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ٕ کارآفزٌٖٗ  ٕ ه٘شاى رٍحِ٘ بزرسٖ ٍ هقاٗسِ

 _داًطگاُ پ٘ام ًَر ٍ داًطگاُ علوٖ   داًطجَٗاى

 کاربزدٕ هطْد

 ع٘الهٖ هعصَهِ
 ثی زانؾگبه پیبم نور تهزانمز

 29/10/1395نهبيی:  تبريد پذيزػ  23/07/1395تبريد زريبىت مَبله: 

 چک٘دُ
 _هابی پیابم ناور و ف  ای      ی ّبرآىزينی زانؾدويبن زانؾگبه ی میشان روحیه هسه اين پضوهؼ، عندؼ و مَبيغه

نيز اس زانؾگبه  250ی آمبری ؽبمل ت بمی زانؾدويبن اين زو زانؾگبه اعت. اس اين میبن  ّبرثززی مؾهس ثوز. خبمقه
هاب،  فورت تقبزىی انتربة و ثزرعی ؽسنس. اثاشار راززآوری زازه   ّبرثززی ثه _ی اس زانؾگبه ف   نيز 230پیبم نور و
ی  ی روحیاه  ؽنبذتی زانؾدويبن و ثرؼ زوم هؾت مؤلياه  االت خ قیتوای زوثرؾی ثوز. ثرؼ اول، عمهپزعؾنب

آليابی   رزىت. پبيبيی پزعؾنبمه ثزاعبط ضازيت  زرثزمی _فورت عیو لیْزت تهیه ؽسه ثوز  ّه ثه _ّبرآىزينی را 
ی  هب نؾابن زاز ّاه میابنگین روحیاه    ّزونجبخ و روايی آن ثزاعبط زيسربه ّبرؽنبعبن و مترققبن تأيیس ؽس. يبىته

ی  ی ّابرآىزينی، انگیاشه   هابی روحیاه  ثوز. زر ثاین مؤلياه  40/0و انحزاه مقیبر آن  26/3ّبرآىزينی ّل اىزاز ن ونه 
ی ّابرآىزينی   یبنگین را زارا ثاوز. ه نناین میابنگین روحیاه    ع جی ّ تزين م پیؾزىت، ثیؾتزين میبنگین و اعتَالل

ی ّابرآىزينی   ثاوز. نتابيح نؾابن زاز روحیاه     18/3ّبرثززی  _و زانؾگبه ف  ی  06/3زانؾدويبن زانؾگبه پیبم نور 
ناه  ی ّبرآىزينی زر ثین اىزاز ن و هبی روحیه مؤليه ی میبنگین زانؾدويبن پغز ثیؾتز اس زذتزان اعت. آسمون مَبيغه

هب نیش  پذيزی، تيبوت مقنبزاری زارنس؛ ثزرعی مؤليه ّنتزل زرونی، تح ل اثهبم و ريغِ خش هب ثه نؾبن زاز ت بم مؤليه
 ّبرثززی اس زانؾدويبن پیبم نور ثیؾتز اعت._ ی ّبرآىزينی زانؾدويبن زانؾگبه ف  ی  نؾبن زاز روحیه

 کل٘دٕ ّإ ٍاصُ
 ی ّبرآىزينی.  ّبرثززی، روحیه _ی پیؾزىت، زانؾدويبن، زانؾگبه پیبم نور، زانؾگبه ف  ی  ع جی، انگیشه اعتَالل
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 . هقده5ِ

 نَال  ، ثه1993 آمیت،) اعت ؽسه تقزيو ّنس،می ايدبز ثزوت ّه هبيیؽزىیت عوی ثه منبثـ زازن ّبرآىزينی عوً

 (.19 ،1384 ّززنبئیح،) زاننسمی اس هیچ تبسه چیشی ذ ٌ را آن هم ایفسه (.10 ،1392اس رعت ی و ه ْبران، 

 ايدابز  و نیاش  اٍتقبزی موخت رؽس و زهس می مجتْزانه عوً و تْنیْی تنییزات ع ت ثه را خبمقه ّبرآىزينی

ىازاهم   محقوالت خسياس را  و ذسمبت ثه زانؼ تجسيل ی سمینه ه ننین ؽوز؛می و تَبضب فزضه ثین تواسن

توسيـ  سنسری، ّیيیت ثهجوز اؽتنبل، ايدبز (.11 ،1393، ثه نَل اس رعت ی، 2003ه ْبران،  و ؽبن) ّنسمی

 فؾیم ثززاریثزای ثهزه آنهب ؽسن ىقبل و منبثـ اس ثززاریثهزه اخت بؿ، هبی اضغزاة ّبهؼ و زرآمس منبعت

 را ّبرآىزينابن  هابی  یويضر ّه هب زيسربه ثزذی (. ثزذاله36 ،1383عبالسار، ) اعت ّبرآىزينی ىوايس اس م ی

 زارز افتَابز  زراّاز  مثبل زاز. ثزای توان آموسػ را می هب ويضری اين زازه تحَیَبت نؾبن انس،زانغته موروثی

و  فبلحی) توان آن را ىزارزىت و آموسػ زاز زيگزی، می آموسػ هز مبننس و اعت آموسػ ّبرآىزينی نوفی

 را عزاحای ّازز و   آماوسػ  هبیزوره ّه ثوز ؽنبعبنی روان اولین اس  نسّ  مِ زيويس (.299 ،1384 ثزازران،

و  ّبرآىزينی آموسػ رزاعت.هسه و آربهبنه منس،نؾبم ىزاينسی ّبرآىزينی، آورز. آموسػ زعت ثه مثجتی نتبيح

 ايدابز  زر اناس اس: چابلؼ   فجابرت  آنهاب  اس روعت. ثزذای روثه هبيیچبلؼ ثب اّنونهم آن ثه مزثوط تحَیَبت

 آماوسػ  هابی  هؽایو  و زر محتاوا  چابلؼ  ّابرآىزينی،  اثزثرؾای  ریازی انساسه ثزای تحَیٌ هبیمتسولوصی

و ّابر و ...   ّغات   ثاه  نغجت هب زر زانؾْسه ّبرآىزين آموسػ پذيزػ ّبرآىزين، مسرعبن ّیيیت ّبرآىزينی،

 (.24 ،1380 مَی ی، )اح سپورزاريبنی و

 هبی مرت او  ثرؼ نیبس مورز و ّبرآمس مترقـ، تزثیت نیزوی متواسن، و پبيسار ی توعقه ثه رعیسن ثزای

 زر ىقبلیات ّناس،   خبمقاه  زر فنقازی ىقابل   فاورت  ثاه  و ثبؽس ٍوی ّبرآىزينی ی روحیه زارای ّه خبمقه

ىزز و ه ْابران،   منوری) اعت مغزح ضزوری و اف ی اعبعی فنوان ثه هب زانؾگبه ويضه ثه نهبزهبی آموسؽی

 و هاب  مهابرت  زانؼ، ثیانؼ،  ی ف سه ثرؼ اعت زازه خهبن نؾبن زر متقسز (. نتبيح تحَیَبت304 ،1391

ِ  فناوان  ثه موضوؿ اين. اعت زازنی آموسػ و اّتغبثی ّبرآىزينی رىتبر و ذق ت ثب مزتجظ هبی توانبيی  يا

 زر ّؾاورهبی  توعقه محبىل و هب زانؾگبه ّبنون توخه اٍتقبزی، ی توعقه زر تأثیزرذار و ثغیبر مهم فبمل

 انساس چؾم زر يونغْو ّه عوری(؛ ثه1388واحسی و ه ْبران، ) اعت ٍزار رزىته توعقه حبل زر و پیؾزىته

 ی ثب توعاقه  ّنس ّه توفیو می مْبنی را خسيس هبیو يْم، زانؾگبه  ثیغت ٍزن ثزای فبلی آموسػ خهبنی

ً  و ّابر  ّغت  ايدبز ثه آنهب را زانؾدويبن، ّبرآىزينی هبیٍبث یت ه ْابران،  رح بنیابن و  )زهاس  مای  عاو

 ی فَیاسه  ثاه  زانؾادويبن اعات.   زر ّابرآىزينی  ی روحیه پزورػ مغئول نهبزهبی اس (. زانؾگبه25 ،1394
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 ثزخغته فورت اىزازی ثه را آنهب التحقیالن،ؽبيغتگی ىبرك و انگیشه اىشايؼ ثب توانس می زانؾگبه راع وعن،

 نؾیاز  هابيی  (. مهبرت1391رحی یبن،  ، ثه نَل اس2006راع وعن، ) زهس پزورػ ّبرآىزينی هبی ىقبلیت زر

 آماوسػ  مثال  یيهب ىقبلیت و مؤثز ّبرآىزينی سمبنی رؾبيی،مغئ ه نوآوری، عبلم، رٍبثت مسيزيت، ذالٍیت،

ُ  ىنابوری و  هبیپبرُ فنقت، و زانؾگبه ارتجبط ّبرآىزينی،  ی روحیاه  توانناس تحَیَابتی، مای   هابی ؽاهز

 اناس و  ؽاسه  خاسا  واٍقای  زنیابی  اس هب زانؾگبه ّه اعت حبلی زر اين ّننس. ؽْوىب زر زانؾدويبن را ّبرآىزينی

زرعای   هابی  ثزنبماه  ریازز. می فورت خبمقه نیبسهبی اس زور  آسمبيؾگبه و ثه ی ثغته محیظ زر ؽبن تحَیَبت

 ؽن ی مغیز زانؾدويبن زر عبسی آمبزه ثز ت زّشؽبن و ّننسمی تج یل را ؽسن اعترسام ىزهنگ ثیؾتز موخوز،

 هبزوره اس ّوچْی هبین ونه ىَظ اعترسام ؽونس؛ پبيسار و يْنواذت هبیعبسمبن زر ّبرمنس فنوان ثه اعت تب

 ايازان،  هابی  زانؾگبه وخوز زارز. ام ت ثبسرربنی و مسيزيت اٍتقبز هبیرؽته زر و ّبر ّغت  ی ايدبز زرثبره

 و زهناس ٍازار مای   هاسه  ىزاریزان ی ّبرآىزينی روحیه تشريٌ ثزای ت هیسی و ثزنبمه ثسون هیچ را آموسػ

 ّابرآىزين، پازورػ  خابی   ثاه  سيبز هبیهشينه فزه ثب ّه ای زاننس؛ رويه ىَظ آموسػ می را ذويؼ رعبلت

 و ناوآوری  ی نؾابنه  ّ تازين  ثاب  آموذتاه زاناؼ  هاشاران  ّاه  اعات  آن اماز  پیبمس ايان . سانپزورمی ّبرخو

 ثاب  ارتجابط ثی هز چنس ای، سمینه هز زر ّبر خویو خغت زر ه واره و ؽونسمی ی خبمقه روانه آىزينی انسيؾه

 (.304 ،1391ىزز و ه ْبران،  منوری) ّننسپز می را ؽن ی هبیؽْبه تنهب و تحقی ی ذوز هغتنس ی سمینه

 ی پازوصه  ی نتیداه  ّاه  زارناس  التحقایالنی  و... ىابرك  مثل هابروارز  هبيی چزا زانؾگبه ّه اعت اين پزعؼ

 نرجگابن  و متيْزان مترققبن، مب هبیزانؾگبه امب اعت، و ّبرهبی خسيس  ايدبز ّغت آنهب التحقی ی ىبرك

 رابه توانابيی   هایچ  زهنس و می پزورػ ثقسی تِ فورت ثههغتنس،  رتجه زارای خهبن زر را ّه ه یؾه ذوثی

امْبنبت  ضقو ی مغئ ه فزىبً را ف ت توان ن ی رعسمی نؾزنسارنس. ثه را مَیبط خهبنی زر و ّبر  ّغت ايدبز

 ّابر  ثابسار  ثاه  ثازای وروز  ذالً و ّبرآىزين انغبنی نیزوی تزثیت ع ت ریزی ثه خهت زر ثبيس زانغت، ث ْه

 حابل  زر ّبر، ثبسار ؽزايظ و ّه نیبسهب حبضز فقز زر (.26، 1381ّزز )اح سپورزاريبنی،  و ت زّش تدسيسنؾز

 فبلی آموسػ ثنبثزاين ثینسيؾنس؛ ّبرآىزينی آموسػ ی توعقه ثه ارتَب و ثبيس هبزانؾگبه اعت، زرزرونی و تنییز

ثابسنگزی   انغابنی  نیزوهابی  تزثیات  ثاه  م ظ و عنتی رويْززهبی زر ززار چیش نیبس هز اس ثیؼ امزوسه ّؾور،

 و آموذتگابن ّابرآىزين  زانؼ تزثیت ثزای ربم رعس نرغتینمی نؾز ثه (. ثنبثزاين،12 ،1382)آراعته،  ّنس. 

ٌ  فابلی،  نؾابم آماوسػ   زر ّبرآىزينیی  روحیه ثهجوز  ی ّابرآىزينی  روحیاه  عاندؼ عاغ    ثازای  تحَیا

 هابی  آماوسػ  زر را تازی  رياشی اثازثرؼ  ثزنبماه  نیابس،  ماورز  اعالفبت ّغت ثب تب ثتوان ثبؽس زانؾدويبن

 .ّزز زانؾگبهی اف بل
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 تعارٗف  ٍ ّا . ًظز6ِٗ

 مزّاش  زر اعات.  اؽاتنبل مولاس   و تْنولوصی ی توعقه ثزوت، تولیس ّبرآىزينی، ی مَوله ثه توخه ثزای مهم زلیل عه

 و عابسمبنی  انقغابه  ثاه  مقغاوه  آنهاب  رٍابثتی  تیاش  ی ّه لجاه  ٍزار زارنس ّبرآىزينبنه هبی ؽزّت ال   ی، ثین رٍبثت

 (.28 ،1383  هشارخزيجی، ثه نَل اس ،2004 )ّبعون، هبعت عزح و ىزاينسهب، محقوالت زر مغت ز تنییز اعتزاتضی

 هابی  ويضرای  ثزرعای  و ؽانبذتی  روان رويْززهابی  ٍبلت زر رويْزز اعبعی عه ثب ّبرآىزينی ی حوسه تحَیَبت زر

رويْززهابی   نهبيات  زر و اخت بؿ زر ّبرآىزينبن تقبمالت و نَؼ و اخت بفی ّبرآىزينی؛ رويْززهبی ثب مزتجظ ىززی

تقبزی تقبزی تأثیزات ثزرعی ثه ّه ٍا  ٍبلات  زر حبضز تحَیٌ رو اس اين مواخهیم. پززاسز،  می خبمقه زر ّبرآىزينی ٍا

تقبزی پیؾزىت اعبط و افل ی ّبرآىزينی، روحیه اس اعت. ثزذورزاری خوامـ ثزرعی ٍبثل اول رويْزز  ّؾورهب ٍا

ثاب   ّابرآىزينی  يبثس. فنقزمی هويت ی ّبرآىزينی روحیه ميهوم ثب مسيزيت زنیبی و ف م حَیَت زر آيس.می حغبة ثه

ل اس اعتيبزه  و ّابرايی  فوامال تولیاس،   ی ثهیناه  تزّیات  و ثاززاری ثهزه خسيس هبی روػ و انساس پظ و عزمبيه حسٍا

تقبزی ثنگبه اثزثرؾی ثز ثه را ٍا  رعبنس.   می حسّا

 محقاول تاالػ   ّاه  نحوی  ثه وّبر اعت، ّغت ايدبز و هبىزفت اس ریزیثهزه ىزاينس ی ّبرآىزينی روحیه

 ياب  اعاتَالل  عوز مبلی، ی ّغت انگیشه ثب و اعت نوآوری و روانی اخت بفی، مبلی، هبیريغِ پذيزػ سيبز،

 (. 1384 ّیب، عقیسی) ؽوزمی ؽزوؿ زلیل اضغزار  هث

 ثازوس  آن، ىقال زرآورزن  ثاه  ٍاوه  اس و ّابرآىزينی  حزّات  زر مؤثز فبمل تزين مهم زهسمی نؾبن هبپضوهؼ

 اس میزّابرآىزين  اىازاز  زر ی ّابرآىزينی  روحیاه پزورػ  اعت. آموسػ عزيٌ اس اىزاز زر ی ّبرآىزينی روحیه

 ّابر  زعاتور  زر ّبرآىزينابن  تزثیات  ثزای آموسؽی هبیرو ىقبلیت اس اين اعت. ثزذورزار ای القبزه ىوً اه یت

 اعات.  آن آماوسػ  ّبرآىزينی، ی توعقه ی سيزا السمه رزىته اعت، ّبرآىزينی ٍزار آموسػ مزاّش اس ثغیبری

 (.20 ،1381)اح سپورزاريبنی، 

 تحق٘ق تجزبٖ ٕ . پ٘ط7ٌِ٘

نياز اس   191ثاز روی  « ی ّابرآىزينی  ؽنبذت روحیاه »( پضوهؾی ثب فنوان 1394) مَسم ذواه و رضبيی وعن

ای اندابم زازناس و   ریازی تقابزىی عجَاه    زانؾدويبن ّبرؽنبعی زانؾگبه ّؾبورسی ؽیزاس ثه روػ ن وناه 

تيبوت  ی ّبرآىزينی متنیزهبی روحیه میبنگین نؾز اس میزفضو و تقبونی فضو زانؾدويبن ینثرشارػ ّززنس 

 میزفضاو  اس ثیؾاتز  فضاو  زانؾادويبن  ذالٍیت و پذيزیريغِ میبنگین ّه عوریثه زارز. وخوز مقنبزاری

 اس ثیؾاتز  اناس ّاززه  ؽازّت  ّابرآىزينی  هابی زوره زر ّاه  زانؾادويبنی  ذالٍیات  میبنگین ه ننین .اعت
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 هابی  ّاالط  ثزراشاری  ثاب  ّززنس انس. محََبن پیؾنهبزؽزّت نْززه هب ّبرربه اين زر ّه اعت زانؾدويبنی

ی  روحیاه ّؾابورسی،   هابی  تقابونی  زر فضاويت  ثاه  زانؾادويبن  تؾويٌ و ّبرآىزينی هبی ّبرربه آموسؽی،

 رززز. تض ین آينسه زر ذوزاؽتنبلی ثزای آنبن موىَیت تب ؽوز تَويت زانؾدويبن زر ّبرآىزينی

ی  ی ّابرآىزينی زانؾادويبن زانؾاْسه    ی روحیاه  مغبلقاه »تحَیَی ثب فناوان  ( 1394) رثیقیبن و ه ْبران

 امتیبس زانؾدو اندبم زازنس و نتیده رزىتنس زرفس 216را ثز روی « پیزاپشؽْی زانؾگبه ف وم پشؽْی تهزان

ثاوز؛ آنابن    ا  (50) امتیابس  زرفاس  میابنگین  حاس  اس ثبالتز ا 9/59زانؾدويبن  ی ّبرآىزينی روحیه  ؽسه ّغت

هابی مزثاوط ثاه توعاقه و      ای مغابفس ثازای اخازا و پیؾاجزز ثزنبماه     تواناس سمیناه  تَسنس اين مغئ ه میمق

 هب ايدبز ّنس.هبی ّبرآىزينی زر زانؾگبه آموسػ

ی ّبرآىزينی زانؾادويبن ّؾابورسی زر    عندؼ عغ  روحیه»( تحَیَی ثب فنوان 1393) ؽزييی و ه ْبران

ی  زرفس زانؾادويبن اس لحابػ روحیاه    4/75زازنس و نتیده رزىتنس زانؾدو اندبم  207روی « زانؾگبه يبعوج

ی ّبرآىزينی زانؾادويبن زذتاز    زارنس و ه ننین تيبوت مقنبزاری زر روحیه ّبرآىزينی زر عغ  متوعغی ٍزار

ی تح ال   هبی ّبرآىزينی نؾبن زاز تنهاب زر ذقیقاه  ی میبنگین وضقیت ذقیقه نسارز. مَبيغه و پغز وخوز

مقنبزاری ثین زانؾادويبن زذتاز و پغاز وخاوز زارز. ثاین زانؾادويبن عابل اول و آذاز و نیاش          تيبوت  ،اثهبم

ی ّبرآىزينی تيبوت مقنابزاری مؾابهسه نؾاس. ايان      هبی روحیههبی مرت و اس نؾز ذقیقه زانؾدويبن رؽته

بن ؽاوز.  ی ّابرآىزينی زانؾادوي   هبی زانؾگبه نتوانغته عجت ثهجوز روحیهاعت ّه آموسػ يبىته حبّی اس آن

ؽاوز و زر حاین    محََبن زر اين پضوهؼ پیؾنهبز زازنس ارتجبط ثیؾتزی ثین زانؾگبه و مزاّش ّبرآىزينی ثزٍزار

هابی ف  ای زروط و   ی ّبرآىزينی توخه ؽاسه و خنجاه   هبی زرعی، ثه پزورػ روحیهی ثزنبمه عزاحی و ارائه

 ّبر وخوز زارز، لحبػ ؽوز.هب ثب آننه زر محیظ ّغت و مغبثَت محتوای مغبلت نؾزی زانؾگبه

زازناس  نؾبن  زانؾگبه ّززعتبن زانؾدويبن ی ّبرآىزينبنه هبیثزرعی ويضری ثب( 1391) ه ْبران و اح سی

 زانؾادويبن  ثاین  زر ّنتازل زرونای   و ذالٍیات  ،ع جیاعتَالل ع جی، اس نؾز حظ توىیٌ پغز زانؾدويبن

 .تزی زارنس منبعت وضقیت

 نيز اس 445 ثین زر ّبرآىزينی ی روحیه وضقیت ثزرعی»ای ثب فنوان  مغبلقه( زر 1390) ّ زی و ه ْبران

هبی پیبم نور، آساز و ف وم پشؽْی(، چنین نتبيدی را راشارػ  زانؾگبه) ّؾور مزة هبیزانؾگبه زانؾدويبن

 زايای ر ف ل ی هروحی و سيبز حس زر آمبری ی هن ون زانؾدويبن زر آن هبیمؤليه و ّبرآىزينی ی روحیه زازنس:

 تيابوت  پغاز  و زذتاز  زانؾادويبن  زر ّابرآىزينی  ی روحیاه  ثاین  ه نناین اعت.  سيبز ذی ی حس زر آنبن زر
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 محل زانؾگبه نوؿ ثزاعبط زانؾدويبن مرت و هبیرزوه زر ّبرآىزينی ی روحیه ثین و زارز وخوز مقنبزاری

 .نسارز وخوز مقنبزاری تيبوت تحقیل

نيز اس  1033هبی ّبرآىزينی زر ثین ی ؽبذـ مغبلقه»تحَیَی ثب فنوان ( زر 1387) نوه اثزاهیم و تنسعته

ی ؽهزعاتبن   ای و ّابرزانؼ ماسارط متوعاغه   حزىاه  ا  ی نؾزی، ىنای  آموسان عبل آذز عه ؽبذهزانؼ

ای و حزىاه _ هابی نؾازی، ىنای    آماوسان ؽابذه   هبی ّابرآىزينی زاناؼ  ، ثیبن ّززنس ثین ٍبث یت«رزمغبر

 زارز. يبوت مقنبزاری وخوزت 01/0 ّبرزانؼ زر عغ 

 اس ی ّابرآىزينی  زر روحیاه  مؤثز هبیثبسزارنسه و هبمؾوً ثزرعی ثه تحَیَی زر (1388) رضبيی و سازهنوروس

 ذاوز  اولويات،  تزتیات  ثاه  ّه اعت ثیبنگز آن تحَیٌ پززاذتنس. نتبيح فبلی آموسػ مزاّش زانؾدويبن زيسربه

 هابی زوره محتاوای  ذابنوازه،  ّبرثززی،  فبلی ف  ی آموسػ مزاّش امْبنبت و تدهیشات اعتبزان، زانؾدو،

 نجاوز  زانؾادويبن،  نبآرابهی  و ی ّابرآىزينی؛  روحیاه  ايدبز زر  مؾوً فنوان ثه آسمبيؾگبه و خبمقه آموسؽی،

 هبی ثبسزارنسه تزين مهم نْززن زولت، آموسؽی و ح بيت هبی زوره محتوای نبمنبعت ذالً، و مبهز اعتبزان

 .اعت ّؾبورسی ثرؼ ّبرثززیاا  ف  ی آموسػ مزاّش زانؾدويبن ی ّبرآىزينی حیهرو ايدبز

 زانؾادويبن  ثاین  ّابرآىزينی زر  هابی  آماوسػ  و روحیاه  ثزرعای »هسه  ثب پضوهؾی (1389) ه ْبران و موحسی

 خنغایت،  ثین ّه اعت آن اس حبّی نتبيح تحَیٌ زازنس. اندبم «ه سان عینبی ثوف ی زانؾگبه ّؾبورسی هبی رؽته

 مقنابزاری  ی راثغه آنبن ی ّبرآىزينی روحیه میشان و ّؾبورسی تحقی ی زانؾدويبن رزايؼ تحقی ی، مَغـ عن،

 ؽوز. زيسه می زاری مقنب ارتجبط آنبن ی ّبرآىزينی روحیه و زانؾدويبن ثین اؽتنبل تنهب و نسارز وخوز

 زانؾاگبه  زانؾادويبن  ّابرآىزينی  هابی  ٍبث یات  ثزرعای » فنوان ثب تحَیَی زر( 1383) ه ْبران و ثسری 

 عاغ   اس ثابالتز  زانؾادويبن  زرونای  ّنتزل مزّش و پذيزی ريغِ هبی ٍبث یت ّه رزىتنس نتیده« افيهبن

 ذالٍیت و پیؾزىت ی انگیشه زرونی، ّنتزل ع جی، اعتَالل ی سمینه زر زانؾدويبن ّبرآىزينی .ثوز میبنگین

ِ  هابی  ن زه امب ثوز، میبنگین حس ثیؾتز اس ه نناین  . ثاوز  ّ تاز  مقیابر  ی ن ازه  متوعاظ  اس پاذيزی ريغا

 .نجوز مؤثز زانؾدويبن زر ّبرآىزينی هبیويضری پزورػ زر زانؾگبهی هبی آموسػ

 ی فزفه زر آموذتگبن زانؼ ّبرآىزينی میشان ثزرعی»فنوان  ثب پضوهؾی زر( 1383) ه ْبران و ّالنتزی

 رعا ی  هابی  آماوسػ  ثاوزن  زارا ثاب  ّابرآىزينی  هابی  ويضری ثین ّه رزىتنس نتیده« مغجوفبت و نؾزيبت

 میابن  ايان  زر و زارز وخاوز  مقنبزاری ی راثغه ذالٍیت، ىززی و مهبرت زاؽتن پذيزی، ريغِ زانؾگبهی،

 اس ثاایؼ ّؾااور نؾاازيبت و مغجوفاابت ی توعااقه زر ف ااوم انغاابنی هاابی رؽااته آموذتگاابن زانااؼ عااهم

 .اعت زانؾگبهی زيگز هبی رؽته آموذتگبن زانؼ

 _
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 تحق٘ق . رٍش8

پیابم  آمبری اين پضوهؼ را زانؾدويبن زانؾگبه  ی هاعت. خبمق پی بيؾیهبی  اين پضوهؼ، اس نوؿ پضوهؼ

، تؾاْیل  پنح تزم رذرانسه ثبؽانس ، ّه حساٍل 1394ا   95، زر عبل تحقی ی ّبرثززی مؾهس ا  نور و ف  ی

نيز اس زانؾاگبه پیابم ناور و     250 .ثوز تقبزىیریزی  ریزی اين پضوهؼ، اس نوؿ ن ونه روػ ن ونه. زهنس می

 ّبرثززی انتربة و ثزرعی ؽسنس. اا نيز اس زانؾگبه ف  ی 230

 پضٍّص . ابشار9

ثرؼ تؾْیل ؽسه اعت: ثرؼ اول ؽبمل اعالفابت خ قیتای زانؾادويبن اعات و     پضوهؼ حبضز اس زو 

 .تهیاه ؽاس  فورت عیو لیْازت   پززاسز ّه ثه ی ّبرآىزينی می ی روحیه ثرؼ زوم ثه ثزرعی هؾت مؤليه

 ّنتازل  پاذيزی،  ريغِ ثه ذالٍیت، رزايؼ ع جی، اعتَالل پیؾزىت، ی هب فجبرت اعت اس انگیشه اين مؤليه

زعت آمس  ثه 96/0نگزی. پبيبيی اثشار ثزاعبط ضزيت آليبی ّزونجبخ  آينسه و ّبری تیم اثهبم، تح ل زرونی،

 و روايی آن ثزاعبط زيسربه ّبرؽنبعبن و مترققبن تأيیس ؽس.

 تحق٘ق ّإٗافتِ. :

( ثیؾااتزين مَااسار و ؽاابذـ 60/0) ( و انحاازاه مقیاابر57/3) ی پیؾاازىت ثااب میاابنگین ؽاابذـ انگیااشه

( ّ تزين مَاسار میابنگین را ثاه ذاوز اذتقابؿ      68/0) ( و انحزاه مقیبر98/2) ع جی ثب میبنگین اعتَالل

زعات آماس.    ثاه  26/3و ثزاثاز   ی ّبرآىزينی ثبالتز اس حس متوعاظ  انس. میبنگین ّل ثزای ؽبذـ روحیه زازه

 (1)خسول  ی پزاّنسری ّم ثین نؾزهبی اىزاز اعت. زهنسهثزای اين ؽبذـ نؾبن 40/0انحزاه مقیبر 

 کارآفزٌٖٗ در افزاد ًوًَِ ٕ رٍحِّ٘إ تَص٘ف هؤلفِ .5جدٍل 

هؤلفِ
 

ٕ رٍح٘ٔ 
ّا

ٖ
کارآفزٌٗ

 

ت
طزف

اًگ٘شٓ پ٘
 

ٖ
کٌتزل درًٍ

 

ک
س

رٗ
 

ٕ
پذٗز

 

الل
ستق

ا
 

ٖ
طلب

 

آٌٗدُ
 

ٕ
ًگز

حول ابْام 
ت

 

ٕ
ت٘ن کار

ص بِ  
گزاٗ

ت
الق٘

خ
 

ٖ
رٍح٘ٔ کارآفزٌٗ

 

 26/3 36/3 3/3 29/3 14/3 98/2 37/3 12/3 57/3 میبنگین
انحزاه 
 مقیبر

60/0 54/0 74/0 68/0 72/0 59/0 55/0 67/0 40/0 
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 ّاکارآفزٌٖٗ بِ تفک٘ک داًطگاُ ٕ رٍحِّ٘إ . تَص٘ف هؤلف6ِجدٍل 

هؤلفِ
 

ٕ رٍح٘ٔ 
ّا

ٖ
کارآفزٌٗ

 

ت
طزف

اًگ٘شٓ پ٘
 

ٖ
کٌتزل درًٍ

 

ک
س

رٗ
 

ٕ
پذٗز

 

الل
ستق

ا
 

ٖ
طلب

 

آٌٗدُ
 

ٕ
ًگز

حول ابْام 
ت

 

ٕ
ت٘ن کار

ص بِ  
گزاٗ

ت
الق٘

خ
 

ٖ
رٍح٘ٔ کارآفزٌٗ

 ٖ
رٍح٘ٔ کارآفزٌٗ

 

 06/3 64/2 11/3 21/3 20/3 88/2 25/3 22/3 12/3 میبنگین پیبم نور

-ف  ی
 ّبرثززی

 18/3 11/3 18/3 03/2 40/3 3 15/3 08/3 48/3 میبنگین

 

ثبالتزين مَسار و ؽابذـ رازايؼ ثاه ذالٍیات ثاب       25/3 پذيزی ثب میبنگینزر زانؾگبه پیبم نور، ؽبذـ ريغِ

ی ّابرآىزينی   ّ تزين مَسار میبنگین را ثه ذوز اذتقبؿ زازنس. میبنگین ّل ثزای ؽبذـ روحیاه  64/2 میبنگین

ی پیؾازىت ثاب    ّابرثززی ؽابذـ انگیاشه    _ه ف  ای  زعت آمس. زر زانؾاگب  ثه 06/3ثبالتز اس حس متوعظ و ثزاثز 

ّ تزين مَسار میبنگین زاؽتنس. میبنگین ّال   3 ع جی ثب میبنگین ثیؾتزين مَسار و ؽبذـ اعتَالل 48/3 میبنگین

 (2)خسول  زعت آمس. ثه 18/3ی ّبرآىزينی ثبالتز اس حس متوعظ و ثزاثز  ثزای ؽبذـ روحیه

 ٕ کارآفزٌٖٗ بزاساط جٌس٘ت ٕ رٍحِ٘ ّإ ًوزُه٘اًگ٘يٕ  ٕ آسهَى هقاٗسِ . خالص7ِ جدٍل

 سطح هعٌادارٕ Tهقدار  ه٘اًگ٘ي تعداد  جٌس٘ت

 پیبم نور
 35/19 130 زذتز

29/4 022/0 
 40/21 120 پغز

 3/16 110 زذتز ّبرثززی-ف  ی
06/11 041/0 

 68/19 120 پغز 

 

  فجابرت  ؽس، ثنبثزاين راثغه مقنبزار اعت. ثه 05/0زهس ّه عغ  مقنبزاری ّ تز اس نؾبن می  3 نتبيح خسول

ی ّابرآىزينی پغازان زر هاز زو     ی روحیاه  زهس ّه میبنگین ن ازه  هب نؾبن می زيگز آسمون تيبوت میبنگین

 ی زذتزان ثیؾتز اعت. زانؾگبه اس میبنگین ن زه

پذيزی و تح ل اثهبم خش ّنتزل زرونی، ريغِ هب ثه، عغ  مقنبزاری زر ثیؾتز مؤليه4ثزاعبط نتبيح خسول

ی  ی روحیاه  هبی زو رزوه زر سمینه توان ريت تيبوت مقنبزاری ثین میبنگین ؽس، ثنبثزاين می 05/0ّ تز اس 

ّبرثززی  زهس ّه زانؾدويبن زانؾگبه ف  ی ا یهبی آن وخوز زارز. نتبيح آسمون نؾبن مّبرآىزينی و مؤليه

ی میابنگین   ی ّابرآىزينی ن ازه   م ّبری، ذالٍیت و روحیهنگزی، تیپیؾزىت، آينسه ی هبی انگیشهزر مؤليه

 ثیؾتزی اس زانؾدويبن زانؾگبه پیبم نور زارنس.
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 ّإ کارآفزٌٖٗ در ب٘ي داًطگاُ ّإ رٍحِٕ٘ هؤلفِ ّإ ًوزُٕ ه٘اًگ٘ي ٕ آسهَى هقاٗسِ . خالص8ِ جدٍل

 سطح هقدار  اًحزاف ه٘اًگ٘ي تعداد ّإ کارآفزٌٖٗ هؤلفِ

 انگیشه پیؾزىت
 4/15 72/8 250 پیبم نور

47/3 00/0 
 6/12 56/10 230 ّبرثززی-ف  ی

 ّنتزل زرونی
 14/12 46/7 250 پیبم نور

42/4 12/0 
 5/13 77/7 230 ّبرثززی-ف  ی

 پذيزی ريغِ
 84/8 13/12 250 پیبم نور

6/3 16/0 
 67/5 16/11 230 ّبرثززی-ف  ی

 ع جی اعتَالل
 5/15 23/13 250 پیبم نور

51/2 04/0 
 32/10 15/11 230 ّبرثززی-ف  ی

 نگزی آينسه
 32/12 31/5 250 پیبم نور

61/4 002/0 
 28/12 11/10 230 ّبرثززی-ف  ی

 تح ل اثهبم
 16/18 4/8 250 پیبم نور

28/3 07/0 
 20/21 82/9 230 ّبرثززی-ف  ی

 تیم ّبری
 91/7 5/6 250 پیبم نور

32/2 00/0 
 5/5 14/10 230 ّبرثززی-ف  ی

 ذالٍیت
 64/12 52/12 250 پیبم نور

46/4 00/0 
 84/10 85/15 230 ّبرثززی-ف  ی

 روحیۀ ّبرآىزينی
 7/12 9/85 250 پیبم نور

09/2 04/0 
 8/10 14/96 230 ّبرثززی-ف  ی

 

 گ٘زٕ. ًت٘جِ;

 ؽاسه  تجاسيل  ذابرخی  هبیزانؾگبه هبیىقبلیت تزين رغتززه و تزين مهم اس يْی ثه ّبرآىزينی آموسػ امزوسه

 آموسؽای،  هابی محتاوای زوره  ثاوزن  منبعت آموسؽی، اهساه لحبػ ؽسه، ثیؾتز هبىقبلیت اين زر آننه. اعت

 ايدابز  محایظ زانؾاگبه،   زر ّبرآىزينی ىزهنگ و ميهوم رغتزػ و تسريظ، ايدبز هبیؽیوه ثوزن ّبرآىزينبنه

 آماوسػ ّابرآىزينی،  هابی   ّبررابه  و هاب  زوره ثزراشاری  ثه هب تزمیت زانؾگبه ٍتقبزی،ا ی توعقه ثزای تحزُ

 ثازای  مابلی السم  هبی مؾبوره اعالفبتی، هبی ح بيت ّبرآىزينبن، و ّبرآىزينی ذقوؿ زر تحَیَبت رغتزػ

 و ّابرآىزينی هابی   زوره اثزثرؾای  آموذتگابن،  زاناؼ  و توعظ زانؾادويبن  ّبرآىزينبنه هبی ىقبلیت انساسی راه

 و زانؾاادويبن تزثیاات منؾااور ثااه يْااسيگز ثااب يبزؽااسه و مااوارز آموسؽاای هاابیزوره ه اابهنگی و تغجیااٌ

 .اعت ّبرآىزين آموذتگبن زانؼ

يبن ی ّاابرآىزينی زانؾاادو ی میااشان روحیااه زر مااورز عااؤال افاا ی پااضوهؼ يقناای عااندؼ و مَبيغااه

هب، مؾارـ ؽاس   ّبرثززی مؾهس، ثب توخه ثه نتبيح آسمون تيبوت میبنگین هبی پیبم نور و ف  ی ا  زانؾگبه
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ّبرثززی تيبوت مقنبزاری وخوز زارز. اين يبىتاه   ىزينی زانؾدويبن پیبم نور و ف  ی ا ی ّبرآ ّه ثین روحیه

(، 1390) (، ّ زی و ه ْبران1393) (، ؽزييی و ه ْبران1394) هبی رثیقیبن و ه ْبران ثب نتبيح پضوهؼ

 عت.ا ( ه غو1383) ّالنتزی و ه ْبران ( و1383) (، ثسری و ه ْبران1387) اثزاهیم و تنسعته نوه

 هاب زر رازوه  آنهب مقنبزاری تيبوت اعت، امب ثزذورزار سيبزی میبنگین اس زو رزوه هز زر ی ّبرآىزينی روحیه

 نؾز ثه. ّننسمی را زنجبل متيبوتی اهساه و زارنس ای ف سه هبی تيبوت آنهب زرعی ی ثزنبمه ّه زهس می نؾبن

 ثاسون  انتشافی هبی ثحث و مغبلت ّتبة حيؼ ثز ه ننبن زانؾگبه پیبم نور زرعی ريشی ثزنبمه زر رعسمی

عازوّبر   ىنابوری  و ثب اثشار ّبرثززی ّهزانؾگبه ف  ی ا   زر ّه  زر حبلی ؽوز،می تْیه آنهب ّبرثزز ثه توخه

 .ؽوز توخه می ثیؾتز آن هبی و ويضری ّبرآىزينی زارنس، ثه آموسػ

 ع جای،  اعتَالل ذالٍیت، ثه رزايؼ پیؾزىت، ی انگیشه يقنی ّبرآىزينی هبی مؤليه ثین ّه ؽس مؾرـ ه ننین

 .زارز مقنبزاری وخوز تيبوت ّبرثززی ثین زانؾدويبن پیبم نور و ف  ی اا نگزی آينسه و ّبری تیم

ی مقنابزار و متيابوتی    ی ّبرآىزينی راثغاه  روحیهاس زيگز نتبيح تحَیٌ اين اعت ّه ثین خنغیت و میشان 

ی ّابرآىزينی   ّبرثززی، پغازان روحیاه   -وخوز زارز و زر هز زو رزوه زانؾدويبن زانؾگبه پیبم نور و ف  ی

 ( و ّ ازی و ه ْابران  1391) ثیؾتزی اس زذتزان زارنس. اين يبىته ثب نتابيح تحَیاٌ اح اسی و ه ْابران    

 ( منبيز اعت.1393) یٌ ؽزييی و ه ْبرانی تحَ ( ه غو، و ثب نتیده1390)

 . پ٘طٌْادات>

 عاغ   ثازای ارتَابی   آموسؽای  هابی  ثزنبماه  زر ثابسنگزی  و افاالح  منؾور ثه اٍسامبتی ثبيس رعسمی نؾز ثه

 زر ّاابرآىزينی هاابیٍبث یاات آمااوسػ. پااذيزز فااورت آمااوسػ فاابلی نؾاابم زر ّاابرآىزينی هاابی ٍبث یاات

ّابهؼ   ثازای . ثبؽس زانؾدويبن زر هب ؽبذـ اين ثهجوز ی سمینه زر ربمی توانس می هبی زرعی ريشی ثزنبمه

 ی ارائاه اٍاسامبت،   ماؤثزتزين  اس يْای  احت بالً ّبرآىزينی هبی مهبرت خهت اس نؾزی هبی زوره میبن ىبف ه

 زر تاومم  فاورت  ثه ف  ی و نؾزی فورت ثه زرعی واحسهبی ايدبز .ذواهس ثوز هبزانؾگبه زر ف  ی زروط

 .ثبؽس ميیس توانس می زانؾدويبن ثین زر ّبرآىزينی ی روحیه پزورػ ی سمینه

 منبعت سنسری، توسيـ ّیيیت عجت اىشايؼ اؽتنبل، ايدبز ثز ّبرآىزينی فالوه  ّه افتَبزنس اين ثز محََبن

ـ  اس وری ثهازه  و اخت بفی هبی اضغزاة ّبهؼ زرآمس،  ا  ىنای  ی پسياسه  ّابرآىزينی . ؽاوز مای  م ای  منابث

 متحاول  ذاوز  ؽگيت پیبمسهبی ثب را فنقت اٍتقبز و خهبن اذیز، ی زهه زو زر ّه اعت خسيسی اٍتقبزی

 ّه عیبعتگذاران اعت ضزوری مغزح ؽس، ّبرآىزينی اه یت ی سمینه زر ّه زالي ی ثه توخه ثب .اعت ّززه
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ی  یناه سم خابمـ،  رياشی ثزنبمه و ّبرآىزينی ىزاينس اس خبنجه ح بيت ه ه ثب فبلی آموسػ مزاّش ريشانثزنبمه و

 .ىزاهم ّننس را زانؾدويبن ّبرآىزينی ىزهنگ تزويح و رؽس

 

 هٌابع

 .5-13، فـ 29 ی رهیبىت، ػ موانـ، نؾزيه و افول فبلی، آموسػ و ّبرآىزينی ،(1382) آراعته، ح یسرضب .1

-25، فاـ  29رهیبىت، ػ  ی زهس؟ نؾزيهمی تنییز را هبزانؾگبه اعتزاتضی ّبرآىزينی آيب ،(1381)زاريبنی، مح وز اح سپور .2

15. 

ی  ّبر، مد ه و  ّغت فبحجبن زانؼ ثهجوز زر ّبرآىزينی آموسػ نَؼ ،(1380)زاريبنی، مح وز و مَی ی، عیسمح س اح سپور .3

 .22-27، فـ 113تسثیز، ػ 

 ی ّبرآىزينبناه  رىتابر  ثاز  محیغای  و ىاززی  فوامل تأثیز ثزرعی (،1391) نیب، ىزانِاح سی، ىزيسون؛ ؽبىقی، رضب و ميبذزی .4

 .15 ی ّبرآىزينی، عبل چهبرم، ػ ی توعقه ّززعتبن، ىق نبمه زانؾگبه زانؾدويبن

ارؽاس زانؾاْسه    ی ّبرؽنبعای  نبماه  افيهبن، پبيبن زانؾگبه زانؾدويبن ّبرآىزينی هبیٍبث یت ثزرعی ،(1384) ثسری، احغبن .5

 ؽنبعی زانؾگبه افيهبن. ف وم تزثیتی و روان

 ّابرآىزينی  ی روحیاه  ثزرعای  ،(1394) ؛ اح اسی، فبرىاه و ثؾازی، نگاین    ثه ن، نابزر  زی، ف یزضب؛رثیقیبن، مقغيی؛ زررو .6

ی پیزاپشؽاْی زانؾاگبه ف اوم پشؽاْی تهازان،       ی زانؾْسه مد ه تهزان، پشؽْی ف وم زانؾگبه پیزاپشؽْی زانؾْسه زانؾدويبن

 .203-213، فـ 2 ، ػ9 ی زوره

 آماوسػ  مزاّاش  زانؾادويبن  ی ّبرآىزينبنه هبی توان نسی ثزرعی ،(1394چیذری، مح س و فجبعی، فنبيت ) رحی یبن، مهسی؛ .7

پضوهؾی ف وم تزويح و آماوسػ   ی ف  ی اا ، مد ه(ىبرط اعتبن مغبلقه، مورز) آن ثز مؤثز فوامل و ّؾبورسی ّبرثززی ا ف  ی

 .1 ، ػ11 ی ّؾبورسی، زوره

 آموسؽای  هابی ثزنبماه  نَاؼ  ثاه  نغاجت  زانؾدويبن ارسيبثی ،(1393مهز، وخیهه )آرمبن هوؽ نس، فنبيت و رعت ی، ىزذنسه؛ .8

 آموسی و اؽتنبل، تهزان. ال   ی مهبرت ه بيؼ ثین زانؾدويبن، ّبرآىزينی ی روحیه تَويت زر زانؾگبه

 ايزان.وری ی عیبمِ نغبً، عبسمبن م ی ثهزه ّبرآىزينی، تزخ ه ثز ایمَسمه ،(1383) عبالسار، می تو .9

 زر ّؾابورسی  زانؾدويبن ّبرآىزينی ی روحیه عغ  عندؼ ،(1393) عورانی، ىبع ه و اح سونس، مقغيی ؽزييی، سينت؛ .10

 .1 يبعوج، ّبرآىزينی و ّؾبورسی، عبل اول، ػ زانؾگبه

ت ّؾابورسی، مد وفاه مَابال    آماوسػ  زر ّابرآىزينی  ّابرریزی  ثه ّبرهبیراه ،(1384) فبلحی، عقیس و ثزازران، مغقوز .11

 .297-316ه بيؼ م ی ّبرآىزينی، مقبونت پضوهؾی زانؾگبه آساز روزهن، فـ 

 نؾازيبت  ی فزفه زر آموذتگبن زانؼ ّبرآىزينی میشان ثزرعی ،(1383) خقيز هشارخزيجی، و رعول رثبنی، ف س؛ ّالنتزی، .12

 .23 ػ اخت بفی، ف وم ی نبمه مغجوفبت، و

 ی ماسيزيت و توعاقه، ػ   اؽتنبل، ىقا نبمه  ايدبز زر آن نَؼ و فبلی آموسػ ّبرآىزين، زانؾگبه ،(1384) ّززنبئیح، الو .13

 .17-33، فـ 26
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ً  اعالم ؛سازه، حغین مهسی ؛ّ زی، ىزيسه .14  ّابرآىزينی  ی روحیاه  وضاقیت  ثزرعای  ،(1390) پنبه، مزيم و ميتیابن، آىاب

 ف ام،  عیبعاتگذاری  ی پضوهؾاْسه  تهازان:  ،1404 ايزان زر آموسػ م ی ه بيؼ اولین ّؾور، مزة هبیزانؾگبه زانؾدويبن

 فنقت. و ىنبوری

 ی روحیاه  ثاز  زرعی ی ثزنبمه هبی مؤليه اثز واّبوی ،(1391) اح س موحس مح سی، ح یس و رضوانيز، ؛اهلل ىیض ىزز، منوری .15

 ثبث غز. ثنیبن، زانؼ ّبرهبی و  ّغت مسيزيت و ّبرآىزينی م ی ّنيزانظ زانؾدويبن، ّبرآىزينی

 مزاّاش  زانؾادويبن  زياسربه  اس ّبرآىزينی ی روحیه ثز مؤثز هبی ثبسزارنسه و هبمؾوً ،(1389رضبيی، نسا ) و سازه، رضبنوروس .16

 .12 ّؾبورسی، ىق نبمه پضوهؼ مسيزيت آموسػ ّؾبورسی، ػ ّبرثززی ا ف  ی زانؾگبه فبلی آموسػ

 عاه  آذاز  عابل  آماوسان  زاناؼ  ثین زر ّبرآىزينی هبیؽبذـ ی مغبلقه ،(1387) اثزاهیم، فجسالْزيم و تنسعته، اؽْبن نوه .17

ی رهجزی و مسيزيت آموسؽی زانؾگبه  ، ىق نبمه(رزمغبر ؽهزعتبن ی متوعغه مسارط) ّبرزانؼ و ایحزىه_  ىنی نؾزی، رؽته

 .133-146، فـ 2 آساز رزمغبر، عبل زوم، ػ

 ا  ىزهنگای  نؾازيبت  ی فزفاه  زر انغابنی  ف اوم  آموذتگابن زاناؼ  ّابرآىزينی  میشان ثزرعی ،(1382)هشارخزيجی، خقيز  .18

 ی ازثیبت و ف وم انغبنی، زانؾگبه افيهبن. ی زّتزی زانؾْسه تهزان، رعبله ؽهز اخت بفی

 زانؾاگبه  ّؾابورسی  زانؾاْسه  زانؾادويبن  ّبرآىزينی ی روحیه ؽنبذت ،(1394مَسم، ّوروػ ) ذواه، نغیم و رضبيی وعن .19

 .1 ، ػ11 تزويح و آموسػ ّؾبورسی ايزان، جؽیزاس، ف وم 

 


