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چکیغه
ُغف از ىلانَ پیفرو ،جضهیم ووْیث ىـئّنیث ازحياّی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان
ىیةاقغ؛ ةٍاةؼایً پؾ از واکاوی ادةیات پژوُف پٍر ىؤنفَ ىـئّنیث ازحياّی؛ اظالكی ،كاٌٌّی ،زیـثىضیٌی،
ىكارکث ازحياّی و اكحنادی کَ فؼاواٌی ةیكحؼی داقحٍغ ةٍَّّان ىؤنفَُای ىـئّنیث ازحياّی گؽیٍف قغٌغ
و ةا اؿحفاده از روش جضهیم ىضحّای کیفی و ةَکارگیؼی ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحاریافحَ  22ىناصتَ ةا اّىای
ُیئثّهيی و داٌكسّیان در ىلٌِ دکحؼی و ارقغ اٌسام قغ .جسؽیَوجضهیم ىناصتَُا در جضهیم پٍر ىؤنفَ
امهی ىـئّنیث ازحياّی ٌكان ىیداد در ىؤنفَ اظالكی در ؿَ زیؼ ىؤنفَ اظالق آىّزقی ةا  57درمغ روایث،
اظالق پژوُف ةا  58درمغ روایث ،اظالق ارجتاًی و جْاىهی ةا  60درمغ ٌاروایحی ،در ىؤنفَ كاٌٌّی ةا 72
درمغ روایث ،در ىؤنفَ زیـثىضیٌی  95درمغ ٌاروایحی و در ىؤنفَُای اكحنادی و ىكارکث ازحياّی
 100درمغ ٌاروایحی وزّد داقث .در پایان ةؼ اؿاس یافحَُای ةغؿث آىغه پیكٍِادات ؿیاؿحی ةؼای ٌُام
آىّزش ّانی ارائَ قغهاؿث.
واژگان کهیغی :ىـئّنیث ازحياّی ،گؼوه آىّزقی ،داٌكگاه ،آىّزش ّانی
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2
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(ٌيٌَّ ىّردی :گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان)
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ىلغىَ

اؿث ازایًرو ٌُامُای داٌكگاُی را ةا چانفُای زغیغ ازحياّی در فْانیثُای امهیقان ىّازَ کؼده اؿث
کَ ةایغ آنُا را ةؼآورده ؿازٌغ (واؿیهیـکا 1و ُيکاران .)2010 ،ةاایًوزّد درةاره ىـئّنیث ازحياّی ةا جّزَ
ةَ ىحفاوت ةّدن قؼایي ازحياّی ،ؿیاؿی ،اكحنادی و ىضیٌی ازياع و ُياٍُگی وزّد ٌغارد (جیکـیؼا 2و
ُيکاران)2018 ،؛ اىا آٌچَ کَ پیغاؿث ایً اؿث کَ داٌكگاهُا ةٍَّّان یک ؿیـحو ازحياّی ةاز ٌيیجّاٌٍغ
ةغون پیٌّغ ىـحلیو ةا ؿایؼ زىیٍَُای ازحياّی زیـث داقحَ ةاقٍغ .چؼاکَ داٌف و ٌّآوری ةٍَّّان ٌیؼوُای
ىضؼك رقغ اكحنادی ،جّؿَْ ازحياّی ىضـّب ىیقّد (زیفؼی و راجّ .)2014 ،3ةَ نضاظ جاریعی ٌیؽ
داٌكگاهُا پیّؿحَ پاؿعگّیی ٌیازُای ازحياّی ةّدٌغ (اؿحفیً و گؼاُام .)2010 ،4ایً داٌكگاهُا ُـحٍغ کَ از
گػرگاهُای ىعحهف ٌلف ىِيی را در زاىَْ ةا جّزَ ةَ پؼورش رُتؼان آیٍغه و ؿیاؿثگػاران ایفا ىیکٍٍغ.
ایً اىؼ ٌكان از آن دارد کَ ٌُام داٌكگاُی در صال صاوؼ ٌیاز ةَ ادغام امّل ىـئّنیث ازحياّی در کار
ویژهُای امهی ظّد یٍْی پژوُكی و آىّزقی و ىـئّنیثُای ازحياّی دارٌغ (گاردی 5و ُيکاران2013 ،؛
رانف و اؿحّب .)2014 ،6ةؼ ایً اؿاس ،داٌكگاهُا و ىؤؿـات آىّزش ّانی در ؿؼاؿؼ زِان ةا در پیف
گؼفحً ؿیاؿثُای ىؼةّط ةَ پایغاری ةَ جّؿَْ ارزشُای اظالكی و جّؿَْ رواةي ةا ذیٌفْان ةیؼوٌی
پؼداظحَاٌغ (ویگيّری آنّارز 7و ُيکاران .)2020 ،چؼاکَ داٌكگاهُا ٌلف جْییًکٍٍغهای در جأىیً و جّنیغ
ؿؼىایَ اٌـاٌی ىّرد ةؼای جّؿَْ زیـثةّمُا ةا جّزَ ةَ زِثگیؼی اكحناد ،ةَ ؿيث اكحناد داٌفةٍیان دارٌغ.
دونثُا ،فؼاجؼ از ایً ةَ ٌلف داٌكگاهُا در ایساد ةؼاةؼی ازحياّی از ًؼیق جضؼك ازحياّی کَ داٌكگاهُا در
ىیان اككار وْیف زاىَْ ایساد ىیکٍٍغ جّزَ دارٌغ (ؿیياکّ 8و ُيکاران)2019 ،؛ ةٍاةؼایً داٌكگاهُا ةا داقحً
ىـئّنیثُای ازحياّی پیّؿحَ ىحِْغ ةَ رفِ ىكکالت زاىَْ از رُگػر جّنیغ داٌف ٌّ ،پؼورش قِؼوٌغان
ىـئّنیثپػیؼ ،ارائَ ظغىات ةا کیفیث ةَ زاىَْ ىیةاقٍغ (ؿاٌحّس 9و ُيکاران.)2020 ،

1

Vasilescu
Teixeira
3
Giuffré, L., & Ratto
4
Stephens and Graham
5
Garde
6
Ralph and Stubbs
7
Wigmore-Álvarez
8
Symaco
9
Santos
2

Downloaded from ihej.ir at 3:47 +0430 on Saturday May 15th 2021

در دَُُای گػقحَ جغییؼات اكحنادی ،ؿیاؿی ،ازحياّی گـحؼده در ةعفُای ىعحهف داٌكگاهُا پغیغار قغه
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قّاُغی زیادی در ةاب ٌلف آىّزش ّانی در جّؿَْ کكّرُا وزّد دارد (قیً 1و ُيکاران2016 ،؛ ىّك و
امّنی زّاىِ ةؼای دؿحیاةی ةَ جّؿَْ ُيَزاٌتَ جهلی ىیقّد درواكِ وزَ جيایؽ کكّرُای جّؿَْیافحَ و
درصالجّؿَْ دؿحاوردُای ّهيی و فٍاوری ةعف ٌُام آىّزقی و ٌُام داٌكگاُی آنُاؿث؛ اىا ٌُامُای
داٌكگاُی ایؼان در دَُُای اظیؼ ةا چانفُای زیادی ىّازَ قغه اؿث و دچار کژکارکؼدیُای قغه اؿث.
ایً چانفُا آن را ةَ فىای پؼجاب کؼده اؿث کَ کارویژهُای امهی آن آىّزش ،پژوُف و ظغىات ازحياّی
دچار دگؼگٌّیُای قغه اؿثٌُ .امُای داٌكگاُی در زِان اىؼوز ،ةٍَّّان ظؼد ىٍفنم زاىَْ ىـئّنیثُای
ةیكحؼی را در كتال ىٌٍلَ ،زاىَْ و زِان زیـحی ظّد ةؼ ِّغه دارد .ةاایًوزّد ،پژوُفُای اٌسامقغه در
زىیٍَ ىـئّنیثپػیؼی ازحياّی داٌكگاهُا در آىّزش ّانی ةـیار ىضغود اؿث (آن 3و ُيکاران .)2019 ،دنیم
ایً اىؼ ةَزّو آداىؽ )2013( 4و ؿیّنياٌؽ 5و ُيکاران (ّّ )2015اىهی ُيچّن ّغم وزّد دؿحّرانْيمُای
ىكعل زِث گؽارش دُی داٌكگاهُاّ ،غم درك مضیش و قفاف از ىـئّنیثپػیؼی ازحياّی داٌكگاهُا و
ىٍاةِ ىضغود ىیةاقغ کَ ةَ پیغایف ووِ کٌٍّی ىٍسؼ قغه اؿث؛ اىا در ؿالُای اظیؼ پژوُفُای اٌسامقغه
در كهيؼو ىـئّنیث ازحياّی در داٌكگاهُا از ىٍُؼُای گٌّاگّن رو ةَ افؽایف ىیةاقغ (ةؼای ٌيٌَّ :نّزاٌّ،6
 ،2011ؿیتٌّی 7و ُيکاران2013 ،؛ نّپاجا و زاؿیچکی2014 ،8؛ ؿاٌچؽ 9و ُيکاران2015 ،؛ ةیـی و کّآجؾ،10
کّآجؾ2016 ،10؛ گؼاىسی و ؿـیهی.)2017 ،11
داٌكگاه در ىـیؼ جغویً و پیادهؿازی اؿحؼاجژی ىـئّنیث ازحياّی ظّد در راةٌَ جٍگاجٍگی ةا ٍّامؼ کهیغیاش
اّو از :اؿحادان ،داٌكسّیان ،پژوُكگؼان ،کارکٍان و پكحیتاٌی آن ىیةاقغ .جؼدیغی ٌیـث کَ ایفای ٌلفُای
چٍغگاٌَ داٌكگاه ،ةیف از ُيَ ،ةؼ ِّغه اّىای ُیئثّهيی ةٍَّّان ىضّریجؼیً ُـحَ داٌكگاه ىیةاقغ و ةؼ
اؿاس دیغگاه ةؼظی از ماصبٌُؼان ،اّىای ُیئثّهيی جلّیثکٍٍغگان فؼٍُگ ،ىٍِغؿان جّؿَْ اكحنادی،
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یّ .)2014 ،2ةَ ُيیً دنیم ؿؼىایَگػاری در صّزه آىّزش ّانی ةا جّزَ ةَ ٌلفُای کَ ةؼ ِّغه دارد ؿیاؿث
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جّنیغکٍٍغگان ّهو و کاقفان فٍاوری ىیةاقٍغ کَ زّاىِ اٌـاٌی را ىحضّل و جّؿَْ ّهيی ،ازحياّی و فؼٍُگی
ىـئّنیث ازحياّی ةَ داٌكگاهُا را ىیجّان ةا دالیم ىحْغدی جتییً کؼد؛  )1داٌكگاهُا کارىٍغان آیٍغه
قؼکثُای ّيّىی و ظنّمی را جؼةیث ىیکٍٍغ؛  )2داٌكگاهُا ٌلف آىّزقی و پژوُكی ىِيی در ازحياّات
ىضم فْانیث قؼکثُا ایفا ىیکٍٍغ؛  )3داٌكگاهُا ةَ ىؼدم یاری ىیکٍٍغ جا جْادنی ةیً ٌیازُا و ظّاؿحَُای
فؼدی و ازحياّیقان ةؼكؼار کٍٍغ؛  )4ةا جغییؼ ةازار آىّزش ّانی ،داٌكگاهُا ةایـحی رواةي راُتؼدی
ىـحضکوجؼی ةا ذیٌفْان ظّد (داٌكسّیان ،کارفؼىایان ،دونث ،زاىَْ و غیؼه) ةؼكؼار ؿازٌغ جا در ركاةث ةاكی
ةياٌٍغ؛  )5داٌكگاهُا ٌلف دائيی در آىّزش و اؿحعغام ىٌٍلَای دارٌغ؛  )6ةَواؿٌَ ةازاری قغن گـحؼده
ظغىات آىّزش ّانی ،قؼکثُا ىغاظهَ ةیكحؼی در داٌكگاهُا دارٌغ؛  )7رقغ آگاُی زيْی داٌكسّیان و
اؿاجیغ نؽوم اكغام پیكؼواٌَ در صّزه ىـئّنیث ازحياّی را ىّزب قغه اؿث؛  )8از داٌكگاهُا ةَ زغ اٌحُار
ىیرود ةا گٍساٌغن ىّوّّات پایغاری در ةؼٌاىَُای ىّزقی ظّد ٌلف ىِيی در رفِ چانفُای
زیـثىضیٌی ةؼ ِّغه گیؼٌغ چؼاکَ داٌكگاهُا ٌلف کهیغی در پؼورش قِؼوٌغ زِاٌی ىـئّل در دٌیا
پـاىغرن ایفا ىیکٍٍغ (ةّك و ُيکاران .)1396 ،ازایًرو ،پؼداظحً ةَ ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه در زِان
اىؼوز ةَ ىـئهَ ىِيی در ةیً داٌكّران و کٍكگؼان جتغیمقغه اؿث .ةاایًوزّد در كهيؼو ىـئّنیث ازحياّی
داٌكگاه جاکٍّن پژوُفُای زیادی ةَ رقحَ جضؼیؼ در آىغهاؿث اىا ایً ىـئّنیث جاةَصال در ؿٌش گؼوه
آىّزقی ةٍَّّان پیفكؼاوالن پؼورش ٌیؼوی اٌـاٌی در ؿٌّح پاییًجؼ داٌكگاه در قٍاظث ٌلفآفؼیٍی
ىـئّنیث ازحياّی آنُا در كهيؼو داٌكگاه و زاىَْ ةا رویکؼد کیفی اٌسام ٌكغه اؿث .ازایًروُ ،غف ایً ىلانَ
ىٌانَْ ووْیث ىـئّنیث ازحياّی گؼوه آىّزقی ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان ىیةاقغ .ةؼای
دؿحیاةی ةَ ایً ُغف پٍر پؼؿف پژوُكی ىٌؼح ىیقّد؛  )1ووْیث ىؤنفَ اظالكی گؼوه ىغیؼیث و
ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟  )2ووْیث ىؤنفَ كاٌٌّی
گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟ )3
ووْیث ىؤنفَ ىكارکث ازحياّی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در كتال داٌكکغه،
داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟  )4ووْیث ىؤنفَ زیـثىضیٌی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه
جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟  )5ووْیث ىؤنفَ اكحنادی گؼوه ىغیؼیث و
ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟
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کكّرُا را جـؼیِ ىیکٍٍغ (ىضب زادگان ،پؼداظحچی ،كِؼىاٌی و فؼاؿحعّاه .)1392 ،نؽوم و اُيیث ىفِّم
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پیكیٍَ پژوُف

پاؿعگّیی جّكْات زاىَْ ،اٌحُارات جساری ،كاٌٌّی ،اظالكی و ازحياّی آٌان را ىیپػیؼٌغ و در اكغاىات ظّد
ىٍْکؾ کٍٍغ را قاىم ىیقّد .امّل ىؽةّر قاىم اصحؼام ةَ صلّق اٌـاٌی ،رفحار ىٍنفاٌَ ةا ٌیؼوی کار،
ىكحؼیان و جأىیًکٍٍغگان ،قِؼوٌغان ظّةی ةّدن و صفاَث پـٍغیغهای ىیةاقغ (رویایی و ىِؼ دوؿث،
 .)1388داٌكگاه ٌیؽ ٌِادی ازحياّی اؿث کَ ُؼگؽ ٌيیجّاٌغ در ظالء و زغا از ىضیي ظّد و صيایث
ُيَزاٌتَ ٌُامُای کالن جّؿَْ یاةغ ،چؼاکَ داٌكگاه ةَىٍؽنَ یک ٌُام در ٌُامُای کالن اكحنادی ،ازحياّی،
فؼٍُگی و ؿیاؿی زاىَْ ىضاط اؿث؛ ُو از آن جأدیؼ ىیپػیؼد و ُو ةؼ آن جأدیؼ ىیگػارد .داٌكگاُی کَ ىٌٍتق
ةؼؿاظث ازحياّی و فؼٍُگی زاىَْ ةاقغ اوالً ،جّاٌایی پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ازحياّی ،فؼٍُگیّ ،هيی،
اكحنادی و غیؼه زاىَْ را ظّاُغ داقث .داٌیاً ،ىؼدم ةَ آن اّحياد ىیکٍٍغ و ٌِایحاً در فؼایٍغ جّؿَْ ؿِیو ظّاُغ
ةّد (ّؽیؽی .)1383 ،ةاایًوزّد جاکٍّن ُیچ جّافلی در ةاب ىفِّمپؼدازی ىـئّنیث ازحياّی ٌكغه اؿث
چؼاکَ ایً ىفِّم ةا جّزَ ةَ ةافث ازحياّی ،اكحنادی ،ؿیاؿی و زیـثىضیٌی ىٍْای ىحفاوت ةَ ظّد ىیگیؼد
(گانّ 1و ُيکاران2019 ،؛ جکـحیؼا 2و ُيکاران )2018 ،اىا آٌچَ از آن درك ُيگؼایی وزّد دارد ایً اؿث کَ
کَ ىفِّم ىـئّنیث ازحياّی ،ىفِّىی درُوجٍیغه ةا اّيال زيْی اؿث .ةَگٌَّای کَ ةا ةؼ ِّغه گؼفحً
ىـئّنیثُای ىغٌی فؼدی ةا افقُای زِاٌی ةَ پیاىغُای زيْی ىٍحر ىیگؼدد جْؼیف ىیقّد (آیِاال رودریگؽ
و ُيکاران .)2019 ،ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه 3یک امم ةؼای زٍتف ازحياّی اؿث کَ ىیجّاٌغ ةٍَّّان
فهـفَ داٌكگاه ةَؿان یک رویکؼد اظالكی ةؼای جّؿَْ و ىكارکث ةا زاىَْ ىضهی و زِاٌی ةَىٍُّر صفٍ
ىضیي ازحياّی ،جّؿَْ زیـثىضیٌی ،فٍی و اكحنادی در ٌُؼ گؼفحَ قّد .ازایًرو ،در ىـئّنیث ازحياّی،
داٌكگاه ةٍَّّان یک ٌلفآفؼیً کهیغی ةؼای جغییؼات ازحياّی ّيم ىیکٍغ ،ىـئّنیث ازحياّی ىـحهؽم داقحً
یک ؿیاؿث کیفیث اظالكی اؿث کَ ّيهکؼد زاىَْ داٌكگاُی را ىغیؼیث ىیکٍغ .ایً اىؼ از ًؼیق ىغیؼیث
ىـئّالٌَ قٍاظحی و جأدیؼات زیـثىضیٌی داٌكگاه ،در یک ىكارکث جْاىهی ةا زاىَْ ،ةَىٍُّر ارجلاء جّؿَْ
پایغار اٌـاٌی از ًؼیق آىّزش (اٌحلال داٌف) ،ارائَ ظغىات ،پژوُف مّرت ىیگیؼد (ریـؼ .)2007 ،4درواكِ
ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه ةَ جّاٌایی داٌكگاه ةؼای اقاَّ و ازؼای ىسيَّّای از امّل کهی و ارزشُای
ظاص اقاره دارد کَ ةا اؿحفاده از چِار فؼایٍغ کهیغی :ىغیؼیث ،آىّزش ،پژوُف و جّؿَْ ،از ًؼیق ارائَ
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ىـئّنیث ازحياّی ةَ ارائَ روشُایی ىیپؼدازد کَ ؿازىانُا در فىای کـبوکار ظّد آن ّيم ىیکٍٍغ و
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ظغىات آىّزقی و اٌحلال داٌف ةَ دٌتال امّل اظالكی ،صکيؼاٌی ظّب ،اصحؼام ةَ ىضیيزیـث ،ىكارکث
ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه را ارائَ ظغىات آىّزقی و اٌحلال داٌف زِث دؿحیاةی ةَ امّل اظالق ،صکيؼاٌی
ظّب ،اصحؼام ةَ ىضیيزیـث ،جِْغ ازحياّی و ارجلاء ارزشُای قِؼوٌغی پاؿعگّ ةَ زاىَْ ةا جّزَ ةَ
جِْغات ةا ذیٍفْان ىفِّمپؼدازی کؼدٌغ .الرن زّرج 3و ُيکاران ( )2017ةؼ ایً ةاورٌغ ىـئّنیث ازحياّی
داٌكگاه ،جِْغات داوًهتاٌَ داٌكگاهُا در ارجتاط ةا ٌگؼشُای ازحياّی ،کاری ،اظالكی و ازحياّی اؿث کَ ةا
جّزَ ةَ کارکؼدُای امهی (آىّزش ،پژوُف ،ىغیؼیث و ّّاىم ىضیٌی) از ىضیي ظارج و فْانیثُایكان
قکم ىیگیؼد؛ ةٍاةؼایً ةؼای اؿحعؼاج ىؤنفَُای ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه و ىٌانَْ ایً ىؤنفَُای در ؿٌش
گؼوه آىّزقی ،پؾ از ةؼرؿی ادةیات پژوُف در داظم و ظارج از کكّر در ةازه زىاٌی (،)1398-1390
( )2019-2008در ىسيّع  11پژوُف اٌحعاب قغٌغ کَ ظالمَ یافحَُای آنُا در زغول ( )1قؼح داده
قغهاؿث .پؾ از آن ىّنفَُای کَ ةا فؼاواٌی ةیكحؼی در پیكیٍَ ادةیات جکؼار قغه ةّدٌغ ةَ ٍّّان ىّنفَُای
ىـئّنیث ازحياّی گؼوه آىّزقی ةؼای ىٌانَْ ووْیث گؼوه آىّزقی ىّرد ةؼرؿی اؿحفاده قغٌغ.

زغول ( )1واکاوی پیكیٍَ ادةیات داظم و ظارج از کكّر در كهيؼو ىّنفَُای ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه
ٌّیـٍغه /

ٍّّان پژوُف

ٌلف و ىّنفَُای ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه

ٌّیـٍغگان
قفائی یاىچهّ و

ىٌانَْ قٍاظث ووْیث ىّزّد ىـئّنیث

ىـئّنیث داٌكگاه ةَ نضاظ ازحياّی و زیـث ىضیٌی؛ آىّزش

ُيکاران ()1397

ازحياّی داٌكگاه ىتحٍی ةؼ انگّی واالیؾ

ىـئّالٌَ ةؼای ىحعننان و قِؼوٌغان؛ ىغیؼیث ازحياّی داٌف و

ةؼ اؿاس دیغگاه اّىای ُیئث ّهيی

ىكارکث ازحياّی و صيایث ىٍـسو داٌكگاه از جّؿَْ پایغار

داٌكگاه جِؼان
اةْاد ةكؼ دوؿحاٌَ؛ اكحنادی؛ كاٌٌّی؛ اظالكی و فٍاوراٌَ

صتیتی و ُيکاران

ىؤنفَ ُای ارجلای ىـئّنیث پػیؼی

()1395

ازحياّی داٌكگاه آزاد اؿالىی

صـٍی و ُيکاران

جضهیم ىغل ىْادالت ؿاظحاری دیغگاه

ٌّع دوؿحی؛ صلّق ةكؼ؛ ىـائم زیـث ىضیٌی؛ اظالق صؼفَای و

()1393

اّىای ُیئث ّهيی درةاره ىـئّنیث

ىـئّنیث در كتال ُيکاران

ازحياّی
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ازحياّی و ارجلاء ارزشُا ىیةاقغ (پاچّن .)2009 ،1در گؽاره جْؼیفی دیگؼ دیال کاؿحم و ُيکاران)2010( 2

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی119/ ...
ُيکاران ()1393

داٌكگاهُا ةا اؿحفاده از جکٍیک دنفی فازی

ىـئّنیث زیـث ىضیٌی؛ ىـئّنیث ٌّع دوؿحی

در داٌكگاه قیؼاز
گانّاو 1و ُيکاران

ّّاىم ىّدؼ ةؼ زِث گیؼی ىـئّنیث

()2019

ازحياّی قؼکث داٌكسّیان در آىّزش

اكحنادی؛ كاٌٌّی؛ فْانیثُای داوًهتاٌَ؛ اظالكی

ّانی
چً 2و ُيکاران

ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاُی قٍاؿایی

ىـئّنیث ازحياّی ةایغ از ًؼیق رفحار قفاف و اظالكی ةَ جّؿَْ

()2015

پایَ اظالكی در ىّؿـات آىّزش ّانی

پایغار ،ؿالىث و رفاه زاىَْ کيک ىیکٍغ ةا جّزَ ةَ اٌحُارات

اصيغ)2012( 3

آیا داٌكگاه ىیجّاٌغ ةَ ٍّّان یک پیكؼان

فْانیحُای داوًهتاٌَ؛ رفحار و اكغاىات در زِث ةِتّد زاىَْ؛ جِْغ ةَ

ةؼای ىـئّنیث ازحياّی قؼکثُا ّيم

جّؿَْ اكحنادی؛ جّؿَْ ؿؼىایَ اٌـاٌی؛ صفاَث از ىضیي زیـث؛

ذیٍفْان ،ىٌاةق ةا كّاٌیً كاةم ازؼا و ُيچٍیً ىٌاةق ةا ٍُسارُای
ةیًانيههی رفحاری جؼویر یاةغ.

کٍغ؟
کؽادا)2011( 4

اٌٌتاق كاٌٌّی و اظالكی؛  )7ىكارکث ازحياّی

ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاُی ةَ ٍّّان

ىكارکث داٌكگاه ةؼای دؿحیاةی ةَ زاىَْ پایغارجؼ از ًؼیق آىّزش

یک چانف ةؼای ىغیؼیث اؿحؼاجژیک

(یادگیؼی ظغىات) ،پژوُف ،رُتؼی ازحياّی ،جِْغ و اكغاىات

آىّزش ّانی :ىّرد اؿپاٌیا

ازحياّی ىیةاقغ .در ایً دیغگاه ،داٌكسّیان در صّزه ىـئّنیث
ازحياّی و در ىّؿـات آىّزش ّانی ٌلف کهیغی دارٌغ .در فؼایٍغ
آىّزش صؼفَای ظّد ،آٌِا ةَ ٍّّان ّّاىم ازحياّی درگیؼ در زاىَْ
ىغٌی ىكغّل ةَ کار ىی قٌّغ

ٌساجی و ُيکاران

ىـئّنیث ازحياّی قؼکثُا و داٌكگاهُا:

()2011

ىٌانَْ در ىّردی وب ؿایث ُای 10

صکيؼاٌی ؿازىاٌی؛ صلّق ةكؼ؛ قیّهُای اٌسام کار؛ قؼایي ىضیٌی؛
جؼویر ّغانث؛ ىـائم داٌكسّیان؛ ىكارکث ازحياّی

داٌكگاه ةؼجؼ زِان
واؿیهیـکا و

جّؿَْ ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاه :یک

گـحؼش ىـئّنیثپػیؼی در دو ةْغ فؼدی و اظالكی؛ جؼویر اظالق

ُيکاران ()2010

ىغل ةؼای چانفُای زاىَْ ىغٌی زغیغ

داٌكگاُی؛ دؿحیاةی ةَ زیـث ةّم پایغار؛ فؼایٍغُای ىغیؼیحی ،آىّزقی

وانیؾ)2008( 5

ىـئّنیث ازحياّی داٌكگاُی :فهـفَ

ادؼات ؿازىاٌی کَ زٍتَُای ىؼجتي ةا کار ،ىضیي زیـث و ّادات

زغیغ ىغیؼیث اظالكی و ُّقيٍغ ةؼای

زٌغگی روزىؼه در پؼدیؾُای داٌكگاه را پیٌّغ ىی دُغ و ىٍسؼ ةَ

داٌكگاهُا

ارزشُایی ىیقّد کَ ّيغی یا غیؼ ّيغی ىّرد صيایث كؼار

و پژوُكی؛ پغیغار قغن گفحيان جْاىهی ةیً زاىَْ و داٌكگاه

ىیگیؼٌغ و ةؼ افؼاد و ظاٌّادهُای آٌِا جادیؼ ىیگػارد؛ ادؼات آىّزقی
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ّهی ىضيغنّ و

 .قٍاؿایی ىّنفَُای ىـئّنیث ازحياّی

ىـئّنیث آىّزش و پژوُف؛ ىـئّنیث كاٌٌّی؛ ىـئّنیث اظالكی؛
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کَ قاىم ُيَ چیؽ ىؼةّط ةَ فؼایٍغُای یادگیؼی جغریؾ و ؿاظحار
قٍاؿاٌَ و دیً قٍاظحی ،رویکؼدُای ٌُؼی ،ظٌّط جضلیق ،فؼایٍغُای
جّنیغ و اٌحكار داٌف اؿث کَ ىٍسؼ ةَ قیّه ىغیؼیث داٌف؛ جادیؼات
ازحياّی

ىؤنفَ ُای اصناء از ىٌانْات پیكیً در ٌگاره ( )1ىغل ىفِّىی پژوُف ةَ جنّیؼ کكیغه قغهاؿث؛
ٌگاره ( )1ىغل ىفِّىی پژوُف

روش پژوُف
ایً پژوُف ةا روش جضهیم ىضحّای کیفی جغویً قغه اؿث .زاىَْ ىّرد کاوش در ایً پژوُف گؼوه آىّزقی
ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان ىیةاقغٌ .يٌَُّای ةَ کار گؼفحَقغه کهیَ اّىای ُیئثّهيی،
داٌكسّیان در دو ىلٌِ (ارقغ و دکحؼی) گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی داٌكگاه جِؼان در گؼایفُای ىعحهف
ىیةاقغ .زِث ٌيٌَّگیؼی از روش ٌيٌَّگیؼی ُغفيٍغ ( )Purposeful samplingاؿحفاده قغ چؼاکَ اّىای
ُیئثّهيی و داٌكسّیان دکحؼی و ارقغ ةیكحؼیً اًالّات را در ظنّص ّيهکؼد گؼوه در اظحیار كؼار
ىیدٍُغ .از ایً ىیان ،جْغاد ٌ 22فؼ از اّىای ُیئثّهيی و داٌكسّیان ةؼای اٌسام ىناصتَ گؽیٍف قغٌغ و
ٌيٌَّگیؼی ٌیؽ جا زىاٌی اداىَ پیغا کؼد کَ اقتاع ٌُؼی ( )Theoretical saturationصامم قغ .اةؽار گؼدآوری
اًالّات ،ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحار ةّد کَ ةَ دنیم اٌٌْافپػیؼی ةاال آن اؿحفاده قغ ،ةٍاةؼایً فؼایٍغ ىناصتَ
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ةؼٌاىَ درؿی اؿث؛ جأدیؼات قٍاظحی کَ اقاره ةَ گؼایكات ىْؼفث

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی121/ ...

ةَگٌَّای ةّد کَ ةؼای پاؿعگّیان چٍغ پؼؿف امهی ةاز ىٌؼح ىیقغ و ةَ آنُا ازازه داده ىیقغ جا جسؼةیات

زغول ( )2كهيؼو و ویژگیُای ىناصتَقٌّغگان
اّىای ُیئثّهيی گؼوه ىغیؼیث

ىؼجتَ ّهيی

زٍـیث

و ةؼٌاىَریؽی آىّزش داٌكگاه

ىؼد

زن

جِؼان

2

0

1

1
زٍـیث

داٌكسّیان دکحؼی گؼوه ىغیؼیث

اؿحاد گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی
اؿحادیار گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی
رقحَ جضنیهی

و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه

5

1

ىغیؼیث آىّزش ّانی

جِؼان

3

2

اكحناد و ىغیؼیث ىانی آىّزقی

0

2

ىغیؼیث آىّزقی

داٌكسّیان کارقٍاؿی ارقغ گؼوه
ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی

زٍـیث
2

رقحَ جضنیهی
3

ىغیؼیث آىّزقی

دادهُای ةا اؿحفاده از جضهیم ىضحّای کیفی (اؿحلؼایی) جضهیم و دؿحَةٍغی قغٌغ .درروش جضهیم ىضحّای
اؿحلؼایی پژوُكگؼ از ةَکارگیؼی ًتلات از كتم جْییًقغه ،ازحٍاب ىیورزد در ّّض ،ازازه ىیدُغ کَ ًتلَ
و ٌاىكان از درون دادهُا اصناء قّد .در ایً روشٌ ،لٌَ قؼوع گؼدآوری دادهُا ،اُغاف پژوُف اؿث؛
ةٍاةؼایً ،پژوُكگؼ در دادهُا کاىالً غؼق قغه جا ةَ یک درك یا ةنیؼت زغیغی دؿث پیغا کٍغ .اةحغا جضهیم
دادهُا ةا ظّاٌغن ىکؼر ىحً ةؼای غًَّور قغن در آنُا و یافحً یک درك کهی آغاز ىیقّد .ؿپؾ ىحّن ،کهيَ
ةَ کهيَ ظّاٌغه ىیقّد جا کغُا اؿحعؼاج قٌّغ .ایً فؼایٍغ ،ةَ ًّر پیّؿحَ از اؿحعؼاج کغُا جا ٌام گػاری
آنُا ،جغاوم ىییاةغ پؾ از آن کغُا ةؼ اؿاس جفاوتُا یا قتاُثُایقان ،در داظم ًتلات دؿحَةٍغی ىیقٌّغ
و در پایان ةَ ازای ُؼ ىفِّم ،قّاُغی از ىحً ٌلم كّل ىیگؼدد (ىّىٍی راد و ُيکاران .)1392 ،ةؼای دؿحیاةی
ةَ پایایی در یافحَُای ایً جضلیق ،از چٍغ جکٍیک اؿحفاده قغهاؿث؛  )1جضهیم و ةازةیٍی جّؿي ُيکاران
پژوُف :ةغیً مّرت کَ ةْغ از جضهیم ىضحّایی ىناصتَُا ،پژوُكگؼٌ ،حایر آنُا در اظحیار پژوُكگؼ ُيکار
كؼار داد جا ٌُؼ جعننی و کارقٍاؿی ظّد را در زىیٍَ ٌضّه جضهیم دادهُا ةیان کٍٍغ و ةا ةؼرؿیُای ىکؼر،
ارائَ یافحَُا اٌسام قغ  )2اؿحفاده از جکٍیک کٍحؼلُای اّىاٌ :حایر جضهیم ةؼای ةؼظی از پاؿعگّیان ارؿال قغ

Denzin & Lincoln

1
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و دیغگاهُایكان را قؼح دٍُغ (دیٍؽیً و نیٍکّل.)2011 ،1

 /122فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

جا از واکٍف آنُا در ىؼصهَ گؽارش آگاُی صامم قّد؛  )3ظّدةازةیٍی ىضلق 1:در ًی فؼایٍغ گؼدآوری دادهُا

یافحَُا
در ىؼصهَ ٌعـث ،کغگػاری ةاز اٌسام قغ .ىحً جيام ىناصتَ پؾ از پیادهؿازی چٍغیً ةار ىٌانَْ قغ و پؾ
از جکَ جکَ قغن ىحً ةؼای اصناء ،ىفاُیو کهیغی ةَ جفکیک ُؼ ىناصتَ ،اؿحعؼاج قغٌغ کَ زِث رّایث
ایساز و اظحنار ٌّیـی از آوردن ىفاُیو ةَ جفکیک جياىی ىناصتَُای ظّدداری قغ .در ىؼصهَ دوم ،جضهیم
ىفاُیو ةَ جفکیک ُؼ ىؤنفَ ،پؾ از اؿحعؼاج ىفاُیو ةَ دنیم وزّد ٌُؼات ىحفاوت در راةٌَ ةا ایً ىّنفَُا در
گؼوه آىّزقی در پیادهؿازی و ًؼاصی زغاولُ ،و گؽارهُای ُيـّ و ُو گؽارهُای ٌاُيـّ ةَ ُيؼاه کغ آنُا
آورده قغ و در ىؼصهَ ةْغ ةا وزندُی ةَ کغ ىناصتَ قٌّغگان ،ووْیث گؼوه آىّزقی در ایً ىّنفَُا در
كانب ٌيّدار درمغی جؼؿیو قغ و پؾ از آن ةؼای ُؼ یک از گؽارهُا ٌيٌَّ ٌلم كّلُای از ىناصتَ قٌّغگان
ةیان قغ.
پاؿط ةَ ؿّال ٌعـث پژوُف ،ووْیث ىؤنفَ اظالكی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در
كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟ ًتق فؼایٍغ قؼح قغه در ةاال پؾ از پیادهؿازی و ظّاٌف
ىناصتَُا ىفاُیو کهیغی و گؽارهُای ُيـّ و ٌاُيـّ جضهیم و دؿحَةٍغی قغٌغ.
زغول ( )5ووْیث ىؤنفَ اظالق در گؼوه آىّزقی ىّرد ىٌانَْ
کغُا

گؽارهُای ىٍفی

کغُا

گؽارهُای ىذتث
اظالق آىّزقی

کغ /10کغ  /11کغ

ّغم رّایث ّغانث ةیً داٌكسّیان ىعحهف /کو

جّاوِ ّهيی اّىای ُیئث ّهيی گؼوه/

کغ  /2کغ  /3کغ /4

 /12کغ  /14کغ

جّزِی ةَ قایـحگی ُای داٌكسّیان در ارزیاةی

داٌف جعننی ةاالی اؿاجیغ /فؼاُو کؼدن

کغ  /5کغ  /6کغ /7

 /15کغ  /17کغ

ُاّ /غم پاؿعگّیی و دؿحؼؿی اّىای ُیئث

زىیٍَ ُای ةؼای رقغ داٌكسّیان ىـحْغ/

کغ  /9کغ  /11کغ /13

 /18کغ  /19کغ

ّهيیّ /غم جّزَ ةَ ٌُؼ داٌكسّیان در اٌحعاب

جّزَ ةَ جفکؼ اٌحلادی در آىّزش /رّایث

کغ  /16کغ  /19کغ

 /21کغ 22

ىضحّا درؿی و روش جغریؾ /وكث قٍاس

اؿحاٌغادرُای آىّزقی /ةَ روز ةّدن

 /20کغ 22

ٌتّدن اّىای ُیئث ّهيی در جكکیم کالس ُا/

اّىای ُیئث ّهيی /اٌٌْاف پػیؼی در

ةَ روز ٌتّدن داٌف اؿاجیغ در فؼایٍغ یاددُی و

ةؼظّرد ةا داٌكسّیان /ایساد فؼمث ُای

self-monitoring

1
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و جضهیم ٌیؽ ةؼای افؽایف كاةهیث اّحتار مّرت گؼفحَ اؿث.

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی123/ ...
ةَ داٌكسّیان /وزّد ةی اظالكی و ةی ّغانحی

داٌكسّیان /رّایث اؿحاٌغاردُای اظالكی

در ارزیاةی داٌكسّیان /جکتؼ ّهيی اؿاجیغ /زىان

در آىّزش /ارائَ جکانیف ىٍاؿب و ىحٍاؿب

کو اظحناص دادن ةَ داٌكسّ /رفحارُای

ةا اُغاف درس /آىادگی اؿاجیغ پیف از

ٌاىٍاؿب اؿاجیغ در درس و ّغم ةؼاٌگیعحً

ورود ةَ کالس /در ٌُؼ گؼفحً ٌیاز داٌكسّ

ّالكيٍغی ةَ درس در داٌكسّیان/ؿِم گیؼی

در جغریؾٌ /تّد ٌگاه زٍـیحی در ٌيؼه

فؼایٍغ آىّزشٌ /اجّاٌی در اٌحلال و جفِیو ىٌانب/

دادن /ارزیاةی و ٌيؼه دُی ّادالٌَ/

ىٍاؿب ٌتّدن جغریؾ جیيی در ةیً اّىا گؼوه/

ةؼگػاری صغ ٌناب کالس ُا در جؼم/

ظـاؿث در ًؼح ىتاصخ ّهيی و اٌحلال آن ةَ

رّایث صغ ٌناب زىان کالس /پاؿعگّیی

داٌكسّیانّ /غم جّزَ ةَ جّاٌایی ُای فؼدی در

ىٍاؿب

جغریؾ /جّزَ ةَ ىٍافِ فؼدی ةَ زای ىٍافِ
زيْی /وزّد ؿّگیؼی ذٍُی در ٌيؼه دادن/
اٌفْال و رویکؼد ىٍفْث ًهتاٌَ در جغریؾ/
ازتار داٌكسّیان ةَ اؿحفاده از ىٍاةِ اؿحاد /پایتٍغ
ٌتّدن ةَ كّل و كؼارّ /غم پاؿعگّیی ةَ
داٌكسّیان /وزّد ٌگاه زٍـیحی در ٌيؼاه دادن
اظالق پژوُكی

کغُا

کغُا

کغ  /7کغ  /8کغ

وادار کؼدن داٌكسّیان ةَ ٌّقحً ىلانٌَ /تّد

جّزَ ةَ ىـائم اظالكی در پژوُف در ةیً

کغ  /1کغ  /2کغ /4

 /12کغ  /16کغ

ىكارکث و جْاىم گؼوُی در اٌسام پؼوژه ُا/

اّىای ُیئث ّهيی ّ /غم ازتار

کغ  /7کغ  /9کغ /10

 /19کغ  /21کغ

ةازةیٍی ٌکؼدن کارُای پژوُكی داٌكسّیان/

داٌكسّیان ةَ ٌّقحً ىلانَ /رّایث ىانکیث

کغ  /11کغ  /15کغ

22

وزّد فكارُای ةؼ داٌكسّیان در اٌحعاب اؿحاد

ىٍّْی در پژوُف ُا /جِْغ اظالكی اؿاجیغ

 /16کغ  /20کغ 22

راٍُيا /ةی ّغانحی و ىكعل ٌتّدن ؿِو واكْی

و داٌكسّیان در اٌسام پژوُف ُاّ /غم

افؼاد در اٌسام پژوُف /ىكارکث ٌغاقحً در

ؿّء اؿحفاده از داٌكسّیان در پژوُف/

فؼایٍغ اٌسام پژوُف

آزادی ّيم داٌكسّ در اٌحعاب ىّوّع
پایان ٌاىَ و اؿحاد راٍُيا

کغُا

اظالق ارجتاًی

کغُا

کغ  /7کغ  /8کغ

ٌاىٍاؿب ةّدن ووْیث ارجتاًی ةیً اؿاجیغ/

جْاىالت ىٍاؿب اؿحاد ةا داٌكسّ /رّایث

کغ  /1کغ  /2کغ /4

 /10کغ  /11کغ

جْاىم ٌاىٍاؿب ةا داٌكسٌّ /تّد جْاىم ّهيی و

زٍتَ ُای اظالكی و ارجتاًی ةیً اّىای

کغ  /5کغ  /7کغ /11

 /12کغ  /14کغ

ميیياٌَ ةیً داٌكسّیانٌ /گاه ةاال ةَ پاییً در

ُیئث ّيهی گؼوه /رّایث اصحؼام اؿاجیغ

کغ  /19کغ 22

 /15کغ  /16کغ

جْاىم ةا داٌكسّیان /ةؼظّرد ٌاىٍاؿب کارقٍاس

ةازٌكـحَ /رّایث اصحؼام و جکؼیو

 /17کغ  /18کغ

گؼوه ةا داٌكسّیان /روصیَ غیؼ ىٌٍْف اّىای

داٌكسّیان

 /19کغ 21

گؼوه /زّ ٌاىٍاؿب ةیً داٌكسّیان و اؿاجیغ در
گؼوهٌ /تّد کارگؼوُی در ةیً اّىای گؼوه/
ّغم جيایم اؿحاد ةَ ةؼكؼاری رواةي ميیياٌَ ةا
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یادگیؼی /رّایث ٌکؼدن ّغانث در فؼمث دادن

ةؼاةؼ و دوری از جتْیه در ةؼظّرد ةا

 /124فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399
داٌكسّ /ىٍیث و غؼور ّهيی اّىای گؼوه/
ميیياٌَ در کالس ُای درس /ارزش كائم
ٌتّدن ةؼای وكث داٌكسّیان /زّ ٌاىٍاؿب
ارجتاًی و ىتحٍی ةؼ صـادت در ةیً داٌكسّیان/
در ٌُؼ ٌگؼفحً قعنیث داٌكسّیان در
جْاىالت

ٌگاره (  ) 2ووْیث ىّنفَ اظالق آىّزقی در گؼوه آىّزقی
مخالف

موافق

43%
57%

ٌيٌَّ ٌلم كّل (« )18اؿاجیغ امالً ةؼای وكث داٌكسُّا ارزش كائم ٌیـحٍغ ،ظیهی وكث ُا قغه ةْىی از
اؿاجیغ امالً ةَ ىّكِ ؿؼکالس صاوؼ ٌكغن و در ظیهی از ىّارد قغه ظارج از کالس درس وكحی داٌكسّیی ةا
یک اؿحاد كؼار ىالكات داره ظیهی ىٌْم ىی قّد صاال اىکان دارد کار اون داٌكسّ ةا اؿحاد ُيف ةؼای یک
دكیلَ ةاقغ اىا اىکان دارد ةؼای ُيیً یک دكیلَ داٌكسّ ؿاّث ُا ىٍحُؼ ةاقغ»
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قعنیث ةؼظی از اّىای گؼوه در ٌتّد رواةي

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی125/ ...

مخالف

موافق

42%
58%

ٌيٌَّ ٌلم كّل (« )12از ٌُؼ پژوُكی ُو ىذال ُيَ زا جّی ایً زا ُو ةی اظالكی ُایی ُـث .از ٌُؼ
پژوُف ،ةی اظالكی جّی اؿحعؼاج ىلاالت و امؼار ةؼای ةّدن اؿيكّن جّی کارُای کَ اٌسام دادن ،ةازةیٍی
ٌکؼدن کارُای پژوُكی داٌكسّیان ،امؼار ةَ غٍی کؼدن رزوىَ قّنٌ »...يٌَّ ٌلم كّل (« )21جّی ظّد
پژوُف درٌُؼ گؼفحً ؿِو افؼاد .چّن ةْىی وكحا روی پژوُف امال کار ٌکؼدم اؿيو ىیاد یا کار کؼدم اؿيو
ىیاد ونی جادیؼ ؿِيو ظیهی وكث جضث جادیؼ ُژىٌّی ُـث ىْيّال افؼاد جّی ؿیـحو ُژىٌّی ،جاةِ ىیكً کَ
فالٌی ایً ىؼجتَ اش فالٌی ىیحٌَّ ایً کار رو ةا ىا ةکٍَ و ...ایٍلغ ایً چیؽا زیاد قغه کَ داٌكسُّا جّی
کارپژوُكی ،ؿهٌَ پػیؼ قغن»
ٌگاره (  ) 4ووْیث اظالق ارجتاًی در گؼوه آىّزقی
مخالف

موافق

40%
60%

ٌيٌَّ ٌلمكّل (« )2رواةي اؿاجیغ ةاُو ظّب ٌیـث اصـاس ىیکٍو یَ امٌکاك ىٍافْی دارن کَ ةاّخ ىیكَ
جّی جنيیو گیؼی ُاقّن ىؤدؼ واكِ ةكَ دظیم ىیکًٍ جّی جنيیو ُاقّن کَ داٌكسّ ایً وؿي كؼةاٌی ىیكَ
ةْىاً ةا جّزَ ةَ گؼایف و رقحَ قّن ىكکم پیف ىیاد»
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ٌگاره (  ) 3ووْیث اظالق پژوُكی در گؼوه آىّزقی

 /126فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

پاؿط ةَ ؿّال دوم پژوُف ،ووْیث ىؤنفَ كاٌٌّی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در

زغول ( )6جضهیم ووْیث ىؤنفَ كاٌٌّی در گؼوه آىّزقی
کغُا

گؽاره ُای ىٍفی

گؽاره ُای ىذتث

کغُا

کغ /8کغ /10

ّغم پایتٍغی ةَ كّاٌیً و ىلؼرات در

جّزَ و پایتٍغی ةَ كّاٌیً /پاؿعگّیی گؼوه ةَ

کغ  /1کغ  /2کغ  /3کغ /4

کغ  /11کغ /12

گؼوهّ /غم اٌٌْاف پػیؼی كاٌٌّی در

كّاٌیً داٌكکغه و داٌكگاه /رّایث صلّق

کغ  /5کغ  /6کغ  /7کغ /9

کغ  /14کغ /19

ةؼاةؼ داٌكسّیان /اّيال ؿهیلَ ای

داٌكسّیان در گؼوه /ارائَ اًالّات ةَ ىّكِ

کغ  /11کغ  /13کغ /14

کغ 22

كاٌّن /ةؼظّرد جتْیه آىیؽ كاٌٌّی ةا

درةاره آئیً ٌاىَ ُا ةَ داٌكسّیان /اصحؼام ةَ

کغ  /15کغ  /16کغ /17

داٌكسّیان /اًالع رؿاٌی ٌاىٍاؿب

جِْغات كؼاردادی كاٌٌّی فی ىاةیً /اٌٌْاف

کغ  /18کغ  /20کغ /21

درةاره آئیً ٌاىَ ُا ةَ داٌكسّیان

پػیؼی كاٌٌّی اّىای گؼوه

کغ 22

ٌگاره (  ) 5ووْیث ىّنفَ كاٌٌّی در گؼوه آىّزقی
مخالف

موافق

28%

72%

ٌيٌَّ ٌلم كّل (« )2در ةْغ كاٌٌّی ،ةَ ٌُؼ ىیاد گؼوه ىا ةَ قغت ةَ كّاٌیً داٌكکغه و داٌكگاه پایتٍغه ىذال در
ُيیً ىلٌِ جضنیهی دکحؼی ةَ قغت ٌـتث ةَ رّایث زىاٌتٍغیِا ؿعثگیؼی ىیکٍٍغ جا در كتال داٌكگاه ةحًٌّ
پاؿعگّ ةاقٍغ»
پاؿط ةَ ؿّال ؿّم پژوُف ،ووْیث ىؤنفَ ىكارکث ازحياّی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی داٌكگاه
جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟
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كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی127/ ...
زغول ( )7جضهیم ووْیث ىؤنفَ ىكارکث ازحياّی در گؼوه آىّزقی

کغ /1کغ /2کغ  /4کغ

ّغم ارجتاط دو زاٌتَ گؼوه ةا زاىَْ ةیؼوٌیٌ /تّد ارجتاط ةیً پژوُف ُا و ىـائم زاىَْ /وْف در ىكارکث

 /5کغ  /6کغ  /7کغ

ازحياّیٌ /تّد ارجتاط ةیً گؼوه و ىٌٍلَ گیكاٌ /اىؼةّط ةّدن دروس و آىّزش ُا در زىیٍَ ىـئّنیث ازحياّی/

 /8کغ  /9کغ  /10کغ

ٌتّد ارجتاط ارگاٌیک ةیً گؼوه و آىّزش و پؼورش /ىكارکث ٌکؼدن در ىـائم ازحياّیّ /غم صيایث از اكغاىات

 /11کغ  /12کغ /13

داوًهتاٌَ داٌكسّیان ةؼای ازحياعّ /غم جيایم و اٌگیؽه اّىای ُیئث ّهيی ةؼای ىكارکث در ٌِادُای ازحياّی/

کغ  /14کغ  /15کغ

ٌتّد ةؼٌاىَ ای در زىیٍَ ىكارکث ازحياّی در گؼوه /وْف ارجتاًی اّىای گؼوه ةا ُيحایان در گؼوه ُا و

 /16کغ  /17کغ /18

داٌكکغه ُای دیگؼٌ /تّد دغغغَ ازحياّی در ةیً اؿاجیغٌ /اىٍاؿب ةّدن ؿيیٍارُای ةؼگؽار قغه جّؿي گؼوه/

کغ  /19کغ  /20کغ

اٌؽوای ّهيی اّىای ُیئث ّهيی گؼوهٌ /تّد اصـاس ٌیاز در جْاىم ةا زاىَْ در ةیً اّىای ُیئث ّهيی /وزّد

 /21کغ 22

صغاكم ارجتاط ّهيی ةا گؼوه ُا و داٌكکغه ُای دیگؼ /ةی اًالّی از ىلّنَ ىكارکث ازحياّی و ىؤنفَ ُای

ىذتث

جكکیم دٍُغه آنٌ /گؼش ىٍفْث ًهتاٌَ در ىكارکث ازحياّی

ٌگاره (  ) 6ووْیث ىّنفَ ىكارکث ازحياّی در گؼوه آىّزقی
موافق

مخالف

0%

100%

ٌيٌَّ ٌلمكّل (« )8ىؼدم ىضهَ گیكا و پم ٌنؼ ظغىات ایً داٌكکغه را ٌيیقٍاؿٍغ ،ىكکالت ىؼدم ىضهَ گیكا
در ةؼٌاىَ آىّزقی اؿاجیغ غایب اؿث .ةؼای ىذال ٌاٌّایی و ةاٌک کكاورزی کَ در ٌؽدیکی ایً داٌكکغه اؿث
جٌْیم قّد کاىالً ىضـّس اؿث ،اىا اگؼ داٌكکغه رواٌكٍاؿی و ّهّم جؼةیحی داٌكگاه جِؼان یک روز ،یک ىاه
و یا صحی یک ؿال جٌْیم قّد در ووْیث زٌغگی و ىكکالت ىؼدم ایً ىضهَ فؼكی ىیکٍغ؟!»
پاؿط ةَ ؿؤال چِارم پژوُف ،ووْیث ىؤنفَ زیـثىضیٌی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی داٌكگاه
جِؼان در كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟
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کغُا

گؽاره ُای ىٍفی

گؽاره ُای

کغُا

 /128فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399
زغول ( )8جضهیم ووْیث ىؤنفَ زیـثىضیٌی در گؼوه آىّزقی

کغ /2کغ  /4کغ  /5کغ /8

ّغم جّزَ ةَ ىـائم زیـثىضیٌیٌ /تّد ارجتاط ةیً فْانیثُای گؼوه ةا ىـائم ىضیي زیـحیّ /غم

ىنؼف ةِیٍَ ىٍاةِ

کغ 1

کغ  /9کغ  /10کغ  /11کغ

جّزَ ةَ ىـائم ىضیي زیـحی در آىّزشُا /ةیجّزِی ةَ ىـائم زیـثىضیٌی در پژوُفُاٌ /تّد

ًتیْی و جّزَ ةَ

 /12کغ  /13کغ  /14کغ

ةؼٌاىَ ىٍـسو درةاره ىـائم زیـثىضیٌیٌ /تّد ةؼٌاىَُای آگاُیةعف در زىیٍَ ىضیيزیـث/

ىـائم زیـثىضیٌی/

 /15کغ  /16کغ  /17کغ

ٌتّد كاٌٌّی در زىیٍَ صيایث از ىـائم ىضیي زیـحی /در اونّیث ٌتّدن ةؼٌاىَُای زیـثىضیٌی

 /18کغ /19کغ  /20کغ

در گؼوه /غفهث از ىـائم زیـثىضیٌی /ىحِْغ ٌتّدن افؼاد در كتال ىضیيزیـث

 /21کغ 22

ٌگاره (  ) 7ووْیث ىّنفَ زیـث ىضیٌی در گؼوه آىّزقی
موافق

مخالف
5%

95%

ٌيٌَّ ٌلمكّل (« )14امالً ةَ ىـائم زیـثىضیٌی اُيیث ٌيیغن اگؼ چٍیً چیؽُای ةاقَ ىٌيئً ىا ُو در
زؼیان ةاقیو یا ةَ مّرت انکحؼوٌیکی یا ةَ مّرت پّیف ُای یا ةؼوقّری یا ؿعٍؼاٌی ةػارن ةؼای ورودی
ُای زغیغ ةگً گؼوه ایً فْانیث ُا رو داره و قيا ُو ىیحٌّیغ ىكارکث کٍیغ یا ٌحایر اون ىكارکث رو ةگَ»...
پاؿط ةَ ؿّال پٍسو پژوُف ،ووْیث ىؤنفَ اكحنادی گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی داٌكگاه جِؼان در
كتال داٌكکغه ،داٌكگاه و زاىَْ چگٌَّ اؿث؟
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کغُا

گؽارهُای ىٍفی

گؽارهُای ىذتث

کغُا

ىٌانَْ ىـئّنیث ازحياّی گؼوهُای آىّزقی129/ ...
زغول ( )9جضهیم ووْیث ىؤنفَ اكحنادی در گؼوه آىّزقی

کغ  /2کغ  /5کغ

ٌتّد ارجتاط اكحنادی ةیً گؼوه و زاىَْ ةیؼوٌیٌ /تّد ارجتاط ىٍـسو ةیً اّىای گؼوه ةا مٍْث/

 /6کغ  /7کغ /9

کارةؼدی ٌتّدن پایان ٌاىَ ُا و ىلاالت در راةٌَ ةا مٍْثٌ /اجّاٌی در راه اٌغازی کـب و کار کارآفؼیٍاٌَ

کغ  /10کغ /11

ةْغ از فارغ انحضنیهی /ةی جّزِی ةَ فؼمث ُای قغهی و ةِتّد ووْیث اقحغال داٌكسّیان /كٌِ

کغ  /12کغ /13

ارجتاط ةا فارغ انحضنیالن پؾ از پایان دوره جضنیهیٌ /تّد دوره ُای کارورزی ةؼای داٌكسّیان در

کغ  /15کغ /16

مٍْثٌ /تّد ارجتاط ُغفيٍغ ةیً گؼوه و ؿازىان ُای مٍْحی /ةغةیٍی ةؼظی از اّىای گؼوه ةَ مٍْث/

کغ  /17کغ /18

پاییً ةّدن روصیَ اقحغال آفؼیٍی اّىای گؼوهٌ /تّد ىكّق ُای ةؼای ارجتاط داٌكسّ ةا مٍْثٌ /غاقحً

کغ  /19کغ /20

دغغغَ اكحنادی در ةیً اّىای ُیئث ّهيی /ةؼظّرد ٌاّادالٌَ و جتْیه آىیؽ در ارجتاط دُی داٌكسّیان

کغ  /21کغ 22

در مٍْث

ىذتث

ٌگاره (  ) 8جضهیم ىّنفَ اكحنادی در گؼوه آىّزقی
مخالف

موافق
0%

100%

ٌيٌَّ ٌلمكّل (« )18گؼوه ىا قغه فلي جغریؾ جئّری ةغون ایٍکَ ىا در ّيم واكْاً یاد ةگیؼیو ایً جئّریُا رو
پیاده کٍیو و ّيالً آىّزش و یادگیؼی ٌنفَ ىی ىٌَّ ،ظیهی ةغ کَ گؼوه ىا امالً ارجتاًی ةا مٍْث ٌغاره و ةؼای
داٌكسّیان فؼمحی رو ةؼای کـب جسؼةَ در ىضیي ظارج از داٌكگاه و ةیؼون ةَ وزّد ٌيیاره و ُيَچیؽ
آىّزش و یادگیؼی رو مؼفاً ارائَ یکىكث جئّری و ٌُؼیَ ىی دوًٌ»

ةضخ و ٌحیسَگیؼی
از ىٍُؼ ىّوّّی و پؼداظحً ةَ ىـئهَ ىـئّنیث ازحياّی از نٍؽ ظؼدجؼ و در ؿٌش گؼوه آىّزقی ،جاکٍّن
پژوُكی در ؿٌش گؼوهُای آىّزقی در داٌكگاهُای کكّر اٌسام ٌكغه اؿث ةٍاةؼایً ىیجّان از ایً صیخ
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کغُا

گؽاره ُای ىٍفی

گؽاره ُای

کغُا

 /130فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

رویکؼد ىـئهَای ایً زـحار را ٌّآوری در ایً زىیٍَ اٌگاقث .ةؼآیٍغ یافحَُای ایً ىٌانَْ ٌكان ىیدُغ
روایث در ٌلٌَ ىؼزی اظالق و ةیاظالكی كؼار دارد کَ ٌیازىٍغ جّزَ زغی ذیٌفْان گؼوه [اّىای
ُیئثّهيی ،داٌكسّیان] ىیةاقغ .در پژوُف اىؼاُی و ُيکاران ( )1393ةَ جضهیم ووْیث اظالق آىّزقی
اّىای ُیئثّهيی از دیغگاه داٌكسّیان پؼؿحاری پؼداظحٍغ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ اظالق آىّزقی اّىای
ُیئثّهيی در ؿٌش ٌـتحاً ىٌهّب كؼار دارد ازایًرو ،ىیجّان گفث ةا یافحَُای ایً ةعف ُيپّقاٌی دارد.
ازآٌساییکَ آىّزش ّانی ٌُاىی صؼفَای اؿث و ىسيَّّای از رفحارُای اٌـاٌی ّاىالٌی را پّقف ىیدُغ.
افْال ایً ّاىالن ٌیؽ در ىٍافِ یا ىىار دیگؼان و ُيچٍیً در رقغ یا زوال قعنیث ظّد آٌان جأدیؼ ىیگػارد
ةٍاةؼایً ٌُام آىّزش ّانی ىیجّاٌغ ةَ نضاظ اظالكی ىّردةضخ كؼار ةگیؼد .ةؼای ىذال ،یک ٌّع جغریؾ
ىیجّاٌغ ىّزتات یادگیؼی ىٌهّب داٌكسّیان ىحٍاؿب ةا جضّالت ّهيی و جلاواُای زاىَْ ،فؼاُو ةیاوریغ یا
ٌیاورد (فؼاؿحعّاه .)1385 ،ةا ةعفةٍغی کارکؼدُای اّىای ُیئثّهيی در ؿَ ةعف؛ آىّزش ،پژوُف و
ارائَ ظغىات ازحياّی ،اظالق در آىّزش یکی از ةًىایَُای امهی در ایً کارکؼدُاؿث .چؼاکَ از ًؼیق
فْانیثُای آىّزقی اّىای ُیئثّهيی ةا گؼوهُای داٌكسّیی ىحکذؼی در ؿٌّح جضنیهی ىحفاوت در
ؿالُای گٌّاگّن ىّازَ ُـحٍغ .درواكِ اظالق آىّزش در داٌكگاه صافٍ ؿْادت و رفاه فؼدی و گؼوُی
داٌكسّیان اؿث .ىسيَّّ ّام و ىكحؼکی از امّل اظالكی ریكَدار در وّاةي آىّزقی کَ ىّردصيایث
اّىای ُیئثّهيی اؿث در  1999ىیالدی جّؿي ىضللان در داٌكگاه زان ُاپیکٍؽ ارائَ قغه اؿث کَ
ّتارتاٌغ از؛  )1اصحؼام ةَ داٌكسّیان در ىلام اٌـاٌی؛  )2ةؼاةؼ داٌـحً داٌكسّیان در ىكاوره آىّزش و ٌيؼه
دادن؛  )3جتْیث اّىای ُیئثّهيی از ىـئّنیث صؼفَای در ةؼٌاىَریؽی دروس؛ آزاداٌغیكی ٌـتث ٌگؼشُای
ىعحهف در اٌحعاب ىّوّّات درس؛  )4ةیغؼوی و ةیًؼفی در آىّزش در ةؼاةؼ جهلیً ىضحّای دروس و )5
ىضؼىاٌَ ٌگَداقحً ٌيؼه داٌكسّیان ىیةاقغ (ٌْيحی و ىضـٍی 1389 ،ةَ ٌلم از آریً پّر و ىضؼاةی.)1395 ،
در ةعف اظالق پژوُكی ٌیؽ ووْیث گؼوه آىّزقی ىػکّر ةا درمغ  58در ٌلٌَ ىؼزی زای دارد .اظالق در
پژوُف قاىم امّنی اؿث کَ راٍُيای پژوُف در ىؼاصم امهی آن و در فؼایٍغُای اٌحعاب ىـئهًَ ،ؼاصی و
جكؼیش روش جضلیق ،گؼدآوری اًالّات ،جضهیم و جفـیؼ اًالّات و جغویً و اٌحكار ٌحایر پژوُف كؼار
ىیگیؼد .در ُؼ یک از ایً ىؼاصم ،پژوُف ىيکً اؿث در ىْؼض جٍگٍاُای اظالكی ىعحهفی كؼار ةگیؼد و ٌّع
ةؼظّرد ىا در ارجتاط ةا ایً ىـائم ىیجّاٌغ ةـیار ىحفاوت ةاقغ؛ ةٍاةؼایً ةایـحی ةؼای ةؼظّرد ىٍاؿب ةا ایً
قؼایي چارچّب ىكعل و ىْیٍی وزّد داقحَ ةاقغ کَ ةحّاٌغ زهّی ایً اٌضؼاف را ةگیؼد (پیؼّالئی و
قیعْهی زاده .)1396 ،در ىٌانَْ پیؼّالئی و قیعْهی زاده ( )1396کَ ةَ ةؼرؿی ووْیث رّایث اظالق
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ووْیث اظالق در گؼوه آىّزقی ىّردةؼرؿی در ؿَ ةْغ ىحفاوت فؼازوفؼودُایی دارد .در ةْغ آىّزقی ةا 57
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پژوُكی اّىای ُیئث ّهيی داٌكکغهُای جؼةیثةغٌی و ّهّم ورزقی داٌكگاهُا دونحی قيال غؼب کكّر
ایًگٌَّ اؿحغالل کؼد کَ ةا یافحَُای ایً ةعف پژوُف ٌیؽ ُيـّیی دارد .ةًَّرکهی ،اظالق پژوُكی قاىم
دو صانث کهی اؿث؛ یکی امّل اظالكی ىؼةّط ةَ ٍّاویً و یافحَُا کَ آن را در ّتارت وزغاٌیات ىیجّان
زـحسّ کؼد و دیگؼی ،امّل اظالكی ىؼةّط ةَ روشُا و فؼایٍغُای ّهيی اؿث کَ ٍّّان ىؼةّط ةَ آن در
ّتارت ُای اىاٌث داری ةَ َِّر ىی رؿغ و ٌحایر آن در ّتاراجی ىاٌٍغ؛ مغاكث ،ةی ًؼفی ،قکاکیث ىّوّع،
ُيکاری ةا گؼوه ُای پژوُكی ظالمَ ىی قّد و ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ ظانق ادؼ جا چَ صغ ٌـتث ةَ آٌچَ ظهق
کؼده و ىٍاةِ ىٍـّب ةَ آن ،اىاٌث دار ةّده و صق ىّنف را ةَ درؿی ادا کؼده اؿث (ظانلی .)1387 ،یکی از
ىـئهَ ُای اىؼوز آىّزش ّانی ایؼان ،کو جّزِی ةَ اظالق پژوُف و افؽایف ؿؼكث ُای ّهيی اؿث .ؿلّط
اظالق در پژوُف ةَ ویژه ةؼای داٌكسّیان جضنیالت جکيیهی در ؿال ُای اظیؼ کَ روٌغ مّْدی ةَ ظّد
گؼفحَ اؿث ،ىی جّاٌغ ٌاقی از ّّاىم گٌّاگّن از ؿٌش فؼد (ؿؼكث ّيغیّ ،غم آگاُی و ،)...ؿٌش داٌكگاه
(آئیً ٌاىَ ُای ؿٍّات جضنیهی و ىضغودیث ُای زىاٌی ةَ داٌكسّیان و غیؼه) جا فؼٍُگ زاىَْ و قؼایي
ىضیٌی را فؼا گیؼد .ایً ّّاىم ةَ قکم زٌسیؼوار در پغیغ آىغن ووْیث فْهی در پژوُف ،دظیم ُـحٍغ .ةؼ
ایً اؿاس ،رّایث ٍُسارُای اظالكی جّؿي اّىای ُیئث ّهيی و ٌُارت آن ُا ةؼ ّيهکؼد پژوُكی
داٌكسّیان ّاىم ىِيی در پؼورش روصیَ اظالق ىغاری در ٌُام ُای داٌكگاُی ىضـّب ىی قّد .یافحَ ُای
ایً پژوُف ٌیؽ ٌكان ىی دُغ اّىای ُیئث ّهيی در گؼوه آىّزقی ىػکّر ،از ىٍُؼ رّایث اظالق پژوُف
در ووْیث ىٌهّةی كؼار دارٌغ؛ اىا از صیخ اظالق ارجتاًی زّ ٌاىٍاؿب ةؼ گؼوه آىّزقی ةا  60درمغ
ٌاروایحی صاکو اؿث کَ چٍیً زّ را ىی جّان در غانب گؼوه ُای آىّزقی داٌكگاه ُای ایؼان یافث و ریكَ
را ةایغ در فؼٍُگ داٌكگاه ُای ایؼاٌی و یا فؼٍُگی زیـحی زاىَْ ایؼاٌی و ٌگؼش ُا کٍغوکاو کؼد .چؼاکَ یکی
از ىكکالت ّيیق و امهی زاىَْ روصیَ فؼدگؼایاٌَ یا فؼدی ىضّری غانب افؼاد اؿث ٌحایر جضلیلات ىضللان
ٌكان داده اؿث کَ ایؼاٌیان افؼاد ظّدىضّر ،جک رو ،دٌتال ىٍافِ قعنی ،فاكغ روصیَ زيِ گؼایی و ُيکاری
ُـحٍغ (اکيهی )1387 ،ةَ ُيیً دنیم اىؼوزه یکی از ىـائهی کَ پیّؿحَ ٌُام آىّزش ّانی ةا آن ىّازَ ةّده
اؿث ،وْف جْاىالت و ُيکٍكی ُای اّىای ُیئث ّهيی [ُيچٍیً جْاىالت اّىای ُیئث ّهيی ةا
داٌكسّیان] در داٌكگاه ُاؿث .ةَ گٌَّ ای کَ ایً وْف ،ریكَ در ّلتَ ُای ازحياّی ،فؼٍُگی زاىَْ ایؼان
دارد .افؽون ةؼ ایً ةاورُا ،ؿٍث ُا و گفحيان صاکو ةؼ فىای گؼوه ُای آىّزقی ٌیؽ ،ةَ گٌَّ ای قکم گؼفحَ
اؿث کَ ةؼ گــث ةیكحؼ جْاىالت ،داىً ىی زٌغ .دالیم گٌّاگٌّی ىی جّان ةؼ ایً اىؼ ةؼقيؼد از زيهَ؛ ّغم
روصیَ جْاون و ُيکاری کَ ةؼآىغه از فؼٍُگ گؼوه ُا ،داٌكگاه ُا و زاىَْ اؿث ،ةؼظّرداری از ىٍیث و
غؼور اّىای ُیئث ّهيی ةَ ویژه در ىؼاجب ةاالجؼ ّهيی اؿث .ایً در صانی اؿث کَ در کكّرُای دیگؼ ،از
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پؼداظحٍغ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ رّایث اظالق پژوُكی اؿاجیغ در صغ ىحّؿي رّایث ىیقّد کَ ىیجّان

 /132فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره اول* ةِار 1399

جسارب اّىای ُیئث ّهيی ةا رجتَ ّهيی ةاال ةَ ٍّّان ىٍكّر اّىای ُیئث ّهيی اؿحفاده ىی کٍٍغ و اّىای
دگؼ پػیؼی و ّّاىم ةیكيار دیگؼی در ؿَ کارویژه جعننی اّىای ُیئث ّهيی ،یٍْی ُيکاری در آىّزش،
پژوُف و ظغىات ازحياّی از صیخ جْاىالجی ،ىی جّان ةؼ قيؼد .چٍیً فىای پؼجٍف ةیً اّىای ُئیث ّهيی
و داٌكسّیان در روایث قغهی و جضنیهی و کیفیث زٌغگی ّهيی آن ُا ،ادؼ ىٍفی دارد و در ةهٍغ ىغت ةَ
فؼؿّدگی قغهی ةؼای اّىای ُیئث ّهيی و ةی اٌگیؽگی داٌكسّیان ىٍسؼ ىی قّد .در ىٌانَْ ٌّرقاُی و
ؿيیْی ( )1390کَ ةَ ةؼرؿی کیفیث زٌغگی اّىای ُیئث ّهيی پؼداظحَ ةّدٌغٌ ،یؽ ىیؽان جْاىالت ،ارجتاًات
و فْانیث ُای ىكارکحی ةیً اّىای ُیئث ّيهی جّؿي ةیكحؼ پاؿعگّیان در صغ ىحّؿي ارزیاةی قغه ةّد.
چّب دؿحی و اکيهی (ٌ )1387یؽ ةَ ةؼرؿی ّّاىم ىؤدؼ ةؼ ىیؽان ُيکاری اّىای ُیئث ّهيی پؼداظحٍغ .یافحَ
ُای ایً پژوُفٌ ،كان ىی دُغ کَ اؿاجیغ دارای ؿؼىایَ فؼٍُگی و اٌؼژی ّاًفی ةیكحؼ ،از ىیؽان ُيکاری
ّهيی ةیكحؼی ةؼظّردارٌغ .ةیً ؿاةلَ کاری اّىای ُیئث ّهيی و ُيکاری ّهيی آٌِا راةٌَ ىْکّؿی وزّد
دارد .ىحغیؼ ارجتاًات و جْاىالتُ ،يتـحگی وْیفی ةا ُيکاری ّهيی دارد .از ؿایؼ دؿحاوردُای امهی ایً
پژوُف ،فؼاُو ؿاظحً زىیٍَ ُای جسؼةی ةؼای زهب جّزَ ؿیاؿث گػاران ةَ اُيیث فىای ٍُساری ىٍاؿب،
ةؼای قکم گیؼی اٌؼژی ّاًفی و ؿؼىایَ فؼٍُگی ةاال در ةیً اؿاجیغ و ةؼٌاىَ ریؽی ةؼای زاىَْ پػیؼی ّهيی
اؿث.
در ىؤنفَ كاٌٌّی ةا  72درمغ روایثٌ ،كان از رّایث و پایتٍغی اّىا گؼوه دارد .در ایً ىؤنفَ ،از صیخ
ىـئّنیث ازحياّی گؼوه در ووْیث ىٌهّةی كؼار دارد .كاٌٌّيغاری و ازؼای كّاٌیً یکی از ىؤنفَ ُای
پٍسگاٌَ ىـئّنیث ازحياّی در گؼوه ُای آىّزقی ىیةاقغ .ایً ىؤنفَ ُو از ىٍُؼ اظالكی و ُو از ىٍُؼ دیٍی
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زایگاه واالیی دارد؛ ةٍاةؼایً ٌِادیٍَ ؿازی گفحيان كاٌّن ىغاری در گؼوه ُای آىّزقی ُو از ىٍُؼ اّىای
ُیئث ّهيی و ُو از ىٍُؼ داٌكسّیان اىؼ ةـیاری ىِيی ةؼای پؼورش ٌـم ُای ةْغی از صیخ كاٌٌّيغاری در
زاىَْ ىیةاقغ کَ ةایغ ىّرد جّزَ ُو جنيیو ؿازان و جنيیو گیؼان و ُو کٍكگؼان امهی گؼوه ُای آىّزقی
(اّىای ُئیث ّيهی و داٌكسّیان) كؼار گیؼد .در ىؤنفَ ىكارکث ازحياّی و ىؤنفَ اكحنادی ،ةا  100درمغ
ٌاروایحی گّیای کژکارکؼدی ایً گؼوه در ایً ىؤنفَ ُاؿث کَ ٌیازىٍغ ةازٌگؼی و ةازؿاىاٌغُی زغی در
اُغاف ،کارویژه ُا و ٌگؼش ُای جک جک اّىای ُئیث ّهيی و داٌكسّیان ایً گؼوه دارد .زغا افحادگی
زاىَْ از آىّزش ّانی در ایؼان ،پغیغه ٌّیی ةَ قيار ٌيی رود و از ایً صیخ كاًتَ گؼوه ُای آىّزقی ةَ
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ُیئث ّهيی زّان ،در کٍار ایً اؿاجیغ ىی آىّزٌغ و ؿؼىایَ داٌكی ظّد را ارجلاء ىی دٍُغٌ .تّد روصیَ ٌلغ و
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وَایف و ىـئّنیث ُای ازحياّی ظّد پكث کؼده اٌغ و در اٌؽوای ّهيی و آکادىیک در اجاق ُای داٌكکغه و
داٌكگاه ُا ةَ ؿيث زاىَْ و مٍْث در دَُ ُای اظیؼ قاُغ آن ةّدیو اىا کياکان ،داٌكگاه ،ةؼج ّازی اؿث
کَ ظّد را ةی ٌیاز از زاىَْ و مٍْث ىی داٌغ و از رُگػر دونث جأىیً ىانی ىی قّد .ةعف زاىَْ و مٍْث
ٌیؽ ةا کو رٌگ قغن اّحيادقان ةَ داٌكگاه ُا ،در ؿيث دگؼ كىیَ ةَ مّرت جافحَ زغا ةافحَ ةَ ىـائم و
ىنائب ظّد دچار اٌغ و یک گــث ّيیلی ةیً داٌكگاه ،مٍْث و ٌیازُای زاىَْ وزّد دارد کَ ؿتب ُغر
رفث ىٍاةِ ىانیُ ،ؽیٍَ فؼمث داٌكگاُیان و پؾ افحادگی کكّر از صیخ رقغ ّهيی قغهاؿث چٍاٌکَ ُو
اکٍّن آىّزش ّانی ایؼان از صیخ جّنیغات ّهيی رجتَ ٌعـث ظاورىیاٌَ را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث؛ اىا
چلغر ایً پژوُف ُا در ةعف ُای ىعحهف زاىَْ و مٍْث گؼه گكا ةّدٌغ؟! غانب ایً پژوُف ُا دور
ریعحٍی و ةغون اؿحفاده ُـحٍغ .ةا اٌسام ىـئهَ یاةی ،ریكَ ایً ةضؼان را ةایغ در ؿیاؿحگػاری ُا و دظانث ُای
فؼاوزارجعاٌَ ای زـحسّ کؼد .جيٍای جْاىم ةا مٍْث ٌیؽ پغیغه ای اؿث کَ دَُ ُای اظیؼ ُيچّن جتی فؼاگیؼ
ٌُام داٌكگاُی را در ةؼگفحَ اؿث ونی ُيچٍان در صغ ىؼدیَ ةاكی ىاٌغه اؿث و در جيام پژوُف ُا در ةعف
پیكٍِادات و ٌكـث ُا و ُيایف ُا ؿعً ارجتاط داٌكگاه ةا مٍْث جکؼار ىی قّد در صانی کَ ارجتاط
داٌكگاه ةا مٍْث در كانب یک اکّؿیـحو جْؼیف و زایاةی ىی قّد و ةیف از ُؼچیؽ از فؼٍُگ زاىَْ جادیؼ
ىی پػیؼد و ٌیازىٍغ ةَ جغییؼات جغریسی فؼٍُگی ،ةازٌگؼی در كّاٌیً ةاٌکی ،گيؼکی ،ىانیاجی ،واردات ،مادرات
و غیؼه اؿث .ةؼای ٌيٌَّ در ٌُام ةاٌکی ایؼان ةا ؿّدُای کالن و رقغ كارچ گٌَّ ةاٌک ُا و ىؤؿـات ىانی،
چگٌَّ ىی جّان اٌحُار کارآفؼیٍی از داٌكگاه و زاىَْ داقث؟! ّغم قفافیث در اةْاد ىعحهف در كّاٌیً
مادرات و واردات و ؿیٌؼه راٌث و ؿیاؿث زدگی ةؼ ٌُام اداری کكّر چگٌَّ ىی جّان اٌحُار کارآفؼیٍی و
جّنیغ ىهی داقث؟! اكحناد ٌفحی و واةـحَ ةَ دونث ،جّأم ةا دظانث ُای فؼاوزارت ظاٌَ ای در جنيیو ؿازی و
جنيیو گیؼی در آىّزش ّانی ،چگٌَّ ىی جّان اٌحُار کارآفؼیٍی و کٍكگؼی ازحياّی از داٌكگاه داقث؟! از
داٌكگاُیاٌی کَ در اداره اىّر ظّد ىـحلم ٌیـحٍغ و در كانب ؿاظحار پادگاٌی و ؿهـهَ ىؼاجتی كؼار گؼفحَ اٌغ،
چگٌَّ ىی جّان اٌحُار ٌلف آفؼیٍی داقث؟! ًتیْی اؿث ،وكحی گؼوه ُای آىّزقی ةَ ٍّّان کّچکحؼیً ؿٌش
از ٌُام داٌكگاُیٌ ،حّاٌٍغ ةَ وَایف ظّد ةَ درؿحی ّيم کٍٍغ در ىسيّع ّيهکؼد گؼوه ُای آىّزقی ةَ
ٌاةـاىاٌی آىّزش ّانی ىٍسؼ ىی قّد .در آظؼیً ىؤنفَ زیـث ىضیٌی ٌیؽ ةا  95درمغ ٌاروایحی ٌكان از
غفهث گؼوه ُای آىّزقی و ٌُام داٌكگاُی از پغیغه ىضیي زیـث اؿث کَ اىؼوزه ةَ یک ىْىم زغی
زِاٌی ىتغل قغهاؿث  .ایً در صانی اؿث کَ ایؼان در رجتَ دُو کكّرُای دٌیا در جعؼیب ىضیي زیـث كؼار
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دارد 1اىا ىیؽان ةّدزَ جعنیل یافحَ ةَ ىضیي زیـث کكّر یک دُو درمغ از ةّدزَ کم اؿث؟! ةا غفهث و
آىّزقی ٌیؽ ةغان پؼداظحَ ٌكّد در آیٍغه ٌَ چٍغان دور ةا ةضؼان ُای زیـحی ىضیٌی قغیغی ىّازَ ظّاُیو
قغ کَ زٌغگی ُيَ اٌـان ُا را فؼا ىی گیؼد و جِغیغ ىی کٍغ .در ایً ادٍا ّالوه ةؼ آىّزش و پؼورش و ٌِاد
ظاٌّاده ،داٌكگاه ُا و در رأس آن گؼوه ُای آىّزقیٌ ،لف کهیغی ةؼای دؿحیاةی ةَ ایً ىِو دارٌغ از ًؼیق

آىّزش ُا و پژوُف ُا دارٌغ .چؼاکَ ةَ زّو ةـیاری از پژوُكگؼان ٌُام ُای آىّزقی ةا پؼؿكگؼی و
ٌلغ ووْیث ىّزّد ىی جّاٌٍغ ةَ ةِتّد ّغانث ازحياّی ،پایغاری ىضیي زیـث کيک کٍٍغ و زِاٌی
ةؼاةؼ را ةـازٌغ (کارجال2007 ،2؛ کایک و اؿکیـی.)2018 ،3
پیكٍِادات پژوُكی
* جّؿَْ ىٌانْات در زىیٍَ ةؼرؿی ووْیث ىـئّنیث ازحياّی گؼوه ُای آىّزقی در داٌكکغه ُا و گؼوه
ُای آىّزقی دیگؼ؛

پیكٍِادات ؿیاؿحی و کارةؼدی در اةْاد پٍچ گاٌَ ىـئّنیث ازحياّی
* جّؿَْ جْاىالت و ةِتّد رواةي اّىای ُیئث ّهيی در گؼوه ُای آىّزقی جّام ةا جغویً ىٍكّر اظالكی؛
* جْؼیف اُغاف و کارویژه ُای ةؼای ُؼ یک از اةْاد ىـئّنیث ازحياّی ةؼای اّىای گؼوه ُا و پایف ىغاوم
ووْیث ىـئّنیث ازحياّی گؼوه ُای آىّزقی (پایف دروٌی و ةیؼوٌی)؛
* جّؿَْ ارجتاًات گؼوه ُای آىّزقی ةا مٍایِ و ؿازىان ُا در زِث اقحغال آفؼیٍی ةؼای داٌكسّیان از
ًؼیق دوره ُای کارآىّزی و ُغایث پژوُف ُا ةَ ؿيث ٌیازُای ةیؼوٌی؛
* اٌسام امالصات ؿاظحاری در آىّزش ّانی کكّر؛ امالح آئیً ٌاىَ ارجلاء اّىای ُیئث ّهيی ،امالح
كّاٌیً ةا جاکیغ ةؼ اؿحلالل گؼوه ُای آىّزقی و امالح ةؼٌاىَ ُای آىّزقی و درؿی ةا رویکؼد ىیان رقحَ ای؛

1

: http://www.Javann.ir/000RXq
Kartal
3
Çayak & Eskici
2
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