فصلٌاهِ رٍاًؽٌاظی تربیتی
داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحد تٌکابي
ظال ظَم ،ؼوارُ اٍل ،بْار  ،1391پیاپی 9
صص 59-67

هقايعِ هْارتْاي حرفِ اي اظتاداى رؼتِ ّاي ػلَم اًعاًی ٍ ػلَم پايِ داًؽگاُ ّاي آزاد اظالهی اظتاى
هازًدراى
2

هحود حاجی زاد* ،1هحود صالحی

 )1اعتبزیبر ،زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ًىبً ،ىب ،ایزاى
 )2زاًؾیبر ،زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس عبری ،عبری ،ایزاى
* ًَیغٌسُ هغئَلhajizad@iauneka.ac.ir :

تبرید زریبفت همبلِ  90/10/27تبرید آغبس ثزرعی همبلِ  90/11/2تبرید پذیزػ همبلِ 91/2/11
چکیدُ
ّسف ایي پضٍّؼ ثزرعی ٍ همبیغِ هْبرتْبی حزفِ ای اعتبزاى رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ

ػلَم پبیِ زاًؾگبُ

ّبی آسا ز اعالهی اعتبى

ی ثَز ٍ جبهؼِ آهبری ولیِ اعتبزاى ؽبغل ثِ تسریظ زر رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ ػلَم پبیِ زر عبل
هبسًسراى ثَز .رٍػ اًجبم پضٍّؼ سهیٌِ ایة
تحقیلی 89 -90ثِ تؼساز ً 1530فز ٍ زاًؾجَیبى ًیش ً 53000فز ثَزُ وِ ثب اعتفبزُ اس جسٍل وزجعی ٍ هَرگبى ً 100فز اس ّز زٍ گزٍُ ة ُ
ػٌَاى ًوًَِ ٍ ثب رٍػ ًوًَِ گیزی تقبزفی عبزُ اًتربة ؽسًس  .زر ایي تحمیك اس اثشار پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ (ذَز عٌجی اعتبزاى ) ٍ ًظز
زاًؾجَیبى (حبٍی  25عئَال ثب همیبط لیىزت ) اعتفبزُ ؽسُ اعت .ثزای رٍایی اس ًظز هترققبى ػلَم تزثیتی ٍ ثزای پبیبیی اس آسهَى ضزیت
آلفبی وزًٍجبخ اعتفبزُ ؽسُ اعت وِ ُ 0/78ةزعت آهس .زازُّب زر عغح آهبر اعتٌجبعی (ثب اعتفبزُ اس آسهَى  ٍTثب ًزم افشار

 )Spssهَرز

تَفیف ٍ تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت؛ ًتبیج ولی تحمیك ثیبًگز ایي اعت وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای زر رؽتِ ّبی ػلَم
اًغبًی ٍ ػلَم پبیِ زر آسهَى ذَز عٌجی یىغبى اعت ،اهب ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌی زاری اس ًظز زاًؾجَیبى (ً )Sig =0/04<0/05تیجِ گزفتِ
هیؽَز وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای زر زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت.
کلید ٍاشُّا :هْبرتْبی حزفِ ای اعتبزاى ،ػلَم اًغبًی ،ػلَم پبیِ ،زاًؾگبُ آساز اعالهی.

رٍؽْبی ایجبز هْبرت  ،آهَسػ ّبی ػیٌی  ٍ2اعتفبزُ

هقدهِ

اس الگَّبی هؾبُ زُ ای 3اعت ،افشایؼ هْبرتْبی

ًظبم آهَسػ ػبلی 1زر ّز وؾَر هظئَ لیت ذغیزی

حزفِ ای اعتبزاى ةُ ػٌَاى یىی اس م ؤلفِ ّبی

زر اهز ؽىَفبیی اعتؼسازّب ٍ تَاًبیی ّبی ًغل وًٌَی

تأثیزگذار زر ًظبم آهَسػ ٍ پزٍرػ هحغَة هی

ٍ آتی آى وؾَر زارز ثِ ّویي هٌظَر آهَسػ ػبلی
ایس پزٍرػ زٌّسُ ی اًغبًْبی ًَیي
ة

گززز(هؼتوسی ،1387 ،ؿ .)26زر زًیبی اهزٍس،

 ،اًغبى ّبیی

حجن ،تٌَع ٍ ػوك تَلؼبت ٍ اًتظبرات هزتجظ ثب ًظبم

تغییزپذیزٍ ،الغ گزا ٍ زارای هْبرت ٍ ثزًبهِ ریشی
ثبؽس .اس آًجب وِ وغت

آهَسػ ػبلی آى چٌبى اعت وِ ًظبم هذوَر ،ثب

هْبرت زر افزاز اس عزق

ؽزایظ ،اهىبًبت ،رٍػ ّب ٍ ًیزٍی اًغبًی فؼلی ثِ

هرتلف (ًظیز آهَسػ ّبی هغتمین ،حضَری ٍ
هؾبّسُ ٍ  )...فَرت هی گیزز ٍ یىی اس

ّیچ ٍجِ ًوی تَاًس اس ػْسُ رعبلت ذَز ثزآیس ً .ظبم

هْوتزیي

2

-Trainingobjective
-Patternsobserved

3

1

-Higher education system
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آهَسػ ػبلی ثبیس هتحَل ؽَز ٍ تغییزاتی ثٌیبزیي ٍ
اعبعی زر آى ثِ ٍجَز

ثیؾتز اعتبزاى اس افَل یبزگیزی ٍ عزاحی آهَسؽی
اعالع وبفی ًسارًس  .وزیوی( )1384ثب تَجِ ثِ یبفتِ

آیس (پززاذتچی،1374 ،

ز ذَاًسى

ؿ .)19ثِ اػتمبز ٍ ثبٍر ثغیبری اس هترققبى ٍ

ّبی هغبلؼِ ثیي الوللی پیؾزفت عَا

زعت اًسروبراى تؼلین ٍ تزثیت ،یبزگیزی هْبرتْبی

پزلش6زریبفت وِ اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای السم

حزفِ ای اس جبیگبُ ٍیضُ ای ثزذَرزار اعت ،تب

ثزذَرزار ًیغتٌس ٍ زر ایي سهیٌِ وبعتیْب ٍ ًبرعبیی
ًبوبرآهسی آًْب ٍ

آًجبیی وِ هسرعی وِ ثِ اًساسُ وبفی هْبرتْبی

ّبی جسی ٍجَز زارز وِ زر

تسریظ را تجزثِ ًىززُ ثبؽس هسرط ثسٍى فالحیت

ػولىزز تحقیلی زاًؼ آهَساى ًمؼ تؼییي وٌٌسُ ای

ذَاًسُ هی ؽَز (رؤٍف ،1380 ،ؿ  .)22اس ًظز

ایفب هی وٌسً .تبیج پضٍّؾی زایی سازُ( )1385ثیبًگز

رؤٍف ،هْبرت ّبی حزفِ ای هؼلن ،السم تزیي ٍ

ایي اعت وِ هیشاى ؽٌبذت هؼلوبى زٍرُ هتَعغِ اس

ضزٍری تزیي ًیبس اٍعت ّ .ز ًَع ثی تَجْی زر ثِ

هجبًی ثزًبهِ ریشی زرعی ٍ افَل یبزگیزی زر حس

زعت آٍرزى ایي هْبرت ّب ،ػسم هَجَزیت ؽغلی ٍ

پبییيتز اس هتَعظ ثَز

حزفِ ای اٍ را ثِ اثجبت هی رعبًس ٍ ذظ ثغالى رٍی

هزسٍلی(ً )1385یش حبوی اس ػسم آؽٌبیی اعتبزاى ثب

هْبرت اٍ هی وؾس(رؤٍف ،1380،ؿ .)42اس آًجب وِ

ُة وبرگیزی ًزم افشارّبی هجتٌی ثز فٌبٍری اعالػبت

7

هسرط ثِ ػٌَاى ػٌقز ثی ثسیل زر ًظبم ّبی آهَسػ

اعتً .تبیج تحمیك حبجی ساز(ً ،)1390ؾبى زا زُ وِ

ٍ پزٍرػ ثب زاؽتي هْبرتْبی حزفِ ای ثبسیگز افلی

هؼلوبى اس هْبرت ّبی حزفِ ای السم ثزذَرزار ًیغتٌس

جْت تحمك اّساف ًظبم تؼلین ٍ تزثیت هحغَة هی

ٍ ػوسُ تزیي یبفتِ ّبی پضٍّؾی ایي اعت وِ هیشاى

ؽَز ٍ ثزای اًجبم زرعت ٍظبیف ذَز ًیبسهٌس زاؽتي

آگبّی اعتبزاى اس هْبرت ّبی حزفِ ای زر زرٍط

ًگزػ ،زاًؼ ٍ هْبرت زر ػولیبتی وززى ٍظبیف

ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت

ؽغلی اس جولِ رٍؽْبی تسریظ  ،1عزاحی آهَسؽی ،2
اعتفبزُ اس

ّ .وچٌیي ًتبیج تحمیك

تحمیمبت هبروش

تىٌَلَصی آهَسؽی  ٍ3ؽیَُ ّبی

8

ً .تبیج

( ،)2006پیزاهَى ثزرعی ػَاهل

مؤ ثز ثز ٍیضگیْبی اعتبزاى هظ لَة فَرت گزفتِ  ،ثب

ارسؽیبثی4اعت زر ایي تحمیك آى را هْبرتْبی حزفِ

اعتفبزُ اس رٍػ تحلیل هغیز هؾرـ ؽسُ اعت وِ

ای 5هی ًبهین(هؼتوسی ،1387،ؿً .)10تبیج تحمیك

ػَاهل آهَسؽی ٍ عَاز اعالػبتی اعتبزاى یىی اس

زاًؼ پضٍُ (ً )1382ؾبى زاز وِ هْبرت ػوَهی

هْوتزیي ػَاهل م ؤ ثزی اعت وِ ثز ٍیضگیْبی حزفِ
9

ای اعتبزاى ت أ ثیز زارز  .وبرزیٌبلش (ٍ ،)2007

اعتبزاى زٍرُ اثتسایی اس زیس اعتبزاى (ذَز عٌجی ) ٍ

10

هؾبّسُ گزاى اس حسالل هالن تؼییي ؽسُ ( 60زرفس

ریچبرزعَى ( )2008وِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ آهبری

هْبرتْبی ػوَهی ) ثبالتز اعت  .تحمیك ازیت ًیب

تحلیل ػبهلی ٍ تحلیل ػبهل اوتؾبفی اًجبم ؽسُ

(ً )1383یش ًؾبى زاز وِ اعتبزاى ثز اجزای رٍؽْبی

اعت ًیش ثیبًگز آى اعت وِ ٍیضگیْبی آهَسؽی ٍ

ة
تسریظ فؼبل تغلظ ًسارًس ٍ ًوی تَاًٌس زر والط ُ

هْبرتی اعتبزاى پبییي هی ثبؽس

ٍاعغِ تؼبهل ٍ ارتجبط ػبعفی اجزای رٍػ تس ریظ

زاًؾجَیبى یه اعتبز ثبیس اس هْبرتْبی آهَسؽی حزفِ

فؼبلی زاؽتِ ثبؽٌس چَى آگبّی آًْب زر سهیٌِ ؽیَُ -

ٍعبیل

ّبی جسیس آهَسػ ون هی

ٍ اس زیسگبُ

ة ٍیضُ اعتفبزُ اس تىٌَلَصی آهَسؽی ٍ
ای ُ
ووه آهَسؽی ٍ اّساف آهَسؽی ٍ

ثبؽسً .تبیج تحمیمبت

تبجیه ( ٍ )1383آثیبر ( )1384ثیبًگز ایي اعت وِ

وبرثزز زرعت

ارسیبثی آگبّی ز اؽتِ ثبؽس  .یبفتِ ّبی پضٍّؾی
1

6

2

7

-Pirls
-Information Technology
8
-Markers
9
-Cardinals
10
-Richardson

-Teaching Method
-Instructional design
3
-Educational technology
4
-Evaluation method
5
-ProfessionalSkills
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عبوب )2009(1ثب ػٌَاى زیسگبُ زاًؾجَیبى عزح

جسٍل وزجغی ٍ هَرگبى تؼساز ً 100فز اس ّز زٍ

هؼلوی زر هَرز تأ ثیز توزیي هسرعِ ای ثز تَعؼِ

گزٍُ ثؼٌَاى ًوًَِ ٍ ثب رٍػ ًوًَِ گیزی تقبزفی

هْبرتْبی حزفِ ای ًتبیج ًؾبى زازُ اعت وِ ثز

عبزُ اًتربة ؽسًس  .زر ایي پضٍّؼ اس رٍػ

ای

تَعؼِ هْبرتْبی حزفِ ای آگبّی اس رٍؽْبی تسریظ
زر یه هسل آهَسؽی عزاحی ؽسُ ثغیبر هْن

وتبثربًِای ٍ هیساًی ثب اعتفبزُ اس پزعؾٌبهِ هحمك
عبذتِ ارسؽیبثی هْبرتْبی حزفِ ای اعتبزاى ثب

ٍ

ضزٍری اعت ٍ ز اًؾجَیبى عزح هؼلوی ثبیس ثتَاًٌس

اعتفبزُ اس رٍؽْبی (ذَزعٌجی ٍ ًظز زاًؾجَیبى )

اس اثشار ٍ ٍعبیل آهَسؽی ٍ ووه آهَسؽی اعتفبزُ

هْبرتْبی حزفِ ای اعتبزاى هَرز ارسیبثی لزار گزفتِ

وٌٌس ٍ ّوچٌیي یبفتِ ّب  ،آهَسؽْبی لجل اس ذسهت ٍ

اعت .ثزای رٍایی اثشار تحمیك اس ًظزات هترققبى

ضوي ذسهت را زر تَعؼِ هْبرتْبی حزفِ ای

ػلَم ترثیتی ٍ ثزای پبیبیی اس آسهَى ضزیت آلفبی

هؼلوبى ثغیبر م ؤ ثز ًؾبى زازُ اعت  .لذا ثب تَجِ ثِ

وزًٍجبخ اعتفبزُ ؽسُ اعت ،وِ  0/78ثسعت آهسُ ٍ

هظلِ افلی ایي پضٍّؼ ثزرعی
هغبلجی وِ ثیبى ؽس  ،أ

ثزای تَفیف ٍ تجشیِ ٍ تحلیل زازُ ّبی پضٍّؼ اس

ٍ همبیغِ هْبرتْبی حزفِ ای اعتبزاى رؽتِ ّبی ػلَم

زٍ ؽیَُ آهبری تَفیفی (جساٍل ،فزاٍاًی ،زرفس،

اًغبًی ٍ ػلَم پبیِ زاًؾگبُ ّبی آساز اعالهی اعتبى

ًوَزار) ٍ زر ثرؼ آهبر اعتٌجبعی اس (آسهَى T

هبسًسراى هی ثبؽس وِ ثِ هٌظَر رعیسى ثِ چٌیي

هغتمل) ثزای طؤ االت 1تب 5جْت ثزرعی تفبٍت

ّسفی طؤ ال ّبی سیز هسًظز لزار گزفتِ اعت:

زازُ ّب ٍ همبیغِ هیبًگیي ثیي زٍ گزٍُ اًجبم ؽسُ

 -1آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی

اعت.

ٍ ػلَم پبیِ اس هْبرتْبی حزفِ ای هتفبٍت اعت؟

يافتِّاي پصٍّػ

 -2آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای رٍؽْبی

ضؤ ال اٍل :آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای

تسریظ رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ ػلَم پبیِ هتفبٍت

زر رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت؟

اعت؟
 -3آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اعتفبزُ اس تىٌَلَصی
آهَسؽی زر رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ

ػلَم پبیِ

هتفبٍت اعت؟
 -4آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای عزاحی
آهَسؽی زر رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ

ػلَم پبیِ

هتفبٍت اعت؟
 -5آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای ارسؽیبثی زر
رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ ػلَم پبیِ هتفبٍت اعت؟

رٍغ پصٍّػ
ایي پضٍّؼ اس ًَع وبرثززی  ٍ ،رٍػ آى سهیٌِ -
یبثی اعت  .جبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ ولیِ اعتبزاى
ؽبغل ثِ تسریظ زر رؽتِ ّبی ػلَم اًغبًی ٍ ػلَم
پبیِ زر عبل تحقیلی  89 -90ثِ تؼساز ً 1530فز ٍ
زاًؾجَیبى ًیش ً 53000فز ثَزُ وِ ثب اعتفبزُ اس

1

-Saka
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جدٍل  .1هقايعِ هیاًگیي هْارتْاي حرفِ اي اظتاداى
گرٍُ
اظتاداى

داًؽجَياى

ًَع رؼتِ

تؼداد

هیاًگیي

ػلَم پايِ

100

101

ػلَم اًعاًی

100

102

ػلَم پايِ

100

77

ػلَم اًعاًی

100

78

اعالػبت ثسعت آهسُ اس جسٍل م ؤ یس آى اعت وِ

198

2/34

0/18

198

1/7

تَجِ

0/04

ثِ عغح هؼٌی زاری اس ًظز

زاًؾجَیبى(ً )Sig =0/04<0/05تیجِ گزفتِ هی ؽَز

هیشاى آگبّی اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای اس زیس
ذَزؽبى زر حس ذیلی سیبز ٍ

درجِ آزادي

t

ظطح هؼٌی داري

وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس

سیبز ٍلی اس زیس

هْبرتْبی حزفِ ای زر

زاًؾجَیبى زر حس هتَعظ هی ثبؽس ٍ ثب تَجِ ثِ

رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت.

عغح هؼٌبزاری (زر آسهَى ذَزعٌجی )0/018وِ

ضؤ ال دٍم :آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى اس رٍؽْبی تسریظ زر

ثشرگتز اس 0/05هی ثبؽس هیشاى آگبّی اعتبزاى زر زٍ

زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت؟

گزٍُ ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی یىغبى اعت ،اهب ثب
جدٍل  .2هقايعِ هیاًگیي هیساى آگاّی اظتاداى از رٍؼْاي تدريط
گرٍُ

ًَع رؼتِ

اظتاداى
داًؽجَياى

تؼداد هیاًگیي

ػلَم پايِ

100

29

ػلَم اًعاًی

100

29

ػلَم پايِ

100

24

ػلَم اًعاًی

100

26

درجِ آزادي

t

ظطح هؼٌی داري

198

2/30

0/64

198

0/46

0/02

زاری آسهَى اس ًظز زاًؾجَیبى ()Sig =0/02<0/05

اعالػبت ثسعت آهسُ اس جسٍل ًؾبى زٌّسُ آى
اعت وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس رٍؽْب ی تسریظ اس

ًتیجِ گزفتِ هی ؽَز وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى زر

زیس ذَزؽبى زر حس ذیلی سیبز ٍ سیبز ٍلی اس زیس

اجزای رٍػ ّبی تسریظ زر رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ

زاًؾجَیبى زر حس هتَعظ هی ثبؽس ٍ ثب تَجِ ثِ عغح

ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت.

هؼٌبزاری زر آسهَى ذَزعٌجی  ،0/64وِ ثشرگتز اس

ضؤ ال ظَم :آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اعتفبزُ اس

 ./05هی ثبؽس هیشاى آگبّی زر ّز زٍ گزٍُ زر آسهَى

تىٌَلَصی آهَسؽی زر رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی

ذَزعٌجی یىغبى اعت  .اهب ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌی

هتفبٍت اعت؟

جدٍل  .3هقايعِ هیاًگیي اظتفادُ از تکٌَلَشي آهَزؼی
ًَع رؼتِ

گرٍُ
اظتاداى
داًؽجَياى

تؼداد هیاًگیي درجِ آزادي

ػلَم پايِ

100

18

ػلَم اًعاًی

100

18

ػلَم پايِ

100

10

ػلَم اًعاًی

100

9

t

ظطح هؼٌی داري

198

1/98

0/64

198

0/05

0/03

اعالػبت ثسعت آهسُ اس جسٍل م ؤ یس آى اعت وِ

زاًؾجَیبى زرحس ون ٍ ذیلی ون هی ثبؽس ٍ ثب تَجِ

هیشاى آگبّی اعتبزاى اس تىٌَلَصی آهَسؽی اس زیس

ثِ عغح هؼٌبزاری (زر آسهَى ذَزعٌجی ثزاثز اعت ثب

ذَزؽبى زر حس ذیلی سیبز ٍ

 ،0/64وِ ثشرگتز اس  ./05هی ثبؽس  .ثٌبثزایي هیشاى

سیبز ٍلی اس زیس
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آگبّی زر ّز زٍ گزٍُ یىغبى هی ثبؽس .اهب ثب تَجِ ثِ
عغح هؼٌی

آهَسؽی زر رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی
هتفبٍت اعت.

زاری آسهَى اس ًظز

زاًؾجَیبى(ً )Sig =0/03<0/05تیجِ گزفتِ هی ؽَز

ضؤ ال چْارم :آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای عزاحی

وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اعتفبزُ اس تىٌَلَصی

آهَسؽی زر زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت
اعت؟

جدٍل  .4هقايعِ هیاًگیي اجراي طراحی آهَزؼی
گرٍُ
اظتاداى
داًؽجَياى

ًَع رؼتِ

تؼداد هیاًگیي درجِ آزادي

ػلَم پايِ

100

28

ػلَم اًعاًی

100

28

ػلَم پايِ

100

21

ػلَم اًعاًی

100

18

t

ظطح هؼٌی داري

198

2/05

0/29

198

1/06

0/04

اعالػبت ثسعت آهسُ اس جسٍل م ؤ یس آى اعت وِ

هی ثبؽس .اهب ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌی زاری آسهَى اس

هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای عزاحی آهَسؽی اس

ًظز زاًؾجَیبى(ً )Sig =0/04<0/05تیجِ گزفتِ هی

زیس ذَزؽبى زر حس ذیلی سیبز ٍ سیبز ٍلی اس زیس

ؽَز وِ ثیي هیشاى آگبّی ا عتبزاى زر اجزای عزاحی

زاًؾجَیبى زر حس هتَعظ ٍ ون هی ثبؽس ٍ ثب تَجِ

آهَسؽی زر رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی

ثِ عغح هؼٌبزاری زر آسهَى ذَزعٌجی ثزاثز اعت ثب

هتفبٍت اعت.

 ،0/29وِ ثشرگتزاس  ./05هی ثبؽس ؛ ثٌبثزایي هیشاى

ضؤ ال پٌجن :آیب هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای ارسؽیبثی

آگبّی زر ّز زٍ گزٍُ زر آسهَى ذَزعٌجی یىغبى

زر زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت؟

جدٍل  .5هقايعِ هیاًگیي اجراي ارزؼیابی در درٍض ػلَم پايِ ٍ ػلَم اًعاًی
گرٍُ
اظتاداى
داًؽجَياى

تؼداد هیاًگیي

ًَع رؼتِ
ػلَم پايِ

100

24

ػلَم اًعاًی

100

26

ػلَم پايِ

100

20

ػلَم اًعاًی

100

19

اعالػبت ثسعت آهسُ اس جسٍل ثیبًگز آى اعت وِ

درجِ آزادي

t

ظطح هؼٌی داري

198

2/27

0/18

198

1/33

0/02

رؽتِ ّبی ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی تفبٍت

ٍجَز

هیشاى آگبّی اعتبزاى اس ارسؽیبثی اس زیس ذَزؽبى زر

زارز.

حس ذیلی سیبز ٍ سیبز ٍلی اس زیس زاًؾجَیبى زر حس

يجِ گیري
بحث ٍ ىت

هتَعظ ٍ ون هی ثبؽس ؛ ٍ ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌبزاری

ً -1تبیج ثسعت آهسُ اس تحمیك مؤ یس آى اعت وِ ةُ

 ،0/18وِ

عَر ولی هیشاى آگبّی اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای

زر آسهَى ذَزعٌجی ثزاثز اعت ثب

ثشرگتزاس  ./05هی ثبؽس  .ثٌبثزایي هیشاى آگبّی زر زٍ

اس زیس ذَزؽبى (ذَزعٌجی) زرحس ذیلی سیبز ٍ سیبز

گزٍُ ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی ًفبٍت ٍجَز ًسارز .

ی ثبؽس .

اهب ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌی زاری آسهَى اس

ٍلی اس زیس زاًؾجَیبى زر حس هتَعظ م

ًظز

ّوچٌیي ثزرعی یبفتِ

ّبی پضٍّؼ (>0/05

زاًؾجَیبى(ً )Sig =0/02<0/05تیجِ هی گیزین وِ

ً )sig;0/04ؾبى زاز وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس

ثیي هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای ارسؽیبثی زر

هْبرتْبی حزفِ ای زر زٍ گزٍُ ػلَم پبیِ ٍ ػلَم
63

ي داوشگاٌ َا ي آزاد اسالمي  /حاجی زادٌ ي صالحی
مقايسٍ مُارتُاي حرفٍ اي استادان رشتٍ َا ي علًم اوساني ي علًم پا ٌ

اًغبًی هتفبٍت اعت وِ ایي ًتیجِ ثب ًتبیج پضٍّؾْبی

ٍلی اس زیس زاًؾجَیبى زر حس سیبز ٍ هتَعظ هی ثبؽس

حبجیساز ( ٍ )1390زاًؼ پضٍُ (ّ )1382وغبى اعت

وِ ثب تَجِ ثِ عغح هؼٌی زاری ()sig;0/04>0/05

ٍ ثز اعبط یبفتِ ّبی پضٍّؾْبی هذوَر ثغیبری اس

هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای عزاحی آهَسؽی زر

اعتبزاى اس هْبرتْبی حزفِ ای السم ثزذَرزار ًیغتٌس ٍ

زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی یىغبى اعت ً .تبیج

هْبرتْبی حزفِای آًبى زر عغح پبییٌی لزار زارز.

تحمیمبت تبجیه ( ٍ )1383آثیبر ( )1384ثیبًگز

 -2زازُّبی پضٍّؼ ًؾبى زٌّسُ آى اعت وِ هیشاى

ایٌغت وِ ثیؾتز اعتبزاى اس افَل یبزگیزی ٍ عزاحی

آگبّی اعتبزاى اس رٍؽْبی تسریظ اس ًظز ذَزعٌجی

آهَسؽی اعالع وبفی ًسارًس.

زر حس ذیلی سیبز ٍ سیبز ٍلی اس ًظز زاًؾجَیبى زر

 -5یبفتِّبی پضٍّؼ ًؾبى هی زّس وِ هیشاى آگبّی

حس هتَعظ هی ثبؽس ٍ ّوچٌیي ًتبیج پضٍّؼ (0/05

اعتبزاى اس ارسؽیبثی اس ًظزذَزؽبى زر حس ذیلی سیبز

<ً )sig; 0/02ؾبى زاز وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى اس

ٍ سیبز ٍلی اس ًظز زاًؾجَیبى زر حس هتَعظ ٍ ون

رٍؽْبی تسریظ زر زرٍط ػلَ م پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی

هیثبؽس ٍ ّوچٌیي یافتِ ّبی پضٍّؼ (0/02> 0/05

هتفبٍت اعت ّ .وچٌیي تحمیك ازیت ًیب (ً )1383یش

;ً )sigؾبى زاز وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى زر اجزای

ًؾبى زاز وِ ا عتبزاى ثز اجزای رٍؽْبی تسریظ فؼبل

ارسؽیبثی زر زرٍط ػلَم پبیِ ٍ ػلَم اًغبًی هتفبٍت

ة ٍاعغِ تؼبهل
تغلظ ًسارًس ٍ ًوی تَاًٌس زر والط ُ

اعت وِ ًتیجِ ایي تحمیك ثب ًتبیج پضٍّؼ زایی سازُ

ٍ ارتجبط ػبعفی  ،اجزای رٍػ تس ریظ فؼبلی زاؽتِ

(ّ )1385وبٌّگی ٍ تغبثك زارز  .اس آًجبئیىِ زر حبل

ّبی جسیس

حبضز ارسؽیبثی هٌبعجی اس هیشا ى آگبّی اعتبزاى زر

ثبؽٌس چَى آگبّی آًْب زر سهیٌِ ؽیَُ

آهَسػ ون هیثبؽس وِ ًتیجِ حبضز ّوغبى اعت.

سهیٌِ هْبرتْبی حزفِای آًبى ثؼول ًویآیس ٍ اعتبزاى

ً -3تبیج ثسعت آهسُ اس تحمیك م ؤ یس آى اعت وِ

ثب اعالػبت سهبى تحقیل ذَز ٍ تجزثیبتی وِ زارًس

میشاى آگبّی اعتبزاى اس اعتفبزُ اس تىٌَلَصی آهَسؽی

ثِ حزفِ هسرعی هؾغَل فؼبلیت هی ثبؽٌس ایي

اس ًظز ذَزعٌجی زر حس ذیلی سیبز ٍ سیبز ٍلی اس

هَضَع ذَز ثبػث ثی تَجْی آًبى ثِ هغبلؼِ ٍ

زیس زاًؾجَیبى زر حس ون ٍ ذیلی ون هی

افشایؼ زاًؼ ٍ آگبّیّبی هَرز ًیبس ؽسُ اعت ؛ لذا

ثبؽس ٍ

ّوچٌیي یبفتِّب ی ثسعت آهسُ ()sig;0/03>0/05

پیؾٌْبز هیگززز وِ هؼبًٍت آهَسؽی جْت ارتمبی

ًیش ًؾبى زازُ اعت وِ هیشاى آگبّی اعتبزاى زر

ی را زر عَل عبل تحقیلی
زاًؼ اعتبزاى ثزًبهِ هٌبعت

اعتفبزُ اس تىٌَلَصی آهَسؽی زر زر ٍط ػلَم پبیِ ٍ

ٍ ایبم تبثغتبى ثزای اعتبزاى زر سهیيُ هذوَر ثزًبهِ -

ػلَم اًغبًی هتفبٍت اعت  .یبفتِ ایي تحمیك ثب ًتبیج

ریشی ٍ اجزا ًوبیز؛ ٍ وبرگبُ ّبی آهَسؽی اس عزیك

تحمیك هزسٍلی ( )1385وِ حبوی اس ػسم آؽٌبیی

آهَسػ ضوي ذسهت ٍ ثز اعبط ًیبسعٌجی ػلوی

ة وبرگیزی ًزم افشارّبی هجتٌی ثز فٌبٍری
اعتبزاى ثب ُ

جْت آگبُ وززى اعتبزاى ثب رٍؽْبی جسیس آمٍسؽی ٍ

اعالػبت هی ثبؽس ّوغبى اعت.

هتٌبعت وززى ثزًبهِ ّب ثب ًیبسّب ٍ ؽزایظ ٍ اهىبًبت

 -4یبفتِّبی ثسعت آهسُ اس تحمیك حبضز ثیبًگز آى

فَرت گیزز ؛ ّوچٌیي هسارط ثبیس ثِ ٍعبیل

اعت وِ هیشاى آگبّی اعتبزا ى اس عزاحی آهَسؽی اس

آسهبیؾگبّی(ًزمافشارّب -عرتافشارّبی آهَسؽی ٍ

زیس ذَزؽبى (ذَزعٌجی) زر حس ذیلی سیبز ٍ سیبز

ة
فیلنّبی ووه آهَسؽی) تجْیش ؽًَس ٍ اعتبزاى ُ
64
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ٍیضُ زر زرٍط ػلَم پبیِ ثب وبرثزز اثشار ٍ فٌبٍریْبی

 -تبجیه ،ػشیشاهلل .)1383( .ػولکرد اظتاداى پايِ

جسیس آؽٌب ؽًَس تب ضوي زٍری اس رٍؽْبی عٌتی

پٌجن ابتدايی با تَجِ بِ هیساى آگاّی آًاى از اّداي

تسریظ هَججبت ثزاثزی ؽزایظ آهَسؽی را زر هٌبعك

رٍغ تدريط هْارتْاي تدريط-

هرتلف عجت ؽَز ؛ ٍ ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحمیمبت

آهَزؼی -رٍغ ارزؼیابی ٍ کیفیت ظَالْاي اهتحاًی

اًجبم ؽسُ رٍسآهس ٍ ُة هٌظَر هتٌبعت ًوَزى ثزًبهِ-

در درض تؼلیوات اجتواػی .پبیبىًبهِ زوتزی زاًؾىسُ

ّب ثب ًیبسّب ٍ ؽزایظ ٍ اهىبًبت ،عزاحی ٍ اجزا ؽَز

رٍاًؾٌبعی ٍ ػلَم تزثیتی ،تزثیت هؼلن.

ٍ زر ثزًبهِریشی ّبی آهَسؽی ٍ ضوي ذسهت ثِ
ًیبسّبی هلی ٍ پیؾزفتْبی ػلوی تَجِ ؽَز ٍ ة
وبرگیزی رٍؽْبی آهَسػ

کاربرد هَاد

 -حبجی ساز ،هحوس  .)1390( .بررظی ٍ هقايعِ

ُ

هْارتْاي حرفِ اي هؼلناى درٍض ػلَم پايِ ٍ ػلَم

اس راُ زٍر اس عزیك

اًعاًی دٍرُ راٌّوايی ؼْرظتاى بْؽْر ُب هٌظَر ارايُ

ًؾزیبت ،وتبثْب ٍ فیلن ّبی آهَسؽی رٍسآهس ؽسُ،

رٍؼْاي ارتقا ي کیفی ايي هْارتْا .پبیبى ًبهِ زوتزی

ایٌتزًت ٍ فٌَى  ITثب آذزیي زعتبٍرزّبی ػلن ی زر

ػلَم تزثیتی ،زاًؾگبُ ػلَم ٍ تحمیمبت تْزاى.

اذتیبر زاًؾگبُ ّب لزار گیزز ٍ زر ًْبیت ایٌىِ تحمیك

 -زایی سازُ ،حغیي جبى  .)1385( .بررظی هیساى

زر ػول ثؼٌَاى رٍػ هَفمیتآهیش ثزای آهیرتي ػول

آؼٌايی اظتاداى دٍرُ هتَظطِ با هباًی برًاهِ

تسریظ ثب تفىز ٍ ة ُ هٌشلِ رٍیىززی جسیس زر

درظی ٍ اصَل يادگیري  .پبیبىًبهِ زٍرُ زوتزی ثزًبهِ -

تحمیمبت آهَسؽی ٍ ثزًبهِ ّبی زرطی تزثیت هؼلن ٍ

ریشی زرعی .زاًؾگبُ ػلَم ٍ تحمیمبت تْزاى.

آهَسػ كهي ذسهت اعتبزاى ثِ ذبعز ٍیضگیْبی آى

 -زاًؼ پضٍُ ،سّزا  .)1382( .ارسؽیبثی هْبرت ّبی

ُة عَر رٍسافشًٍی جْت ارتمبی ویفیت ػلوی تزثیتی

حزفِ ای اعتبزاى ػلَم ٍ ریبضی زر زٍرُ راٌّوبیی ٍ

ٍ افشایؼ وبرایی اعتبزاى ُةوبر گزفتِ ؽَز.

ارایِ رٍؽْبی ارتمب ی ویفی آى  .هَظعۀ پصٍّؽی برًاهِ -
ريسي درظی ٍ ًَآٍري

ّاي آهَزؼی  .عبل زٍم،

ؽوبرُ ،6ؿ.69

هٌابغ

 -رؤٍف ،ػلی  .)1380( .بررظی جٌبػ جْاًی براي

 ازیت ًیب ،اعساهلل  .)1383( .ثزرعی هَاًغ اجزایرٍؽْبی تسریظ فؼبل زر هسارط اثتسایی ؽْز تْزاى

ريس ي

بْعازي تربیت هؼلن  .اًتؾبرات پضٍّؾىسُ تؼلین ٍ

.

تزثیت.

هَظعِ پصٍّػ برًاهِ ريسي درض ي ٍ ًَآٍريْاي

 -رؤٍف ،ػلی .)1380( .ياد دادى براي يادگرفتي .

آهَزؼی .عبسهبى پضٍّؼ ٍ ثزًبهِریشی آهَسؽی.

اًتؾبرات هسرعِ .تْزاى.چبح زٍم.

 -آثیبر ،ؽٌْبس .)1384( .هطالؼِ ػَاهل هَثر برکارايی

 -وزیوی ،ػجسالؼظین .)1384( .ثزرعی ًتبیج هغبلؼِ ثیي

اظتاداى در تدريط از ديدگاُ هديراى ٍ دبیرا ى هدارض

الوللی پیؾزفت عَاز ذَاًسى ( .)Pirlsفصلٌاهِ تؼلین ٍ

ايالم .پبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽس پیبم ًَر .تْزاى.

تربیت .عبل ثیغت ٍ یىن ،ؽوبرُ  ،1ؿ.81-39

 -پززاذتچی ،محوس  .)1374( .هسیزیت آهَسؽی ة ُ

 -هزسٍلی ،رحوتاهلل .)1385( .وبرثزز فٌبٍری

ػٌَاى للوزٍی حزفِ ای .فصلٌاهِ هديريت در آهَزغ ٍ

اعالػبت ٍ ارتجبعبت زر آهَسػ ضوي ذسهت اعتبزاى

پرٍرغ .عبل چْبرم .ؽوبرُ  .1فـ.56-46
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Abstract
The purpose of this Survey and Comparison of the professional skills of professors of human sciences Basic
Science, Islamic Azad University, MazandaranProvince is Methods research field is a community of Statistical
all teachers employed to teach Courses humanities sciences based on academic year 89-90 to number of the
53,000 people in 1530 professors 100Student’s samples are selected by simple random sampling method. In this
study the questionnaire instrument (survey their teachers) students (containing 25 questions with Likert scale)
were used. Data are described and analyzed in 2 levels, descriptive (by using frequency distribution, percent, and
average) and inferential (by using T). the results of the overall research indicates that awareness masters of
professional skills in the sciences Human Science Foundation in its survey is the same test, but given the
significant level of students (Sig = 0 / 04 <0 / 05) can be concluded that awareness Azmharthay professional
masters courses in basic sciences and the humanities differ is.
Keywords: Faculty professional skills, Humanities, Basic science, Azad University, Mazandaran province.
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