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 چکیده 
ك اؿالٍی -زٔث جضون جَغف ایؼاِیداِكگاق در جٕؿؿْ کكٕر      

ِوف ٍضٕری  ،دقَُ در زٔاف لؼامّؿحی کِّٕی جٔغیغٓای ٍواةًْ ةا

ؿازی داِف، ةْ جٕؿؿْ داِایی ٍضٕر کّغ ك ةایغ ةا جساریةازی ٍی

ؾیّیث ةعكغ ك ةا لؼٍاِغٓی ك ٍواةًْ در زّگ ِؼـ، جٔغیغات دقَّاف 

آٍادگی ةؼای ایمای ایُ ِوف ایساد ٓای را دلؽ َِایغ. یکی از راق

ؿازی، ، ٍعنٕما در ةغك كركد ةْ داِكگاق، آگاقدر داِكسٕیاف ظعیؼ

جٕاِغ در ةاقغ کْ ٍیاؿحؿغادیاةی، ایساد اِگیؽق ك صَایث از ایكاف ٍی

هايب ارائْ درس درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿی ارائْ گؼدد. در چارچٕب 

ٓای زِغگی َُ آقّایی ةا رقحْ جعننی ك ٍٔارتایُ درس ض

ك  قٕدداِكسٕیی، ةؼ ٍٔارت جمکؼ ك ٍٔارت کارآلؼیّی جَؼکؽ ٍی

 گؼدد.ارجتاط الزـ ةا ٍؼاکؽ کارقّاؿی ٍؼةٕط ةؼهؼار ٍی

-رقحْ ٍّٔغؿػی راق 91ایُ درس ةؼای داِكسٕیاف كركدی ؿاؿ      

ةػا جػؼـ اكؿ را ، ٍیػاِگیُ َِػؼات از ٍّؼؼ إٍٓزقیآُٓ ارائْ گؼدیغ ك 

الؽایف داد. در ایُ ٍوايْ  َِؼق 8/0ةْ ٍوغار ، =0.05ؿعش ٍؿّاداری 

ایػُ ةؼ اؿاس جسارب ةغؿث آٍغق، پیكّٔادٓایی زٔث ازػؼای ةٔحػؼ 

 گؼدد.ارائْ ٍی درس

 

 واژه های کلیدی
جمکؼ،  ٍٔارت ؿاؿ اكؿ، زّگ ِؼـ، گـحؼق داِف ٍّٔغؿی، داِكسٕیاف

 ًی.جضنی اِگیؽش ٍٔارت کارآلؼیّی،

 

 مقدمه .1
جقییؼ کؼدق اؿث ك   21ای در هؼف اِحؼار از یک ٍّٔغس صؼلْ

ی داِف ٍّٔغؿی ةؼای ایمای ِوف در ازحَاع  ٍغرف جٕؿؿْ گـحؼق

پیغا کؼدق اؿث. داِكگاق ظط ٍوغـ زّگ ِؼـ قغق اؿث ك اؿحاداف ك 

 . يػااِغزٕیاف ةْ لؼٍاِغٓاف ك الـؼاف زّگ ِؼـ جتغیى گؼدیغقداِف

ظث ٍـائى کالف، قّاؿایی دقَُ ك کكك آغاؼ اك، ةا قّاةایغ 

.  ایُ ظؼاصی صؼکث کّّغ ظؼاصی کالف اِساـ دّٓغ ك ةؼاؿاس

ةّاةؼایُ داِكسٕ ؾالكق ةؼ داِف ك ٍٔارت جعننی، ةْ داِف ك 

ٓای دیگؼی ٌٓ ِیازٍّغ اؿث ك ةایغ زایگاق ك ِیازٓای ؾًَی ك ٍٔارت

ارآلؼیّی کـب کّغ مّؿحی کكٕر را ةكّاؿغ ك ٍٔارت  کارگؼكٓی ك ک

ٓای اظالهی ك لؼّٓگی زاٍؿْ  داقحْ آٍیؽ ةْ ارزشك ِگؼش اصحؼاـ

. ةؼای جاٍیُ ایُ ِیازٓا، جسغیغ ِؼؼ در ةؼِاٍْ جضنیًی (1)قکى ةاقغ

 ِاپػیؼ اؿث.ازحّاب
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در ؾؼمْ ؾًَی إٍٓز ةا جنٕیؼی جٕاَِّغ از ظٕد از ؿٕی دیگؼ، داِف

قٕد ك اِحؼار دارد پؾ از كركد ةْ داِكگاق ةا اِتٕٓی كارد داِكگاق ٍی

ٓای ظٕد ٍٕازْ قٕد. چّیُ جنٕیؼی ٓا زٔث ةؼكز جٕاِاییاز لؼمث

-پیِٕغد ك ظٕد را ٍٕازْ ةا ٍـیؼ دیؼآقّای درسفايتا ةْ كهٕع َِی

ق ك یاةغ. ِاآقّایی ةا ركش درس ظٕاِغف در داِكگااٍحضاف ٍی-َِؼق

ٓای داِكسٕیی ك اصیاِا ؾغـ آقّایی ك ؾالهْ ةْ رقحْ ك ٍٔارت

ٍكکالت ؾاظمی ِاقی از دكری از ظإِادق ةاؾخ الث جضنیًی در ةغك 

گػاری کٌ گؼدد. اگؼ اك َِؼق کٌ ظٕد را ارزشكركد ةْ داِكگاق ٍی

ٓای ظٕد ةیاةغ ك اصـاس کّغ کْ جنٕرش ٍضیط  داِكگاق ةْ جٕاِایی

اق ةا كاهؿیث ٍّعتن ِیـث، جنٕیؼ ٍذتحف از داِكگاق از ظٕد ك داِكگ

َِایغ. ةؼای پیكگیؼی از یاةغ ك اِگیؽق جضنیًیف الث ٍیکآف ٍی

ٓای ایُ ٍؿضى ِیؽ ةایغ در ةؼِاٍْ جضنیًی داِكسٕیاف ٍٔارت

 .[1]داِكسٕیی گّساِغق قٕد

ٓای صى ایُ ٍـايْ، ارائْ درس درآٍغی ةؼ داِف یکی از ركش

ةاقغ. ایُ درس کَاةیف اكؿ كركد ةْ داِكگاق ٍیٍّٔغؿی در ؿاؿ 

قٕد يکُ جضث ؾّٕاف ٍتاِی ٍّٔغؿی ٓؼ رقحْ جعننی ارائْ ٍی

ی داِكی آف مؼلا ٍضغكد ةْ ٍٕضٕؾات جعننی قغق اؿث. گـحؼق

ٍضحٕای پیكّٔادی ایُ درس ؾالكق ةؼ آقّایی کًی ةا رقحْ جضنیًی 

داف داِكکغق، ك کارةؼدٓای آف، آقّایی ةا هٕاِیُ إٍٓزقی، اؿحا

ًٍؽكٍات ركاةط ازحَاؾی در داِكگاق، امٕؿ ةٔغاقث زـَاِی ك 

ٓای جضنیًی، اظالؽ ركاِی، ٍٔارت جمکؼ ك ٍضاؿتْ ِمؾ، ٍٔارت

ٍّٔغؿی، جتیُ زایگاق کِّٕی ك ِیازٓای کكٕر، ٍتاِی کارآلؼیّی، 

ةازدیغ ك اردكٓای ؾًَی ك لؼّٓگی، جَؼیُ کارگؼكٓی در ٍضیعی 

ةاقغ کْ ةا ٍغیؼیث ةیّاِْ ٍیی ٍذتث ك ظٕشمَیَی ك ةا ركیکؼد

یکی از اؾضای ٓیات ؾًَی ةا ٍضتث ك پؼصٕمًْ داِكکغق ك ةْ جّاؿب 

. ایُ درس از ِؼؼ گؼددٍٕضٕع ةا دؾٕت از ٍحعنناف ٍؼةٕظْ ارائْ ٍی

ؿاؾحی در ٓمحْ  2إٍٓزقی ممؼ كاصغی اؿث ك ةْ مٕرت یک زًـْ 

قٕد ك ٍسٕز ر ٍیجؼـ ِعـث جضنیًی داِكسٕیاف ةؼگؽا 5ةؼای 

ٓای جّؼیٌ قغق اِحعاب كاصغ ٓؼ جؼـ ةْ قؼط صضٕر ٍٕدؼ در ةؼِاٍْ

 .[2]قٕددر ایُ درس دادق ٍی
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. ی داِف ٍّٔغؿی در زٔاف لؼامّؿحی جٕؿؿْ پیػغا کػؼدق اؿػثةغِْ

، ةؼ صؼلْ ٍّٔغؿی جادیؼ گػاقحْ ك ِضٕق إٍٓزش ٍّٔغؿی قغفزٔاِی

-یک ٍّٔغس ةؼای ایمای ِوف صؼلْ .(2)قکى را دگؼگٕف کؼدق اؿث

ٓای جعننی ِیاز ةػْ قػّاظث کػالی در ای، ؾالكق ةؼ ِیاز ةْ إٍٓزش

ای، ٍٔػارت ٍػغیؼیث ك ٍٕرد هٕاِیُ ؾٍَٕی ك دكيحػی، اظػالؽ صؼلػْ

کػػارگؼكٓی ك ارجتػػاظی ك ِگػػؼش ٍّاؿػػب ِـػػتث ةػػْ آیّػػغق ك فیػػؼق 

سٕیاف ایسػاد ةایغ قؼایط ٍّاؿب ةؼای الؽایف اِگیػؽق داِكػ. [3]دارد

ك ِؼاـ إٍٓزش ةؼای ارجتاط داِكگاق ك مّؿث، ةػازِگؼی گػؼدد ك  قٕد

ای ك پػیؼی ةیكػحؼ داِكػسٕیاف، درس اظػالؽ صؼلػْزٔث ٍـئٕيیث

 [.4]ٍضیط زیـث ارائْ قٕد

 
 :گـحؼق داِف ٍّٔغؿی2قکى 

 

ؿازی داِف ٍّٔغؿی ةا ِیازٓای ؾًَی ك إٍٓزش زٔاِی َٓآّگ

آٍػٕزش ٍّٔغؿػی ةػا جٕزػْ ةػْ ؾػغـ  ك کارآلؼیُ ك کارةؼدی قػغف

زٕیاف از آیّغق کاری ك ٍكکالت اهحنادی، ِیاز اؿاؿی اظَیّاف داِف

ةاقغ کْ ةؼای پاؿػعگٕیی ةػْ آف ةایػغ در ةؼِاٍػْ درؿػی داِكگاق ٍی

داِكسٕیاف ؾػالكق ةػؼ کـػب  [.5ٓای ٍّٔغؿی جسغیغِؼؼ کؼد]رقحْ

ا کـػب ٓػای ةیّكػی ك ٍٔػارجی الزـ رجٕاَِّغی داِف جعننی ةایغ

ٓای ٍٕزٕد را ةغؿث آكرِػغ. آكریکّّغ ك جٕاِایی جضًیى ك جٕؿؿْ لُ

ؿازی در داِكگاق ةایغ جوٕیث قٕد. ركصیْ کّسکػاكی، لؼّٓگ جساری

ٓای إٍٓزقی داِكػسٕیاف ظالهیث ك کارآلؼیّی ك کارگؼكٓی در ةؼِاٍْ

ایُ درصايی اؿث کْ ِحیسْ جضویوات در یکػی  [6]ةایغ گّساِغق قٕد

-% داِػف50دٓػغ، ةػیف از ٓای لّی ٍّٔغؿی ِكاف ٍػیقاز داِكگا

ٓای قعنیحی الزـ ةؼای کارآلؼیّی زٕیاف آزٍٕف قغق از ِؼؼ كیژگی

درمٕرجیکْ جضویوػات  [.7]در ؿعش ضؿیك ك ةـیار ضؿیك هؼار دارِغ

دٓغ جادیؼ إٍٓزش کارآلؼیّی ةؼ هنغ کارآلؼیّی داِكػسٕیاف ِكاف ٍی

-یکی از رقحْ ةؼ داِكسٕیافوین جضِحایر َٓچّیُ . [8ٍؿّادار اؿث]

، ِتٕد رفتث ك اِگیؽش، ؾغـ ؿاٍاِغٓی ك دٓغٓای ٍّٔغؿی ِكاف ٍی

ٓا ةؼای صى ٍكکالت کكٕر ك ارجتاط ضؿیك داِكگاق دٓی جالشزٔث

الػؽاری هػؼار ك مّؿث زؽك ٍَٔحؼیُ ؾٕاٍػى ةازدارِػغق زّػتف ِػؼـ

  .[9دارد]

ؿػازی، گػاقةّاةؼایُ ارائْ درس درآٍغی ةػؼ داِػف ٍّٔغؿػی ك آ

اؿحؿغادیاةی ایساد اِگیػؽق ك ٓػغؼ ك صَایػث از داِكػسٕیاف یکػی از 

رآکارٓػػای صؼکػػث در راؿػػحای جٕؿػػؿْ داِػػایی ٍضػػٕر در زٔػػاف 

 ةاقغ. لؼامّؿحی کِّٕی ٍی
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ةا رقحْ را ٍضحٕای درس درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿی ةایغ داِكسٕ 

 ؿػازی الزـ ةػؼایآقػّا کّػغ ك آگػاق حادافجضنیًی ك داِكکغق ك اؿػ

ٓػای جضنػیًی، چػٕف ٍٔػارت داِكسٕییزِغگی ٓای ؾٍَٕی ٍٔارت

اؿحاداف، َٓـاالف ك زّؾ ٍعػايك ك  ظإِادق، ٓای ارجتاظی ةأٍارت

ٍغیؼیث ٓؽیّْ ك زٍاف، ایسػاد َِایػغ. َٓچّػیُ ةػا جٕزػْ ةػْ ِوػف 

ٔػػارت ٍضػػٕری داِكػػگاق در جٕؿػػؿْ داِػػایی ٍضػػٕر، ةایػػغ ةػػؼ ركی ٍ

کارآلؼیّی جَؼکؽ كیژق قٕد ك ةا ؾّایث ةْ جقییؼات ؿػؼیؽ ك گـػحؼدق 

ْ آٍػٕزش جمکػؼ ةػ ك يؽكـ جٕزْ ةػْآكری اظالؾات، داِف در ؾنؼ لُ

آٍػٕزش  زٍیّػْقػٕد ك  ٍٔػارت جمکػؼ جوٕیػث ،إٍٓزش داِػف زای

ٓػای آٍػٕزش (.3)قػکى در ظٕؿ جضنیى لػؼآٌ قٕدپژكٓف ٍضٕر 

غیؼیث اؿػػحاد درس ك دؾػػٕت از الزـ جٕؿػػط اؿػػحاد درس ك یػػا ةػػا ٍػػ

 ةاقغ.کارقّاؿاف ٍؼةٕظْ هاةى اِساـ ٍی

 
يؽكـ جقییؼ ِوف داِكگاق از إٍٓزش داِف ةْ إٍٓزش جمکؼ ك  :3قکى 

 ؿازی داِفجساری

 

 های دانشجوییمهارت  3-1
، ٍعنٕمػػا ةػػؼای ك دؿػػث یػػالحّی دراز ٍػػغت جؿیػػیُ ٓػػغؼ

داِكگاق ةٕدق داِكسٕیاف ؿاؿ اكؿ، کْ ٓغؼ امًی ایكاف كركد ةْ 

[ ك اِگیػؽق 10]گػؼددٓایكػاف ٍػیاؿث، ةاؾخ ٍؿّاةعكی جػالش

دٓػغ زٔث ٍی آِافکّغ ك ةْ ؿؿی را ٍضاؾك ٍی ایكافجضنیًی 

ك  ؿػازی ایػغق. کػارآلؼیّی، جسػاریگػؼددك ةاؾخ پیكػؼلث ٍػی

جٕاِغ در ایُ راؿحا ٍٕرد جٕزْ هؼار ةّیاف ٍیجاؿیؾ قؼکث داِف

 گیؼد. 

ِٕادق، اؿحاداف، َٓـػاالف ك زػّؾ ٍعػايك ٍٔارت ارجتاظی ةا ظا

ركاةػط  ةاقػغ.ٓػای زِػغگی داِكػسٕیی ٍػییکی دیگؼ از ٍٔارت

، پػیؼش ك َٓـاالف اؿحاداف ،مَیَاِْ ك جٕاـ ةا اصحؼاـ ةا ظإِادق

ك ٍٕدةاِْ ك ؾػغـ  ، فیؼ ؾاظمیك ةؼظٕرد ٍّعوی ٓای لؼدیجماكت

کّّغق ةؼهؼاری ركاةط مَیَاِْ ك ؾاظمی ةا زّؾ ٍعايك جضَیُ 

 زِغگی ةغكف اؿحؼس ظٕآغ ةٕد. 

آقّایی ةا ٍوؼرات إٍٓزقی ك قّاظث دركس کًیغی ك پیف ِیاز،  

َِایػغ. جٕزػْ ةػْ ةٔغاقػث ریػؽی جضنػیًی را ٍٕلػن ٍػیةؼِاٍْ

ك صمغ ؿػالٍحی الزٍػْ جضنػیى ٍٕلػن اؿػث.  زـَاِی ك ركاِی

امٕؿ جقػیْ ؿايٌ ٍعنٕما ةؼای داِكسٕیاف ظٕاةگػآی، رؾایػث 

ك  ةْ اِغازق،ٔغاقث، ؾتادت کالی، كرزش ٍّؼٌ، ظٕاب ِؼالث ك ة

ؿؼگؼٍی ك جمؼیش ؿايٌ، ظػٕدداری از ٍنػؼؼ ٍػٕاد اؾحیػادآكر ك 
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ٍؼازؿْ ةْ کارقّاس در مٕرت ةؼكز ةیَاری ةایغ ٍٕرد جٕزْ هؼار 

 گیؼد.

ٍغیؼیث ٓؽیّْ ك إٍر ٍايی ك پؼٓیؽ از اؿؼاؼ ك آگػآی از ٍّػاةؽ 

ايؿْ ك جمؼیش ك کارٓای لػٕؽ صَایحی داِكگاق ك ٍغیؼیث زٍاف ٍع

 ةاقغ.از ًٍؽكٍات زِغگی داِكسٕیی ٍیةؼِاٍْ 

ٓػا، ٓػا ك جمػاكتك پػػیؼش كاهؿیػث ؾغـ ٍوایـْ ظٕد ةا دیگؼاف

ةیّاِْ ةػْ زِػغگی ك جمکػؼ ٍذتػث، یػادآكری داقحُ ِگؼش ظٕش

ٓای ةؽرگی چٕف ؿالٍحی، زٕاِی ك فیؼق، کّحػؼؿ ظكػٌ ك ِؿَث

َیُ کّّػغق زِػغگی ٍٕلػن ، جضپؼكرش ركصیْ ةعكف ك اصـاف

 .ةاقغداِكسٕیی ٍی
 آموزش کارآفرینی  3-2

ٓا قػغق اٍؼكزق، جٕؿؿْ ازحَاؾی ك اهحنادی زؽك كػایك داِكگاق

اؿث ك داِكگاق ةایغ کارآلؼیُ ةاقغ. ظػؼ  جٕؿػؿْ کػارآلؼیّی در 

-ٓای ؾًٌ ك لػُکكٕر)ظؼ  کاراد( ةا جكکیى ٍؼاکؽ رقغ ك پارؾ

ٓػای هػإِف صَایػث از قػؼکث آفاز قغق ك 1379آكری از ؿاؿ 

ؿػازی ؿػازی ك آٍػادقةّیػاف جّؼػیٌ گؼدیػغق اؿػث. آگػاقداِف

ریػؽی ، پػیؼش ظعؼ ك ةؼِآٍْاداِكسٕیاف ةؼای قّاؿایی لؼمث

-زٔث ایساد کـب ك کار زغیغ از ًٍؽكٍات داِكگاق کارآلؼیُ ٍی

ةازار را قّاظث،   ِیاز اؿث کْ، ةؼای کارآلؼیّی ٍٕلن [.12ةاقغ]

رهیتاف را ةؼرؿی کؼد، ٍّاةؽ ٍايی ٍٕرد ِیاز را جػاٍیُ َِػٕد ك ةػا 

هٕاِیُ ٍايیات، ةیَْ، جاؿػیؾ قػؼکث، کػار ك جػاٍیُ ازحَػاؾی، 

 جسارت، كاردات ك مادرات، ٍايکیث ٍؿّٕی ك فیؼق آقّا قغ.

ٓای ظٕد، ؾغـ جٕاِایی داِكسٕیاف ةْ ديیى ؾغـ اؾحَاد ةْ جٕاِایی 

، ؾغـ جٕاِایی ٍغیؼیحی، ؾغـ قّاظث ِیاز ةازار، جػؼس کار گؼكٓی

پػیؼی ك ؾغـ آقػّایی ةػا ٍّػاةؽ ٍػايی از اِساـ کار ك ؾغـ ریـک

در هايػب [. 13ٍاِّغ]از کارآلؼیّی ةازٍی ،ٓاصَایث کّّغق از ایغق

کـب ك  آفازدرس درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿی، ٍٔارت الزـ ةؼای 

ِضػٕق جكعیل لؼمث ك  ٍٔارتيػا  کار زغیغ إٍٓزش دادق قٕد.

جوٕیػث ارزیػاةی اؿػحؿغاد کػارآلؼیّی ك جٔیْ ظؼ  کـب ك کار ك 

)قکى ٍٕرد جٕزْ هؼار ةگیؼدةایغ ظنٕمیات قعنیحی ٍٕرد ِیاز 

پػػیؼی، ظنٕمیات قعنیحی ِیاز ةْ پیكؼلث، ٍعػاظؼقةایغ . (4

جوٕیػث قػٕد. ٍٔػارت  ِیاز ةْ اؿحوالؿ، اؾحَاد ةْ ِمؾ ك پكحکار

جتغیى آرزك ةْ کـػب ك کػار ٍٕلػن ك جٕاِػایی  کارآلؼیّی، ٍٔارت

-ك ِیاز ةػْ ظالهیػث، ِػٕآكری، ریـػک اؿثجتغیى ایغق ةْ ؾَى 

ریؽی ك ٍغیؼیث پؼكژق دارد. ةؼای کػارآلؼیّی ةایػغ پػیؼی، ةؼِاٍْ

صَایث کّّغق را قّاظث ك ِضٕق جّؼیٌ ظؼ  کـب ك  ٍّاةؽ ٍايی

 را إٍٓزش دیغ. صَایث ٍايیکار ةؼای اظػ 

اِػغازی ُ در زـحسٕی ایغق ك قکار لؼمث ةػؼای راقیک کارآلؼی

ةاقغ ك ِیاز ةػازار ك ٍّػاةؽ ٍٕزػٕد را رمػغ کـب ك کار زغیغ ٍی

ٓا را ةا جٕزْ ةػْ ِیػاز ةػازار ةایغ پژكٓف ةؼای کارآلؼیّی، کّغ.ٍی

ٓای ٍكحؼؾ ةا مّؿث ك ةعف ظنٕمی جؿؼیك اِساـ داد ك پؼكژق

 کؼد.

جوٕیث اِگیؽق ةؼای  ،ةؽرگ ایؼاِی ِاٍْ کارآلؼیّافزِغگیجٕاف از ٍی

ك ٍػغیؼؾاٍى  ٍالهػات ةػا کارآلؼیّػاف .اؿػحمادق کػؼدداِكسٕیاف 

آكری ك ٓای ؾًػٌ ك لػُآقّایی ةا ٍؼاکؽ رقغ ك پارؾك  ٓاقؼکث

کّّػغ، ٍٕیػغ ٓای کارآلؼیّاِْ صَایث ٍیٓایی کْ از ایغقمّغكؽ

 ةاقغ.داِكسٕیاف در آفاز یک کـب ك کار زغیغ ٍی

 
 ٍٔارت ٍٕرد ِیاز ةؼای آفاز کـب ك کار: 4قکى 

 

 آموزش تفکر  3-3
کّّػغ رلحارگؼایاف، جؿًیٌ ك جؼةیث ك یادگیؼی را ؾادت کؼدف جًوی ٍی

گؼایاف، قٕد. صاؿ آِکْ قّاظثکْ ةا جًویُ ك جکؼار ك جًویُ صامى ٍی

اِگارِغ کْ ٍّؼٕر از جمکػؼ، ٍؿّػادار ٍی جؿًیٌ ك جؼةیث را إٍٓزش جمکؼ

گؼایػاف ٓػا ك ؿػاظحاردٓی ةػْ جسػارب اؿػث. قػّاظثکؼدف پغیػغق

کالؿیک ةػؼ ذٓػُ ك پػؼدازش َِػادیُ اظالؾػات جَؼکػؽ داقػحّغ ك 

، ةؼ جادیؼ لؼّٓگ، ٍضیط، زاٍؿْ ك ك ٍٕهؿیحی گؼایاف ازحَاؾیقّاظث

[. إٍٓزش ؿػّحی فايتػا ٍعػاةن دیػغگاق 14آَیث زةاف جاکیغ دارِغ]

داِكػسٕ ةػْ مػٕرت  اِگػارد کػْرلحارگؼایی اؿث ك ؾًٌ را ٍػؼدق ٍػی

پؼدازد، صاؿ آِکْ إٍٓزش قّاظحی، ؾًػٌ ٍّمؿالِْ ةْ کـب داِف ٍی

کّغ ك داِكسٕ ةا إٍٓزش جمکؼ ةػْ قػکى لؿاالِػْ در را زِغق جنٕر ٍی

لؼاقػّاظث  ،پّر ةؿػغ اةؿاد جمکؼ را . ٍارزإِةاقغصاؿ جٕيیغ داِف ٍی

ى )آگآی ك کّحؼؿ جمکؼ(، جمکػؼ اِحوػادی ك ظػالؽ، لؼآیّػغ جمکؼ)صػ

-ٓای ٍضٕری جمکؼ)ظتوْآلؼیّی(، ٍٔارتگیؼی، ٍمٕٔـٍـايْ، جنَیٌ

 ك [15]گیؼد. ةّغی، ٍوایـْ ك فیؼق( ك ارجتاط ٍضحٕا كجمکؼ، درِؼؼ ٍی

ةیؼ، کارکؼدٓای امًی جمکؼ را ةْ کارکؼدٓای قّاظحی در چٔار ؿعش 

  [.16(]5َِایغ)قکى ةّغی ٍیجوـیٌ ك کارکؼد لؼاقّاظحی

 

 
 ای امًی جمکؼکارکؼدٓ: 5قکى 

 

ةػػؼای آٍػػٕزش ٍٔػػارت جمکػػؼ، آٍػػٕزش ٍٔػػارت پػػؼدازش اظالؾػػات، 

[. در 17اؿحغالؿ، پژكٓف، جمکؼ ظػالؽ ك هضػاكت ٍػٕرد ِیػاز اؿػث]

-آكری اظالؾات، ٍؼجب کػؼدف، ظتوػٍْٔارت پؼدازش اظالؾات، زَؽ

قػٕد. در ٍٔػارت ةّغی، ٍوایـْ ك ٍواةًْ ك جسؽیْ ك جضًیى اِساـ ٍػی
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، ارائْ ديیى، هیاس ك جٕضیش لکؼ آٍػٕزش دادق ا()جمکؼ َٓگؼ اؿحغالؿ

ریػؽی ةػؼای صػى، قٕد. در ٍٔارت پژكٓف، ظػؼ  ٍـػايْ، ةؼِاٍػٍْی

 قٕد، در ٍٔػارت جمکػؼ ظػالؽةیّی ِحایر ك آزٍایف إٍٓظحْ ٍیپیف

ٓای زـحسٕی پاؿط ك پػیؼی، جٕيیغ ایغق، اةحکار، اِؿعاؼ)جمکؼ كاگؼا(

ت هضػاكت، جؿیػیُ ٍؿیػار قػٕد ك در ٍٔػارآٍػٕزش دادق ٍػی ٍحؿغد

  گؼدد.ارزقیاةی ك داكری إٍٓظحْ ٍی

 نتایج .4
ای ك ةا جٕزْ ةْ جٕؿؿْ گـحؼق داِف ٍّٔغؿی ةؼای ایمای ِوف صؼلْ

ةا جٕزْ ةْ جقییؼ ِوف داِكگاق ةْ ؿَث داِكگاق کارآلؼیُ، ارائْ درس 

درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿی ةؼای داِكسٕیاف ؿاؿ اكؿ پیكػّٔاد قػغ. 

ؿازی، اؿحؿغادیاةی، ایساد اِگیؽق ك صَایث درس، آگاقِوف اؿحاد ایُ 

ةاقغ ك در هايب ایػُ درس ٓػغایث جضنػیًی، آٍػٕزش از داِكسٕ ٍی

جمکؼ، إٍٓزش کارآلؼیّی ك جتًیـ دیُ ةا َٓکاری کارقّاؿاف ٍؼةٕظػْ 

جػؼـ اةحػغای جضنػیى، ةػْ  پّر. ایُ درس در (6)قکى قٕداِساـ ٍی

اؿػث. ایػُ درس مػمؼ غق ةیّػی قػٍیؽاف دك ؿاؾث در ٓمحػْ پػیف

كاصغی درِؼؼ گؼلحْ قغق ك ضَاِث ازؼایی آف، ٍسٕز اِحعػاب كاصػغ 

 در ٓؼ جؼـ ةْ قؼط صضٕر لؿاالِْ در کالس ٍّؼٕر قغق اؿث.

داِكکغق ٍّٔغؿی  91درس ٍؽةٕر در جؼـ ِعـث داِكسٕیاف كركدی 

آُٓ ةا جَؼکؽ ةؼ ٓغایث جضنیًی اِساـ قغ ك ٍیاِگیُ َِػؼات جػؼـ راق

 َِػػؼق 8/0ةػػْ ٍوػػغار ، =0.05كػکغق را ةػػا ؿػػعش ٍؿّػاداری اكؿ داِ

 .الؽایف داد

 
 : ِوف اؿحاد در لؼٍاِغٓی زّگ ِؼـ6قکى 

 گیری  نتیجه .5

در ایُ ٍوايْ يؽكـ ارائْ درس درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿػی ك ٍضحػٕای 

آٓػُ ةیػاف آف ك ِحایر ازؼای آف در داِكکغق ٍّٔغؿی راق پیكّٔادی

 قغق ةْ قؼ  ذیى اؿث: گؼدیغ. ظالمْ ٍعايب ؾّٕاف

 اؿالٍی ك -داِكگاق در جٕؿؿْ کكٕر زٔث جضون جَغف ایؼاِی

ٍواةًْ ةا جٔغیغٓای دقَُ در زٔاف لؼامّؿحی کِّٕی، ِوف 

-کّغ. داِكگاق ةایغ کارآلؼیُ ةاقغ ك ةا جساریٍضٕری ةازی ٍی

 ؿازی داِف، ةْ جٕؿؿْ داِایی ٍضٕر ؾیّیث ةعكغ.

 ای ایمای ایُ ِوف ظعیؼ در ٓای ایساد آٍادگی ةؼیکی از راق

ؿازی، داِكسٕیاف، ٍعنٕما در ةغك كركد ةْ داِكگاق، آگاق

-ةاقغ کْ ٍیاؿحؿغادیاةی، ایساد اِگیؽق ك صَایث از ایكاف ٍی

 جٕاِغ در هايب ارائْ درس درآٍغی ةؼ داِف ٍّٔغؿی ارائْ گؼدد. 

  در چارچٕب ایُ درس ضَُ آقّایی ةا رقحْ جعننی ك

اِكسٕیی، ةؼ ٍٔارت جمکؼ ك ٍٔارت ٓای زِغگی دٍٔارت

قٕد ك ارجتاط الزـ ةا ٍؼاکؽ کارقّاؿی کارآلؼیّی جَؼکؽ ٍی

 گؼدد.ٍؼةٕط ةؼهؼار ٍی

  ایُ درس از ِؼؼ إٍٓزقی ممؼ كاصغی اؿث ك ةػْ مػٕرت یػک

جػػؼـ ِعـػػث جضنػػیًی  5ؿػػاؾحی در ٓمحػػْ ةػػؼای  2زًـػػْ 

ط قٕد ك ٍسٕز اِحعاب كاصغ ٓؼ جؼـ ةْ قؼداِكسٕیاف ةؼگؽار ٍی

-ٓای جّؼیٌ قغق در ایػُ درس دادق ٍػیصضٕر ٍٕدؼ در ةؼِاٍْ

 .قٕد

  رقحْ ٍّٔغؿی راق 91ایُ درس ةؼای داِكسٕیاف كركدی ؿاؿ-

آُٓ ارائْ گؼدیغ ك از ٍّؼؼ إٍٓزقی، ٍیاِگیُ َِؼات جػؼـ اكؿ را 

 َِؼق الؽایف داد.  8/0ةْ ٍوغار ، =0.05ةا ؿعش ٍؿّاداری 
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ممضْ ، ؿاؿ چٔاردٌٓ، 56ِاٍْ إٍٓزش ٍّٔغؿی ایؼاف، قَارق لنى

147-133. 

ٓای إٍٓزش . ارزیاةی ةؼِا1392ٍْ[ آراؿحی،ز.، ؿؿیغ ةّادکی،س.، 8]

ِاٍْ إٍٓزش ٍّٔغؿی ایؼاف، قَارق کارآلؼیّی در إٍٓزش ؾايی، لنى

 .75-89، ؿاؿ پاِؽدٌٓ، ممضْ 57

. ةؼرؿی 1392[ ٍیؼقکاری،ع.اؿغی،ع.، صـیّی،س.، کؼٍی، غ.، 9]

ِؼاـ إٍٓزش ؾايی کكاكرزی ك آلؽاری در ؾٕاٍى ةازدارِغق زّتف ِؼـ

ِاٍْ إٍٓزش ٍّٔغؿی ایؼاف، ٍّاةؽ ظتیؿی از دیغگاق داِكسٕیاف، لنى

 .147-133، ؿاؿ پاِؽدٌٓ، ممضْ 57قَارق 

إٍر دلحؼ ، ٓغلَّغی ك ظٕدةاكری در داِكگاق .1388 [ ؿاكیؽ، ا.،10]

 آكری.كزارت ؾًٕـ، جضویوات ك لُ لؼّٓگی
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رآَّایی ةؼای ؿازگاری ةا زِغگی ، 1391[ ِٕری، ر.، پیؼكی،  .، 11]
 آكری.كزارت ؾًٕـ، جضویوات ك لُ ٍكاكرق ، دلحؼ ٍؼکؽیداِكسٕیی

. داِكگاق، کارآلؼیّی ك جٕؿؿْ، 1388[ مايضی اٍیؼی،ر.، 12]

 پژكٓكکغق جضویوات اؿحؼاجژیک.

 . إٍٓزش کارآلؼیّی، داِكگاق رازی.1390[ آگٔی،  . ظايغی، خ.، 13]

. ٍتاِی إٍٓزش ك پؼكرش قّاظحی، 1390 ظؼازی، جًعاةی،[ 14]

 اِحكارات ؿَث.

ریؽی . اةؿاد جمکؼ در ةؼِا1380ٍْ[ ٍازإِ، ر.ج.، جؼزَْ اصوؼ، ؽ.، 15]

 درؿی ك جغریؾ، ِكؼ یـعؼكف.

ٓا ك ، ركش جغریؾ پیكؼلحْ )إٍٓزش ٍٔارت1382[ قؿتاِی،  .، 16]

 رآتؼدٓای جمکؼ(، اِحكارات ؿَث.

. 1389جؼزَْ جًعاةی،ـ.، ديگكایی، ی.،  [زمؼیؽ،ـ.، ٓاِکٕؾ،ت.،17]

 ٓای جمکؼ )رآَّای ٍؿًٌ(، اِحكارات زٔاد داِكگآی.ٍٔارت

 
 

 
 

 


