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 چکيدٌ
 نریط واـَل ٌا نَلفً ةً جخطةی ؾلَم کحب جَحً نیظان ةطغی ةاٌصف ذاضط پژوٌؼ

 حانؿً ةَدن کَچک دلیل ةً پژوٌؼ ایو در کً ؽصه اىخام اةحصایی دوم دردوره زیػث

 روش.اغث گطفحً قطار ةطغی نَرد آناری حانؿً کل و ؽصه پطٌیظ گیطی ىهَىً از  آناری

 ىؾان پژوٌؼ ایو ىحایج.ةاؽص نی وجفػیط وکصگضاری نرحَا جرلیل روش ىؼط نَرد پژوٌؼ

 دوره دوم جخطةی ؾلَم درکحب را جَحً ةیؾحطیو فطاواىی92ذفاػث ةا و ذهایث اـل نیصٌص

 حلَگیطی فطاواىی،اـل76زیػث ةا نریط آنَزش اـل آن دىتال وةً داؽحً دةػحان

 نریط فطٌيگ واـل19ةا زیػث نریط ٌای اىؼفطاواىی،د21ةا اذحیاظی فطاواىی،اـل56ةا

 ىحایج ةً جَحً ةا جطجیب ایو ةً.قطاردارىص جَحً ةؿصی ٌای درحایگاه فطاواىی14 ةا زیػث

 ٌای کحاب وةازىَیػی ةازىگطی حٍث ىحایج ایو از جَان پژوٌؼ،نی ایو در آنصه ةصغث

 اىص گطفحً قطار جَحً نَرد کهحط کً را واـَلی کطد اغحفاده دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم

 .داد قطار ىؼط نَرد ةیؾحط را
 درغی، ةطىانً نرحَا، جرلیل زیػث، نریط اـَل زیػث، نریط :ياژگبن کليدي

 دةػحان دوم دوره جخطةی، ؾلَم کحاب
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 مقدمٍ

 کً اغث یگَىاگَى ٌای نٍارت و داىؼ ةً واةػحً ذصزیادی جا اىػان اغث،ذیات وپایصاری ةقا اغاغی رنظ درؾفطذاضط،یادگیطی

 ىقل ،ة2006ًآگػحام،)نیؾَد نحغیط ةانریط اىػان غازگاری ةاؽص،قصرت وةٍیيً ةً ٌيگام اکحػاةی ٌای ونٍارت داىؼ ٌطچً.کييص نی کػب

 .(1391ازؾتاغی،

 یٌا نياةؽ،ىػل ایو از ذفاػث در اىگاری غٍل و زنیيی نياةؽ از ـرید اغحفاده ةً جَحً ؾصم ظتیؿی، نياةؽ از رویً ةی اغحفاده

 الیً حٍاىی،کاٌؼ وگطنایؼ ای گلشاىً گازٌای افظایؼ چَن نػائلی انطوزه.اغث کطده نَاحً اغاغی نؾکالت ةا را وآیيصه ذاضط

 ٌاودریاٌا،نَادنيحؾط رودساىً درون ةً ـيؿحی ٌای کارساىً فؿالیث از ىاؽی زایص نَاد ؽصن ٌا،حاری حيگل ٌا،ىاةَدی ساك اوزون،جشطیب

 (.1393پَرٌاؽهی،)اىص قطارگطفحً زیػث نریط ىاةَدی درحٍث ونَاددیگطٌهگی اجهی ٌای طوگاهىی ازفؿالیث ىاؽی ؽصه

 ی جَغؿً اغث؛چطاکً ظتیؿی ةانریط آىٍا وجقاةل جؿارض وذاـل انطوز ؽٍطی نػائل جطیو اغاغی از یکی نریعی زیػث نؾکالت

 ،ة1391ًوٌهکاران، فیطوزةشث)اغث ٌهطاه ظتیؿی ةطفضاٌای اقحفادی ٌای وفؿالیث وىقل وذهل ٌا،ـيایؽ غاسحهان ةاجػلط ىاگظیط ؽٍطی

 (.1395ازنلکی، ىقل

 وةً ىيهَده اجشاذ را نؿقَلی اغث،ؽیَه واةػحً آن ةً ىاپضیطی اححياب ظَر ةً وی ةقای کً زیػث ونریط ةاظتیؿث نَاحًٍ در ةؾط

 ازآن ىاپایصار حَیی ونيفؿث کؾی طهةٍ نياةؽ،ةً ایو از جط پایصار ةطداری ةٍطه ةطای ریظی وةطىانً ىگطی حانؽ حای

 ؽصیصنياةؽ غازی وجٍی جشطیب وٌهچيیو زیػحی نریط نشحلف ٌای آلَدگی وگػحطش ایخاد اقصاناجی چيیو پیانص(.2005چهيی،)پطداسحً

 ةانفاٌیم سَددرارجتاط گضؽحً اؽحتاٌات زیػحی،ةؾطٌطروزةً نریط ٌای ةرطان جطؽصن حصی ةا ارجتاط درایو.اغث ةَده ظتیؿی

 (.223-234: 1391وٌهکاران گَدرزی ازؽیز ىقل ،ة2010ًیاری)نیؾَد آگاه رؽصوجَغؿً،ةیؾحط

 ةً جَاىص زیػث،نی نریط اثطةشؼ وآنَزؽع ریظی پایصارةطىانً جَغؿً یؿيی آیيصه ٌای ىػل ذقَق وذفغ گػحطش،جَغؿً

 ای نػئَالىً ورفحار گطایؼ کً اغث زیػث نریط درةاره کاراونيػخم آنَزش.ىهایص نػاؾصت زیػث نریط ذفاػث ةً ورغهی ظَرحصی

 درغازگاری نیحَاىص اىػان کً اؾحقاداغث ةطایو زیػث نریط آنَزش.نیکيص درافطادىٍادیيً-زنیو یؿيی اززیػحگاٌهان ذفاػث ةطای

 وجَحً ؽَد جَحً ظىی آیيصه ٌای ىػل ةً جفهیهات ایو ظی کً اجشاذىهایص ای آگاٌاىً نیحَاىصجفهیهات راغحا ودرایو کيص زىصگی ةاظتیؿث

 اغث ؽٍطوىصی جؿلیم دىتال ةً زیػث نریط آنَزش.قطارگیطد جَحً نَرد زیػث نریط درآنَزش ةایص کً اغث آیيصه،ٌصفی ٌای ىػل ةً

 جطغیب ٌارا ذل راه احطای ةطای کارکطدن ونؾحاق کطده کهک آىٍا ذل ةً ةَده ونیحَاىص نعلؽ آن ةً نطةَط ونػائل ةیَفیظیکی نریط از کً

 (.1391ؾػگطی، از ىقل ،ة1388ًظاٌطساىی،)ایصىه

 راةطؾٍصه زیػث نریط از ذفاػث فطٌيگ وجَغؿً دراؽاؾً ةػیارنٍهی ىقؼ کً درحانؿً ةػیارارزؽهيص ىٍادٌای از یکی

 طانَنپی ةانریط اىػان وارجتاط جؿانل وىرَه زیػث نریط غازنان،نػئلً ایو ٌای دغصغً جطیو نٍم از.اغث وپطورش آنَزش دارد،غازنان

 زیػث نرییط از ذفاػث وآنَزش ؽَد ای ویژه جَحً زیػث نریط آنَزش ةً درنصارس کً اغث ؽصه غؿی اسیط ٌای درغال اگطچً.اغث

 کً ای فظایيصه نریعی زیػث سعطات ةً ایطان،ةاؾيایث اغالنی حهٍَری آنَزؽی ىؼام وحَد ةاایو ةگيخص؛انا درغی ةطىانً درنرحَای

 جهام چالؼ یک ةً زیػث،نتصل ةانریط درارجتاط آنَزان درداىؼ وآگاٌی وایخادجؿٍص زیػث نریط آنَزش ًنػئل-ذاضطوحَددارد درذال

 (.1391ازؾػگطی ىقل ،ة1388ًظاٌطساىی،)اغث ؽصه نصارس ٌای ةطىانً ؾیارةطای

 و ٌا نَلفً صایی،ةًاةح دوم دوره جخطةی ؾلَم درغی درکحب ذص چً جا ةفٍهیم کً ٌػحیم نَضَع ایو دىتال ةً پژوٌؼ لضانادرایو

 اغث ؽصه جاکیص و جَحً زیػث نریط اـَل

 

 مسئلٍ بيبن
 ربجخا و ٌا فؿالیثو هصـؽ بَـنرػ ثـجطةی و یمـجؿل وننص و بنکحَ رنرَ غیدر یٌا بکحا ،نحهطکظ ؽیزنَآ یٌا مىؼا در

 ةً جرلیل یوا. غثا ؾلهی غیرةط و جرلیل  صـنيزىیا غاغیا رنرَ یوا رو یوا از. دؽَ نی ناىصٌیزغا آن رنرَ لذَ زاننَآ ىؼدا جطةیحی

 (.1390پَر، حهؾیص)کييص یگیط جفهیم ةٍحط و جط قیقد یووصـج و ًـجٍی ماـٌيگ در اـج کيص نی کهک ننَلفا و رانکارىصا غثد

 ،صٌػحي یکیژجکيَلَ ال هذ راه یوا غلبا ًـک صـیکييـن حطـنع نگَىاگَ یذلٍا راه ،نریعی یػثز تنؿضال ذل ایةط پژوٌؾگطان

 هصـؽ صـني ًـؾالق ریفحار یذلٍا راه و دمنط ىصگیز یٌا   هؽیَ گطگَىید ًـة ،اـظطذٍ وـیا داـیز یاـًٌـٌظیي لـلید ًـة زهنطا ناا

 .(1369،پـکاناز)صـىا

 در نىػاا جأثیط،یطـنر هىصوؾطـپی دیاةَـى یپیانصٌا اتجأثیط ،نریعی یػثز یىٍااةرط ناٌیث نیيًز در گاٌیآ و ؼـىدا 

 ةً لهللیاةیو یىػٍااکيفط در نریعی یػثز زشنَآ وملظ ارهَـٌه اضـل. غصر نی ىؼط ةً وریضط دارد، دحَو تنؿضال یوا شحطگػوزوةط

 ( نيتؽ ٌهان)غثده اةَ جأکیص ردنَ یـنریع ػثـیز افٌصا از یکی نيظلة
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 در ٌاوىؼطیات ٌا،ارزش تحصیص،نٍار داىؼ ؽَدجا گضاری پایً نریعی زیػث آنَزؽی ةطىانً یک ةایص ٌصفی حيیو جرقق ةطای

 نیظان ةحَاىیم درغی ٌای کحاب درقالب آنَزان داىؼ پطورش و وةاآنَزش.یاةص جَغؿً آیيصه ٌای ىػل زىصگی وةطای ةطجط کیفیث نػیط

 ةط وجاثیطآىٍا فیظیکی،اقحفادی،زیػحی،اححهاؾی،غیاغی وجغیطات ذَادث ةً ىػتث را، آىٍا نػئَلیث اذػاس و نریعی آگاٌی،ذػاغیث

 (2001ٌَىکً،)دٌیم زیػث،افظایؼ ریطن

 ایةط نشحلف حغعَ در 21 رکا رغحَد و RIO در انغط سحالا نٌهچَ دییاز یٌا ىعاکيفط و سحالا گضؽحً نغالیا لظَ در

 ٌهگی کً هیصدگط یووجصو جٍیً ای نيعقً و لهللیا ةیو دنحؿص یٌا جکلوپط و ٌا نىػیَاکيَ و ارةطگظ یػثز نریط ةً طنطةَ نػایل غیرةط

 یاـٌ حطـظاز کـی یچـٌدر  صـی ىتا کً ای نػألً وزهنط.ا(1390دیةاآ ىخف غتراىی غث)ا یػثز نریط عنَضَ دهلؿاا قفَ ٌهیثا ةیاىگط

 طیفاجیــجؾ ینطاطــةؾ ایطــة بــنعل وــیا.ثــغا آن گیدَــلوآ ثــیػز یطــنر ألًــنػد،کط ثــغفل ازآن هصـیيآ ًـة طنطةَ  اـى

 نط در نػألً یک رتـَ ةً ةؾط ایةط ییاغضادَـن أنیوـج ألًـنػ نَـٌهچ ةایص کً غثا ك ىا سعطدیاز یذص جادوذا عنَضَ یک ةلکً،ىیػث

 را  ثـیػز نریط صـىتایو ن اجَ ىهیرو یو،ازاغثا یػثز نریط ىاپضیط ییاحص ءحظ نىػا.ا(1389ؾلَی،)دگیط ارقط جَحًرد   نَ گی ىصوز گ

 .(1389ی،ؾلَ)دکطرجفَ نىػاا از ی احص  ی ظـچی

 راـفحر لَـنؿل یا اردنیگض ثطا نىػاا رفحار ةط ًـک نریعی یطاؽط از ریةػیا ةً ىػتث ححهاؾیا مؾلَ انىؾهيصداسیطا یغالٍادر

 ًـةلک ،صـىهیکيي احص وی ظتیؿی نریط از را نىػاا نریط ،ىؾياسحیروا یغیٍارةط در  صـىاًـیافح ای هصـیيافظ ػاغیثـذ،ثـغا دمطـن

 ًٌد از کً ىصدار هؾقیص یـةطس صـٌيد یـن ارطـق ٌؼوپژ و غیرةط ردنَ نریعی یطراؽ از جفکیک غیطقاةل یةؿص انيَؾ ًـة را نػاـىا

 رفحار و ؽثاةٍص ةط فیظیکی نریط ریفَ اتجأثییط ةً انٌؾگطوپژ ًـجَح ،ثـحهؿی یؼاظـفا ًـة طَـنطة تضالـنؿ وعطـؽ اـة1960یاـٌ

 یوا در یگطد تنؿضال ریػیاـة و ایػحًـٌ ٌایةهت  ةً طنطةَ یةٍااضعطوا جطغٍاا،ـصوغطا،ٌَ گیدلَآثطا.(1380ی،ضَـص)نطجـؽ حلب نىػاا

 نىػاا یکيؾٍاوا و رفحار ةط یحَ یطاؽط ثطا ىؼیط ظتیؿی ینَقؿیحٍا ًـة دمطـن یؾٍاـکيوا یـغرةط ًـة ظـىی تنعالؿا ةطسی غثا دهةَ زهذَ

 یپیانصٌا ازیـىاؽ ـيؿحی و ؽٍطىؾیيی جَغؿً از ىاؽی یصزا ادنَ و نریعی ػثیی زگیٍادلَآ اعىَا ،ظتیؿی اػطـني از عنحيَ یحيتًٌا ةً

 (.2002 ری،کا و یلیانظ)و غثا نىػاا یٌارفحار غیطنػحقیم و نػحقیم

 

 پژيَشی پيشيىٍ

 گطفحً ـَرت نریعی زیػث ٌای نَلفً ةً اةحصایی دوم دوره جخطةی ؾلَم درغی ٌای کحاب جَحً ةانیظان درارجتاط ذاضط پژوٌؼ

 رادرکحب نطجتط نَضَؾات وغایط نریعی زیػث ٌای اسیطنَلفً ٌای نرحَادرغال جرلیل ؾيَان جرث پژوٌؼ راغحادرجؿصای درایو.اغث

 .نیکيیم اؽاره ازآىٍا ةطسی ةً نادرزیط کً اىص داده قطار پژوٌؼ نَرد درغی

 پيج نيؼَر ایو ةً اغث نریعی زیػث نؿضالت ةً جَحً لراظ ةً اةحصایی دوره جخطةی ؾلَم درغی ٌای کحب نرحَای جرلیل

 نرحَا جرلیل لیػث چک ازاةظار اغحفاده ةا ةطغی ایو.قطارگطفث ةطغی نَرد نرحَت جرلیل ةاروش اةحصایی دوره جخطةی ؾلَم درغی حلصکحاب

 آنصه ثدغ درـصة90ً آن اغث،وپایایی فطؾی ی نَلف55ًو(وـَت آب،ٌَا،ساك نریعی زیػث نؿضالت)ـلی ی نَلفً چٍار دارای کً

 ؽصه جَحٍی کم نریعی زیػث نؿضالت ةً اةحصایی دوره جخطةی ؾلَم ٌای درکحاب کً دٌص نی ىؾان پژوٌؼ ٌای یافحً.اغث

 ؽصه نریعی زیػث نؿضالت ةً ىػتث چٍارم پایً جخطةی ؾلَم درکحاب جَحً وکهحطیو پيخم پایً جخطةی ؾلَم درکحاب جَحً ةیؾحطیو.اغث

 نؿضالت ةً جَحً کهحطیو و ساك نػئلً ةً جَحً ةیؾحطیو نریعی زیػث نخیط نؿضالت ةحصاییصرزنیيًا دوره جرطةی ؾلَم درکحاب.اغث

 (1387وٌهکاران، ؾاةصی)اغث ةَده ـَجی

 ـَرت وپيخم اةحصایی چٍارم جخطةی ؾلَم ٌای درکحاب نَحَد زیػث نریط ٌای آنَزش ةً جَحً نیظان نيؼَر ةً دیگط پژوٌؾی

 نرحَااغحفاده جرلیل روش از پژوٌؼ درایو.ةاؽص نی جَـیفی پژوٌؼ ذاضط،ازىَع پژوٌؼ جرقیق روش.یکيیمن اؽاره آن ةً کً اغث گطفحً

 جخطةی ؾلَم کحاب جرقیق ایو آناری حانؽ.اغث فطاواىی،درـصوىهَدار ةاؽصوؽانل نی اغحفاده،آنارجَـیفی نَرد آناری روش.اغث ؽصه

 یکی وىهَىً نرحَا،حانؿً جرلیل در نؿهَال آناری ىهَىً.ةاؽص اغث،نی ؽصه ریعجص88-89 جرفیلی درغال کً اةحصایی دوره وپيخم چٍارم

 ؾتارت ةً.اغث قطارگطفحً ةطغی نَرد اةحصایی دوره پيخم چٍارم جخطةی ؾلَم کحاب دروس اؾحتار،جهام افظایؼ نيؼَر ةً ساظط ٌهیو ةً.اغث

 جخطةی ؾلَم درغی جرقیق،کحاب ىیػث،اةظار گیطی ىهَىً روش و َىًىه ذخم جؿیو ةً واذحیاحی اغث ةطاةط ةاٌم آناری وىهَىً حانؿً دیگط

 آن وآنَزش نریعی زیػث نفاٌیم ةً جَحً نیظان جرقیق ایو از آنصه ةصغث ىحایج ظتق ظَرکلی ةً.ةاؽص نی اةحصایی دوره پيخم و چٍارم

 ةؿص از نریعی زیػث نػائل ةً جاکیص انةاؽص،نیظ نی%43/63(جفَیط،پطغؾَنحو)ةؿص ةً ةاجَحً اةحصایی چٍارم جخطةی ؾلَم درکحاب

 ةؿص ةً نطةَط فطاواىی253فطاواىی ایو از ةاؽصکً نی%55/58 ونحو%71/3 پطغؼ%73/37اةحصایی چٍارم جخطةی ؾلَم جفَیطدرکحاب

 ریعین زیػث نػائل ةً جَحً نیظان کلی ةً ظَر.ةاؽص نی نحو ةؿص ةً نطةَط فطاواىی411و پطغؼ ةؿص ةً نطةَط فطاواىی 31جفَیط،
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 نریعی زیػث نػائل آنَزش ةً جَحً نیظان جرقیق ىحایج ةً ةاجَحً ةاؽص نی%36/56اةحصایی دوره پيخم جخطةی ؾلئم درکحاب آن وآنَزش

 (.2و1ص1389ؾلَی،)ةاؽص نی%59 نحو و%48/4،پطغؼ%40/36جفَیط ةؿص از اةحصایی پيخم جخطةی ؾلَم درکحاب

 

 سًاالت پژيَص
 پطغؼ غَال

 ؽصه جَحً زیػث نریط جا چً  نیظان درکحاب ٌای ؾلَم جخطةی دوره دوم ةً نَلفً ٌای دریاةص داردکً را قفص ایو حاضط پطغؼ

 .اغث

 :اغث زیط غَاالت ةً گَیی پاغز درراغحای جرقیق ایو

 اغث؟ ؽصه جَحً زیػث ٌا واـَل نریط  نَلفً در نياةؽ نؿحتط ؾلهی ةً نیظان جاچً

 اغث؟ ؽصه درکحاب ؾلَم پایً چٍارم جَحً  زیػث نریط  نَلفً ٌاواـَل ةً نیظان چً جا

  اغث؟ ؽصه جَحً زیػث درکحاب ؾلَم پایً پيخم  نریط نَلفً ٌاواـَل  ةً نیظان چً جا

  اغث؟ ؽصه جَحً زیػث درکحاب ؾلَم پایً ؽؾم نَلفً ٌا واـَل نریط ةً نیظان چً جا

 

 تحقيق ريش

 ٌای نَلفً ةً جَحً ةطاغاس دوم دوره جخطةی ؾلَم درغی ٌای کحاب ؿیثوض وةیان جَـیف و ةطغی پژوٌؼ ایو ٌصف کً آىخایی از

 زیػث نریط نفٍَم ةا ارجتاط در کً اغث ٌایی نَلفً از دقیق جَـیف یک آیصوؽانل ؽهارنی ةً جَـیفی جرقیق اغث،یک زیػث نریط

 .دارد،نیؾَد وحَد درغی ٌای کحاب در کً

 کحاب وجالیف ریظی ةطىانً دفحط کٍحَغط اغث95درغال دةػحان دوم دوره طةیجخ ؾلَم درغی ٌای کحاب پژوٌؼ ایو آناری حانؿً

 وه کطده ىؼط ـطف گیطی ىهَىً آناری،از حانؿً نرصودیث دلیل وةً پژوٌؼ نَرد نَضَع ناٌیث ةً جَحً ةا.ؽصه چاپ و درغی،جالیف ٌای

 .نیؾَد گطفحً ىؼط در ىهَىً انؾيَ ةً(کحاب)آناری حانؿً اؾحهاد،کل قاةل و دقیق ىحایج ةً دغحیاةی نيؼَر ةً

 .ةاؽص نی نرحَا جرلیل پژوٌؼ،روش درایو ؽصه گطفحً کار ةً روش ٌهچيیو

 

 یبفتٍ َبي پژيَص
 یٌا نَلفً نةیا ةً اةحصا. دنیؾَ نةیا ییاةحصدوم ا دوره ؾلَم جخطةی  غیدر یکحاةٍا انرحَ جرلیل از ذاـل یٌا یافحً ةشؼ یوا در

 نی ٌا نَلفً یوا ةً سحواپط اننیظ ظلرا از ییاةحصدوم ا  دوره در ؾلَم جخطةی غیدر یکحاةٍا غیرةط ةً غپع یمدازپط نیزیػث نریعی 

 دازیم.پط

 

 جلًگيري اصل-1

 حصی ٌای جٍصیص کً کييصوقحی حلَگیطی کطده،ازآن ةیيی راپیؼ زیػث نریط ىاةَدی ؾلل ةایص نریعی زیػث نقطرات و ضَاةط

 جتاٌی از حلَگیطی ضَاةط اىصاسحو جؿَیق ةً ةطای  ىتایصدلیلی ٌا جرصیص ایو کانل جؾشیؿ د،ؾصموحَددار حتطان قاةل غیط وسػاراجی

 ازلراظ چً اکَلَژیک ىؼط از چً زیػث نریط ةطای حلَگیطی اـل کً نیکيص ثاةث ؾلهی نحشففان ؾقیصه و جخطةً.ةاؽص نریعی زیػث

 آغیب ایو.اغث غیطنهکو زیػث نریط ةً ؽصه وارد آغیب حتطان اغالت چَن.آیص نی ذػاب ةً<ظالیی قاؾصه> یک ؾيَان ةً اقحفادی

 کً دریا درداسل پطدوام کييصه آلَده نَاد جشلیً یاذحی ساك حاىَری،فطغایؼ و گیاٌی ٌای گَىً اىقطاض:از ؾتارجيص ىاپضیط حتطان ٌای

 ىقل ،ة1386ًدةیطی،)اغث گطان اذیا ظیيًةاؽيص،ٌ حتطان قاةل ؽصه ارد سػارات اگط ذحی.نیکيص ایخاد ةطگؾحی قاةل غیط ٌای وضؿیث

 (.1384ازذتیتی،

 

 احتيبطی اصل-2

 سَد حلَگیطی،آثاراغاغی اـل ٌيَز کً ؽَددرزناىی ةيا اذحیاظی ؾهل اغاس ةط ةایص ٌا پایصار،غیاغث جَغؿً ةً دغحیاةی درحٍث

 جَغؿً آن از وپیؼ گطفث رقطا جَحً نَرد اذحیاظی ةَد،اـل ىگضاؽحً حای ةط زیػث نریط ذفاػث نقطرات کل ةط را

 حهلً از.کطد جلقی ریَ اؾالنیً اةحکارات جطیو نٍم از ویکی نالذؼات از نیحَان را اـل ایو(1388دةیطی، از ىقل ،ة1384ًذتیتی،)یافث

 ٌای َاىاییج اغاس ةط را ذهایحی پیؾگیطاىً ٌای نؿیار و ضَاةط ةایص ٌا زیػث؛کؾَر نریط ذفغ نيؼَر ةً:ؽصه گفحً ریَ اؾالنی15ًدراـل
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 ىؾاىگط((دولحی ٌط جَان))ةً رغاىصوجَحً نی را ظطح احطای ؽهَل ةَدن حٍاىی <<ٌا دولث>> ةً اؽاره.دٌيص قطار اغحفاده سَدنَرد

 ظطف>>اغث، ؽصه نيؿکع نضاکطات پیچیصه وٌَایی،روىص آب جغیطات کيَاىػیَن3ناده3درةيص.ٌاغث دولث نحفاوت انا نؾحطك نػئَلیث

 جٍیً آن ىانعلَب آثار وکاٌؼ وٌَایی آب جغیطات رغاىصن ذصاقل ةً یا ةیيی،حلَگیطی پیؼ ةطای را اذحیاظی ضَاةط اغث ةٍحط نؿاٌصه ٌای

 (.1378ازـصر، ىقل ،ة1386ًدةیطی،)<<ةاؽص حٍاىیان ٌهً ىفؽ ةً نهکو ٌظیيً کهحطیو ةا ضَاةط ایو>>کً<<کييص

 

 زیست ميحط فرَىگ-3
 فطٌيگی جرلیل واؾهال کارگیطی ةً جَان کً اىص؛غیػحهی کطده نؿطفی نؿيایی غهتلیک غیػحم یک نثاةً راةً پاغَىظوکطوةط،فطٌيگ

 (64: 1391وناٌط، رةاىی)دارد اححهاؾی ازفؿالیث ذَزه رادرٌط

 جَـیف((ساص حانؿً یک اؾضای جَغط ؽصه وىقل نؾحطك ؾادی رفحار والگٌَای ٌا ٌا،ىگطش داىؼ کل حهؽ))را فطٌيگ لیيحَن

 ىگاه چگَىگی ةً دٌی درؽکل نٍهی ةػیار ىقؼ فطٌيگ اغث ةصیؿی ةحاةطایو.دارد زیػث ةطنریط جاثیط ةطای زیادی حاىػیلپ فطٌيگ.نیکيص

 رفحار ةاچگَىگی کً را ازفطٌيگ ساص ىَع ایو نا.دارد نیگضارد جاثیط زیػث ةطنریط کً نؿانالجی ةا ؽصن نَاحً آن دىتال وةً دٌی نا،ارزش

 .(2013ؽَناسط،)ىانیم نی زیػحی نریط ث،فطٌيگاغ نطجتط زنیو ةاغیاره ةؾط

 

 زیستی محيط داوص -4
 وٌهچيیو آن نَثطدرگػحطش نریعی،ؾَانل زیػث،نؿضالت نریط درةاره افطاد کً اغث اظالؾاجی ؽانل زیػث نریط داىؼ

 (.1392وٌهکاران ؽتیطی)ؽَد دٌص،نی اىخام وضؿیث ایو ةٍتَد ةطای جَاىص فطدنی آىچً درنَرد اظالؾات

 

 زیست محيط آمًزش -5
 نی ةؾط چگَىً وایيکً دارد داللث ظتیؿی ٌای ؾهلکطدنریط درسفَص اىػان یافحً غازنان ٌای جالش ةط زیػث نریط آنَزش

 ةً نصارس آنَزش غیػحم ةطای جيٍا ىً نفٍَم ایو.کيص نصیطیث پایصار را زىصگی یک سَد اظطاف اکَغیػحم جَان ذفغ وىیظ ٌا ةارفحار جَاىص

 ٌا گاه،رغاىً روزىانً،نخلً،ةطوؽَر،وب:ىؼیط چاپی نَارد اىَاع حهلً از آنَزش درزنیيً ٌهگاىی ٌای جالش جهام ةطای ود،ةلکًر نی کار

 (.30: 1392ٌهکاران، و ؽتیطی از ىقل اغهیث،ةً)دارد کارةطد...و

 

 زیست محيط از حفبظت ي حمبیت اصل -6
 نیظىص،اناجيؼیم دور نؿیيی ونَضَؾات ةشؼ روی زیػث،ٌصف ازنریط اػثوذف ذهایث ةً راحؽ الهللی ةیو اغياد ٌهً در چيص ٌط

 جيَع سفَص در( 1992)زیػحی جيَع کيَاىػیَن.اغث اغحثيا یک کلی اـل دریک الظانات ٌهً ةشؾیصن ةطنَحَدیث نتيی ؾهَنی اـَل

 اجشاذ زیػحی زنياةؽا نؿقَالىً واغحفاده ذفغ درحٍث ةایص کً را کلی فٍطغث،اقصانات6 ناده در زیػحی ٌای گَىً

 ذهایث درحٍث ةاؽص نياغب و پضیط انکان کً آىخا ٌاجا یاةطىانً ٌا ظطح رادرجکهیل نؿقَالىً جَغؿً راٌتطدٌای:ازحهلً.نیؾَد،درةطدارد

 ٌای هدرذَز.کيص نی اؾهال نياغب ظَر ةً ةشؾی وفطا ةشؼ ٌای ٌاوغیاغث ٌا،ةطىانً ػطح در زیػحی ٌای گَىً ازجيَع نؿقَالىً واغحفاده

 ىػل ىفؽ ةً ٌَارا و آب غیػحم ةایص اؾضا:کً کيص کی اؾالم 3ناده1درةيص وٌَا آب جغیطات1992کيَاىػیَن درچارچَب ىیظ دیگط نشحلف

 کلهً از آىچً. کيص نؿیو نی پیهان ظطفیو راةطای جطی حظئی جؿٍصات4درناده ٌهچيیو.دٌيص قطار ذهایث ةؾطنَرد آجی و فؿلی ٌای

 واجشاذ آور زیان اؾهال از سَدداری ازحهلً ؽَد نی جؿاةیط ایو ٌطدوی ؽانل کً اغث کلی اـل یک فث،درةطدارىصهدریا جَان نی ذفاػث

 ونصیطیث اکَلَژیک حانؽ ظطح ؽانل ذفاػث ؾام درنفٍَم.ىؾَد نيحٍی زیػث نریط سطاةی ةً کً ذصی در نطاقتث ةطای نثتث اقصانات

 (.1388ازدةیطی، ىقل ،ة1384ًذتیتی،)ؽَد نی نلی درنقیاس ذیطةط ٌای وغازنان ٌا ای،رویً پایً قَاىیو اىضهام ةً آن ةً نطةَط

 مًلفٍ َب ي زیر مًلفٍ َبي محيط زیست-1جديل 

ی
ل حلَگیط

اـ
 

 نياةؽ زیطنَلفً

 (1384)ذتیتی، ٌا ورود ٌا دریاٌا،دریاچً داسل ةً کييصه نَادآلَده جشلیً

 (1384)ذتیتی، زیػث نریط ىاةَدی از حلَگیطی

 (1384)ذتیتی، وحاىَری گیاٌی ٌای گَىً ازاىقطاض حلَگیطی

 (1384)ذتیتی، زیػث نریط ازجتاٌی حلَگیطی
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 (1384)ذتیتی، ساك ازفطغایؼ حلَگیطی
ث و 

ی ذهایـــ
نَلفـــً ٌـــا

ث
ط زیػ

ث از نری
ذفاػ

 (1384)ذتیتی، زیػحی نياةؽ از نؿقَالىً واغحفاده ذفغ درحٍث اقصاناجی 

 ٌای درظطح زیػحی ٌای گَىً ازجيَع الىًنؿقَ واغحفاده ذهایث

 نریعی زیػث

 (1384ةً ىقل از ذتیتی، 1386)دةیطی،
 

 (1384ةً ىقل از ذتیتی، 1386)دةیطی، آیيصه و فؿلی ىػل ةطای وٌَایی آب ؽطایط از وذفاػث ذهایث

 (1384ةً ىقل از ذتیتی، 1386)دةیطی، نثتث واقصانات اؾهال آورواجشاذ زیان ازاؾهال سَدداری

ی  (1378)ـصر، وقَع از قتل نریعی سعطات و ظتیؿی ةالیای وؽياغایی ةیيی پیؼ
ل اذحیــاظ

اـــ

ث
ط زیػ

نری
 

 آب جغیطات رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای اذحیاظی ضَاةط

 وٌَایی
 (1378)ـصر،

 (1378)ـصر، وٌَایی آب جغیطات آثارىانعلَب کاٌؼ حٍث اقصانات

ی 
ش ٌـــا

آنـــَز

ث
ط زیػ

نری
 جَاىص نی اکَغیػحم جَان ةادرىؼطگطفحو فطد کً رفحارٌایی آنَزش 

 کيص نصیطیث را سَد زىصگی
 (1394)ٌهحی،

 (1394)ٌهحی، رود نی کار ةً درنصارس کً نریعی زیػث ٌای آنَزش

 (1394)ٌهحی، رغاىً ظطیق از ٌهگاىی ٌای آنَزش

 

ط 
گ نرـی

فطٌي

ث
زیػ

 

 

 (1394،ةً ىقل از ٌهحی،2013)ؽَناسط، ظتیؿث ةً نا ىگاه ةطچگَىگی فطٌيگ جاثیط

 (1394،ةً ىقل از ٌهحی،2013)ؽَناسط، زنیو ةاغیاره نا رفحار ةطچگَىگی فطٌيگ جاثیط

 

ط 
ؼ نرـی

داى

ث
زیػ

 

 

 (1392)ؽتیطی، نریعی نؿضالت و زیػث نریط ةً راحؽ افطاد اظالؾات

 نَثط وؾَانل نریعی ونؿضالت زیػث نریط ةً راحً افطاد اظالؾات

 آن ٍتَدة ةط
 (1392)ؽتیطی،

 

اـل -1ىحایج حصول فَق ىؾيان نی دٌص کً نَضَع دارای ؽؼ نَلفً واـل اغث کً ایو نَلفً ٌا واـَل ةً جطجیب زیطنی ةاؽيص:

 نریط فطٌيگ -5آنَزش ٌای نریط زیػث-4اـل اذحیاظی نریط زیػث -3نَلفً ٌای ذهایث و ذفاػث از نریط زیػث -2حلَگیطی

 ىاةَدی از ٌا، حلَگیطی ورود ٌا دریاٌا،دریاچً داسل ةً کييصه نَادآلَده دارای زیط نَلفً ٌای: جشلی1ًػث.نَلفًزی نریط داىؼ-6زیػث

ساك  ازفطغایؼ زیػث، حلَگیطی نریط ازجتاٌی وحاىَری، حلَگیطی گیاٌی ٌای گَىً ازاىقطاض زیػث، حلَگیطی نریط

 ٌای گَىً نؿقَالىً ازجيَع واغحفاده زیػحی،ذهایث ازنياةؽ نؿقَالىً حفادهواغ ذفغ درحٍث دارای زیط نَلفً ٌای:اقصاناجی2اغث.نَلفً

 اؾهال آورواجشاذ زیان ازاؾهال آیيصه،سَدداری و فؿلی ىػل ةطای وٌَایی آب ؽطایط از وذفاػث نریعی،ذهایث زیػث ٌای درظطح زیػحی

 اذحیاظی وقَع،ضَاةط از قتل نریعی سعطات و ظتیؿی یایةال وؽياغایی ةیيی دارای زیط نَلفً ٌای:پیؼ3نثتث؛نی ةاؽص.نَلفً واقصانات

دارای زیط 4وٌَایی؛نی ةاؽص.نَلفً آب جغیطات آثارىانعلَب کاٌؼ حٍث وٌَایی،اقصانات آب جغیطات رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای

 کً نریعی زیػث ٌای کيص،آنَزش ثنصیطی را سَد زىصگی جَاىص نی اکَغیػحم جَان ةادرىؼطگطفحو فطد کً رفحارٌایی نَلفً ٌای:آنَزش

 ةً نا ىگاه ةطچگَىگی فطٌيگ دارای زیط نَلفً ٌای:جاثیط5رغاىً نی ةاؽص.نَلفً  ظطیق از ٌهگاىی ٌای رود، آنَزش نی کار ةً درنصارس

 ةً راحؽ افطاد :اظالؾاتىیظ ةا دو زیط نَلفً کً ؾتارجيص از 6زنیو نی ةاؽص ودر آسط نَلفً ةاغیاره نا رفحار ةطچگَىگی فطٌيگ ظتیؿث،جاثیط

ةٍتَدآن.نَلفً ٌاوزیط نَلفً ٌارا  ةط نَثط وؾَانل نریعی ونؿضالت زیػث نریط ةً راحً افطاد نریعی و اظالؾات نؿضالت و زیػث نریط

 جؾکیل نی دٌيص.
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 یابتدای ديرٌ ديم علًم تجربی درسی َبي کتبة در َبي حمبیت ي حفبظت از محيط زیست  مًلفٍ بررسی-2جديل

 

ی ؾلَم جخطةی دوره (ىؾان نی دٌص کً نیظان جَحً ةً نَلفً ٌای اـل ذهایث وذفاػث از نریط زیػث درکحاب ٌا2حصول ؽهاره)

%،سَدداری از اؾهال زیان آور واجشاذ اؾهال 63دوم دةػحان ةً جطجیب ؾتارجيص از:اقصانات حٍث ذفغ واغحفاده نؿقَالىً ازنریط زیػث

%وذهایث وذفاػث از ؽطایط آب وٌَایی 12%ذهایث و اغحفاده نؿقَالىً از جيَع گَىً ٌای زیػحی درظطح ٌای زیػث نریعی17نثتث

 %ةیؾحطیو و ذهایث63زیػحی ةا نياةؽ از نؿقَالىً واغحفاده ذفغ درحٍث %اغث.کً در نیان نَلفً ٌا: اقصاناجی8فؿلی وآیيصهةطایيػل 

 %کهحطیو جَحً را ةً سَد اسحفاص داده اىص.8آیيصه ةا و فؿلی ىػل ةطای وٌَایی آب ؽطایط از وذفاػث

 ابتدایی ديم ديرٌ تجربی لًمع درسی َبي کتبة در  اصل جلًگيري َبي مًلفٍ (بررسی3جديل)

 

 جطجیب ةً دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم ٌای درکحاب حلَگیطی اـل ٌای نَلفً ةً جَحً نیظان کً دٌص نی ىؾان(3)ؽهاره حصول

 ،%21وحاىَری گیاٌی ٌای گَىً ازاىقطاض حلَگیطی ،%23ساك ازفطغایؼ ،حلَگیطی%28زیػث نریط ىاةَدی از حلَگیطی: از ؾتارجيص

 ىاةَدی از کً از ایو ةیو، حلَگیطی.اغث%9ٌا ورود ٌا دریاٌا،دریاچً داسل ةً کييصه نَادآلَده جشلیً و%19زیػث نریط ازجتاٌی حلَگیطی

%کهحطیو جَحً را ةً سَد اسحفاص داده 9ورودٌاةا ٌا دریاٌا،دریاچً داسل ةً کييصه نَادآلَده و جشلیً%ةیؾحطیو جَحً 28زیػث ةا نریط

 اىص.

 ابتدایی ديم ديرٌ تجربی علًم درسی َبي کتبة در احتيبطی اصل َبي مًلفٍ بررسی(4)جديل

ی
ل اذحیاظ

اـ
 

 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً

 نریعی سعطات و ظتیؿی ةالیای وؽياغایی ةیيی پیؼ

 وقَع از قتل
1 12% - - 7 88% 8 38% 

 رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای اذحیاظی ضَاةط

 وٌَایی آب جغیطات
1 12% - - 7 88% 8 38% 

 %24 5 %80 4 - - %20 1 وٌَایی آب جغیطات آثارىانعلَب کاٌؼ حٍث اقصانات

ث
ط زیػ

ث از نری
ث وذفاػ

ذهای
 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً 

 از نؿقَالىً واغحفاده ذفغ درحٍث اقصاناجی

 زیػحی نياةؽ
39 66% 10 17% 10 17% 59 63% 

 ٌای گَىً ازجيَع نؿقَالىً واغحفاده ذهایث

 نریعی زیػث ٌای درظطح زیػحی
5 45% 2 18% 4 36% 11 12% 

 ةطای وٌَایی آب ؽطایط از وذفاػث ذهایث

 آیيصه و فؿلی ىػل
2 34% - - 4 66% 8 8% 

 اؾهال آورواجشاذ زیان ازاؾهال سَدداری

 نثتث واقصانات
15 94% - - 1 6% 16 17% 

ی
ل حلَگیط

 اـ

 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً

 داسل ةً کييصه نَادآلَده جشلیً

 ٌا ورود ٌا دریاٌا،دریاچً
3 60% - - 2 40% 5 9% 

 %28 15 %27 4 - - %73 11 زیػث نریط ىاةَدی از حلَگیطی

 گیاٌی ٌای گَىً ازاىقطاض حلَگیطی

 وحاىَری
8 66% - - 4 34% 12 21% 

 %19 11 %44 5 - - %56 6 زیػث نریط ازجتاٌی حلَگیطی

 %23 13 %46 6 %38 5 %16 2 ساك ازفطغایؼ حلَگیطی
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 جطجیب ةً دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم ٌای درکحاب اذحیاظی اـل ٌای نَلفً ةً جَحً نیظان کً دٌص نی ىؾان(4)ؽهاره حصول

 رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای اذحیاظی وٌَایی و ضَاةط آب جغیطات رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای اذحیاظی ضَاةط :از ؾتارجيص

 ةً راحؽ %اغث.کً در ایو نیان اظالؾات افطاد24وٌَایی آب جغیطات ثارىانعلَبآ کاٌؼ حٍث %و اقصانات38وٌَایی ٌطکصام  آب جغیطات

وٌَایی  آب جغیطات رغاىصن ذصاقل ةً یا حلَگیطی ةطای اذحیاظی نَثطةطةٍتَدآن و ضَاةط نریعی وؾَانل ونؿضالت نرییط زیػث

 طیو جَحً را ةً سَد اسحفاص داده اىص.%کهح24وٌَایی ةا آب جغیطات آثارىانعلَب کاٌؼ حٍث %ةیؾحطیو جَحً و اقصانات38ةا

 ابتدایی ديم ديرٌ تجربی علًم درسی َبي کتبة در داوص محيط زیست َبي مًلفٍ بررسی(5)جديل

ث
ط زیػ

ؼ نری
داى

 

 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً

 و زیػث نریط ةً راحؽ افطاد اظالؾات

 نریعی نؿضالت
- - 2 19% 9 81% 11 58% 

 زیػث نرییط ةً راحً افطاد اظالؾات

 آن ةٍتَد ةط نَثط وؾَانل نریعی ونؿضالت
2 25% - - 6 75% 8 42% 

 

 ةً دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم ٌای درکحاب داىؼ نریط زیػث ی نَلفً ةً جَحً نیظان کً دٌص نی ىؾان(5)ؽهاره حصول

 نریعی ونؿضالت زیػث نرییط ةً راحً افطاد %و اظالؾات58نریعی نؿضالت و زیػث نریط ةً راحؽ افطاد اظالؾات :از ؾتارجيص جطجیب

 ةً %واظالؾات افطادراحؽ58%نی ةاؽص.کً درایو نیان اظالؾات افطاد راحؽ ةً نریط زیػث ونؿضالت نریعی ةا42آن ةٍتَد ةط نَثط وؾَانل

 و کهحطیو جَحً را ةً سَد اسحفاص داده اىص. %ةً جطجیب  ةیؾحطیو42ةٍتَدآىتا ةط نَثط وؾَانل نریعی ونؿضالت زیػث نرییط

 ابتدایی ديم ديرٌ تجربی علًم درسی َبي کتبة در فرَىگ محيط زیست َبي مًلفٍ بررسی(6)جديل

ط  
گ نری

فطٌي

ث
زیػ

 

 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً

 نا ىگاه ةطچگَىگی فطٌيگ جاثیط

 ظتیؿث ةً
4 67% - - 2 33% 6 43% 

 نا رفحار ةطچگَىگی فطٌيگ جاثیط

 زنیو ةاغیاره
5 63% - - 3 37% 8 57% 

 

 ةً دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم ٌای نَلفً ی فطٌيگ نریط زیػث درکحاب ةً جَحً نیظان کً دٌص نی ىؾان(6)ؽهاره حصول

%نی ةاؽص. کً در ایو 43ظتیؿث ةً نا ىگاه ةطچگَىگی يگفطٌ جاثیط %و57زنیو ةاغیاره نا رفحار ةطچگَىگی فطٌيگ جاثیط :از ؾتارجيص جطجیب

%ةً جطجیب ةیؾحطیو و کهحطیو جَحً را 43%وجاثیط فطٌيگ ةط چگَىگی ىگاه نا ةً ظتیؿحتا57نیان جاثیط فطٌيگ ةط چگَىگی رفحار نا ةازنیو ةا

 ةً سَد اسحفاص داده اىص.

 ابتدایی ديم ديرٌ تجربی علًم درسی َبي کتبة در محيط زیست آمًزش َبي مًلفٍ بررسی(7)جديل

ث
ط زیػ

ش نری
آنَز

 حهؽ ؽؾم اةحصایی پيخم اةحصایی چٍارم اةحصایی زیطنَلفً 

 جَان ةادرىؼطگطفحو فطد کً رفحارٌایی آنَزش

 کيص نصیطیث را سَد زىصگی جَاىص نی اکَغیػحم
2 9% 8 37% 12 54 22 29% 

 کار ةً درنصارس کً نریعی زیػث ٌای آنَزش

 رود نی
7 14% 28 55% 16 31% 51 67% 

 %4 3 %33 1 %67 2 - - رغاىً ظطیق از ٌهگاىی ٌای آنَزش

 

 ةً دةػحان دوم دوره جخطةی ؾلَم ٌای نَلفً ی آنَزش نریط زیػث درکحاب ةً جَحً نیظان کً دٌص نی ىؾان(7)ؽهاره ولحص

 اکَغیػحم جَان ةادرىؼطگطفحو فطد کً رفحارٌایی آنَزش %،67رود نی کار ةً درنصارس کً نریعی زیػث ٌای آنَزش :از ؾتارجيص جطجیب

%نی ةاؽص. کً درایو نیان آنَزش ٌایی کً درنصارس ةً 4رغاىً ظطیق از ٌهگاىی ٌای آنَزش %و29کيص نصیطیث را سَد زىصگی جَاىص نی

 %کهحطیو نیظان جَحً راةً سَد اسحفاص داده اىص.29%ةیؾحطیو جَحً وآنَزش ٌای ٌهگاىی از ظطیق رغاىً ةا67کار نی روىصةا



 033 -093، ص 0931، تابستان 01رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 ییابتدا ديرٌ جتمبعیا تمطبلعب سیرد يَب ةکتب ايمحتً کل ي محيط زیست درَب مًلفٍ سیر(بر8يل)جد

 نَلفً

 

 نيتؽ

 اـل حلَ گیطی
 و ذهایث ٌای نَلفً

 زیػث نریط از ثذفاػ

 اذحیاظی اـل

 زیػث نریط

 ٌای آنَزش

 زیػث نریط

فطٌيگ نریط 

 زیػث

 نریط داىؼ

 زیػث

ؾلَم جخطةی 

 چٍارم
30 53% 61 66% 3 14% 9 12% 9 64% 2 10% 

ؾلَم جخطةی 

 پيخم
5 9% 12 14% - - 38 50% - - 2 10% 

ؾلَم جخطةی 

 ؽؾم
21 38% 19 20% 18 86% 29 38% 5 36% 15 80% 

 21 %100 92 %100 56 حهؽ
100

% 
76 100% 14 100% 19 100% 

 

 درـص فطاواىی نَلفً ٌا

 %14/20 56 اـل حلَ گیطی

 %09/33 92 زیػث نریط از ذفاػث و ذهایث ٌای نَلفً

 %55/7 21 زیػث نریط اذحیاظی اـل

 %33/27 76 زیػث نریط ٌای آنَزش

 %03/5 14 فطٌيگ نریط زیػث

 %83/6 19 زیػث نریط داىؼ

 %100 278 نخهَع

 

(ىؾان نیصه کً از نیان نَلفً ٌایی زیػث نریعی، نَلفً ای ذهایث وذفاػث از نریط زیػث ىػتث ةً 8ىحایج  وفطاواىی حصول) 

فحً اغث.ٌهچيیو نیحَاد نؾاٌصه کطد کً فطٌيگ نریط زیػث ةا کهحطیو فطاواىی ىػیث غایط نَلفً ٌا واـَل نَرد جَحً ةیؾحطی قطار گط

 ةً غایط نَلفً ٌا از جخً کهحطی ةطسَرداراغث.

%ةیؾحطیو جَحً راةً نقَلً ٌای نریط 66ةاجَحً ةً ىحایج حصول درپایً چٍارم نَلفً ٌای ذهایث و ذفاػث از نریط زیػث ةا

%کهحطیو جَحً را ةً سَد حلب کطده اغث.درپایً پيخم نَلفً آنَزش ٌای نریط 10فً داىؼ نریط زیػحتازیػث داؽحً اىص ودرکيار آن نَل

%کهحطیو جَحً را درنیان غایط نَلفً ٌا ةً سَد اسحفاص داده اىص.در پایً ؽؾم ىیظ اـَل 9%ةیؾحطیو جَحً و اـل حلَگیطی ةا50زیػث ةاا

ن غایط نَلفً ٌای دیگط ةً سَد اسحفاص داده اىصوه ةً دىتال آن ىیظ فطٌيگ نریط %ةیؾحطیو جَحً را درنیا86اذحیاظی نریظ زیػث ةا

 %کهحطیو جَحً را درنیان غایط نَلفً ٌای نریط زیػث در پایً ؽؾم ةً سَد اسحفاص داده اغث.36زیػث ةا
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 بحث ي وتيجٍ گيري
نَرد در ٌط غً کحاب ةا ٌم 278دوم اةحصاییحؿصاد یافحً ٌای ذاـل از ایو پژوٌؼ ىؾان نیصٌيص کً درکحاب ٌای ؾلَم جخطةی دوره

درارجتاط ةا نریط زیػث وؽؼ نَلفً ی آن کً ؾتارجيص از:داىؼ نریط زیػث،آنَزش نریط زیػث،فطٌيگ نریط زیػث،اـل 

واٌهیث اذحیاظی،اـل حلَگیطی وذهایث وذفاػث ازنریط زیػث؛نعلب وحَد داردکً ایو نقصار فطاواىی درنقایػً ةا ذخم کحاب وضطورت 

نریط زیػث کً انطی ةػیار ذیاجی ودرارجتاط ةا نریط زىصگی اىػان اغث،ةػیار کم اغث.ٌهچيیو از پژوٌؼ فَق چيیو ةطداؽث نیؾَد 

کً ةً ةطسی از نَلفً ٌاةیؾحط از غایط نَلفً ٌا جَحً ؽصه و درنقاةل آن ىیظ ةً ةطسی نَلفً ٌا ىیظ ةػیار کم جَحٍی ؽصه اغث ذحی در 

د چيان ةً ةطسی از نَلفً ٌا جَحً نی ؽَد کً گَیی غایط نَلفً ٌا اـال وحَد ىصارىص ةً ؾتارجی در ةطسی نَارد ةً ةػیاری از ةطسی از نَار

 نَلفً ٌا کً آىٍا ىیظ ةً ٌهان نیظان کً نَلفً ٌای دیگط نَرد جَحً قطار نی گیطىص ونٍم جلقی نی ؽَىص،نٍم ٌػحيص وةایص نَرد جَحً قطار

انل و پژوٌؼ ٌای ىؼیطایو پژوٌؼ ةایص ةیؾحط نَرد جَحً دفحط ةطىانً ریظی درغی قطار گیطد جا ةحَاىو ةً ظَر نَثط جطی ةً گیطىص.کً ایو ؾَ

 جٍیً وجصویو کحاب ٌا و نرحَای کحاب ٌای درغی ةپطدازىص.

جخطةی دوره دوم  الزم اغث کً آنَزش وپطورش نا ةً ظَر نَثط جطی ةً نریط زیػث ونَلفً ٌای آن درکحاب ٌای درغی ؾلَم

%ةً 26%ةً اـل ذهایث و ذفاػث،54نَلفً نَرد ىؼط درپایً چٍارم ةً نیظان6اةحصایی جَحً کيص.زیطا ٌهاىعَر کً نؾاٌصه نیکيیص از نیان 

%ةً داىؼ نریط زیػث  2%ةً اـل اذحیاظی و 2درـص ةً اـل آنَزش نریط زیػث،8%ةً اـل فطٌيگ نریط زیػث،8اـل حلَگیطی،

یؿيی درایو پایً ةطاـل ذهایث وذفاػث از نریط زیػث جاکیص ةیؾحطی ؽصه اغث کً ةً جيٍایی از ىؼط آناری ةا غایط  جَحً ؽصه اغث

%،اـل 21%اـل ذهایث وذفاػث 66نَلفً ٌا ةاٌم،ةطاةطی نی کيص.درکحاةپایً پيخم نیظان جَحً ةً نَلفً ٌا:ةً اـل آنَزش نریط زیػث

%جَحً ؽصه  کً ازآناز فَق نی ؽَد دریافث کً 0گ نریط زیػث واـل اذحیاظی ٌطکصام%واـل فطٌي4%،داىؼ نریط زیػث9حلَگیطی

ةیؾحط  جاکیص ایو کحاب ةط اـل ذهایث و ذفاػث از نریط زیػث اغث.ودرکحاب پایً ؽؾم ةً اـل آنَزش نریط زیػث ةً 

%وةً اـل فطٌيگ نریط 14ث%،نَلفً داىؼ نریط زیػ17%،اـل اذحیاظی18%،اـل ذهایث و ذفاػث20%،اـل حلَگیطی27نیظان

 %جَحً ؽصه اغث کً ةیاىگط ایو اغث کً درایو پایً جَحً ةً اـل حلَگیطی از غایط اـَل ةیؾحط اغث.4زیػث

ةً ظَر کلی  نیحَان گفث کً درپایً چٍارم اةحصا ةطاـل ذهایث و ذفاػث از نریط زیػث نَرد جَحً قطار گطفحً کً ةً دىتال آن 

نریط زیػث جَحً ؽصه یؿيی اةحصا ذهایث و ذفاػث غپع آنَزش و درپایان دوره ىیظ یؿيی پایً ؽؾم ةً  درپایً پيخم ةً اـل آنَزش

 اـل حلَ گیطی پطداسحً ؽصه اغث.

 

 پيشىُبد
 ةیؾحطی جَحً زیػحی نریط ٌای وآنَزش زیػث نریط از ذفاػث و ذهایث اـَل ةَدةً نؾٍَد ةاال درپژوٌؼ کً ٌهاىعَر-1

 اغث ؽصه جَحٍی کم ةػیار اـَل غایط ةً ىػتث غازی وفطٌيگ فطٌيگ اـل ةً ةیو ایو در کً اغث ؽصه واـَل ٌا نَلفً غایط ةً ىػتث

 ةازی نٍهی ةػیار ىقؼ غازی فطٌيگ جَاىيصدر نی ونصارس.ةاؽص نی نا ناوحانؿً ازفطٌيگ ىاؽی نا رفحارٌای از ةػیاری کً آىخا واز

 ةً ىػتث غازی وفطٌيگ زیػث نریط فطٌيگ اـل ةً نیؾَد پیؾيٍاد جخطةی ؾلَم کحب ىگارش درغی،گطوه ریظی ةطىانً دفحط ةً کييص،لضا

 .کييص ةیؾحطی جَحً جخطةی ؾلَم درغی ٌای کحاب وجالیف ریظی درةطىانً آن ذفغ

 ٌای درکحاب کً ٌهاىعَر نیؾَد پیؾيٍاد جخطةی ؾلَم ٌای کحاب وىگارش ویطایؼ درغی،واذص ریظی ةطىانً دفحط ةً ٌهچيیو-2

 کً اذحیاظی واـل زیػث نریط داىؼ اـل ةً نیظان ٌهان ؽَد،ةً نی پطداسحً زیػث نریط ةً راحؽ آنَزش اـَل ةً حص ظَر ةً ؾلَم

 ةػیار ظَر ةً ةؿصٌا پاییو درغيیو اـَل ایو فٍم و اـَل ایو زیطا.ؽَد اغث؛جَحً گطفحً قطار جَحٍی ةی نَرد ةػیار وپيخم چٍارم درپایً

 .کيص نی حلَگیطی نریعی زیػث ذاد ػیارة نؾکالت ةطوز از نَثطی

ٌهاىعَر کً از ىرَه جَحً کحاب ٌا ةً نَلفً ٌا در پایً ٌای نشحلف نؾاٌصه ؽص ةٍحط اغث ةا ىگطش فَق کً در ةطسی پایً ٌا ةً -3

آن آنَزش اـَل  ةطسی نَلفً ٌا ةیؾحط جَحً ؽصه،اةحصا آنَزش ٌای نریط زیػحی را درپایً ٌای پاییو جط یؿيی پایً چٍارم،ةً دىتال

 حلَگیطی از ىاةئصی نریط زیػث را در پایً پيخم ودر پایان دوره اـل ذهایث و ذفاػث را آنَزش داد.
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