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 چکیدٌ

 بژژایبی بژژط هیژژعاى یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ ایپژژٌم هطضلژژِ ضٍـ تژژسضیؽثیط اؾژژتفازُ اظ بطضؾژژی تژژ  پژژػٍّف ضا ژژط بژژا ّژژس 

ضٍـ پژژػٍّف، قژژبِ . اًجژژام نطتژژ ؾژژاا اٍا زبیطؾژژتاى  قٌاؾژی  زضؼ ظیؿژژ ، زض آهژژَظاى پؿژژطزاًژژفتحهژژیلی پیكژطت   

آهژَظاى پؿژط ؾژاا    بژَز. ااهعژِ آهژاضی پژػٍّف ضا کلیژِ زاًژف      آظهژَى بژا نژطٍُ کٌتژطا     پژؽ آظهَى ٍ آظهایكی اظ ًَع پیف

هكژژلَا بژژِ تحهژژید بَزًژژس تكژژکید هیسازًژژس ٍ  1393-94کژژِ زض ؾژژاا تحهژژیلی قژژْط تْژژطاى   4هٌطقژژِ اٍا زبیطؾژژتاى 

 40بژِ تعژساز   آهژَظاى پؿژط ؾژاا اٍا زبیطؾژتاى هسضؾژِ اهژام هَؾژی کژا ن ع          زاًژف  توژاهی وًَِ آهاضی پػٍّف قژاهد  ً

نژژطٍُ ٍ نژژطٍُ آظهژژایفیژژطی زض زؾژژتطؼ اًترژژا  قژژسًس ٍ بژژِ نژژَضت تهژژازتی، زض زٍ   نکژژِ بژژا ضٍـ ًوًَژژِبَزًژژس ًفژژط 

 ًگژژطـ علوژژی ٍ علژژَم ظیؿژژتیضٍـ ااژژطای پژژػٍّف بژژسیي تطتیژژ  بژژَز کژژِ نژژطٍُ آظهژژایف، تهژژد  .قژژطاض نطتتٌژژس کٌتژژطا

ِ      ظیؿژژ زضؼ  ای بژژایبی، قٌاؾژژی ؾژژاا اٍا زبیطؾژژتاى ضا بژژِ ضٍـ طژژطی زضؼ هبتٌژژی بژژط ضٍـ تژژسضیؽ پژژٌم هطضلژژ

زض ایژژي ابژژعاض هژژَضز اؾژژتفازُ آهژژَظـ زیسًژژس ٍ نژژطٍُ کٌتژژطا، ّوژژاى تهژژد ضا بژژِ ضٍـ آهژژَظـ ؾژژٌتی زض یاتژژ  ًوَزًژژس.  

ُ پیكژژطت  ٍ پطؾكژٌاهِ اًگیژع  زاضای ضٍایژی ٍ پایژایی قابژد قبژژَا    پػٍّكژگط ؾژژاذتِ  ّژژای یژازنیطی  پژػٍّف قژاهد آظهژَى   

  ٍ آهژژاض ٍ تعژژساز بژژا اؾژژتفازُ اظ آهژژاض تَنژژیفی  هیژژاًگیي، اًحژژطا  اؾژژتاًساضز   ٍّف ّژژای ایژژي پژژػ ِاتتژژی .ّژژطهٌؽ بژژَز

تفژژاٍت  ،زض زضؼ ظیؿژژ  قٌاؾژژی  آظهژژایف ٍ نژژطٍُ کٌتژژطا هیژژاى نژژطٍُ  كژژاى زاز کژژِ  اؾژژتٌباطی تحلید کَاضیژژاًؽ  ً 

ِ  ِهعٌژژازاضی ٍاژژَز زاضز ٍ نطٍّژژی کژژِ بژژ   ای بژژایبی آهژژَظـ زیسًژژس، اظ یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ   ضٍـ تژژسضیؽ پژژٌم هطضلژژ

 باقٌس. پیكطت  تحهیلی بیكتطی بطذَضزاض هی

 

تحهژژیلی پیكژژطت  ، یژژازنیطی، اًگیژژعـ  هطضلژژِ ای بژژایبی پژژٌم ضٍـ تژژسضیؽ  ،ضٍـ تژژسضیؽ ياشگااان کلیاادی: 
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 مقدمٍ  .1

ِ   1اهژطٍظُ ططاضژژی آهَظقژی   هطژژطی اؾژ . بژژطای ططاضژژی   2ّژژای علوژژی هْژن، زض تٌژژاٍضی آهَظقژی  بژژِ عٌژَاى یکژژی اظ ضقژت

آهَظقژژی تعژژاضیی بؿژژیاضی آهژژسُ اؾژژ  کژژِ ّوژژِ آًْژژا ضا زض یْژژاض تعالیژژ  اؾاؾژژی هیتژژَاى ذالنژژِ کژژطز: تعیژژیي ّژژس ،   

تحلید آهَظقی، نعیٌف هحتَا، ضؾژاًِ ٍ تعیژیي ًمژام اضظقژیابی کژِ توژاهی ایژي ابعژاز بژطای ایجژاز یژت ًمژام تطبیتژی بژا               

 . ططاضژژی آهَظقژژی، ابژژعاض  2004تطاوژژِ ضضیوژژی زٍؾژژ ،  ، ٍ ّوکژژاضاى 3ّژژای هطلژژَ ، بؿژژیاض تظم اؾژژ   کوژژ  بژژاظزُ

 . هٌمژَض ًْژایی اظ   1386ستط باقژٌس  ض ژَی،   قژَز هژَاز آهَظقژی، هژرثطتط ٍ کاضآهژ     تسضیؽ ٍ آهَظـ اؾژ  کژِ باعژی هژی    

هژژی تژژَاى یٌژژیي نفژژ : ضا  بْتژژط اؾژژ . هعژژطٍ  تژژطیي تعطیژژی بژژطای یژژازنیطی 4آهژژَظـ ٍ تژژسضیؽ، ضؾژژیسى بژژِ یژژازنیطی

        طی بِ تطایٌس ایجاز تلییطات ًؿژبتا پایژساض زض ضتتژاض یژا تژَاى ضتتژاضی کژِ ضانژد تجطبژِ اؾژ  نفتژِ هژی قژَز             یازنی

  ٍ ایژژي یژژازنیطی ظهژژاًی تحقژژی ذَاّژژس یاتژژ  کژژِ تطایٌژژسی انژژَلی ٍ اؾاؾژژی، زض اًترژژا  ٍ اضا ژژِ هحتژژَای  1383ؾژژیی، 

هؿژلوا تعبیژط هژا اظ      .1382 تطاوژِ هحوسض ژا بْطًگژی،    ،5آهژَظاى زاقژتِ باقژین  اژَیؽ ٍ ّوکژاضاى     زضؾی بژطای زاًژف  

ِ    ّژایی ّوژطاُ باقژس کژِ ایژي هژال       یازنیطی ذَ  بایس با هژال   س. ٌژ آیّژای قبلژی بژِ زؾژ  ًوژی     ّژا بژسٍى بطًاهژِ ٍ ًقكژ

ّژای هٌاؾژ  ٍ ؾژاظًسُ هَاژ  ضقژس یژازنیطی قژسُ ٍ هطلَبیژ  آى ضا ًیژع بژِ ّوژطاُ زاضز. اتژ  یژازنیطی،              اًترا  طژطی 

ِ    آهژژَظاى زض زٍضُفضیژعـ زاًژ   ّژای تحهژژیلی، تکژطاض پایژِ، ًطؾژژیسى بژِ عطنژژِ     ّژای تحهژید، عژژسم اًترژا  زضؾژژ  ضقژت

  .  1386ّای هٌاؾ  زض آهَظـ اؾ   تطزاًف، تَلیس علن، ّوِ اظ هكکالت ااًبی ًبَز ططی

زنیطی ّؿژژتٌس. یژژا -زض تطایٌژژس یژژاززّیاظ هباضژژی بؿژژیاض هْژژن  7ّژژاٍ اًگیژژعُ 6ّژژای آهَظقژژی، عالیژژیزض ضاؾژژتای تعالیژژ 

ثوژط ذَاّژس بژَز.    آهژَظاى بژسٍى ایجژاز اًگیژعُ بژطای ضؾژیسى بژِ یژازنیطی، بؿژیاض بژی          ّای هعلوژاى ٍ زاًژف  یطاکِ کَقف

تژژطیي هَ ژژَعات تعلژژین ٍ تطبیژژ  اؾژژ  کژژِ تَاژژِ   اظ اؾاؾژژی 8یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ پیكژژطت   -اهژژطٍظُ تطایٌژژس یژژاززّی 

پیكژطت  عبژاضت اؾژژ  اظ: هیژد یژا عالقژِ بژِ هَتقیژژ        یژعـ  ضا بژِ ذژَز الژژ  کژطزُ اؾژ . اًگ     هترههژاى علژَم تطبیتژی   

تکٌَلژژَغی آهَظقژژی قژژاذِ ای اظ علژژَم تطبیتژژی اؾژژ  کژژِ ّژژس    . 1387ؾژژیی، کلژژی یژژا هَتقیژژ  زض یژژت ظهیٌژژِ ذال 

اـ تعویژژی، تؿژژْید ٍ تؿژژطیی یژژازنیطی، زٍام بركژژیسى بژژِ یژژازنیطی ٍ اتژژعایف اًگیژژعـ پیكژژطت  اؾژژ .          ًْژژایی

تژط ٍ  پاؾژرگَیی بژِ ایژي ؾژَاا اؾژ  کژِ هژا یطژَض هیتژَاًین تعلژین ٍ تطبیژ  ضا اثژطبرف             تکٌَلَغیؿ  آهَظقی بِ زًبژاا 

ططاضژژی آهَظقژژی، ظهیٌژژِ ضا بژژطای  پابژژساضتط کٌژژینی یکژژی اظ اضکژژاى انژژلی تکٌَلژژَغی آهَظقژژی، ططاضژژی آهَظقژژی اؾژژ .   

طضژژی هٌاؾژژ  ٍ  . بژِ طژژَض کلژی ضتژژی انژط ط    1385  قژژعباًی،     ؾژاظز یژاززاضی آًهژژِ کژِ یژژاز نطتتژِ قژژسُ تژطاّن هژژی    

انژژَلی زاقژژتِ باقژژین ٍ بژژِ بْتژژطیي قژژکد آى ضا ااژژطا کٌژژین، بژژسٍى تَاژژِ بژژِ هؿژژا د اًگیعقژژی زض ططاضژژی آهَظقژژی،     

هؿلوا بژا قکؿژ  هَااژِ ذژَاّین قژس. بایژس بژِ ایژي هطلژ  تَاژِ زاقژ  کژِ زض ططاضژی بژطای یژازنیطی، اًگیژعُ ضا بژِ                  

ّژژای تطبیتژژی پػٍّكژژی ٍ ًژژَعی پژژیف ًیژژاظ بژژطای تعالیژژ  عٌژژَاى علژژ  ٍ زلیژژد ضتتژژاض بطنژژعیٌین ٍ آى ضا بژژِ عٌژژَاى ّژژس 

  . 1383  ؾیی،  بساًین

بژِ نژَضتی اؾژ  کژِ هٌجژط بژِ بطزاقژ          سًژ نطزتْیژِ هژی   آهژَظ ّای آهَظقی کِ تَؾط هعلویي بژطای زاًژف  اغل  تعالی 

آهژژَظاى ضا زض زاًژژف هحژژَض ّؿژژتٌس ٍ ّژژای آهَظقژژی اغلژژ  هعلژژن. ایژژي تعالیژژ قژژَزآهژژَظ اظ هفژژاّین هژژیؾژژطحی زاًژژف

باقژژٌس ّژژای زضؾژژی کژژِ هَاژژَز هژژی . طژژطی 1382  قژژعباًی، ذَاًٌژژساطیژژاى آهژژَظـ ٍ یژژازنیطی بژژِ تعالیژژ  تژژطا ًوژژی 

ّژژای ّژژای آهَظقژژی اغلژژ  بژژِ ؾژژو  ضٍـایژژي طژژطیبژژِ اضا ژژِ ٍ آهژژَظـ هژژَاز زضؾژژی ضا ًساضًژژس. تَاًژژایی پطزاذژژ  کاهژژد 

 ژطٍضی اؾژ  کژِ بژطای تژسضیؽ      نژط  اطالعژات اؾژ .     ، پصیطًژسُ آهژَظ زاًژف تسضیؽ ؾژٌتی نژطایف زاضًژس کژِ زض آًْژا      

                                                           
1
 . Instructional design 

2
 . Instructional technology 

3
 . Kemp 

4
 . Learning 

5
 . Joyce&Calhoun&Hopkins 

6
 . Interests 

7
 . Motivation 

8
 . Achievement motivation 



 ضٍاًكٌاؾی ٍ علَم تطبیتیهطالعات 

 86-76، نفحات 1395 بْاض، 1، قواضُ 2زٍضُ 

 

67 
 

آهژژَظاى ٍ ّژای اؾاؾژژی اظ اولژِ یژژازنیطی هژَثط زاًژژف   ططضژژی ضا تْیژِ کٌژژین کژِ زض آى تَاژژِ بژِ هژژال     ،زضٍؼ هرتلژی 

نیژطی اظ تطایٌژس تژسضیؽ تعژاا اؾژ . زض      یٌژیي ططضژی هؿژتلعم بْژطُ     ایجاز عالقِ ٍ اًگیعُ زض آًژاى ضا لحژاک کژطزُ باقژس.    

ّژژای ٍی آهژژَظ بژط اؾژاؼ بژاتتطیي  طتیژ  زض اؾژتعسازّا ٍ تَاًژایی      تعژاا، اطیژاى یژازنیطی زض ّژط زاًژف     تطایٌژس تژسضیؽ   

کٌژس. توژام اّژسا     آهژَظ کژاهال تعژاا اؾژ . هعلژن ًقژف ضاٌّوژا یژا ًژا ط ضا بژاظی هژی           پصیطز. زض ایي اطیاى، زاًفاًجام هی

آهژژَظاى اؾژژ  ٍ بژژا تَاژژِ بژژِ   ذژژسه  زاًژژفآهَظقژژی، هٌژژابی آهَظقژژی ٍ اهکاًژژات ٍ تجْیژژعات تکٌَلژژَغی آهَظقژژی زض   

ًیژژع اظ اولژژِ کؿژژاًی اؾژژ  کژژِ  1 . بطًٍژژط1370نژژطزز  عؿژژکطیاى، ِ ٍ تٌطژژین هژژیعالیژژی، ًیاظّژژا ٍ اؾژژتعسازّای آًْژژا تْیژژ

ِ             بِ اّوی  ضٍـ  ّژا  ّاؼ تعژاا ٍ ًقژف آًْژا زض تطایٌژس آهژَظـ ٍ یژازنیطی پژی بژطزُ اؾژ . ٍی هعتقژس اؾژ  کژِ زاًؿژت

َ  ضا ًب زض اذتیژاض تطانیژژطاى قژطاض زاز، بلکژژِ بایژس آًْژژا ضا بژا هؿژژالِ ضٍبژطٍ کژژطز تژا ذَزقژژاى بژِ کكژژی         ض هؿژژتقینایژس بژژِ طژ

اظ ؾژژَی ضااژژط ای بژژایبی، پژژٌم هطضلژژِ ضٍـ تژژسضیؽ  .1995، 2 ًژژَزیٌگع  ضٍابژژط هیژژاى اهژژَض ٍ ضاُ ضژژد آى، اقژژسام کٌٌژژس 

 :  2009، بایبی  عباضتٌس اظ زٌّسکِ قالَزُ ایي الگَ ضا تكکید هیای ناًِپٌم هطاضدهططی قسُ اؾ .  3بایبی

ِ  قژًَس ٍ هعلژن ؾژعی هژی    : زض ایي هطضلِ، یازنیطًسناى با هؿژالِ هَااژِ هژی   4ؾاظی تعاا اؾژ  بژطای آغژاظ    ای هٌکٌژس ظهیٌژ

 آغاظ آهَظـ تطاّن کٌس.

زّژس تژا عقایژس ٍ    آهژَظاى هژی  : زض ایي هطضلِ، هعلن بژا هطژطی کژطزى یژت ؾژَاا هژبْن، ایژي تطنژ  ضا بژِ زاًژف           5اکتكا 

-هژَضز آظهژَى قژطاض زٌّژس. هعلژن بژِ هٌمژَض تعژاا ًگژِ زاقژتي زاًژف            كژاى هعلوّژا ٍ  کالؾیّایكاى ضا با تجطبیات ّنیسُا

  ضا بِ اکتكا  تطاهیرَاًس.  ّای هرتلییٌسی کطزُ ٍ با تَنیِ بِ اهط کاٍـ، نطٍُآهَظاى، آًْا ضا نطٍُ

کٌژژس تژژا اظ تجطبیژژات قبلژژی ذژژَز  یازنیطًژژسناى تژژطاّن هژژیّژژایی ضا بژژطای ّژژا، تطنژژ : قژژطی ٍ تَنژژیی تعالیژژ 6تَ ژژی 

ّژای اسیژس   اؾتفازُ کٌٌس تا بتَاًٌژس تهژَضات غلژط ضا قٌاؾژایی کٌٌژس ٍ قژطٍع بژِ ایجژاز، ذلژی ازضا  ٍ زضیاتژ  تعالیژ            

 ًوایٌس.  

-یبکژاض نطتتژِ هژ    ّژای اسیژس   زض تعالیژ   ،زض ایژي هطضلژِ، هطالژ  یژاز نطتتژِ قژسُ تَؾژط یازنیطًژسناى        : 7قطی ٍ بؿژط 

  قًَس.  ّای ااضی پیًَس ذَضزُ ٍ قطی زازُ هیبِ تعالی  اىس ٍ تجطبیات قبلی آًًقَ

 زض ّطیت اظ هطاضد شکط قسُ اًجام زاز ٍ هرتم پایاى کاض ًیؿ . تَاى : اضظقیابی ضا هی 8اضظقیابی

ِ ضٍـ تسضیؽ پژٌم  نطایژی  ؾژاذٌي   زض  آیژس. بژِ قژواض هژی    9هحژَض ؾژاذتي نطایژاى   ای بژایبی، اظ الگَّژای یازنیطًژسُ   هطضلژ

    ّژژای نطٍّژژی هطژژطی اؾژژ  ّژژای هتفژژاٍتی یژژَى یژژازنیطی هكژژاضکتی، یژژازنیطی هبتٌژژی بژژط ضژژد هؿژژالِ ٍ بحژژی  ضٍـ

زازُ قژَز کژِ زاًژف     ایژي اؾژ  کژِ بژِ یازنیطًژسناى ااژاظُ       نطایژی  . ّس  ًْژایی ضٍیکژطز ؾژاذٌي   2005، 10 کاضاکیَضٍنی

اـ ضا بژژِ ٍؾژژیلِ تعاهژژد بژژا هژژَاز هؿژژلَلی  یژژازنیطی ،ذژژَز ضا بؿژژاظًس، نؿژژتطـ زٌّژژس ٍ آى ضا اًتقژژاا زٌّژژس. یازنیطًژژسُ

، 11هژسیتهط    نیژطز زٌّژس، بژِ عْژسُ هژی    آهَظقی کِ ؾژطَی هتفژاٍت زاًژف ٍ هَ ژَعات یژازنیطی هتٌژَع ضا پَقژف هژی        

ضعایژ  هطاضلژی هكژرم بژطای ططاضژی، بژط تَاژِ بژِ انژَلی هاًٌژس نٌجاًژسى            زض ایي زیسناُ، بِ اژای تاکیژس بژط     . 2006

ّژژای هطبژژَو ٍ ٍاقعژژی، نٌجاًژژسى یژژازنیطی زض تجژژاض  ااتوژژاعی، تكژژَیی تولژژت ٍ زاقژژتي ًمژژط زض    یژژازنیطی زض ظهیٌژژِ

ٍ تطایٌژژس یژژازنیطی، اضا ژژِ تجطبژژِ تطآیٌژژس ؾژژاذتي زاًژژف، تكژژَیی بژژِ ذَزآنژژاّی اظ تطایٌژژس ؾژژاذتي زاًژژف، اضا ژژِ تجطبژژِ   

ـ زیژژسناُ تقژژسیط اظ  زض  . 1377قژژَز  تژژطزاًف، تاکیژژس هژژی ،ّژژای اضا ژژِّژژای هرتلژژی ٍ تكژژَیی بژژِ اؾژژتفازُ اظ اًژژَاع ضٍ

ؾاذتي نطایی اظ آًجژا کژِ زض  تژطز ضانژد تطایٌژسی زا وژی اظ تفؿژیط ٍ قژطی ٍ بؿژط زض قژطایط عیٌژی اؾژ ، بٌژابطایي              
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نیژطی زاًژف زض ًژعز اًؿژاى اؾژ . بژط       یگژًَگی قژکد  نطایژی،  ضاتمِ زا وژا زض ضژاا ؾژاذتِ قژسى اؾژ . کژاًَى ؾژاذتي       

ایي اؾاؼ، یازنیطی ًتیجِ ؾژاذتي شٌّژی تژطز اؾژ  کژِ بژِ هَاژ  آى یازنیطًژسُ، بژِ ٍؾژیلِ تٌمژین قژطایط هَاژَز ٍ              

  . 1382نیطز  قعاضی ًػاز، زض کٌاض ّن قطاض زازى اطالعات، یاز هی

بژژط ضٍی یژژازنیطی ٍ نژژطا ّژژای ؾژژاذتيتژژاثیط هحژژیط ضا بژژا ّژژس  بطضؾژژیتحقیقژژی   2008  3 اٌیفژژط، ٍ 2 اژژًَع، 1 کژژطی

کژِ   زازًژس ًفژط اظ هعلوژاى تطبیژ  هعلژن تكژکید هژی       33کٌٌژسناى ایژي تحقیژی ضا    اًجام زازًژس. قژطک    اًگیعـ زاًكجَیاى

ؾژاا ًیژع    55تژا   22زاًكژجَ زض زاهٌژِ ؾژٌی     33ُ بَزًژس ٍ  ؾاع  بطًاهژِ آهَظقژی زاًكژگاُ ًیانژاضا ثبژ  ًژام کژطز        39زض 

 زض اتژعایف یژازنیطی   نژطا ّژای هبتٌژی بژط ضٍیکژطز ؾژاذتي     ّا قسًس ٍ زض ًْای  هكژرم قژس کژِ هحژیط    الؼاص  ایي ک

 ، ًكژژاى زاز 2007  5 نژژَلتکیيٍ 4 کژژاضازٍهيّوهٌژژیي ًتژژایم تحقیژژی   زاًكژژجَیاى، تژژاثیط بؿژژعایی زاضز.    ٍ اًگیژژعـ

ًؿژب  بژِ نژطٍُ     کژطزُ بَزًژس  نطایژی اؾژتفازُ   ی بژط انژَا ؾژاذتي   اضی نطٍّژی کژِ اظ هژَاز یژازنیطی هبتٌژ     هَتقی  ٍ یژاز 

قٌاؾژی بژط   نطایژی زض تژسضیؽ ظیؿژ    زض پػٍّكژی بژا عٌژَاى تژاثیط ضٍیکژطز ؾژاذتي      ًیژع   1998  6 لژیي   زیگط بیكژتط بژَز.  

نیژژطی اظ ؾژژَاتت باظپاؾژژد هعلژژن ؾژژاذتِ اْژژ  هكژژاضک   آهژژَظ بژژِ ایژژي ًتیجژژِ زؾژژ  یاتژژ  کژژِ بْژژطُ زاًژژف 183ضٍی 

تژژطی زاقژژتِ اّین کلیژژسی زضؼ، باعژژی قژژس آًْژژا ًؿژژب  بژژِ اهژژط یژژازنیطی ًگژژطـ ه بژژ  آهژژَظاى زض یژژازنیطی هفژژزاًژژف

 ، ًكژژاى زاز 1386ًاهژژِ ًژژَضاًی ًتژژایم پایژژاىّوهٌژژیي باقژژٌس ٍ یژژازنیطی آًْژژا ًؿژژب  بژژِ ایژژي هفژژاّین اتژژعایف یابژژس.    

ضا ًؿژژب  بژژِ  اًژژس ًوژژطات بْتژژطینطایژژی آهژژَظـ زیژژسُؾژژاذتي آهژژَظاًی کژژِ بژژِ قژژیَُ ضٍیکژژطززاًژژف یژژازنیطی ٍ یژژاززاضی

ًیژعزض پژػٍّف ذژَز بژِ       1384اًژس. ضیژسضی   اًژس بسؾژ  آٍضزُ  آهَظاًی کِ بِ قژیَُ ضٍیکژطز قژٌاذتی آهژَظـ زیژسُ     زاًف

  ِ ِ     ًوژطات یژازنیطی زاًژف    ایي ًتیجِ زؾ  یاتژ  کژ اًژس بْتژط اظ   ای بژایبی آهژَظـ زیژسُ   آهژَظاًی کژِ بژِ ضٍـ پژٌم هطضلژ

 اًس.  کِ بِ قیَُ ؾٌتی آهَظـ زیسُ آهَظاًی بَززاًف

با تَاِ بژِ اّویژ  ططاضژی آهَظقژی زض ضؾژیسى بژِ ًتژایم هطلژَ  یژازنیطی ٍ بژا ًمژط بژِ ایٌکژِ زٍام یژازنیطی ٍ ایجژاز                

باقژژس ٍ زؾژژتیابی بژژِ ایژژي ّژژس  ًیژژع  ّژژای آهَظقژژی هژژیّژژای بؿژژیاض هْژژن بطًاهژژِپیكژژطت  تحهژژیلی اظ ّژژس  ـاًگیژژع

تژژیثیط اؾژژتفازُ اظ ضٍـ پژژصیط ًیؿژژ ، زض ایژژي پژژػٍّف  ّژژا بژژسٍى ططاضژژی زقیژژی آهَظقژژی اهکژژاى ّژژس  ّوهژژَى ؾژژایط 

 آهَظاى، هَضز بطضؾی قطاض نطتتِ اؾ . تسضیؽ بایبی بط هیعاى یازنیطی ٍ اًگیعـ پیكطت  تحهیلی زاًف

 

     ريش.2

ـ پژٌم هطضلژِ ای بژایبی بژط هیژعاى یژازنیطی ٍ       ضٍـ تژسضیؽ  تژاثیط اؾژتفازُ اظ    ّس  اظ پژػٍّف ضا ژط،     پیكژطت   اًگیژع

ِ آهژژَظاى پؿژژط، زض زضؼ ظیؿژژ  قٌاؾژژی  ؾژژاا اٍا زبیطؾژژتاى هژژی   زاًژژف تحهژژیلی ّژژای باقژژس. زض ایژژي ضاؾژژتا، تط ژژی

 پػٍّف عباضتٌس اظ: 

 

 آمًزان مًثر است.  استفادٌ از ريش تدریس پىج مرحلٍ ای بایبی بر یادگیری داوص 2.1

آماًزان ماًثر   صاستفادٌ از ريش تادریس پاىج مرحلاٍ ای باایبی بار اوگیاسش پیشارفت تحصایلی داوا          2.2

 است. 

 

ًوژَزاض  . باقژس.  آظهژَى بژا نژطٍُ کٌتژطا هژی     پژؽ ٍ آظهژَى  ّای قژبِ آظهایكژی بژا طژطی پژیف     پػٍّف ضا ط اظ ًَع پػٍّف

 ططی پػٍّف ضا ط زض ظیط بِ نَضت اسٍا، ًوایف زازُ قسُ اؾ . 
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 آزمًن با گريٌ کىترلپس –آزمًن . طرح پیص1جديل 

 آظهَى پیف هتلیط هؿتقد  آظهَى پؽ

T2 X T1 

T2  T1 

 

-94قژْط تْژطاى کژِ زض ؾژاا تحهژیلی       4هٌطقژِ  آهژَظاى پؿژط ؾژاا اٍا زبیطؾژتاى     ااهعِ آهاضی پػٍّف ضا کلیژِ زاًژف  

آهژَظاى پؿژط ؾژاا اٍا    زاًژف توژاهی  قژاهد   ،هكلَا بژِ تحهژید بَزًژس تكژکید هیسازًژس ٍ ًوًَژِ آهژاضی پژػٍّف         1393

ِ    ًفژط   40بژِ تعژساز   زبیطؾتاى هسضؾِ اهژام هَؾژی کژا ن ع      نیژطی زض زؾژتطؼ اًترژا  قژسًس ٍ     بَزًژس کژِ بژا ضٍـ ًوًَژ

ایژژي  ابعاضّژژای. قژژطاض نطتتٌژژس ًفژژط 20، ّطنژژطٍُ بژژِ تعژژساز   کٌتژژطانژژطٍُ  ٍبژژِ نژژَضت تهژژازتی، زض زٍ نژژطٍُ آظهژژایف  

، ؾژژَاا تكژژطیحی   6ای هحقژژی ؾژژاذتِ ٍ ؾژژَاا یْاضنعیٌژژِ 14آظهژژَى هحقژژی ؾژژاذتِ یژژازنیطی   پژژیف قژژاهد پژژػٍّف

   1آظهژَى   ٍ پطؾكژٌاهِ اًگیژعـ پیكژطت  تحهژیلی ّژطهٌؽ      آظهَى هحقژی ؾژاذتِ یژازنیطی  تکژطاض ؾژَاتت پژیف      پؽ

ّژژا تَؾژژط پػٍّكژژگط ٍ تاییژژس ٍ ٍیژژطایف ًْژژایی آًْژژا   پژژؽ اظ طژژطی ؾژژَاتت آظهژژَى ای   بَزًژژس. یْاضنعیٌژژِ ؾژژَاا  29

ّوهٌژژیي بژژطای بطضؾژژی  ژژطی  . م قژژست ضٍا بژژطای ّژژط زٍ آظهژژَى هكژژرتَؾژژط هعلوژژیي زضؼ هطبَطژژِ، تعژژساز ؾژژَات 

% بژژِ زؾژژ  آهژژس. زض هژژَضز پطؾكژژٌاهِ 82پایژژایی آظهژژَى یژژازنیطی اظ ضٍـ ّوبؿژژتگی زٍ ًیوژژِ اؾژژتفازُ قژژس کژژِ هقژژساض 

ظ بژژطای هحاؾژژبِ پایژژایی آظهژژَى اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی ا  1970اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی ًیژژع، ّژژطهٌؽ زض ؾژژاا 

 ّژطهٌؽ  % بسؾژ  آهژس.   84ایژایی هحاؾژبِ قژسُ بژطای پطؾكژٌاهِ بژِ هیژعاى        ضٍـ آلفای کطًٍباخ اؾژتفازُ کژطز.  ژطی  پ   

پیكژژطت  بژژات، اظ اتژژطاز زاضای اًگیژژعُ پژژاییي ضا  ی هتوایعکٌٌژژسُ اتژژطاز زاضای اًگیژژعـبژژطای تْیژژِ هژژَاز پطؾكژژٌاهِ، زُ ٍیػنژژ

  ّژژطهٌؽ، کٌژژسیٍیػنژژی ضا بژژِ قژطی ظیژژط بیژژاى هژ  ّژا بطنعیژژسُ اؾژژ . ٍی ایژي زُ   ؾژژَاا    بژِ عٌژژَاى هبٌژژا بژطای اًترژژا   

1997  : 

  بات بَزى ؾط  آضظٍ .1

 . اًگیعُ قَی بطای تحط  بِ ؾَی بات  2

 . هقاٍه  طَتًی زض هَااِ با تکالیی با ؾط  زقَاضی هتَؾط3

 . تواید بِ اعواا تالـ هجسز زض اًجام تکالیی ًیوِ توام4

 زٌّس.  . ازضا  پَیایی اظ ظهاى، یعٌی اضؿاؼ ایٌکِ اهَض، ؾطیی ضٍی هی5

 . آیٌسُ ًگطی6

 . تَاِ بِ هال  قایؿتگی ٍ لیاق  زض اًترا  زٍؾ  ٍ ّوکاض 7

 . باظقٌاؾی اظ ططیی عولکطز ذَ  زض کاض  8

 . اًجام زازى کاضی بِ ًحَ اضؿي9

 . ضتتاض ضیؿت کطزى پاییي  10

ِ  نعیٌژِ اضا ژِ قژس. بژ     4ؾژَاا پطؾكژٌاهِ،    29ّا ، بژطای ّژط   ؾاظی اضظـ ؾَاا یکؿاى بِ هٌمَض ّژا بژط ضؿژ     ِ ایژي نعیٌژ

 4تژا   1بژِ ظیژاز باقژس، ًوژطُ     ٍ انژط اًگیژعُ پیكژطت  کژن      1تژا   4ایي کِ قست اًگیعُ پیكطت  اظ ظیاز بژِ کژن باقژس، ًوژطُ     

زاًژف آهژَظاى بژِ نژَضت تهژازتی زض زٍ      پژؽ اظ آًکژِ   نژَضت بژَز کژِ      قژیَُ ااژطای پژػٍّف ًیژع بژِ ایژي      . تعلی نطت 

 ّژژای یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلیآظهژژَىّژژط زٍ نژژطٍُ، پژژیف زضکٌتژژطا قژژطاض نطتتٌژژس، نژژطٍُ نژژطٍُ آظهژژایف ٍ 

 ؾژژاا اٍا زبیطؾژژتاى اظ کتژژا  ظیؿژژ  قٌاؾژژی ًگژژطـ علوژژی ٍ علژژَم ظیؿژژتیؾژژ ؽ بژژِ اضا ژژِ تهژژد . ااژژطا قژژس ّژژطهٌؽ

اظ ططیژژی  بژژطای ّژژط زٍ نژژطٍُ پطزاذتژژِ قژژس. آهژژَظـ، بژژطای نژژطٍُ کٌتژژطا اظ ططیژژی ضٍـ ؾژژٌتی ٍ بژژطای نژژطٍُ آظهژژایف  

ّژژای یژژازنیطی ٍ آظهژژَىای بژژایبی نژژَضت نطتژژ . بعژژس اظ اتوژژام آهژژَظـ، اظ ّژژط زٍ نژژطٍُ پژژؽ پژژٌم هطضلژژِتژژسضیؽ ضٍـ 

                                                           
1
 . Hermance 
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اظ آهژژاض تَنژژیفی   ی بسؾژژ  آهژژسُ بژژا اؾژژتفازُ ّژژازازُ             بژژِ عوژژد آهژژس.   ّژژطهٌؽ اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی 

  هَضز تجعیِ ٍ تحلید قطاض نطتتٌس.  حلید کَاضیاًؽ  هیاًگیي، اًحطا  اؾتاًساضز ٍ تعساز  ٍ آهاض اؾتٌباطی ت

 

   َایافتٍ.3

 قَز.  هی ّای پػٍّف  پطزاذتِ ّای تَنیفی ٍ ؾ ؽ بِ بطضؾی آهاض اؾتٌباطی  تط یِیاتتِ اضا ِزض ابتسا بِ 

 

 آزمًن یادگیری ي اوگیسش پیشرفت تحصیلیآزمًن ي پس. میاوگیه ي اوحراف استاودارد ومرات پیص2جديل 

 تعساز اًحطا  هعیاض هیاًگیي نطٍُ 

 20 412/2 85/4 آظهایف آظهَى یازنیطیپیف

 20 90/1 20/5 کٌتطا

 40 15/2 025/5 کد

 20 91/2 45/16 آظهایف آظهَى یازنیطیپؽ

 20 43/2 30/12 کٌتطا

 40 67/2 37/14 کد

آظهَى اًگیعـ پیف

 پیكطت  تحهیلی

 20 28/10 80/35 آظهایف

 20 27/7 40/30 کٌتطا

 40 77/8 10/33 کد

آظهَى اًگیعـ پؽ

 پیكطت  تحهیلی

 20 96/15 70/50 آظهایف

 20 51/6 90/32 کٌتطا

 40 23/11 80/41 کد

 

 آهَظاى هَثط اؾ . تط یِ اٍا: اؾتفازُ اظ ضٍـ تسضیؽ پٌم هطضلِ ای بایبی بط یازنیطی زاًف

کَاضیژاًؽ اؾژتفازُ قژس. زلیژد اؾژتفازُ اظ ایژي ضٍـ آهژاضی اْژ  تحلیژد ایژي           بطای تحلید ایي تط یِ اظ آظهژَى تحلیژد   

قبژد اظ آًکژِ اظ تحلیژد کَاضیژاًؽ بژطای تجعیژِ       باقژس.  ّژای اٍلیژِ آظهَزًیْژا زض یژازنیطی هژی     تط یِ بِ عل  کٌتطا تفاٍت

 قَز.ْا پطزاذتِ هیطی ّطیت اظ آًبایس یٌسیي قطو بطقطاض باقس کِ زض ازاهِ بِ قّا اؾتفازُ قَز، ٍ تحلید زازُ

 

 َا ورمال بًدن دادٌ.3.1

 َا اسمیروًف برای بررسی ورمال بًدن دادٌ -. آزمًن کًلمًگراف3جديل

 آظهَى یازنیطی پؽ آظهَى یازنیطی پیف 

 تعساز

 هیاًگیي

 اًحطا  هعیاض      پاضاهتطّای ًطهاا  

 هطلی

 ه ب 

 هٌفی

Z اؾویطًَ  -کَلوَنطا 

 ؾط  هعٌی زاضی 

40 

02/5 

15/2 

100 

083 

100- 

630 

824./ 

40 

37/14 

37/3 

110 

109 

110- 

694 

722./ 
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، هكژژرم اؾژژ  کژژِ توژژام ًوژژطات اظ تَظیژژی ًطهژژاا بطذژژَضزاض ّؿژژتٌس یطاکژژِ اًژژساظُ آظهژژَى       3بژژا تَاژژِ بژژِ اژژسٍا  

 اؾویطًَ  زض ّیچ یت اظ هتلیطّا هعٌی زاض ًیؿ .  -کَلوَنطا 

 

 َای خطا . َمساوی ياریاوس3.2

 

 َای خطا) یادگیری(آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوس. 4جديل 

 ؾط  هعٌازاضی  df2هقساض  df1هقساض  Fهقساض 

600./ 1 38 443 ./ 

 

ِ ، هكژژرم اؾژژ  کژژِ اًژژساظُ آظهژژَى لژژَیي هعٌژژی زاض ً  4بژژا تَاژژِ بژژِ اژژسٍا   یؿژژ . ایژژي ًتیجژژِ زاا بژژط ایژژي اؾژژ  کژژ

 باقس.ایي هفطٍ ِ ًیع بطقطاض هی باقٌس یعٌیّای ذطا بطابط هیٍاضیاًؽ

 

 . َمگىی خطًط رگرسیًن 3.3

 

 آزمًن بٍ مىظًر بررسی َمگىی خطًط رگرسیًن. بررسی کىص متقابل بیه گريٌ ي پیص 5جديل 

هجوَع  هٌبی 

 هجصٍضات 

df  هطبی هیاًگیي F  ؾط  هعٌی

 زاضی 

 هطبی ایتا 

هسا تهحی  

 قسُ 

 عطو اظ هبسأ

کٌف هتقابد 

-نطٍُ ٍ پیف

 آظهَى

 نطٍُ 

 ذطا 

 کد 

کد تهحی  

 قسُ  

117/179 

 

395/1050 

892/6 

 

 

820/48 

258/266 

00/8711 

375/445 

3 

 

1 

2 

 

 

1 

36 

40 

39 

706/59 

 

395/1050 

446/3 

 

 

820/48 

396/7 

073/8 

 

021/142 

466 ./ 

 

 

601/6  

000./ 

 

000./ 

631./ 

 

 

014./ 

402 ./ 

 

798./ 

025./ 

 

 

155 ./ 

 

 آظهَى هعٌی زاض ًیؿ . هكرم اؾ  کِ اًساظُ کٌف هتقابد بیي نطٍُ ٍ پیف،  5با تَاِ بِ اسٍا 

 بِ زلید بطقطاضی ّط ؾِ هفطٍ ِ، اؾتفازُ اظ تحلید کَاضیاًؽ بالهاًی اؾ . 

 

 . آزمًن تحلیل کًاریاوس برای بررسی تفايت دي گريٌ در ومرات یادگیری6جديل 

هجوَع  هٌبی 

 هجصٍضات 

df  هطبی هیاًگیي F  ؾط  هعٌی

 زاضی 

 هطبی ایتا 

هسا تهحی  

 قسُ 

484/174 

 

2 

 

242/87 

 

916/11  

 

000./ 

 

392./ 
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 عطو اظ هبسأ

آظهَى پیف

 یازنیطی 

 نطٍُ

 ذطا 

 کد

کد تهحی  

 قسُ 

811/1152  

259/2 

309/174 

891/270 

000/8711 

375/445 

1 

1 

1 

37 

40 

39 

811/1152 

259/2 

309/174 

321/7 

458/157 

309./ 

808/23 

000./ 

582./ 

000 ./ 

810./ 

008./ 

392 ./ 

 

-، ًتیجِ تحلید کَاضیژاًؽ ًكژاى زازُ قژسُ اؾژ . بژا تَاژِ بژِ ایژي اژسٍا هكژرم اؾژ  کژِ بژطای تفژاٍت              6زض اسٍا 

زضنژژس هعٌژژی زاض اؾژژ . ایژژي ًتیجژژِ بژژِ ایژژي    1بژژطای تفژژاٍت بژژیي نطٍّژژی زض ؾژژط     Fّژژای نطٍّژژی، اًژژساظُ آظهژژَى  

ّژژای اٍلیژژِ، تفژژاٍت هعٌژژازاضی ٍاژژَز زاضز. بژژِ عبژژاضت کژژِ بژژیي نژژطٍُ آظهژژایف ٍ کٌتژژطا، بعژژس اظ کٌتژژطا تفژژاٍتهعٌاؾژژ  

آهژَظاًی کژِ زض نژطٍُ آظهژایف قژطک  کژطزُ بَزًژس ًوژطات یژازنیطی بیكژتطی زضیاتژ  کطزًژس. بژسیي تطتیژ                زیگط، زاًف

آظهژژَى، بژژَز ٍ زض هطضلژژِ پژژؽ 85/4بژژط آظهژژَى بژژطای نژژطٍُ آظهژژایف بطاکژژِ ًوژژطات هیژژاًگیي یژژازنیطی زض هطضلژژِ پژژیف 

آظهژژَى ضؾژژیس. اهژژا هیژاًگیي ًوژژطات یژژازنیطی زض هطضلژِ پژژیف   45/16هیژاًگیي ًوژژطات یژژازنیطی بژطای نژژطٍُ آظهژژایف بژِ    

بژَز.   30/12آظهژَى بطابژط بژا    بژَز ٍ هیژاًگیي ًوژطات یژازنیطی بژطای نژطٍُ کٌتژطا زض هطضلژِ پژؽ          2/5بطای نژطٍُ کٌتژطا   

 نیطز.  ییس قطاض هیقَز کِ تط یِ اٍا هَضز تییبٌابطایي ًتیجِ نطتتِ ه

 آهَظاى هَثط اؾ . تط یِ زٍم: اؾتفازُ اظ ضٍـ تسضیؽ پٌم هطضلِ ای بایبی بط اًگیعـ پیكطت  تحهیلی زاًف

-بطای تحلید ایي تط یِ ًیژع اظ آظهژَى تحلیژد کَاضیژاًؽ اؾژتفازُ قژس. ّواًٌژس تط ژیِ اٍا بایژس یٌژسیي قژطو یژا پژیف             

 قَز. باقس کِ زض ازاهِ بِ قطی ّطیت اظ آًْا پطزاذتِ هیتطو بطقطاض 

 

 َا.ورمال بًدن داد3.1ٌ

 َااسمیروًف برای بررسی ورمال بًدن دادٌ –. آزمًن کًلمًگراف 7جديل 

 آظهَى اًگیعـ پیكطت  تحهیلیپؽ آظهَى اًگیعـ پیكطت  تحهیلیپیف 

 تعساز

 هیاًگیي

 اًحطا  هعیاض      پاضاهتطّای ًطهاا  

 هطلی

ّا                            بیكتطیي تفاٍت

 ه ب 

 هٌفی

Z اؾویطًَ  -کَلوَنطا 

 ؾط  هعٌی زاضی

40 

1000/33 

20925/9 

161./ 

161./ 

112./ 

018/1 

251./ 

40 

8000/41 

03364/15 

173./ 

173./ 

089./ 

092/1 

184./ 

 

، هكژژرم اؾژژ  کژژِ توژژام ًوژژطات اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی اظ تَظیژژی ًطهژژاا بطذژژَضزاض ّؿژژتٌس. 7بژژا تَاژژِ بژژِ اژژسٍا 

 یت اظ هتلیطّا هعٌی زاض ًیؿ . اؾویطًَ  زض ّیچ –یطاکِ اًساظُ آظهَى کَلوَنطا  

 

 َای خطا . َمساوی ياریاوس3.2
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 یادگیری(َای خطا) . آزمًن لًیه برای بررسی َمگىی ياریاوس8جديل 

 ؾط  هعٌازاضی  df2هقساض  df1هقساض  Fهقساض 

765./ 1 38 567 ./ 

 

ّای ذطا ، هكرم اؾ  کِ اًساظُ آظهَى لَیي هعٌی زاض ًیؿ . ایي ًتیجِ زاا بط ایي اؾ  کِ ٍاضیاًؽ8با تَاِ با اسٍا 

 باقس. باقٌس. یعٌی ایي هفطٍ ِ ًیع بطقطاض هیبطابط هی

 

 . َمگىی خطًط رگرسیًن 3.3

 

 آزمًن بٍ مىظًر بررسی َمگىی خطًط رگرسیًن. برسی کىص متقابل بیه گريٌ ي پیص9جديل 

هجوَع  هٌبی 

 هجصٍضات 

df  هطبی هیاًگیي F  ؾط  هعٌی

 زاضی 

 هطبی ایتا 

هسا تهحی  

 قسُ 

 عطو اظ هبسأ

کٌف هتقابد 

 نطٍُ ٍ 

 آظهَى پیف

 نطٍُ

 ذطا 

 کد

کد تهحی  

 قسُ 

097/6123 

 

427/242 

012/22 

 

454/5 

303/2691 

000/78704 

400/8814 

3 

 

1 

1 

2 

36 

40 

39 

032/2041 

 

427/242 

 

012/22 

723/2 

758/74 

302/27 

 

243/3 

 

294./ 

466 ./ 

000./ 

 

080./ 

 

591./ 

743 ./ 

695./ 

 

83./ 

 

008./ 

019 ./ 

 

 آظهَى هعٌی زاض ًیؿ . نطٍُ ٍ پیف، هكرم اؾ  کِ اًساظُ کٌف هتقابد بیي 9با تَاِ بِ اسٍا 

 اظ تحلید کَاضیاًؽ بالهاًی اؾ . بِ زلبد بطقطاضی ّط ؾِ هفطٍ ِ، اؾتفازُ

 

 . آزمًن تحلیل کًاریاوس برای بررسی تفايت دي گريٌ در ومرات اوگیسش پیشرفت تحصیلی11جديل 

هجوَع  هٌبی 

 هجصٍضات 

df  هطبی هیاًگیي F  ؾط  هعٌی

 زاضی 

 هطبی ایتا 

هسا تهحی  

 قسُ 

 عطو اظ هبسأ

اًگیعـ پیف

 تحهیلی 

 نطٍُ

 ذطا 

254/6096 

 

393/217  

854/2927 

079/1420 

146/2718 

000/78704 

2 

 

1 

1 

1 

37 

40 

127/3048 

 

393/217 

854/2927 

079/1420 

463/73 

492/41 

 

959/2 

855/39 

330/19 

000./ 

 

094./ 

000./ 

000 ./ 

692./ 

 

074./ 

519./ 

343 ./ 
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 کد

کد تهحی  

 قسُ 

400/8814 39 

 

ّژای  ، ًتیجِ تحلید کَاضیاًؽ ًكاى زازُ قژسُ اؾژ . بژا تَاژِ بژِ ایژي اژسٍا هكژرم اؾژ  کژِ بژطای تفژاٍت            10ا ٍاس

بژطای تفژاٍت بژیي نطٍّژی زض ؾژط  یژت زضنژس هعٌژی زاض اؾژ . ایژي ًتیجژِ بژسیي هعٌاؾژ  کژِ                Fنطٍّی اًساظُ آظهَى 

ّژای اٍلیژِ اًگیژعـ پیكژطت  تحهژیلی، تفژاٍت هعٌژازاض ٍاژژَز زاضز.        بژیي نژطٍُ آظهژایف ٍ کٌتژطا، بعژس اظ کٌتژطا تفژاٍت       

یكژطت  تحهژیلی اتژعایف    آهژَظاًی کژِ زض نژطٍُ آظهژایف قژطک  کژطزُ بَزًژس زض ًوژطات اًگیژعـ پ         اًفز گط،بِ عباضت زی

هیژاًگیي   ،آظهژَى اًگیژعـ پیكژطت  تحهژیلی    بیكتطی ًؿژب  بژِ نژطٍُ کٌتژطا ًكژاى زازًژس. بژسیي تطتیژ  کژِ زض پژیف          

اتژعایف   70/50هیژاًگیي بژطای نژطٍُ آظهژایف بژِ       ،آظهژَى پیكژطت  تحهژید   بژَز کژِ زض پژؽ    80/35بطای نژطٍُ آظهژایف   

آظهژژَى بژَز ٍ زض پژؽ   40/30پیكژطت  تحهژیلی بژطای نژطٍُ کٌتژطا      آظهژَى اًگیژعـ   پیژسا کژطزُ بژَز. اهژا هیژاًگیي پژیف      

قژژَز کژژِ تط ژژیِ زٍم بژژَزُ اؾژژ . بٌژژابطایي ًتیجژژِ نطتتژژِ هژژی 90/32پیكژژطت  تحهژژیلی، هیژژاًگیي بژژطای نژژطٍُ کٌتژژطا 
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بژژایبی بژژط هیژژعاى یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ ّژژس  اظ پژژػٍّف ضا ژژط، بطضؾژژی تژژاثیط اؾژژتفازُ اظ ضٍـ تژژسضیؽ  پژژٌم هطضلژژِ ای 

ِ      زاًژف ، ًژس ایژي پژػٍّف ًكژاى زاز    ًتژایم آهَظاى بژَز.  پیكطت  تحهیلی زاًف -آهژَظاًی کژِ بژِ ضٍـ تژسضیؽ پژٌم هطضلژ

کژژِ ضٍـ  اظ آًجژژا باقژژٌس.ای بژژایبی آهژژَظـ زیسًژژس، اظ یژژازنیطی ٍ اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی بیكژژتطی بطذژژَضزاض هژژی   

یاتتژِ ّژژای ایژي پژژػٍّف،     آیژس، هحژَض ؾژاذتي نطایژژاى بژِ قژواض هژژی    لگَّژای یازنیطًژژسُ ای بژایبی اظ ا هطضلژژِتژسضیؽ پژٌم  

یطی ٍ اًگیژعـ  نژطا بژط ضٍی یژازن   ّژای ؾژاذتي  بژا ّژس  بطضؾژی تژاثیط هحژیط     کژِ    2008  اٌیفژط ٍ  اژًَع تحقیی کژطی،  

یژژازنیطی ٍ نژژطا زض اتژژعایف ّژژای هبتٌژژی بژژط ضٍیکژژطز ؾژژاذتيکژژِ هحژژیطضؾژژیس ٍ بژژِ ایژژي تٌیجژژِ  قژژسزاًكژژجَیاى اًجژژام 

ٍ  کژژاضازٍهيبژژا تحقیژژی   ،کٌژژس.  ّوهٌژژیي ًتژژایم ایژژي پژژػٍّف  اًگیژژعـ زاًكژژجَیاى، تژژاثیط بؿژژعایی زاضز ضا تاییژژس هژژی   

نطایژژی ًكژژاى زاز هَتقیژژ  ٍ یژژازاضی نطٍّژژی کژژِ اظ هژژَاز یژژازنیطی هبتٌژژی بژژط انژژَا ؾژژاذتي   کژژِ   2007   نژژَلتکیي

بژا عٌژَاى تژاثیط ضٍیکژطز        1998  لژیي یي بژا پژػٍّف   اؾتفازُ کژطزُ بَزًژس ًؿژب  بژِ نژطٍُ زیگژط بیكژتط اؾژ  ٍ ّوهٌژ         

نیژطی اظ ؾژَاتت باظپاؾژد هعلژن ؾژاذتِ      بْژطُ  ، قٌاؾژی کژِ  بژِ ایژي ًتیجژِ زؾژ  یاتژ        ظیؿ  نطایی زض تسضیؽتيؾاذ

ـ آهژژَظاى زض یژژازنیطی هفژژاّین کلیژژسی زضؼ، باعژژی قژژس آًْژژا ًؿژژ  اْژژ  هكژژاضک  زاًژژف   ب  بژژِ اهژژط یژژازنیطی ًگژژط

ایژژي ّوهٌژژیي ًتژژایم ًؿژژب  بژژِ ایژژي هفژژاّین اتژژعایف یابژژس، ّوؿژژَیی زاضز.   ٍ یژژازنیطی آًْژژاتژژطی زاقژژتِ باقژژٌس ه بژژ 

-ؾژژاذتيظاًی کژِ بژِ قژژیَُ ضٍیکژطز     آهژژًَكژاى زاز یژژازنیطی ٍ یژاززاضی زاًژف    ضا کژِ     1386پژػٍّف، پژػٍّف ًژژَضاًی   

اًژژس ی آهژژَظـ زیژژسُیکژژطز قژژٌاذتآهژژَظاًی کژژِ بژژِ قژژیَُ ضٍاًژژس ًوژژطات بْتژژطی ضا ًؿژژب  بژژِ زاًژژفنطایژژی آهژژَظـ زیژژسُ

 پژژػٍّف ذژژَز بژژِ ایژژي ًتیجژژِ زؾژژ  یاتژژ  کژژِ ًوژژطات یژژازنیطی   کژژِ زض   1384 ضیژژسضیاًژژس ٍ پژژػٍّف آٍضزُ بسؾژژ 

هژَظـ  آهژَظاًی بژَز کژِ بژِ قژیَُ ؾژٌتی آ      اًژس بْتژط اظ زاًژف   ای بژایبی آهژَظـ زیژسُ   آهَظاًی کِ بِ ضٍـ پٌم هطضلِزاًف

 کٌس.  اًس ضا ًیع تاییس هیزیسُ

اظ ّژژس  ّژژای بؿژژیاض هْژژن  بطًاهژژِ  ٍ ایجژژاز اًگیژژعـ پیكژژطت  تحهژژیلی زض یازنیطًژژسناى یژژازنیطی ي کژژِبژژا تَاژژِ بژژِ ایژژ

، هی باقس ٍ زؾژتیابی بژِ ایژي ّژس  ّژا، بژسٍى یژت الگژَی ططاضژی آهَظقژی هٌاؾژ  اهکژاى پژصیط ًیؿژ                 ّای آهَظقی

تژژسضیؽ ضا اْژژ  یژژازنیطی  تژژطیي ضٍـ ضٍ بایژژس الگَّژژای ططاضژژی آهَظقژژی هرتلژژی ضا بطضؾژژی کژژطزُ ٍ هٌاؾژژ    اظ ایژژي

ضٍـ تژسضیؽ پژژٌم  بژا تَاژژِ بژِ ًتژژایم پژػٍّف ضا ژژط،    ز اًگیژعُ زض آًژژاى اًترژا  ًوژژایین.   آهژَظاى ٍ ایجژژا تژط زاًژژف عویژی 

باقژژس. اظ ایژژي ضٍ بژژِ توژژاهی هؿژژلَلیي زض اهژژط هژژی    ای بژژایبی، ضٍـ تژژسضیؽ هٌاؾژژبی اْژژ  بژژطآٍضزى ایژژي هْژژنهطضلژژِ
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هَابژژات زض اهژژط آهژژَظـ ٍ یژژازنیطی،   ًمژژط زاقژژتي ایژژي ضٍـ تژژسضیؽ قژژَز کژژِ بژژا زض  آهژژَظـ ٍپژژطٍضـ تَنژژیِ هژژی 

   ّای آهَظقی ضا تطاّن آٍضًس.بطآٍضزى اّسا  بطًاهِ
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