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Abstract: The aim of the present study is to
identify the research approaches to
curriculum in Iran and United States. In
order to do so, two Iranian and American
curriculum research journals were selected
via criterion-based sampling. Among the
printed papers, 100 internal and external
papers regarding curriculum were selected
and studied using criterion oriented
sampling in terms of study method,
instrument, the method of sampling and the
statistical analysis. The results showed that a
quantitative approach was dominant in
internal research of curriculum, while
external research were mostly dominant by
qualitative approach. In addition, the study
of the development of approaches to
research in Iran during the five years (20092014) and the approaches to the researches
in the United States during the same period
showed that the process of Iranian and
American curriculum researches has
gradually moved from quantitative to
qualitative and a combination of the two,
while this process has been more
outstanding in the United States.
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احمذرضا وصز

ژبیٞیىزدٚبعژبیی رٙژنا ؽٞ ؼ ابرژز ثژبٞٚ پژض:ٌچکیذ
رٛ آٔزیىژب فژٚ ٖ درعژی ایژزاٝ ثز٘بٔژٜسٛؼ در اٞٚپض
ؾژیٞٚپض- فّٕژیٝ ٔدّژژٚر دٛؾژژٙٔ ٗ ایژٝ اعژژت ثژژٌٝزفتژژ
 درعی آٔزیىبٝٔثز٘ب

 ٔغبِقبٚ ٖ درعی ایزاٝٔثز٘ب

ٔغبِقب

 اسٚ ر ا٘تبژبةٌٛیژزی ٔژکن ٔوژٕٝ٘ٛ٘ ػٚ اس رٜثب اعتفبد
ٝ ٔمبِژ444  تقناد،ّٝ ٔدٚ در ایٗ دٜبی چبح ؽنِٞٝٔیبٖ ٔمب
ػٚ رٝ درعی ثٝٔ خبرخی ٔزتجظ ثب ثز٘بِٝ ٔمب444 ٚ داخّی
 ؽژبُٔ؛ٝژبر ایغژٟ در چٚ ر ا٘تببةٛ ٌیزی ٔکن ٔوٕٝ٘ٛ٘
ٜٛ ؽژی،ٌیژزیٝ٘ژٕٛ٘ ٜٛ ؽژی،ؼٞٚ اثژشار پژض،ؼٞٚػ پضٚر
ٗن ٘تبیح ایژٙ ثزرعی لزار ٌزفتٚ ُرد توّیٛٔ توّیُ آٔبری
ٝبی داخّی ثز٘بٔژٞؼٞٚ در پضٝؼ ابوی اس آٖ اعت وٞٚپض
یىژزدٚ ر،ژبی خژبرخیٞؼٞٚ در پضٚ یىزد وٕیٚ ر،درعی
بیٞیىزدَٚ رٛ٘ن توٚ ثزرعی ر،ٗیٕٙچٞ ویفی غبِت اعت
َح عژبٙ درعژی ایژزاٖ در پژٝٔ ثز٘بٜسٛ اٝط ثٛؼ ٔزثٞٚپض
2449( بی آٔزیىبٞؼٞٚ پضٚ )4999  تب4988( ٝرد ٔغبِقٛٔ
 درعژی درٝبی ثز٘بٔژٞؼٞٚ٘ن پضٚ رٝ) ٘ؾبٖ داد و2440 تب
ٚ  اعژتٜ تزویجی عیز وزدٚ  ویفیٝ آٔزیىب اس وٕی ثٚ ٖایزا
 اعتٝح ثیؾتزی داؽتٛرٚ ٘ن در آٔزیىبٚایٗ ر
 آٔزیىب،ٖ ایزا، درعیٝٔ ثز٘ب،ؼٞٚ پض،یىزدٚ ر:کلیذياصٌَا

َٛ ٔغئٜنٙیغٛ٘ ٍٜیبٖ وزٔب٘ؾبٙٞ فزٜ ٔنرط دا٘ؾٍب،ٖبٟ اففٜ ریشی درعی دا٘ؾٍبٝٔی دوتزی ثز٘بٛ دا٘ؾد.1
ٖبٟ اففْٜ تزثیتی دا٘ؾٍبّٛ فٜٚ اعتبد ٌز.2

فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ،ؽٕبر ،04 ٜعبَ د ،ٓٞثٟبر 4990

مقذمٍ
تٛعق ٚ ٝپیؾزفت ٞز خبٔقٝای ٚاثغت ٝث ٝوٕیت  ٚویفیت پضٞٚؼٞبی ا٘دبْ یبفت ٝدر آٖ اختٕبؿ
اعت ثز ایٗ اعبط ثوث پضٞٚؼ را ثبین اس ٟٔٓتزیٗ ٔجباث لّٕز ٚثز٘بٔ ٝدرعی دا٘غت تٛٙؿ
 ٚتىثز رٚػٞبی پضٞٚؼ در فّ ْٛا٘غب٘ی  ٚرفتبری ٔیتٛا٘ن ثب تٛخ ٝث ٝپیچینٌی  ٚچٙن
عباتی ثٛدٖ ا٘غبٖ ثغیبر سیبد ثبؽن ثب ٚخٛد ایٗ فمُ عّیٓ اىٓ ٔیوٙن و ٝدر سٔیٞ ٝٙز آ٘چٝ
در دایز ٜفّٓ ٔیٌٙدن ،اخٕبؿ ابفُ ؽٛد ،اس ایٗ ر ٚتٕغه ث ٝرٚػٞبی لبثُ افتٕبد ٛٔ ٚثك
وغت دا٘ؼ در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ٌزیش ٘بپذیز اعت ٌ ٚز٘ ٝعٙدؼ فوت  ٚعمٓ یبفتٞٝبی
پضٞٚؾی أىبٖپذیز ٘بٛاٞن ثٛد (ابتٕی )4981،اِجت ٝتّمی ٞز پضٞٚؾٍز اس امیمت ،ا ٚرا
ثٝعٛی رٚػٞب  ٚیبفتٞٝبی خبؿ رٔ ٖٕٛٙٞیعبسد (ثکْ )2449،4رؽت ٝثز٘بٔ ٝدرعی ٚ
پضٞٚؼٞبی ٔزتجظ ثب آٖ ث ٝعزفت در ابَ رؽن  ٚتٛعقٔ ٝیثبؽن اس ؽٛاٞن ایٗ رؽن ٔیتٛاٖ
ث ٝافشایؼ ا٘تؾبر ٔدک
٘ؾزیب

فّٕی -پضٞٚؾی  ٚافشایؼ تقناد ٔمبال

در ایٗ اٛس ٜاؽبرٕٛ٘ ٜد،

فّٕی پضٞٚؾی ث ٝفٛٙاٖ یىی اس ٔدبری ثزلزاری ارتجبعب

فّٕی ٔیبٖ دعت ا٘نروبراٖ

فقبِیتٞبی فّٕی ٔوغٛة ٔیؽ٘ٛن ٔٛرٛؿ ایبتی در فزایٙن ارتجبعب
ثٛدٖ ٘ؾزیب

فّٕی ،ثٔ ٝیشاٖ فقبَ

فّٕی در ٘ؾز ،تِٛین  ٚتجبدَ عزیـ دا٘ؼ ٔزثٛط  ٚرٚؽٕٙن ثٛدٖ ارائٔ ٝغبِت آٖ

اعت ایٗ أز تب آ٘دب إٞیت دارد و ٝفبات٘ؾزاٖ فٛأّی ٔب٘ٙن تغییز در رٚیىزدٞب  ٚرٚػٞبی
پضٞٚؾی ،ر٘ٚن توٛال

اختٕبفی  ٚفّغفی را ٟٔٓتزیٗ فٛأُ تو َٛدر دأٛٔ ٝٙرٛفی ٚ
2

ٔغبئُ رؽت ٝثز٘بٔ ٝدرعی تّمی ٔیوٙٙن (پبیٙبر  )2441،رٚیىزد پضٞٚؼ را فبات٘ؾزاٖ چٙیٗ
تقزیف وزدٜا٘ن :رٚیىزد پضٞٚؼ ؽبُٔ ٔدٕٛفٝای اس رٚػٞبعت ٞ ٚز رٚػ ثب ٔدٕٛفٝای اس
اثشار  ٚف ٖٛٙدادٜٞب را ٌزدآٚری  ٚتوّیُ ٔیوٙن در ٟ٘بیت ارسػدٞی ث ٝوبر پضٞٚؾی ثز اغت
رٚیىزد  ٚرٚػ ث ٝوبر رفت ٝدر پضٞٚؼ ا٘دبْ ٔیؽٛد (ؽٙغ)2448 ،9َٛ
در پضٞٚؼٞبی اٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی  ٚث ٝثیب٘ی فّ ْٛرفتبری و ٝؽبُٔ اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ٘یش
ٔیؽٛد ثب د ٚرٚیىزد فّغفی ٔٛٔ ٟٓاخٞ ٝغتیٓ .یىی رٚیىزد خزدٌزایب٘ 0ٝیب دینٌب ٜافبِت
توقّی (اثجب

ٌزایب٘ ٚ )ٝدیٍزی رٚیىزد عجیقتٌزایب٘ 9ٝیب تفغیزٌزایب٘٘) ٝبدسر)2449 ،
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1. Blum
2. Pinar
3. Schensul
4. Rationalistic Aprroach
5. Naturalistic
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

ٌزایب٘ ٝو ٝتٛعظ اٌٛعت وٙت 2ارائ ٝؽن ،ثز ایٗ فزك اعتٛار اعت ؤ ٝتغیزٞبی

تؾىیُ دٙٞن ٜیه فزایٙن پیچین ٜرا ٔیتٛاٖ ث ٝعٛر خناٌب٘ ٝاس یىنیٍز ثزرعی وزد .در ٔمبثُ،
رٚیىزد تفغیزٌزایب٘ ٝتأوین داردٚ ،القیت ٔٛرد ٔؾبٞن ٜث ٝتفغیز افزاد  ٚذٙٞیت آ٘بٖ ثغتٍی دارد
ٔ ٚغبِق ٝاخشاء پنین ٜث ٝعٛر خناٌب٘ٔ ،ٝب را ث ٝؽٙبخت وبُٔ آٖ پنینٞ ٜنایت ٕ٘یوٙن (فبثنی
 ٚؽٛاخی )4989،ایٗ د ٚرٚیىزد فّغفی ثٚٝیض ٜدر چٙن د ٝٞاخیزٛٔ ،خت ؽٟٛر  ٚثٝوبرٌیزی
 ٚتٛخ ٝث ٝا٘ٛاؿ رٚػ پضٞٚؼ در ایٗ اٛس ٜؽن ٜاعت (وزع2440،9َٛ؛ ّٞجٛتیچ2449،0؛
عِٛٛرسا٘ ٚ ٛیٛع )2442،9ٛایٗ رٚػٞب دأٚ ٝٙعیقی را در ثزٌزفتٔ ٚ ٝمجِٛیت خٟب٘ی ٘یش
یبفتٝا٘ن )٘ٛیشٛٔ ،2442 1ر . (2448 ، 7ث ٝافتمبد ٚایّش ٕٞ ٚىبراٖ )2444( 8ایٗ أز ٔٙدز ثٝ
رٚیىزدٞبی ٘ٛیٗ پضٞٚؼ در اٛس ٜفّ ْٛتزثیتی ؽنٛ٘ ٚ ٜآٚریٞبیی را در ایٗ اٛس ٜثٚٝیض ٜدر
سٔی ٝٙرٚػ ث ٝثبر آٚرد ٜاعت ایٗ رٚػٞب أزٚس ٜثب فٙبٚیٗ رٚػٞبی وّٕی ،ویفی  ٚتزویجی
ؽٙبختٝؽنٜا٘ن (ؽقجب٘ی ٚروی)4987،
در رٚػ وٕی ثٙٔ ٝؾٛر عٙدؼ پنینٜٞب  ٚارای٘ ٝتبیح ،اس افناد  ٚارلبْ اعتفبدٔ ٜیؽٛد
(ٌبَ ٚ 9ثٛري )2449،44سیزثٙبی ایٗ رٚیىزد ،پبرادایٓ اثجب ٌزایی 44اعت؛  ٚتب د4974 ٝٞ
غبِتتزیٗ رٚػؽٙبعی ابوٓ ثز پضٞٚؼٞب در ثزرعی ٔغبئُ تزثیتی ثٛد ٜاعت
(ثزیٕٗ )244742،ثٙب ث ٝتقزیف وزع )2449( َٛاس ا٘ٛاؿ تومیك ،رٚػ تومیك وّٕی را یه
رٚیىزد پضٞٚؾی ٔیدا٘ن و ٝثزای تٛفیف فیٙی ٔتغیزٞب  ٚتٛریح رٚاثظ ثیٗ آٖٞب ث ٝوبر ٌزفتٝ
ٔیؽٛد رٚػ ویفی ،رٚیىزدی اعت و ٝثزای وؾف  ٚف ٚ ٟٓتفغیز یه پنینٔ ٜزوشی در
تومیك ث ٝوبر ٔیرٚد (ٚایّشٕٞ ٚ 49ىبراٖ)2444 ،؛  ٚث ٝویفیت راثغٞٝب ،وٙؼٞبٛٔ ،لقیتٞب ٚ
رٚینادٞب ٔیپزداسد ٚ ،ث ٝرٚػ رٚایتی عقی در پبعخٌٛیی ث ٝعؤاَٞبی تومیك دارد
1. Nudzor
2. Agust Kont
3. Kersol
4. Hilebowitch
5. Solorzano & Yosso
6. Noyes
7. Moore
8. Wiles & Et Al
14. Gall
15. Boerg
16. Positivism
17. Bryman
18. Wiles
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(ررٛی )4994،ٝاس ایٗر ٚث ٝایٗ ؽیٔ ٜٛغبِق ٝرٚػؽٙبعی عجیقتٌزایب٘٘ ٝیش ٌفتٔ ٝیؽٛد (پبئّٛ
عىیٕٞ ٚ 4ىبراٖ )2447 ،ایٗ رٚػ ثزای ثزخی اس ٔغبئُ  ٚپنینٜٞبی تزثیتی و ٝلبثُ تجنیُ
ث ٝدادٜٞبی فندی  ٚوٕی ٘یغتٙن ،وبرثزد ثیؾتزی دارد؛  ٚأب رٚػ تزویجی ٘ٛفی ث ٝوبر ٌیزی
رٚػ فّٕ ی اعت و ٝدر آٖ پضٞٚؾٍز ٔتغیزٞبی وٕی  ٚویفی  ٚدادٜٞبی وٕی  ٚویفی را
ثٙٔٝؾٛر آؽىبر عبختٗ ٔغبئُ در أز پضٞٚؼ  ٚدریبفت دروی صرا ٍ٘زا٘ ٝاس پنینٜٞب ثب
یىنیٍز تزویت ٔیوٙن (خّیّی ؽٛریٙی )4989،ثزای اؽبر ٜث ٝایٗ رٚػ تزویجی فبات٘ؾزاٖ اس
افکاب

ٌ٘ٛبٌ ٖٛاعتفبد ٜوزدٜا٘ن ٘ؾیز وزع )2449( َٛاس پضٞٚؼ چٙن ٔنِی  ٚپضٞٚؼ

تّفیمی ،تنِی  ٚتؾىزی ( )2449اس پضٞٚؼٞبی تزویجی ٚخزارد  ٚتبیّز ( )2440اس پضٞٚؼٞبی
آٔیبت ٝثٟزٌ ٜزفتٝا٘ن (وزع2449،َٛ؛ تنِی  ٚتؾىزی٘ ٚ 2444،بدرس )2449،در رٚػ تزویجی اس
ٞز دٛ٘ ٚؿ رٚػ وٕی  ٚویفی ث ٝتٙبعت ٔٛلقیت  ٚث ٝفٛر
٘ٛؿ اعکفب

ٕٞشٔبٖ اعتفبدٔ ٜیؽٛد ٞ ٚز دٚ

وٕی  ٚویفی در لبِت یه پضٞٚؼ ٚاان تفغیز  ٚارائٔ ٝیٌزدد در ٚالـ وثز

رٚػؽٙبعی پضٞٚؼ یه أز ٔمج ،َٛخٛاعتٙی ٚ ٚالقی ،اِجت ٝثب ؽن

 ٚرقف ،در خبٔقٝ

فّٕی تقّیٓ  ٚتزثیت در ایزاٖ  ٚخٟبٖ اعت و ٝایٗ ثٔ ٝقٙبی ارج ٟ٘بدٖ ٔ ٚؾزٚفیت لبئُ ؽنٖ
ثزای رٚػٞبی وٕی ،ویفی  ٚتزویجی در پضٞٚؼٞبی تزثیتی اعت (ٟٔزٔوٕنی )4994،در
خن َٚؽٕبرٚ 4 ٜیضٌیٞبی فٕن ٜرٚػٞبی پضٞٚؾی در ٔغبئُ تزثیتی ارائ ٝؽن ٜاعت

19. Pawlowski
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 ،ٍٕٗٞا٘تببة
ٔٛرد ثوزا٘یٔ ،جتٙی
ثز ٘ؾزی ،ٝتأیین یب
فنْ تأیین ٔٛارد،
ابِت وزا٘ٝای،
ابِت فبدی،
ابِتٞبی ٟٔٓ
عیبعی یب آٔٛسؽی،
غٙیٕت ؽٕزدٖ
ٔٛلقیتٞب،
دردعتزط ،تزویجی
یب ٔبتّظ
در فزایٙن پضٞٚؼ
ث ٝتٙبعت اس
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزیٞبی
وٕی  ٚویفی
اعتفبدٔ ٜیؽٛد

تی ،آ٘ٛأ ،ب٘ٛا ،آ٘ىٛا ،خی
د ،ٚرزیت ٕٞجغتٍی،
رٌزعیٖٛ

اعتٙجبعی

وٌِٕٛٛزٚا-اعٕیز٘ف،
ٔه ٕ٘برٚ ،یُ وبوىغ،ٖٛ
فیؾزٔ ،یب٘ ،ٝیٔ ٖٛبٖ
ٚیتٙی ،دٚرٜٞبی ٚاِن-
ِٚفٚٛیتش ،وٛوزاٖ،
فزینٔٗ ،وزٚعىبَ ٚاِیظ
ٌ ٝ٘ٛؽٙبعی ،عجمٝثٙنیٔ ،مبیغٔ ٝغتٕز،
توّیُ اعتمزایی ،ؽج ٝآٔبری ،توّیُ ٚلبیـ،
توّیُ اعتقبرٜای ،توّیُ ایغ ،ٝتوّیُ
ٞزٔٛٙتیه ،توّیُ ٌفتٕبٖٕ٘ ،بد ؽٙبعی،
توّیُ ٔوتٛا ،توّیُ پنینارؽٙبختی،
توّیُ رٚایتی
٘بپبرأتزیه

تزویجی

پبرأتزیه

رٚػٞبی
پضٞٚؼ

اثشار خٕـآٚری

٘وٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی

تدشی ٚ ٝتوّیُ دادٜٞب

وٕی

ویفی

1

در فزایٙن پضٞٚؼ ث ٝتٙبعت اس رٚػٞبی
تدشی ٚ ٝتوّیُ وٕی  ٚویفی اعتفبدٜ
ٔیؽٛد

 .1برگرفته از (بازرگان و همکاران ،1334،بازرگان ،1333،ریوز و همکاران.)2004،
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ٔبتّف اٛس ٜتقّیٓ  ٚتزثیت ٔغبِق ٝرٚػٞبی پضٞٚؾی ٕٛٞارٛٔ ٜرد تٛخٝ

پضٞٚؾٍزاٖ ثٛد ٜاعت در عبَ  4980پضٞٚؾی تٛعظ عّغجیّی  ٚاغیٙی ثب فٛٙاٖ "ثزرعی
٘مبدا٘ ٝرٚػؽٙبعی پضٞٚؾی در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ"ا٘دبْ ؽن ٜاعت
یبفتٞٝبی پضٞٚؼ ابوی اس آٖ اعت و ٝفٕن ٜپضٞٚؼٞبی ا٘دبْ ٌزفت ٝدر دا٘ؾىنٜٞبی فّْٛ
تزثیتی  ٚتزثیت ٔقّٓ ٔ ٚؤعغب

ثز٘بٔٝریشی درعی  ٚثبؼٞبی پضٞٚؾی ٚاثغت ٝث ٝآٔٛسػ ٚ

پزٚرػ اس ٘ٛؿ پضٞٚؼٞبی وٕی تٛفیفیٔ ،مناری  ٚدر ان ثزرعیٞبی عبد ٜآٔبری ٞغتٙن وٝ
چٙناٖ ث ٝفٕك  ٚثغتز آٔٛسػ  ٚپزٚرػ تٛخ٘ ٝنار٘ن ثز اعبط یبفتٞٝبی ایٗ پضٞٚؼ اس 418
پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعی ارؽن  ٚدوتزی ثز٘بٔٝریشی درعی  492پضٞٚؼ ثب اعتفبد ٜاس رٚػؽٙبعی
وٕی ( 94درفن)  41 ٚپضٞٚؼ ثب اعتفبد ٜاس رٚػؽٙبعی ویفی ( 44درفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت
ٕٞچٙیٗ اس  488عزح پضٞٚؾی ٔزتجظ ثب ثز٘بٔٝریشی درعی وٛٔ ٝعغٞٝب  ٚعبسٔبٖٞبی پضٞٚؾی
ا٘دبْ دادٜا٘ن ٛٔ 479رد ثب رٚػ وٕی ( 94درفن) ٛٔ 48 ٚرد ثز اعبط رٚػ ویفی ( 44درفن)
ا٘دبْ ؽن ٜاعت
ٟٔزٔوٕنی ( )4987در پضٞٚؾی ثب فٛٙاٖ «وٙن  ٚوب ٚدر تزخیوب

رٚػؽٙبعی

پضٞٚؾٍزاٖ اٛس ٜتقّیٓ  ٚتزثیت در ایزاٖ» ث ٝثزرعی رٚػؽٙبعی ٔمج َٛدر ثیٗ پضٞٚؾٍزاٖ
ٔتمنْ ٔ ٚتأخز تقّیٓ  ٚتزثیت ایزاٖ پزداخت ٝاعت ا ٚثب اعتفبد ٜاس ؽی ٜٛاوتؾبفی دریبفت ٝاعت؛
پضٞٚؾٍزاٖ ٔتمنْ ث ٝرٚػؽٙبعی پضٞٚؼ وٕی افتمبد دار٘ن  ٚپضٞٚؾٍزاٖ ٔتأخز ث ٝتىثز
رٚػؽٙبعی  ٚثٚ ٝیض ٜرٚػؽٙبعی ویفی ثبٚر ثیؾتزی دار٘ن
رإبٖ پٛر ٘ ٚقز اففٟب٘ی ( )4992در پضٞٚؾی ثب فٛٙاٖ "رٚػؽٙبعی پضٞٚؼٞبی داخّی
 ٚخبرخی ٔزثٛط ث ٝاٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی در آٔٛسػ فبِی"ث ٝایٗ ٘تبیح دعت یبفتٙن :در
پضٞٚؼٞبی خبرخی ثز٘بٔ ٝدرعی رٚیىزد ویفی ،رٚیىزد غبِت ثٛد ثٝعٛری و %14ٝپضٞٚؼٞب
ٔجتٙی ثز رٚیىزد ٔشثٛر ثٛد .در ایٗ ٔیبٖ پضٞٚؼٞبی ٔٛردی  ٚپنینارؽٙبعی ث ٝتزتیت ثب%94
 %97/9ٚدارای ثیؾتزیٗ وبرثزد در ٔیبٖ پضٞٚؾٍزاٖ ثٛد ٕٞ.چٙیٗ ٘تبیح پضٞٚؼ اىبیت اس آٖ
داؽت و ٝدر ایزاٖ رٚیىزد وّٕی ،رٚیىزد غبِت پضٞٚؾی ثب %94فزاٚا٘ی ثٛد .در ایٗ ٔیبٖ رٚػ
پضٞٚؼ پیٕبیؾی ثب فزاٚا٘ی %89/8روبرثزدتزیٗ رٚػ ثٛد ٕٞ.چٙیٗ ایٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ ٔیدٞن
و ٝر٘ٚن پضٞٚؼٞب در تومیمب

داخّی  ٚخبرخی ابوی اس ر٘ٚن وٕی ثٝعٛی ویفی  ٚتزویجی

اعت .اِجت ٝایٗ ر٘ٚن در تومیمب

خبرخی فزاٚاٖتز ثٛد
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

خب٘غ ٚ 4ٖٛدٌ ٚزتی )2448( 2در پضٞٚؾی ثب فٛٙاٖ ((ویفیت ٚ ٚیضٌیٞبی پضٞٚؼ اخیز در
تىِٛٛٙصی آٔٛسؽی)) ٔمبِٞٝبی چبح ؽن ٜدر چٟبر ٘ؾزیٔ ٝقتجز ایٗ اٛسٔ ٜغبِقبتی را اس ٔٙؾز
رٚػؽٙبعی پضٞٚؼ ثزرعی وزدٜا٘ن ،ثز اعبط یبفتٞٝبی ایٗ پضٞٚؾٍزاٖ  91/ 8درفن
پضٞٚؼٞبی ایٗ اٛس ٜثب رٚػؽٙبعی وٕی 04/ 2،درفن پضٞٚؼ ثب اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی
تٛفیفی ٙٔ ٚجـ خٕـآٚری اعکفب

غبِجبً دا٘ؼآٔٛساٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ ثٛدٜا٘ن

ِ ٚیچ ٌٛ ٚدٚیٗ  )2448( 9در پضٞٚؾی ثب فٛٙاٖ " ٘ٛآٚری در رٚػٞبی پضٞٚؼ ویفی ،یه
ٔغبِق ٝرٚایی٘ "،تیدٌ ٝزفتٙن و ٝاٌزچ ٝدر عٙت ثز٘بٔ ٝدرعی ثیؾتز تومیمب

ا٘دبْ ؽن ٜاس ٘ٛؿ

وّٕی ثٛدٜا٘ن .ثب ایٗ ٚخٛد ،پضٞٚؼٞبی ویفی خبیٍبٚ ٜالقی خٛد را پینا وزدٜا٘ن ٔ ٚوممبٖ ٚ
پضٞٚؾٍزاٖ در عبَٞبی اخیز ثیؾتز ث ٝعزا پضٞٚؼٞبی ویفی تٕبیُ داؽتٝا٘ن
آ٘نرع ٚ 0ٖٛؽبتٛن )2442( 9تومیمی ثب فٛٙاٖ " رٚػؽٙبعی عزحٞبی تومیمی در اٛسٜ
آٔٛسػ" ا٘دبْ داد٘ن آٖٞب اس ٔ 07مبِٔ ٝزتجظ اس عبَ  2442تب عبَ ٌٕٝ٘ٛ٘ 2444یزی وزد٘ن وٝ
 %49آٖ ٔزثٛط ث ٝآٔٛسػ فبِیٔ %48 ،زثٛط ث ٝدٚر ٜأ َٚتٛعغٔ %27 ،ٝزثٛط ث ٝدٚرٜٞبی
وٛدوغتبٖ تب عبَ دٚاسدٔ %41 ،ٓٞزثٛط ثٔ ٝنارط اثتنایی ٔ %21 ٚزثٛط ث ٝدٚر ٜدٔ ْٚتٛعغٝ
ثٛد ٘تید ٝآٖٞب اىبیت اس آٖ داؽت و %14 ٝتومیمب

ثب رٚػ وٕی %90 ،ثب رٚػ ویفی %1 ٚ

٘یش ثب رٚػ تزویجی ثٛد
پضٞٚؼ ٞبی ٔؾبث ٝا٘دبْ ؽن ٜثقضبً ٔغبئُ ٔزتجظ ثب ثز٘بٔ ٝدرعی را اس ِوبػ رٚػؽٙبعی
ٔٛرد ثزرعی لزار دادٜا٘ن؛ أب آ٘چ ٝدر ایٗ ثیٗ ٔؾبـ اعت ،ایٗ اعت و ٝدر ایزاٖ  ٚخبرج،
ٔیشاٖ  ٚر٘ٚن اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی وّٕی ،ویفی  ٚتزویجی عجیقتبً ٔتفبٚ

خٛاٞن ثٛد ٞز چٙن

و ٝثز٘بٔ ٝدرعی ث ٝفٛٙاٖ یه اٛسٔ ٜیبٖ رؽتٝایٔ ،بٞیتبً عبسٌبر ثب ا٘ٛاؿ رٚیىزدٞبی وّٕی ،ویفی
 ٚتزویجی اعت؛ أب ا٘تببة رٚػ ٔٙبعت پضٞٚؼ در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ٔیتٛا٘ن ث ٝتمٛیت ٚ
غٙیعبسی دا٘ؼ اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی  ٚتٛعق ٝرٚیىزدٞبی ایٗ اٛس ٜوٕه وٙن ثٙب ث ٝایٗ
21. Johnson
2. Dougherty
3. Leech & Goodwin
24. Anderson
25. Shattuck
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رزٚر

 ٚثب فٙبیت ث ٝایٙى ٝدر ایزاٖ  ٚخبرج پضٞٚؾی ثزای ثزرعی رٚیىزدٞبی ابوٓ ثز

ٔٛرٛفب

ٔزثٛط ث ٝاٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ث ٝؽىُ ٔمبیغٝای ا٘دبْ ٍ٘زفتٝ؛ پضٞٚؼ ابرز در

٘ؾز دارد ث ٝثزرعی رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٔزثٛط ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب ثٙٔٝؾٛر
ٕٞ ٚچٙیٗ فزاٚا٘ی اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی پضٞٚؾی در اٛس ٜثز٘بٔٝ

آٌبٞی اس ر٘ٚن توٛال
درعی پزداسد
سؤالَای پضيَص

 -4پضٞٚؼٞبی ٔزثٛط ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب اس ٘ؾز ٘ٛؿ رٚیىزد پضٞٚؼ (وٕی،
ویفی ،تزویجی) چٚ ٝیضٌیٞبی دار٘ن؟
 -2ر٘ٚن تو َٛرٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٔزثٛط ث ٝاٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ اس عبَ ( 4988تب
 ٚ )4999آٔزیىب اس عبَ ( 2449تب  )2449چٚ ٝریقتی داؽت ٝاعت؟
ريش پضيَص
ایٗ پضٞٚؼ اس ٘ٛؿ وّٕی  ٚثب اعتفبد ٜرٚػ توّیُ ٔوتٛای اعٙبدی ا٘دبْ ٌزفت ٝاعت .خبٔقٝ
اعت اس ٔمبِٞٝبی چبح ؽن ٜدر ٔدّٞٝبی فّٕی -پضٞٚؾی داخُ ٚ

آٔبری پضٞٚؼ فجبر

خبرج و ٝدر اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ا٘دبْ ؽن ٜثٛد ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی اس ٘ؾزیٞٝبی فّٕی  -پضٞٚؾی ثٝ
ؽىُ ٔکن ٔوٛر فٛر

ٌزفت (ٌبَ ٕٞ ٚىبراٖ )4994،ثزای ایٗ ٔٙؾٛر ثزای ا٘تببة ٕ٘ٝ٘ٛ

ثز اعبط ٔکنٞبی ٕ٘بیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘ؾزخٛاٞی اس د٘ ٜفز اس ٔتبققبٖ ثز٘بٔ ٝدرعی وؾٛر،
ٔقزٚاتزیٗ ٘ؾزی ٝتبققی در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ ثب درخ ٝفّٕی-پضٞٚؾی ؽبُٔ
ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایبال ٔتون ٜآٔزیىب

ثز٘بٔ ٝدرعی ٘ ٚؾزی ٝخبرخی ؽبُٔ ٔغبِقب

ا٘تببة ٌزدین٘ن فک ٜٚثز ایٗ فّت ا٘تببة ٔدّٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب ٔ ٚمبیغٝ

تغجیمی ٔدّٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ ثب آٖ ،ثٔ ٝیشاٖ رزیت تأثیز ٔدّ٘ ٚ ٝمؾی ؤ ٝدّ ٝدر

دا٘ؼافشایی تومیمب

ٔزثٛط ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی اس خٛد ٘ؾبٖ داد ٜاعتٔ ،دّٞٝبی ٔذوٛر ؽٙبختٝ

ؽن ٚ ٜدارای خٛا٘ٙن ٜثبالیی ٔیثبؽٙن اس عزا دیٍز ٔوتٛای ٔٛرٛفی ٔدک
٘یش عیف ٚعیقی اس ٔٛرٛفب

ٔٛرد ثزرعی

ثز٘بٔ ٝدرعی را ؽبُٔ ٔیؽٛدٞ ،ز دٔ ٚدّٔ ٝذوٛر اس ِوبػ

ٔوتٛایی ٘غجتبً یىغبٖ  ٕٝٞ ٚایغٞٝبی پضٞٚؼ در ثز٘بٔ ٝدرعی را ؽبُٔ ٔیؽ٘ٛن؛ ثٙبثزایٗ
فقّٙبٔٔ ٝغبِقب
تقناد ٔمبال
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ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب ا٘تببة ؽن٘ن

چبح ؽن ٜدر ٘ؾزی ٝداخّی در ع َٛپٙح عبَ ( 4988تب  )4999انٚد ٔ 494مبِٝ

ٔکاؾب

ثٛد ٚ ٜتقناد ٔمبال

خبرخی در ٔن

رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

ٔؾبث ٝانٚد ٔ 424مبِٔ ٝیثبؽن  ،ثزای ٔدک

ٔغتمیٕبً ث ٝعبیت آٖٞب ٔزاخقٔ ٚ ٝتٗ وبُٔ ٔمبال

داخّی

اعتبزاج ٌزدینِٚ ،ی در ٔٛرد ٔمبال

خبرخی ث ٝفّت ایٙىٔ ٝتٗ وبُٔ ٔمبِٞٝب در عبیت آٖٞب ٔٛخٛد ٘جٛد اس وتبثبب٘ ٝدیدیتبَ دا٘ؾٍبٜ
اففٟبٖ ؤ ٝتٗ وبُٔ ؽٕبرٞ ٜبی ٔٛرد ٔغبِقٔ ٝدّ ٝخبرخی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی را خزیناری

ٕ٘ٛد ٜثٛد اعتفبدٌ ٜزدین ٜاعت در ٟ٘بیت اس ٞز ٔدّ ٝتقناد ٔ 444مبِ ٝو ٝوبٔکً ٔزتجظ ثب اٛسٜ
ثز٘بٔ ٝدرعی ث ٝعٛر خبؿ ثٛد٘ن ث ٝرٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٔکن ٔوٛر ا٘تببة ٌزدین٘ن پظ اس
ا٘تببة ٔمبال  ،رٚیىزد پضٞٚؾی آٖٞب ثب تٛخ ٝث ٝاعکفب

خن َٚؽٕبر ،1 ٜاس ِوبػ ٘ٛؿ

پضٞٚؼ (وّٕی ،ویفی  ٚتزویجی)  ٚرٚػ پضٞٚؼ (رٚػ پضٞٚؼ ،اثشار خٕـآٚری اعکفب ،
٘وٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی  ٚرٚػ تدشی ٚ ٝتوّیُ دادٜٞب) ،در فیؼٞبی و ٝثنیٗ ٔٙؾٛر تٟیٝؽن ٜثٛد،
دعتٝثٙنی  ٚدر ٟ٘بیت دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ونٌذاری ٔضٕ٘ٛی ٔٛرد توّیُ لزار ٌزفت.
يافتٍَا
-1پضيَصَای مزتًط تٍ تزوامٍ درسی در ايزان ي آمزيکا اس وظز وًع رييکزد پضيَص (کمی،
کیفی ،تزکیثی) چٍ ييضگیَای داروذ؟
ثب فٙبیت ث ٝایٙىٔ ٝومك ٔغبثك ثب ثبٚرٞبی رٚػؽٙبختی خٛد ،رٚػ پضٞٚؼ ،اثشارٞبی
خٕـآٚری اعکفب ٘ ،وٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی  ٚتوّیُ دادٜٞب را ٔؾبـ ٔیوٙن ثز ایٗ ٔجٙب در
پضٞٚؼ ابرز ثزای ؽٙبعبیی رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٔمبِٞٝبٚ ،یضٌیٞبی ایٗ ثبؼٞب ث ٝتزتیت
در خنَٞٚبی خناٌب٘ ٝارائٔ ٝیؽٛد
-1-1ريشَای پضيَص
در پضٞٚؼٞبی ٔبتّفی و ٝدر اٛسٜٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی فٛر

ٔیپذیزد ث ٝتٙبعت اس رٚیىزدٞبی

ٔبتّف پضٞٚؾی اعتفبدٔ ٜیؽٛد ،در ثزخی اس پضٞٚؼٞبی ٔزثٛط ث ٝاٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی
رٚیىزد وٕی  ٚدر ثزخی دیٍز رٚیىزد ویفی  ٚتزویجی ث ٝوبر ٌزفتٔ ٝیؽ٘ٛن ٔمبِٞٝبی
ٔٛردثزرعی در ایٗ پضٞٚؼ ،اس ٘ؾز رٚیىزد؛ در ع ٝدعت ٝوٕی ،ویفی  ٚتزویجی لزار ٔیٌیز٘ن؛
و ٝثب ثزرعی پضٞٚؼٞبی اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ،رٚػ ابوٓ ثز ایٗ پضٞٚؼٞب ٔؾبـ ٔیٌزدد
ثزای پبعبٍٛیی ث ٝعؤاَ ٔذوٛر ،تقناد  444پضٞٚؼ داخّی  444 ٚپضٞٚؼ خبرخی
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ؽن ٜدر لبِت رٚػ پضٞٚؼ ٔٛرد توّیُ لزار ٌزفت و٘ ٝتبیح آٖ ث ٝفٛر

خنَٚ

 9آٚرد ٜؽن ٜاعت
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خن َٚؽٕبرٔ 9 ٜیشاٖ اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛپضٞٚؾی در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب
رٚیىزد

عت ٖٛاِف
فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

وٕی

عت ٖٛة
فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ

رٚػٞبی پضٞٚؼ

تقناد

درفن

رٚػٞبی پضٞٚؼ

تقناد

درفن

تدزثی

8

 8درفن

تدزثی

8

 8درفن

پیٕبیؾی

49

 49درفن

پیٕبیؾی

44

 44درفن

ٕٞجغتٍی

42

 42درفن

ٕٞجغتٍی

9

 9درفن

فّی ٔمبیغٝای

0

 0درفن

فّی ٔمبیغٝای

0

 0درفن

عبخت  ٚافتجبریبثی

2

 2درفن

عبخت ٚ

0

 0درفن

اثشار
ویفی

تزویجی

ٔدٕٛؿ

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب

افتجبریبثی اثشار

توّیُ ٔوتٛا

9

 9درفن

توّیُ ٔوتٛا

تٛفیفی توّیّی

8

 8درفن

تٛفیفی توّیّی

0

 0درفن

ٔغبِقٛٔ ٝردی

2

 2درفن

ٔغبِقٛٔ ٝردی

44

 44درفن

پنینار ؽٙبختی

9

 9درفن

پنینار ؽٙبختی

8

 8درفن

لٍ٘ ْٛبری

2

 2درفن

لٍ٘ ْٛبری

9

 9درفن

الناْ پضٞٚی

2

 2درفن

الناْ پضٞٚی

0

 0درفن

سیغت ٍ٘بری

2

 2درفن

سیغت ٍ٘بری

2

 2درفن

تبریبی

9

 9درفن

تبریبی

0

 0درفن

توّیُ ٔوتٛا

7

 7درفن

توّیُ ٔوتٛا

0

 0درفن

تؾزیوی

0

 0درفن

تؾزیوی

0

 0درفن

اوتؾبفی

9

 9درفن

اوتؾبفی

8

 8درفن

در ٓٞتٙینٜ

49

 49درفن

در ٓٞتٙینٜ

49

 49درفن

444

 444درفن

444

 444درفن

در عت ٖٛاِف خن َٚؽٕبر )9( ٜرٚػٞبی پضٞٚؾی غبِت در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی
ایزاٖ ث ٝتزتیت ارائ ٝؽن ٜاعت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی
ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ 07 ،درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی پضٞٚؾی وٕی

(تدزثی  8درفن؛ توّیُ ٔوتٛا  9درفن؛ پیٕبیؾی  49درفن؛ ٕٞجغتٍی  42درفن؛ فّی
ٔمبیغٝای  0درفن؛ عبخت  ٚافتجبر یبثی اثشار  2درفن ،ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  94درفن اس
پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ویفی (تٛفیفی توّیّی  8درفنٔ ،غبِقٛٔ ٝردی  2درفن؛
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

پنینارؽٙبعی  9درفن؛ لٍْ٘ٛبری  2درفن؛ الناْ پضٞٚی  2درفن؛ تبریبی  9درفن؛ توّیُ
ٔوتٛا  7درفن ،سیغت ٍ٘بری  2درفن)  22 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی تزویجی (تؾزیوی
 0درفن؛ اوتؾبفی  9درفن؛ درٓٞتٙین 49 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت در عت ٖٛة خن َٚؽٕبرٜ
( )9رٚػٞبی پضٞٚؾی غبِت در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب ث ٝتزتیت ارائٝؽن ٜاعت ثز
اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب 99 ،درفن

اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی پضٞٚؾی وٕی (تدزثی  8درفن؛ پیٕبیؾی  44درفن؛
ٕٞجغتٍی  7درفن؛ فّی ٔمبیغٝای  0درفن؛ عبخت  ٚافتجبر یبثی اثشار  0درفن ،توّیُ ٔوتٛا
 0درفن ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  91درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی ویفی (ٔغبِقٝ
ٔٛردی  44درفن؛ پنینارؽٙبعی  8درفن؛  9درفن لٍ٘ ْٛبری؛  2درفن سیغت ٍ٘بری؛ 0
درفن الناْ پضٞٚی؛  0درفن تبریبی؛ 0درفن توّیُ ٔوتٛا)  29 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس
رٚػٞبی تزویجی (تؾزیوی  0درفن؛ اوتؾبفی  8درفن؛ درٓٞتٙین 49 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽنٜ
اعت
 1-2اتشارَای جمغآيری
اثشارٞبی خٕـآٚری اعکفب

در پضٞٚؼٞبی وٕی  ٚویفی ثب ٕٞنیٍز ٔتفبٚ

اعت اثشارٞبیی

ٔب٘ٙن ،پزعؾٙبٔٞٝبی ٔومك عبخت ،ٝآسٖٔٞٛبی ٍ٘زػ عٙح ،پزعؾٙبٔٞٝبی اعتب٘نارد رٚا٘ی-
تزثیتی ،پیؼ آسٔ ٚ ٖٛپظ آسٔٔ ،ٖٛؾبٞن ٜوٕیٔ ،قباج ٝوٕی ثیؾتز در پضٞٚؼٞبی وٕی ٚ
اثشارٞبیی ٔب٘ٙن ٔقباجٔ ،ٝؾبٞن ،ٜرجظ  ٚتوّیُ ٚلبیـٔ ،قباج ٝوب٘٘ٛیٔ ،ؾبٞن ،ٜیبدداؽت
ثزداری ،رجظ رفتبرٞب  ٚتقبٔک  ،اعٙبد ،تدزث ٝؽبقی ،ثیؾتز در پضٞٚؼٞبی ویفی ث ٝوبر
ٔیر٘ٚن ث ٝفک ٜٚدر پضٞٚؼٞبی تزویجی ث ٝتٙبعت اس اثشارٞبی وٕی  ٚویفی اعتفبدٔ ٜیؽٛد
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فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

خن َٚؽٕبرٔ 0 ٜیشاٖ اعتفبد ٜاس اثشارٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛخٕـآٚری اعکفب
رييکزد

در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ  ٚآٔزیىب
ستًن ب

ستًن الف

پضيَطی
فقّٙبٔٔ ٝغبِقب
اثشار خٕـآٚری

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ

تقناد

درفن

دادٜٞب
پزعؾٙبٔٔ ٝومك

اثشار خٕـآٚری

تقناد

درفن

دادٜٞب
44

 44درفن

عبختٝ
وٕی

فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب

1

پزعؾٙبٔٝ

 1درفن

ٔومك عبختٝ

ٍ٘زػ عٙح

9

 9درفن

ٍ٘زػ عٙح

2

 2درفن

آسٖٔٞٛب

9

 9درفن

آسٖٔٞٛب

0

 0درفن

ٔؾبٞن ٜوٕی

9

 0درفن

ٔؾبٞن ٜوٕی

9

 9درفن

ٔقباج ٝوٕی

9

 9درفن

ٔقباج ٝوٕی

1

 1درفن

پزعؾٙبٔ ٝاعتب٘نارد

47

 47درفن

پزعؾٙبٔٝ

42

 42درفن

اعتب٘نارد
ویفی

ٔؾبٞن ٜویفی

9

 9درفن

ٔؾبٞن ٜویفی

7

 7درفن

چه ِیغت

9

 9درفن

چه ِیغت

8

 8درفن

ٔقباج ٝفٕیك

1

 1درفن

ٔقباج ٝفٕیك

7

 7درفن

ٔقباج٘ ٝیٕٝ

0

 0درفن

ٔقباج٘ ٝیٕٝ

9

 9درفن

پزعؾٙبٔ ٝثبس پبعخ

8

 8درفن

پزعؾٙبٔ ٝثبس

 9درفن

 9درفن

عبختبریبفتٝ

عبختبریبفتٝ

پبعخ

تزویجی

ٔدٕٛؿ

اعٙبد ٔ ٚنارن

8

 8درفن

اعٙبد ٔ ٚنارن

 8درفن

 8درفن

تؾزیوی

9

 9درفن

تؾزیوی

9

 9درفن

اوتؾبفی

9

 9درفن

اوتؾبفی

44

 44درفن

در ٓٞتٙینٜ

49

 49درفن

در ٓٞتٙینٜ

44

 44درفن

444

 444درفن

444

 444درفن

در عت ٖٛاِف خن َٚؽٕبر )0( ٜاثشارٞبی خٕـآٚری اعکفب

در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی

ایزاٖ ث ٝتزتیت ارائ ٝؽن ٜاعت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی
ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ 09،درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس اثشارٞبی وٕی (پزعؾٙبٔٝ

ٔومك عبخت 44 ٝدرفن؛ ٍ٘زػ عبخت 9 ٝدرفن؛ آسٔٞ ٖٛب  9درفن؛ ٔؾبٞن ٜوٕی  0درفن؛
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

ٔقباج ٝوٕی  9درفن؛ پزعؾٙبٔ ٝاعتب٘نارد  47درفن ،ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  91درفن اس
پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس اثشارٞبی ویفی (ٔؾبٞن ٜویفی  9درفن؛ چه ِیغت  9درفن؛ ٔقباجٝ
فٕیك  1درفن؛ ٔقباج٘ ٝیٕ ٝعبختبریبفت 0 ٝدرفن؛ پزعؾٙبٔ ٝثبس پبعخ  8درفن؛ اعٙبد ٚ
ٔنارن  8درفن)  24 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس اثشارٞبی تزویجی (تؾزیوی  9درفن؛ اوتؾبفی 9
درفن؛ درٓٞتٙین 49 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت در عت ٖٛة خن َٚؽٕبر )9( ٜرٚػٞبی
پضٞٚؾی غبِت در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب ث ٝتزتیت ارائ ٝؽن ٜاعت ثز اعبط دادٜٞبی
ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب 99 ،درفن اس پضٞٚؼٞب ثب

اعتفبد ٜاس اثشارٞبی وٕی (پزعؾٙبٔٔ ٝومك عبخت 8 ٝدرفن؛ ٍ٘زػ عٙح  2درفن؛ آسٔٞ ٖٛب 0
درفن؛ ٔؾبٞن ٜوٕی  9درفن؛ ٔقباج ٝوٕی  1درفن؛ پزعؾٙبٔ ٝاعتب٘نارد  42درفن) ا٘دبْ
ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  04درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس اثشارٞبی ویفی (ٔؾبٞن ٜویفی 8
درفن؛ چه ِیغت  7درفن؛ ٔقباج ٝفٕیك  7درفن؛ ٔقباج٘ ٝیٕ ٝعبختبریبفت 9 ٝدرفن؛
پزعؾٙبٔ ٝثبس پبعخ  9درفن؛ اعٙبد ٔ ٚنارن  8درفن)  24 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس رٚػٞبی
تزویجی (تؾزیوی  9درفن؛ اوتؾبفی  9درفن؛ درٓٞتٙین 42 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت
 1-3ضیًٌَای ومًوٍگیزی
در رٚػٞبی پضٞٚؼ وٕی  ٚویفی اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٔتفبٚ

اعت ،در

پضٞٚؼٞبی وٕی ،ثیؾتز ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تقبدفی عبد ،ٜتقبدفی عجمٝای ،تقبدفی خٛؽٝای،
تقبدفی عیغتٕبتیه ث ٝوبر ٔیرٚد؛  ٚدر پضٞٚؼٞبی ویفی ثیؾتز ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تقبدفی ٞنفٕٙن،
عجمٝای ٞنفٕٙنٔ ،کن ٔوٛر  ٚس٘دیزٜای ث ٝوبر ٔیرٚد السْ ث ٝذوز اعت ثزخی اس ؽیٞٛبی
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٔب٘ٙن ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی در دعتزط  ٕٝ٘ٛ٘ ٚلزار ٌزفتٗ خبٔق ٝدر ٞز د ٚرٚػ وٕی ٚ
ویفی ٔتنا َٚاعت در پضٞٚؼٞبی تزویجی ٘یش ث ٝتٙبعت ٔٛرٛؿ پضٞٚؼ اس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزیٞبی
ٔٛرد اعتفبد ٜدر ٞز د ٚرٚػ وٕی  ٚویفی اعتفبدٔ ٜیؽٛد
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فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

خن َٚؽٕبرٔ 9 ٜیشاٖ اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌٌٕٝ٘ٛ٘ ٖٛیزی در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ  ٚآٔزیىب
رٚیىزد

عت ٖٛاِف
فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

وٕی

ویفی

تزویجی

ٔدٕٛؿ

عت ٖٛة

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ

فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب

ؽیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی

تقناد

درفن

ؽیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیزی

تقناد

درفن

تقبدفی عبدٜ

44

 44درفن

تقبدفی عبدٜ

7

 7درفن

تقبدفی عجمٝای

8

 8درفن

تقبدفی عجمٝای

1

 1درفن

تقبدفی خٛؽٝای

7

 7درفن

تقبدفی خٛؽٝای

7

 7درفن

تقبدفی عیغتٕبتیه

7

 7درفن

تقبدفی عیغتٕبتیه

1

 1درفن

در دعتزط

9

 9درفن

در دعتزط

9

 9درفن

ٌّ ِٝٛثزفی

1

 1درفن

ٌّ ِٝٛثزفی

1

 1درفن

تقبدفی ٞنفٕٙن

42

 42درفن

تقبدفی ٞنفٕٙن

44

 44درفن

عجمٝای ٞنفٕٙن

44

 44درفن

عجمٝای ٞنفٕٙن

44

 44درفن

ٔکن ٔوٛر

9

 9درفن

ٔکن ٔوٛر

1

 1درفن

اؽجبؿ ؽنٜ

4

 4درفن

اؽجبؿ ؽنٜ

0

 0درفن

ٕ٘ ٝ٘ٛثزاثز ثب خبٔقٝ

9

 9درفن

ٕ٘ ٝ٘ٛثزاثز ثب خبٔقٝ

9

 9درفن

ٔجتٙی ثز ٘ؾزیٝ

2

 2درفن

ٔجتٙی ثز ٘ؾزیٝ

0

 0درفن

ٕ٘ ٝ٘ٛدر دعتزط

44

 44درفن

ٕ٘ ٝ٘ٛدر دعتزط

1

 1درفن

خبٔقٕٞ ٝبٖ ٕ٘ٝ٘ٛ

9

خبٔقٕٞ ٝبٖ ٕ٘ٝ٘ٛ

7

 7درفن

در ٓٞتٙینٜ

8

 8درفن

در ٓٞتٙینٜ

42

 42درفن

444

 444درفن

444

 444درفن

عت ٖٛاِف خن َٚؽٕبر )9( ٜؽیٜٞٛبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ث ٝوبر ٌزفت ٝؽن ٜدر پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔٝ
درعی ایزاٖ ث ٝتزتیت ارائ ٝؽن ٜاعت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی
ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ 09،درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزیٞبی وٕی (تقبدفی

عبد 44 ٜدرفن؛ تقبدفی عجمٝای  8درفن؛ تقبدفی خٛؽٝای  7درفن؛ تقبدفی عیغتٕبتیه 7
درفن؛ در دعتزط  9درفن؛ ٌّ ِٝٛثزفی  1درفن ،ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  91درفن اس
پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ویفی (تقبدفی ٞنفٕٙن  42درفن؛ عجمٝای ٞنفٕٙن 44
درفن؛ ٔکن ٔوٛر  9درفن؛ اؽجبؿ ؽن 4 ٜدرفن؛ ٕ٘ ٝ٘ٛثزاثز ثب خبٔق 9 ٝدرفن؛ ٔجتٙی ثز
٘ؾزی 2 ٝدرفن)  24 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزیٞبی تزویجی (ٕ٘ ٝ٘ٛدر دعتزط  44درفن؛
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خبٔقٕٞ ٝبٖ ٕ٘ 9 ٝ٘ٛدرفن؛ درٓٞتٙین 8 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت در عت ٖٛة خن َٚؽٕبرٜ
(ٌٕٝ٘ٛ٘ )9یزیٞبی پضٞٚؾی غبِت در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی خبرخی ث ٝتزتیت ارائ ٝؽنٜ
اعت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب،

 99درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی وٕی (تقبدفی عبد 7 ٜدرفن؛ تقبدفی عجمٝای
 1درفن؛ تقبدفی خٛؽٝای  7درفن؛ تقبدفی عیغتٕبتیه  1درفن؛ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی در دعتزط 9
درفن،؛ ٌّ ِٝٛثزفی  1درفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  04درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ویفی (تقبدفی ٞنفٕٙن  44درفن؛ عجمٝای ٞنفٕٙن  44درفن؛ ٔکن ٔوٛر 1
درفن؛ اؽجبؿ ؽن 0 ٜدرفن؛ ٕ٘ ٝ٘ٛثزاثز ثب خبٔق 9 ٝدرفن؛ ٔجتٙی ثز ٘ؾزی 0 ٝدرفن) 24 ٚ
درفن ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تزویجی (ٕ٘ ٝ٘ٛدر دعتزط  1درفن؛ خبٔقٕٞ ٝبٖ ٕ٘ 7 ٝ٘ٛدرفن؛
درٓٞتٙین 42 ٜدرفن) ا٘دبْ ؽن ٜاعت
ضیًٌ تحلیل دادٌَا
اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی ٔتفبٚ

در توّیُ دادٜٞب یىی اس ٔکنٞبی تؾبیـ رٚػؽٙبعی پضٞٚؾی

اعت ،در رٚػؽٙبعی وٕی دادٞ ٜب ثب اعتفبد ٜاس آٔبر تٛفیفی  ٚؽمٛق ٔبتّف آٔبر اعتٙجبعی
توّیُ ٔیؽٛد  ٚدر رٚػؽٙبعی ویفی ٔقٕٛالً دادٜٞب ث ٝفٛر

لیبعی  ٚثب اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی

ونٌذاری عجمٝثٙنی  ٚایدبد ٔمِٞٝٛب توّیُ ٔیٌزدد (عزاخی ،فغبراٖ )4989،در پضٞٚؼٞبی
تزویجی ٘یش ثغت ٝثٛ٘ ٝؿ ٔٛرٛؿ پضٞٚؼ اس آٔبر تٛفیفی  ٚاعتٙجبعی اعتفبدٔ ٜیؽٛد
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خن َٚؽٕبرٔ 1 ٜیشاٖ اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتوّیُ دادٜٞب در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ  ٚآٔزیىب
رييکزد
پضيَطی

ستًن ب

ستًن الف

اعتٙجبعی

پبرأتزیه

9

تحلیل

اعتٙجبعی

()ANOVA

9/29
0/14
4/99

ا٘ٛاؿ ؽیٜٞٛب
تٛفیفی

1/90

چىذ

يارياوس
متغیزٌ
()MANOVA

وٕی

ٕٞجغتٍی
رٌزعیٖٛ
خی دٚ

ویفی

توّیُ تفغیزی

1

0/14

ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری
تٛفیفی
توّیُ ٔوتٛا
توّیُ ٚاریب٘ظ
ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ سٚخی
ٔ Tغتمُ
کولموگروف
اسمیرنف

9
9
1
9
1
9
1

9/80
1/94
0/14
2/94
0/14
2/94
0/14

تزویجی

494

444

ٔدٕٛؿ

111

ویفی

غیز پبرأتزیه
توّیُ ٔوتٛا
ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری
پنینار ؽٙبختی
توّیُ ٞزٔ٘ٛتیه
توّیُ رٚایتی
ؽج ٝآٔبری
توّیُ لیبعی
٘ؾزیٔ ٝجٙبیی
توّیُ تفغیزی

2
8
8
9
2
9
2
4
4
2

4/99
1/40
1/40
2/94
4/99
2/94
4/99
/71
/71
4/99

توّیُ
ٔوتٛا

آسٔt ٖٛ
توّیُ
()ANOVA
توّیُ ٚاریب٘ظ
ٔتغیزٜ
چٙن
()MANOVA
ٚاریب٘ظ

ٕٞجغتٍی
رٌزعیٖٛ
خی دٚ
توّیُ ٔوتٛا

تزکیثی

44
0
1
8

8/01
9/4
0/14
1/40

پبرأتزیه

فقّٙبٔٔ ٝغبِقب ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ
تقناد
ؽی ٜٛتوّیُ
دادٜٞب
ا٘ٛاؿ ؽیٜٞٛب
42
تٛفیفی
1
آسٔt ٖٛ
تحلیل يارياوس 2

درفن

فقّٙبٔٔ ٝغبِقب ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب
ؽی ٜٛتوّیُ دادٜٞب

تقناد

درفن

44
0
9

1/11
2/11
2

7

0/11

44
1
9
0

1/11
0
9/99
2/11

غیز پبرأتزیه
توّیُ ٔوتٛا
ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری
پنینار ؽٙبختی
توّیُ ٞزٔ٘ٛتیه
توّیُ رٚایتی
ؽج ٝآٔبری
توّیُ لیبعی
٘ؾزیٔ ٝجٙبیی
توّیُ تفغیزی

9
7
44
40
8
0
7
44
9
0

2
0/11
1/11
9/92
9/99
2/11
0/11
1/11
2
2/11

توّیُ تفغیزی

44

1/11

ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری
تٛفیفی
توّیُ ٔوتٛا
توّیُ ٚاریب٘ظ
توّیُ رٌزعیٖٛ
توّیُ ٚلبیـ
توّیُ اوتؾبفی

9
9
9
9
1
1
9

9/99
2
2
2
2
0
9/99

494
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

در عت ٖٛاِف خن َٚؽٕبرٔ )1( ٜیشاٖ اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی توّیُ وٕی ،ویفی  ٚتزویجی در
پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ ث ٝتزتیت ارائ ٝؽن ٜاعت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس
ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ ،اس ٔدٕٛؿ  494اس ؽی ٜٛتوّیُ دادٜٞب ،در

 07/ 9درفن اس ؽیٜٞٛبی توّیُ وٕی (آٔبر تٛفیفی  9/29درفن؛  ٚآٔبر اعتٙجبعی 91/84
درفن (آسٔ ،0/14 t ٖٛتوّیُ ٚاریب٘ظ ( ،4/99 )ANOVAرٌزعیٕٞ ،9/4 ٖٛجغتٍی ،8/01
خی د ،0/14 ٚتوّیُ ٚاریب٘ظ چٙن ٔتغیز1/90)MANOVA( ٜ؛ تویُ ٔوتٛا  1/ 40غیز
پبرأتزیه  )4/99اعتفبد ٜؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  24/91درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی
توّیُ ویفی (توّیُ ٔوتٛا  1/40درفن؛ ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری  1/40درفن؛ پنینارؽٙبعی
 2/94درفن؛ توّیُ ٞزٔ٘ٛتیه  4/99درفن؛ توّیُ رٚایی  2/94درفن؛ ؽج ٝآٔبری 4/99
درفن؛ ٘ 4 /71ؾزیٔ ٝجٙبیی؛  4/99توّیُ تفغیزی 4 /71 ،توّیُ لیبعی)  99/84 ٚدرفن ثب
اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبیی توّیُ تزویجی (توّیُ تفغیزی  0/14درفن؛ ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری 9/80
درفن؛ توّیُ تٛفیفی  1/94درفن؛ توّیُ ٔوتٛا  0/14درفن؛ توّیُ ٚاریب٘ظ 2/94؛  tسٚخی
0/14؛ٔ tغتمُ  2/94درفن؛ وٌِٕٛٛزٚا اعٕیز٘ف )0/14،ا٘دبْ ؽن ٜاعت در عت ٖٛة خنَٚ
ؽٕبر 1 ٜثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب،

اس ٔدٕٛؿ  494درفن اس ؽی ٜٛتوّیُ دادٜٞب ،در  92درفن اس ؽیٜٞٛبی توّیُ وٕی (آٔبر
تٛفیفی  1/11درفن؛  ٚآٔبر اعتٙجبعی  29/90درفن (آسٔ ،2/11 t ٖٛتوّیُ ٚاریب٘ظ
( ،2 )ANOVAتوّیُ ٚاریب٘ظ چٙن ٔتغیز 0/11)MANOVA( ٜرٌزعیٕٞ ،0 ٖٛجغتٍی
 ،1/11خی د،9/99 ٚ؛ غیز پبرأتزیه  )2اعتفبدٜؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  00درفن اس پضٞٚؼٞب ثب
اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبی توّیُ ویفی (توّیُ ٔوتٛا  7/99درفن؛ ٔم ِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری 1/11
درفن؛ پنینارؽٙبعی  9/92درفن؛ توّیُ ٞزٔ٘ٛتیه  9/99درفن؛ توّیُ رٚایی  2/11درفن؛
ؽج ٝآٔبری  0/11درفن؛ ٘ؾزیٔ ٝجٙبیی  2درفن؛ ،توّیُ لیبعی 1/11؛ توّیُ تفغیزی ٚ )2/11
 29/92درفن ثب اعتفبد ٜاس ؽیٜٞٛبیی توّیُ تزویجی (توّیُ تفغیزی  1/11درفن؛ توّیُ ٚلبیـ
 0درفن؛ ٔمِٝٛثٙنی  ٚونٌذاری  9/99درفن؛ توّیُ تٛفیفی  2درفن؛ توّیُ رٌزعی،2 ،ٖٛ
توّیُ ٔوتٛا  2درفن؛ توّیُ ٚاریب٘ظ 2؛ توّیُ اوتؾبفی  )9/99ا٘دبْ ؽن ٜاعت
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-2ريوذ تحًل رييکزدَای پضيَص مزتًط تٍ حًسٌ تزوامٍ درسی ايزان ي آمزيکا در پىج
سال گذضتٍ ( )2112-2113چٍ يضیؼتی داضتٍ است؟
ثٙٔٝؾٛر پبعخ ث ٝعؤاَ د ْٚپضٞٚؾی ،اثتنا عبَ ا٘تؾبر پضٞٚؼٞبی ایزاٖ  ٚآٔزیىب در ٔن

پٙح

عبَ (در پضٞٚؼٞبی ایزا٘ی اس عبَ  4988تب اثتنای عبَ  ٚ 4999در پضٞٚؼٞبی خبرخی اس
عبَ  2449تب اثتنای عبَ ٔ )2440ؾبـ  ٚعپظ فزاٚا٘ی ٞز یه اس رٚیىزدٞب  ٚرٚػٞبی
پضٞٚؾی در ٞزعبَ ٔؾبـ ؽن ٜتب ر٘ٚن توٛال

رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٔزثٛط ث ٝاٛس ٜثز٘بٔٝ

درعی ایزاٖ  ٚآٔزیىب ٔؾبـ ٌزدد
خن َٚؽٕبر 7 ٜر٘ٚن تو َٛرٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ  ٚآٔزیىب
8811

سال

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران
8811
8818 8811
8811

رویکرد
پژوهش

سال
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فصلنامه مطالعات برنامه درسی آمریکا
1188
1181
1188
1181

رویکرد
پژوهش

کمی

11/91

69/81

65/16

66/96

85/98

کمی

21/56

28/96

81/11

86/96

88/95

کیفی

68/26

11/91

11/11

16/66

88/82

کیفی

81/96

82/81

82/11

81/86

21/88

ترکیبی

89/19

18/88

81/16

81/11

11/16

ترکیبی

12/16

12/86

12/91

19/81

19

اعکفب

خن َٚفٛق ٘ؾبٖ ٔیدٞن و ٝاعتفبد ٜاس رٚیىزد وٕی در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی

ایزاٖ اس  97/89درفن در عبَ ( 4994ثبالتزیٗ ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ث ٝتزتیت  91/48درفن در
عبَ 4989؛ 99/19درفن در عبَ 4994؛ 97/14درفن در عبَ  29/19 ٚ 4992در عبَ
(4988وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت اعتفبد ٜاس رٚیىزد ویفی اس  99/09درفن در عبَ
(4988ثبالتزیٗ ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ث ٝتزتیت  99/40در عبَ 4992؛ 29/99در عبَ 4994؛22/19
درفن در عبَ  ٚ 4989تب  22/94درفن در عبَ (4994وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت
ٕٞچٙیٗ اعتفبد ٜاس رٚیىزد تزویجی اس  29/29در عبَ (4992ثبالتزیٗ ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ثٝ
تزتیت  24/49درفن در عبَ 4989؛ 48/84درفن در عبَ 4994؛ 49/29در عبَ 4994؛ تب
 41/81درفن در عبَ ( 4988وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ اعتفبد ٜاس
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

رٚیىزد وٕی در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب اس  02/ 79درفن در عبَ ( 2449ثبالتزیٗ
ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ث ٝتزتیت  04/19درفن در عبَ 2444؛ 99/94درفن در عبَ 2444؛99/ 19
درفن در عبَ  99/17 ٚ 2442در عبَ ( 2449وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت؛ اعتفبد ٜاس
رٚیىزد ویفی اس  04/49درفن در عبَ ( 2449ثبالتزیٗ ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ث ٝتزتیت 98/99
درفن در عبَ 2442؛ 90/94درفن در عبَ 2444؛ 90/94درفن در عبَ  ٚ 2444تب 92/27
درفن در عبَ (2449وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت؛ اعتفبد ٜاس رٚیىزد تزویجی اس 21/44
در عبَ ( 2442ثبالتزیٗ ٔیشاٖ)  ٚثقن اس آٖ ث ٝتزتیت  21درفن در عبَ 2449؛ 20/ 14درفن
در عبَ 2444؛ 20/99درفن در عبَ  ٚ 2444تب  20/29درفن در عبَ ( 2449وٓتزیٗ ٔیشاٖ)
در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت
تحث ي وتیجٍگیزی
ثز٘بٔ ٝدرعی ثٝفٛٙاٖ ٟٔٓتزیٗ فٙقز ٞز ٘ؾبْ آٔٛسؽی ث ٝؽٕبر ٔیرٚد و ٝتومیمب
ٌغتزدٜای را ث ٝخٛد اختقبؿ داد ٜاعت ٔغبِق ٝایٗ تومیمب

٘غجتبً

 ٚپضٞٚؼٞبی ا٘دبْ ؽن ٜدر

اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی توٛال

لبثُتٛخٟی را اس ٘ؾز رٚػ ا٘دبْ پضٞٚؼٞبی ایٗ اٛس٘ ٜؾبٖ

ٔی دٞن ثب تٛخ ٝث ٝتوٛال

خٟب٘ی ایٗ رؽت ٝثِ ٝوبػ اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ،پضٞٚؼ

ابرز در ٘ؾز دارد رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٔزثٛط ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب را ؽٙبعبیی ٚ
آٖٞب را ثب ٔ ٓٞمبیغ ٝوٙن تب اس ایٗ عزیك ر٘ٚن توٛال

ٕٞ ٚچٙیٗ فزاٚا٘ی اعتفبد ٜاس

رٚیىزدٞبی پضٞٚؾی در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ٘ؾبٖ دٞن ثزرعی یبفتٞٝبی ٔزثٛط ث ٝعؤاَ ا َٚدر
خقٛؿ ٘ؾبٍ٘زٞبی ٔزثٛط ث ٝرٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ٘ؾبٖ ٔیدٞن و ٝدر پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔٝ
درعی ایزاٖ ،اس ٘ؾبٍ٘زٞبی رٚیىزد وٕی (رٚػٞبی پضٞٚؼ  07درفن؛ اثشارٞبی خٕـآٚری
اعکفب

 09درفن؛ ؽیٜٞٛبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی  04درفن  ٚؽیٜٞٛبی توّیُ دادٜٞب  94درفن) ثیؼ

اس رٚیىزد ویفی  ٚتزویجی اعتفبد ٜؽن ٜاعت در ٟ٘بیت ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّٝ
فّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ایزاٖ 07،درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی

پضٞٚؼ وٕی ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙبٖ و ٝاس یبفتٞٝب ٔؾبـ اعت رٚػ پیٕبیؾی ثب  40درفن
ثیؼ اس عبیز رٚػٞبی وٕی ث ٝوبر ٌزفت ٝؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  21درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبدٜ
اس رٚیىزدٞبی ویفی ا٘دبْ ؽن ٜاعت؛ و ٝرٚػ تٛفیفی توّیّی ثب  8درفن درفن ثیؼ اس عبیز
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فقّٙبٔٔ ٝغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ،ؽٕبر ،04 ٜعبَ د ،ٓٞثٟبر 4990

رٚػٞبی ویفی ث ٝوبر ٌزفت ٝؽن ٜاعت؛  24 ٚدرفن ثب اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی تزویجی ا٘دبْ
ؽن ٜاعت؛ و ٝدر ثیٗ رٚػٞبی تزویجی رٚػ در ٓٞتٙین ٜثب  42درفن ثیؾتز ث ٝوبر ٌزفت ٝؽنٜ
اعت ایٗ ٘تبیح ثب پضٞٚؼٞبی ؽقجب٘ی ٚروی ( ،)4987عّغجیّی  ٚاغیٙی ( ،)4980رإبٖ پٛر
٘ ٚقز (ٕٞ )4992غٔ ٛیثبؽن آٖٞب ٘یش در پضٞٚؼٞبی خٛد ث ٝایٗ ٘تید ٝدعتیبفت ٝثٛد٘ن وٝ
رٚیىزد پضٞٚؼ وٕی ،رٚیىزد غبِت اعت  ٚثیؾتزیٗ پضٞٚؼٞب را ث ٝخٛد اختقبؿ داد ٜثٛد
در تجییٗ ایٗ یبفتٔ ٝیتٛاٖ ثیبٖ داؽت و ٝتغّظ رٚػ وٕی ث ٝااتٕبَ سیبد ٘بؽی اس غّج ٝعٙتی ٚ
دیزی ٝٙایٗ رٚیىزد ٔیثبؽن و٘ ٝغجت ث ٝد ٚرٚػ دیٍز ثیؾتز ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد ٚ
ٕٞچٙبٖ تغّظ خٛد را افؼ وزد ٜاعت ٕٞچٙیٗ پیچینٌی  ٚپزسإت ثٛدٖ پضٞٚؼ ویفی ٚ
فنْ آؽٙبیی پضٞٚؾٍزاٖ ثب رٚػٞبی ویفی  ٚتزویجی  ٚثغٙنٕٛ٘ ٜدٖ اعبتین ث ٝاعتفبد ٜاس رٚػ
وٕی در وکطٞبی درط رٚػ تومیك  ٚوبرٌبٜٞبی ٔمبِٛ٘ٝیغی  ٚاِجتٍ٘ ٝزػ ٔوممبٖ ٘غجت
ث ٝایٗ دینٌب ٜو ٝوٕی عبسی  ٚتوّیُ وٕی ٕٛٞار ٜخٛاةٞبی دلیك ٔ ٚقٙبداری ث ٝدعت
ٔی دٙٞن  ٚافناد  ٚارلبْ خغبی وٕتزی دار٘نٔ ،وممبٖ را ٔدبة عبخت ٝاعت وٕٛٞ ٝار ٜآٖ را ثٝ
فٛٙاٖ رٚػ دلیكتز ث ٝاغبة آٚر٘ن ثب ایٗ ٚخٛد رٚیىزد ویفی ٘یش وٓ  ٚثیؼ ٔٛرداعتفبدٜ
ٔوممبٖ ثز٘بٔ ٝدرعی ثٛد٘ ٚ ٜیٓ ٍ٘بٞی ٘یش ث ٝتومیمب

تزویجی دار٘ن

أب ثز اعبط دادٜٞبی ث ٝدعت آٔن ٜاس ٔدّ ٝفّٕی پضٞٚؾی ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب،

 99درفن اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ وٕی ا٘دبْ ؽن ٜاعت؛ و ٝرٚػ
پیٕبیؾی ثب  44درفن ثیؼ اس عبیز رٚػٞبی وٕی ث ٝوبر ٌزفت ٝؽن ٜاعت ٕٞچٙیٗ  91درفن
اس پضٞٚؼٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی ویفی ا٘دبْ ؽن ٜاعت ٕٞچٙبٖ و ٝاس یبفتٞٝب ٔؾبـ
اعت رٚػ ٔغبِقٛٔ ٝردی ثب  44درفن ثیؼ اس عبیز رٚػٞبی ویفی ث ٝوبر ٌزفت ٝؽن ٜاعت ٚ
اس  29درفنی و ٝثب اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی تزویجی ا٘دبْ ؽن ٜاعت رٚػ درٓٞتٙین ٜثب 49
درفن ثیؾتز اس عبیز رٚػٞبی تزویجی ث ٝوبررفت ٝاعت در دعت ٝپضٞٚؼٞبی خبرخی ،اٌزچٝ
ٔوممبٖ اس رٚیىزدٞبی پضٞٚؾی وٕی  ٚتزویجی ٘یش غبفُ ٘جٛدٜا٘ن ،أب رٚیىزد ویفی ( )%04غّجٝ
داؽت ٝاعت ایٗ یبفت ٝثب پضٞٚؼ رإبٖ پٛر ٘ ٚقز (ٕٞ )4992غ ٛثٛد ،چزا و ٝآٖٞب در
پضٞٚؼ خٛد ث ٝایٗ ٘تید ٝرعین ٜثٛد٘ن و ٝدر دعت ٝپضٞٚؼٞبی خبرخی ،اٌزچٔ ٝوممبٖ اس
رٚیىزدٞبی پضٞٚؾی وّٕی  ٚتزویجی ٘یش غبفُ ٘جٛدٜا٘ن ،أب رٚیىزد ویفی ثب  14درفن غّج ٝداؽتٝ
اعت؛ أب ایٗ یبفت ٝثب پضٞٚؼٞبی ِ ٚیچ ٌٛ ٚدٚیٗ( )2448در ارتجبط ثب اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی؛
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

آ٘نرع ٚ ٖٛؽبتٛن ( )2442در ارتجبط ثب اٛس ٜآٔٛسػ ٕٞ ٚچٙیٗ پضٞٚؼ خب٘غ ٚ ٖٛدٌٚزتی
( ،)2448در ارتجبط ثب تىِٛٛٙصی آٔٛسؽی ٘ب ٕٞغ ٛثٛد؛ چزاو ٝآٖٞب دریبفتٙن و ٝرٚػؽٙبعی
پضٞٚؾی غبِت در ع ٝاٛسٛٔ ٜرد ثوث ،رٚیىزد وٕی ثٛد در تجییٗ ایٗ یبفتٔ ٝیتٛاٖ چٙیٗ
اؽٟبر داؽت و ٝتغّظ رٚیىزد ویفی در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی در پضٞٚؼٞبی خبرخی اس آ٘دب
٘بؽی ٔیؽٛد و ٝدر عبَٞبی اخیز اعتفبد ٜاس رٚػ ویفی ث ٝعٛر خنی ٔٛرد تٛخٔ ٝوممبٖ ٚ
پضٞٚؾٍزاٖ ثٛد ٚ ٜاعتبداٖ در وکطٞبی آٔٛسؽی ٔزثٛط ث ٝرٚػ تومیك ،رٕٗ اعتفبد ٜاس
رٚػ ویفی  ٚتوّیّی ،دا٘ؾدٛیبٖ را ٘یش ث ٝتِٛین ٔمبال

توّیّی  ٚدا٘ؾی تؾٛیك ٔیوٙٙن

ٌذؽت ٝاس ایٗ اعتفبد ٜاس رٚیىزد ویفی ؽبین ث ٝخبعز ٔبٞیت ٔیبٖرؽتٝای ٔ ٚوٛریت داؽتٗ
ثز٘بٔ ٝدرعی در ٞز رؽت ٝثبؽن .چزاو ٝویفیت ثز٘بٔٞٝبی درعی أزٚس ٜدر ارسیبثیٞبی آٔٛسؽی
إٞیت فٛقاِقبدٜای پیناوزد ٜاعت ِ ٚذا ایٗ دعت ٝاس پضٞٚؼٞب ،تفغیز ٔٙبعتتز ٔ ٚغّٛةتز را
اس عٛی دعتا٘نروبراٖ ث ٝدعت ٔیآٚرد.
در ثزرعی عؤاَ د ْٚپضٞٚؾی آ٘چ ٝو ٝلبثُ تأُٔ ٔیثبؽن ،ایٗ اعت و ٝر٘ٚن توَٛ
رٚیىزدٞبی پضٞٚؾی اس وٕی ث ٝویفی  ٚتزویجی ثب ٘ٛعبٖ ٘غجی ٕٞزا ٜثٛد ٜاعت ثز اعبط ایٗ
یبفتٞٝب ثبالتزیٗ ٔیشاٖ اعتفبد ٜاس رٚیىزد وٕی در ایزاٖ ث ٝتزتیت اس  97/89درفن در عبَ
(4994ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  29/19در عبَ ( 4988وٓتزیٗ ٔیشاٖ) ثٛد ٜاعت اعتفبد ٜاس رٚیىزد
ویفی اس  99/09درفن در عبَ ( 4988ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  22/19درفن در عبَ (4994وٓتزیٗ
ٔیشاٖ) اعتفبد ٜاس رٚیىزد تزویجی اس  29/29در عبَ ( 4992ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  41/81درفن در
عبَ (4988وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاعکفب

خن َٚؽٕبر٘ 7 ٜؾبٖ ٔیدٞن ثیؾتز پضٞٚؼٞبی ا٘دبْ ؽن ٜدر

داخُ در عبَٞبی  4992 ٚ 4988ثب رٚیىزد ویفی ا٘دبْ ؽن ٜاعت ،ث ٝفجبر
عبَ ؽبٞن ٌغتزػ لبثُ ٔکاؾ ٝا٘دبْ تومیمب

ویفی  ٚپیؾی ٌزفتٗ اس تومیمب

ثٛدٜایٓ ،اس آ٘دبیی و ٝدر ایٗ د ٚعبَ چٙن ؽٕبر ٜاس ٔدّٔ ٝغبِقب
فٛر

دیٍز در ایٗ دٚ
وٕی

ثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ ثٝ

ٚیضٜ٘بٔ ٝث ٝرؽت ٝتوزیز در آٔن ٚ ٜفباجبٖ ایٗ ٔمبِٞٝب اس اعبتین ثزخغت ٝثز٘بٔ ٝدرعی

وؾٛر ثٛد٘ن  ٚچبرچٛة وّی ٔمبِٞٝب ث ٝؽىُ ٘ؾزیٝپزداسی ثٛدِ ،ٜذا اوثز ایٗ پضٞٚؼٞب اس ٘ٛؿ
دا٘ؾی  ٚثب رٚػ توّیّی ا٘دبٌْزفتٝا٘ن ،ایٗ در ابِی اعت و ٝغبِت پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی
در عبَٞبی 4994،4994،4989،ثب رٚیىزد وٕی ا٘دبْ ؽن ٜاعت  ٚدر وُ رٚیىزد وٕی در
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پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی در داخُ ثز رٚیىزد ویفی  ٚتزویجی تفٛق داؽت ٝاعت ،ثبالخز ٜایٙىٝ
ر٘ٚن تو َٛرٚیىزدٞبی پضٞٚؼ (اس وٕی ث ٝویفی  ٚتزویجی) در ع َٛپٙح عبَ ٔٛرد ٔغبِق ٝثٝ
غیز اس عبَٞبی  4992 ٚ 4988و ٝرٚیىزد ویفی ابوٓ ثٛد ،ثغیبر وٙن  ٚثب ٘ٛعبٖ ٘غجی ٕٞزاٜ
ثٛد ٜاعتٞ ،ز چٙن و ٝدر پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ ٔیشاٖ اعتفبد ٜاس رٚیىزدٞبی ویفی
اس ؽزایظ ٘غجتبً ٔغّٛثی ثزخٛردار اعت أب اعتفبد ٜاس رٚیىزد تزویجی ٛٙٞس خبیٍبٚ ٜالقی خٛد را
در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی پینا ٘ىزد ٜاعت ث ٝعٛر وّی ثب چٙیٗ ر٘ٚنی و ٝتومیمب
دار٘ن أین اعت و ٝؽبٞن تومیمب

داخّی

ویفی  ٚتزویجی ثیؾتز در اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی ثبؽیٓ؛ چزاوٝ

رعبِت ثز٘بٔ ٝدرعی ایدبة ٔیوٙن و ٝافزاد ثیؾتزی در تقٕیٌٓیزی  ٚتقٕیٓ عبسی ایٗ اٛسٜ
دخیُ ثبؽٙن و ٝرٚیىزدٞبی ٔذوٛر ،دعتبٚردٞبی أینٚارا٘ٝتزی ثٕٞ ٝزا ٜدار٘ن ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ
اعتفبد ٜاس رٚیىزد وٕی در پضٞٚؼٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب اس  02/ 79درفن در عبَ 2449
(ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  92/17در عبَ ( 2449وٓتزیٗ ٔیشاٖ)؛ اعتفبد ٜاس رٚیىزد ویفی اس 04/49
درفن در عبَ (2449ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  92/19درفن در عبَ ( 2449وٓتزیٗ ٔیشاٖ)؛ اعتفبد ٜاس
رٚیىزد تزویجی اس  21/44در عبَ ( 2442ثبالتزیٗ ٔیشاٖ) تب  20/29درفن در عبَ 2449
(وٓتزیٗ ٔیشاٖ) در ٘ٛعبٖ ثٛد ٜاعت یبفتٞٝبی ٔزثٛط ث ٝایٗ عؤاَ ٘ؾبٖ ٔیدٞن و ٝر٘ٚن توَٛ
رٚیىزدٞبی پضٞٚؼ ثز٘بٔ ٝدرعی آٔزیىب (اس وٕی ث ٝویفی  ٚتزویجی) در عی پٙح عبَ ( 2449تب
اثتنای عبَ  )2440ثب ر٘ٚن ٘غجتبً ٔغّٛة ث ٝعٕت پذیزػ ٔ ٚمجِٛیت رٚیىزد ویفی  ٚثب ر٘ٚن
٘غجتبً وٙن ث ٝعٕت رٚیىزد تزویجی پیؼ رفت ٝاعت ،ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی ایٗ پضٞٚؼ ٔیتٛاٖ
٘تیدٌٝیزی وزد و ٝدر پضٞٚؼٞبی خبرخی اعتفبد ٜاس ٞز ع ٝرٚیىزد أز ٔمج ٚ َٛپذیزفتٝؽنٜ
اعت ،ثٙبثزایٗ در پضٞٚؼٞبی خبرخی ،ر٘ٚنی ٔٙبعت اس تومیمب

وٕی ث ٝویفی  ٚتزویجی را

ؽبٞن ثٛدٜایٓ در پبیبٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ؾزی ٘ ٚتبیح پضٞٚؼ ابرز ،پیؾٟٙبدٞبی سیز ارائٝ
ٔیٌزدد:
-4پضٞٚؾٍزاٖ ثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ ث ٝتٙبعت ٚیضٌیٞبٔ ،غبئُ  ٚپنینٜٞبی ٔزتجظ ثب ثز٘بٔٝ
درعی اس رٚػ ٞبی وٕی ،ویفی  ٚتزویجی ثٟزٌ ٜیز٘ن  ٚتٟٙب ث ٝرٚػ وٕی ثغٙن٘ ٜىٙٙن ٕٞچٙیٗ
ث ٝخبی اعتفبد ٜاس پضٞٚؼٞبی عغوی پیٕبیؾی اس رٚػٞبی ٔب٘ٙن؛ ٔغبِقٛٔ ٝردی ،تؾزیوی،
در ٓٞتٙین ٚ ٜثزرعیٞبی فٕیك ثٟزٌ ٜیز٘ن
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رٚػ ؽٙبختی پضٞٚؼ در ایغ ٝثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ  ٚآٔزیىب

 -2ؽبخـٞبی ارسیبثی ٔمبال

 ٚپبیبٖ٘بٔٞٝب اس تٕزوش فزا ثز رٚػؽٙبعی پٛسیتٛیغٕی ٚ

وّٕی ٌزا فبفٌّ ٝیزد ٔ ٚمبال

ویفی  ٚتزویجی ثب ٔقیبرٞب ٔ ٚکنٞبی ٔزتجظ ثب خٛدػ عٙدینٜ

ؽٛد ٘ ٚیبس ث ٝعزاای ٔکنٞبی ایٗ د ٚرٚػ در ٔدک

 ٚدا٘ؾٍبٜٞب  ٚپضٞٚؾٍبٜٞب ٔٙقىظ

ٌزدد
-9در ٔدژژک

فّٕژژی -پضٞٚؾژژی اژژٛس ٜفّژژ ْٛتزثیتژژی ثژژٚٝیژژضٔ ٜدّژژٞٝژژبی ٔژژزتجظ ثژژب ثز٘بٔژژٝ

درعی ،پضٞٚؼ ٞبی وژ ٝاس رٚػ ویفژی  ٚتزویجژی اعژتفبدٔ ٜژیوٙٙژن ،در اِٛٚیژت چژبح لژزار
ٌیز٘ن
-0در درٚط رٚػ تومیك ثٔ ٝجوث پبرادایٓٞبی پضٞٚؼ  ٚتجییٗ ایٗ پبرادایٓٞب ثزای پضٞٚؼ-
ٌزاٖ اٛس ٜثز٘بٔ ٝدرعی تٛخٚ ٝیض ٚ ٜاعبعی ؽٛد؛  ٚعزفقُٞبی اس ایٗ درٚط ث ٝرٚیىزدٞبی
ویفی  ٚتزویجی اختقبؿ یبثن
مىاتغ
ثبسرٌبٖ ،فجبط ( .)4987ريش تحقیق آمیختٍ :رييکزدی تزتز تزای مطالؼات مذيزيت ،دا٘ؼ ٔنیزیت،
)91-49( ،84
عزاخی ،فزٞبد  ٚفغبرأٖ ،وٕن ( .)4989ريشضىاسی پضيَصَای مزتًط تٍ يادگیزی الکتزيویکی:
مقايسٍ پضيَصَای داخلی ي خارجی ،فقّٙبٔٛ٘ ٝآٚریٞبی آٔٛسؽی ،ؽٕبر ،91 ٜفـ-94 :
71
عژژزاخی ،فزٞژژبد ،آرٔٙژژنٔ ،وٕژژن ( .)4988تزرسییی يضییؼیت پییضيَصَییای اوجییاه ضییذٌ در حییًسٌ
تزوامٍ ريشی درسیی در ايیزان :ضىاسیايی فا یلٍ تییه يضیغ مًجیًد ي مطلیًب ،فقژّٙبٔٝ
ٔغبِقب

ثز٘بٔ ٝدرعی ،عبَ چٟبرْ ،ؽٕبر41 ٜ

ابتٕی ،خٛاد ( .)4980فزاتحلیل ،ريضی مغفًل در ارسياتی پضيَصَای قلمزي تزوامٍريشی درسی در
ايزان ،در کتاب قلمزي تزوامٍ درسی در ايزان (ارسياتی يضغ مًجًد ي تزسیم چطماوذاس يضغ
مطلًب) تُزان :ا٘تؾبرا

عٕت

خّیّی ؽٛریٙی ،عیبٚػ ( .)4989ريشَای پضيَص آمیختٍ ،تٟزاٖ :یبدٚار ٜوتبة
عّغجیّی٘ ،بدر  ٚاغیٙی ،عینٔوٕن اغیٗ ( .)4980تزرسی وقاداوٍ ريشضىاسی پضيَص در حًسٌ
تزوامٍ درسی در ايزان ،در وتبة لّٕز ٚثز٘بٔ ٝدرعی در ایزاٖ ،تٟزاٖ :ا٘تؾبرا

عٕت
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ؽقجب٘ی ٚروی ،ثبتیبر ( )4987وقذ ريشضىاسی تحقیقات تزتیتی در ايزان ،فقّٙبٔ٘ ٝقّیٓ  ٚتزثیت،
ؽٕبر ،89 ٜص02-44 :
وزیپٙنٚرا ،وّٛط ( )4994تحلیل محتًا؛ مثاوی ريشضىاسی ،تزخٕٛٞ :ٝؽ٘ ًٙبیجی (چبح پٙدٓ)،
تٟزاٖ٘ :ؾز ٘ی
رإژبٖ پژٛرٔ ،وٕژن؛ ٘قژز افژفٟب٘ی ،اإنررژب ( )4992ريشضىاسیی پیضيَصَیای داخلیی ي
خارجی مزتًط تٍ حًسٌ تزوامیٍ درسیی در آمیًسش ػیالی ،د ٚفقژّٙبٔ٘ ٝؾزیژ ٚ ٝفٕژُ در
ثز٘بٔ ٝدرعی ،عبَ ا ،َٚؽٕبر ،2 ٜفـ 429-408
ررژژٛی ،ٝافژژغز ( .)4992ريشَییای پییضيَص در ػلییًه رفتییاری ي تزتیتییی ،ؽژژیزاس :ا٘تؾژژبرا
دا٘ؾٍب ٜؽیزاس
فبدق ساد ٜلٕقزی ،فّیررب (. )4981رييکزد اسالمی تٍ ريشضىاسی پضيَص تزتیتی :تثییه امکان ي
ضزيرت ،فقّٙبٔٛ٘ ٝآٚریٞبی آٔٛسؽی ،ؽٕبر ، 21ٜفـ -141472
فبثنی ،اإن  ٚؽٛاخی ،فّیزرب ). (1389مقايسٍ ريشضىاسی پضيَص کمی ي کیفی در ػلًه
رفتاری ،فقّٙبٔ ٝراٞجزد ،ؽٕبر ، 54:ٜفـ 418-499
ٌبَٔ ،زدیت ،ثٛريٚ ،اِتز ٌ ٚبَ ،خٛیظ ( )4994ريشَای تحقیق کمی ي کیفی در ػلًه تزتیتی ي
ريانضىاسی (تزخٕ ٝاإنررب ٘قز ٕٞ ٚىبراٖ) ،خّن ا ،َٚتٟزاٖ :ا٘تؾبرا

عٕت

ٌبَٔ ،زدیت ،ثٛريٚ ،اِتز ٌ ٚبَ ،خٛیظ ( )4994ريشَای تحقیق کمی ي کیفی در ريانضىاسی ي
ػلًه تزتیتی (تزخٕ ٝاإنررب ٘قز ٕٞ ٚىبراٖ) ،خّن د ،ْٚتٟزاٖ :ا٘تؾبرا

عٕت

ٟٔزٔوٕنیٔ ،وٕٛد ( )4994کثزت ريشضىاسی پضيَص :افًل پًسيتیًيسم يا مزگ حقیقت؟،
پضٞٚؼ٘بٔٔ ٝجب٘ی تقّیٓ  ٚتزثیت ،ؽٕبر ،2 ٜفـ01-27 :
ٟٔز ٔوٕنیٔ ،وٕٛد ( )4981کىذ ي کاي در تزجیحات ريشضىاسی پضيَطگزان حًسٌ تؼلیم ي
تزتیت در ايزان ،فقّٙبٔٛ٘ ٝآٚریٞبی آٔٛسؽی –عبَ ؽؾٓ -ؽٕبر.24 ٜ
٘قز اففٟب٘ی ،اإنررب؛ ؽزیفیبٖ ،فزین )4981( ٖٚرييکزدَای کمی ،کیفی ي تزکیثی در پضيَص-
َای تزتیتی٘ ،ؾزی ٝرٚػؽٙبعی فّ ْٛا٘غب٘ی اٛس ٚ ٜدا٘ؾٍب7-20 ،49 )90( ،ٜ
Anderson, T, & Shattuk, J(2012). Design- Based research: a decade of
progress in education research?, Educational Research, 41(1): 16-25.
Bryman, A. (2007). Barriers to integration quantitative and qualitative
research. Jouranl of Mixed Research, 1 (1): 8-22.
20-Blum، K(2005). Introduction to the Dissertation Process: thountain. In
Kimberly Blum and Brent Muirhead. Conquering the mountain:
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