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چکیذٌ
در پژوُف صاوؼ راةٌَ ةیً ىؤنفَُای ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان دظحؼ و پـؼ رقتحَُتای جضنتیهی ّهتّم
اٌـاٌی ،جسؼةی و ریاوی ىلٌِ ىحّؿٌَ قِؼؿحان ىِاةاد ةؼرؿی قغه اؿث .جْغاد ٌ 320فتؼ ٌ 176فتؼ دظحتؼ و ٌ 144فتؼ
پـؼ) ةَ قیّه ٌيٌَّگیؼی ظّقَای اٌحعاب قغٌغ .اًالّات ىؼةّط ةَ ىحغیؼُای جضلیق از آزىّن ظالكیتث ّاةتغی )1372
ةَ دؿث آىغُ .يچٍیً زِث ؿٍسف پیكؼفث جضنیهی از ىیاٌگیً ٌيؼاجی کَ داٌفآىّزان در پایان ؿال جضنیهی در ُيَ
دروس کـب ىیکٍٍغ اؿحفاده قغ .ةؼای جسؽیَ و جضهیم دادهُا از آزىّنُای آىاری وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،رگؼؿتیّن
گام ةَ گام و جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼه اؿحفاده قغٌ .حایر ٌكان داد ىؤنفَُای ؿیانی ،ةـي و اٌٌْافپتػیؼی ةتَ جؼجیتب
ةیكحؼیً راةٌَ ىٍْادار را ةا پیكؼفث جضنیهی دارٌغ .و ىؤنفَ اةحکار کيحؼیً راةٌَ را ةا پیكتؼفث جضنتیهی دارد و در ؿتٌش
ىٍْیداری کيحؼ از  0/05ىٍْادار اؿثٌ .حایر جضهیم واریاٌؾ چٍغىحغیؼه ٌیؽ ٌكان داد کَ ةیً ىؤنفَُای ظالكیث ةؼ صـب
رقحَُای جضنیهی جفاوت وزّد ٌغارد و ةیً ىؤنفَُای ظالكیث در دو زٍؾ دظحؼ و پـؼ جفاوت وزّد ٌغارد.
ياصٌ َای کلیذی :ظالكیث ،پیكؼفث جضنیهی ،رقحَ جضنیهی.

 -1جاریط ومّل1399/03/20 :
 -2دکحؼی ىغیؼیث آىّزقی داٌكگاه جِؼان ٌّیـٍغه ىـئّل)

جأییغ ٌِایی1399/10/06:
s.ebrahimi@ut.ac.ir

ُ - 3یات ّهيی داٌكگاه فؼٍُگیان ،پؼدیؾ قِیغ رزائی اروىیَ
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 .1مقذمٍ
اىؼوزه پیكتؼفث جضنتیهی در جيتام کكتّرُا اُيیتث و ارزش زیتادی دارد و ٌلتف آن در رقتغ و جّؿتَْ اكحنتادی،
ازحياّی ،فؼٍُگی و ؿیاؿی غیؼكاةم اٌکار اؿث و ىّفلیث داٌتفآىتّزان در ىغرؿتَ ،در ُتؼ زاىْتَ پیكتؼفحَای کتَ
آىّزش در ىؼکؽ رقغ ازحياّی-اكحنادی 1آن كؼار دارد صیاجی اؿثّ .يهکؼد جضنیهی ةؼ ىـیؼ زٌتغگی داٌتفآىتّزان
جادیؼات زیادی دارد ،ةّیژه ،پیكؼفث جضنیهی 2ةؼ اٌحعابُای دكیق ىغرؿتَای ،آىّزقتگاُی) ،آرىتانُتای صؼفتَای،
ُيچٍیً ؿازگاری و رقغ رواٌكٍاظحی داٌفآىّزان جأدیؼ دارد کاپؼارا ،ةارةاراٌهی ،اؿحّکا و ىانّن .)482 :2016 ، 3ونی
ةا جّزَ ةَ ایٍکَ اىؼوزه ٌُامُای آىّزقی در ىّكْیحی ةَ فْانیث ظّد اداىَ ىیدٍُتغ کتَ جغیتؼات ؿتؼیِ ّهتو و فتً
آوری ةؼ ُيَ زٍتَُای زٌغگی اٌـان ،جادیؼ گػاقحَ اؿث و ةا جّزَ ةَ قحاب روزافؽون گـتحؼش ارجتاًتات و جضتّ ت
زاىَْ ةكؼی ،دیگؼ ٌيی جّان ةا ًؼز جهلی گػقحَ ةَ داٌفآىّزان و جؼةیتث آٌتان ٌگؼیـتث ةیگتغنی .)1394،یکتی از
جّاٌيٍغی ُای جادیؼگػار ةؼای اٌٌتاق ةا جغیؼات و اٌحُارات دٌیای کٌٍّی ،جفکؼ ظالق اؿث .در صلیلث ،آىّزش افتؼادی
کَ كادر ةاقٍغ ةؼ اؿاس اٌغیكَ ظالكاٌَ ةا ىكکالت ىحْغد روةَرو قغه و ةَ صم آٌِا ةپؼدازٌغُ ،غف ٌِایی زّاىتِ ،ةتَ
ویژه کكّرُای در صال جّؿَْ کَ ُيّاره در ركاةث ةا کكّرُای پیكؼفحَ كؼار دارٌغ ،ىیةاقغ و ایً جىيیًکٍٍتغه ةلتا
و پیكؼفث زاىَْ اؿث ؿاداجی.)54 :1397 ،
از ًؼفی اگؼ پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان و ّّاىم جأدیؼگػار ةؼ آن ىّرد ىٌانْتَ كتؼار ٌگیتؼد ایتً کتوجتّزِی
ؿتب اجالف ُؽیٍَُای ؿٍگیً ىیگؼدد کَ ةَ آىّزش و پؼورش جضيیتم ىتیقتّد جتا جّؿتَْ داٌتف و فتًآوری و در
ٌِایث جّؿَْ پایغار زاىَْ را در اةْاد آىّزقی ،فؼٍُگتی ،اكحنتادی و ؿیاؿتی جتأىیً کٍتغ اةؼاُیيتی ،صکتیوزاده و
صسازی .)1395 ،پیكؼفث جضنیهی پیكؼفث جضنیهی جضث جادیؼ ّّاىم ىحْتغدی كتؼار داردّّ ،اىتم ىحْتغدی ٌُیتؼ
اؿحْغاد جضنیهیّّ ،اىم قٍاظحی و اٌگیؽقی ىاٌٍغ ُّش ،ظّدکارآىغی جضنیهی ،راُتؼدُای ظتّدجٍُیيی ،ؿتاظحار
کالس درس ،اٌگیؽش جضنیهی ،جّاٌایی یادگیؼٌغگان ،آىّزش ىْهيان و اٌگیؽش یادگیؼٌغگان ةتؼ روی آن جتادیؼ دارٌتغ
گّیال و دوگال .)67 :2011 ،4ةٍا ةَ گفحَ صٍیفی و ُيکاران  )1398ىْهيان و وانغیً ةایغ در ٌُؼ داقحَ ةاقتٍغ کتَ
ُّش ةَ جٍِایی در پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ىّدؼ ٌتّده ،ةهکَ ّّاىم ىعحهفی در پیكؼفث جضنیهی داٌفآىتّزان
دظان ث دارٌغ و ةایغ ىّرد جّزَ كؼار گیؼٌغ .واكْیث آن اؿث کَ ایً ّّاىم چٍان در ُو جٍیغهاٌتغ کتَ جْیتیً ٌلتف و
کارایی ُؼ یک ةَ دقّاری اىکانپػیؼ اؿث ویال .)752 :2018 ،5ةا وزّد ایتً جضلیلتات ٌكتان ىتیدُتغ کتَ ّّاىتم
آىّزقی و فؼدی ةا ىاُیث قٍاظحی و ازحياّی ،ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ پیكؼفث جضنیهی دارٌغ کیث و کّل1997،6؛ ةتَ
ٌلم از ؿیف .)43 :1391،
ةیقک ىیجّان ادّا ٌيّد کَ زاىَْای ىیجّاٌغ ةَ جّؿَْ پایغار دؿث یاةغ کَ ىتؼدم آن زاىْتَ ،ؿتانو ،آىتّزش
دیغه ،ظالق ،ىـئّنیثپػیؼ و آگاه ةاقٍغ نیث و ُيکاران .)25 :2013 ،7آفؼیٍٍغگی یا ظالكیث 8ةَ ًؼق ىعحهتف و از
1 - socio-economic
2 educational Progress
3 - Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S.
4 -Goyal, S., & Duggal, K
5- Vila, L. E.
6 -Kit and Cole
7- Lit, Ira W.; Lotan, Rachel
8 -Creativity
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از دیغگاهُای ىحفاوت جْؼیف قغه اؿث ؿاٌحؼوك )37 :2004 1ظالكیث را جّاٌایی اٌغیكیغن درةاره اىتّر ةتَ راهُتای
جازه و غیؼ ىْيّل و رؿیغن ةَ راهصمُای ىٍضنؼةَ فؼد ةؼای ىـائم ىتیداٌتغ .گتاردٌؼٌ )1993 2یتؽ افتؼاد ظتالق را
کـاٌی ىیداٌغ کَ در صم ىـائم چیؼه دؿث ُـحٍغ ،جّنیغ ٍُؼی دارٌغ یا ؿّال جازه ىٌؼح ىیکٍٍتغ و اٌغیكتَُتای
آٌِا در اةحغا جازه و غیؼ ىْيّل جهلی ىیقّد ،اىا ؿؼاٌسام در فؼٍُگُای ظّد پػیؼفحَ ىیقٌّغ .جتّرٌؾ)22 :1998 3
 )22در زغیغجؼیً اَِار ٌُؼ ظّد ؿَ جْؼیف ةؼای ظالكیث ارئَ داده اؿث کَ جْؼیف پژوُكیٍُ ،ؼی و واةـحَ ةَ ةلتا
را قاىم ىیقّد .در جْؼیف پژوُكتی او جفکتؼ آفؼیٍٍتغه ّتتارت اؿتث از"فؼایٍتغ صتؾ کتؼدن ىكتکالت ،قتکاف در
اًالّاتٍّ ،امؼ گوقغه و چیؽُای ٌازّر؛ صغس زدن و فؼویَؿتازی درةتاره ایتً ٌتّاكل و ارزیتاةی و آزىتّدن ایتً
صغسُا و فؼویَُا؛ جسغیغٌُؼ کؼدن و دوةاره آزىّدن آنُا؛ و ةتا ظؼه اٌحلتال ٌحتایر ".جتّرٌؾ در جْؼیتف ٍُتؼی از
ظالكیث ةَ ىّاردی ُيچّن ىّارد زیؼ اقاره کؼده اؿث:
 آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ظّاؿحً داٌـحً اؿث.
 آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ؿاظحً كنؼُای قٍی اؿث.
 آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ ایساد ؿّراخ ةؼای دیغن اؿث
 آفؼیٍٍغگی ىاٌٍغ دؿث دادن ةا فؼد اؿث آ وس.)54 :2011 ،
 در جْؼیف واةـتحَ ةتَ ةلتا از آفؼیٍٍتغگی ،كتغرت کٍتار آىتغن فتؼد ةتا ىّكْیتثُتای دقتّار را ذکتؼ کتؼده
اؿث ؿیف.)87 :1391 ،
جضلیلات ٌكان ىیدٍُغ کَ ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی راةٌَ دارد .در ظنتّص جتأدیؼ جّاٌتاییُتای ظتالق ةتؼ
یادگیؼی و پیكؼفث جضنیهی ،ىضللان از امٌالح «یادگیؼی پایغار» ٌام ىیةؼٌتغ و ىْحلغٌتغ کتَ ویژگتی ظالكیتث یتا
آىّزش ةَ قیّه ظالق در پؼورش ایً ٌّع جّاٌتایی ىتّدؼ اؿتث راٍُيتا و ُيکتاران .)1398 ،رىىتانزاده و ُيکتاران
 ،)1397اةؼاُیيی  )1391و صـًزاده و ُيکاران  ،)1390و جّرٌ )2016 4حیسَگیؼی کؼدٌتغ کتَ ةتیً ظالكیتث و
6
پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان راةٌتَ ىٍْتاداری وزتّد دارٌتغ .پتژوُفُتای ُیتؼش )2018 5و جؼیتتغی و ةارگتاوا
ٌ )2010كان ىیدُغ کَ پیكؼفث جضنیهی را ىیجتّان از روی ظالكیتث پتیفةیٍتی کتؼد .ونتی جتاجالن و ُيکتاران
 ،)2012ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ پیكؼفث جضنیهی را ٌيیجّان از روی ظالكیتث پتیفةیٍتی کتؼد .نتػا در پتژوُف
صاوؼ راةٌَ «ىؤنفَُای ظالكیث» ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ةؼرؿی قغه اؿث.
ةؼ اؿاس انگّی یادگیؼی زی او آکیٍب ّّ )112 :2006اىم ؿَگاٌَ ٌّآوری ،ظالكیتث و کتارآفؼیٍی ىٍستؼ ةتَ
افؽایف ىّفلیث جضنیهی و قغهی ىیقٌّغ .ةغیً جؼجیب ىالصَُ ىیقّد ،کَ ظالكیثُ ،ياٌٍتغ ُتّش ،متؼف ٌُتؼ از
رویکؼدُا و جْاریف ٌُؼی ىحىاد آن ةؼ پیكتؼفث جضنتیهی داٌتفآىتّزان و داٌكتسّیان جتادیؼ ةـتؽایی دارد .جتاکٍّن
ىضللان ةـیاری در ىّرد پیكؼفث جضنیهی و ظالكیث کار کؼدهاٌغ اىا جّزَ ةَ ىـتائم رقتحَ جضنتیهی و ظالكیتث از
زاویَ راةٌَ آن ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ىّوّّی ةّده کَ پژوُف جسؼةی زیادی در ایً زىیٍَ اٌستام ٌگؼفحتَ

1 -Santrock
2 -Gardner
3 -Torrance
1 -Toor, K
5 -Hirsch
6 -Tribdi and Bargava
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اؿث .جّر .)2016 ،زْفؼی ُ ،)1387ادیٌژاد  ،)1387صاجزْفؼی  ،)1390اةؼاُیيی  ،)1391نیتث و ُيکتاران،
 ،)2013جّر  )2016اةؼاُیيی و ُيکاران ٌ ،)1395ادرپّر  )1397و اةؼاُیيتی و ُيکتاران  )1399ةتَ ایتً ٌحیستَ
رؿیغٌغ کَ دظحؼان و پـؼان از ٌُؼ ویژگیُای ظالكیث ةا ُو جفاوجی ٌغارٌغ .و در پتژوُف ّهیلهیتان  )1394پـتؼان
ٌـتث ةَ دظحؼان ظالكیث ةیكحؼی داقحٍغ .رىىانزاده و ُيکاران  )1397ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ةتیً ظالكیتث و
پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری وزّد دارد ونی ةیً ظالكیث و رقتحَُتای ىعحهتف جضنتیهی
داٌفآىّزان و ةیً ظالكیث و زٍـیث داٌفآىّزان جفاوت ىٍْاداری وزّد ٌغارد.
در یکی دو دَُ اظیؼ پیكؼفث و ىّفلیث جضنیهی داٌفآىّزان در متغر ىـتایم ىتّرد ّالكتَ وانتغیً ،ىؼةیتان،
ىْهيان و در کم ٌُام آىّزقی و پؼورقی كؼار گؼفحَ و ةَ ٍّّان پیفةیٍی کٍٍغه ىِو جْهیو و جؼةیث ةْغی ٌّزّاٌتان،
فؼمثُای قغهی -صؼفَای آیٍغه آٌِا ،اکحـاب ىّكْیثُای ازحيتاّی و ةِؽیـتحی 1قعنتی ةکتار رفحتَ اؿتث نیتّ
پّؿکک و زاپاٌکیک ،)2019،2اُيیث ایً پژوُف ةیف از ةتیف آقکارجؼ ظّاُغ قغ .و از آنزا کَ پیكؼفث جضنتیهی
ةَ ٍّّان یکی از ىـائم ىِو در ةؼٌاىَُای آىّزقی و پؼورقی ةّده و ةؼ قئٌّات ىعحهف ازحياّی ،اكحنتادی ،ؿیاؿتی
و فؼٍُگی جادیؼگػار اؿث .ةا جّزَ ةَ ؿّاةق پژوُكی در كهيؼو ىّوّع ىّرد ٌُؼ ىیجّان ؿّال کؼد کَ آیا ةیً رقتحَ-
ُای جضنیهی ىّرد ٌُؼ و كاةهیثُای اظحنامی آٌِا در در ُؼ یک از ىؤنفَُای ظالكیث راةٌتَ وزتّد دارد ةٍتاةؼایً
ُغف اؿاؿی پژوُف صاوؼ ةؼرؿی راةٌَ ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در داٌفآىّزان دظحؼ و پـؼ رقحَُای ىعحهف
ىیةاقغ.
.1-1

ريػؽىاعی پضيَؼ

ريػ :ایً پژوُف در زىؼه پژوُفُای غیؼ آزىایكی اؿث کَ ُغف آن پی ةؼدن ةَ جغیؼات ىحغیؼ ىتالك «پیكتؼفث
جضنیهی» ةؼ اؿاس ىحغیؼُای پیف ةیً «ىؤنفَ ُای ظالكیث » ىتیةاقتغ .ةٍتاةؼایً روش پتژوُف ،جّمتیفی از ٌتّع
ُيتـحگی ىیةاقغُ .يچٍیً ةؼ اؿاس ُغف ایً پژوُف ،کارةؼدی اؿث.
جامعٍ ي ومًوٍ آماری :زاىَْ آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ داٌتفآىتّزان دظحتؼ و پـتؼ ىلٌتِ ىحّؿتٌَ دوم
ؿال دُو جضنیهی) رقحَُای قاظَ ٌُؼی ریاوی-فیؽیکّ ،هّم جسؼةی و ادةیات و ّهّم اٌـاٌی) قِؼؿتحان ىِاةتاد
اؿث کَ کم جْغاد داٌفآىّزان پـؼ پایَ دُو قِؼؿحان ىِاةاد ٌ 540فؼ و جْتغاد دظحتؼان ٌ 620فتؼ و جْتغاد داٌتف-
آىّزان در ؿال چِارم دةیؼؿحان در رقحَ ریاوی ٌ 391فؼ ،در رقحَ ّهّم جسؼةی ٌ 380فتؼ و در رقتحَ ّهتّم اٌـتاٌی
ٌ 389فؼ ىیةاقغ .روش ٌيٌَّگیؼی ایً پژوُف ،روش ٌيٌّتَگیتؼی ظّقتَای ةتّد کتَ در آن از ىتغارس دةیؼؿتحان
دظحؼاٌَ و پـؼاٌَ قِؼؿحان ىِاةاد ةَ قکم ظّقَای 8 ،ىغرؿَ را اٌحعاب کؼدیو و ةا جّزَ ةَ ایً کتَ در ُتؼ ىغرؿتَ
فلي ؿَ کالس در ىلٌِ پیف داٌكگاُی ُؼ رقحَ یک کالس) وزّد داقتث ؿتَ کتالس ةتؼای ؿتَ رقتحَ ریاوتی،
جسؼةی و اٌـاٌی اٌحعاب قغ .در کم ىا ٌ 320فؼ را ةَ ٍّّان اّىای ٌيٌَّ اٌحعاب ٌيّدیو.

1- Well-being
2- Levpuscek & Zupancic
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ابشارَای اوذاسٌگیزی :اةؽار اٌغازهگیؼی ظالكیث ،پؼؿكٍاىَ ظالكیث ّاةغی ةّد .ایتً آزىتّن در ؿتال  1363ةتؼ
اؿاس ٌُؼیَ و جْؼیف جّرٌؾ از ظالكیث ،جّؿي ّاةغی در جِؼان ؿاظحَ قتغ .آزىتّن دارای  60ؿتّلل ؿتَ گؽیٍتَای
اؿث کَ  4ظؼده آزىّن ؿیانی ،ةـي ،اةحکار و اٌٌْافپػیؼی را ىیؿٍسغ .دائيی  .)1375وؼیب روایی 1ایتً آزىتّن
ةا اؿحفاده از اّحتار ؿازه ةّؿیهَ ّاةغی  0/46 )1372گؽارش قغه اؿتث .ىيتیٍتی ٌ )1379یتؽ اّحتتار آزىتّن را ةتا
اؿحفاده از روش ؿازه  0/25گؽارش ىیدُغ کَ ایً وؼایب در ؿٌش  0/001ىٍْیدارٌتغ .كاؿتيی و اكهیتغس )1384
ٌیؽ اةؼاز ىیدارٌغ ٌحایر صامهَ از ُيـاٌی دروٌی ةیاٌگؼ  0/89ارجتاط ىیان ؿیانی ةا کم 0/93 ،ىیان ةـي و کتم0/67 ،
ىیان اةحکار و کم و  0/58ىیان اٌٌْافپػیؼی و کم ظالكیث اؿث .پایایی آزىّن در پژوُف صاوؼ ،ةا اؿحفاده از روش
آنفای کؼوٌتاخ  0/82ىضاؿتَ گؼدیغ .آنفای کؼوٌتاخ پژوُف صاوؼ ٌیؽ ةَ جفکیک ىّنفَُتا در زتغول زیتؼ آورده قتغه
اؿث.
زغول  )1پایایی پؼؿكٍاىَ ظالكیث ةَ جفکیک ىؤنفَ
مؤلفٍ َای خالقیت

آلفای کزيوباخ

عیالی

0/68

بغط

0/72

ابتکار

0/76

اوعطاف پذیزی

0/71

در پژوُف صاوؼ زِث ةؼرؿی پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان ،از ىیاٌگیً ىْغل) ٌيؼات دروؿی در آظتؼ ؿتال
جضنیهی  90-91کـب ىیکٍٍغ اؿحفاده قغه اؿث.
تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا :ةؼای زّاب ؿؤالُای پژوُف از آزىّنُای آىاری وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،جضهیتم
رگؼؿیّن چٍغگاٌَ گام ةَ گام) 2و جضهیم واریاٌؾ چٍغىحغیؼه اؿحفاده قغه اؿث.
.1-2

یافتٍَا

ةا جّزَ ةَ آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن در زغول  2ةیً ُيَ ىؤنفَُای ظالكیتث ةتا پیكتؼفث جضنتیهی داٌتف-
آىّزان راةٌَ ىذتث ىٍْاداری وزّد دارد .ىؤنفَُای ؿیانی ،ةـي و اٌٌْافپػیؼی ةَ جؼجیب ةیكحؼیً راةٌَ ةا پیكؼفث
جضنیهی دارٌغ و در ؿٌش ىٍْیداری کيحؼ از  0/01ىٍْادار ُـتحٍغ .ونتی ىؤنفتَ اةحکتار کيحتؼیً راةٌتَ را پیكتؼفث
جضنیهی دارد و در ؿٌش ىٍْیداری کيحؼ از  0/05ىٍْادار اؿث .ةا جّزَ ةَ یافحَُا قّاُغ کافی ةؼای ایٍکَ ةگّییو دو
ىحغیؼ ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در زاىَْ ةا یکغیگؼ ارجتاط دارٌغ وزّد دارد و ةٍاةؼایً ایً ارجتتاط از روی جنتادف
ٌتّدهاؿث وزّد دارد.

1- Validity
2 -analysis of regression
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جذيل ( )2رابطٍ مؤلفٍَای خالقیت با پیؾزفت تحصیلی
مؤلفٍَای خالقیت

ضزیب َمبغتگی

معىیداری )(sig

عیالی

. 731

.000

بغط

.543

.000

اوعطافپذیزی

.321

.000

ابتکار

.102

.031

ةؼای جتییً ةیكحؼ ارجتاط ىیان ىؤنفَ ُای ظالكیث ةا پیكتؼفث جضنتیهی از رگؼؿتیّن چٍغگاٌتَ گتام ةتَ گتام)
اؿحفاده قغُ .غف از ایً ةعف درك ىیؽان جغییؼات ىحغیؼ ىالك ةتؼ اؿتاس ىؤنفتَُتای ظالكیتث اؿتث .زتغول )3
رگؼؿیّن ىحغیؼُای پیفةیً ةؼ روی ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی را ٌكان ىیدُتغ .ىٌتاةق زتغول ىحغیؼُتای ؿتیانی و
ةـي وارد ىغل قغه و ةلیَ ىحغیؼُا وارد ىغل ٌكغٌغ.
جذيل ( )3خالصٍ تحلیل رگزعیًن گام بٍ گام پیؾزفت تحصیلی بز حغب دي متغیز يارد ؽذٌ پیؼبیه
مزتبٍ

متغیز َای يارد ؽذٌ

يريد

در َز مزحلٍ

تعذیل
R

ؽذٌ

متغیز

F

خطای

P

اعتاوذار
د

1

عیالی

0/33

0/11

0/092

0/483

0/11

42/8

0/001

2

عیالی

0/364

0/133

0/128

0/473

0/023

31/36

0/001

بغط
ُياٌٌّر کَ در زغول  3ىیةیٍیو ،ایً ىغل 13درمغ واریاٌؾ ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی در داٌكسّیان را جتیتیً
ىضاؿتَ قغه اؿث .ةیكحؼیً ٌيّ واریاٌؾ را ةا ورود پتیف
ىیکٍغ .در ُؼ ىؼجتَ ةا ورود ىحغیؼ زغیغ ٌيّ واریاٌؾ
ةیً ؿیانی  )0/11قاُغ ُـحیو F.ةغؿث آىغه در ىغل اول یٍْی وكحی کَ ؿیانی ىحغیؼ پیفةیً ةّده اؿتث )42/8
در ؿٌش  0/001ىٍْادار اؿث F.ة غؿث آىغه در ىغل دوم ،وكحی ؿیانی و ةـي پتیف ةتیً ةتّدهاٌتغ ٌیتؽ  )31/36در
ؿٌش  0/001ىٍْادار اؿث .ةَ ایً جؼجیب ةا جّزَ ةَ زغول  4ةِحتؼیً پتیفةیٍتی کٍٍتغه پیكتؼفث جضنتیهی ىحغیتؼ
ؿیانی اؿث.
جذيل ( )4ضزایب رگزعیًن متغیزَای پیؼبیه ريی متغیز پیؾزفت تحصیلی
ىغل

ٌام ىحغیؼ

وؼیب

ظٌا

وؼیب
Beta

آزىّن t

Sig t
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ىلغار داةث
ؿیانی

1/37
0/33

0/13
0/05

0/31

2

ىلغار داةث
ؿیانی
ةـي

1/52
0/32
- 0/21

0/13
0/05
0/05

0/30
-0/2

10/57
6/54

0/001
0/001

11/54
6/58
- 4/26

0/001
0/001
0/001

ُياٌٌّر کَ زغول ٌ 4كان ىیدُغ ةؽرگحؼیً وؼیب ةحا ىؼةّط ةَ ىحغیؼ ؿیانی  )0/31اؿث .ةٍتاةؼایً ةیكتحؼیً
جآدیؼ را ةؼ ىحغیؼ پیكؼفث جضنیهی دارد .پؾ از آن ىحغیؼ ةـي ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىؤدؼ اؿث.
ةؼای ىلایـَ ىؤنفَ ُای ظالكیث در دو زٍؾ دظحؼ و پـؼ از جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیتؼه اؿتحفاده قتغ .كتتم از
آزىّن جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی ةؼای اًيیٍان از رّایث قغن ىفؼووَ آن آزىّن ٌؼىال ةّدن و ُيگٍی واریاٌؾُتا
از ًؼیق آزىّنُای جک ىحغیؼی کانيّگؼوف اؿيیؼٌّف ،و نّیً اٌسام قغ کتَ ٌحتایر ،ةؼكتؼاری ىفؼووتَ ىتّرد ٌُتؼ را
جائیغ کؼد ،و پؾ از ىٌيئً قغن از آزىّن  Mةاکؾ  )f=1/177 ،23/988و ؿٌش ىٍْیداری  )p<.263ىتٍتی ةتؼ
ُيگٍی ىاجؼیؾ کّواریاٌؾ دادهُا و ُيچٍیً آزىّن کؼویث ةارجهث ةا ؿتٌش ىٍْتیداری  )p<.00کتَ ةیتان کٍٍتغه
ُيتـحگی کافی ةیً ىحغیؼُای واةـحَ ىیةاقغ ازؼا قغ کَ ٌحایر آن در زغول ٌ 5كان داده قغه اؿث.
جذيل ( )5وتایج آسمًن تحلیل ياریاوظ چىذ متغیزی
ارزش

ادؼ

ویهکتتتتتتتؾ 9250.
ىتغا

رقحَ

F

 DFىفؼوض

DF
ظٌا

P

اٌغازه ادؼ

104.3

8

628

0/071

0/038

کَ آىاره ویهکؾ ىتغا ةا ارزش  )0.825و ؿتٌش ىٍْتیداری ٌ )p<0/05كتان ىتیدُتغ کتَ ةتیً ةتیً ىیتؽان
ظالكیث ةؼصـب رقحَ جضنیهی جفاوت وزّد ٌغارد.
ُيچٍیً ةؼای ىلایـَ ىؤنفَُای ظالكیث در ؿَ رقحَ ّهّم اٌـاٌی ،جسؼةتی و ریاوتی از جضهیتم واریتاٌؾ چٍتغ
ىحغیؼه اؿحفاده کؼدیو .كتم از آزىّن جضهیم واریاٌؾ چٍغ ىحغیؼی ةؼای اًيیٍان از رّایث قتغن ىفؼووتَ آن آزىتّن
ٌؼىال ةّدن و ُيگٍی واریاٌؾُا از ًؼیق آزىّنُای جک ىحغیؼی کانيّگؼوف اؿيیؼٌّف ،و نّیً اٌسام قتغ کتَ ٌحتایر
ة غؿث آىغه ةؼكؼاری ىفؼووَ ىّرد ٌُؼ را جائیغ کؼد ،و پؾ از ىٌيئً قغن از آزىّن  Mةتاکؾ )f=1/177 ،23/988
و ؿٌش ىٍْیداری  )p<0.263ىتٍی ةؼ ُيگٍی ىاجؼیؾ کّواریاٌؾ دادهُا و ُيچٍیً آزىّن کؼویث ةارجهث ةا ؿٌش
ىٍْیداری  )p<.00کَ ةیان کٍٍغه ُيتـحگی کافی ةیً ىحغیؼُای واةـحَ ىیةاقغ ازؼا قغ کَ ٌحایر آن در زتغول
ٌ 6كان داده قغه اؿث.
جذيل ( )6وتایج آسمًن تحلیل ياریاوظ چىذ متغیزی
اثز
رؽتٍ

ویهکؾ ىتغا

ارسػ

F

 DFمفزيض

 DFخطا

P

اوذاسٌ اثز

0.925

3.104

8

628

0/071

0/038

کَ آىاره ویهکؾ ىتغا ةا ارزش  )0.825و ؿٌش ىٍْتیداری ٌ )p<0/05كتان ىتیدُتغ کتَ ةتیً رقتحَُتای
جضنیهی از ٌُؼ ظالكیث جفاوت وزّد ٌغارد.
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.2

بحث ي وتیجٍگیزی

ُغف ایً پژوُف ةؼرؿی راة ٌَ ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان دظحتؼ و پـتؼ رقتحَ ُتای ّهتّم اٌـتاٌی و
جسؼةی و ریاوی ىیةاقغٌ .حایر ٌكان ىیدُغ کَ ُيَ ىؤنفَُای ظالكیث ةتا پیكتؼفث جضنتیهی داٌتفآىتّزان راةٌتَ
ىذتث ىٍْاداری دارٌغ .ىؤنفَُای ؿیانی ،ةـي و اٌٌْافپػیؼی ةَ جؼجیب ةیكحؼیً راةٌَ ةا پیكتؼفث جضنتیهی دارٌتغ.
ونی ىؤنفَ اةحکار کيحؼیً راةٌَ را پیكؼفث جضنیهی دارد .ةغیً ىٍْی کَ قّاُغ کافی ةتؼای ایٍکتَ ةگتّییو دو ىحغیتؼ
ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی در زاىَْ ةا یکغیگؼ ارجتاط دارٌغ وزّد دارد و ةٍاةؼایً ایً ارجتاط از روی جنتادف ٌتتّده
اؿث .ةؼ اؿاس ٌحایر داٌفآىّزاٌی کَ از کیفیث ظالكیث و ىؤنفَُای آن) ةیكحؼی ةؼظّردارٌغ ،از پیكتؼفث جضنتیهی
ةیكحؼی ٌـتث ةَ داٌف آىّزان دیگؼ ةؼظّردارٌغ .ةَ ّتارت دیگؼُ ،ؼ چَ ظالكیث داٌتفآىتّزان کتاُف یاةتغ ،ىیتؽان
روایث آٌِا ٌیؽ پاییًجؼ ظّاُغ آىغ .و ایً ةغان ىٍْاؿث کَ ىا ىیجّاٌیو ةتا کتار روی ظالكیتث ةتؼ ّيهکتؼد جضنتیهی
ایكان جأدیؼ گػاقحَ و ةَ پیكؼفث آٌان کيک کٍیو.
در ةؼرؿی جٌاةق ٌحایر ایً پژوُف ةا جضلیلات پیكیً ىیجّان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ اکذؼ جضلیلات ىٌانَْقغه
وزّد راةٌَ ىذتث ىٍْادار ىیان ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی را جأییتغ ىتیکٍٍتغٌ .حتایر ایتً جضلیتق ةتا جضلیلتات
جتتّرٌؾ ٍُ ،)1959غرؿتتّن  ،)1990نیتتث و ُيکتتاران  ،)2013اةؼاُیيتتی  ،)1391اةؼاُیيتتی و ُيکتتاران ،)1395
اةؼاُیيی و ُيکاران  )1398و جؼاةی  )1399کَ راةٌَ ىذتث ىٍْیداری را ةیً ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی ٌكتان
دادهاٌغ ُيعّان ىیةاقغ ونی پژوُف جاجالن و ُيکاران ٌ )2012كان داد کَ پیكؼفث جضنتیهی را ٌيتیجتّان از روی
ظالكیث پیفةیٍی کؼد و او جّی و ُيکاران  )2010در پژوُف قان ٌحیسَگیؼی کؼدٌتغ کتَ ظالكیتث ةتا پیكتؼفث
جضنیهی راةٌَ ٌغارد .ةایغ ظاًؼ ٌكان کؼد کَ افؼاد ظالق در ىیان افؼاد ةا ُّقتِؼ پاییً یا دارای جّاٌایی وْیف یافث
ٌيیقٌّغ .در ایً ظنّص گیهفّرد و کؼیـحیً  )1973فؼویَ آؿحاٌَای را ىٌؼح کؼدهاٌغ کَ ةیان ىیکٍغ از ُّقتتِؼ
 )120ةَ ةا ةیً ُّش و ظالكیث راةٌَ ىٍْاداری دیغه ٌيیقّد؛ در جضلیلات دیگؼی ٌكان داده قغه اؿث کَ راةٌَ
ةتتیً ٌيتتؼهُتتای آزىتتّنُتتای پیكتتؼفث جضنتتیهی و آزىتتّنُتتای ظالكیتتث چٍتتغان چكتتيگیؼ ٌیـتتث اةؼاُیيتتی و
ُيکاران.)1395،
گؽارش ُای وغ و ٌلیه در ظنّص وزّد یا ٌتّد راةٌَ ةتیً ویژگتی ظالكیتث و پیكتؼفث جضنتیهی ّيتغجا ةتا
جّاٌایی ىْهيان و اؿاجیغ در جكعیل ویژگیُای ظالكَ قاگؼدان و داٌكسّیان ىؼجتي اؿث .چٍان کتَ جتّرٌؾ )1972
ةَ ایً ٌکحَ اذّان کؼده اؿث .از ًؼف دیگؼ ىغرؿان در ىغارس و داٌكگاهُا ةؼ صفتٍ کتؼدن ىٌانتب و ٌيتؼه گتؼفحً
جآکیغ زیادی ىی کٍٍغ و جا وكحی کَ ؿاظحار ٌُام آىّزقی از زيهَ آىّزش ّانی ةؼ ایً ىتٍا اؿحّار ةاقتغٌ ،تتّد راةٌتَ
ةیً ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی داٌكسّیان ًتیْی اؿثُ .يچٍیً ةایغ جّزَ کؼد کَ ٌضّه آىّزش و جغریؾ ىْهيان
اؿاجیغ) ٌیؽ ةایغ در راؿحای جلّیث ویژگیُای ظالق یادگیؼٌغهگان ةاقغ .انگتّی ارائتَ قتغه جّؿتي زتی .او آکیٍتب
ٌ )115 :2005یؽ ٌكان ىیدُغ کَ ّّاىم ظالكیثٌّ ،آوری و کارآفؼیٍی ىسيّّا ةؼ ىّفلیث جضنیهی داٌتفآىتّزان و
داٌكسّیان جآدیؼ ىذتث دارٌغ .ایً راةٌَ را ایٍگٌَّ ىیجّان جتییً کؼد کَ یک فؼد ظالق فؼدی اؿث ةا جفکؼ واگتؼا؛ کتَ
ةؼای صم ىـائم ،ذًُ ظّد را ىضغود ٌيیکٍغ و راه صمُای ىعحهف و ىحْغدی را ىتییاةتغ ،ةتغیً نضتاظ در ىٌانْتَ
دروس ُو کَ پایَ و اؿاس ّيهکؼد جضنیهی اؿث روشُای گٌّاگٌّی را ظهق و اىحضان ىیکٍغ و در ٌِایث آن روقتی
را ةؼ ىی گؽیٍغ کَ ةِحؼیً ةازده را ةؼای او داقحَ ةاقغ و ةانٌتِ ّيهکؼد ةِحؼ از یتک فتؼد غیتؼ ظتالق کتَ دارای جفکتؼ
ُيگؼاؿث و جٍِا ةَ چٍغ راهصم ىضغود یادگؼفحَ قغه یا جّمیَای ةـٍغه ىیکٍغ ،ظّاُغ داقث.
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ٌحایر جضهیم رگؼؿیّن چٍغ ىحغیؼه گام ةَ گام ةؼای ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی ٌكان ىیدُتغ ةِحتؼیً پتیف-
ةیٍی کٍٍغه پیكؼفث جضنیهی ىؤنفَ ؿیانی اؿث .پؾ از آن ىحغیؼ ةـي ةؼ پیكؼفث جضنیهی ىؤدؼ اؿتث .ؿتیانی کتَ
یکی از ّّاىم امهی ظالكیث ةَ ویژه از دیغگاه جّرٌؾ اؿث ،ةیكحؼیً جآدیؼ را ةؼ پیكتؼفث جضنتیهی داقتحَ اؿتث .در
جفـیؼ ةیكحؼ ایً ةعف ،زم ةَ ذکؼ اؿث کَ ؿیانی ةِؼه ىٍغی از ىفاُیو غٍی و كغرت جعیم و جنّیؼؿازی را قتاىم
ىیقّد ،کَ ةا ارائَ جآدیؼ ىذتث ظّد ةَ یادگیؼی ظالكاٌَ داٌفآىّزان کيک کٍغ اقٍایغر .)55 :2014 ،1و ةا جّزتَ ةتَ
ایً کَ ایً ّاىم ةا ّاىم رواٌی کالىی ٌیؽ ىؼجتي اؿث و ةَ ویژه در ظنّص دروس جضنیهی ةا ىِتارتُتای کالىتی و
ىفِّىی دروس ىؼجتي ُـحٍغ ،آقکارا ىیجّان وزّد چٍیً ویژگی را در پیف ةیٍی پیكؼفث جضنتیهی ىتؤدؼ داٌـتث،
اىؼی کَ در جضلیق صاوؼ ٌیؽ ىّرد جأییغ كؼار گؼفحَ اؿث.
ٌحایر جضهیم واریاٌؾ چٍغىحغیؼهٌ ،كان ىیدُغ کَ ةیً رقحَُای جضنیهی از ظالكیتث جفتاوت ىٍْتاداری وزتّد
ٌغارد .ةٍا ةؼ ٌُؼ جّرٌؾ جّاٌایی جفکؼ ظالق در ُيَ وزّد دارد ،اىا َِّر آن ىـحهؽم پؼورش آن اؿث .ظالكیث گـتحؼه
وؿیْی از ىـائم کّچک روزاٌَ جا پیكؼفثُای ىِو جاریعیّ ،هّم ،و ادةیات و ٍُؼ را در ةؼ ىی گیؼد و ةتؼ ظتالف ٌُتؼ
ىْيّنیُ ،ؼ فؼد ةا جّاٌایی قٍاظحی ىْيّنی ةا ىلغاری جالش ىی جّاٌغ از ظّد ظالكیث ةَ ظؼج دُغُ .يچٍیً ىیجّان
در ُؼ صیٌَ و کاری ،درزَای از ظالكیث را یافث صـیٍیٌـب و ُيکاران .)33 :1393 ،نػا افؼاد ةتؼای ظتالق ةتّدن
ةایغ جالش کٍٍغ و ظالكیث ةیكحؼ ةَ درگیؼی و جالش و ّالكَ قعنی ٌیاز دارد و ظالكیث در ُؼ رقحَ و کتاری ةایتغ
پؼورش یاةغ .پؾ رقحَُای جضنیهی از نضاظ ظالكیث و ظالق ةّدن جفاوجی ٌغارٌغ.
ٌحایر جضهیم واریاٌؾ چٍغىحغیؼه ٌكان ىیدُغ کَ ةیً دو زٍؾ از نضاظ ظالكیث جفاوت وزّد ٌتغارد .پتژوُف-
ُای زْفؼی ُ ،)1387ادیٌژاد  ،)1387صاجزْفتؼی  ،)1385كاؿتيی  )1379و ٌتادرپّر ٌ )1397كتان دادهاٌتغ
ُیچ جفاوجی در ىؤنفَ ُای ظالكیث ةیً دو زٍؾ وزّد ٌغارد و ةا پژوُف صاوؼ کَ ٌكان دٍُغه ّغم جفاوت دو زٍؾ
در زىیٍَ ظالكیث ىیةاقغ ُيـّ ىیةاقٍغ ونی پژوُفُای ٌادری و ُيکتاران  )2009و ژٌتگ و ُيکتاران)2010 2
ٌكان داد زٍؾ یکی از ىحغیؼُای جأدیؼگػار و ىِو پیف ةیً پیكؼفث جضنیهی اؿث .جضلیلات ّهيی جّرٌؾ ةَ ٌلتم
ازاىاىیپّر )1390 ،جضث ٍّّان "جكعیل ٌلف زٍؾ در جفکؼ ظالق" ٌكان دادهاٌغ کَ جفاوت ىِيی ةیً اىحیازُتای
ظالكیث کهی و ُیچکغام از اىحیازُای زٍؾ ةؼای ىؼد یا زن ٌكان داده قغه اؿث .جضلیلات ىیهحّن درةاره جادیؼ ٌلف
زٍؾ ةؼ ىِارت صم ىـئهَ و جضلیلات ةیّکی ةؼاؿاس ٍُساریاةی کَ ةتؼای آزىتّن جفکتؼ ظتالق و جتّرٌؾ اٌستام داد
جفاوجی ةیً زٍؾ ىؼد و زن ىكاُغه ٌكغ.
ُيچٍیً در جتییٍی کهی ىیجّان گفث کتَ جکٍیتکُتای ظتالق ىْهيتان ىّزتب افتؽایف و ةِتتّد ىّنفتَُتای
فؼاقٍاظحی داٌفآىّزان ىیقٌّغ .ةٍاةؼایً گفحَ ىیقّد کَ آىّزش ظالق ىْهيتان ىتیجّاٌتغ ؿتٌش ّيهکتؼد ذٍُتی
داٌفآىّزان را ارجلا دُغ .جضلیلات ٌكان ىیدٍُغ کَ ایً جکٍیکُا كادر ُـحٍغ كتغرت ذُتً و ؿتؼّث ّيتم ةتؼای
جّنیغ ایغهُا را افؽایف دٍُغّ .الوه ةؼ ایً آىّزش ظالق ىیجّاٌغ ةَ افؽایف جٍّع و كغرت ذٍُی کيتک کٍتغ جتا افتؼاد
ةحّاٌٍغ ةَ فؼاظّر ىّكْیث از َؼفیثُای ذٍُی ىحٍّع ظّد ةِؼهگیؼی کٍٍغ راٌگؼ ،نّؿَ و داىّس.)18 :2016 ،3
ةَ ًّر کهی پژوُف صاوؼ ؿِو ىِيی در فِو ٌلف ظالكیث و پیاىغُای آن و ةَ ظنّص در ادؼةعكی جتغریؾ
ىْهيان فؼاُو ىیکٍغ و جهّیضات کارةؼدی ىِيی دارد .ىْهيان ىِيحؼیً ّاىم در جْییً کیفیتث آىّزقتی کتَ داٌتف
1 -Schneider
2 -Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N.
3 -Renger, L., Loose, F., & Dumos, F.
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آىّزان دریافث ىیکٍٍغ ُـحٍغٌ .حایر ٌكان ىیدُغ کَ ظالكیث ىْهيان راةٌَ ىـحلیيی ةتا ادؼةعكتی جتغریؾ آٌتان
دارد ةٍاةؼایً افؽایف و ةِتّد ظالكیث آٌان وؼوری اؿث .ةا جّزَ ةَ ایً ٌحتایر ىٌهتّب ،ؿتازىانُتای آىّزقتی ،ةایتغ
اؿحؼاجژیُایی را ةَ ىٍُتّر ةِتتّد ظالكیتث ىْهيتان و ىغرؿتیً ،ةؼگؽیٍٍتغ .ةا جّزَ ةَ ٌلف ظٌیؼ ىْهيان در ومّل
اُغاف آىّزقی ،زىیٍَؿازی زِث ةِتّد ّيهکؼد آٌِا صائؽ اُيیث اؿث .ةؼگؽاری دورهُای آىّزقی ،ىْؼفی روقِای
جغریؾ ٌّ ةَ ٌّ ،گـحؼش اؿحفاده از جکٍّنّژی در آىّزش وُ ...يگی ةَ ىٍُّر کيک ةَ ىْهو و ةِتّد فْانیث او
مّرت گؼفحَ اؿث کیٍتتتتگ .)310 :2017 ،زم اؿث در ایً فؼایٍغ ،ظالكیث و ٌّآوری ىْهيان ٌیؽ ارجلا یاةغ جا اىکان
اٌٌتاق ةا قؼایي ىحضّل فؼاُو آیغ .ظالكیث ىغیؼان ةَ ٍّّان یکی از زىیٍَؿازُای اؿاؿی زِث رقغ جّاٌایی اٌٌتاق،
ٌّآوری و ظالكیث ىْهيان اؿث ،زیؼا یکی از ّّاىم ىّدؼ در رقغ ٌّآوری افؼاد در قغم ،ةـحؼؿازی و ىِیا ؿاظحً
قؼایي ىضیي کاری آٌان اؿث کَ ٌلف ىغیؼان در ایً اىؼ ةؼزـحَ و كاةم جاىم اؿث ُافيً.)11 :2015 ،1
ةا جّزَ ةَ راةٌَ ىذتث و ىٍْیدار ةیً ظالكیث و پیكتؼفث جضنتیهی ةایتغ در زِتث افتؽایف کتارایی ظالكیتث،
داٌفآىّزان ،ىْهيان و داٌف آىّزان جضنیهی ةا روشُای ىٍاؿب آىّزقی و ّهيی در ایً راةٌَ آىّزش کافی ةتیٍٍغ.
ُيچٍیً ةایغ راٍُيایی زم ةؼای ارزیاةی و قٍاؿایی داٌفآىّزان ظالق اجعاذ کؼد کَ فلتي ةتؼ پایتَ ُتّش داٌتف-
آىّزان ٌتاقغ کَ فلي ةؼ پایَ ىضفَّات درؿی ٌتاقغ) و داٌفآىّزان ظالق را از ًؼیق روشُای زغیغ و اؿتحاٌغارد
پؼورش دادٌ .حایر ایً پژوُفٌ ،كان ىیدُغ کَ ایً اىکان را داریو کَ ةا اٌسام راُکارُایی ةؼای افؽایف ظالكیتث ،ةتؼ
پیكؼفث جضنیهی و ىّفلیث داٌفآىّزان گاىی ىِو ةؼداریو و ایً وَیفَ ىـئّ ن جْهیو و جؼةیتث ةعنتّص ىْهيتان
ّؽیؽ را ؿٍگیًجؼ ىیکٍغ کَ ّالوه ةؼ جْهیو و جؼةیث و قٍاظث جفاوتُای فؼدی و قٍاظث ویژگیُای داٌتفآىتّزان و
ةکارگیؼی روش درؿث ةا جّزَ ةَ ؿً و قؼایي داٌفآىّزان ،ةَ افتؽایف ظالكیتث ةپؼدازٌتغ .ایتً پتژوُف ُيچٍتیً
قّاُغ ىفیغ و ىؤدؼی را در اظحیار ىغیؼان و ىْهيان و ةؼٌاىَریؽان آىّزقی كؼار ىیدُغ و آٌان را ىستّر ىتیؿتازد کتَ
جّزَ ویژه ای در ىغارس ةَ ایساد ىضیٌی ةؼ پایَ اّحياد و اصحؼام دو ًؼفَ داقحَ ةاقٍغ و آٌِا درك درؿحی از جّاٌایی-
ُا و اؿحْغادُای ىحفاوت افؼاد داقحَ ةاقٍغ و در جغریؾ ،ارزقیاةی و ُغایث جضنیهی ةَ ایً جفاوتُای فتؼدی جّزتَ
ٌيایٍغ و ةؼای داٌفآىّز اىکان ةؼوز و قکّفایی جّاٌيٍغیُایف فؼاُو ةاقغ .ایً جّزتَ قعنتی و فتؼدی ةتَ و فتؼاُو
کؼدن زّ ٌـتحا آرام ،داٌفآىّزان را كادر ىیؿازد جا ظّدقتان را کكتف کٍٍتغ کتَ ایتً ىيکتً اؿتث ةاّتخ ىفِتّم
ظّدپٍغاره ظّدقان ةاقغ و زغا از ایً رقغ و قکّفایی ىِارتُای فؼدی ةؼ ّيهکؼد جضنیهی جأدیؼ دارد.
پیؾىُادات کاربزدی
 ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌحایر پژوُف صاوؼ ٌكان داد ة یً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی راةٌَ وزّد دارد پیكٍِاد
ىیقّد کَ در داٌكگاهُا و ىغارس کارگاهُایی زِث افؽایف آگاُی و داٌف ىْهيان و اؿاجیغ در راةٌَ ةا
ظالكیث و ُّشُای چٍغگاٌَ ةؼگؽار گؼدد.
 ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی ،پیكٍِاد
ىیقّد در ىكاورهُایی کَ در ا رجتاط ةا ّيهکؼد جضنیهی اٌسام ىیقّد ؿٌّح ظالكیث و ُّشُای
چٍغگاٌَ ةؼرؿی قغه و در زِث ارجلا و قٍاؿایی آن جالش قّد.

1 -Haffman, Rose
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 ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی ،پیكٍِاد
ىیقّد در آزىّنُای ورودی داٌكگاهُا و ىؤؿـات آىّزقی زِث پیفةیٍی ُؼ چَ ةِحؼ ّيهکؼد آجی
داوًهتان ةَ ؿٌّح ظالكیث و جّاٌاییُای چٍغگاٌَ در رقحَُای ىعحهف جّزَ قّد.
 ةا جّزَ ةَ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی ،پیكٍِاد ىیقّد ةؼٌاىَریؽان آىّزقی از
ًؼیق آقٍایی ةا ظالكیث ،ةؼٌاىَُا ،ىضحّای آىّزقی و روشُای آىّزقی را ةا ُّشُای ىحٍّع یادگیؼٌغگان
ىٌٍتق ٌيایٍغ و ىْهيان روقِای جغریؾ ظّد را ةؼ اؿاس ظالكیث یادگیؼٌغگان ظّد جٍُیو ٌيایٍغ.
 ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً پژوُف ىتٍی ةؼ ارجتاط ىذتث و ىٍْادار ةیً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی ،پیكٍِاد
ىیقّد از پؼؿكٍاىَ ظالكیث ةؼای جْیً ؿٌّح و ىیؽان ظالكیث داٌف آىّزان اؿحفاده قّد.
 در ارزقیاةی از پیكؼفث جضنیهی ،ظالكیث و ُّقِای ىحٍّع داٌف آىّزان را ىّرد جّزَ كؼار دٍُغ.
 در آىّزشُای ويً ظغىث ىْهيان ،ةَ ظالكیث ظّد ىْهيان در ةؼظّرد ةا داٌفآىّزان ظالق و ةاُّش
جّزَ قّد و جّاٌایی و داٌف ىْهيان را در جّزَ ةَ جّاٌاییُا و ّالیق ىحفاوت داٌفآىّزان ةا ةتؼٌغ.
پیؾىُادات پضيَؾی








ٌُؼ ةَ ایً کَ پژوُف صاوؼ جٍِا داٌفآىّزان را قاىم ىیقّد ،پیكٍِاد ىیقّد پژوُفُای ىكاةِی روی
افؼاد داٌكسّ ٌیؽ اٌسام قّد.
ةا جّزَ ةَ ایً کَ اؿاؿا راةٌَ از زاىَْای ةَ زاىَْ دیگؼ فؼق ىیکٍغ و پؼاکٍغگی ىحغیؼُا در زّاىِ
ىعحهف ىحفاوت اؿث پیكٍِاد ىیقّد ایً پژوُف در زّاىِ ىعحهف ىّرد ةؼرؿی و ىلایـَ كؼار ةگیؼد.
ةا جّزَ ةَ ایً کَ زاىَْ داٌفآىّزان پیفداٌكگاُی جلؼیتا زاىَْای ُيگً اؿث و ایً ُيگٍی ةؼ ىیؽان
ُيتـحگی ىحغیؼُا جأدیؼگػار اؿث ،پیكٍِاد ىیقّد ایً ىّوّع در زاىَْای ٌاُيگً ٌیؽ ىّرد ةؼرؿی كؼار
گیؼد.
ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةا اٌسام ایً پژوُف فؼض ىا ىتٍی ةؼ راةٌَ ةیً ظالكیث ةا پیكؼفث جضنیهی جأییغ قغ،
پیكٍِاد ىیقّد ةا اٌسام یک جضلیق آزىایكی کَ در آن افؼاد گؼوه آزىایف ةؼ اؿاس ىؤنفَُای ظالكیث
آىّزش ىیةیٍٍغ و افؼاد گؼوه کٍحؼل ،آىّزش ّادی را ىیگػراٌٍغ ،رواةيُای واكْی ةیً ایً ىحغیؼُا ةؼرؿی
قّد.
در پژوُفُای ةْغی ،ةؼای اٌغازهگیؼی ظالكیث و پیكؼفث جضنیهی ،از اةؽارُای دیگؼی ٌیؽ اؿحفاده قّد.

محذيدیتَای پضيَؼ






کيتّد پیكیٍَ پژوُكی در راةٌَ ةا ىّوّع پژوُكی.
ةَ دنیم ایً کَ زاىَْ آىاری پژوُف صاوؼ داٌف آىّزان پیف داٌكگاُی ىغارس قِؼؿحان ىِاةاد ىی-
ةاقٍغ ةایغ در جْيیو ٌحایر ةَ ؿایؼ افؼاد ،زٍتَ اصحیاط را رّایث کؼد.
ایً پژوُف ةَ روش ُيتـحگ ی مّرت گؼفحَ اؿث .ةا جّزَ ةَ ایً کَ در جضلیلات ُيتـحگی ىضلق كادر ةَ
جْیً رواةي ّهث و ىْهّل ةیً ىحغیؼُا ٌیـث ٌيیجّاٌغ در ىلایـَ ةا پژوُفُای آزىایكی ةا كٌْیث زیاد در
ىّرد رواةي ةیً ىحغیؼُا مضتث کؼد ،و ّهث را کكف کؼد.
زيِآوری اًالّات ایً پژوُف از داٌفآىّزان ةَ روش پؼؿكٍاىَای ةّده اؿث و افؼاد ظّد ،اًالّات ظّد
را گؽارش کؼده اٌغ کَ ایً اىؼ ىيکً اؿث ةا پغیغه ؿّگیؼی در پژوُف در ارجتاط ةاقغ.
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