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چکیده
ّسف ایي تحمیك ،تطضؾی تأثیط اًَاؿ اضظقیاتی تط پیكطفت
تحهیلی زاًفآهَظاى پایِ ؾَم اتتسایی زضزضؼ فلَم تدطتی تَزُ
اؾت .خاهقِ آهاضی ایي پػٍّف ولیِ زاًف آهَظاى پایِ ؾَم اتتسایی
قْطؾتاى لطزگاى ضا تِ تقساز ً 1983فط زض ؾال تحهیلی  90ـ 89
زض تط هیگیطز .تطای اخطای ایي پػٍّف اظ هیاى والؼّای پؿطاًِ ٍ
زذتطاًِّ ،ط یه 18والؼ تِ عَض ذَقِای ـ تهازفی اًتراب
گطزیس ٍ اظ تیي آًْا  6والؼ تِ اضظقیاتی تَنیفی 6 ،والؼ تِ
اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ  6والؼ تِ اضظقیاتی ووی اذتهال
یافت.گطٍُّای آظهایكی قاهل  18والؼ زاًفآهَظاى زذتط ٍ 18
والؼ زاًفآهَظاى پؿط اؾت .زض هدوَؿ 36والؼ ،گطٍُ آظهایكی
ایي تحمیك تَزًس ٍ اظ ّط یه اظ هساضؼ پؿطاًِ ٍ زذتطاًِ  5والؼ
تِ عَض تهازفی زض گطٍُ گَاُ لطاض گطفتٌس .ضٍـ تحمیك ًیوِ تدطتی
ٍ اظ ًَؿ واضتطزی ٍ اتعاض آى پطؾكٌاهِ  40ؾؤالی تَزوِ ضٍایی آى
تَؾظ هقلواى پایِ ؾَم اتتسایی تأییس قس ٍ ضطیة پایایی تط اؾاؼ
ضٍـ آلفای وطاًثاخ  %86تِ زؾت آهسً .تایح ًكاى زاز وِ
زاًفآهَظاى گطٍُّای آظهایكی هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی
ٍتَنیفی ـ وویً ،ؿثت تِ گطٍُّای گَاُ وِ ایي عطح اضظقیاتی ضا
زضیافت ًىطزُ تَزًس ،پیكطفت تیكتطی زض زضؼ فلَم ًكاى زازًس.
( .)p<0.001تیي پیكطفت تحهیلی زضؼ فلَم تدطتی زض
گطٍُّای آظهایكی ٍگطٍُّای گَاُ اظ ًؾط خٌؿیت ،تفاٍت هقٌازاضی
ًیع ٍخَز زاقت وِ زض آى زذتطاى پیكطفت تْتطی زاقتٌس.
()p<0.001
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مقدمه

خَاهـ پیكطفتِ تكطی تا فٌایت تِ تَؾقِ آهَظـ ٍ
پطٍضـ ذَز تَاًؿتِاًس پلِّای تطلی ٍ تَؾقِ ّوِ خاًثِ ضا
تِ پیوایٌس .زض تَؾقِ آهَظـ ٍ پطٍضـ هالنّا ٍ
فاوتَضّای تؿیاضی ًمف زاضًس .یىی اظهْوتطیي آًْا ًؾام
اضظقیاتی زض آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾت .زض آهَظـ ٍ پطٍضـ
ؾٌتی اضظقیاتی تِ فٌَاى آذطیي حلمِّای فطایٌس یاززّی،
یازگیطی تلمی هیقَز وِ زض پایاى زٍضُ آهَظقی تطای خسا
وطزى زاًفآهَظاى تا تَاًایی یازگیطی هتفاٍت تِ واض
هیضفت .اها اهطٍظُ اضظقیاتی ضا ترف خسایی ًاپصیط فطایٌس
یاززّی ـ یازگیطی هیزاًٌس وِ ّوطاُ تا آهَظـ ٍ زض
اضتثاط تٌگاتٌگ تا آى ،تِ گًَِای هؿتوط اًدام هیگیطز ٍ تِ
خای تأویس تط عثمِ تٌسی زاًفآهَظاى ٍ همایؿِ آًاى تا
یىسیگطّ ،سایت یازگیطی آًاى ضا هطوع تَخِ ذَز لطاض
هیزّس.
گطًٍلٌس اضظقیاتی ضا فطایٌسی هیزاًس وِ تطای تقییي ٍ
تكریم هیعاى پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زض ضؾیسى
تِ اّساف آهَظقی ٍ تطتیتی هَضز اؾتفازُ لطاض هیگیطز
( .)Gronlund, 1976اؾتافل تین اضظقیاتی ضا فطایٌس تقییي
اعالفات ٍ لضاٍت زض هَضز اضظـ یا اّساف آهَظقی
تطًاهِّا ،فولیات ٍ ًتایح آى تِ هٌؾَضّسایت ٍ تهوین
گیطی هیزاًس (ٍ .)Stufflebeam, 2000ضتي ٍ ؾاًسظ
هقتمسًس وِ اضظقیاتی فقالیتی ضؾوی اؾت ٍ تِ هٌؾَض
تقییي ویفیت اثطتركی یا اضظـ یه تطًاهِ ،فطآٍضزُ ،پطٍغُ،
فطایٌسّ ،سف یا تطًاهِ زضؾی تِ اخطا زض هیآیس (تمی
پَضؽْیط 1384 ،ل .)58
اضظقیاتی فطایٌسی ًؾامهٌس تطای خوـ آٍضی ،تحلیل ٍ
تفؿیطاعالفات اؾت تا تسیي ٍؾیلِ تحمك یافتي یا زضحال
تحمك تَزى اّساف هَضز ًؾط ٍهیعاى آى تقییي قَز( .ؾیف،
 1382ل .)202
تط ایي اؾاؼ،اعالفات حانل اظ اضظقیاتی تطای تطًاهِ
ضیعاى زضؾی ٍ هقلواى ،تاظذَضزّایی ضا فطاّن هیًوایس وِ
آًاى هیتَاًٌس تا اؾتفازُ اظ ایي تاظذَضزّا زض ظهیٌِ تْثَز
قیَُّای تسضیؽ ،ذَز تهویوات آگاّاًِای ضا اتراش ًوایٌس
ٍ اظ هیعاى هَفمیت ذَز زض پیازُ وطزى هطاحل فوَهی
آهَظـ آگاُ قًَس (فطب ذطزهٌس1376 ،ل .)159

اضظقیاتی پیكطفت تحهیلی فثاضت اؾت اظ ؾٌدف
فولىطز یازگیطًسگاى ٍ همایؿِ ًتایح حانل تا ّسفّای اظ
پیف تقییي قسُ آهَظقی ،تِ هٌؾَض تهوین گیطی زضتاضُ
ایي وِ فقالیتّای آهَظقی هقلن تالـّای یازگیطی
زاًفآهَظاى یا زاًكدَیاى تِ چِ هیعاى هَفمیت آهیع تَزُ
اؾت (.ؾیف 1388 ،ل )32
اضظقیاتی پیكطفت تحهیلی فطایٌسی اؾت وِ تایس عثك
تطًاهِ ٍ ضٍال هٌؾن اًدام گیطز تا هیعاى پیكطفت
یازگیطًسگاى زض ضؾیسى تِ ّسفّای آهَظقی ضا تقییي
ٍهكرم ًوایس( .ویاهٌف 1387 ،ل .)8
ضٍـّای اضظقیاتی تِ زٍ زؾتِ ووی ٍ تَنیفی تمؿین
هیقًَس .اضظقیاتی تَنیفی الگَیی اؾت وِ تِ فوك ٍ
ویفیت یازگیطی زاًفآهَظاى تَخِ هیًوایس ٍ ٍضقیت
یازگیطی آًاى ضا تِ عَض زلیك تَضیح هیزّس ٍ هَخة
انالح ،تْثَز ٍ تَؾقِ زاًف ،هْاضت ٍ ًگطـ هیقَز .زض
ایي اضظقیاتی تِ خای همیاؼ فانلِای اظ همیاؼ ضتثِای
اؾتفازُ هیقَز ٍ فولىطز زاًفآهَظاى ضا تا همیاؼّایی
هاًٌس زض حس اًتؾاضً ،عزیه تِ اًتؾاض ٍ ًیاظهٌس تالـ
تَنیف هیوٌس .زض ایي قیَُ اضظقیاتی تطای تقییي هیعاى
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى اظ اتعاضّای گًَاگًَی
اؾتفازُ هیوٌٌس ٍ زاًفآهَظاى اظ اتقاز هرتلف (خؿوی،
فملی ،اختوافی ٍ فاعفی) هَضز تَخِ لطاض هیگیطًس.
هْوتطیي ٍ هفیستطیي ٍیػگی ایي قیَُ اضظقیاتی ،تثسیل
یازگیطی یه خاًثِ تِ یازگیطی لصت ترف اؾت ،وِ
زاًفآهَظ تسٍى اضغطاب زض والؼ فقالیت هیوٌس ٍ تا
زضیافت تاظذَضز اظ فولىطز ذَز تِ انالح ٍ تْثَز یازگیطی
ذَز هیپطزاظز( .حؿٌی1384 ،ل .)85
پػٍّفّای تؿیاضی زض هَضز تأثیط هؤلفِّای انلی
اضظقیاتی تَنیفی تط پیكطفت تحهیلی اًدام گطفت ٍ
اوثطیت آًاى تِ ایي ًتیدِ زؾت یافتٌس وِ اضظقیاتی
تَنیفی تا ایداز اهٌیت ضٍاًی ؾثة تْثَز یازگیطی هیقَز.
ؾلیگوي زض پػٍّكی وِ زض هَضز وَزواى زتؿتاًی اًدام
زاز تِ ایي ًتیدِ زؾت یافت وِ اضظقیاتی تَنیفی فالٍُ
تطًتایدی وِ تطای هقلواى ٍ ٍالسیي فطاّن هیًوایس ،هیتَاًس
زض ذَز وَزواى ًیع احؿاؼ ذكٌَزی ایداز وٌس .اگط
وَزواى احؿاؼ وٌٌس وِ اضظقیاتی اظ آًْا هثثت اؾت،
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احؿاؼ اهٌیت ضٍاًی هیوٌٌس .زض ایي قیَُ اضظقیاتی تِ
خای تأویس تطًوطُ ،تط تَاًاییّای زاًفآهَظاى تأویس
هیقَز وِ ایي اهط تافث قىل گیطی ذَز پٌساضُ هثثت
هیگطزز وِ یازگیطی ٍ اضتمای تحهیلی ضا تِ زًثال زاضز
( .)Seligman, 1989تقییي هیعاى تأثیطاًَاؿ اضظقیاتی تا
تَخِ تِ اّویت اضظقیاتی زض تقییي هیعاى اثطتركی آهَظـ
ٍ پطٍضـ زاًفآهَظاى ٍ ّوچٌیي تِ فٌَاى یىی اظ
هْوتطیي فَاهل تاظذَضز زٌّسُ تِ هقلن زض خْت تْثَز
ٍضقیت آهَظقی ،اظ اّویت فَق القازُای تطذَضزاض اؾت.
زًیؽ ٍ زاٍؾَى زض پػٍّكی وِ زض زاًكگاُ ؾیسًی
ٍؾتطى تط ضٍی زاًكدَیاى اًدام زازًس تسیي ًتیدِ زؾت
یافتٌس وِ ًحَُ اضظقیاتی اؾتازاى تط ذَزپٌساضُ ٍ پیكطفت
تحهیلی زاًكدَیاى تأثیط هیگصاضز .اؾتازاًی وِ تاضٍیىطزی
ًَ تِ اضظقیاتی اظ آهَذتِّای زاًكدَیاى هیپطزاظًس تطذَز
پٌساضُ ٍ پیكطفت تحهیلی ٍ ؾالهت ضٍاًی زاًكدَیاى تأثیط
هثثتی تطخای هیگصاضًس (.)Dennis and Dowson, 2003
زض ضٍـ اضظقیاتی ووی تطگعاضی اهتحاًات ٍ فانلِ
ظهاًی هیاى آهَظـ ٍ اضظقیاتی آى ضا تِ یه هَضَؿ
اضغطاب آٍض ٍ ًگطاى وٌٌسُ تثسیل وطزُ اؾت .اظ ؾَی
زیگط ،تطاؾاؼ ًتایح یه یا چٌس اهتحاى زض هَضز آیٌسُ
زاًفآهَظ تهوین گیطی هیقَز ٍ ایي اهط تافث قسُ اؾت
وِ ٍالسیي ،زاًفآهَظاى ٍ حتی هقلواى زچاض تطؼ ٍ
اضغطاب قًَس .تطای ضفـ ایي هكىل زض اضظقیاتی تَنیفی،
اضظقیاتی ٍ آهَظـ تِ قىل هؿتمل ٍ زض ظهاى ذال ٍخَز
ًساضز ،تلىِ زض ظهاًی وِ هقلن ٍ زاًفآهَظ زض حال
فقالیتّای یاززّی ـ یازگیطی ّؿتٌس ،ایي اهط ضوي حصف
اضغطاب ًاقی اظ حضَض زض خلؿات اهتحاًی ،اضظقیاتی ضا تِ
هطحلِای اظ یازگیطی تثسیل وطزُ اؾت.
وطٍوكاًه ٍ خٌىیٌؽ زض پػٍّكی تِ ایي ًتیدِ
زؾت یافتٌس وِ اظ هیاى ترفّای هْن آهَظقی ًوطُ
گصاضی تطای زاًفآهَظاى اضغطاب تطاًگیعتطیي ترف
آهَظـ اؾت ٍ ایي اهط ًتیدِ پایاًی هقلن اظ واضآهَظـ تِ
قواض هیضٍز .زضحالی وِ اگط تطًاهِ ضیعی تِ زضؾتی اًدام
گیطز اضظیاتی تایس فطایٌسی فازالًِ ،زضؾت ٍ حوایت وٌٌسُ
تاقس ٍ زضتاضُ یازگیطی ٍ فولىطز زاًفآهَظاى اعالفات
زضؾت ٍ خاهقی ضا حانل ًوایس .لَتطظ ( )2006زض پػٍّف

ًكاى زاز وِ اگط ًؾام اضظقیاتی حاون تط والؼ زضؼ تِ
گًَِای تاقس وِ تافث ایداز خَی فاعفی تا ضٍاتظ اختوافی
تاال قَز ،زاًفآهَظاى تِ پیكطفت تحهیلی تاالتطی
هیضؾٌس (.)Cruick shank and Jenkins, 2006
لَواؼ ٍ هَضفی زض پػٍّكی ًكاى زازًس وِ اگط فضای
آهَظقی تاخَی آضام ،زاضای اًؿدام ،حوایتی ٍ تا ضضایت
زاًفآهَظاى زض والؼ زضؼ ّوطاُ تاقس ،تِ تقویك ٍ تْثَز
یازگیطی ٍ پیكطفت تحهیلی هٌدط هیگطزز ( Loukas,
 .)2007and Murphyاتَهحوسی ( )1384زض پػٍّكی وِ
زیسگاُ هقلواى زٍضُ اتتسایی ضا پیطاهَى اضظقیاتی تَنیفی
هَضز تطضؾی لطاض زاز تِ ایي ًتیدِ زؾت یافت وِ %75
هقلواى هدطی عطح تط اثطات هثثت اضظقیاتی تَنیفی تط
واّف اضغطاب ،افعایف تاظزُ یازگیطی ،افعایف ؾغح
ویفی یازگیطی ٍ افعایف پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى
هقتمس تَزًس .هَؾَی ( )1384زض ًؾطؾٌدی اظ اٍلیاء ٍ
هدطیاى زض هَضز عطح اضظقیاتی تَنیفی تط اؾاؼ اّساف
تفضیلی اخطای عطح تِ ایي ًتیدِ زؾت یافت وِ اضظقیاتی
تَنیفی تا حصف ًوطُ ،واّف اضغطاب ،ایداز آضاهف
ضٍحی ،هٌدط تِ ایداز فاللِهٌسی تِ یازگیطی ٍ پیكطفت
تحهیلی هیگطزز.
زض آهَظـ زٍ ضٍیىطز ًتیدِ هساض ٍ فطایٌس هساض ٍخَز
زاضز وِ تط ًحَُ اضظقیاتی تأثیط هیگصاضز .تِ عَضی وِ زض
اضظقیاتی تا ضٍیىطز فطایٌس هساض فطاگیطاى زض خطیاى یازگیطی
ًمكی فقال زاضًس ٍ ًحَُ اضظقیاتی اظ پیكطفت یازگیطی تا
تَخِ تِ ًیاظّا ،تَاًاییّا ٍ فالیك یازگیطًسُ عطاحی ٍ اخطا
هیقَز .اؾتاهپي تیاى هیوٌس وِ زض تلٌس هست خاهقِ اظ
یه ؾَ هتوایل تِ واضگیطی فطایٌس آهَظقی اؾت ٍ اظ ؾَی
زیگط توایل تِ فطایٌس اضظقیاتی زاضز وِ ایي فطایٌس اضظقیاتی
اگط تط لضاٍت فازالًِ ٍ اعالفات زلیك هثتٌی تاقس تِ
یازگیطی تقویك یافتِ هیاًداهس .فالٍُ تط ایي ،زضآهَظـ زٍ
ضیىطز ًتیدِ هساض ٍ فطایٌس هساض ٍخَز زاضز وِ زض ضٍیىطز
ًتیدِ هساض ،زاًفآهَظ هٌفقل ٍ هقلن فقال ٍ اضظقیاتی
هثتٌی تطآظهَىّای وتثی اؾت ٍلی زض ضٍیىطز فطایٌس هساض
زاًفآهَظ فقال ٍ هحیظ یازگیطی هكَق فطایٌسّای
قٌاذتی اؾت ٍقیَُ اضظقیاتی تط هثٌای هكاّسُ فولىطز ٍ
تاظذَضزّای آهَظقی اؾت (.)Stampen, 2004

بررسي تأثيرانواع ارزشيابي بر پيشرفت تحصيلي 38 /....

هقلن تا تطویة ٍ تحلیل اعالفات تِ زؾت آهسُ اظ
اضظقیاتی تَنیفی هیتَاًس تهوینّای هٌاؾة آهَظقی
زضتاضُ زاًفآهَظ تگیطز .تاؾتَى زض ًتایح پػٍّف ذَز ًكاى
هیزّس وِ ٍلتی هقلواى تساًٌس وِ زاًفآهَظاى چگًَِ
پیكطفت هیوٌٌس ٍ زض چِ خاّایی تا زقَاضی هَاخِ
هیقًَس ،هیتَاًٌس اظ ایي اعالفات تطای ایداز تغییطات ٍ
انالحات الظم زض اهط آهَظـ هاًٌس تسضیؽ ،تالـ تطای
اضائِ ضٍیىطزّای خسیس آهَظقی خایگعیي ٍ ایداز تغییطات
زض ًحَُ اضظقیاتی اؾتفازُ وٌٌس (.)Boston, 2002
عطح اضظقیاتی تَنیفی تا ؾَق زازى ضًٍس یاززّی ـ
یازگیطی اظ هحفَؽات تِ یازگیطی فویك ،هاًسگاض ،واضتطزی
ٍ تَنیف آى تا ووه ضٍـّای هتٌَؿ ویفی تِ تْثَز
ویفیت یازگیطی هٌدط قسُ اؾت .ؾیف ٍ ضضایی ()1385
زض پػٍّكی وِ تِ تطضؾی تأثیط اضظقیاتی تَنیفی تط
ٍیػگیّای قٌاذتی ،فاعفی ٍ ضٍاًی ـ حطوتی پطزاذتٌس ،تِ
ایي ًتیدِ زؾت یافتٌس وِ ؾغح پیكطفت تحهیلی
زاًفآهَظاى پایِ ؾَم اتتسایی زض زضؼ فلَم ظتاى فاضؾی ٍ
ضیاضی وِ هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی تَزُاًس تِ عَض
هقٌازاضی تیكتط اظ زاًفآهَظاى هساضؼ فازی تَز .هتَؾظ
زضنس ًوطُ زاًفآهَظاى تحت اضظقیاتی تَنیفی زض زضؼ
فلَم 5/36 ،زضنس اظ هساضؼ فازی تیكتط تَز.
ذَـ ذلك ( )1385زض پػٍّف ذَز ًكاى زاز وِ تیي
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى پایِ اٍل تا ؾَم اتتسایی زض
زضؼ فلَم وِ اضظقیاتی تَنیفی زضتاضُ آًْا اخطا قس،
تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ اظ زیگط زؾتآٍضزّای ایي
پػٍّف ایي تَز وِ ًتایح حانل اظ اخطای آظهَىّای
واضتؿت آهَذتِّا تطای ؾٌدف زٍام ٍهاًسگاضی یازگیطی
زضٍؼ ًكاى زاز وِ زض پایِ اٍل تا ؾَم اتتسایی تفاٍت
هقٌازاضی ٍخَز زاضز .تِ عَضی وِ هاًسگاضی ٍ زٍام
آهَذتِّای حانل اظیازگیطی زض زضؼ فلَم زض
زاًفآهَظاى هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی تْتط اظ
زاًفآهَظاى غیط هكوَل تَزُ اؾت.
اضظقیاتی تَنیفی تا ٍیػگیّایی وِ زاضز ،تركی اظ
هكىالت فطآٍضی پیكطفت تحهیلی ضا تطعطف وطزُ اؾت.
حمیمی ( )1383زض پػٍّكی تفاٍت هقٌازاضی ضا تیي
پیكطفت تحهیلی گطٍّی اظ زاًفآهَظاى وِ تا عطح

اضظقیاتی تَنیفی اضظیاتی قسًس تا گطٍّی وِ تِ ضٍـ
ؾٌتی هَضز اضظقیاتی لطاض گطفتٌس گعاضـ وطز .زاًفآهَظاى
تا ضٍـ اضظقیاتی تَنیفی ًؿثت تِ اضظقیاتی ؾٌتی اظ
لحاػ پیكطفت تحهیلی زاضای تطتطی تَزًس .قطیفی
( )1383زض همالِ ذَز هیًَیؿس وِ اضظقیاتی زض آهَظـ
ٍپطٍضـ ؾٌتی آذطیي گام اؾت ٍ تطای تهوین گیطی ٍ
اضتمای زاًفآهَظاى تِ پایِّای تحهیلی تاالتط تِ واض
هیضٍز ٍلی اوٌَى تا اخطای اضظقیاتی تَنیفی ،اضظقیاتی
ترف خسایی ًاپصیط ٍ ّوگام تا فطایٌس آهَظـ ٍ یازگیطی
اؾت وِ تِ خای عثمِ تٌسی وطزى زاًفآهَظاى تطّسایت
یازگیطی آًْا هتوطوع اؾتً .ؾام آهَظقی وكَض تِ زلیل
ٍخَز ًماط ضقف اضظقیاتی ؾٌتی ٍ ًتایح حانل اظ
پػٍّفّایی زض ایي ظهیٌِ ٍ پػٍّفّای تغثیمی ،اضظقیاتی
تَنیفی ضا تطای همغـ اتتسایی تسٍیي ًوَز.
هْطهحوسی( )1382زض همالِای یىی اظ هؤثطتطیي ٍ
واضؾاظتطیي هداضی انالح ًؾام آهَظـ ٍپطٍضـ ضا تحلیل ٍ
ًمس ًؾام اضظقیاتی اظ آهَذتِّای زاًفآهَظاى زض ؾایِ
اّساف ٍ آضهاىّای تهطیح قس ًؾام آهَظقی هیزاًس.
ذَـ ذلك ( )1385زض پػٍّف ذَز تِ ایي ًتیدِ
هیضؾس وِ تأویس تط اضظقیاتی تىَیٌی ٍ غلثِ ایي ًَؿ
اضظقیاتی آى ّن تِ نَضت ووی هكىالتی ضا پسیس آٍضزُ
اؾت وِ فوستطیي آًْا فسم تحمك واهل اّساف آهَظقی
ٍپطٍضقی ،هسضن گطاییً ،گطـ هٌفی تِ هسضؾِ ،اضغطاب
ٍ. ..اؾت .
زضوكَضّایی وِ ًؾام آهَظقی تطتطی زاضًس،
ضٍیىطزّای خسیس اضظقیاتی ًاقی اظ پیكطفت فلن
ضٍاًكٌاؾی ٍ پػٍّفّای ضٍاًكٌاذتی تطتیتی پیطاهَى
هقلن ،زاًفآهَظ ٍ فطایٌس یازگیطی ـ یازّی اؾت .اهطٍظُ
زیگط تِ اًساظُ گیطیّایی وِ تِ یه ًوطُ ذتن هیقَز
تؿٌسُ ًویگطزز .ظیطا ضٍـّای ؾٌتی اضظقیاتی یه پیف
تیٌی ًالم اظفولىطز ٍالقی ظًسگی زاًفآهَظاى اضائِ
هیزّس (لغف آتازی.)1374 ،
پػٍّفّایی زیگط ًیعحىایت اظ ًاضؾاییّای قیَُ
هتساٍل اضظقیاتی ؾٌتی اظ آهَذتِّای زاًفآهَظاى زاضز
(وَثطی ،1379 ،پطٍیعیاى ٍ واؽوی ،1384 ،ؾپاؾی،
ً ،1375ؾطی ًػازً ،1380 ،ازضی ،1369 ،قاّعهاًی،

 /48پصوهش در برنامهریسي درسي

1380؛ ؾثحاًی فطز ،1384 ،اٍلیٌا ،2002 ،خای آوا،
.)2006
زض پػٍّف زازؾتاى (ً )1375كاى زازُ قس وِ
اضظقیاتی ؾٌتی تِ خای ایٌىِ زض خْت تْثَز ٍ انالح
ًاضؾاییّای آهَظـ ٍپطٍضـ ٍ اّطم تاظذَضز تِ واض ضٍز ،تِ
فٌَاى اتعاضی تطای ایداز اضغطاب ٍ تٌف ،فسم افتواز تِ
ًفؽ ،زلعزگی اظ زضؼ ٍ هسضؾِ فول هیوٌس.
ذلرالی ٍ هَؾَی ( )1376زض پػٍّكی تِ ایي ًتیدِ
زؾت یافتٌس وِ ًؾام اضظقیاتی اظپیكطفت تحهیلی ًِ تٌْا
تِ ایداز تغییطات هغلَب زضضفتاض زاًفآهَظاى هٌدط
ًویگطزز تلىِ ذَز تافث هیقَز تا فطایٌس آهَظـ ٍ
یازگیطی تِ تیطاِّ وكاًسُ قَز تِ عَضی وِ ًْایت
ضٍیگطزاًی اظ هسضؾِ ٍ فسم زؾت یاتی تِ اّساف آهَظقی ٍ
پطٍضقی ضا تِ زًثال ذَاّس زاقت.
تغییط ًؾام اضظقیاتی والؾی تطای تْثَز ٍضقیت
یازگیطی زاًفآهَظاى پسیسُای اؾت وِ اهطٍظُ زض اوثط
وكَضّای خْاى زیسُ هیقَز .ایي پسیسُ اظ زٍ ضیىطز
ؾطچكوِ هیگیطز :یىی ضٍیىطز خسیس ضٍاًكٌاؾی یازگیطی
هاًٌس قٌاذت گطایی ٍ ؾاظًسُ گطایی ٍ زیگطی ضٍیىطز
ًْضتّای انغالحات آهَظقی ٍ همایؿِّای تیي الوللی.
( .)saif, 1382Eggen and Kauchak, 2001زض ایي ضاؾتا تا
تَخِ تِ ایٌىِ اوٌَى زٍ ًؾام اضظقیاتی ووی ٍ تَنیفی زض
ًؾام آهَظـ ٍ پطٍضـ اتتسایی ایطاى حىن فطهاؾت ٍ
ضٍیىطز ًؾام اضظقیاتی آهَظـ اتتسایی تِ ؾوت ٍ ؾَی
اضظقیاتی تَنیفی هیضٍز ،ضطٍضت تطضؾی تأثیطاًَاؿ
اضظقیاتی تط پیكطفت تحهیلی زض زاًفآهَظاى هكَْز اؾت
ٍ تایس هیعاى اثطتركی ایي ضٍیىطز آهَظقی هَضز تطضؾی
لطاض گیطز .پػٍّف حاضط تا تَخِ تِ اّویت اضظقیاتی
زاًفآهَظاى تِ تطضؾی تأثیط اًَاؿ اضظقیاتی (اضظقیاتی
تَنیفی ،اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی) تط
پیكطفت تحهیلی آًاى پطزاذتِ اؾت.
روش پژوهش
تطای اخطای ایي پػٍّف ،اظ تیي والؼّای پؿطاًِ ٍ
زذتطاًِّ ،ط یه  18والؼ تِ عَض ذَقِای ـ تهازفی
اًتراب قس ٍ اظ تیي آًْا  6والؼ تِ اضظقیاتی تَنیفی6 ،
والؼ تِ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ  6والؼ تِ اضظقیاتی

ووی اذتهال یافت .گطٍُّای آظهایكی قاهل  18والؼ
زاًفآهَظاى زذتط ٍ  18والؼ زاًفآهَظاى پؿط ٍ زض
هدوَؿ  36والؼ گطٍُ آظهایكی ایي تحمیك تَز ٍ اظ
هساضؼ پؿطاًِ ٍ زذتطاًِ ّط وسام  5والؼ تِ عَض تهازفی
زض گطٍُ گَاُ لطاض گطفت .ضٍـ تحمیك ًیوِ تدطتی ،اظ ًَؿ
واضتطزی ٍ اتعاض تحمیك قاهل پطؾكٌاهِ  40ؾؤالی تَز وِ
ضٍایی آى تَؾظ هقلواى پایِ ؾَم اتتسایی تأییسگطزیس ٍ
ضطیة پایایی آى اظ ضٍـ آلفای وطاًثاخ  %86تِ زؾت آهس.
خاهقِ آهاضی ایي پػٍّف قاهل ولیِ زاًفآهَظاى پایِ ؾَم
اتتسایی قْطؾتاى لطزگاى تِ تقساز ً 1983فط تَزُ اؾت.
ًوًَِ گیطی آهاضی تِ ضٍـ ذَقِای ـ تهازفی اًدام
گطفت .اتتسا اظ تیي هساضؼ پؿطاًِ  18والؼ ٍ اظ تیي
هساضؼ زذتطاًِ ًیع  18والؼ تِ عَض تهازفی اًتراب قس.
آًگاُ اظ تیي ّط یه اظ ایي والؼّا  6والؼ تِ اضظقیاتی
تَنیفی 6والؼ تِ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی  6والؼ تِ
اضظقیاتی ووی اذتهال یافت .تطای ًوًَِ گیطی گطٍُ گَاُ
 5والؼ اظ هساضؼ پؿطاًِ ٍ  5والؼ اظ هساضؼ زذتطاًِ
تِ عَض تهازفی اًتراب قس .هتغیطّای هؿتمل ضا زض ایي
پػٍّف اًَاؿ اضظقیاتی (تَنیفی ،تَنیفی ـ ووی ٍ ووی)
تكىیل هیزّس ٍ هیاًگیي ًوطُ آظهَى پیكطفت تحهیلی
زضؼ فلَم زض پایاى ؾال تحهیلی تِ فٌَاى هتغیط ٍاتؿتِ
اًتراب قسُ اؾت.
تطای خوـ آٍضی اعالفات هطتَط تِ پیكطفت تحهیلی
زاًفآهَظاى پایِ ؾَم اتتسایی زض زضؼ فلَم اظ آظهَى
هحمك ؾاذتِ اؾتفازُ قسُ وِ ؾؤاالت ایي آظهَى تا تَخِ
تِ خسٍل هكرهات (اّساف ٍ هحتَای آهَظقی) وتاب فلَم
پایِ ؾَم اتتسایی تْیِ قسُ اؾت .اتتسا 100ؾؤال تطای
آظهَى همسهاتی عطح گطزیس .ؾؤاالت تا ًؾط هقلواى فلَم
پایِ ؾَم اتتسایی ،واضقٌاؾاى ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی ٍ
ضٍاًكٌاؾی تطتیتی هَضز تاظتیٌی ٍ انالح لطاض گطفت .ؾپؽ
ایي آظهَى زض هَضز زاًفآهَظاى چْاض والؼ اظ پایِ ؾَم
اتتسایی ( 2والؼ پؿطاًِ ٍ  2والؼ زذتطاًِ) اخطا قس .پؽ
اظ خوـ آٍضی ٍ تهحیح ؾؤاالت ضطیة زقَاضی ٍ تویعآًْا
هكرم گطزیس .ؾط اًدام  28ؾؤال چْاضگعیٌِای ٍ 12
ؾؤال وَتاُ پاؾد وِ هٌاؾة تكریم زازُ قسُ تَز ،تطای
آظهَى ًْایی اًتراب قس.
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هحتَای آظهَى پیكطفت تحهیلی تا تَخِ تِ خسٍل
هكرهات ؾٌدف (اّساف آهَظقی ٍ هحتَای وتاب
زضؾی) تسٍیي گطزیس .ؾپؽ هحتَای آظهَى تا ًؾط هقلواى
فلَم پایِ ؾَم اتتسایی ،واضقٌاؾاى ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی ٍ
ضٍاًكٌاؾی تطتیتی هَضز تاظتیٌی ٍ انالح لطاض گطفت وِ اظ
تیي آًْا  40ؾؤال تطای اًدام آظهَى تطگعیسُ قس .تط ایي
اؾاؼ هیتَاى گفت وِ ایي آظهَى اظ ضٍایی هحتَایی الظم
تطذَضزاض اؾت .زض ایي پػٍّف ضطیة پایایی آظهَى
پیكطفت تحهیلی فلَم تدطتی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آلفای
وطاًثاخ  %86تِ زؾت آهس.
زض ایي پػٍّف خْت تدعیِ ٍ تحلیل اعالفات اظ آهاض
تَنیفی ٍ اؾتٌثاعی اؾتفازُ قس .قاذمّای آهاض تَنیفی
اؾتفازُ قسُ قاهل هیاًگیي ٍ اًحطاف هقیاض ٍ ٍاضیاًؽ تَز
ٍ زض اخطای آهاض اؾتٌثاعی اظ تحلیل ٍاضیاًؽ چٌس ضاِّ،
آظهَى  Tگطٍُّای هؿتمل ،ضٍـ پیگیطی تَوی ٍ تحلیل
ٍاضیاًؽ یه ضاِّ اؾتفازُ گطزیس.
يافتههاي تحقیق
فطضیِ انلی :تفاٍت هقٌازاضی تیي اًَاؿ اضظقیاتی ٍ
پیكطفت تحهیلی زض زضؼ فلَم زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿط
هساضؼ اتتسایی گطٍُّای آظهایكی ٍ گَاُ ٍخَز زاضز .تطای
تطضؾی تأثیط اًَاؿ اضظقیاتی تط پیكطفت زاًفآهَظاى زذتط ٍ
پؿط هساضؼ اتتسایی زٍ گطٍُ آظهایكی ٍ گَاُ زضآظهَى
ًْایی زض زضؼ فلَم اظ تحلیل ٍاضیاًؽ چٌس ضاِّ اؾتفازُ
قس .خسٍل ً 1تایح ایي تحلیل ضا ًكاى هیزّس.
تطضؾی ًتایح ایي خسٍل ًكاى زاز وِ همازیط  Fتِ
لحاػ خٌؿیت ،گطٍُّای آظهایكی ٍ گَاُ زض ؾغح احتوال
ووتط اظ 0/001هقٌازاضًس .فالٍُ تطایي ،همساض  Fهطتَط تِ
تقاهل تیي خٌؿیت ٍ گطٍُّا تطاتط  10/06تَزُ اؾت وِ آى
ًیع زض ؾغح احتوال  0/001هقٌازاض گعاضـ قس .تِ تیاى
زیگط ،پیكطفت زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿطوِ زض پایِ ؾَم
اتتسایی تِ تحهیل اقتغال زاقتٌس ٍ زض عَل یه ؾال
تحهیلی اًَاؿ اضظقیاتی ضا زضیافت وطزًس ،تا یىسیگط هتفاٍت
تَز .ایي ًتایح ًكاى زاز وِ اًَاؿ اضظقیاتی تأثیط هتفاٍتی تط
پیكطفت زاًفآهَظاى هَضز تحمیك تط خای گصاقت .تٌاتطایي
فطضیِ ولی تحمیك پصیطفتٌی اؾت.

فطضیِ اٍل :تیي پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط
گطٍُ آظهایكی وِ اضظقیاتی تَنیفی زضیافت وطزُاًس تا
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ گَاُ وِ
اضظقیاتی تَنیفی زضیافت ًىطزُاًس تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز
زاضز.
تطای تطضؾی تأثیطاضظقیاتی تَنیفی تط پیكطفت فلَم
زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ آظهایكی ٍ همایؿِ آى تا پیكطفت
فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ گَاُ ،اظ آظهَى  Tگطٍُّای
هؿتمل اؾتفازُ قس .همساض  Tتطاتط 5/37تِ زؾت آهس وِ زض
ؾغح احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض تَز .هقسل آظهَى
ًْایی فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ آظهایكی ٍ گطٍُ گَاُ تِ
تطتیة 13/88 ٍ15 /37گعاضـ گطزیس .ایي ًتایح ًكاى
هیزّس وِ پیكطفت تحهیلی فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ
آظهایكی ،زض همایؿِ تا زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ گَاُ ،تیكتط
تحت تأثیطاضظقیاتی تَنیفی لطاض گطفتِ اؾت .تٌاتطایي
فطضیِ اٍل ضا هیتَاى پصیطفت.
فطضیِ زٍم :تیي پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى پؿط
گطٍُ آظهایكی وِ اضظقیاتی تَنیفی زضیافت وطزُاًس تا
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ گَاُ وِ اضظقیاتی
تَنیفی زضیافت ًىطزُاًس تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز زاضز.
تطای تطضؾی تأثیطاضظقیاتی تَنیفی تط پیكطفت فلَم
زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ آظهایكی ٍ همایؿِ آى تا پیكطفت
فلَم زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ گَاُ ،اظ آظهَى  Tگطٍُّای
هؿتمل اؾتفازُ قس .همساض  Tتطاتط  4/93هحاؾثِ قس وِ زض
ؾغح احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض تَز .همایؿِ
هیاًگیيّای ایي زٍ گطٍُ ًكاى هیزّس وِ پیكطفت
زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ آظهایكی وِ اضظقیاتی تَنیفی ضا زض
عَل ؾال تحهیلی زضیافت وطزًس اظ زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ
گَاُ وِ هكوَل ایي عطح ًثَزُاًس ،تْتط تَزُ اؾت .هقسل
آظهَى ًْایی فلَم زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ آظهایكی ٍ گطٍُ
گَاُ تِ تطتیة  14/14 ٍ 15/20گعاضـ قس.
فطضیِ ؾَم :تیي پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط
گطٍُ آظهایكی تا اًَاؿ اضظقیاتی پیكطفت تحهیلی زض زضؼ
فلَم تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز زاضز.
تطای تطضؾی همایؿِ هقسل فلَم آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى زذتط پایِ ؾَم اتتسایی وِ اضظقیاتی تَنیفی،
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اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی ضا عی یه ؾال
تحهیلی زضیافت وطزُ تَزًس اظ تحلیل ٍاضیاًؽ یه ضاِّ
اؾتفازُ قس .خسٍل ً 2تایح هطتَط تِ ایي تحلیل ضا ًكاى
هیزّس.
خسٍل  1ـ ًتایح تحلیل ٍاضیا ًؽ هقسل آظهَى ًْایی فلَم زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿط
درجٍ آسادي

مجمًع
مجذيرات

F

مياوگيه

P

مجذيرات

جىسيت

946/65

1

946/65

55/81

0/001

گزيٌَا

336/98

2

167/85

9/96

0/001

گزيٌَا x

341/68

2

170/89

10/06

0/001

جىسيت

خسٍل  2ـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ هقسل آظهَى ًْایی فلَم زاًفآهَظاى زذتط
درجٍ آسادي

مجمًع
مجذيرات

F

مياوگيه

P

مجذيرات

بيه گزيَي

250/60

2

120/85

6/63

0/01

درين گزيَي

17070/72

937

18/21

_____

_____

كل

17321/32

939

______

______

_____

خسٍل  3ـ ًتایح تطضؾی پیگیطی تَوی
معدل

گزيٌ

كمي

تًصيفي

تًصيفي ـ كمي

13/78

ارسشيابي كمي

__

*1/04

0/84

15/37

ارسشيابي تًصيفي

__

__

0/20

14/43

ارسشيابي تًصيفي

__

__

__

ـ كمي

*P<0/05
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همساض  Fهكاّسُ قسُ تطاتط  6/63تَزُ وِ زض ؾغح
احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض اؾت ٍ هیتَاى فطضیِ فَق
ضا وِ زال تط فسم تفاٍت پیكطفت تحهیلی زضؼ فلَم
زاًفآهَظاى زذتط پایِ ؾَم اتتسایی وِ اًَاؿ اضظقیاتی ضا
زضیافت وطزُ تَزًس اؾت ،ضز وطز .تطای هكرم وطزى
تفاٍت اظ ضٍـ پیگیطی تَوی اؾتفازُ قس .خسٍل ً 3تایح
هطتَط تِ ایي پیگیطی ضا ًكاى هیزّس.
تیي هقسل فلَم زض آظهَى ًْایی زذتطاًی وِ اضظقیاتی
تَنیفی ضا عی ؾال تحهیلی زضیافت وطزُ تَزًس تا هقسل
آًْایی وِ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی
زضیافت زاقتٌس ،زض ؾغح احتوال ووتط اظ  0/05هقٌازاض
گعاضـ قس .تٌاتطایي اضظقیاتی تَنیفی تأثیط تیكتطی تط
پیكطفت تحهیلی زض زضؼ فلَم زاًفآهَظاى زذتط تط خای
گصاقت.
فطضیِ چْاضم :تیي پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى
پؿطگطٍُ آظهایكی تا اًَاؿ اضظقیاتی پیكطفت تحهیلی زض
زضؼ فلَم تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز زاضز.

تطای تطضؾی همایؿِ هقسل فلَم آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى پؿط وِ اضظقیاتی تَنیفی ،اضظقیاتی تَنیفی
ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی ضا عی یه ؾال تحهیلی زضیافت
وطزُ تَزًس .هكاتِ فطضیِ لثلی اظ تحلیل ٍاضیاًؽ یه ضاِّ
اؾتفازُ قسً .تایح تحلیل ٍاضیاًؽ ًكاى زاز وِ همساض F
تطاتط  20/15زض ؾغح احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض اؾت
خسٍل ً 4تایح ایي تحلیل ٍاضیاًؽ ضا ًكاى هیزّس.
پیگیطی تطای پیسا وطزى هحل تفاٍت تیي هیاًگیيّا،
تَؾظ آظهَى تَوی ًكاى زاز وِ هیاًگیي فلَم آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى پؿط وِ عی یه ؾالی تحهیلی زض اضظقیاتی
تَنیفی قطوت وطزًس زض همایؿِ تا هیاًگیي فلَم
زاًفآهَظاى پؿط زض گطٍُّایی اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ
اضظقیاتی ووی زض ؾغح احتوال ووتط اظ 0/05هقٌازاض اؾت.
ًتایح تِ زؾت آهسُ اظ تطضؾی تفاٍت تیي هیاًگیيّا تَؾظ
آظهَى قفِ ًتایح هكاتْی تا آظهَى تَوی تِ زؾت
زاز.خسٍل  5پیگیطی تَوی ضا ًكاى هیزّس.

خسٍل  4ـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ هقسل آظهَى ًْایی فلَم زاًفآهَظاى پؿط
مجمًع مجذيرات

درجٍ آسادي

مياوگيه مجذيرات

F

P

بيه گزيَي

653/50

2

326/74

20/15

0/001

درين گزيَي

13975/23

862

16/21

____

____

كل

14628/73

864

____

____

____

خسٍل  5ـ ًتایح تطضؾی پیگیطی تَوی
معدل

گزيٌ

كمي

تًصيفي

تًصيفي ـ كمي

13/84

ارسشيابي كمي

__

*1/65

0/37

15/20

ارسشيابي تًصيفي

__

__

* 1/98

14/10

ارسشيابي تًصيفي ـ

__

__

__

كمي

*P<0/05
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خسٍل ً 5كاى هیزّس وِ تیي هیاًگیي آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى پؿط زض زضؼ فلَم عی یه ؾال تحهیلی وِ
زض اضظقیاتی تَنیفی قطوت وطزًس ،زض همایؿِ تا هیاًگیي
فلَم زاًفآهَظاى پؿط زض گطٍُ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ
اضظقیاتی ووی زضؾغح احتوال ووتط اظ 0 /05اذتالف
هقٌازاضی ٍخَز زاضز .تِ تیاى زیگط ،پیكطفت تحهیلی فلَم
زاًفآهَظاًی وِ هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی تَزُاًس
ًؿثت تِ زاًفآهَظاًی وِ هكوَل عطح ،اضظقیاتی تَنیفی
ـ ووی ٍ ووی تَزُاًس ،عی ظهاى هكاتْی تیكتط تَزُ اؾت.
بحث و نتیجه گیري
ّسف اظ ایي هغالقِ ،تطضؾی تأثیط اًَاؿ اضظقیاتی
تطپیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿط ،زض زضؼ
فلَم پایِ ؾَم اتتسایی تَز .تطضؾی ًتایح آظهَى فطضیِّا
ًكاى زاز وِ زاًفآهَظاى گطٍُّای آظهایف ،هكوَل عطح
اضظقیاتی تَنیفی ٍتَنیفی ـ ووی ًؿثت تِ گطٍُّای گَاُ
وِ ایي عطح اضظقیاتی ضا زضیافت ًىطزُ تَزًس ،پیكطفت
تیكتطی زض زضؼ فلَم زاقتٌس .فالٍُ تط ایي تیي پیكطفت
تحهیلی زضؼ فلَم زض گطٍُّای آظهایكی ٍگطٍُّای گَاُ
تِ لحاػ خٌؿیت تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز زاقت .تطای
تطضؾی تأثیط اًَاؿ اضظقیاتی تط پیكطفت زاًفآهَظاى زذتط ٍ
پؿط هساضؼ اتتسایی زٍ گطٍُ آظهایكی ٍ گَاُ زض آظهَى
ًْایی زض زضؼ فلَم اظ تحلیل ٍاضیاًؽ چٌس ضاِّ اؾتفازُ
قس .تطضؾی ًتایح ًكاى زازوِ همازیط  Fتِ لحاػ خٌؿیت،
گطٍُّای آظهایكی ٍ گَاُ زض ؾغح احتوال ووتط اظ 0/001
هقٌازاض اؾت .فالٍُ تط ایي ،همساض  Fهطتَط تِ تقاهل تیي
خٌؿیت ٍ گطٍُّا تطاتط  10/06تَزُ اؾت وِ آى ًیع زض
ؾغح احتوال  0/001هقٌازاض گعاضـ گطزیس .تِ تیاى زیگط،
پیكطفت زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿط وِ زض پایِ ؾَم اتتسایی
تِ تحهیل اقتغال زاقتٌس ٍ زض عَل یه ؾال تحهیلی
اًَاؿ اضظقیاتی ضا زضیافت وطزًس ،تا یىسیگط هتفاٍت تَز.ایي
ًتایح ًكاى زاز وِ اًَاؿ اضظقیاتی تأثیط هتفاٍتی تط پیكطفت
زاًفآهَظاى هَضز تحمیك تط خای گصاقت.
تطای تطضؾی تأثیط اضظقیاتی تَنیفی تط پیكطفت فلَم
زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ آظهایكی ٍ همایؿِ آى تا پیكطفت
فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ گَاُ ،اظ آظهَى  Tگطٍُّای
هؿتمل اؾتفازُ قس .همساض  Tتطاتط 5/37تِ زؾت آهس وِ زض

ؾغح احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض تَز .هقسل آظهَى
ًْایی فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ آظهایكی ٍ گطٍُ گَاُ تِ
تطتیة 13/88 ٍ 15/37گعاضـ گطزیس .ایي ًتایح ًكاى
هیزّس وِ پیكطفت تحهیلی فلَم زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ
آظهایكی ،زضهمایؿِ تا زاًفآهَظاى زذتط گطٍُ گَاُ ،تیكتط
تحت تأثیط اضظقیاتی تَنیفی لطاض گطفتِ اؾت .تطای تطضؾی
تأثیطاضظقیاتی تَنیفی تط پیكطفت فلَم زاًفآهَظاى پؿط
گطٍُ آظهایكی ٍ همایؿِ آى تا پیكطفت فلَم زاًفآهَظاى
پؿط گطٍُ گَاُ ،اظ آظهَى  Tگطٍُّای هؿتمل اؾتفازُ قس.
همساض  Tتطاتط 4/ 93هحاؾثِ قس وِ زض ؾغح احتوال ووتط
اظ 0 /001هقٌازاض تَز .همایؿِ هیاًگیيّای ایي زٍ گطٍُ
ًكاى هیزّس وِ پیكطفت زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ آظهایكی
وِ اضظقیاتی تَنیفی ضا زض عَل ؾال تحهیلی زضیافت
وطزًس اظ زاًفآهَظاى پؿط گطٍُ گَاُ وِ هكوَل ایي عطح
ًثَزُاًس ،تْتط تَزُ اؾت .هقسل آظهَى ًْایی فلَم
زاًفآهَظاى پؿطگطٍُ آظهایكی ٍ گطٍُ گَاُ تِ تطتیة
 14/14 ٍ 15/20گعاضـ قس .تطای تطضؾی همایؿِ هقسل
فلَم آظهَى ًْایی زاًفآهَظاى زذتط پایِ ؾَم اتتسایی وِ
اضظقیاتی تَنیفی ،اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ اضظقیاتی
ووی ضا عی یه ؾال تحهیلی زضیافت وطزُ تَزًس ،اظ
تحلیل ٍاضیاًؽ یه ضاِّ اؾتفازُ قس .همساض  Fهكاّسُ
قسُ تطاتط  6/63تَزُ وِ زض ؾغح احتوال ووتط اظ 0/001
هقٌازاض اؾت ٍ هیتَاى فطضیِ فَق ضا وِ تط فسم تفاٍت
پیكطفت تحهیلی زضؼ فلَم زاًفآهَظاى زذتط پایِ ؾَم
اتتسایی وِ اًَاؿ اضظقیاتی ضا زضیافت وطزُ تَزًس ،زاللت
زاضز ،ضز وطز .تطای هكرم وطزى تفاٍت اظ ضٍـ پیگیطی
تَوی اؾتفازُ قس .تیي هقسل فلَم زض آظهَى ًْایی
زذتطاًی وِ اضظقیاتی تَنیفی ضا عی ؾال تحهیلی زضیافت
وطزُ تَزًس تا هقسل آًْایی وِ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ
اضظقیاتی ووی زضیافت وطزًس ،زض ؾغح احتوال ووتط اظ
 0/05هقٌازاض گعاضـ قس .تٌاتطایي اضظقیاتی تَنیفی تأثیط
تیكتطی تط پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط زض زضؼ
فلَم تط خای گصاقت.
تطای تطضؾی همایؿِ هقسل فلَم تدطتی آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى پؿط وِ اضظقیاتی تَنیفی ،اضظقیاتی تَنیفی
ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی ضا عی یه ؾال تحهیلی زضیافت
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وطزُ تَزًس ،هكاتِ فطضیِ لثلی اظ تحلیل ٍاضیاًؽ یه ضاِّ
اؾتفازُ قسً .تایح تحلیل ٍاضیاًؽ ًكاى زاز وِ همساض F
تطاتط  20/15زض ؾغح احتوال ووتط اظ  0/001هقٌازاض اؾت.
پیگیطی تطای پیسا وطزى هحل تفاٍت تیي هیاًگیيّا ،تَؾظ
آظهَى تَوی ًكاى زاز وِ هیاًگیي فلَم آظهَى ًْایی
زاًفآهَظاى پؿط وِ عی یه ؾالی تحهیلی زض اضظقیاتی
تَنیفی قطوت وطزًس زض همایؿِ تا هیاًگیي فلَم
زاًفآهَظاى پؿط زض گطٍُّای اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ
اضظقیاتی ووی زضؾغح احتوال ووتط اظ0/05هقٌازاض اؾت.
ًتایح تِ زؾت آهسُ اظ تطضؾی تفاٍت تیي هیاًگیيّا تَؾظ
آظهَى قفِ ًتایح هكاتْی تا آظهَى تَوی تِ زؾت زاز.
هیاًگیي فلَم آظهَى ًْایی زاًفآهَظاى پؿط زض زضؼ
فلَم عی یه ؾال تحهیلی وِ زض اضظقیاتی تَنیفی
قطوت وطزًس زض همایؿِ تا هیاًگیي فلَم زاًف آهَظ پؿط
زض گطٍُ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ اضظقیاتی ووی زض
ؾغح احتوال ووتط اظ  0/05اذتالف هقٌازاضی ٍخَز زاضز.
تِ تیاى زیگط ،پیكطفت تحهیلی فلَم زاًفآهَظاًی وِ
هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی تَزُاًس ًؿثت تِ
زاًفآهَظاًی وِ هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ٍ
ووی تَزُاًس ،عی ظهاى هكاتْی تیكتط تَزُ اؾت.
ًتایح ایي پػٍّف تا ًتایح هغالقات ؾلیگوي (،)1989
زًیؿساٍؾَى ( ،)2003لَتطظ ( ،)2006اتَهحوسی (،)1384
ذَـ ذلك ( ،)1385هَؾَی ( ،)1384ؾیف ٍ ضضایی
( ،)1385حمیمی ( ،)1383ولْط (ّ ،)1384وؿَ ٍ ّنخْت
تَزُ اؾت .فالٍُ تط ایيً ،تایح ایي پػٍّف تا ًتایح
پػٍّفّای ،اؾتاهپي ( ،)2004وطٍوكاًه ٍ خٌىٌیؽ
( ،)2006لَواؼ ٍ هَضفی ( ،)2007فیَوع (ٍٍ ،)1999تؿی
( )2005وِ تطذی اظ هؤلفِّای هؤثط اضظقیاتی تَنیفی تط
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى ضا هَضز تطضؾی لطاض زازُاًس،
ّنذَاًی زاضز.
ًتایح ایي پػٍّف تا ًتایح پػٍّف قطیفی ٍ ذَـ
ذلك (ّ )1383نذَاًی ًساضزً .تایح پػٍّف ایي
پػٍّكگطاى ًكاى زاز وِ اضظقیاتی تَنیفی تا ٍخَز تأثیط
هثثتی وِ تط اضتمای تْساقت ضٍاًی زاًفآهَظاى زاقتِ
اؾت ،تِ زلیل فسم آگاّی هقلواى ،فسم ٍخَز عطح یىؿاى،
فسم اؾتمثال هسیطاى ٍ هقلواى اظ عطح ،هثْن تَزى عطح

تطای هقلواى ٍ ٍالسیي زض اضتمای ووی ٍ ویفی یازگیطی
زاًفآهَظاى تأثیطهثثتی ًساقت .اها پؽ اظ ؾالّا پػٍّف
قطیفی ٍ ذَـ ذلك تا ایداز آگاّی اظ هعایا ٍ قیَُ اخطای
ایي عطح زض هیاى هقلواى ٍ اٍلیای زاًفآهَظاى ،تأثیطات
هثثت ذَز ضا تط پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى عی
ؾالّای گصقتِ تط خای گصاقتِ اؾت .پػٍّف حاضط زض
ضاؾتای تحمیمات فَق ًكاى زاز وِ ضاّثطز ؾٌدف
تَنیفی زض تْثَز یازگیطی ٍ پیكطفت تحهیلی هؤثطتَزُ
اؾت.
یىی اظ فَایس اضظقیاتی تَنیفی افعایف تْساقت ضٍاًی
زاًفآهَظاى زض هحیظّای یاززّی ـ یازگیطی اؾت .زض ایي
پػٍّف اضظقیاتی تَنیفی تَاًؿتِ اؾت اضغطاب ٍ تٌف
زاًفآهَظاى ضا تِ زلیل واّف افتثاض ًوطات اهتحاًات پایاًی
واّف زّس .اظ ؾَی زیگط زض تطضؾی فولىطز زاًفآهَظاى
اظ همیاؼ ضتثِای اؾتفازُ قس ٍ فكاض هقلن ٍ ٍالسیي تِ
زاًفآهَظاى تطای وؿة ًوطُ واّف یافت وِ ایي تافث
افعایف ؾالهت ضٍاًی زاًفآهَظاى قس ٍ تِ ًَتِ ذَز،
پیكطفت تحهیلی ضا زض پی زاقتِ اؾت.
اظ ٍیػگیّای زیگط اضظقیاتی تَنیفی ،تاظذَضز هٌاؾثی
اؾت وِ زض اذتیاض زاًفآهَظاى ٍ هقلواى لطاض هیزّس.
تاظذَضز هٌاؾة ؾثة هیقَز وِ فقالیتّای یازگیطی زض
خْت اًتؾاضات آهَظقی لطاض گیطز ٍ فاهلی تؿیاض ثوطترف
زضخْت تْثَز یازگیطی آهَظقی تاقس .زض پػٍّف حاضط
ًیع اضظقیاتی تَنیفی تَاًؿتِ اؾت تاظذَضز هٌاؾثی ضا زض
اذتیاض زاًفآهَظاى لطاض زّس .زض اضظقیاتی تَنیفی
زاًفآهَظاى ٌّگام فطایٌس یاززّی ـ یازگیطی ،تاظذَضز
تطتیثی یا فانلِای (ٍیػُ اضظقیاتی ووی) زضیافت ًىطزًس.
ظیطا ایي ًَؿ تاظذَضزّا اظ ؾَی هقلن فطآیٌس یازگیطی
زاًفآهَظاى ضا ؾؿت هیًوایس .زض ایي پػٍّف ،اضظقیاتی
تَنیفی ذأل ایي تاظذَضزّا ضا تا تاظذَضزّای تَنیفی پط
ًوَزُ اؾت .ایي واض تافث قسُ اؾت تا زاًفآهَظاى زض
خْت قٌاذت ٍضقیت پیكطفت یازگیطی ذَز لطاض گیطًس،
اقتثاّات ٍ ذغاّایكاى ضا زض خطیاى یازگیطی قٌاؾایی ٍ
انالح ًوایٌسٍ ،ؽایف ٍ تىالیفكاى ضا تا زلت تیكتطی اًدام
زٌّس وِ ایي اهَض تِ تْثَز یازگیطی ووه هؤثطی وطزُ
اؾت.
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قایس فولىطز تْتط زاًفآهَظاًی وِ زض پػٍّف حاضط
هكوَل عطح اضظقیاتی تَنیفی تَزُاًس ضا تتَاى تِ تمَیت
ذَزپٌساضُ هثثت ًؿثت زاز .ظیطا زاًفآهَظاى تا قیَُّا
ٍاتعاضّای وِ تطتَاًاییّا ٍاؾتقسازّای زاًفآهَظاى تأویس
هی وٌس اضظقیاتی هیقًَس ٍ ایي اهط تط ذَزپٌساضُ آًْا تأثیط
هثثت هیگصاضز ٍ تِ ًَتِ ذَز فاللِهٌسی تِ یازگیطی
ٍتالـ ٍ پیكطفت تیكتط زاًفآهَظاى ضا تِ زًثال زاضز.
ٍ ؾطاًدام زض اضظقیاتی تَنیفی توام تالـ هقلن،
ٍالسیي ٍ ذَزِ زاًفآهَظ زض عَل ؾال نطف فطایٌس
«اضظقیاتی اظ ٍضقیت یازگیطی ـ تالـ تطای یازگیطی تْتط
ـ قٌاذت تیكتط ٍ زلیكتط اظ ذَز ـ تالـ تطای یازگیطی
تْتط» هیقَز .زاًفآهَظاى فطنت خثطاى واؾتیّای
احتوالی ضا پیسا هیوٌٌس ٍ ایي ضقفّا ٍواؾتیّای
احتوالی تا پایاى ًَتت اٍل یا پایاى ؾال حفؼ ًویقَز؛
تلىِ ّط ظهاى وِ قٌاؾایی قَز تا هكاضوت هقلنٍ ،السیي ٍ
زاًف آهَظ تطعطف هیگطزز .ایي اهط تِ پیكطفت تحهیلی ٍ
یازگیطی تْتط زاًفآهَظاى هٌدط هیقَز.
پیشنهادها
ًتایح پػٍّف حاضط تأثیط هثثت اضظقیاتی تَنیفی تط
پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى ضا ًكاى هیزّس .لصا قیَُ
اضظقیاتی تَنیفی زض پایِّای چْاضم ٍ پٌدن زٍضُ اتتسایی
اخطا گطزز.
تا تَخِ تِ ایٌىِ اضظقیاتی تَنیفی ـ ووی ًؿثت تِ
اضظقیاتی ووی تط پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى تأثیط
هثثتی زاضز ،تِ خای اضظقیاتی ووی هحض اظ اضظقیاتی
تَنیفی ـ ووی اؾتفازُ قَز.
تغییط ٍ تحَل یىثاضُ زض ًؾام آهَظقی وكَض تسٍى
تؿتط ؾاظی تطای اخطا ٍ پصیطـ ،تا هماٍهت ٍ فسم ّوىاضی
ضٍتِضٍ ذَاّس قس .تٌاتطایي پیكٌْاز هیقَز وِ تطای تثسیل
اضظقیاتی ؾٌتی تِ اضظقیاتی تَنیفی عی فطایٌسی تسضیدی
ٍ تط ویثی تغییطات هٌاؾة زض ّوِ ظهیٌِّا اظ خولِ ضٍـ
تسضیؽ ،هحتَای وتة ،تطًاهِ زضؾی ٍ غیطُ نَضت گیطز.
زض اضظقیاتی تَنیفی پیكطفت تحهیلی زاًفآهَظاى اظ
اتعاضّای هتٌاؾثی تطای اضظیاتی تحمك اّساف آهَظقی ٍ
تطتیتی اؾتفازُ قَز .ایي اتعاضّا فثاضتٌس اظ )1 :آظهَى هقلن
ؾاذتِ  )2آظهَى اؾتاًساضز  )3فقالیت والؼ  )4پَقِ واض

 )5هكاّسُ ضفتاض  )6ثثت ٍلایـ  )7ذَز اضظیاتی  )8پطٍغُ
ذاضج اظ والؼ  )9عطح پطؾفّای ًمازاًِ  )10ذاللیت ٍ
ًَآٍضی
اظ ًتایح اضظقیاتی تَنیفی پیكطفت تحهیلی
زاًفآهَظاى وِ اضظیاتی ٍالـ تیٌاًِای اظ ٍضقیت ویفیت ٍ
فولىطز ًؾام آهَظقی ضا ًكاى هیزّس ،تطای ّسایت
ؾیاؾت گصاضی آهَظقی ٍ پطٍضقی ،تٌؾین اّساف آهَظقی
ٍ پطٍضقی ،قٌاؾایی فَاهل هؤثط تط پیكطفت تحهیلی،
هسیطیت ٍ ضاّثطی هقلواى ٍ  ...اؾتفازُ ًوَز.
یىی اظفقالیتّای اؾاؾی ًؾام آهَظقی اقافِ ًتایح
اضظقیاتی تَنیفی اؾت وِ تسیي ٍؾیلِ فٌانط ًؾام
آهَظقی ًؿثت تِ واضایی ٍ فولىطز ذَز تاظذَضز الظم
ٍوافی ضا زضیافت هیوٌٌس ٍ تا تَخِ تِ ًتایح ایي اقافِ،
انالحاتی تطای تحمك اّساف اًدام هیزٌّس .اقافِ ًتایح
اضظقیاتی تَنیفی هیتَاًس تِ ضٍـّای ظیط اًدام گیطز)1 :
تحث پیطاهَى ًتایح پیكطفت تحهیلی تِ نَضت فطزی ٍ
گطٍّی تا زاًفآهَظاى  )2تطضؾی خلؿِ حضَضی تا اٍلیای
زاًفآهَظاى ٍ اضائِ ًتایح ٍ تحث زض هَضز آًْا  )3اضؾال
ًتایح اضظقیاتی پیكطفت تحهیلی تِ نَضت ویفی ٍووی
تطای اٍلیای زاًفآهَظاى
منابع

اتَ هحوسی ،هطضیِ ( ،)1384تطضؾی زیسگاُ هقلواى
زٍضُ اتتسایی پیطاهَى اضظقیاتی تَنیفی زض اؾتاى یعز زض
ؾال تحهیلی  84ـ  ،83پایاىًاهِ واضقٌاؾی ،زاًكگاُ یعز.
اؾتافل تین ،زاًیل ( ،)2000زضآهسی تط الگَّای
اضظقیاتی تِ اًضوام اؾتاًساضزّای اضظقیاتی تطًاهِ ،پطؾٌل ٍ
زاًفآهَظ ،تطخوِ غالهطضا یازگاضظازُ ،آضـ تْطاهی ،وَضـ
پطًس ( ،)1386یازٍاضُ وتاب.
پطٍیعیاى ،هحوس فلی ( ،)1384تطضؾی ٍضـ اضظقیاتی
هؿتوط زض زٍضُ اتتسایی ،فهلٌاهِ تقلین ٍ تطتیت ،قواضُ .82
تمی پَض ؽْیط ،فلی ( ،)1384انَل اؾاؾی تطًاهِ
ضیعی آهَظقی ،تْطاى :آگاُ.
حؿٌی ،هحوس ( ،)1384ضاٌّوای اضظقیاتی تَنیفی،
تْطاى :اًتكاضات آثاض هقانط.
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حمیمی ،فْیوِ الؿازات (ً ،)1383مف اضظقیاتی
هؿتوط زض تقویك یازگیطی زاًفآهَظاى پایِ زٍم اتتسایی
قْط تْطاى ؾال تحهیلی  84ـ  ،83پایاىًاهِ واضقٌاؾی

قطیفی ،حؿي پاقا ( ،)1383ؾٌدف فولىطز زض
فطآیٌس یاززّی ـ یازگیطی ،هدوَفِ هماالت ّوایف هلی
هٌْسؾی انالحات زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ،تْطاى :پػٍّكىسُ

اضقس ،زاًكگاُ پیام ًَض تْطاى.
ذلرالی ،هطتضی (ً ،)1376مسی تط ًؾام اهتحاًی ٍ
ؾٌدف یازگیطی زاًفآهَظاى زض ایطاى ،تْطاى :اًتكاضات
پػٍّكىسُ تقلین ٍ تطتیت.
ذَـ ذلك ،ایطج ( ،)1385اضظقیاتی اخطای آظهایكی

تقلین ٍ تطتیت.
فطب ذطزهٌس ،فلی ( ،)1376تطضؾی ًؾطات هسضؾیي

اضظقیاتی تَنیفی زض هساضؼ اتتسایی تطذی اظ هٌاعك وكَض
(هطحلِ ؾَم) ،تْطاى :پػٍّكىسُ تقلین ٍ تطتیت.
ذَـ ذلك ،ایطج ٍ پاقا قطیفی ،حؿي (،)1383

زاًكگاُ فلَم پعقىی ؾوٌاى زضتاضُ اثط اضظقیاتی تط قیَُ
آهَظـ ٍ ضضایت اظ اضظقیاتی ،تْطاى :عة ٍ تعویِ.
ولْط ،هٌَچْط ( ،)1384تطضؾی هیعاى تحمك اّساف
اضظقیاتی تَنیفی زض اؾتاى لعٍیي ،گعاضـ پػٍّكی،
ؾاظهاى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتاى لعٍیي.
وَثطی ،ضضا ( ،)1379تطضؾی هیعاى آقٌایی تا قیَُ

اضظقیاتی اخطای آظهایكی هطحلِ اٍل ٍ زٍم اضظقیاتی
تَنیفی زض هساضؼ اتتسایی تطذی اظ هٌاعك وكَض ،تْطاى:

اضظقیاتی اظ آهَذتِّای زاًفآهَظاى تَؾظ زتیطاى زٍضُ
هتَؾغِ قْطؾتاى لطٍُ زض ؾال تحهیلی 79ـ  ،78گعاضـ

پػٍّكىسُ تقلین ٍ تطتیت.
زازؾتاى ،پطیطخ ( ،)1375اضغطاب اهتحاى ،گعاضـ
پػٍّكی چاج ًكسُ ،ؾاظهاى پػٍّف ٍ تطًاهِ ضیعی زضؾی
ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ.
ؾثحاًی فطز ،عاّطُ ( ،)1384گعاضـ اخطای زٍهیي
ؾال عطح اضظقیاتی تَنیفی ،تْطاى :هقاًٍت فوَهی
آهَظـ.
ؾپاؾی ،حؿیي ( ،)1375همایؿِ اضظقیاتی تىَیٌی ٍ

پػٍّكی ؾاظهاى آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾتاى هطوعی.
ویاهٌف ،فلیطضا ( ،)1387ضٍـّای اضظقیاتی
آهَظقی ،تْطاى :زاًكگاُ پیام ًَض.
لغف آتازی ،حؿیي ( ،)1374ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی
زض فلَم تطتیتی ٍ ضٍاًكٌاؾی ،هكْس :حىین فطزٍؾی.
هَؾَی ،ضیاءالسیي (ً ،)1384ؾط ؾٌدی اظ اٍلیا ٍ

پایاًی زض پیكطفت تحهیلی زاًكدَیاى زاًكگاُ قْیس
چوطاى اَّاظ ،هدلِ فلَم تطتیتی ٍ ضٍاًكٌاؾی ،قواضُ .3
ؾیف فلی اوثط ( ،)1382هفَْم ؾٌدف ٍ تأثیط آى تط
ضٍـ آهَظـ هقلن ٍ ویفیت یازگیطی زاًفآهَظاى،
هدوَفِ هماالت اٍلیي ّوایف اضظقیاتی تحهیلی ،تْطاى:
عة ٍ تعویِ.
ؾیف ،فلی اوثط ( ،)1388اًساظُ گیطی ٍ ؾٌدف زض
فلَم تطتیتی ،تْطاى :اًتكاضات پیام ًَض.
ؾیف ،فلی اوثط .ضضایی ،اوثط ( ،)1385تأثیط اضظقیاتی

تَنیفی تط ٍیػگیّای قٌاذتی فاعفی ضٍاًی ـ حطوتی
زاًفآهَظاىً ،كطیِ ًَآٍضیّای آهَظقی ،قواضُ .18
قاّعهاًی ،هحؿي ( ،)1380تطضؾی ًحَُ هؿتوط زض
ؾال اٍل ًؾام ؾالی ٍاحسی زٍضُ هتَؾغِ زض اؾتاى
انفْاى ،پایاىًاهِ واضقٌاؾی اضقس ،زاًكگاُ تْطاى.

هدطیاى عطح اضظقیاتی تَنیفی تط اؾاؼ اّساف تفهیلی
اخطای عطح زض ؾال تحهیلی  84ـ  ،83لن ،ؾاظهاى آهَظـ
ٍ پطٍضـ.
هْط هحوسی ،هحوَز (ً ،)1382ؾام اضظقیاتی اظ

آهَذتِّای زاًفآهَظاى یا ایسئَلَغی فولیاتی قسُ ًؾام
آهَظقی ،ذالنِ هماالت ّوایف اضظقیاتی تحهیلی ،تْطاى
آشض هاُ .1382
ًؾطی ًػاز ،هحوس حؿیي ( ،)1380آهَظـ زٍضاى
وَزوی ،تْطاى :اًتكاضات آؾتاى لسؼ ضضَی.
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