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بررسی تأثیر برگساری کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس بر عملکرد تدریس اساتید در
کالسهای درسی دانشجویان دانشگاه

*

علی اصغر شجاعی

1

احمدعلی فروغی ابری

2

نرگس سعیدیان

3

چکیذه
ّدف پطٍّؽ حاضس تسزغي تأثيس تسگصازي وازگاُ هْازتّاي تدزيع تس ػولىرس اػاراء ّيرأت ػلوري
اًؿگاُ آشا اغالهي ٍاحد تاتل هيتاؾد وِ تا زٍؼ ؾثِ تدستي اًدام گسفتِ اغت خاهؼِ آهازي ايي تحميك وليرِ
اػااي ّيأت ػلوي اًؿگاُ آشا اغالهي ٍاحد تاترل ز غرات تحكريلي  1391-92ترَ ُ ورِ حردٍ ً 120فرس
هيتاؾٌد ٍ تا اغتفا ُ اش ًوًَِگيسي تكا في غا ُ ً 35فس تِ ػٌَاى ًوًَِ آهازي اًتخاب ؾدًد اتصاز هَز اغرتفا ُ
پسغؿٌاهِ هحمك غاختِ تَ وِ ازاي زٍايي قَزي تَ ُ ٍ پاياًي آى ًيص ترا اغرتفا ُ اش ضرسية آيفراي وسًٍثرا
تاالي  90قدم هحاغثِ گس يد .تؼد اش تسگصازي وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع ًترايح شيرس حاقرل گس يرد.
تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد تفاٍت هؼٌي ازي تيي ًوسات اغاتيد شى ٍ هس ٍخَ ًداز ّ .وچٌيي هؿرخف ؾرد
وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تسحػة زؾتِ تحكيلي تفاٍت هؼٌي ازي تيي اغاتيد گسٍُ ػلَم اختوراػي
ٍػلَم پايِ ٍخَ ًداز ٍ اغاتيد تا ّس هستثِ ػلوي (هستي ،اغتا ياز) تِ يه اًداشُ اشوازگاُ آهَشؾي هْازتّراي
تدزيع هتأثس تَ ًد.
کلیذ واشه :وازگاُ ،هْازتّاي تدزيع ،ػلَم اختواػي ،ػلَم پايِ.

* تاریخ وصول3131/5/31 :

تاریخ پذیزش3131/8/8 :

-3دانشجوی دکتزی بزنامهریشی درسی ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آساد اسالمی ،اصفهان ،ایزان shojaee28@yahoo.com
 -2استاد بزنامه ریشی درسی ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آساد اسالمی ،اصفهان ،ایزان
 -1استادیار بزنامه ریشی درسی ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آساد اسالمی ،اصفهان ،ایزان
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 -4هقذهه
وازگاُّاي آهَشؾي يىي اش زاُّاي ايدا تؼْد ٍ تخكف ،افصايؽ اًؽ ؾغلي ،اطالػرات ػولري ٍ
اختواػيًَ ،آٍزيًَ ،غاشي ٍ تاالتس ى غطح وازائي ّس هإغػِ اغتٍ .زُّاي وازگاُ آهَشؾري ٍ ضروي
خدهت ز هتَى ػلوي آهَشؼّاي ضوي خدهت غاشهاىّا تِ ػٌَاى يىي اش ػَاهل زؾد ٍ ترِ زٍش ورس ى
اطالػات وازوٌاى هطسح هيؾَ ازاي غِ تؼد فس ي ،غاشهاًي ٍ اختواػي اغت وِ ز تؼد فس ي زؾرد ٍ
ؾىَفايي اغتؼدا ّا ٍ افصايؽ زضايت فس هٌدس هيؾَ  ،ز تؼد غاشهاًيّ ،ردف ترِ زٍش ورس ى اًرؽ ٍ
هْازتّاي حسفِاي ٍ تْثَ زٍؼّاي اًدام واز اغت .ز تؼد اختواػي ًيص زؾرد ٍ تَغرؼِ اختوراػي ز
غطح هحلي ٍ هٌطمِاي هدًظس هيتاؾد .آهَشؼّاي ضوي خدهت يىي اشضرسٍزتّراي افرصايؽ ويفيرت
آهَشؾي اغت .تِ ٍيطُ تغييس هحتَا ٍزٍؼ تؼلين ٍ تستيت ز غاتّاي اخيس ،ايي ًَع آهَشؼّازا ضرسٍزي
هيغاش  .اًؿگاُّا تِ ػٌَاى ًْا ّاي اختواػيً ،مؽ ػودُاي زآهَشؼ ًػلّاي يه خاهؼرِ ٍّوچٌريي
زؾد ٍ تَغؼِ يه وؿَز ازًد .اش ايي زٍ ،آهَشؼ وازگراُ آهَشؾري هريتَاًرد ًمرؽ اغاغري ز ويفيرت
آهَشؼ اؾتِّ ،دف ػودُ ايي طسح زا ًيص هيتَاى ازشياتي اخساي يه تسًاهِ اًػت ورِ تيؿرتس ز حيطرِ
تحميمات وازتس ي لساز هيگيس  ،يؼٌي تا اخساي آى ،هيتَاى تِ ًتايح ػيٌي ٍ تدستي زغيد ٍ آى ًتايح زا ز
آيٌدُ تِ واز گسفت .اگس تأثيس ايي ًَع وازگاُ تسػولىس اغاتيد هثثرت ترَ  ،هريترَاى ز آيٌردُ تسگػرتسؼ
وازگاُّا ز ٍزُّا ٍ گسٍُّاي هختلف آهَشؾي ّوت گواز ّ .دف اغاغي پطٍّؽ حاضس تسزغي تراثيس

وازگراُّرراي آهَشؾرري هْررازتّرراي ترردزيع تسحػرة زؾررتِ تحكرريلي ،خٌػرريت ٍ هستثررِ ػلورري هرري-
تاؾد)حػيٌي.)1390،
.
 -2بیاى هسأله
هإغػات آهَشؼ ػايي تِ ػٌَاى يه ػٌكس هْن تَغؼِ وؿَز ها هَز تَخِ لساز گسفت وِ ز زٍى
خَ ازاي ػٌاقس خصئيتسي هثل تدْيصات ٍ فااّاي آهَشؾري ،هرَا آهَشؾري ،هحترَا ،تسًاهرِ زغري،
اغاتيد ،اًؿدَياى ،تَ خِ ٍ اػتثازات هايي هيتاؾٌد .ز هياى ػٌاقس فَقايرروس اغراتيد ًمرؽ وليردي ز
گػتسؼ ػلن ٍ اًؽ ازًد ّس طسح ٍ تسًاهِاي وِ تٌظين هيؾَ ٍ هحتَايي وِ اًتخاب هيؾَ  .اهىاًرات
ٍ فااي آهَشؾي وِ فساّن هيؾَ تايد تدغت تَاًوٌد اغاتيد اخسا گس .
تٌاتسايي هي تَاى گفت اغاتيد هؼوازاى اخسايي تسًاهِّا ّػتٌد ٍ تِ اػتما تسخري اش قراحةًظرساى اش

خولِ ًٍايد ٍ 1تاتلس 2ز فسأيٌد تؼلين ٍ تستيت يا ٌّدُ اّويت ًخػتيي از  .قالحيت آهَشؼ ٌّردُ زا
1.Donald
2. Batler

تسزغي تأثيس تسگصازي وازگاُ ...

121

ز گسٍ وػة هْازتّاي هتؼد ي اش خولِ طساحي آهَزؾي ،زٍؼّاي تدزيع هْازت ز اخساي تسًاهرِ،
ازشؾياتي ٍ غيسُ هيتاؾد .تي تس يد هْازتْاي تدزيع ًمؽ تػرياز اغاغري ز ايدرا تغييرسات هطلرَب ز
زفتاز يا گيسًدُ ٍ ازشؾياتي اش هيصاى تحميك ايي تغييسات از ( ائيشا ُ.)1386 ،
تس ًيَى )1991( 1هؼتمد اغت وِ اغاتيد هَفك خْت يازيزغاًدى تِ يا گيسًردگاى ز تاشغراشي هؼٌرا

ػاهل تغييس هفيدي ًيص هيؾًَد(ايص ي.)1384 ،
هَلؼيت تدزيع ز فسأيٌد تؼلين ٍ تستيت ازاي اّويت ٍيطُاي هريتاؾرد هطايؼرِ ػَاهرل ٍ ػٌاقرس
گًَاگًَي وِ تس ايي هَلؼيت اثسگراز ّػتٌد تساي ّورِ غرتاًردزوازاى ٍ ترِ ٍيرطُ اػارا ّيلرت ػلوري
ضسٍزي اغت ايگَّاي تدزيع ٍ چگًَگي تْيِ ٍ تٌظين تسًاهِّاي زغي هتٌاٍب تا ايي ايگَّرا يىري اش
غدغِّاي هتخككاى ٍ غتاًدزوازاى آهَشؼ ػايي اغت ّس ايگَ تدزيع ؾاهل هدوَػِاي اش ػَاهل ٍ
ػٌاقس هٌظن ٍ هٌػدن اش خولِ زٍؼ تدزيع هحتَا ٍ هَا آهَشؾي ،اّداف فؼاييت ٍ هْازتّراي هؼلرن،
فؼاييت يا گيسًدُ هيتاؾد.
يرا تسزغي ٍ هطايؼِ هيصاى تأثيسگرازي وازگاُّاي هْازتّاي تردزيع ترس ػولىرس اغراتيد يىري اش
غدغِّاي فىسي هػإٍالى ٍ وازؾٌاغاى آهَشؼ ػايي وؿَزاغت .شيسا هٌاتغ اًػاًي تَيطُ اغاتيد يىري اش
اقليتسيي ًمؽآفسيٌاى ًظاى آهَشؼ ػايي هحػَب هيؾًَد .ضسٍزت ايفاي ًمؽ هإثستس تساي اغراتيد اش
ايي ٍالؼيت ًاؾي هيؾَ وِ اغاتيد تِ ػٌَاى هدسياى تسًاهِّاي زغي ز قف همدم اخرسا لرساز ازًرد ٍ
تدٍى اخساي تسًاهِّا ز والظ زظ ًويتَاى تِ هطلَب تَ ى يا ًاهطلَب تَ ى آًْا پي ترس ٍ تسگرصازي
وازگاُّا اهسٍشُ هَز تَخِ ٍشازت ػلَم تحميمات ٍ فٌاٍزي اطالػات ٍ تْداؾت زهاى آهَشؾي پصؾرىي
لساز گسفتِ تدٍى ؾه ايي ٍزُ شهاًي اثستخؽ خَاّد تَ وِ تس اغاظ تسًاهرِزيرصي ليرك ازايرِ هطايرة
هٌاغة تاؾد .يرا ز ايي پطٍّؽ هحمك زتالؼ ّػت تِ غإاالت شيس پاغخ ّد.
تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تسحػة خٌػيت ،زؾتِ تحكريلي ٍ هستثرِ ػلوري ترِ چرِ
اًداشُ اغت.
 -3هبانی نظری تحقیق

وازگاُ آهَشؾي زٍؼ خاقي اغت وِ تِ ايدا يه هحيط واز ػولي ترساي آهرَشؼ وازوٌراى هري-

اًداهد .ز ايي زٍؼ ،فساگيساى تا اغتفا ُ اش زاٌّواييّاي اغاتيد ٍ هتخككراى ترساي اًدرام وازگراُّرا ٍ
طسحّاي آهَشؾي تؼيييؾدُ تِ تحث ٍ اظْازًظس هي پس اشًد ٍاش ايي طسيك ،اًؽ خَيؽ زا تَغؼِ هي -
ٌّد(تاشزگاى.)1379 ،
1. Bernewn
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ٍاضُ وازگاُ هؼاًي هتفاٍتي از  .اقَالً يه وازگاُ هدوَػِ غاشهاىيافتِ اي اغت وِ فسقتّرايي زا
تساي يا گيسي اش طسيك تفىس ،ػول ٍ تحث ٍ تثا ت ًظس تساي افسا فساّن هيغاش ٍ يه خلػِ تيّدف ٍ
ًاهٌػدن ًيػت وِ تِ طَز خاـ تا احػاغات ٍ ػَاطف ز ازتثرا تاؾرد(اٍى .)1988 ،وازگراُ آهَشؾري
ٍزُّاي خاقي ّػتٌد وِ هؼوَالً تا ّدفّاي هؿخف ٍ اش پيؽ تؼييي ؾدُ تساي ايدا هْازتّرايي ز
افسا هَز آهَشؼ طساحي هيؾَ  .ايي هْازتّا هوىي اغت هْرازت حسوتري يرا هْرازت تؿخيكري يرا
هْازت ز تدزيع تاؾد وِ ًتيدِ آى ايدا تاشخَز هٌاغة ز تدزيع اغاتيد خَاّد تَ  .ز وازگراُّراي
زٍؼ تحميك ًيص هوىي اغت آهَشؼ ز تحميك تساي طسح هػأيِاي تحميمي اخسا ؾَ (هيرسي .)1376 ،ز
وازگاُ افسا ي وِ ازاي تخكفّاي هختلف ّػتٌد ٍ ز شهيٌِّاي هختلف واز هيوٌٌد .ز وٌراز يىرديگس
لساز هيگيسًد .وازگاُ هؼوَال ز طَت چٌد زٍش ٍ حداوثس يره ّفترِ تؿرىيل هريؾرَ  .ػرالٍُ ترسايي اش
وازؾٌاغاى ،هؿاٍزاى ٍ غخٌساًاى ًيص تساي زاٌّوايي گسٍُ اغتفا ُ هيؾَ تسًاهِّاي آهَشؾي وَتاُ هردت
ػوالً هيتَاًد هَخة زؾد ٍخَ وفايي وازهٌداى ؾًَد.
وازگاُ آهَشؾي ز ؾىل گػتس ُ تِ هؼٌاي يه الدام آهَشؾي اغت وِ ًكف زٍش يا ٍ تا غرِ ّفترِ
تِ طَت هياًداهد هؼوَالً ايي ٍاؤُ تِ زٍؼ خاـ آهَشؾي اطرالق هريؾرَ ورِ ز آى تردزيع زغروي
اًؿگاّي ٍازائِ اطالػات تِ حدالل هيزغد ٍ تس يا گيسي فؼات ؾسوت وٌٌدگاى تأويد از (آيات ٍ هحثرا
.)1369
تسًاهِّاي آهَشؾي هداٍم ٍ وازگاُ آهَشؾي هيتَاًد هَخة ازتماء ٍ تمَيت هْرازتّراي آهَشؾري
اغاتيد ؾَ  .تدٍى تس يد تمَيت زفتازّاي هإثس اغاتيد اش طسيك آهَشؼ هيتَاًد ًمؽ ػودُاي زا ز تْثَ
ويفيت تسًاهِّاي آهَشؾي ايفا وٌد( هؼطسي.)1385 ،
اقَالً تسًاهِ واز ٍ فؼاييت وازگاُ آهَشؾي لاتل اًؼطاف ٍ تغييسپرريس اغرت ز وازگراُ ّورَازُ وراز
گسٍّي تَأم تا ّوىازي تسغية ٍ ًتايح وازگسٍّي ّواًٌد آثراز وَؾرؽّراي فرس ي هفيرد ٍ هرإثس تلمري

هيؿَ  ،خكَقيات يگس وازگاُّايي آهَشؾي غٌدؽ ٍ ازشؾياتي اغت .فؼاييتّراي وازگراُ ٍ وَؾرؽ-
ّاي فس ي ؾسوت وٌٌدگاى تَغيلِ گسٍُ ٍ ّيلت وازوٌاى آهَشؾي ٍ خَ اػاا ازشؾياتي هيؾَ  .واز ز
ؾَزاي فسػي يىي يگس اش خكَقيات وازگاُ آهَشؾي اغرت .ؾرَزاي اقرلي وازگراُ آهَشؾري ؾرَزاي
تسًاهِزيصي اغت ٍ هػإٍييت طسح زيصي ٍغاشهاى ا ى تسًاهِ وازگاُ زا تسػْدُ از (ٍايلص.)1377 ،
 -4هفهوم تذریس
تدزيع ز فسٌّگ ػويد تِ هؼٌي زظ ا ى ،زظ گفتي ٍيي هفَْم تدزيع تِ آى لػوت اش
فؼاييتّاي آهَشؾي وِ تا حاَز هؼلن ز والظ زظ اتفاق هيافتد اطالق هيؾَ  .تدزيع تخؿي اش
آهَشؼ اغت ٍ ّوچَى آهَشؼ يه غلػلِ فؼاييتّاي هٌظنّ ،دفهداز ٍ اش پيؽ طساحيؾدُ زا ز تس
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هيگيس ٍ ّدفؽ ايدا ؾسايط هطلَب يا گيسي اش غَي هؼلن اغت .تِ آى لػوت اش فؼاييتّاي آهَشؾي
وِ تِ ٍغيلِ زغاًِ ٍ تدٍى حاَز ٍ تؼاهل تا اًؽآهَشاى قَزت هيگيس تِ ّيچ ٍخِ تدزيع گفتِ
ًويؾَ  .تٌاتسايي آهَشؼ هؼٌايي ػاهتس اش تدزيع از .
تِ ػثازت يگس هيتَاى گفت ّس تدزيع آهَشؼ اغت ٍيي ّس آهَشؼ هوىي اغت تدزيع ًثاؾد،
چْاز ٍيطگي خاـ ز تؼسيف تدزيع ٍخَ از  .وِ ػثازتٌد اش:
ٍ -1خَ تؼاهل تيي هؼلن ٍ اًؽآهَشاى.
 -2فؼاييت تساغاظ اّداف هؼيي ٍ اش پيؽ تؼيييؾدُ.
 -3طساحي هٌظن تا تَخِ تِ هَلؼيت ٍ اهىاًات.
 -4ايدا فسقت ٍ تػْيل يا گيسي(ؾؼثاًي.)1380 ،
 -5تحلیل هفهوم تذریس از دیذگاه های هختلف:
تدزيع ز يدگاُ ّاي هختلف هاّيت ٍ هؼٌاي هختلفي از .
 -1تؼاي آى زا «تياى هػتمين حمايك ػلوي اش طسف هؼلن تِ اًؽآهَشاى هيگَيٌد».
 -2گسٍّي يگس آى زا ّوَزشي يا تؼاهل تيي هؼلن ٍ اًؽآهَش ٍ هحتَا ز والظ زظ تؼسيف

گس ًد(اغويت .)11961،ز تحليل هفَْم تدزيع آى زا هيتَاى تِ پٌح ًَع تمػين وس وِ ػثازتٌد اش:
6

 -1تَقيفي -2 2هَفميتي -3 3ازا يٌّ -4 4دازي -5 5ػلوي
 -1تَقيفي :تؼسيف تَقيفي تدزيع تأويد تس هؼٌاي غٌتي ٍ هؼوَيي آى از  .اش ايي هٌظس تدزيع

ػثازت اغت اش «تياى هػتمين ٍ قسيح اًؽ ٍ هْازت اش طسف هؼلن تِ اًؽآهَشاى ز ايي تؼسيف هفَْم
تدزيع اگس چِ قسيح ٍ زٍؾي اغت ،تػياز هحدٍ هيتاؾد .يؼٌي تدزيع زا تِ هؼٌاي ازتثا هؼلن ٍ
اًؽآهَش اش طسيك غخٌساًي ز شهيٌِ اًؽ ٍ هْازت».
 -2هَفميت :ز تؼسيف تدزيع تِ هؼٌاي هَفميت ٍ هفَْم تدزيع ٍ يا گيسي ًمؽ تؼيييوٌٌدُ ٍ
اًفىانًاپريس ازًد .تِ ايي هؼٌي وِ ػول تدزيع قَزت ًخَاّد گسفت ،هگس ايٌىِ يا گيسي اتفاق افتا ُ تاؾد.
1 Smith
2 Description.
3 .Success
4 .Intentional
5 Normative
6 Scientific
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چٌيي تؼسيفي اش تدزيع هؼطَف تِ اقطالح «يا ّي -يا گيسي» اغت وِ ز هتَى ػلَم تستيتي
تػياز يدُ هيؾَ  .يؼٌي اگس ز فسايٌد يا ّي -يا گيسي هؼلوي تدزيع وٌد اهّا ػول يا گيسي قَزت
ًگيس ها ًويتَاى هفَْم تدزيع زا تِ چٌيي فؼاييتي اطالق ًوَ .
 -3آزا ي :تدزيع ز هفَْم «آزا ي» ػولي اغت ّدفداز وِ اّويت وازوس آى ز زخدا ّاي
آهَشؼ تػتگي تِ هَلؼيت ٍ تاٍز هؼلواى از  ،تِ ػثازت يگس تدزيع ًِ تٌْا ًظام فىسي هؼلواى ،تلىِ
ػولىس آًْا زا وِ تِ ٍغيلِ ّدفّاي اش پيؽ تؼيييؾدُ ّدايت هيؾَ  .هؿخف هيغاش  .ز فسأيٌد
تدزيع ًظام فىسي ٍ زٍؼّاي تفىس ٍ يا گيسي هْازتّاي اًؽآهَشاى ز شهيٌِّاي هختلف ًيص
تساغاظ چٌيي اّدافي ؾىل هيگيسًد .يرا ًگاُ تِ تدزيع تِ ػٌَاى يه فؼاييت ازا ي ز تؿخيف ّدف،
اًديؿِ ،تاٍزاغاتيد تِ ػٌَاى هدسياى آهَشؼ تػياز حائص اّويت اغتً .گاُ تِ تدزيع اش هٌظس «آزا ي»
هيتَاًد ًمؽ هإثسي ز تستيت اغاتيد اؾتِ تاؾد.
ٌّ -4دازي :تؼسيف تدزيع اش هٌظس «ٌّدازي» هؼطَف تِ فؼاييتّايي اغت وِ تس پايِ اقَت
اخاللي ،ؾَاّد ٍ اغتدالت تٌاؾدُ تاؾد .ز چٌيي تس اؾتي اش تدزيع ّوَازُ ٍ غإات اغاغي ٍخَ از .
ايف) چِ چيص تايد آهَختِ ؾَ .
ب) چگًَِ تايد آهَختِ ؾَ .
يرا ز زٍيىس ٌّدازي تدزيعّ ،س هحتَا ٍ زٍؾي تدَيص ًوي ؾَ  .هحتَا تايد ازشؾوٌد ٍ تفىس
آفسيي ٍ زٍؼّاي يا ّي -يا گيسي تايد هتىي تس ؾَاّد ٍ اليل تاؾد .ز ايي ؾيَُ اش تدزيع هؼلن
حك ًداز اًديؿِّا ٍ تاٍزّاي خَ زا تدٍى اليل ٍ ؾَاّد ػلوي تأييد وٌٌد .تس اًؽآهَشاى تحويل وٌد.
تدزيع تايد هَخة اًديؿيدى اًؽآهَشاى ؾَ ٍ اًگيصُ پطٍّؽ زا ز آًاى ايدا وٌد .طسفدازاى چٌيي
ًگسؾي تا اطالق ولوِ تدزيع تِ حسفِآهَشي ٍ غايس هْازتّايي وِ زفتازّاي زٍاًي -حسوتي افسا زا
تمَيت هيوٌٌد ٍ يا ؾىل هي ٌّد هخايفتي ًداز  .اها ز اطالق هفَْم تدزيع تس فؼاييتّايي چَى
ؾسطيغاشي ،اختالف زأي ٍخَ از .
 -5هفَْم تدزيع اش هٌظس «ػلوي» فؼاييتي اغت قسيح ٍ ليك وِ زيؿِ ز تدازب گرؾتِ اغاتيد ٍ
هتخككاى تستيتي از  .تساغاظ چٌيي زٍيىس ي تؼسيف تدزيع تايد ػازي اش ّسگًَِ اتْام ٍ ػدم لت
تاؾد ٍ ،تا خوالت ٍ ػثازاتي تياى ؾَ وِ ضوي زيؿِ اؾتي ز ػسف ٍ فسٌّگ ػوَهي ،اليت تس
زفتازّاي قسيح ٍ تدٍى اتْام اؾتِ تاؾد ٍ ،آثازؼ ًيص اش طسيك تدستِ تأييد ؾَ  .تٌاتسايي تِ آى غتِ اش
فؼاييتّاي آهَشؾي وِ ٍيطگيّاي فَق زا ًداز  ،تدزيع گفتِ ًويؾَ .
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 -6کارکردهای تذریس

تدزيع يه پديدُ غا ُ ٍ تػيط ًيػت ،تلىِ زٍيدا ي واهالً پيچيدُ اغت وِ ز هحيط آهَشؾي

اتفاق هيافتد .اگس والظ زظ زا يه ًظام وَچه آهَشؾي تكَز وٌين .تدزيع تِ تؼاهل هؼلن تا اًؽ-
آهَشاى گفتِ هيؾَ وِ ؾاهل يه غلػِ فؼاييتّاي هٌظن ٍ ّدفداز اغت ،تدزيع تساغاظ ًمؿي وِ
از  .آثازي زا چِ ز زٍى ٍ چِ ز تيسٍى ًظام هدزغِ اش خَ تس خاي هيگراز  .وِ تِ آًْا وازوس ّاي
زًٍي ٍ وازوس ّاي تيسًٍي گفتِ هيؾَ  .اگس چِ تفىيه ليك وازوس ّاي زًٍي ٍ تيسًٍي تدزيع تِ
ييل تأثيس هتماتل آًْا تس يىديگس واز چٌداى آغاًي ًيػت(ؾؼثاًي.)1380 ،
-4-6کارکردهای درونی تذریس

4

تِ ييل اّويت ٍ تأثيس وازوس ّاي زًٍي تدزيع ز فسأيٌد يا گيسي ٍ تِ هٌظَز خلَگيسي اش اطايِ
والم تٌْا تِ تحليل ٍ تَقيف ايي اش غتِ اش وازوس ّا اوتفا هيوٌين.

 -7کارکردهای درونی تذریس عبارتنذ از
 -4-7ایجاد انگیسه

اًگيصُ يىي اش ػَاهل تػياز هْن ز فسأيٌد يا ّي– يا گيسي اغت تا شهاًي وِ اًؽآهَشاى اًگيصُاي تساي
يا گيسي ًداؾتِ تاؾٌد ،تدازن فؼاييتّاي آهَشؾي وازي ػثث خَاّد تَ اٍييي وازوس تدزيع تايد ايدا
اًگيصُ ز يا گيسي تاؾد .تساي ايدا اًگيصُ ،اًؽآهَشاى تايد ّوساُ تا هؼلواى خَ فؼاالًِ ز زخدا ّاي
آهَشؾي هؿازوت وٌٌد ٍتا حل هػائل ٍ هؿىالت ػوالً تِ وػة اطالػات ٍ تاشغاشي اًديؿِ خَ تپس اشًدًِ ،
ايٌىِ قسفاً تساغاظ يه زٍؼ لايثي ثاتت تس هحفَظات خَ تيفسايٌد وِ ز ايي قَزت اًگيصُ چٌداًي تساي

يا گيسي ًخَاّد اؾت خَؾثختاًِ اوثس اًؽآهَشاى تِ طَز طثيؼي حع وٌدىاٍي ازًد ٍ تِ واٍؼ ػاللِ-

هٌدًد هؼلواى ز ايي خكَـ تايد شهيٌِاي زا فساّن وٌٌد تا حع ٍ ػاللِ ؾىَفا ٍ تمَيت ؾَ .
 -2-7ایجاد عذم تعادل در دانصآهوزاى
يىي اش اّداف تؼلين ٍ تستيت ،اًتمات اًؽآهَشاى اش ًياي خَ هحَز هثتٌي تس تدستيات ؾخكي
هحػَظ ،تِ للوسٍ ًياي ػلوي غٌيتس ،وِ هتاوي ازشؼّا ،تيٌؽّا ٍ حمايك هتؼد ٍ گًَاگًَي اغت.
يىي اش زاّْاي اغاغي ٍػولي تحمك چٌيي ّدفي ايي اغت وِ هؼلواى ز فسآيٌد تدزيع ،غاختؾٌاختي
1-Internal function teaching
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گرؾتِ اًؽآهَشاى زا شيس غإات تثسًد ٍػوالً ػدم وازايي يا ًاوافيتَ ى آًْازا ز فسأيٌد هَاخِْ تا هػائل
خديد ًؿاى ٌّد ٍ اش تاشغاشي ٍ ايدا غاختازّاي خديدؾٌاختي حوايت وٌٌد.
طثك اظْازت پياضُ ٍ طسفدازاى اٍ ،يىي اش اليل اًگيصُ طثيؼي وَ واى تِ وٌؽ هتماتل تا هحيط ايي
اغت وِ آًْا ّوَازُ ز فسايٌد زؾد خَ تا تٌالاات هَاخِ هيؾًَد .يؼٌي تا چيصّايي زٍتسٍ هيؾًَد وِ
ز غاختاز فىسي هَخَ ؾاى ًويگٌدد ،ايي تٌالظات تاػث ايدا "ػدم تؼا ت " ز آًْا هيؾَ (الٍغَى

ٍزًس.)1975 ،
-3-7کنص هتقابل

وٌؽ هتماتل تايد تس خَ والظ حاون تاؾد .اًؿدَياى ًويتَاًٌد قسفاً "اغفٌح ّايي"تاؾٌد وِ
هفاّين ازائِؾدُ اغتا زا خرب وٌٌد .اًؿدَياى تِ قَزت اًفؼايي وػة اًؽ ًويوٌٌد ،تلىِ اش طسيك
فؼاييتّا تِ آى غت هيياتٌد .آًْا تاتواظ هتماتل تا هحيطّاي زٍاًي ٍ فيصيىي خَ  ،غت تِ خلك

چيصّايي هيشًٌد وِ پياضُ آًْازا "غاختّاي ذٌّي " هيًاهد .ايي اًؿدَياى زا ز غاشهاى ا ى تدستيات
ٍ ّدايت وٌؽ ٍاوٌؽ آيٌدُؾاى ووه هيوٌد .ايي اًؿدَياى زا ز غاشهاى ا ى تدستيات ٍ ّدايت وٌؽ
ٍ ٍاوٌؽ آيٌدُؾاى ووه هيوٌد (پياضُ.)1976 ،
-4-7کسب اطالعات جذیذ
يىي يگس اش وازوس ّاي هْن تدزيع وػة اًؽً ،گسؼ ٍ هْازتّاي خديد اغت .اطالػات
خديد هوىي اغت تِ اؾىات هختلف هاًٌد اًؽ ًظسي ،اًؽ زٍؾي ،تدتيس ػولي ٍ حل هػأيِ ز اختياز
اًؿدَياى لساز گيس  .وػة اًؽ هوىي اغت اش طسق هختلف هاًٌد گَؼوس ى ،واٍؼ ٍ اوتؿاف اًدام
پريس  .ز توام هَاز ٍ هَلؼيتّا وػة اًؽ تايد تِ قَزت هؼٌي از اًدام ؾَ  ،تا اًؿدَياى تتَاًٌد
تا ايدا زاتطِ تيي هفاّين خديد ٍ تدازب گرؾتِ تِ تىويل ٍ يا تاشغاشي اًديؿِ خَ تپس اشًد.
 -5-7رخیره سازی و اصالح هجذد
اش يگس وازوس ّاي زًٍي تدزيع فساّنوس ى تػتس ذخيسُغاشي ز فسأيٌد فؼاييتّاي تدزيع
اغت .ذخيسُغاشي ٌّگام هفيد ٍ پايداز خَاّد تَ وِ يا گيسي هؼٌي از تاؾد .اگس يا گيسي هؼٌي از
ًثاؾد ،اقالح يا تاشغاشي غاختاز گرؾتِ اهىاى ًخَاّد اؾت .غاخت خديد حاقل اش اطالػات هؼوَال
اش طسيك توسيي ٍ تىساز تيهؼٌي تِ غت ًويآيد .ز فسايٌد يا گيسي هؼٌي از اغت وِ غاخت خديد
حاقل اش اطالػات هؼوَالً اش طسيك توسيي ٍ تىساز تيهؼٌي تِ غت ًوي آيد .ز فسأيٌد يا گيسي هؼٌي از
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اغت وِ اًؿدَياى تالؼ هيوٌٌد تا همايػِ اطالػات خديد تا اطالػات لثلي ٍ يا تسوية آى ٍ غاختاز
ذٌّؿاى زا اقالح وٌٌد ،يؼٌي اش طسيك وؿف هؿاتْتّا ،تفاٍتّا ،يىپازچگي ٍ تِ ّن پيَغتي اطالػات
ذخيسُؾدُ پيؿيي تا اطالػات خديد تِ اقالح يا ٍتازُغاشي غاختّاي وؿف هؿاتْتّا ،تفاٍتّا،
يىپازچگي ٍ تِ ّن پيَغتي اطالػات ذخيسُؾدُ پيؿيي تا اطالػات خديد تِ اقالح يا ٍتازُ غاشي
غاختْاي ؾٌاختي خَ هيپس اشًد(آشٍتل.)1978 ،
 -6-7انتقال اطالعات
اًتمات اطالػات يؼٌي اغتفا ُ اش اطالػات آهَختِؾدُ ز هَلؼيتّاي ٍيطُ ٍ ػيٌي خديد .اًؿدَياى
تايد تتَاًٌد آًچِ زا آهَختِاًد ز تسخَز تا هَلؼيتّا ٍ هػائل خديد تِ واز تسًد .اًتمات تِ ٍ قَزت
هثثت ٍ هٌفي قَزت هيگيس :
ايف -اًتمات هثثت
ّسگاُ اطالػات گرؾتِ ،اًؿدَياى زا ز فْن يا حل هػأيِ خديد يازي وٌد ،اًتمات هثثت قَزت
گسفتِ اغت
ب-اًتمات هٌفي
ّسگاُ اطالػات زغت گرؾتِ غثة فْن ٍحل ًا زغت هػائل خديد ؾَ اًتمات هٌفي گفتِ هيؾَ .
 -7-7کنترل ،هذایت و تحول
وٌتست ٍ ّدايت تاالتسيي ٍ هْوتسيي وازوس يه تدزيع اغت ٍ ؾايد ز تسگيسًدُ ّوِ وازوس ّاي
يگس تاؾد .وازوس وٌتست ٍ ّدايت تِ ايي هؼٌي اغت وِ تدزيع تايد آًچٌاى هإثس تاؾد وِ اًديؿِ ٍ ػول
اًؿدَياى زا ز فسآيٌد فؼاييتّاي شًدگي خْت ّد ٍ تحت وٌتست خَ زآٍز  .يؼٌي ػول ،اًديؿِ ٍ
ايگَي ؾخكيتي هؼلن آًچٌاى هَز تَخِ اًؿدَياى لساز هيگيس وِ خط هؿيولي فؼاييتّاي آًْا زا
ؾىل هي ّد ٍ هَخة تغييس ٍ تحَت آًْا ز فسايٌد تدزيع هيؾَ .
ًظسيِپس اشاى هٌؿأ ّوِ ًظسيِّا زا تِ غِ هؼسفت اغاغي هي اًٌد(تيَؾاهپ.1)1975 ،
ايف) ػلَم طثيؼي ب) ػلَم اًػاًي ج) ػلَم اختواػي
تؼلين ٍ تستيت ًيص تِ ػٌَاى يه اًؽ وازتس ي تِ زغن َّيت هػتملٍ ،اتػتِ تِ ػلَهي چَى ػلَم
طثيؼي ،فيصيَيَضي ،فلػفِ ،زٍاًؿٌاغي ٍ خاهؼِؾٌاغي اغت (اٍواًَز.)1957 ،2
1 .Beauchamp
2 .Ocunor
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ًظسيِّاي تدزيع ًيص تِ ػٌَاى شيس هدوَػِاي اش ًظسيِّا تؼلين ٍ تستيت هتاثس اش ًظامّاي هؼسفتي
ذوس ؾدُ اغتً .ظسيِّاي تدزيع ػلوي هتىي تس فسايٌد تحليل ذٌّي ّػتٌد ،ز ًتيدِ ًوي تَاًٌد تَقيف

وٌٌدُ ػيٌي هاّيت خْاى تاؾٌد(شايع.)1976 ، 1
 -8پیطینه تحقیق

لٌثسي( )1389زتحميمي تحت ػٌَاى تسزغي تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي آهَشؾي تس حػة
زؾتِ تحكيلي اغاتيد تِ ايي ًتيدِ زغيد اغاتيد وِ زؾتِ تحكيلي آًاى ػلَم اختواػي هيتاؾد ز همايػِ
تا اغاتيد وِ تحكيلي آًاى ػلَم پايِ هيتاؾد اش وازگاُ آهَشؾي تْسُ تيؿتسي تس ُ ٍ زضايت تيؿتسي
اؾتِاًد.
حػيٌي( )1392ز پطٍّؿي هثٌي تس تسزغي هيصاى زضايت اغاتيد شى ٍ هس اش وازگاُ آهَشؾي زٍؼ
تدزيع تِ ايي ًتيدِ زغيد اغاتيد شى ٍ هس تِ يه اًداشُ اش وازگاُ آهَشؾي زضايت اؾتِاًد.
ا ٍاز ( )2008ز پطٍّؿي تحت ػٌَاى تسزغي تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تسػولىس
هؼلواى تِ ايي ًتيدِ زغيد وِ هؼلواًي وِ هستثِ ػلوي تاالتسي ازًد تيؿتس اش هؼلواًي وِ هستثِ ػلوي
پائييتسي ازًد اش وازگاُ آهَشؾي زضايت ازًد.
 -9اهذاف پصوهص
ّس هحممي ز پطٍّؽ تِ ًثات اّداف هؿخف ٍ خاقي هيتاؾد ها ز ايي پطٍّؽ ًيص هيخَاّين
تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تس خَ ازشياتي اغاتيد ز اًؿگاُ زا هطايؼِ ًوايين ػالٍُ تس آى
تدًثات اّداف خصئيتسي ًيص هيتاؾين وِ ػثازتٌد اش:
 -1تسزغي تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تس حػة خٌػيت اغاتيد
 -2تسزغي تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تس حػة زؾتِّاي تحكيلي اغاتيد
 -3تسزغي تأثيس وازگاُ آهَشؾي هْازتّاي تدزيع تسحػة هستثِ ػلوي اغاتيد
 -41فرضیههای پصوهص
 -1تيي خٌػيت اغاتيد ٍ ًوسُ تؼد ؾسوت ز وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌي ازي ٍخَ از .
1 Zais
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 -2تيي زؾتِ تحكيلي اغاتيد ٍ ًوسُ تؼد اش ؾسوت ز وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌي ازي ٍخَ
از .
 -3تيي هستثِ ػلوي اغاتيد ًٍوسُ تؼداش ؾسوت زوازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌي ازي ٍخَ از .
 -44روش پصوهص
زٍؼ ايي پطٍّؽ اش ًَع ؾثِ تدستي اغت ٍ هتىي تس ًتايح وازتس ي هيتاؾرد ٍ ترساي خورغآٍزي
ا ُّا اش اتصاز پسغؽًاهِ اغتفا ُ ؾدُ اغت.
 -42جاهعه آهاری
خاهؼِ آهازي ػثازت اغت اشول افسا  ،اػااء ،اؾياء يا پديدُّايي وِ هحمرك هريخَاّرد ترِ تحميرك
زتازُي آًْا تپس اش ٍ يافتِّاي تحميك زا تِ آى تؼوين ّد(هْديشا ُ اؾسفي.)1385 ،
خاهؼِ آهازي ايي پطٍّؽ وليِ اػااي ّيأت ػلوي اًؿگاُ آشا اغالهي ٍاحد تاتل ز غات تحكيلي
 91-92هيتاؾد وِ حدٍ ً 120فس هيتاؾد ٍ تا اغتفا ُ اش ًوًَِگيسي تكا في غا ُ حدٍ ً 35فس تؼٌرَاى
ًوًَِ گسٍُ آشهايؿي ٍ ً 35فس تؼٌَاى ًوًَِ گسٍُ گَاُ اًتخاب گس يدُاًد ٍ گسٍُ آشهايؽ ًيص ز يه ٍزُ
آهَشؾي ٍ زٍشُ وازگاُ هْازتّاي تدزيع ؾسوت ًوَ ُ تا اثس ايي ٍزُ تس ػولىس آًراى هرَز تسزغري
لساز گيس .
 -43ابسار پصوهص
تساي خوغآٍزي اطالػات ز ايي پطٍّؽ اش پسغؿٌاهِ هحمك غاختِاي وِ حاٍي  27گَيِ تا طيف 5
گصيٌِاي (خيلي خَب ،خَب ،هتَغط ،ون ،خيلي ون) ييىست هيتاؾد وِ خَ ازشياتي هْازتّراي اغراتيد
زا لثل ٍ تؼد اش تسگصازي وازگاُ هْازتّاي تدزيع هيغٌدد ،اغتفا ُ ًوَ ُاين وِ چٌرد ًفرس اش اغراتيد ٍ
قاحة ًظساى زٍايي هحتَايي پسغؿٌاهِ زا پع اش تحث ٍ تسزغي هرَز تأئيرد لرساز ا ى ٍ غرپع پايرايي
پسغؿٌاهِ پع اش اخساي آشهايؿي تيي تؼدا ي اش اػااء ّيأت ػلوي اًؿگاُ تا ضسية آيفاي وسًٍثا %95
قدم هحاغثِ گس يد.
ز ايي پطٍّؽ ّوچٌيي اش زٍؼّاي آهاز تَقيفي ترساي اًدرام فؼاييرتّرايي ّوچرَى فساٍاًري ٍ
ؾاخفّاي پساوٌدگي ٍ اًداشُ گسايؽ هسوصي اغتفا ُ ؾدُ ٍ اش آهاز اغتٌثاطي تساي هحاغثِ ًتايح پطٍّؽ
اغتفا ُ گس يد.
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جذول ضواره(:)4توزیع اساتیذ گروه آزهایص بر حسب رضته تحصیلی
گسٍُ

زقد تدوي

زقد هؼتثس

زقد

فساٍاًي

48.6

48.6

48.6

17

اًػاًي

51.4

51.4

51.4

18

ػلَم پايِ

100

100.0

100.0

35

خوغ

جذول ضواره( :) 2توزیع اساتیذگروه آزهایص بر حسب هرتبه علوی
تدوؼي

زقد هؼتثس

زقد

فساٍاًي

هستثِ ػلوي

34.3

34.3

34.3

12

هستي

100.0

65.7

65.7

23

اغتا ياز

100.0

100.0

35

خوغ

 -44یافتههای پصوهص
فسضيِ اٍت :تيي خٌػيت اغاتيد ٍ ًوسُ آًْا تؼد اش اخساي وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌا از ٍخَ از .
آهارهای گروه
ًوسُ

تؼدا

هياًگيي

اًحساف هؼياز

خطاي هؼياز هياًگيي

هس اى

25

116.7600

10.44940

2.8988

شًاى

10

117.700

8.19282

2.59080

آشهَى آهازي

t=-0.254
sig=0.801

تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد هياًگيي ًوسُ هس اى تساتس تا()116.7600هياًگيي ًوسُ شًاى تساتس
تا( )117.700چٌداى هتفاٍت ًيػت.
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 -45آزهوى نوونه وابسته
آشهَى يَى تساي تساتسي

آشهَى تي – تػت تساي تساتسيسهياًگيي ّا

اختالف

خطاي هؼياز

ٍازياًع ّا

Sig.
)(2-tailed

زخِ آشا ي

t

غطح هؼٌي ازي

F

3.69870

-0.94000

0801

33

-0254

0402

0720

3.32864

-0.94000

0780

21.163

-0282

هياًگيي ّا

هياًگيي

تا فسل تساتسي
ٍازياًع ّا
تدٍى فسل تساتسي
ٍازياًعّا

چٌاًچِ ز خدٍت فَق هالحظِ هيؾَ غطح هؼٌا ازي آشهَى يَيي تيؽ اش  5زقد اغت
( .)s=0.402پع تحليل ٍازياًع تا فسل تساتسي زا ًؿاى هي ّد .تٌاتسايي ًتايح آشهَى تي اش ز يف
فسل تساتسي ٍازياًع اًتخاب هيؾَ ٍچٌيي گصازؼ ا ُ هيؾَ ( )s=0.801( ،)t=-0.254ز
هدوَع تس اغاظ ًتايح تدغت آهدُ هي تَاى ًتيدِ گسفت ايي فسضيِ تأييد ًويگس  .هيتَاى گفت وِ
ًوسُ اغاتيد تس حػة خٌػيت تمسيثاً يىػاى اغت.
فسضيِ ٍم :تيي زؾتِ تحكيلي اغاتيد ٍ ًوسُ آًْا تؼد اش اخساي وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌا از
ٍخَ از .
خطاي هؼياز

زؾتِ تحكيلي

تؼدا

هياًگيي

اًحساف هؼياز

ػلَم اختواػي

17

115.0000

10.75291

2.60796

ػلَم پايِ

18

118.9444

8.55757

2.01704

آشهَى آهازي

هياًگيي
t=-1.204
sig=0. 237

تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد هياًگيي ًوسُ اغتا اى زؾتِ ػلَم اختواػي تساتس تا ( )115.0000هياًگيي
ًوسُ اغتا اى زؾتِ ػلَم پايِ گسٍُ تا ( )118.9444چٌداى هتفاٍت ًيػت.
آشهَى تي – تػت تساي تساتسيسهياًگيي ّا

آشهَى يَى تساي تساتسي
ٍازياًع ّا

خطاي هؼياز
Sig.
اختالف هياًگييّا
هياًگيي
)(2-tailed

زخِ آشا ي

t

3.27524

-3.9444

0237

33

-1.204

3.29696

-3.9444

0241

30.571

-1.196

غطح
هؼٌي ازي
0295

F
 1.133تافسل تساتسي ٍازياًعّا
تدٍى فسل تساتسي
ٍازياًعّا
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چٌاًچِ ز خدٍت فَق هالحظِ هيؾَ غطح هؼٌا ازي آشهَى يَيي تيؽ اش  5زقد
اغت( .)s=0.295پع تحليل ٍازياًع تا فسل تساتسي زا ًؿاى هي ّد .تٌاتسايي ًتايح آشهَى تي اش
ز يف فسل تساتسي ٍازياًع اًتخاب هيؾَ ٍ چٌيي گصازؼ ا ُ هيؾَ ( )s=0.237( ،)t=-1.204ز
هدوَع تس اغاظ ًتايح تدغتآهدُ هيتَاى ًتيدِ گسفت ايي فسضيِ تأييد ًويگس  .هيتَاى گفت وِ ًوسُ
اغتا اى گسٍُ آشهايؽ تؼد اش آهَشؼ تس حػة زؾتِ تحكيلي تمسيثاً يىػاى اغت.
فسضيِ غَم :تيي هستثِ ػلوي اغاتيد ٍ ًوسُ آًْا تؼد اش اخساي وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌا از
ٍخَ از .
زتثِ ػلوي

تؼدا

هياًگيي

اًحساف هؼياز

خطاي هؼياز هياًگيي

هستي

12

113.5000

9.34685

2.69820

اغتا ياز

23

118.8696

9.63566

2.00917

آشهَى آهازي
t=-1.581
sig=0.124

تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد هياًگيي ًوسُ اغتا اى هستي تساتس تا()113.5000هياًگيي ًوسُ اغتا اى تا
هستثِ اغتا ياز تساتس تا( )118.8696چٌداى هتفاٍت ًيػت.
آشهَى تي –تػت تساي تساتسيسهياًگيي ّا
خطاي هؼياز

اختالف

هياًگيي

هياًگيي ّا

3.39738

-5.36957

0.124

3.36409

-5.36957

0.124

آشهَى يَى تساي تساتسي ٍازياًعّا

Sig.
)(2-tailed

زخِ آشا ي

T

غطح هؼٌي ازي

F

33

-1.581

0.672.

0.182

30.571

-1.196

تافسل تساتسي
ٍازياًعّا
تدٍى فسل تساتسي
ٍازياًعّا

چٌاًچِ ز خدٍت فَق هالحظِ هيؾَ غطح هؼٌا ازي آشهَى يَيي تيؽ اش  5زقد اغت
( .)S=0.672پع تحليل ٍازياًع تا فسل تساتسي زا ًؿاى هي ّد .تٌاتسايي ًتايح آشهَى تي اش ز يف
فسل تساتسي ٍازياًع اًتخاب هيؾَ ٍچٌيي گصازؼ ا ُ هيؾَ ( )s=0.124( ،)t=-1.581ز
هدوَع تس اغاظ ًتايح تدغت آهدُ هيتَاى ًتيدِ گسفت ايي فسضيِ تأييد ًويگس  .هيتَاى گفت وِ
ًوسُ اغتا اى تؼد اش آهَشؼ تس حػة هستثِ ػلوي تمسيثاً يىػاى اغت.
 -46بحث و نتیجهگیری
ز تدصيِ ٍ تحليل فسضيِ اٍت تيي خٌػيت اغاتيد ٍ ًوسُ آًْا تؼد اش اخساي وازگاُ آهَشؾري تفراٍت
هؼٌا ازي ٍخَ از  .تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد هياًگيي ًوسُ اغراتيد شى ٍ هرس چٌرداى تفراٍت ٍخرَ
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ًداز ٍ تدصيِ ٍ تحليل آهازي ًيص ًؿاى هي ّد تفاٍت هؼٌا از ًيػت يؼٌي ًوسُ اغاتيد شى ٍ هرس تؼرد اش
تسگصازي وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌا از ًيػت ٍ تا يافتِّاي هػؼَ هَغَيًػة (ّ )1380وخَاًي ًداز
ٍيي تا يافتِّاي آلاي حػيٌي (ّ )1392وخَاًي از  .تِ ًظس هيزغد تيي زؾرتِ تحكريلي اغراتيد ٍ ًورسُ
آًْا تؼد اش اخساي وازگاُ آهَشؾي تفاٍت هؼٌا از ٍخَ از  .تسزغي آهازي ًؿاى ا هياًگيي ًوسُ اغراتيد
زؾتِّاي ػلَم اختواػي ٍ ػلَم پايِ چٌداى تفراٍت ًرداز ٍ پرع اش تحليرل ٍازيراًع ٍ ًترايح آشهرَى t
هؿخف ؾدُ تيي ًوسُ اغاتيد ٍ زؾتِ تحكيلي آًْا زا تفاٍت هؼٌي ازي ٍخَ ًداز يؼٌري فسضريِ قرفس
تأئيد ٍ فسضيِ تحميك ز هيگس ً .تيدِ ايي پطٍّؽ تا يافتِّاي آلاي لٌثرسي (ّ )1389وخرَاًي ًداؾرتِ
اغت .تِ ًظس هي زغد تيي هستثِ ػلوي اغاتيد ٍ ًوسُ آًْا تؼد اش اخساي وازگراُ آهَشؾري تفراٍت هؼٌرا از
ٍخَ از  .تسزغي آهازي ًؿاى هي ّد هياًگيي ًوسُ اغاتيد تا هستثِ ػلوي هستي ٍ ًورسُ اغراتيد ترا هستثرِ
ػلوي اغتا ياز چٌداى هتفاٍت ًيػت ٍ تدصيِ تحليل آهازي ًيص ًؿاى هي ّد ايي فسضريِ ًيرص هرَز تائيرد
لساز ًگسفت يؼٌي تيي ًوسُ اغاتيد تا زخِ هستي ٍ اغاتيد تا زخِ اغتا ياز تفاٍت هؼٌا از ٍخَ ًداز ورِ
تا يافتِّاي ا ٍاز (ّ )2008وخَاًي ًداز .
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