی ٍ سفتبسی ًظش دسسی اص هغبلت یبدگیشی ثش ػالٍُ ًْفتِ داًص آهَصاى هشتفغ گطتِ ٍ داًص آهَصاى ّبی

صاى کالس ثش اسبس اهتطبًبت آخش سبل اػتجبس ٍ اثش ثخطی استفبدُ اص سغص اسصیبثی داًص آهَ استمبء استمبء یبفتِ اًذ. لبثل لجَلی

 ایي عشش سا ًطبى هی دّذ.

 

 .آهَصاى داًص هؼلن، ّویبس پبیِ، زٌذ کالسّای کلیذی:  ٍاصُ
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 هقذهِ -1

ت کوجَد خوؼی ضشایظ سخت هطیغی،. پزیش استّبی زٌذ پبیِ ٍالؼیتی اختٌبة ًبٍخَد کالس دس ًظبم آهَصضی کطَس هب،

هبلی ٍ  ٍخَد هطکالت ٍ هسبیل هتؼذد هْبخشت عجیؼی یب اخجبسی ٍ کوجَد ًیشٍی اًسبًی ٍفضبی آهَصضی، داًص آهَصی،

 ثِ پبیِ زٌذ تذسیس ّبی تک پبیِ هطذٍد هی سبصًذ.التػبدی اص ػَاهلی ّستٌذ کِ اهکبى تطکیل ٍاضذ آهَصضی ساثب کالس

 آهَصش هؼلن یک کالس تَسظ یک دس پبیِ زٌذ آهَصاى داًص آى دس کِ ضَد هی اعالق اثتذایی آهَصش دس تذسیس اص ًَػی

 سغطی، زٌذ کالس تذسیس خولِ هتفبٍتی اص ًبم ّب ی دًیب هختلف (. دسًمبط1331 ثشذ، تشخوِ خؼفشی، ضًَذ )ایبى هی دادُ

 (.1386آلبصادُ،  تشخوِ هکَسبًب ٍکبپیسب،)ثش آى ًْبدُ اًذ  ًیوِ تذسیس ٍ تلفیمی کالس هشکت، کالس

 ٍ هْبست تَاًبیی، سي، اصًظش کِ داًص آهَصاًی سبل تطػیلی، عَل توبم دس کِ است کالس ّبیی زٌذپبیِ، کالسْبی اص هٌظَس 

ظ ، 1395ثیگذلی،  )هشادی، آهَصش هی ثیٌٌذ هؼلن یک تَسظ ٍ اتبق یک دس ّوِ ّستٌذ، هتفبٍت پبیِ تطػیلی ّن زٌیي

21.) 

 کالس اص غطجت صهبًی اگش. است افضایص ثِ خوؼیتی، سٍ تغییشات ثِ تَخِ ثب طَسک دس زٌذپبیِ کالس ّبی ضبضش ضبل دس

 دس کالس ّب ایي گًَِ هی ضذ؛ زَى تذاػی رّي دس کن تدشثِ هؼلنِ یب هؼلن سشثبص کلوِ ی هی آهذ، ثالفبغلِ هیبى ثِ زٌذپبیِ

کالس ّب  تؼذاد ٍ داًص آهَصاى آهبس ثِ ًین ًگبّی اگش اکٌَى. هی ضذ دایش ثسیبس کن داًص آهَصاى ثب ٍ سٍستبّب دٍسافتبدُ تشیي

 یب دٍ ثِ غَست کالس ّب سٍستبّب، ایي ثیطتش دس هی ثیٌین کِ ثیٌذاصین، ضْشّب ًضدیکِ پشخوؼیتِ سٍستبّبی ضتی سٍستبّب، دس

هی  آهَصش صضی،آهَ ایي سیستن ثب داًص آهَصاى اص ثیطتشی تؼذاد ٍ است افضایص دسضبل کالس ّب ایي .هی ضًَذ دایش سِ پبیِ

 (.1360 ضیبیی، ثیٌٌذ )سئَف

، خْت هضایبی ثیطتش، ّبی زٌذ پبیِ ثشاسبس اهتیبص فشم سبصهبًذّیآهبسّبی هَخَد ًطبى هی دّذ تمشیجبً توبم هؼلوبى کالس

م اصآًْب ّب فشستبدُ هی ضًَذ. ّیر کذاگًَِ کالسثِ ًبزبس ثِ ایي ایي هذاسس سا ثب توبم سختی ّبی آى اًتخبة هی کٌٌذ ٍیب

ٍلتی  اهب ضَاّذ ًطبى هی دّذ؛ ّبی زٌذ پبیِ سٍاًِ ایي گًَِ هذاسس ًوی ضًَذداضتي تدشثِ دساداسُ کالس ثشاسبس ػالیك یب

ایي  دس تذسیس صیشا؛ دس اداسُ ٍکٌتشل کالس ػبخش ّستٌذ ؛ ًٍباهیذی هی ضًَذ یأس ٍ ٍاسد کالس هی ضًَذ، دزبس سشدسگوی ٍ

 ٍ آهَصضی ّبیثش فؼبلیت ثسیبسی تأثیش هطکالت ایي هتفبٍتی هشثَط ثِ خَد سا داسد کِ هطکالت ٍ هسبیل پبیِ، زٌذ کالسْبی

 داسد. آى سسیذى ثوش ثِ زگًَگی

 است ضذُ  اضبسُ ًکتِ ایي ( ث1360ِضیبیی ) ؛ سئَف(1392) ضسیٌی ٍ ػػبسُ ؛(1379) یهطوذگشفتِ  غَست ّبی دس پژٍّص

ثیطتش ًتبیح ثِ  .ًیبص داسد تشثیت ٍ تؼلین اًذسکبساى دست ٍ هؼلّوبى سَی اص خذّی َخّْیت ٍ ثبصًگشی ثِ کالس ّبی زٌذ پبیِ کِ

فؼبل ثِ  هطکل ضذى ثشعشف ثشای ٍ اضبسُ داضتِ اًذ کالس ّب ایي دس آهَصاى ضبى داًص تطػیلی هطکل کوجَد ٍلت ٍ افت

ٍ پژٍّص هطَس  یبدگیشی گشٍّی ٍ ّبی ضیَُ یبدگیشی داضتِ ٍ-ٍهسئَلیت پزیشی داًص آهَصاى دس فشایٌذ یبددّی ثَدى

یبدگیشی -هی ثبضٌذ ثِ اهش یبدّی سسبًی داًص آهَصاًی کِ داسای ظشفیت ّبی ػلوی لبثل لجَلی دسکالس دسس یبسی ّوسٌیي

 ثبصخَسد ٍ ًگشش دس ضگشفی تغییشات ثِ پبیبى اًذ کِ دستَخِ ٍیژُ داضتِ ٍکوک آًبى ثِ سبیش داًص آهَصاى ّن گشٍُ

 ثَدًذ. یبفتِ  دست ىآهَصا داًص

 دس ثِ ًفس اػتوبد ٍ اًگیضُ ٍ ًطبط ایدبد ٍ آهَصاىداًص ػلوی سغص استمبء خْت ام کشدُ سؼی پژٍّی الذام ایي دس ًیض هي

ّویبس »خَد دس صهیٌِ استفبدُ اص عشش اثالغی  تدشثیّبت اص استفبدُ ثب تذسیس دس هطبسکتی ّبیضیَُ آهَصش ٍ آهَصاىداًص

 کَضب ٍ فؼبل آهَصاىداًص اص ات آهَصش ٍ پشٍسش دسهمغغ هتَسغِ، ضوي افضایص ٍلت هفیذ آهَصش ثتَاىتَسظ ٍصس« هؼلن

 .کشد استفبدُ تالضگش آهَصاىتطػیلی داًص پیطشفت ثشای
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 بیاى هغألِ -2

س هذسسِ ضبضش ثذٍى گزساًذى ّیر دٍسُ ای ثب دًیبیی اص سَاالت هختلف کِ رٌّن سا دسگیش کشدُ ثَدًذ دسبل تطػیلی،  آغبصدس 

دس هَسد دسس ّبی ثَد کِ اص گَضِ ٍ کٌبس کالس  پبیِ ّبی هختلف ّبی داًص آهَصاى یکی اص هَاًغ هْن دس سش کبس سَالضذم. 

 ّش دس ثَدم هدجَس ٍ هی کشدم ساٌّوبیی هي ثبیذ ثِ ّوِ ی آًْب خَاة هی دادم یب ضذ الل آًْب سا پشسیذُ هی ضذًذ ٍهختلف 

ًوی تَاًستن آًسِ سا  ثب ٍخَد سؼی ٍتالش فشاٍاى ٍ هغبلؼِ صیبد ٍ ضتی داضتي عشش دسس .ثشٍم دیگش عشف ثِ عشفی اص لطظِ

 ذـیٌافش هشا ثِ بًی کِـهص تذـه ٍ سیدس کتت ضدن ثِ تَخِثب کالفِ ٍسش دس گن ضذُ ثَدم. هی خَاّن دس کالس پیبدُ کٌن.

 ٍ توشیي عشیك اص ُضذ هَختِآ هغبلت دآٍسییبٍ  یـٌبسضصثب تـخْ بفیـک فشغت داختن،هیپشسسِ ذـهدس یسسذـت ٍ ّیددبـی

دس کالس ًیض ٍلت گیش ثَد ٍ ٌّگبم ثشگضاسی آصهَى اص یک ّن ثشگضاسی آصهَى ّب  .اضتًذ دخٍَ هستوش یضیبثیّباسصیب استکش

ثمیِ کالس ّب ثِ ٍ یب خْت خلَگیشی اص سشٍ غذا ٍ هضاضن ًطذى ثشای  پبیِ، پبیِ ّبی دیگش ثبیذ هٌتظش اتوبم آصهَى هی ضذًذ

ایي هَضَع ثبػث  ؛ کِیک ًمبضی سبدُ ٍیب اهالء ّبی تکشاسی کِ داًص آهَصاى دیگش خستِ ضذُ ثَدًذ اًْب سا سشگشم هی کشدم

 کتبة ّبی هختلف دس زٌذ دسس ّن همذاس کوی اص ثَدخِ ثٌذی ضذ هی  ٍلت صیبدی دس کالسى ٍ ّذس سفتي اص دست داد

 َى ٌّش، ٍسصش، اًطب، تفکش ٍ پژٍّص ٍ کبس ٍ فٌبٍسی ثِ ًذست هَسد تَخِ لشاس هی گشفتٌذ.افتبدُ ثَدم. دسٍس هْوی زػمت 

پشخبضگشی ّبی داًص آهَصاى دس اٍلبت ثیکبسی سا فشاّن هی کشد کِ خَد  ثَد ٍ صهیٌِ ثشٍص سًح آٍس هي ٍالؼبً ثشای ایي ٍضؼیت

ٍ ضل ٍ  ْت سسیذگی ثِ ضکبیبت هتؼذد داًص آهَصاىهطکالت سا دٍزٌذاى هی کشد ٍ ثبیست همذاسی اص ٍلت آهَصش سا ّن خ

 فػل هطالت اًضجبعی آًبى ّضیٌِ هی کشدم. اًدبم ثشخی تطَیك ّب ٍ ٍضغ همشسات ًیض تغییش زٌذاًی دس ثْجَد ٍضؼیت ًذاضت.

ثشای تن تػوین گشف  آهَصاًن داضتن، ی خغیش الْی ٍ تؼْذ ضغلی خَد ٍ اضسبس هسئَلیتی کِ دس ثشاثش داًصثش اسبس ٍظیفِ

 ایي آهَصگبس ػٌَاى ثِ هي ییبدگیشی زبسُ ای ثیبًذیطن. اًگیضُ –ٍ ثْجَد یبددّی  استفبدُ هفیذ اص ٍلت ّبی آصاد داًص آهَصاى

-زٌیي ثب ثْشُدُ اص ًمغِ ًظشات ّوکبساى، ثِ ثشسسی هَاًغ ایدبد ضذُ پشداختِ ٍ ّناستفب ٍ هتؼبل خذاًٍذ اص استؼبًت ثب کِ ثَد

، افضایص اگبّی خَد دس صهیٌِ هذیشیت کالس زٌذ پبیِکبسّبی اثتکبسی، ػالٍُ ثش بی گًَبگَى، تدشثیبت ٍ ساُّ هٌذی اص سٍش

ضذ ایي ثَد؛ ثب تَخِ ثِ هطَس ثَدى  ای کِ ثشاین هغشش هیکٌن هسألِ کست هَضَع هْنّبیی سا دس ساثغِ ثب ایي  هْبست

 تب ثتَاًنتَاى اسائِ ًوَد  کبسّبی ػولی سا هیالذام پژٍّی زِ ساُکالس، دس ساستبی ّذف ایي  ّبی آهَصاى دس فؼبلیت داًص

ًوبین؟ ثٌبثشایي، دس فشاّن  استفبدُ ثْیٌِ اص ٍلت آهَصضی ٍ ضل هطکالت ثَخَد آهذُّبی هٌبسجی سا خْت  ّب ٍ عشش سٍش

ثب ّذف ضٌبسبیی ػَاهل هؤثش ثش  ی الصمّب تطمیك ضبضش دس پی آى ثَدم تب ثب استفبدُ اص اثضاس هؼتجش ػلوی ثِ خوغ آٍسی دادُ

ّب  تب پس اص اًتخبة ٍ اػتجبس ثخطی هٌبست، ثِ اخشای آى ّبی هَسد ًیبص ثشای ضل آى پشداختِ ضلیبثی ثِ ساُایدبد هسألِ ٍ دست

  .ثپشداصم

 اّذاف -3

 .است ثَدُ ًظش هذّ صیش اختػبغی اّذاف ٍ کلّی ّذف تشتیت ثِ پژٍّی الذام ایي دس

 :کلّی ّذف: الف

 .هذیشیت ٍ خلَگیشی اص ّذس سفت صهبى هفیذ آهَصضی ثشای ثْجَد یبدگیشی داًص آهَصاى اص عشیك ّویبسهؼلن

 :اختصاصی اّذاف: ب

 :ثبضذ هی ریل ضشش ثِ اّذاف ایي اص ثشخی است؛ ثشسسی لبثل پژٍّص ایي دس ًیض دیگشی ػالٍُ ثش ّذف اغلی، اّذاف عجیؼتبً 

 ّبی فؼّبلیّت دیگشدس آهَصاى داًص سغص ّن ثتَاًٌذ کِ ای گًَِ ثِ هغلَة، ٍضغ ثِ ضؼیف آهَصاى داًص ٍضؼیّت استمبء 

 .ثشسٌذ هغلَة ی ًتیدِ ثِ یبدگیشی

 .دس گیش کشدى ٍ هطبسکت داًص آهَصاى دس اهش آهَصش 
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 تٍل اتالف خبی ثِ تطػیلی استمبی ًْبیت دس ٍ هطخع اّذاف ساستبی دس یکذیگش ثب آهَصاى داًص ثیطتش ٍ ثْتش تؼبهل. 

 آهَصاى داًص ساٌّوبیی ٍ ّذایت خْت صهبى آهَصضی اص ثْیٌِ استفبدُ ٍ هؼلن دسسی ٍ کالسی کبسی، ضدن کبّص. 

 ضؼیف آهَصاى داًص ثخػَظ آهَصاى داًص تطػیلی افت اص خلَگیشی. 

 آهَصاى داًص دیگش سشًَضت ثِ ًسجت هسَلیت ٍاضسبس اًسبًی ًگشش تمَیت. 

 ُآهَصضگبُ. دس ّب آى سفغ ثِ ٍکوک ٍتطػیلی ػلوی هطکالت ضٌبسبیی دس یبساى هؼلن اص استفبد 

 

 (1ؽَاّذ ) هَجَد ٍضعیت تَصیف -4

 دست ثِ ّبی دادُ کِ است ضذُ  استفبدُ کوّی ٍ کیفی ّبی ضبخع اص هَخَد، ٍضغ تَغیف خْت ّب دادُ گشدآٍسی هٌظَس ثِ

 سسبًذ. یبسی هطکل اًتخبة ساُ ضل هٌبست خْت ضل ثِ ثشدى پی دس پژٍُ الذام ثِ آى، اص آهذُ

 هَجَد ٍضع کیفی ّای ؽاخص( الف

ّش ّفتِ ثب ضشٍع کالس ّب ضوي دادى تزکشات ٍ ٍضغ لَاًیي ثشای هذسسِ ٍ ضتی تؼییي تکبلیف سٌگیي دسسی ثشخالف هیل 

 هطبّذُ ىآهَصا داًص اص سًح آٍسی ٍ هتفبٍت سفتبسّبی ٍاسادُ ثشای ایٌکِ ثتَاًن دس داًص اهَصاى تغییشی ایدبد کٌن ثبص ّن

 :کشدم

 ٍ آلَد خَاة ضبلت ٍ دادًذ ًوی اًدبم سا ػولی توشیٌبت ٍ ًذاضتٌذ فؼبل هطبسکت اغال کالس اص داًص آهَصاى دس تؼذادی .1

 ثَدًذ. کسل

ثسیبسی اص داًص آهَصاى هدجَسثَدًذ سبػبتی اص سٍص سا سبکت ٍ ثی ّذف دس گَضِ ای اص کالس سپشی کٌٌذ تب هؼلن ثتَاًذ  .2

 اص داًص آهَصاى تذسیس ًوبیذ ٍ یب اص آًْب خَاستِ هی ضَد ثِ سٍخَاًی هغبلت کتبة یب فؼبلت دیگشی ثپشداصًذ.ثِ گشٍُ دیگشی 

 داًص فشاٍاى آهَصی، ضکبیبت داًص دسگیشی ّبی تذسیس یک پبیِ دیگش، اٍلبت دس آهَصاى داًص فشاٍاًی ضلَغی ّبی .3

 .افضٍد هطکالت هی کِ ثِ ثَد دیگشی هَاسد اص ّوذیگش آهَصاى

اهتطبًبت اسصضیبثی ٍ پیطشفت تطػیلی ٍ یب ثبصدیذّبی آهَصضی هدوَػِ هدتوغ ٍ ساّجشاى  دس ضؼیف ی ًتیدِ کست .4

 آهَصضی هٌغمِ.

ًسجت ثِ صهبى ثب تَخِ ثِ غطجت ّبی فشاٍاًی کِ ثشای داًص اهَصاى اًدبم دادُ ثَدم ّشسٍص ًسجت ثِ  هثجت ًگشش ًذاضتي .5

 ایي همَلِ هْن ثی تفبٍت هی ضذًذ.

ش زٌذ ثشًبهِ کالسی دس هذسسِ تْیِ ضذُ ثَد ٍلی ثیطتش هَالغ تذسیس یک دسس دس یک پبیِ ثبػث هی ضذ پبیِ ّبی ّ .6

دیگش ٍلت خَد سا ثِ هشٍس دسس ّبی گزضتِ ٍ یب ًَضتي اهال ٍ کطیذى یک ًمبضی سبدُ سپشی کٌٌذ کِ ایي خَد ثبػث هی 

تِ دیگش تذسیس ًطَد کِ ثبػث هی ضذ ایي دسٍس ثِ ضبضیِ ثشًٍذ ضذ یک کتبة اص ًظش ثَدخِ ثٌذی ػمت ثیفتذ ٍ ضتی تب ّف

 ٍ دسًظش داًص آهَصاى کن اّویت خلَُ کٌذ.

 

 :هَجَد ٍضع کوّی ّای ؽاخص( ب

 اسائِ صیش ضشش ثِ کوّی ّبی ضبخع لبلت دس ثخص ایي دس کِ کشد استفبدُ ًیض اسلبم ٍ اػذاد اص تَاى هی هَخَد ٍضغ تجییي ثشای

 .گشدد هی

 هغتقین هؾاّذُ رٍػ اس اعتفادُ

ٍ اسصیبثی ّبی اًدبم گشفتِ دس عَل   ثشگضاسضذُ ّبی آصهَى ّبی ثشگِ ثشسسی ثِ هستمین ی هطبّذُ سٍش اص استفبدُ ثب پژٍُ الذام

 .ضذ ٍاسد خذاگبًِ صیش خذٍل دٍ دس ًخست هبُ سِ دس ضذُ ثشگضاس ی ّب آصهَى ًوشات. پشداخت آهَصاى داًص سِ هبُ اٍل
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 96-95 تحصیلی عال اٍل هاُ عِ در آهَساى داًؼ ارسیابی ًوزات لجذٍ :1 جذٍل

عال تحصیلی اٍلآهَساى در عِ هاُ  داًؼ ارسیابیجذٍل   

 خوغ ًیبص ثِ تالش لبثل لجَل خَة خیلی خَة ارسیابی

 12 5 3 2 2 قزآى

 12 6 2 1 3 ّذیِ

 12 2 4 4 2 فارعی

 12 8 1 1 2 ریاضی

 12 5 1 3 3 هطالعات

اًؾاءاهال ٍ   2 4 2 4 12 

 12 6 2 1 3 ّذیِ

 12 6 3 1 2 علَم
 

اص ٍضؼیت تمشیجبً  آهَصاى داًص ًوشات دسٍس فبسسی ٍ اهالء، ًسجت ثِ آهبس داًص آهَصاى دس کِ دّذ هی ًطبى یک ضوبسُ خذٍل

افت  کبّص هسألِ يای هغلَثی ٍ ثمیِ دسس ّب ٍضؼیت داًص آهَصاى )ًیبص ثِ تالش( دس ضذ ًگشاى کٌٌذُ ای لشاس داسًذ کِ

 .کٌذ هی تأییذ ًبضی اص ػَاهل هتؼذد ٍ ًبهؼلَم سا آهَصاى داًص ًوشات تطػیلی

 درٍط هختلف آهَساى در داًؼ ارسیابی کلجذٍل فزاٍاًی  :2جذٍل 

 هختلف درٍط در آهَساى داًؼ کل ارسیابی فزاٍاًی جذٍل

 *دسٍس کل تالش ثِ ًیبص لجَل لبثل خَة خَة خیلی ارسیابی

 96 42 18 17 19 اًیفزاٍ

 100٪ 75/43 75/18 7/17 79/19 درصذ

 *هٌظَس تؼذادسغص اسصیبثی توبم داًص آهَصاى دس توبم دسٍس هی ثبضذ.

داًص  دسغذ 75/43ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ . است دسٍس دس کل آهَصاى داًص اسصیبثی تَغیفی دٍ ی ضوبسُ خذٍل

 ش سا ًطبى هی دّذ.آهَصاى کالس دسکلیِ دسٍس ًیبص ثِ تال

سّبی اص هطکالت ثبال ٍسسیذى ثِ یک  ثشای اسصیبثی ًوشات داًص آهَصاى ثسیبس ًبخَضبیٌذ ثِ ًظش هی آهذ، ثِ ّویي دلیل خذٍل

ثتَاًن  پژٍّی الذام اًدبم ثب 96-95 تطػیلی سبل دس کِ گشفتن تػوین ٍضغ هغلَة ثشای ثْجَد ٍضغ آهَصضی داًص آهَصاى

 ضن.دًجبل زبسُ خَیی ثب

 (1 اطالعات )ؽَاّذ آٍری جوع -5

 ثِ ّب ٍ ًیض کست اػتجبس ثیطتش دس ایي صهیٌِ ثب ّوکبساى خَد دس آهَصضگبُ ٍ سبیش هذاسس، هطَست کشد. ضل ثشای اًتخبة ساُ

کِ  ثٌذی آًْب، هَاسد صیش پیطٌْبد گشدیذ عَس تجبدل تدشثِ ثب ّوکبساى ٍ ّوسٌیي ًتبیح هغبلؼِ ٍ تطمیمبت اًدبم ضذُ ٍ خوغ

 ػجبستٌذ اص:
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ػمیذُ داضتٌذ کِ ثش اسبس سٍال ػبدی « آهَصش هطَسی»ثش ضیَُ آهَصش غبلت دس کالس ّبی زٌذپبیِ یؼٌی  ثشخی ّوکبساى

ثشخی اص  ثیطتش ثش دسٍس ػلَم ٍ سیبضی ٍ فبسسی تکیِ داضتِ ثبضن ٍ خَد داًص آهَصاى دسس ّبی دیگش سا هشٍس خَاٌّذ کشد.

ًوَدًذ کِ دس دسس اهال ٍ سَاالت کتبة دسسی آًْب هی تَاًذ کوک کبس هؼلن ثبضٌذ کِ عی  ّوکبساى کوک اٍلیب سا هغشش

ّوکبس دیگش ثب  ٍ ثؼضی اص ٍالذیي ّن سَاد کبفی ًذاضتٌذ. تطمیمبت اًدبم گشفتِ ثب تَخِ ثِ ثبفت سٍستبیی اٍلیبء کطبٍسص ثَدًذ

 15دلیمِ آهَصش،  45اص ّش  ثِ ایٌکِ دس هذاسس اثتذایی ثؼذسبل تٌظین صهبى استشاضت سا پیطٌْبد داد کِ ثب تَخِ  25سبثمِ 

ثبس اص فشغت استشاضت استفبدُ هی کٌذ. اگش صهبى  3 دلیمِ ثشای استشاضت ثشًبهِ سیضی ضذُ است کِ ّش کالس دس عَل سٍص

ضظِ ای دس صهبى استشاضت عَسی تٌظین ضَد کِ داًص آهَصاى ثِ عَس هتٌبٍة اص ایي فشغت ثْشُ گیشًذ، ثِ هیضاى لبثل هال

 غشفِ خَیی خَاّذ ضذ.

ی آهَصش اثتذایی هطغَل ثِ تذسیس  ثشای اعّالع اص ًظشات هؼلّوبى اثتذایی دس ایي صهیٌِ، ثب یکی دیگش اص دٍستبًن کِ دس سضتِ 

الس خَد ثب ایي هسألِ دس ک گفتٌذ کِ . ایطبى ًیضثشػبدی ثَدى افت تطػیلی دسکالس زٌذپبیِ اضبسُ ًوَد ثَدًذ، هطَست کشدم

ٍلی ثب تَخِ ثِ تغییش سٍیکشد آهَصش ٍ پشٍسش دس کطَس ٍ ػذم هشدٍدی، هؼتمذ ثَدًذ افت تطػیلی داًص اًذ  هَاخِ ضذُ

 آهَصاى یک پبیِ کِ ضبیستگی استمبء ثِ پبیِ ثبالتش سا ًذاسًذ اهشٍصُ اهشی ػبدی است.

 «ّویبس هؼلن» ای ثشخَسد کشدم تطت ػٌَاىثِ ثخطٌبهِّبی ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ثب هشاخؼِ ثِ هدالت ٍ ایٌتشًت ٍ ثخطبهِ

کِ تَسظ ٍصاست ثشای همبعغ هتَسغِ اثالؽ ضذُ ثَد ثِ ًظش عشش خبلجی ثَد ٍ ثب ّوکبساى هطَست کشدم ّش زٌذ ثشخی 

 کالس ػذم هْبست کبفیغیش لبثل تػَس اسصیبثی کشدًذ. ثشخی دیگش اص ّوکبساى ّوکبساى آى سا ثشای یک داًص آهَص اثتذایی 

دیگش ٍ ضتی  اص سَی داًص آهَصاى داًص آهَصاى ّویبس ػذم پزیشش سسوی ٍ خذی س داًص آهَص اثتذایی ٍ یبداسی ٍ تذسی

 کِ ثْتش اهب هي تػوین خَد سا گشفتِ ثَدم ٍ ثب خَد گفتن زِ تسَیِ ضسبة ّبی ضخػی سا اص هَاًغ اخشای عشش ثیبى کشدًذ.

 ّن ٍ یبثذ خْت ٍ ضَد آًبى ّذفذاس ثی ّذف فؼبلیت ّبی ّن تب ثگیشین. کوک ى،داًططب دس فشاگیشی داًص آهَصاى اصخَد

ثٌبثشایي هَضَع سا ثب داًص آهَصاى ٍ هذیش هذسسِ دس هیبى ًْبدم کِ ثب ؛ خَد ًیض ٍلت کبفی ثشای آهَصش داضتِ ثبضن ایٌکِ

 استمجبل آًْب سٍثشٍ ضذ.

 پیؾیٌِ پضٍّؼ -6

 ییاثتذا دس دٍسُ ی ِـپبی ذـزٌ یبـّسالـک ،تبّبـسسٍ ثشخی ٍ ن خوؼیتـک بعكـهٌ ُژـیٍ ِـث س،َـکط هٌبعكاص سیثسیبدس

 اسبسی اکثش هطکالت اص یکی. ّستٌذ هَاخِ تذسیس ٍ اداسُ هطذٍدیت ّبیی دس ٍ زبلص ّب ثب کالسْب د، ایيهیضَاسثشگض

 هسبیل غذس دس ٍلت کوجَد سألِایي ه .هَاخِ ّستین ٍلت کوجَد ثب داسًذ هی اظْبس کِ است ایي دس ایي کالس ّب هؼلوبى

 (.1360 ضیبیی، داسد )سئَف لشاس زٌذپبیِ کالس ّبی

 هبًٌذ ب هطکالتیـث بـّسکال یيهؼتمذًذ ا (1386) کبپیسب ٍ هکَسبًب ٍ (1380) بلطیـغ ىًی زَاگشـّطٍپژ شـًظاص ّن زٌیي

 یفضبى، هؼلوب تَسظ ش دسسشـع يتـضاًذ ،یـخٌس ٍ ٌیـس تشکیت دىثَ ًبهتٌبستى، بـهؼلو یـتدشثگ نـک ،تـلٍ دَـکوج

 .ِ ّستٌذـخاهَ...  ٍافت تطػیلی بًیـًسا ٍیشـًی بتیـثیثج ،ضیصهَآ بیل کوکـسٍ ٍ تبـهکبًا دَـکوج ،ضیصهَآ ًبهٌبست

هی  ثِ تذسیس هطغَل ضشفِ ای ٍ داًطگبّی آهَصش ّبی ثذٍى کِ است هذاسس هؼلوبى ایي ثِ هشثَط زبلص ّب ایي اص ثشخی

 ضذٍدی تب پبیِ ّب ایي هؼلوبى داًص اعالػبت ٍ افضایص ٍلی ًیست، خجشاى ضذًی کبهل ثِ عَس صهبى، کوجَد اهب هطکل؛ ضًَذ

ثیگذلی،  )هشادی، .ًوبیذ کوک کالس ّب ایي داًص آهَصاىِ ثْتش آهَصش ٍ تشثیت ثِ ٍ پَضص دّذ سا ًَالع ٍ ضؼف ّب هی تَاًذ

 (.11ظ ، 1395

 ّش کِ ،ثبلؼکس ٍ ثبالتش یبـِّـپبی صاىَـهآصـًاصدا پبییيتش یپبیِ صاىهَآًصدا تب ذهیکٌ ّنافش سا فشغتی ای،زٌذپبیِ صشهَآ

 دُتفبـسا شـیگدنـّ تعالػباص ا ٍ ثگیشًذ کوک شـیگدن ـّاص ًٌذاثتَ ،ًذداس ىگًَبگَ یًبییّباتَ ٍ ٍتهتفب سٌی شسغَ یک
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 دشـیکسٍ بـث ِـک دَـض گشفتِ کوک یگیشدیب ٍ یسستذ ذـیٌافش دس بالتشـث ِـپبی صَـهآصـًدا اص ،هؼلن ٌّوبییسا ثب یب ؛ذـکٌٌ

 یشـیتگاّذ صـًم ٍ یگیشدبـی یٌذافشدس صاىهَآ ًصدا دىثَ لفؼب ثش ى،بـیاگشًُذصسب. داسد هغبثمت ییاگشًُذصسب ضٌبسیسٍاى

 (.1387،کجشا ػلی ،سیف) ذـًداس ذـتبکی ىبـهؼلو

 ذـیکٌـه کـکو بـّآى ثِ ی،گیشدیب دس کتسهطب یب هؼلنسّوکب اىػٌَ ثِ صاىهَآًصاصدا گشفتي کوک داسد؛ ُذـػمی ،ًیض ستَهب

 (.578ظ ، 1993تَهبس، )ٌّذ د تَسؼِ ٍ ضذساس یّجشدساخَ یّبسفتبس بـت

 لشاس پَضص تطت ٍ کوک سا کالس ضؼیف آهَصاى داًص( صسًگ) ػلوی ًظش اص لَی آهَصاى داًص هؼلوبى، ساٌّوبیی ٍ ّذایت ثب

. ثشسٌذ کالس دس هتَسظ ػلوی سغص ثِ آًْب تب دادُ استمب لجَلی لبثل سغص ثِ سا ًبىآ هطبسکت، ٍ توشیي، تکشاس ثب ٍ دادُ

 هؼذل آهَصاى داًص ػلوی ٍ فکشی ّبی تَاًوٌذی اص تَاًذ هی کالس آهَصاى داًص سبصهبًذّی ٍ ضٌبخت ثب هؼلن عشش ایي ثشاسبس

  .(1391ِ سسبلت، ًوبیذ )هلکی، سٍصًبه استفبدُ ضؼیف آهَصاى داًص دسٍس تمَیت خْت دس ثبال

اًدبم ضذُ اًذ، ًطبى هی دّذ پیطشفت تطػیلی، دسغذ لجَلی، ٍضؼیت پژٍّطگشاى هختلف ًتبیح تطمیمبتی کِ ثِ ٍسیلِ 

 ،ػػبسُ) تک پبیِ هی ثبضذ اص هْبست ّبی اختوبػی داًص آهَصاى زٌذپبیِ ثْتش اص زٌذپبیِ ٍ بی تک پبیِ ثْتشّآهَصضی کالس 

 (.1392، ػلیشضب ٍ سیذُ ّبخش ضسیٌی

 ًوشات ( دس تطمیمی ثب ػٌَاى تبثیش هؼلن دٍم ثش پیطشفت ًٍگشش تطػیلی دسیبفتٌذ کِ هیبًگیي1392سیفی ٍ ّوکبساى )

 دس دٍم هؼلن ثخطی اثش ثیبًگش کِ داسًذ داسی هؼٌب تفبٍت یکذیگش ثب کٌتشل ٍ آصهبیص ًگشضی گشٍُ ٍ تطػیلی پیطشفت

 ٍ تطػیلی پپیطشفت دس داسی هؼٌب تفبٍت گشٍُ، دٍ دس هؼلن ّویبس اص استفبدُاست  آهَصاى داًص ٍ ًگشش تطػیلی پیطشفت

 گیشی یبد هیطَد اهَصش فؼبل صهبى افضایص ثبػث هؼلن ّویبس اص استفبدُ .هیطَد هطبّذُ آصهَى پس دس آهَصاى ًگشضی داًص

 .یبثذ هی افضایص هؼلن ٍ هؼلن ّویبس ثیطتشثب تؼبهل دلیل ثِ اهَصاى داًص

 ثب ىضذ خِاهَ ،تبیی کلیجشـسسٍ بعكـهٌ ییاذـثتا ِـپبی زٌذ یّبسکال شیي هطکلـتُػوذ کِ ّستٌذ هؼتمذ (1379) یهطوذ

 سَـع ثِ س،هطَ غیش یپبیِّب صاىهَآًصدا س،هطَی بـِّـپبی ِـث نـهؼل یسستذ هَلغ ،زٌذپبیِ یّبسکالدس  .تـسا تـلٍ دکوجَ

 ذ کِـًداصهیپش ىکطیذ ًمبضی ٍ سیدس تکبلیف مًدبا هبًٌذای ِیـضبض تکبلیف ثِ ٍ ًویضًَذ ضیصهَآ هسبیل گیشدسی ـػول

 اسد.ًذ ًیازٌذ یگیشدیب اسصش

 ٍ تکبلیف دادى اص صاىهَآًصدا کِ ًذایبفتِى، دسبـهؼلواص سییبـثس ،كـتطمی يـیا یبـِّـیبفت سسباثش 1ٌتـس یيٍ تطمیكدس

؛ ستا ُضذ دُثشسکب ثِ س،کال هذیشیت ٍ طًضجبا دىبکن کشـض ایشـث کِ یثیشاتذ اص یکی. هیثشًذ تلز ّبآى ئَلیت ثِـهس

 بالتش.ـث پبیِ صاىهَآًصدا اص یؼٌی. ستا سیب هؼلن ةًتخبا

تیدِ آى پبییي ( ثب اخشای الذام پژٍّی خَد ثب ػٌَاى ّویبس هؼلن دس دثیشستبًْبی ضْشستبى سبٍخجالؽ، 1387همذم، ) سؼیذی

ثب اخشای ایي عشش دس کلیِ کالس ّبی سبل اٍل ضَس  گشفتِ ثَدًذ. 10ثَدى تؼذاد کسبًی ثَد کِ دس ایي دسس ًوشُ ی کوتش اص 

  ٍ ًطبط فَق الؼبدُ ای دس آًْب ثشای اًدبم فؼبلیت ّبی گشٍّی ٍ ّوسٌیي یبدگیشی هطبسکتی اضسبس هی ضَد.

 ی ٍتَسؼِ تطػیلی پیطشفت ثْجَد دس سٍش ایي کِ هی دّذ ًطبى گیشی یبد دس هؼلن ّویبس ی ثبسُ دس ضذُ اًدبم تطمیمبت

 است کٌذ هؼتمذ هی ًمذ ٍ ساثشسسی تطمیمبت هدوَػِ ایي کِ اسالٍى سٍثشت .است هَثش ضبگشداى اختوبػی هْن ّبی ًگبسش

 ٍ لَهی ًژادی ّبی صهیٌِ ثب ضبگشداى هیبى دس اضتشام سػبیت ٍ ػالیك افضایص ًتیدِ ٍدس ًگشش تغییش هٌدشثِ سٍش ایي

                                                           
1
- Vincent 
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 ٍ ػضت ًفس آًبى، افضایص هیبى دس ثیطتش دٍستی اضسبس ّب، ّوکالسی تَس ػبدی ضبگشداى پضیشش اختوبػی ثْجَد هختلف،

 (.40ظ ، 1987هی ضَد )تَهبس،  ثطث هَسد ٍ هَضَػبت ثِ آهَصش هٌذی ػاللِ

 ّا دادُ تفغیز ٍ تحلیل ٍ تجشیِ -7

آهذ،  ػول ثِ هذاسس زٌذپبیِ ثب سبثمِ تذسیس دس ّوکبساى سبیش ثب تؼبهل ٍ گفتگَ عشیك اص کِ ضَاّذی ٍ اعبلؼبت ثِ تَخِ ثب

اهب هؼلوبى دٍسُ هتَسغِ کِ عشش زٌذ سبلی است دس هذاسس ؛ ساّکبسّبی هختلفی سا ثشای ضل هطکل ثَخَد آهذُ ثیبى کشدًذ

 هتَسغِ اخشا ضذُ ثَد ًسجت ثِ اخشای عشش ٍ فَایذ آى ًظش هثجتی داضتٌذ.

ٌی دادى ثشخی اص اختیبسات ثِ داًص آهَصاى ثشای اداسُ ثْتش یکی اص هسبیل هْن هذیشیتی دس هذاسس، تفَیض اختیبس است یؼ

 اص یکی ثِ سا ٍظبیف اػن اص آهَصضی ٍ پشٍضی خَد اص ثخطی تَاًذ هی هؼلن پبیِ ّن زٌذ کالس ّبی اهَس هذسسِ هی ثبضذ، دس

 هؼلن ٍ ًوَدُ ٍ ثشسسی ستًظب ثبصاسیبثی، سا ضذُ تفَیض هسئَلیت ّبی کبس اًدبم اص سپس ٍ ًوَدُ تفَیض پبیِ ّش یبساى هؼلن

 هذیشیت ٍ کالس کٌتشل ًسجت ثِ ٍلت، اص استفبدُ ضوي تشتیت ثذیي ًوبیذ. ساٌّوبیی اضتوبلی ّبی کبستی ثِ ًسجت سا یبساى

 است. ًوَدُ تالش کالس

ب ػٌَاى ایي پذیذُ )استفبدُ اص ثشخی داًص آهَصاى ثشای تذسیس ثِ ثؼضی دیگش( پذیذُ خذیذی ًیست. ایي سٍش آهَصش کِ ث 

دس اًگلستبى ثشای   ّبی هختلف هبًٌذ ضبگشد هؼلن، هؼلن یبس، خلیفِ ٍ... ًبهیذُ هی ضَد ثشای اٍلیي ثبس پیص اص لشى ّیدذّن

 .سَسی ًیض هَسد استفبدُ لشاس گشفت – هجبسصُ ثب ًبثشاثشی ّبی آهَصضی هغشش ضذ ٍ دس هذاسس هًَتِ

هغبلؼِ همبالت ٍ هدالت ٍ ثخطٌبهِ اسسبلی ٍصاست آهَصش ّوکبساى،  دیذگبُ ّبی ثٌذی خوغ ٍ تطلیل، تفسیش ٍ ثٌبثشایي تدضیِ

دس اخشای ػَاهل هختلف  استفبدُ اص داًص آهَصاى ثِ ػٌَاى کوک کبسهؼلن ًبم ثِ اخشایی ساّکبس یک ثشای سا صهیٌِ ٍپشٍسش

 .آٍسد آهَصضی، خْت ثْجَد صهبى آهَصش فشاّن

 (ُ اًتخاب ّویاراى هعلن ٍ اجزای آى)ؽیَ آى اجزای ٍ جذیذ راُ اًتخاب -8

ثٌبثش خوغ ثٌذی ًتبیح ّوکبساى ٍ ّوبٌّگی ثب هذیش هذسسِ ٍ هطَست ثب داًص آهَصاى، همشس ضذ عشش هؼلن یبس دس آهَصضگبُ دس 

تَخیِ ٍتطشیص ضذُ ٍ اخشای آى دس هذسسِ عی عشش ثشای داًص آهَصاى دس هذسسِ اخشا گشدد. اثتذا  96 -95تطػیلی عی سبل 

 شاضل صیشاًدبم گشفت.ه

 تَسظ داًص آهَصاى )پیَست( تکویل فشم ثجت ًبم -1

 :ثش اسبس تَسظ دثیش هشثَعِ ثشسسی ضشایظ الصم خْت اضشاص سوت ّویبس هؼلن -2

 اص اًضجبط سغص خیلی خَة -الف

 سبل گزضتِسغص خیلی خَة دس ثیطتش دسٍس -ة

 دس ًین سبل اٍل سغص خیلی خَة یب خَة -ج

 دٍ سبػتِ خْت آگبّی ثب ٍظبیف خَد. ّویبس دس کبسگبُ آهَصضیآهَصاى داًص ضشکت  -4 

 .هؼشفی داًص آهَصاى ّویبس ّش کالس ثِ سبیش داًص آهَصاى -5

ّویبسّش کالس کبست هخػَظ هؼلن یبسی زبح ضذُ کِ عی ضکوی هَلت اص سَی دثیش ثؼٌَاى هؼلن یبس ثشای هذت  ثشای -6

 (.هطخػی تؼییي ٍاًتػبة هی گشدد )پیَست
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 رٍػ اجزای طزح جذیذ در هذرعِ -9

ًتیدِ ای داضتِ ثبضذ ٍلی گفتن ثِ ّش ضبل اهتطبى  کالس دس عشش ایي اخشای کشدم ًوی فکش هي ضذ هغشش هسئلِ ایي کِ اٍل

 داًص اص ًفش یک کالس ّش ثِ ًبزبس دس ثَدًذ ضؼیفٍ اکثش داًص آهَصاى ّب خَة ًجَد  هی کٌین. اص آًدبیی کِ سغص کالس

ثشای افضایص اًگیضُ دس ثیي ّوِ ی ثسِ ّب ثِ داًص آهَصاًن گفتن ضذًذ. الجتِ  اًتخبة هؼلن ّویبس ثؼٌَاى ّش کالس ثشتش ىآهَصا

اص فؼبلیت ٍ پیطشفت لبال تَخْی ثشخَسداس  دس عی اخشای عشش هؼلویي ّویبس ثبثت ًیستٌذ ٍ کسبًی کِ دس دسٍس هختلف

اًتخبة خَاّین ًوَد. سپس ثشای هؼلویي ّویبس خلسِ ای گشفتِ ضذ ٍ ّویبس هؼلن ثِ ػٌَاى  دس هبّْبی آیٌذُ آًْب ساثبضٌذ 

 ٍ کالس اص خبسج ّبی دس ٍلت ّویبس ّش کِ گشدیذ آى ثش لشاس ّذف اص ثشگضاسی ایي عشش ٍ ٍظبیف آى ّب سا تطشیص کشدم.

اص داًص آهَصاى یک پبیِ دس  ثگیشد. ثِ ػْذُ سا خَد ّبی گشٍّی ّن سبیش آهَصش هسئَلیت دسس، کالس خَد دس ّوسٌیي

دسس سا صیش ًظش  ّش پبیبى اسصیبثی یب اهتطبًی اٍساق هَلغ تذسیس پبیِ دیگش تَسظ هؼلن اسصضیبثی ثِ ػول هی آٍسدًذ ٍتػطیص

 تَسظ ثؼضی دسٍس دس اضکبل آهَصاى، سفغ داًص تکبلیف ثشسسی دسس، ثِ هشثَط آصهبیطْبی ثشخی اًدبم هؼلن اًدبم دٌّذ.

 ثشای ّویبس تَسظ دسس ّوبى تفْین ٍ گشٍّی غَست ثِ کتبة فؼبلیت ّبی اًدبم ضؼیف، اهَصاى داًص ثشای لن،هؼ ّویبساى

 کبس ثشای ّویبساى تَسظ سبػت، پبیبى اضبفی ٍلت ّبی ٍ تفشیص صًگ ّبی اص استفبدُ ثْتشفؼبلیت ّب، اًدبم خْت گشٍُ، اػضبی

 یبساى ثبیذاًدبم هی دادًذ.آهَصاى ضؼیف ًیض اص دیگش کبسّبی ثَد کِ ّو داًص ثب

ثشای ایدبد ًظن ٍ لبًًَوٌذ ضذى کبس هؼلویي ّویبس اص آى ّب خَاستِ ضذ پَضِ ای سا ثشای خَد تْیِ ًوبیٌذ ٍ ًوًَِ کبسّبیطبى 

 پیطشفت سًٍذ ثْجَد ثشای ثبس، یک ای ّفتِ ضؼیف آهَصاى داًص دس ضوي ّش ّویبسی هَظف ثَد اص سا دس پَضِ لشاس دٌّذ.

( ًطَُ پیطشفت کبسی داًص آهَصاى سا ثِ هؼلن بُ ثش اسبس فشم هخػَظ )پیَستاٍ اسصضیبثی ثِ ػول آٍسد ٍ ٍّش هتطػیلی 

 گضاسش دّذ.

هؼلن،  ّویبساى ثشای تطَیمی آصهَى ّب خبهغ ّش فػل، استفبدُ اص سٍضْبی پبیبى دس پیطشفتِ آهَصاى داًص کالهی تطَیك

 خَائضی گشفتي ًظش هشثَعِ خْت آضٌبیی ثب کن ٍکیف عشش ٍ دس هؼلوبى سظتَ ثبس یک هبّی ّویبساى ّبی تالش پیگیشی

 افضایص ٍ اػضبء هیبى دس گشٍّی کبس اًگیضُ ایدبد عشش اص خولِ هَاسد اًدبم گشفتِ ثشای پبیبى دس فؼبل سشگشٍُ ّبی ثشای

 گشٍّی ثَد. هسئَلیت اضسبس

 (2ؽَاّذ ) اطالعات هزبَط بِ تغییزات دادُ ؽذُ آٍری جوع -11

کوجَد صهبى ثشای  ٍ آهَصاى داًص ًوشات ثَدى سغص اسصیبثی پبییي لجیل اص هطکالتی ثب تَخِ ثِ خذاٍل ثِ یک ضَاّذ ثخص دس

تذسیس ٍ ثِ ضبضیِ سفتي ثؼضی دسٍس ٍػمت هبًذى اص ثَدخِ ثٌذی دسٍس کِ ًْبیتب ثِ افت تطػیلی داًص آهَصاى هٌدش هی 

ثخص ثب تَخِ ثِ  ایي دس سغص ًیبص ثِ تالش ثیطتش گضاسش ضذ. دس آهَصاى داًص ثیطتش ٍضؼیّت زٌیي ّن. ضذ اضبسُ ضذًذ،

 .پشداصم هی هَخَد ٍضغ دس ضذُ ضبغل تغییشات ثِ ضبخع ّبی کوی ٍ کیفی

 ؽاخص ّای کیفی:الف( 

 اص ؼذث. داضتٌذ زطوگیشی پیطشفت آهَصاى داًص کالس دس اًدبم عشش ّویبس هؼلن ثِ تَخِ ثب 96-95 تطػیلی سبل اٍاخش دس

 عشش ّویبس هؼلن دس هذسسِ: اخشای

 .داضتٌذ هؤثّشی ضشکت ضذُ اخشا ّبی سٍش ثِ هشثَط گشٍّی ّبی فؼّبلیّت ّوِ داًص آهَصاى دس

 .کشدًذ کست اهتطبى دس هغلَثی ی ًتیدِ پبیبى سبل دس ضؼیف ثب کوک ّویبساى آهَصاى داًص
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 آهَصاى داًص ثب آهَصاى ّویبس داًص ثیي ای غویوبًِ یگشاى، استجبطثب اًدبم کبس گشٍّی ػالٍُ ثش ایدبد ضس هسئَلیت ًسجت ثِ د

 .ضذ کِ اص ضکبیت ّبی هکشس ثِ ػٌَاى یک هطکل اغلی ٍ ٍلت گیش دس هذسسِ خلَگیشی هی ضذ ایدبد ضؼیف

 ثِ سجتً تشم پبیبى اهتطبى ًتبیح داًص آهَصاى ّویبس، ػضَ گشٍُ، هذیش هذسسِ، اٍلیبء ٍ ّن خَد هي اص سضبیتوٌذی اضسبس

 .است عشش ایي دس هَفمیت ثشای دیگش هؼیبس آهذُ ثَخَد تغییشات اص لذسداًی اثشاص ٍ پیطشفت دسسی

 :هطلَب ٍضع کوّی ّای ؽاخص (ب

 اسائِ صیش ضشش ثِ کوّی ّبی ضبخع لبلت دس ثخص ایي دس کِ کشد استفبدُ ًیض اسلبم ٍ اػذاد اص تَاى هی هغلَة، ٍضغ تجییي ثشای

 .گشدد هی

 اص ثؼذ .پشداختن ضذُ ثشگضاس ّبی آصهَى دس آهَصاى داًص ًوشات ثشسسی ثِ لسوت ایي دس هغتقین: هؾاّذُ رٍػ اس اعتفادُ

 ٍضغ دس ضذُ ایدبد تغییشات ثِ تب کشدم سسن سا آًْب ثِ هشثَط خذاٍل ٍ ًوَداسّب کالسی، ی ضذُ ثشگضاس ّبی آصهَى ثشگضاسی

( 3ضوبسُ ) ًوشات داًص آهَصاى سِ پبیِ دس ّش دسس ثِ تفکیک دس خذٍل .ثجشم پی ضذُ اخشا کبسّبی ساُ ثَدى اثشثخص ٍ هَخَد

 آٍسدُ ضذُ است:

 96-95 یلیتحصعال  اٍلآهَساى در عِ هاُ  داًؼ ارسیابیجذٍل  :3جذٍل 

 عال تحصیلی اٍلآهَساى در عِ هاُ  داًؼ ارسیابیجذٍل 

 خوغ ًیبص ثِ تالش لبثل لجَل خَة خیلی خَة ارسیابی

 12 0 0 3 9 قزآى

 12 0 0 2 10 ّذیِ

 12 0 1 2 9 فارعی

 12 0 3 4 5 ریاضی

 12 0 1 1 10 هطالعات

 12 0 0 2 10 اهال ٍ اًؾاء

 12 0 0 1 9 ّذیِ

 12 0 2 3 7 علَم
 

 ( صیش آٍسدُ ضذُ است.4ضوبسُ ) ّن زٌیي فشاٍاًی ٍدسغذ ًوشات توبم داًص آهَصاى سِ پبیِ دس توبم دسٍس دس خذٍل

 هختلف درٍط در آهَساى داًؼ کل ارسیابی فزاٍاًی جذٍل :4 جذٍل

 درٍط هختلف آهَساى در داًؼ ارسیابی کلجذٍل فزاٍاًی 

 *دسٍس کل تالش ثِ ًیبص لجَل لبثل خَة خَة خیلی ارسیابی

 96 0 7 18 69 فزاٍاًی

 100٪ 0٪ 29/7 85/18 87/71 درصذ

 .ثبضذ هی دسٍس متوب دس آهَصاى داًص توبم اسصیبثی تؼذادسغص هٌظَس*
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ثشای ثشسسی کلی عشش ًیض یک همبیسِ ثیي ٍضغ هَخَد دس سِ هبُ ًخست سبل ٍ ٍضغ ایدبد ضذُ )هغلَة( دس هبُ پبیبًی ثش  

 آٍسدُ ضذُ است.( 5ضوبسُ یبثی ًَثت دٍم دس خذٍل )اسبس سغص اسصیبثی داًص آهَصاى دس فشم ّبی اسص

 راُ اجزای اس پظ آهَساى داًؼ کالعی ًوزات در ؽذُ ایجاد اتتغییز ٍ هطلَب ٍضع هَجَد، ٍضع تَصیف: 5 جذٍل

 96-95 تحصیلی عال اٍاخز کار هحصَل ًوایؼ ٍ ّا حل

 راُ  اجزای اس پظ  آهَساى جذٍل تَصیف ٍضع هَجَد، ٍضع هطلَب ٍ تغییزات ایجاد ؽذُ در ًوزات کالعی داًؼ

 تحصیلی عال اٍاخز کار هحصَل ًوایؼ  ٍ ّا حل

 خوغ ًیبص ثِ تالش لبثل لجَل خَة خَةخیلی  ارسیابی

 100٪ 75/43 75/18 7/17 79/19 عِ هاُ اٍل(هَجَد )ٍضع 

 100٪ 0٪ 29/7 85/18 87/71 اردیبْؾت(هطلَب )ٍضع 

 

 دٍّم ًَثت دس آهَصاى داًص ًوشات کِ دّذ هی ًطبى 5 ضوبسُ ٍ 4 ضوبسُ خذاٍل ثب آًْب ی همبیسِ ٍ 2 ضوبسُ ٍ 1 ضوبسُ خذٍل

 87/71ثِ سغص خیلی خَة  دسغذ 79/19ثِ عَسی کِ اص ًیبص ثِ تالش  .است داضتِ ای فضایٌذُ سضذ دس اٍّل ًَثت ثب ِهمبیس دس

 دسغذ سسیذُ این.

 ًاهِ: پزعؼ

خْت سسیذى ثِ ػلت یب ػلت ّبی هَفمیت عشش هزکَس اص خَد داًص آهَصاى ثِ ػٌَاى  ّبی پبیبى سبلپژٍُ ثؼذ اص آصهَى  الذام

آهَصاى لشاس داد ٍ  داًص ( سا عشّاضی ٍ دس اختیبس12ی             )پیَست ضوبسُ عشش، یک پشسطٌبهِ دٍ سَالی ثب زْبس گَیِ افشاد دسگیش ثب

 کشدًذ. ّبی خَد سا ثجت هی ثبیست ثِ غَست کتجی، پبسخ دٌّذگبى هی پبسخ

 

 طزح هَرد ًظز بزای اعتبار عٌجی ًاهِ آهَساى بِ عؤاالت پزعؼ جذٍل ارسیابی پاعخ داًؼ :6جذٍل 

ف
ردی

 

 عَاالت
 پاعخ

 داًؼ آهَساى

 فشاٍاًی دسغذ ؟داؽتِ اعتؽوا  پیؾزفت تحصیلیچِ تغییزی در  ّویار هعلن() یذجذّای  اجزای رٍػ

 

67٪ ام. ای داضتِ الف( ًسجت ثِ اثتذای سبل تطػیلی، پیطشفت لبثل هالضظِ  8 

33٪ ام. ثِ اثتذای سبل تطػیلی، پیطشفت کوی داضتِ ( ًسجتة  4 

 0 0% .ام گشفتِ تشی پبییي ی ًوشُ  ج( ًسجت ثِ اثتذای سبل تطػیلی،

 0 0%  ام. د( ًسجت ثِ اثتذای سبل تطػیلی، ّیر پیطشفتی ًذاضتِ

 فشاٍاًی دسغذ کذام یک اس هَارد سیز در پیؾزفت ؽوا بیؾتز هؤثز بَدُ اعت؟ 

 

 1 8٪ ثب کوک اٍلیبءهٌضل  دس اًدبم تکبلیف

 4 33٪ ّبی کتبة ثِ غَست گشٍّی ٍ تفْین ّوبى دسس تَسظ ّویبس بلیتاًدبم فؼ

 3 25٪ ّن گشٍّی ّبی خَد دس ٍلت ّبی خبسج اص کالستَسظ آهَصش 
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 4 33٪ ّبی اضبفی پبیبى سبػت ّبی تفشیص ٍ ٍلت صًگدس  کوک ّویبس
 

 ثِ هغبلت صیش دست یبفتن: ّبی ثبالثب تَخِ ثِ دادُ  ًبهِ آهَصاى ثِ سَاالت پشسص پبسخ داًصثب تدضیِ ٍ تطلیل 

 لبثل هالضظِ ای داضتِ اًذ. پیطشفت آهَصاى، داًص دسغذ ٪67

 .اًذ داًستِ هؤثّش خَد پیطشفت دس ّویبس هؼلن ثب کبسکشدّبی هختلف سا اص هؼلّن ی استفبدُ دسغذ ٪91 

اغَلی عشش ّویبس هؼلن کِ اخشای آى  غطیص ٍ کبسگیشی ثِ گشفت، ًتیدِ تَاى هی عشش کیفی ٍ کوّی ّبی ضبخع ثِ تَخِّ ثب

تَسظ داًص آهَصاى ثشگضیذُ هذسسِ غَست گشفتِ، اگش دس توبم هشاضل تطت ًظبست هؼلن ثبضذ، هی تَاًذ ثسیبسی اص هطکالت 

 هغشش ضذُ دس ثیبى هسألِ سا کِ هؼلوبى کالس ّبی زٌذ پبیِ ثب آًْب سشٍ کبس داسًذ تب عشص لبثل هالضظِ ای هشتفغ ًوَد.

 اعتبارعٌجی ٍ ارسیابی -11

 ثشسسی آصهًَْبی هذاد ،)اص فؼبلیت ّبی ضبگشداى( ثشسسی هطبّذاتوبىعشش ّویبس هؼلن دس هذسسِ ثب  دس ثشسسی اػتجبس سٌدی 

ٍ ًْبیتب آصهَى ّبی کبس  ی ، ثبصدیذ اص پَضِگضاسضبت داًص آهَصاى ثش اسبس فشم عشش ّویبس )پیَست(خوغ ثٌذی  ،کبغزی ـ

 :هالضظِ گشدیذ کِی کِ خذاٍل آى دس ثخص تَغیف ٍضؼیت هغلَة آٍسدُ ضذُ است، پبیبى سبل تطػیل

 طزح دارای هحاعي سیز بَدُ:

 اسصضیبثی  ثبضذ.هی ثیطتش دسٍسآهَصاى دس  ًتبیح آصهَى هذاد ـ کبغزی لبثل لجَل ثَدُ ٍ ًطبًگش پیطشفت ثسیبسخَة داًص(

 .دّذ هی ًطبى سا ثبالی عشش سضذ ٍ ایيضتٌذ.( سضذ دا ٍ یب ثیطتش تَغیفی یک سغص ٍ ثشخی ضتی دٍ سغص

 ساضی ّویبس هؼلن کالس ّبی دس ضشکت اص آهَصاى داًص توبهی تمشیجب کِ دّذ هی ًطبى گزضتِ هبُ سِ دس عشش اسصیبثی 

 .داسًذ سا عشش هستوش ٍ هذاٍم اداهِ ثِ توبیل ٍ ثَدًذ

 اص ًتبیح  دادُ اًذ. ی ٍافشی ًطبى ػاللِ دس کالس آهَصضی گشٍّیّبی  ٍ فؼبلیت دسسیآهَصاى دس اًدبم تکبلیف  داًص

اٍلیبی  .دٌّذّبی ػولکشدی سا ثِ دلت اًدبم هیفؼبلیت .آصهَى هذاد ـ کبغزی کِ ضبکی اص پیطشفت آًْبست، ساضی ّستٌذ

 کشدُ اًذ.اثشاص خشسٌذی  داًص آهَصاى یآهَصاى اص پیطشفت دسس داًص

 ساٌّوبیی ٍ ّذایت خْت آهذُ دست ثِ فشغت اص هی تَاى ذ ٍکبّص هی یبث هؼلن دسسی ٍ کالسی کبسی، ضدن 

 .آهَصاى ضذاکثش استفبدُ سا ثشد داًص

 آهَصاى داًص ّوِ استؼذادّبی ضکَفبیی ٍ سضذ ٍ ٍسبصًذُ سبلن سلبثت یک دس آهَصاى داًص ّوِ خَضی خَد ٍ پَیبیی ٍ ًِ 

 اّذ اًدبهیذ.خبظ کِ ًْبیتب ثِ استمبی سغص تطػیلی ثِ خبی اتالف ٍلت خَ ػذُ یک

 ثجت فؼبلیت ، ضزف فشغت اختػبظ دادُ ضذُ ثشای ضضَس ٍ غیبة داًص آهَصاىآهَصش سا اص ظشیك  فؼبل صهبى هی تَاى

ثب  تػطیص اهال ٍ اًطب ٍ ثشسسی هطك داًص آهَصاى دس خبسج اص ٍلت آهَصش ،ّبی فشایٌذ آهَصش دس خبسج اص ٍلت آهَصش

 هؼلن افضایص داد. عشش ّویبس اص استفبدُ

 هطکل صیبد دسٍس ثٌذی ثَدخِ خذٍل ًظش اص ّذس سفت صهبى آهَصضی دس هَالغ ػبدی ثب ّوکبسی ّویبس هؼلن ثِ تَخِ ثب 

 .داضت ًخَاّین

 ثِ دلیل هسئَلیت پزیشی ٍ هطغَل ثَدى داًص اهَصاى ثِ یبدگیشی تَسظ ّویبس هؼلن، ضکبیت ٍ  سٍش ایي اخشای ثب

 یبفت. کبّص زطوگیشی ثغَس ک پبیِ دیگشدس هَلغ تذسیس ی آهَصاى داًص ضیغٌت ّبی

 ضْشًٍذاًی داسای ػضت ًفس، هسئَل ًسجت ثِ سشًَضت دیگشاى، ّوکبس ٍ ّویبس ثِ ّن ًَع  پشٍسش یؼٌی ّویبسی عشش

 پشٍسضی ٍ سفتبسی ًظش دسسی اص هغبلت یبدگیشی ثش ػالٍُ داًص آهَصاى عشش ایي خَد، خَدثبٍس، آصاداًِ سخي گفتي ٍ. ... لزا دس

 هی گیشًذ. لشاس اسصیبثی هَسد ًیض
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 ّای طزح هحذٍیت

ٍ اهش پژٍّص سا ثب  ظبّشضذُّب خَاّذ داضت کِ دس هسیش تطمك آى  یتهطذٍدّش تطمیك ٍ پژٍّطی دس ثغي خَد یکسشی 

 لبػذُسبصد. الذام پژٍّی ضبضش ًیض اص ایي  یهًوبیذ کِ ضػَل ثِ ًتبیح هَسد ًظش سا ثب دضَاسی ّوشاُ  یههطکالتی سٍثشٍ 

 ّبیی ثِ ضشش صیش ثَدُ است:ّب ٍ دضَاسی یتهطذٍدهستثٌی ًجَدُ ٍ داسای 

 .هطذٍد کشدى ّویبساى ثِ زٌذ داًص آهَص خبظ ثِ دلیل هسبیل ػلوی ٍ اخاللی ٍ خوسبًی 

 ِاػتجبس  ّب پبسخًوَى فشم گضاسش عشش ّویبس هؼلن کِ ایي اهش ثش دسستی  تکویل خْت ّویبساى اص ثشخی یکبس هطبفظ ٍ

 گزاسد. یهتأثیش  ًتبیح

  ثؼضی داًص آهَصاى ٍ اٍلیبء دس اًدبم تکبلیف اسائِ ضذُ تَسظ ّویبس ٍ یب تذسیس ثؼضی اص دسٍس ٍ یب ػذم ّوکبسی

 اضکبلضدایی ًمبط ضؼف داًص آهَصاى دس ٍلت خبسج اص هذسسِ دس آغبص اخشای عشش هَسد ًظش.

 ِدس فشآیٌذ تػوین گیشی هسبئل آهَصضگبُ. فشاّن ًجَدى همذهبت ضضَس فؼبل فشاگیشاى کالس ّبی زٌذ پبی 

 ًمص داسای پیطیٌِ دسسی خَة ثَدًذ ّوِ آًْب ًوی تَاًستٌذ ایفبی آهَصاى داًص اص هؼذٍدی ثب تَخِ ثِ ایٌکِ تؼذاد 

 ًوبیٌذ.

 دسس کِ هوکي ثَد داًص اهَصاى ثِ ػٌَاى ثک اثضاس لذست اص آى استفبدُ  کالس دس آهذُ پیص هَضَػبت اص ثؼضی تالفی

 ٌٌذ.ک

 آهَصاى ثِ دلیل گضاسضبت ٍالؼی کِ ثبیذ تَسظ ّویبس هؼلن اسائِ هی گشدیذ. داًص هیبى دس کذٍست ٍ ًبساضتی صهیٌِ ایدبد 

 تذسیس ثؼضی ّویبساى ثب ٍخَد آهَصش ّبی دادُ ضذُ. ٍ کالس داسی کبفی هْبست ػذم 

 ىآهَصا ثؼضی داًص سَی ّویبساى اص خذی ٍ سسوی پزیشش ػذم. 

 

 زیگی ًتیجِ -12

 تشثیت گشٍّی ٍ تؼلین آغبص ثِ پبیِ زٌذ ّبی کالس سبثمِ، کِ دسیبفت تَاى هی تشثیت ٍ تؼلین تبسیخ دس هغبلؼِ اًذکی ثب

 خَاّذ ضذ. هٌظَس ثیطتش ضتی ٍ داضت خَاّذ ٍخَد ًیض آیٌذُ دس سٍستبّب خوؼیتی ثبفت گشفتي ًظش دس ثب ٍ ضَد هی هٌتْی

 ٍ سٍش ّب ٍ ًظش ثیفکٌین آهَصش اص خبغی ضکل ػٌَاى ثِ ای پبیِ زٌذ تذسیس ثِ کِ است ضبیستِ ًیض اهَصش ػذالت ثشلشاسی

اسائِ دّین. یکی اص ایي ضیَُ  ٍ اثالؽ کٌٌذ کبس دسس کالس دس تَاًٌذ هی تش هٌبست ٍ ثْتش پبیِ زٌذ هؼلوبى کِ سا ّبیی ضیَُ

ثب  داًص آهَصاىافضایص کبسآهذی پشٍسش ّبی هْن هذیشیتی دس هذاسس زٌذ پبیِ ثش اسبس سٌذ تطَل ثٌیبدیي آهَصش ٍ 

 فشاّن آٍسدى صهیٌِ هطبسکت ثیطتش ایطبى دس فشآیٌذ تؼلین ٍ تشثیت هذسسٍِهذسسِ ثِ آًبى  اهَسثشخی اص  اختیبسات تفَیض

ذ کِ ثشای اداسُ ثْتش اهَس هی ثبضذ. یکی اص ضیَُ ّبی ایي تفَیض اختیبس استفبدُ اص عشش ّویبس هؼلن دس ایي کالس ّب هی ثبض

 پبیِ ّش داًص آهَصاى اص یک یب زٌذ ًفش ثِ سا ٍظبیف اػن اص آهَصضی ٍ پشٍضی خَد اص ثخطی تَاًذ هی ثش اسبس ایي عشش هؼلن

 ثِ ًسجت سا یبساى هؼلن ٍ ًوَدُ ٍ ثشسسی ًظبست ثبصاسیبثی، سا ضذُ تفَیض هسئَلیت ّبی کبس اًدبم سپس ٍ ًوَدُ تفَیض

 یذ.ًوب ساٌّوبیی اضتوبلی ّبی کبستی

ثب اخشای عشش دس هذسسِ ػالٍُ ثش استفبدُ ثْیٌِ اص ٍلت ّبیی سا کِ داًص آهَصاى دس هَالغ تذسیس هؼلن دس پبیِ دیگش ثِ ثغبلت 

یب یبصیگَضی ٍ یب ایدبد هضاضوت ثشای کالس ّبی دیگش هی گزساًذًذ، داًص آهَصاى ٍ اٍلیبء اص پیطشفت تطػیلی خَد خشسٌذ 

 یي(، 1395ٍ) ثیگذلی (، هشادی،1993) (، تَهبس1392) ّوکبساى م پژٍّی ثب یبفتِ ّبی سیفی ٍثَدًذ. یبفتِ ّبی ایي الذا

 ( ّوخَاًی داسد.1987) (، تَهبس1387همذم ) سؼیذی (،1999) ٌتـس

 پبیِ تک ثْتشاصکالس ّبی گبّی یب ثشاثش ًتبیدی ضَد، اًدبم خَة زٌذپبیِ کالس ّبی ثٌذُ هؼتمذم اخشای ایي عشش اگش دس 

 ضیَُ ٍ آهَصش صهیٌِ ثْجَد دس هَثشی ٍ هْن ثب اخشای ایي عشش گبم ثبضذ تَاًستِ ضبضش همبلِ کِ اهیذٍاسم .آیذ هی تثذس
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 لبثل هغبلجی آهَص داًص ٍ هؼلوبى ػلوی سغص ثشدى ثبال ٍ صهبى هذیشیت ثِ تَخِ ثب پبیِ ّبی زٌذ کالس ٍاداسُ هذیشیت ّبی

 ثبضذ. کشدُ اسائِ لجَل

 داتپیؾٌْا ارائِ -13

 دستگبُ. اهیذ است ضذُ است ّبیی ثشای تَخِ هسئَلیي دس ضَصُ آ. ح اسائِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ضبغل دس ایي پژٍّص پیطٌْبد 

 کتت ضدن ّب ثِ دیذُ دلت ثٌگشًذ. یطٌْبدپٍ دثیشاى خْت خشٍج هذاسس زٌذپبیِ اص ایي ٍضؼیت ثِ ایي  ٍپشٍسش آهَصش

 ِـپبی زٌذ یّبسکالای ثش ُیژٍ کتت ثبیذ. ًٌذاهیخَ سا ىّوب ،ّن پبیِّب ٌذِ زـک ستا ُضذ تؼشیف پبیِ تک ایثش سیدس

ثبتَخِ ثِ افضایص تؼذاد کالس ّبی  د.َـض یذـثٌ تـلَیاٍ ،بـّسالـک يـیا ایثش ٍسیضشٍ  نـهْ ثـهجبض ٍ دَـض یيٍذـت

آهَصی ٍ کبسآهَصی ٍ آهَصش ّبی ثبصزٌذپبیِ تدذیذ ًظش دس هطتَا ٍ سٍضْبی آهَصضی هشاکض داًطسشای تشثیت هؼلن ٍ دٍسُ

 ثب .است الصم زٌذپبیِ کالس ّبی ٍیژُ دسس، تذسیس ٍ هذیشیت عشش تْیِ ًطَُ هغلَة اسائِ ثش تکیِ ثب …ًیشٍّبی خذیذ ٍ 

اص  ثبضٌذ، ًگزساًذُ سا زٌذپبیِ کالس ّبی خبظ تذسیس سٍش( خذیذ ًیشٍّبی خػَغبً) آهَصگبساى است هوکي کِایي ثِ تَخِ

 ّبی سٍش تذسیس کالسثشای ثشگضاسی دٍسًَُِ هؼلوبى ثْت هذاسس زٌذپبیِ خَدداسی ضَد یب دس غَست اخجبس فشستبدى ایي گ

ّبی ساٌّوبی سٍش  ّبی زٌذپبیِ، کتبة ضَد ثشای افضایص ثبصدّی کالسپیطٌْبد هی هزکَس، الذاهبت الصم غَست گیشد. ّبی

هذاسس هؼلوبى ٍیژُ ٍ  ادسات ثشای ایي .یبس ّوِ هؼلوبى لشاس گیشدتذٍیي ضَد ٍ دس اخت ّبی زٌذپبیِ تْیِ ٍ تذسیس ٍیژُ کالس

ّبی تک پبیِ خذا کشدُ  ّب سا اص کالس ّبی آهَصضی ایي گًَِ کالس ، خلسبت گشدّوبیی ٍ سشگشٍُدس ًظش ثگیشدآهَصش دیذُ 

 سغص دس دسس زٌذ پبیِ بیکالس ّ اداسُ پبیِ کِ دس زٌذ ٍ پٌح هؼلوبى تدبسة .ٍ ثشای آًْب خذاگبًِ ثشًبهِ سیضی ًوبیٌذ

 ثَدُ اًذ ثب اسسبل ثخطٌبهِ ثِ هذاسس دس اختیبس ایي گًَِ هذاسس لشاس گیشد. هَفك هٌغمِ یب استبى

 ٍهأخذ هٌابع
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Abstract 

Multi-grade classes face challenges and limitations in management and teaching. One of the main problems that 

most teachers face in these classes is that they claim to have a shortage of time; therefore, this research focuses 

on time management for optimal use of time using the Teacher Assistor Plan. A descriptive method which has an 

objective and real aspect has been used in this research. Descriptive statistics such as frequency table, percentage 

and graph of students' scores, and questionnaire have also been used in this study for the analysis of the status 

quo and the ideal status. According to the results obtained by implementing the Teacher Assistor Plan, in 

addition to the increased active teaching time in multi-grade schools, which is one of the main concerns of multi-

grade teachers, the problems associated with budgeting the lessons, emergence of new ideas, hidden talents, and 

students' expression of hidden creativity are removed vby this plan and students they are also promoted to 

acceptable levels of baheviors in addition to learning the contents of their books. The improved level of students 

in their final examinations shows the validity and effectiveness of the use of this plan. 

Keywords: multi-grade classroom, teacher assistor, students. 

 

 


