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همذهِ :خَدوارآهذی را اٍلیي تار تٌذٍرا در ًظزیِ ی ؽٌاختی -اجتواعی خَد هطزح وزد ٍ تیاى داؽت وِ ایي عاسُ تز
عولىزد ٍالعی افزادّ ،یجاى ّا ،اًتخاب ّا ،هْار رٍیذادّای تاثیزگذار ،عاسهاًذّی ٍ اجزای دٍرُ ّای عول هَرد ًیاس در
جْت دعتیاتی ٍ تِ ثوز رعاًذى عطَح عولىزد ،پیؾزفت ٍ عزاًجام هیشاى تالؽی وِ فزد فزف یه فعالیت هیوٌذ،
هَثز اعت (واپزارا ،فزات ٍ اعتىا2002 ،؛ واپزارا ،رگالیا ٍ تٌذٍرا .)2002 ،خَدوارآهذی تحقیلی تِ هعٌای ادران فزد اس
تَاًوٌذی خَد در یادگیزی ،حل هغائل تحقیلی ٍ دعتیاتی تِ هَفمیتّای تحقیلی اعتًَ .جَاًاى تِ دلیل دٍرُ
خاؿ رؽذ خَد ًاچارًذ تا رٍیذادّای اًتمالی تغیاری اس ًظز سیغت ؽٌاختی ،تحقیلی ٍ اجتواعی رٍتزٍ ؽًَذ
(ریچاردعَى .)1111 ،در ایي دٍرُ فزد تا چالؼ ّای تغیاری هَاجِ اعت؛ اس یه عَ تایذ تا تغییزات درًٍی خَد ٍ اس
عَی دیگز تا خاًَادُ ٍ گزٍُ ّوغاالى عاسگار گزدد .در ًَجَاًی اٍلیِ اس دتغتاى تِ راٌّوایی ،در ًَجَاًی هیاًی اس
راٌّوایی تِ دتیزعتاى ٍ تاالخزُ در پایاى ًَجَاًی اس دتیزعتاى تِ دًیای وار ٍ یا داًؾگاُ هٌتمل هی ؽَد .اٍ تایذ اًطثاق
السم تا تواهی ایي تغییزات را حافل ًوایذًَ .جَاًی سهاى تزاًگیختگی ٍ اضطزاب ،رضایتوٌذی ٍ ًارضایتی ،اوتؾاف ٍ
اغتؾاػ اعت .اهیذّا ،چالؼ ّا ،تزط ّا ٍ هَفمیت ّای ًَجَاى تا خیالثافی ٍ هثالغِ ّوزاُ اعت (لزًز  .)1111 ،ایي
اس عَیی اعت وِ ارتثاطی لَی تیي عاسگاری افزاد تا خَدوارآهذی ادران ؽذُ تَعط آى ّا ٍجَد دارد (َّلتجِ،
عیلثَم ،پارتَى ٍ سٍتزیه .)2010 ،
اس آًجایی وِ تزٍس ٍ ظَْر فؾارّای تحَلی دٍرُ ًَجَاًی هعوَالً در حَسُ ّیجاًات ٍ رفتار اعت (ٍالَردٍ ،یتال ،عاهپایَ
ٍ ؽَئي  ٍ )2012،اس آًجایی وِ در تزخی اس پضٍّؼ ّا تِ جایگاُ خَدتٌظیوی در خَدوارآهذی افزاد تَجِ ؽذُ (تزای
هثال ،تْزاهی 1316 ،؛ تِ ًمل اس پَرجعفزدٍعت ،)1316 ،اها تِ ًمؼ ایي هتغیز اعاعی در حَسُ خَدوارآهذی عوَهی
ًَجَاًاى تاویذ ًؾذُ اعت؛ لشٍم تَجِ تِ تٌظین ّیجاًی در راعتای ارتمای خَدوارآهذی ،تیؼ اس پیؼ خَد را ًؾاى
هی دّذ .تٌظین ّیجاًات را هی تَاى هثتٌی تز فزایٌذّای درًٍی ٍ تیزًٍی پاعخ دّی در تزاتز هْار ٍ ًظارت ،ارسیاتی ٍ
تعذیل تعاهالت ّیجاًی تِ خقَؿ خقایـ سٍدگذر ٍ تٌذ آًْا تزای تِ تحمك رعیذى اّذاف داًغت (اهیي آتادی،
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دّماًی ٍ خذا پٌاّی .)1310 ،تِ ًظز هی رعذ داًؼ آهَساى هی تَاًٌذ اس دعت آٍردّای هْن تٌظین ّیجاى تِ ؽىل
هغتمین ٍ اس اثزات آى تز خَدوارآهذی تِ ؽىل غیزهغتمین تْزهٌذ ؽًَذ اها ادتیات پضٍّؾی ووتز تِ ًمؼ آهَسػ
تٌظین ّیجاًی تِ عٌَاى هذاخلِ ای وَتاُ هذت ٍ تاثیزگذار در حَسُ خَدوارآهذی داًؼ آهَساى پزداختِ اعت .تِ تیاًی
آًچِ در ایي هیاى تغیار هْن تًِظز هیرعذ آى اعت وِ چگًَِ هیتَاى تا تغییز خَدوارآهذی ًَجَاًاى در هماتلِ تا
چالؼّای تحقیلی ایي دٍرُ تِ آىّا یاری رعاًذ ،اس ایي رٍ ،ایي پضٍّؼ تِ دًثال تزرعی تاثیزآهَسػ تٌظین ّیجاًی
تز خَدوارآهذی عوَهی داًؼ آهَساى اعتّ .ذف اس پضٍّؼ حاضز ،تزرعی اثزتخؾی آهَسػ تٌظین ّیجاًی تز
خَدوارآهذی تحقیلی داًؼآهَساى دریىی اس دتیزعتاىّای هٌطمِ چْاردُ تْزاى تَد.
رٍػ :رٍػ پضٍّؼ حاضز ًیوِ آسهایؾی ٍ طزح تِوار رفتِ در ایي پضٍّؼ ،طزح پیؼآسهَى -پظآسهَى تا گزٍُ
وٌتزل ٍ ّوچٌیي هزحلِ پیگیزی دٍهاِّ اعت .جاهعِ آهاری پضٍّؼ را تواهی داًؼ آهَساى پغز پایِ هتَعطِ یىی اس
هذارط پغزاًِ هٌطمِ چْاردُ تْزاى در عال تحقیلی  1313-1314تؾىیل هیدادًذ وِ ً 30فز اس هیاى داًؼآهَساًی
وِ ًوزُ پزعؾٌاهِ خَدوارآهذی آًاى پاییيتز اس هیاًگیي تَد ،تِ رٍػ تقادفی عادُ اًتخاب ؽذ ٍ عپظ ً 15فز
تِفَرت تقـادفی عـادُ در دٍ گـزٍُ آسهایؾی ٍ گزٍُ گَاُ (ّز گزٍُ  15آسهَدًی) گواردُ ؽذًذ .تزًاهِ آهَسػ تٌظین
ّیجاًی گزاتش ٍ گاًذرعـَى در طی  10جلغِ تِ هذت دٍ هاُ تزای افزاد گزٍُ آسهایؼ ارائِ گزدیذ .پزعؾٌاهِی ایي
پضٍّؼ همیاط خَدوارآهذی هَریظ ( )2001تَد.
یافتِّاً :تایج تحلیل وٍَاریاًظ تا اًذاسُگیزی هىزر ًؾاى داد وِ در هزحلِ پظآسهَى ٍ پیگیزی ،در هیاى دٍ گزٍُ
آسهایؼ ٍ وٌتزل ،در هیشاى خَدوارآهذی تحقیلی داًؼآهَساى تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد (.)P>01/0
ًتیجِگیزی :یافتِّا ًؾاى داد وِ آهَسػ تٌظین ّیجاًی هَجة افشایؼ خَدوارآهذی تحقیلی در داًؼآهَساى هیؽَد
ٍ ایي اثزتخؾی در دٍرُی پیگیزی ًیش پایذار هاًذ .اًتظار هیرٍد تز اعاط ًتایج ایي پضٍّؼ ٍ عایز پضٍّؼّای هؾاتِ،
آهَسػ تٌظین ّیجاًی تِعٌَاى یه جٌثِ هىول تزًاهِّای آهَسؽی هذارط در ًظز گزفتِ ؽَد.
ٍاصُ ّای ولیذی :خَدوارآهذی تحقیلی ،تٌظین ّیجاًی ،آهَسػ تٌظین ّیجاًی.

