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 چکیده

آمًسضی داوطگگبٌ در رَجگزی ثزوبمگٍ درسگی ثگًده پگژيَص حبضگز،         َبی گزيٌ َذف اس اوجبم پژيَص حبضز، ثزرسی وقص مذیزان

ريش اوجگبم آن کمگی ي پیمبیطگی ثگًده هبمؼگٍ آمگبری ایگه تحقیگق ضگبمی کنیگٍ مگذیزان             اسوظزريش تحقیق تًصیفی ي  اسوظز

وفگز ثًدوگذ، ريش    318کگٍ تؼذادضگبن    8331-8331داوطگبٌ مبسوذران )ثبثنسز( در سبل  ػنمی َیئتآمًسضی ي اػضبی  َبی گزيٌ

مًرگبن، حجم ومًوگٍ تحقیگق    -وسجتی ثًد کٍ ثب تًهٍ ثٍ هذيل کزهسی ای طجقٍدر ایه تحقیق، ريش  مًرداستفبدٌ گیزی ًوٍوم

 َگبی  گگزيٌ ، اس پزسطىبمٍ محقق سبختٍ ثزرسگی يضگؼیت رَجگزی ثزوبمگٍ درسگی در ثگیه       َب دادٌضذه ثزای گزدآيری  811حبضز 

يایی پزسطىبمٍ ثب کست وظز متخصصبن درثبرٌ صحت گًیٍ َب ي َمبَىگی ثب اثؼبد متغیز سىجیذٌ ضگذ  آمًسضی استفبدٌ گزدیذه ر

% 35ضگذه ريایگی محتگًایی پزسطگىبمٍ      تبئیگذ َبی مىبست، درستی گًیٍ َبی پزسطگىبمٍ  ثب تًهٍ ثٍ فزاياوی پبسخ درمجمًعکٍ 

، َگب  آنآمبر تًصیفی )هذيل ي ومًدار فزاياوگی ي درصگذ    َبی ريشی حبصی اس پزسطىبمٍ اس َب دادٌ يتحنیی تجشیٍثزای ثزآيرد ضذه 

ٍ میبوگیه ي ومًدارَبی ستًوی( ي در ثخص آمبر استىجبطی اس آسمًن تی تگ  ومًوگٍ، تگی     مسگتقی ي تحنیگی ياریگبو      َگبی  ومًوگ

در ایگه تحقیگق    کىىگذٌ  ضگزکت آمًسضی  َبی گزيٌتحقیق وطبن داد مذیزان  َبی یبفتٍهُت آسمًن سؤاالت استفبدٌ ضذه  راٍَ ی 

ٍ در کبرکزدَبی ثزوبمٍ درسی ضبمی: وظبرت ي ارسضیبثی ثزوبمگٍ درسگی ي ارتقگبی هگً آمًسضگی       مطنگًثی ایفگبی وقگص     صگًرت  ثگ

ٍ يلی در کبرکزدَبی تذيیه ي ثبسوگزی ثزوبمٍ درسی ي اهگزای ثزوبمگٍ درسگی ایفگبی وقگص       کىىذ می ه ثبضگذ  ومگی مطنگًة   طگًر  ثگ

گًیبن در راثطٍ ثب ایفبی وقص ي تأثیزگذاری ثز کبرکزدَبی رَجزی ثزوبمگٍ درسگی در يضگغ    پبسخَمچىیه سمت، داوطکذٌ ي رتجٍ 

ٍ مطنًة، تأثیزگذار وجًده هىسیت تىُب ثگز وظگبرت ي ارسضگیبثی ثزوبمگٍ درسگی تأثیزگگذار ثگًد         ٍ  ثگ کگٍ مگذیزان ي اػضگبی     ای گًوگ

ٍ ثقٍ ثز اهزای ثزوبمٍ درسی وقص داضت ي سب کىىذ میدر راثطٍ ثب ایه کبرکزد ایفب  تزی مطنًةمزد وقص  ػنمی َیئت ٍ  طگًری  ثگ  کگ

 در راثطٍ ثب ایه کبرکزد داضتىذه  تزی مطنًةسبل وقص  85-88ثب سبثقٍ  ػنمی َیئتمذیزان ي اػضبی 

 

رَجزی ثزوبمٍ درسی، تذيیه ي ثبسوگزی ثزوبمٍ درسی، اهزای ثزوبمٍ درسی، وظبرت ي ارسضگیبثی ثزوبمگٍ درسگی،    های كلیدی:  واژه
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