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بررسی تاثیر تدریس آزمایص محور در مقایسه با تدریس آموزش محور در تربیت معلمان خالق
در دانطگاه فرهنگیان
فزیجبرهضبًی ٍیطىی ، 1هصغفی پزدلی ،2ػلی همیسِ
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چکیده
آسهبیطگبُ ًِ تٌْب در آهَسش ػلَمً ،مص هْوی دارد ثلىِ سهیٌِ ی اًجبم اًَاع وبرّبی تحمیمبتی ٍ پژٍّطی را
ثزای داًص آهَساى فزاّن هی وٌذ .در آسهبیطگبُ اّذافی هبًٌذ درن هفبّین ػلوی ،ػاللِ ٍ اًگیشُ ،هْبرت ّبی
ػولی ٍ تَاًبیی حل هسئلِ دًجبل هی ضَد ّ.ذف اصلی ایي پژٍّص ثزرسی اثز ثخطی تذریس ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر ثب
تذریس ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر در دٍرُ وبرضٌبسی داًطگبُ فزٌّگیبى هیجبضذ .ایي پژٍّص ثِ رٍش ضجِ آسهبیطی ،ثب
ًوًَْبیی ثِ حجن ً 50فز اس داًطجَیبى پسز استبى تْزاى وِ ثِ عَر تصبدفی ٍ ثب استفبدُ اس رٍش ًوًَِ گیزی خَضِ ای
چٌذ هزحلِ ای اًتخبة ضذًذ ،اجزا ضذ .ثزای جوغ آٍری اعالػبت ٍ دادّْب ،اس پس آسهَى ثب رٍایی هَرد لجَل وبرضٌبسبى
ٍ پبیبیی  ٍ %68چه لیست هطبّذُ ی فؼبلیتْب ثب رٍایی لبثل لجَل وبرضٌبسبى ٍپبیبیی  %98استفبدُ گزدیذ .ایي چه لیستْب
تَسظ ً4فز اس اسبتیذ دٍرُ ی وبرضٌبسی ،ثب هذرن تحصیلی دوتزای سیست ضٌبسی در ّز گزٍُ
تىویل ضذ .داًطجَ هؼلوبى در دٍ گزٍُ ثِ صَرت تصبدفی جبیگشیي ضذًذ .یه گزٍُ ثِ ضیَُ آهَسش هحَر ٍ
گزٍُ دیگز ثِ ضیَُ آسهبیص هحَر ثِ هذت دٍ هبُ آهَسش دیذًذ .جْت وٌتزل هتغیزّبی هشاحن ػالٍُ
ثز جبیگشیٌی تصبدفی ،اس یه استبد هطتزن در ّز دٍ گزٍُ استفبدُ گزدیذ .جْت تحلیل آهبری دادُ ّب اس آسهَى یَهي ـ
ٍیتٌی استفبدُ ضذ .یبفتِ ّبی پژٍّص حبوی اس آى ثَد وِ تفبٍت هؼٌب داری در داًستٌی ّب ،هْبرتْبً ،گزضْب ٍ رضبیت
هٌذی ،ثیي داًطجَ هؼلوبًی وِ ثب ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش دیذُ اًذ ثب داًطجَ هؼلوبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر
آهَسش دیذُ اًذ ٍجَد داضتِ ٍ فزضیِ ّبی پژٍّص در سغح اعویٌبى  %95هَرد تأییذ لزار گزفت .در ًتیجِ هیتَاى گفت

 .1هذرس داًطگبُ فزٌّگیبى هزوشآهَسش ػبلی ضْیذثْطتی تْزاى.
 .2داًطجَی وبرضٌبسی دثیزی سیست ضٌبسی داًطگبُ فزٌّگیبى هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ ثْطتی تْزاىًَ ،یسٌذُ
هسئَلm .pordeli73@gmail .com،
 .3داًطجَی وبرضٌبسی دثیزی سیست ضٌبسی داًطگبُ فزٌّگیبى هزوش آهَسش ػبلی ضْیذ ثْطتی تْزاى.
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تذریس سیست ضٌبسی ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر در همبیسِ ثب تذریس ایي درس ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر در دٍرُ
وبرضٌبسی داًطگبُ فزٌّگیبى اثز ثخص تز است.
واژه های كلیدی :تذریس آهَسش هحَر ،تذریس آسهبیص هحَر ،داًطجَ هؼلوبى ،داًطگبُ فزٌّگیبى.
مقدمه
در ًظبم آهَسضی رایج در وطَر هب وتبة درسی یه اثشار آهَسضی است ٍ آهَسش ػلَم یه عزح ثٌیبدی در آهَسش ٍ
پزٍرش ثَدُ وِ اس اّویت ٍ ٍیژگی خبصی ثزخَردار است ٍ هی تَاًذ دریچِ ّبی ًَیٌی را در سهیٌِ ی تَسؼِ ٍ پیطزفت
ػلَم ثز هب ثگطبیذ .پس ضزٍرت دارد وِ اس غٌی تزیي هغبلت ٍثْتزیي وتبة ّب ٍجذیذ تزیي ضیَُ ّب ٍ وبرآهذ تزیي
رٍش ّب ،در تذریس ػلَم استفبدُ هی ضَد .ضبیذ ثِ ّویي دلیل است وِ در چٌذ دِّ ی اخیز وتبة ّبی ػلَم (فیشیه،
ضیوی ،سیست ضٌبسی) ثیص اس سبیز هَضَػبت درسی دستخَش تغییز ٍ دگزگًَی ضذُ است .
آًچِ اهزٍسُ ثبیستی تَجِ صبحت ًظزاى را ثِ خَد هؼغَف دارد ایي است وِ چگًَِ هی تَاى فزاگیزاى را آهَسش
داد وِ تَاًبیی رٍیبرٍیی ثب هطىالت جذیذ را وِ در دًیبی غیزلبثل پیص ثیٌی لزار دارًذ ،را داضتِ ثبضٌذ ٍ ثتَاًٌذ ثِ حل
هطىالت ٍ هسبئل آى ثپزداسًذ .تجبرة آهَسضی وطَرّبی پیطزفتِ ًطبى هی دّذ وِ وتبة درسی ّزگش ثزای تذریس ٍ
یبدگیزی اّذاف آهَسش ػلَم (ًحَُ ی گشیٌص هحتَایی ،رٍش یبددّی ٍ یبدگیزی  -رٍش ّبی ارسضیبثی) وبفی ًیست.
اس ایي رٍ ًجبیذ ثِ گفتي ٍ ضٌیذى هغبلت آهَسضی اوتفب وزدّ .ذف اس آهَسش ػلَم ثِ داًص آهَساى ،آهَسش اصَل ػلوی
ٍ استفبدُ اس آًبى ثزای تَسؼِ ی سًذگی فزدی ٍ اجتوبػی آًبى است ًِ یبدگیزی سبدُ اعالػبت .
تحمك ایي اهز ثِ تجْیشات ٍاهىبًبتی ًیبس دارد تب فزاگیزاى هغبلت آهَسضی را وبهالً هطبّذُ ،لوس ٍ تجزثِ وٌٌذ تب
ثتَاًٌذ در سًذگی آیٌذُ ٍ آتی خَد ثِ عَر هستمل ٍ در هَلؼیت ّبی السم آًْب را ثِ وبر گیزًذ .
اهزٍسُ اًذیطِ ی استفبدُ اس ٍسبیل ووه آهَسضی ،رسبًِ ّب ،رایبًِ ّب ،تجْیشات ٍ ٍسبیل آسهبیطگبّی ٍ. ..
تمزیجبً جْبًی ضذ ُ است ٍ ثیطتز وطَرّبی جْبى سزهبیِ گذاری ّبی والًی در ایي سهیٌِ اًجبم دادُ اًذ .ایي گًَِ اهَر ثِ
اهز تذریس ووه هی وٌذ ،اًگیشُ ٍ آگبّی ثِ ٍجَد هی آٍرد ٍ ثز سزػت فزآیٌذ یبددّی ٍ یبدگیزی هی افشایذ .در ٍالغ
ایٌْب اثشار ٍ ٍسبیلی ّستٌذ وِ ثزای ارایِ ی آهَسش ثِ فزاگیزاى هَرد استفبدُ لزار هی گیزًذ .الجتِ استفبدُ ی هٌبست ٍ ثِ
جب ٍ تزویت ٍ تلفیمی اس هَاد آهَسضی ٍ ٍسبیل آسهبیطگبّی ٍ سبیز رٍش ّب ٍ اصَل تذریس هی تَاًٌذ هؼلوبى را در اهز
تذریس ػلَهی هبًٌذ سیست ضٌبسی هَفك تز وزدُ ٍ ثْتز یبری دٌّذ .
یبدگیزی ػلن سیست ضٌبسی تب حذی دضَار هی ثبضذ ٍ ایي دضَاری ثزای فزاگیزاى هجتذی آضىبرتز است .توبیل ثِ
اثتىبر ،خاللیت ٍ ًَآٍری یىی اس ٍیژگی ّبی هٌحصز ثِ فزد اًسبى است ٍ ارتجبط تٌگبتٌگ ػلن سیست ضٌبسی ٍ ًَآٍری
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هَجت جذاثیت ایي رضتِ ی ػلوی ضذُ استًَ .آٍری در ایي رضتِ ثیطتز در آسهبیطگبُ ٍ ثب اًجبم آسهبیص ّبی گًَبگَى
تحمك هی یبثذ .
وبر آسهبیطگبّی ثزای دست یبثی ثِ ًتبیج ٍ رسیذى ثِ ّذف ّبی گًَبگَى اًجبم هی ضَد .ثِ هصذاق
ضزة الوثلی وِ هی گَیذ :ضٌیذم فزاهَش وزدم ،دیذم ثِ خبعز آٍردم ٍ ػول وزدم آهَختن ،ثذٍى اًجبم آسهبیص
یبدگیزی ثِ آسبًی حبصل ًوی ضَد .
فزاگیزاى ضوي آسهبیص پذیذُ ّبیی را هطبّذُ هی وٌٌذ وِ ثِ ًبچبر ثبیذ درثبرُ ی آًْب ثیٌذیطٌذ ٍ چٌبًچِ السم
است ثزای تَجیِ آًْب ثِ آسهبیص ّبی تبسُ ای دست ثشًٌذ .در پیزٍی اس ایي ضیَُ است وِ استؼذادّب ضىفتِ هی ضَد،
ثحث ّبی ًظزی ثب ػوك ثیطتزی اًجبم گزفتِ ٍ ًَآٍری هی ضَد ٍ در سغح ّبی ثبالتز ثِ وطف لبًَى یب ارایِ ی ًظزیِ هی
اًجبهذ .
آسهبیطگبُ ًِ تٌْب در آهَسش ػلَم ًمص هْوی دارد ثلىِ سهیٌِ اًجبم اًَاع وبرّبی تحمیمبتی ٍ پژٍّطی را ثزای
فزاگیزاى فزاّن هی وٌذ .آسهبیطگبُ فزصتی فزاّن هی وٌذ تب فزاگیزاى در آًجب ثِ پزس ٍ جَ ٍ تحمیك ثپزداسًذ( V .N
.).Lynette2004
آسهبیطگبُ هحلی است وِ در آى آهَسش ٍػول ثزای فزاگیزاى دریه جب فزاّن هی ضَد .در آسهبیطگبُ اّذافی
هبًٌذ درن هفبّین ػلوی ،ػاللِ ٍ اًگیشُ ،هْبرت ّبی ػولی ٍ تَاًبیی حل هسئلِ دًجبل هی ضَد .در یه ًظز سٌجی وِ
هیبى داًص آهَختگبى رضتِ سیست ضٌبسی ثِ ػول آهذ آًْب تجبرة خَد را اس آسهبیطگبُ ػلَم در درن هفبّین ثِ ایي
صَرت ػٌَاى وزدًذ وِ آسهبیطگبُ ًسجت ثِ رٍش سخٌزاًی ،اثز ثخطی ثیطتزی در ثبال ثزدى هیشاى یبدگیزی داًص آهَساى
دارد( .)c .B .Russell2008سیست ضٌبسى ػلوی تجزثی ٍ آسهبیص هحَر است .فؼبلیت ّبی آسهبیطگبّی یىی اس
اروبى اصلی ػلَم تجزثی ثِ خصَظ سیست ضٌبسی ثِ حسبة هی آیذ .تحمیمبت ًطبى دادُ است وِ  ٪57یبدگیزی اس
عزیك ثیٌبیی٪11 ،ضٌَایی ٍ  ٪12ثبلی هبًذُ اس عزیك حَاس الوسِ ،ثَیبیی ٍ چطبیی صَرت هی گیزد ٍ ضزٍری است وِ
ثِ ایي اهز تَجِ الشم هؼغَف گزددّ .وچٌیي اس دیذگبُ رٍاًطٌبسی استفبدُ اس ٍسبیل ووه آهَسضی ًَػی رغجت ٍ ػاللِ
در داًص آهَساى جْت یبدگیزی صحیح ٍاصَلی ثِ ٍجَد هی آٍرد .
روش ضناسی تحقیق
در ایي تحمیك ،رٍش ضجِ آسهبیطی هَرد استفبدُ لزار گزفتِ است .رٍش اجزای وبر ثِ ایي صَرت
ثَد وِ داًطجَیبى ًوًَِ در دٍ گزٍُ ثِ صَرت تصبدفی جبیگشیي ضذًذ ٍ در یه گزٍُ ضیَُ آهَسش
هحَر ٍ در گزٍُ دیگز ضیَُ آسهبیص هحَر ثِ هذت دٍ هبُ اجزا گزدیذ .جْت وٌتزل هتغییز ّبی هشاحن
ػالٍُ ثز جبیگشیٌی تصبدفی اس یه استبد هطتزن در ّز دٍ گزٍُ استفبدُ گزدیذ.
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جبهؼِ آهبری در ایي تحمیك ،داًطجَیبى پزدیس ضْیذ چوزاى تْزاى ٍ هزاوش تبثؼِ ضبهل ً 1114فز
داًطجَی پسز ،وِ در سبل ( )1395 – 1394در ایي هجوَػِ هطغَل ثِ تحصیل ثَدًذ.
حجن ًوًَِ آهبری در ایي تحمیك ،ضبهل یه هزوش اس ایي پزدیس داًطگبُ فزٌّگیبى استبى تْزاى وِ ثِ عَر
تصبدفی اًتخبة ضذُ ثَد ،ثب دٍ والس اس ایي هذرسِ ثِ تؼذاد ً 50فز اس داًطجَیبى پسز ،وِ در سبل ()1394- 1395
تحصیل هیىزدًذ .در ایي تحمیك اس رٍضْبی آهبر تَصیفی (هیبًگیي ،اًحزاف هؼیبر ،فزاٍاًی ،درصذ ٍ جذاٍل ٍ ًوَدارّب)
استفبدُ ضذُ است .اس آًجبیی وِ همیبس هتغیزّبی ایي تحمیك هبّیتبً رتجِ ایی است ،اس آسهَى ًبپبراهتزیه ( uهي ٍیتٌی )
استفبدُ ضذُ است .ثزای جوغ آٍری ٍ اًذاسُ گیزی اعالػبت در خصَظ فزضیِ ّبی پژٍّص اس پس
آسهَى ٍچه لیست هطبّذُ ی فؼبلیتْب  ،ثبرٍایی ٍ پبیبیی وِ ضزیت آلفبی پس آسهَى  ٍ %68چه
لیست هطبّذُ فؼبلیتْب  %98تؼییي گزدیذُ ،استفبدُ ضذ
یافته ها
ثِ هٌظَر آسهَى فزضیِ ی اٍل پژٍّص ٍ همبیسِ ی داًستٌی ّبی ضزٍری ضیَُ ی آهَسش هحَر ثب
ضیَُ ی آسهبیص هحَر آسهَى (یَهيٍ-یتٌی) ثِ وبر گزفتِ ضذ .یبفتِ ّبی پژٍّص ًطبى دٌّذُ ی تفبٍت
لبثل تَجِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر در ثؼذ داًستٌی ّبی ضزٍری ثَد؛ جذٍل سیز ًطبى هیذّذ وِ
هیبًگیي ٍ هجوَع رتجِ ّبی هزثَط ثِ داًستٌی ّبی ضزٍری در ضیَُ ی آهَسش هحَر ٍ 458 ٍ 24/18
در ضیَُ ی آسهبیص هحَر  819ٍ 76/32ثَدُ ٍ چَى سغح هؼٌی داری ووتز اس  05/0هیجبضذ لذا
تفبٍت هؼٌی داری ثیي داًستٌی ّبی ضزٍری داًطجَیبًی وِ درثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر
آهَسش دیذُ اًذ ثب داًص آهَساًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ٍجَد داضتِ ٍ ثزاسبس
یبفتِ ّبی آهبری ،ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ فزضیِ ی اٍل پژٍّص در ثؼذ وست
ثیطتزداًستٌی ّبی ضزٍری در داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ،تأییذ
هیطَد.
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جذٍل ً :1تبیج آسهَى یَ -هي ٍیتٌی
هیبًگیي رتجِ ّب

آسهَى یَ -هي ٍیتٌی

سغح

هجوَع

همذار

18/24

458

131

0/00

اسهبیص هحَر

32/76

819

آهَسش هحَر

14/64

366

42/5

0/00

اسهبیص هحَر

36/36

909

آهَسش هحَر

15/12

378

53

0/00

اسهبیص هحَر

35/88

897

آهَسش هحَر

14/48

371

اسهبیص هحَر

36/16

904

هؼٌی دار
آهَسش هحَر

داًستٌی ّبی ضزٍری
هْبرتْبی ضزٍری
ًگزضْبی ضزٍری
رضبیتوٌذی داًص آهَساى

0/00
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ثِ هٌظَر آسهَى فزضیِ ی دٍم پژٍّص ٍ همبیسِ ی هْبرتْبی ضزٍری ضیَُ ی آهَسش هحَر ثب
ضیَُ ی آسهبیص هحَر ،آسهَى (یَهيٍ-یتٌی) ثِ وبر گزفتِ ضذ .یبفتِ ّبی پژٍّص ًطبى دٌّذُ ی تفبٍت
لبثل تَجِ ضیَُ ی اسهبیص هحَر در ثؼذ هْبرتْبی ضزٍری ثَد؛ ّوبى گًَِ وِ جذٍل ًطبى هیذّذ
هیبًگیي ٍ هجوَع رتجِ ّبی هزثَط ثِ هْبرتْبی ضزٍری در ضیَُ ی آهَسش هحَر  ٍ 366ٍ 64/14درضیَُ ی آسهبیص
هحَر

909ٍ36/36

هؼٌی

ثیي

داری

ٍ

ثَدُ

هْبرتْبی

چَى
ضزٍری

سغح

هؼٌی

داًطجَیبًی

داری
وِ

ووتز
ثِ

اس

ضیَُ

05/0
ی

هیجبضذ

آهَسش

لذا

هحَر

تفبٍت
آهَسش

دیذُ اًذ ثب داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ٍجَد داضتِ ٍ ثزاسبس یبفتِ ّبی
آهبری ،ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ فزضیِ ی دٍم پژٍّص در ثؼذ وست ثیطتزهْبرت ّبی ضزٍری در داًص اهَساًی
وِ

ثِ

ضیَُ

ی

اسهبیص

هحَر

آهَسش

دیذُ

اًذ،

تأییذ

هیطَد.

ثزای آسهَى فزضیِ ی سَم پژٍّص ٍ همبیسِ ی ًگزضْبی ضزٍری ضیَُ ی آهَسش هحَر ثب ضیَُ ی
آسهبیص هحَر ،آسهَى (یَهيٍ-یتٌی) ثِ وبر گزفتِ ضذ .یبفتِ ّبی پژٍّص ًطبى دٌّذُ ی تفبٍت لبثل
تَجِ ضیَُ ی اسهبیص هحَر در ثؼذ ًگزضْبی ضزٍری ثَد؛جذٍل ًطبى هیذّذ وِ هیبًگیي ٍ هجوَع
رتجِ ّبی هزثَط ثِ ًگزضْبی ضزٍری در ضیَُ ی آهَسش هحَر  ٍ378ٍ12/15در ضیَُ ی اسهبیص هحَر
 897ٍ 88/35ثَدُ ٍ چَى سغح هؼٌی داری ووتز اس  05/0هیجبضذ لذا تفبٍت هؼٌی داری ثیي
ًگزضْبی ضزٍری داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش دیذُ اًذ ثب داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی اسهبیص هحَر
آهَسش دیذُ اًذ ٍجَد داضتِ ٍ ثزاسبس یبفتِ ّبی آهبری ،ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ فزضیِ ی سَم پژٍّص در ثؼذ
وست ثیطتز ًگزضْبی ضزٍری در داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ،تأییذ هیطَد.
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ثِ هٌظَر آسهَى فزضیِ ی چْبرم پژٍّص ٍ همبیسِ ی رضبیتوٌذی داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی
آهَسش هحَر آهَسش دیذُ اًذ ثب داًص آهَساًی وِ ثِ ضیَُ پژٍّص هحَرآهَسش دیذُ اًذ ،آسهَى (یَهيٍ-یتٌی)
ثِ وبر گزفتِ ضذ .یبفتِ ّبی پژٍّص ًطبى دٌّذُ ی تفبٍت لبثل تَجِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر در
ثؼذ وست رضبیت ثیطتز داًص آهَساًی ثَدوِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ ثَدًذ .جذٍل
ًطبى هیذّذ وِ هیبًگیي ٍ هجوَع رتجِ ّبی هزثَط ثِ رضبیتوٌذی در ضیَُ ی آهَسش هحَر 48/14
ٍ ٍ 371در ضیَُ ی آسهبیص هحَر  904 ٍ 16/36ثَدُ ٍ چَى سغح هؼٌی داری ووتز اس  05/0هیجبضذ
لذا تفبٍت هؼٌی داری ثیي رضبیتوٌذی داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش
دیذُ اًذ ثب داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ٍجَد داضتِ ٍ ثزاسبس یبفتِ ّبی
آهبری ،ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ فزضیِ ی چْبرم پژٍّص در ثؼذ ایجبد رضبیتوٌذی در داًص
آهَساًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر آهَسش دیذُ اًذ ،تأییذ هی ضَد .
بحث و نتیجه گیری:
در ایي پژٍّص تالش ضذُ است وِ ضیَُ ی آهَسش هحَر ٍ آسهبیص هحَر در درس سیست ضٌبسی هَرد
آسهَى ٍ همبیسِ لزار گیزد .ثب تَجِ ثِ چبرچَة ًظزی پژٍّص وِ ثِ اّویت ثزًبهِ ی درسی سیست ضٌبسی ضیَُ ی
آسهبیص هحَری در آى تأویذ هیٌوبیذ اًتظبر هیزفت وِ داًطجَیبى در ثزًبهِ ی درسی سیست ضٌبسی
ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر در ثؼذ داًستٌی ّب ،هْبرتْب ً ،گزضْبی ضزٍری رتجِ ّبی ثزتزی را وست
ًوَدُ ٍ هیشاى رضبیتوٌذی ٍ ػاللِ ای وِ اس خَد ًطبى هیذادًذ ثیطتز ثبضذ .ثبسًگزی یبفتِ ّبی
پژٍّص هَجَد در ایي سهیٌِ ایي ًتبیج را تأییذ وزد:
فزضیِ اٍل وِ وست داًستٌی ّبی ضزٍری تَسظ داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر
آهَسش هی دیذًذ را ًسجت ثِ داًص آهَساًی وِ ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش هی دیذًذ ثیطتز
هیذاًست تأییذ ضذ .ثز ایي اسبس ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ وست داًستٌی ّبی ضزٍری در
ضیَُ ی آسهبیص هحَر ثیطتز اس ضیَُ ی آهَسش هحَر است .ایي یبفتِ ّب ّوخَاى ثب چبرچَة ًظزی
پژٍّص است ٍ ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ در ایي ثبرُ ًیش ثب یبفتِ ّبی ایي پژٍّص ّوخَاًی
دارًذ.
فزضیِ دٍم پژٍّص ًیش وِ وست هْبرتْبی ضزٍری را در ضیَُ ی آسهبیص هحَر ثیطتز اس
ضیَُ ی آهَسش هحَر هیذاًست ،هَرد تأییذ لزار گزفت .همبیسِ هیبًگیي هْبرتْبی ضزٍری ًطبى
دٌّذُ ی تفبٍت چطوگیز ثیي دٍ گزٍُ است .ثز ایي اسبس ثب  ٪95اعویٌبى هیتَاى گفت وِ وست

ثزرسی تبثیز تذریس آسهبیص هحَر در...

هْبرتْبی ضزٍری ثبال تَسظ داًطجَیبى در ضیَُ ی آسهبیص هحَر ثیطتز اس ضیَُ ی آهَسش هحَر
است .هتخصصبى تؼلین ٍ تزثیت ثز ایي ثبٍرًذ وِ وست هْبرتْبی ضزٍری در ثزًبهِ ی درسی سیست ضٌبسى لذرت
هطبّذُ ،پژٍّص ٍ جستجَگزی ،وبرثزد اثشار ٍ عزاحی تحمیك را در فزاگیزاى ثبال هیجزد .ایي
یبفتِ ّب ّوخَاى ثب چبرچَة ًظزی پژٍّص هیجبضٌذ
فزضیِ سَم پژٍّص ًیشوِ وست ًگزضْبی ضزٍری داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر
آهَسش هی دیذًذ را ًسجت ثِ داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش هی دیذًذ ثیطتز
هیذاًست ،ثب یبفتِ ّبی پژٍّص در هَرد وست ًگزضْبی ضزٍری تأییذ ضذ .ثز ایي اسبس ثب ٪95
اعویٌبى هیتَاى گفت وِ وست ًگزضْبی ضزٍری در ضیَُ ی آسهبیص هحَر ثیطتز اس ضیَُ ی آهَسش
هحَر است .ایي یبفتِ ّبػالٍُ ثزچبرچَة ًظزی پژٍّص ثب ًتبیج پژٍّطْبی اًجبم ضذُ در ایي ثبرُ ًیش ّوبٌّگی دارد.
فزضیِ چْبرم پژٍّص وِ هیشاى رضبیتوٌذی داًطجَیبى آهَسش دیذُ ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر
در ثزًبهِ ی درسی سیست ضٌبسى را؛ ًسجت ثِ داًطجَیبًی وِ ثِ ضیَُ ی آهَسش هحَر آهَسش دیذُ ثَدًذ
ثیطتز هیذاًست ،ثب یبفتِ ّبی پژٍّص در هَرد رضبیتوٌذی داًص آهَساى تأییذ ضذ .ثز ایي اسبس ثب ٪95
اعویٌبى هیتَاى گفت وِ در ثزًبهِ ی درسی ػلَم ثِ ضیَُ ی آسهبیص هحَر ػاللِ ٍ رضبیتوٌذی داًص
آهَساى ثیطتز اس ضیَُ ی آهَسش هحَر است .ایي یبفتِ ّب ثب چبرچَة ًظزی پژٍّص ٍ ثب ًتبیج پژٍّطْبی هزثَط
ّوخَاًی دارد .لذا ثز اسبس ًتبیج حبصلِ پزٍاضح است وِ ثزًبهِ ّبی درسی وِ ثب رٍیىزد آسهبیص هحَری
عزاحی ٍ تذٍیي هیطًَذ دارای اثزثخطی ثیطتزی هیجبضٌذ .ثز ایي اسبس پیطٌْبد هیگزدد وِ ثزًبهِ
ریشاى درسی چِ در سغح والى(وطَر) ٍ چِ در سغح خزد(پزدیس ّبٍ والس درس) ثزًبهِ ّبیی عزاحی
ًوبیٌذ وِ اس ایي رٍیىزد تجؼیت ًوبیذ .ػالٍُ ثز ایي هجزیبى اصلی چٌیي ثزًبهِ ّبیی ثی ضه اسبتیذ
ٍ حتی داًطجَ هؼلوبى اًذ وِ ثب اضٌبیی ثیطتز ثب ضیَُ ّب عزاحی ٍ اجزای اى ٍ ضٌبسبیی فضبّب ٍ اهىبًبت السم ثزای اجزای
ثزًبهِ ی درسی اسهبیص هحَر ،تفبرت ّبی چطن گیزی را در اجزای ثزًبهِ ّبی درسی ًسجت ثِ رٍش سٌتی ایجبد
ًوبیٌذ.فضبّب

ٍ

اهىبًبت

السم

ثزای

اجزای

ثزًبهِ

ّبی

درسی

آسهبیص هحَر در حبلت ولی ثب ثزًبهِ ّبی درسی سٌتی تفبٍت ثسیبری دارد .لذا السهِ هَفمیت چٌیي
ثزًبهِ ّبیی تذارن اهىبًبت ٍ ضزایظ السم هیجبضذ .ػٌصز ًگزضی داًطجَهؼلوبى ًیش ًسجت ثِ اثزگذاری ایي
ثزًبهِ ّبی درسی آسهبیص هحَر اّویت ٍاالیی دارد .لذا ثْتز است فضبیی فزاّن گزدد تب دیذ ٍ ًگزش
هثجت در داًطجَهؼلوبى ًسجت ثِ ایي ثزًبهِ ّب تمَیت گزدد .
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