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تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خالقیت دانش آموزان در درس
زبان انگلیسی
پریوش سادات فیروزآبادی ،1سید محمود طباطبایی ،2رضا رامی ،3کیوان عزیزی ، 4زهرا پرویزنیا ،5مسعود عظمی

6

چکیده
پژژهوهح ضاضژژر بژژا هژژدی اثاسژژایی ا ژژرات ا ژژوی ژژدری
زبژژان ان سیسژژی و مهایسژژپ آن بژژا ا ژژوی ژژدری

بدیعژژپ پژژردازی بژژر پژژرورش نش یژژز دانژژح آمژژوزان در در

سژژث ی ان ژژا طرف ژژپ اسژژزن ای ژ م ا عژژپ بژژپ روش نیمپآزمایشژژی و بژژا اس ژ اد

از طژژرپ پیحآزمژژون و پ آزمژژون بژژا طژژرو کث ژژرر تژژورت طرف ژژپ اسژژزن اامعژژپ آمژژاری ،اژژام کسیژژپ دانژژح آمژژوزان
دن ژژر سژژار سژژو دور م وس ژ پ اور اارس ژ ان سژژرپ سهژژاح در سژژار ح ژژیسی  1395بژژودن بژژپ روش نمونژژپطیری

ژژادفی

نواژپ ای نثژژد مرضسژپ ای ،عژژداد 64ن ژر بژژپ عثژوان نمونژژپ آمژژاری ان .ژاح اژژدندن ابژزار پژژهوهح عبژارت از آزمژژون سژژث ح
نش یژژز ژژورن

بدیعژژپ پژژردازی مژژی بااژژدن زیژژپ و حسی ژ داد هژژا بژژا

فر حر و راهثمژژای اسژژ اد از ا ژژوی ژژدری

اس ژ اد از اژژانی هژژای میژژان ی و انحژژرای معیژژار و آزمژژون حسی ژ کواریژژان
نمژژرات نش یژژز دانژژح آمژژوزان طژژرو آزمژژایح کژژپ از ژژدری

ان ژژا اژژدن ن ژژای نشژژان داد کژژپ میژژان ی

بدیعژژپ پژژردازی بژژرای آمژژوزش آناژژا اس ژ اد اژژد بژژود بژژپ

اژژژم معثژژژی دار آمژژژاری از طژژژرو کث ژژژرر کژژژپ بژژژپ اژژژم م ژژژداور آمژژژوزش دیژژژد بودنژژژد در پژژژ

آزمژژژون ،بیشژژژ ر

بژژود (p=0.001).همچثژژی بژژی میژژان ی نمژژرات طژژرو هژژای آزمژژایح و کث ژژرر در مژژا نژژرد مهیا هژژای مژژرنش
سیا ی ،اب مار،بسط و انع ای پذیریر ،اوت معثی دار آماری یافز اد(p<0/05).ن

کلید واژه ها  :ا وی دری  ،روش بدیعپ پردازی ،نش یز ،در
 1ن کاراثا

اراد مدیریز آموزای ،کاراثا

ان سیسی ،دانح آموزانن

مسئوور ارزیابی عمسمرد دانش ا عسو پزامی کرمانشا  ،ایرانن

 2ن دانش وی دک رای مدیریز آموزای ،کارمثد دانش ا فرهث یان پیشوا ،ارانن ایرانن
 3ن کاراثا

اراد مدیریز برنامپ ریزی درسی ،دانح آمون پ دانش ا عشمپ طباطبایی ،ایرانن

 4ن دک ری زبان ان سیسی ،دبیر آموزش و پرورش سرپ سهاح ،کرمانشا ن
 5ن کاراثا

اراد آمار ریاضی ،دانش ا رازی کرمانشا  ،نویسثد مسئورZahra.parviznia@yahoo.com ،ن

 6ن مدیرعام زبان های نارای مدبران کرجن
دریافز 97/1/27 :پذیرش97/2/8 :
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مقدمه
مژژدن بشژژر ،مرهژژون اندیشژژپ نژژش  1وی بژژود اسژژز و دوا آن نیژژز بژژدون باژژر طیژژری از نش یژژز 2غیژژرممم
نواهد بود و ایژ عژا ی ژری عمسمژرد سهژ انسژان بژپ اژمار مژی رودن در وضژعیز کثژونی ،نش یژز نژپ ثاژا یژ

ضژرورت

بسمژژپ اژژر اساسژژی بژژرای بهاسژژز درزی رامثژژدی ،ع ژژار و اژژرار 393،ر .بژژرای نش یژژز عژژاریگ طونژژاطونی ارائژژپ
اژژد اسژژز ،آزوب ژ  3در ای ژ زمیثژژپ مژژی طویژژد :نش یژژز یمژژی از مژژبا ژژری ومغشژژوش ژژری ات ژ شضات در روان اثاسژژی
و عسی و ربیز امروز اسز کاس سو2008، 4ر.
ژژورن

5

1979ر نش یژژز را بژژپ ضاتژ و ژژوا ان ژژارات بیژژثح درونژژی افژژراد عبیژژر میکثژژد .در ضهیهژژز فژژرد نژژش

کسی اسز کپ از سهثی اس وطر و آفریثثد برنوردار باادن
فژژژورد2010 6ر نش یژژژز را یژژژ

ماژژژارت میدانژژژد کژژژپ مژژژی ژژژوان آن را در مژژژدار

مشمشت اامعپ در آیثد بپ وسیسپ دانح آموزان همی مدار

آمژژژوزش داد و بسژژژیاری از

نش  ،ض نواهد ادن

طسی ژژورد 1967)7ر ناژژار عث ژژر را بژژرای نش یژژز براژژمرد اسژژز کژژپ مژژاهی ی آموزاژژی دارنژژد :سژژیا ی ،8انع ژژای
پذیری ،9اب مار 10و بسط11ن عث ژر سژیا ی بژپ کمیژز یژا عژداد ایژد ها ،انع ژایپژذیری بژپ ثژوا وطونژاطونی ایژد هژا ،اب مژار
بپ مثح ژر بژپ فژرد بژودن یژا غیژر معمژو ی بژودن ایژد هژا و بسژط بژپ ازئیژات ایژد هژا مربژو مژی اژودن مژرور پژهوهحهژای
نش یژز نیژژز بیژژان ر آن اسژژز کژژپ نش یژژز در رکیژژخ عثاتژژر اتژسی نژژود یعثژژی سژژیا ی ،انع ژژای پژژذیری ،اب مژژار و بسژژطر

1- Creative ideas
2- Creativity
3- Azobel
4 - Costello
5Torrance
6foord
7Guilford
8 - fluency
9 - elaboration
10 - originality
11 - flexibility

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

حژژز ژ یر آمژژوزش افژژزایح یاف ژژپ و بژژپ ویژژه وانژژایی اب مژژار از ااژژح محسوسژژی برنژژوردارمیاژژود طوکارت،داندا ر و
سایسو2012،1رن
با سژژ یثی2012 2ر در پژژهوهح نژژود میژژان نش یژژز و ا رب.شژژی در مژژدار
پژژهوهح ،وی پیشژژثااد مژژیکثژژد کژژپ ض م ژ از روشهژژای نژژش آموزاژژی در مژژدار
م ا عژژپ ای ،نهژژح مدرسژژان در فژژراه آوردن محژژیط مالبژژز در کژژش

ار بژژا

ژژوی بژژپ دسژژز آوردن در ایژژ

اسژژ اد اژژودن بریانژژز(,2010 3در

در  ،دااژژ روابژژط تژژمیمانپ و ژژوأ بژژا عش ژژپ

واض ژرا  ،فرتژز واسژ هشر بژژپ فراطیژران را از ماژ ژژری عوامژ راژد نش یژژز دانژح آمژوزان میدانژژدن مثاسژخ ژری بسژ ر
برای پرورش نش یز ،نظا عسی و ربیز ودر ب

آن مدرسپ اسز بریانز2010،رن

واژ بدیعژژپ پژژردازی 4م شژژم ازدوکسمژژپ یونژژانی synریعثژژی بژژاه آوردن و )tacticر بژژپ معثژژای عثاتژژر م ژژاوت
ودرظژژاهر بژژی ربژژط بژژرای پژژرورش نش یژژز محسژژوح مژژی اژژود و بژژپ عثژژوان یژژ

ا ژژوی یژژادطیری بژژپ ژژدری

مژژر

اسژ عاری مبژادرت کژژرد  ،اژاطردان را بژپ ابژژداا م ا ژخ نژش رغیژژخ مژی کثژد و اژژیو اژا بی اسژز کژژپ ویسیژا اژی اژژی
طوردون1961 5ر برای ای اد نوآوری دوی کرد اسز سسی م 2007،6رن
در عریژژگ اژژیو بدیعژژپ پژژردازی آن را آاژژثایی زدایژژی 7نامیژژد انژژد یعثژژی فژژرد در ایژ روش ژژشش مژژی نمایژژد بژژا دیژژد
ژژاز ای بژژپ مسژژائ ونیزهژژای آاژژثا بث رد آسژژیح2010، 8رن بثژژابرای دو اژژیو بژژرای آمژژوزش بژژر مبثژژای بدیعژژپ پژژردازی
واود دارد :یمی نسژ نیژز ادیژد اسژز کژپ بژپ فراطیژران کمژ

مژی کثژد ژا مسژائ  ،نظریژات یژا فژراورد هژای ژدیمی را

در پر ژژو نش ی ژژی بیش ژ ر و ژژاز ژژر ببیثثژژد وروش دی ژژر ،نژژا آاژژثا راآاژژثا سژژان کژژپ عهایژژد نژژا آاژژثا وادیژژد ر را معثژژی دار
مژژی نمای ژد کاویوی چا2008، 9رن بژژدی ر یژژخ در روش بدیعژژپ پژژردازی ،مهایسژژپ ی ژ

نیژژز یژژا فمژژر بژژانیز یژژا فمژژر دی ژژر بژژپ

1- Gokkurt, Dundatr, Soylu
2 - Batastini
3-Bryant,
4- Syntactic
5-William j j Gordon 1
6
- Seligman
7
- making the strange familiar
8
- Açish
9
- Kaveevivitcha
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وسیسپ اس اد یمی اای دی ژری ا ژا مژی اف ژد و مژر نژش در نژشر ایژ اژای زیثی هژا ای ژاد مژی طژردد و بژا م ا ژخ
وامور ناآاثا ار با داد می اود ویا فمر از ای را از افمار آاثا در سه بپ واود می آورد اوی 2009،1رن
ما ژ ژژری عث ژژر بدیعژژپ پژژردازی اس ژ اد از یژژا

هاسژژزن اژژاطردان در مریثژژات درسژژی آنهژژدر بژژا یژژا

مژژی کثثژژد ژژا اس ژ اد از آناژژا برایشژژان عژژادی اژژودن س ژ

از یژژا

هژژا بژژازی

هژژا بژژرای برنژژورد بژژا مسژژائ و نظریژژات اس ژ اد کثثژژدن

هژژدی اساسژژی نژژوآفریثی یژژا بدیعژژپ پژژردازی امس ژ سژژد واعژژد مرسژژو و ای ژژاد را هژژای ادیژژد بژژرای ض ژ مسژژائ مژژی
بااد آالن و ریچاد.(2009، 2
بثژژابرای اثاسژژایی روش ژژدری

بدیعژژپ پژژردازی از اهمیژژز ویژژه ای برنژژوردار اسژژزن بژژا ایژژ واژژود بژژپ د یژژ

نااژژثان پ مانژژدن وناآطژژاهی معسمژژان ازروش ژژدری

بدیعژژپ پژژردازی بژژپ اژژای کیژژد بژژر ایژژ روش ژژدری

فعژژار دی ر،بیشژژ ر از روش هژژای رایژژ و ژژدیمی در مژژدار

وروش هژژای

اسژژ اد مژژی اژژودن بثژژابرای اژژثان روش ژژدری

بدیعژژپ

پژژژردازی ودرث ا ژژژر ب.شژژژی آن بریژژژادطیری ویژژژادداری افژژژراد از اهمیژژژز ویژژژه ای برنژژژوردار نواهژژژدبود یانگ،
نانگ2009،3رن
مژژژوا

4

2010ر در حهیژژژ نژژژود بیژژژان دااژژژ پ انژژژد کژژژپ دانژژژح آمژژژوزان دور م وسژژژ پ اغسژژژخ نمژژژی وانثژژژد

از دانژژژح نژژژود بژژژرای وضژژژی

وپژژژیح بیثژژژی پدیژژژد هژژژا اسژژژ اد کثثژژژد وایژژژ مشژژژم نااژژژی از ایژژژ وا عیژژژز اسژژژز

کژژژپ آمژژژوزش هژژژای کشسژژژی فا ژژژد راهبردهژژژای کی ژژژی مژژژورد نیژژژاز ودور از ابژژژداا بژژژرای اسژژژ دالر مژژژی بااژژژدن
نژژژوالن (2002)5طژژژی پهوهشژژژی بژژژپ ایژژژ ن ی ژژژپ رسژژژید کژژژپ اسژژژ اد از روش بدیعژژژپ پژژژردازی بژژژپ طژژژور آاژژژمار زمژژژان
مورد نیاز دری

را کاهح می دهد و باعث وسعپ کی یز بازدهی ورضایز یادطیرندطان میاودن

1

Joyce
Joyce
3-Yang, cheng
4- Maulem
5- Nolan
-

2

Joyce, Molly,Patricia

6-

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

اژژوی  ،مژژو ی و پا ریمژژا (2006)1طژژی پژژهوهح هژژای نژژود بژژپ ای ژ ن ی ژژپ رسژژیدند کژژپ ژژدری

بژژپ اژژیو بدیعژژپ

پژژردازی باعژژث ای ژژاد ژژذت ونشژژا وهمژژد ی در بژژی معسمژژان و یادطیرنژژدطان ودر ن ی ژژپ افژژزایح نش یژژز مژژی اژژودن
بدیای اسز م ثایژخ بژا فرایثژد ااژانی اژدن نژوا ن ژا بژپ آمژوزش و پژرورش بژا آن ژپ در مژر سژث ی غا ژخ اسژز ژاوت
داردن آمژژوزش وپژژرورش بایژژد بژژپ فراطیژژران در ار هژژای نژژود پروراژژی از طری ژ نش یژژز ،وانژژایی

ژژمی طیژژری سژژری ،

عادات آموزای ونودآطاهی یاری رساند فورد و سا 2010،2رن
ن ژژای

حهیهژژات وا مژژر ,(2009 3نشژژان مژژی دهژژد روش هژژای سژژث ی آمژژوزش نژژپ ثاژژا باعژژث ژژداو یژژاطیری نمژژی اژژود

بسمژژپ سژژبخ از بژژی بژژردن نش ژژز نیژژز مژژی طژژرددن در ای ژ پژژهوهح اس ژ اد از روش ژژدری
در

بدیعژژپ پژژردازی بژژرای ژژدری

ان سیسژژی مث ژژر بژژپ کسژژخ دانژژح ادیژژد از طریژ ااژ راث طژژذاری داسژ ان هژژا وروایژژات فژژردی و ژژدرت ب.شژژیدن بژژپ

ارکز کثثدطان در بیان م اهی درسی ادن
طژژژان ر ,(2006)4بژژژپ ایژژژ ن ی ژژژپ رسژژژید کژژژپ روش ژژژدری

بدیعژژژپ پژژژردازی باعژژژث افژژژزایح مژژژر نژژژش

ونیژژژژز افژژژژزایح ان یژژژژز یادطیرنژژژژدطان مژژژژی اودن ریث ث ر،سژژژژار ر وطژژژژرو  ,(2007)5در حهیژژژژ نژژژژود حژژژژز
عثژژژژوان میژژژژزان ا رب.شژژژژی روش ژژژژدری

بدیعژژژژپ پژژژژردازی کژژژژپ نمژژژژرات پژژژژ

آزمژژژژون ف ژژژژاضز ،اب مژژژژار ،بسژژژژط

وانع ژژژای بژژژپ طژژژور اشژژژم یری از نمژژژرات پژژژیح آزمژژژون دانژژژح آمژژژوزان در نش یژژژز وپیشژژژرفز ح ژژژیسی بژژژاال ر
بژژژود اسزنایساکسژژژ  ،پژژژاکیثو و ری یث ژژژر.(2008)6طژژژی پهوهشژژژی ایژژژ طژژژور ن ی ژژژپ طرفژژژز کژژژپ ژژژاوت ابژژژ
ژژژواای بژژژی ا رب.شژژژی روش بدیعژژژپ پژژژردازی وروش سژژژث ی آمژژژوزش ماژژژارت هژژژای زنژژژدطی در وسژژژعپ وانژژژایی
سه نش دانح آموزان واود داردن

1- Ford, sam
Walke

2-

Gunter
Treffinger, Sortore, Crosss

34-

5- Isaksen, Pacino , Treffinger
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ن ژژای

حهیهژژات درزی مثژژدی وهممژژاران 2014ر نیزضژژاکی از بر ژژری روش ژژدری

میژژزان مؤ ژژپ هژژای نش یژژز سژژیا ی ،اب مژژار ،بسژژط و انع ژژای پژژذیریر نسژژبز بژژپ روش ژژدری

بدیعژژپ پژژردازی در افژژزایح
سژژث ی در دانژژح آمژژوزان

دااژژزن بژژا فژژرن ایثمژژپ وا ژژدی و مربیژژان از ما ژ ژژری عوام ژ ضمایژژز کثثژژد بروزنش یژژز کودکژژان هس ژ ثد ،ضژژروری
نواهژژد بژژود کژژپ برنامژژپ آطژژا سژژازی نژژانواد هژژا ،معسمژژی ومسژژئوالن آموزاژژی در ایژ ن ژژوا بااهمیژژز سهژژی طردیژژد و
اژژثانز اژژیو هژژای هویژژز ،بژژروز نش یژژز کودکژژان ونواوانژژان مژژدنظر رارطیژژردن از آن اژژایی کژژپ محهژژ بژژپ عثژژوان
معس  ،بپ ژدری

دانژح آمژوزان مشژغور بژود  ،بژپ ربژپ بژر ایژ امژر وا ژگ اسژز کژپ در مژدار  ،دروسژی از امسژپ در

زبژژان ان سیسژژی بژژپ اژژیو سژژث ی ارائژژپ مژژی اژژود و در ن ی ژژپ دانژژح آمژژوزان مث ع ژ بژژود  ،عام ژ انژژدکی واژژود دارد و روپ
نش یز واس هشر دانح آمژوزان هویژز نمژیاژودن بژپ همژی نژاطر ایژ سژئوار م ژرپ اسژز کژپ آیژا روش بدیعژپ پژردازی
بژژپ عثژژوان ی ژ

روش فعژژار آموزاژژی ،در پژژرورش نش یژژز دانژژح آمژژوزان مژژؤ ر اسژژز ژژذا در همژژی راس ژ ا ،ای ژ حهی ژ

درتژژدد اسژژز حژژور نااژژی از آمژژوزش بژژر مبثژژای ا ژژوی ژژدری
در

بدیعژژپ پژژردازی بژژر پژژرورش نش یژژز دانژژح آمژژوزان در

زبان ان سیسی را مورد م ا عپ رار دهد و بپ بررسی فرضیپ های زیر ب ردازد:
 -1اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در
 -2اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در
 -3اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در
 -4اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز سژژژیار مژژژر دانژژژح آمژژژوزان
زبان ان سیسی اسزن
بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز اب مژژژار مژژژر دانژژژح آمژژژوزان
زبان ان سیسی اسزن
بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژژد ابسیژژژز بسژژژط مژژژر دانژژژح آمژژژژوزان
زبان ان سیسی اسزن
بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز انع ژژژای پژژژذیری مژژژر دانژژژح

آموزان مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

زبان ان سیسی اسزن

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

روش شناسی تحقیق
پژژژهوهح ضاضژژژر ،از حژژژار هژژژدی ،کژژژاربردی و از حژژژار ماهیژژژز ،نیمژژژپ ربژژژی بژژژا طژژژرپ پیحآزمژژژون-
پ آزمژژژژون و طژژژژرو کث ژژژژرر میبااژژژژدن اامعژژژژپ پژژژژهوهح ضاضژژژژر کژژژژ دانحآمژژژژوزان دن ژژژژر سژژژژار سژژژژو دور
م وسژژژ پ اور اارسژژژ ان سژژژرپ سهژژژاح در سژژژار 1395مژژژیبااژژژثدن اامعژژژپ مژژژذکور دارای  2186عضژژژو بژژژود کژژژپ از
بژژژی آناژژژا  64ن ژژژردر ا ژژژخ  2کژژژش

بژژژپ تژژژورت

ایژژژ تژژژورت بژژژود کژژژپ از فارسژژژز مژژژدار
پایژژژپ سژژژو بژژژپ تژژژورت

ژژژادفی نواژژژپای نثدمرضسژژژپای ان .ژژژاح اژژژدندن ان .ژژژاح بژژژپ

م وسژژژ پ اور اارسژژژ ان 2 ،مدرسژژژپ و از هژژژر مدرسژژژپ یژژژ

کژژژش

ژژژادفی سژژژاد ان .ژژژاح طردیژژژدن از ایژژژ  2کژژژش  32 ،دانحآمژژژوز در طژژژرو آزمژژژایح و

 32ن ژژژر در طژژژرو کث ژژژرر بژژژپ تژژژورت

ژژژادفی طمژژژارش اژژژدندن هژژژر دو طژژژرو همزمژژژان و بژژژ از دنا ژژژز م غیژژژر

مسژژژ ه بدی عژژژپ پژژژردازی در زمیثژژژپ نش یژژژز مژژژورد پژژژیح آزمژژژون ژژژرار طرف ثژژژدندر ایژژژ پژژژهوهح فرایثژژژد یژژژادطیری
را کژژپ مشژژاهد آن بژژپ طژژور مسژژ هی اممژژان پژژذیر نمژژی بااژژد و ژژ یر م غیژژر مسژژ ه بژژر م غیژژر وابسژژ پ را حژژز ژژ یر
ژژژرار مژژژی دهژژژد را مژژژی ژژژوان م غیژژژر مدانسژژژپ طژژژر ایژژژ م ا عژژژپ بژژژپ ضسژژژاح آوردن از آن ژژژا کژژژپ م غیرهژژژای عژژژدی
کثثد ااز یا میزان راب پ میان م غیرهای وابس پ و مس ه را حز یر رار میدهثدن
در ایژژژ م ا عژژژپ هژژژوش را مژژژی ژژژوان بژژژپ عثژژژوان م غیژژژر عژژژدی کثثژژژد محسژژژوح کژژژردن هراثژژژد کث ژژژرر مژژژا
عوامژژژ ادیژژژد کثثژژژد اع بژژژار یژژژ

پژژژهوهح در عسژژژو اا مژژژاعی و ربی ژژژی مشژژژم اسژژژز و ژژژی ا ژژژداما ی نظیژژژر

عامژژژ آزمژژژون ،اض مژژژار ان شژژژار یژژژا هسیژژژد عمژژژ طژژژرو آزمژژژایح و طژژژرو کث ژژژرر بژژژرای ضژژژذی م غیرهژژژای مژژژزاض
بژژژپ عمژژژ آمژژژد اسژژژزن بژژژرای طژژژرو آزمژژژایح از آمژژژوزش بدیعژژژپ پژژژردازی و بژژژرای طژژژرو کث ژژژرر وسژژژط معسژژژ
زبژژژژان ان سیسژژژژی ،آمژژژژوزش ک ژژژژخ مربوطژژژژپ بژژژژپ روش م داور سژژژژث یر ،طژژژژی 12اسسژژژژپ ژژژژدری

اژژژژدن پژژژژهوهح از

آبژژژان مژژژا اژژژروا اژژژد وطژژژور مژژژدت ااژژژرای پژژژهوهح ضژژژدود  3مژژژا طژژژور کشژژژید ودر هژژژر ه ژژژپ 1اسسژژژپ 60د یهژژژپ
ای دا نژژژح آمژژژوزان حژژژز آمژژژوزش ژژژرار طرف ثژژژدن ابژژژزار اتژژژسی طژژژردآوری داد هژژژا در ایژژژ پژژژهوهح ،آزمژژژون
سژژژث ح مژژژر نژژژش ژژژورن  ،فژژژر

ژژژویری حر مژژژی بااژژژدن هم ثژژژی اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری

پژژژردازی ااژژژز اثاسژژژایی ژژژ یر آن بژژژر پژژژرورش نش یژژژز مژژژی بااژژژدن م موعژژژپ آزمژژژون هژژژای ژژژورن

بدیعژژژپ
اژژژام 12
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آزمژژژون اسژژژز کژژژپ بژژژپ ب.ژژژح هژژژای کشمژژژی،
نژژش بژژا واژ هژژژا ،مژژر نژژش بژژژا

ژژژویری ،اژژژثیداری،طبهپ بثژژژدی اژژژد انژژژد و بژژژدی ر یژژژخ مژژژر

ژژاویر و مژژر نژژژش بژژا تژژداها نامیژژژد مژژی اژژوندن اع بژژژار آزمژژون بژژژا روش

آزمژژژون م ژژژدد بژژژی  0/80ژژژا  0/90سکژژژر اژژژد اسژژژز عابدی2002،ر و بژژژا روش

ژژژثیگ بژژژرای کژژژ آزمژژژون و

بژژژژا اسژژژژ اد از روش آ ژژژژای کرونبژژژژا بژژژژرای میژژژژزان نش یژژژژز کژژژژ  0/78طژژژژزارش اژژژژد اسژژژژزن پژژژژ

از ا مژژژژا

اسسژژژات در هژژژر دو طژژژرو پژژژ آزمژژژون باورهژژژای هواژژژی و یژژژادطیری نژژژود ثظی ااژژژرا اژژژدن داد هژژژا بژژژا اسژژژ اد از
آمژژژژار هژژژژای وتژژژژی ی اژژژژام میژژژژان ی و انحژژژژرای معیژژژژار و آزمژژژژون حسیژژژژ واریژژژژان
 ،SPSS21مورد زیپ و حسی رارطرفزن

و بژژژژپ کمژژژژ

نر افژژژژزار

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

یافته های پژوهش
ادور ن 1ن ای آزمون پیح آزمون وپ

م غیرها

سیا ی

اب مار

بسط

انع ای
پذیری

پیح آزمون

اانی های
آماری

آزمون م غیرها
پ

آزمون

کث رر

آزمایح

کث رر

آزمایح

میان ی

13/67

12/77

14/25

15/67

انحرای معیار

3/57

4/79

3/65

3/26

عداد

32

32

32

32

میان ی

3/10

3

3/19

3/43

انحرای معیار

0/337

0/411

0/339

0/291

عداد

32

32

32

32

میان ی

4/90

4/51

4/08

6/52

انحرای معیار

1/62

1/58

1/49

0/375

عداد

32

32

32

32

میان ی

4/88

4/49

4/05

6/49

انحرای معیار

1/59

1/55

1/46

0/370

عداد

32

32

32

32
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با واژژپ بژژپ داد هژژای اژژدور اژژمار  ،1ژژاوت میژژان ی نمژژرات میژژزان نژژرد مهیژژا
اب مژژاری ،بسژژط ،انع ژژای پژژذیریر را بژژ وپژژ

هژژای نش یژژز سژژیا ی،

از آمژژوزش نشژژان مژژی دهژژد بثژژابرای مژژی ژژوان اسژژ دالر کژژرد طژژرو

آزمایشی کپ حز ژ یر آمژوزش بدیعژپ پژردازی بژود انژد نمژرات پژ

آزمژون اژان در مهایسژپ بژا پژیح آزمژون غییژر پیژدا

کرد اسز.
در ان ژژژژا آزمژژژژون کو واریژژژژان

الز اسژژژژز م روضژژژژات آنژژژژا یز بررسژژژژی اژژژژود ،کژژژژپ فژژژژرن نرمژژژژار بژژژژودن

م غیر وابس پ با اس اد از آزمون کسموطروی – اسمیرنوی یید اودن
ادور  .2آزمون بررسی نرمار بودن وزی م غیرهای پهوهح
م غیرها

عداد

میان ی

انحرای

آمار

س

معیار

کو موطروی

14.22

3/60

0.113

اب مار مر

64

18/98

4/93

0/162

0/073

بسط مر

64

19/84

6/27

0/138

0/63

انع ای پذیری

64

13/35

3/59

0/209

ابسیز سیا ی

64

مر

مر

0.074

0/157

معثی داری

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

معثژژژاداری مژژژامی داد هژژژای بژژژپ دسژژژز آمژژژد از آزمژژژون هژژژا

بژژژا واژژژپ بژژژپ داد هژژژای اژژژدور اژژژمار  ،2سژژژ

بیشژژژ ر از  0/05مژژژی بااژژژدن بثژژژابرای فژژژرن نرمژژژار بژژژودن داد هژژژا در مژژژورد مژژژامی داد هژژژا مژژژورد ییژژژد ژژژرار مژژژی-
طیردن ذا داد های پهوهح دارای وزی نرمار هس ثدن
ادور  3.ن ای بررسی هم ثی ایخهای رطرسیونی در پ
دراپ آزادی

مثب غییر

م موا م ذورات

پیح آزمون

832/84

طرو پیح آزمون

2/12

ن ا

3594/11

60

م موا

338033

64

نش یز دو طرو
میان ی م ذورات

1

832/84

1

2/12

F

13/9

/035

Sig
/000
0
/851
0

59/9

همژژژان ور کژژژپ در اژژژدور  3مشژژژاهد میاژژژود عامژژژ بژژژی طژژژرو و پژژژیح آزمژژژون نش یژژژز معثژژژادار نیسژژژزن
بژژژژژپ عبژژژژژارت دی ژژژژژر داد هژژژژژا از فژژژژژرن هم ثژژژژژی اژژژژژیخهای رطرسژژژژژیونی پشژژژژژ یبانی میکثژژژژژد ، F=0/035
Sig=0/851رن
ادور  .4ن ای آزمون ون بررسی فرن هم ثی واریان های س

س

معثاداری

0/768

دانح دو طرو در پ

آزمون

دراپ آزادی 2

دراپ آزادی 1

 Fمهدار

62

1

0/085
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بررسژژژی فژژژرن هم ثژژژی واریان هژژژا بژژژر اسژژژا
فژژژژرن هم ثژژژژی واریان هژژژژا بژژژژرای پژژژژ

آزمژژژون ژژژون اژژژدور 4ر نیژژژز نشژژژان دهثژژژد ی آن اسژژژز کژژژپ

آزمژژژژون دو طژژژژرو بر ژژژژرار اسژژژژز Sig=0/768 ، F=0/085رن ژژژژذا بژژژژا

بر راری پیح فرنهای الز  ،اس اد از آزمون حسی کوواریان
فرضیییییه 1ن اسژژژ اد از ا ژژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

بدیعژژژژپ پژژژژردازی در راژژژد ابسیژژژژز سژژژژیار مژژژر دانژژژژح آمژژژژوزان

زبان ان سیسی اسزن

ادور  .5ن ای آزمون حسی کوواریان

مثب غییرات

م از میباادن

م موا
م ذورات

برای یر روش بدیعپ پردازی بر راد سیار مر

دراپ آزادی

م ذورات

س
داری

هم راش

4/716

1

4/716

81/959

0/000

طرو

6/784

2

3/392

58/949

0/000

ن ا

2/129

37

0/058

ک

374/218

40

بژژژژا واژژژژپ بژژژژپ ن ژژژژای اژژژژدور  5و حسیژژژژ کوواریژژژژان
ژژژژدری

میان ی

F

معثی

بدیعژژژژپ پژژژژردازی بژژژژا سژژژژ

آزمژژژژون فرضژژژژیپ اور ا ژژژژر معثژژژژادار کژژژژاربرد روش

معثژژژژاداری Sig:0/000ر و F:58/949ر مژژژژورد ییژژژژد ژژژژرار مژژژژیطیژژژژردن بژژژژپ

عبژژار ی دی ژژر زمژژانی کژژپ ا ژژر پژژیح آزمژژون از روی ن ژژای مربژژو بژژپ طژژرو هژژا ضژژذی اژژود ،ژژاوت بژژی طژژرو -
هژژژا کث رر و آزمژژژایحر در سژژژ

معثژژژاداری  95درتژژژد معثژژژادار مژژژی بااژژژدن بثژژژابرای بژژژا اطمیثژژژان  95درتژژژد مژژژی

ژژژوان ط ژژژز کژژژپن اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز سژژژیار مژژژر دانژژژح آمژژژوزان

زبان ان سیسی اسز p < 0.05رن

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

فرضییییه .2اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز اب مژژژار مژژژر دانژژژح آمژژژوزان

زبان ان سیسی اسزن

ادور  6.ن ای آزمون حسی کوواریان
مثبژژژژژژژژژژژژژژ
غییرات

م مژژژژژژژژژژوا
م ذورات

برای یر روش بدیعپ پردازی در راد ابسیز اب مار

دراژژژژژژژژژژژژپ
آزادی

میژژژژژژژژژژان ی

F

م ذورات

سژژژژژژژژژژژژژ
معثی داری

هم راش

127/885

1

127/885

184/054

0/000

طرو

195/162

2

97/581

140/440

0/000

ن ا

25/709

37

0/695

ک

990/716

40

بژژا واژژپ بژژپ ن ژژای اژژدور  6و حسیژژ کوواریژژان
پژژردازی در راژژد ابسیژژز اب مژژار بژژا سژژ

آزمژژون فرضژژیپ اور ا ژژر معثژژادار کژژاربرد روش ژژدری

معثژژاداری Sig:0/000ر و F:140/440ر مژژورد ییژژد ژژرار مژژیطیژژرد

بدیعژژپ
< p

0.05رن
فرضیه .3اس اد از ا وی دری
در در

زبان ان سیسی اسزن

بدیعپ پردازی در راد ابسیز بسط مر دانح آموزان مؤ ر ر از روش آموزش سث ی
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ادور  .7ن ای

حسی کوواریان

مثب غیرات

م موا م ذورات

فرضیپ سو برای یر روش بدیعپ پردازی در راد ابسیز اب مار
دراپ
آزادی

م ذورات

معثاداری

هم راش

11/303

1

11/303

7/298

0/009

طرو

1337/656

2

668/828

431/859

0/000

ن ا

88/277

57

1/549

ک

23010/000

60

بژژژژا واژژژژپ بژژژژپ ن ژژژژای اژژژژدور  7و حسیژژژژ کوواریژژژژان
ژژژژدری

میان ی

مهدار F

س

بدیعژژژژپ پژژژژردازی بژژژژا سژژژژ

معثژژژژاداری Sig:0/000ر و F:431/859ر مژژژژورد ییژژژژد ژژژژرار مژژژژیطیژژژژردن

بثژژژابرای مژژژی ژژژوان ط ژژژز کژژژپن اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
آموزان مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز اب مژژژار مژژژر دانژژژح

زبان ان سیسی اسز p < 0.05رن

فرضییییه .4اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
آموزان مؤ ر ر از روش آموزش سث ی در در

آزمژژژژون فرضژژژژیپ دو ا ژژژژر معثژژژژادار کژژژژاربرد روش

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز انع ژژژای پژژژذیری مژژژر دانژژژح

زبان ان سیسی اسزن

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...
ادور  .8ن ای

حسی کوواریان
م موا

مثب غیرات

م ذورات

فرضیپ ااار برای یر روش بدیعپ پردازی در راد ابسیز انع ای پذیری
دراپ
آزادی

میان ی
م ذورات

هم راش پیح آزمونر

93/755

1

93/755

طرو

2884/433

2

1442/217

ن ا

216/550

57

3/799

ک

26663/000

60

بژژژا واژژژژپ بژژژژپ ن ژژژژای اژژژژدور  8و حسیژژژژ کوواریژژژان
ژژژژدری

بژژژژا سژژژژ

مهدار
F
/678
24
/618
379

س

معثاداری

0/000

0/000

آزمژژژژون فرضژژژژیپ سژژژژو ا ژژژژر معثژژژژادار کژژژژاربرد روش

معثژژژژاداری Sig:0/000ر و F: 379/618ر مژژژژورد ییژژژژد ژژژژرار مژژژژیطیژژژژردن بژژژژپ عبژژژژار ی دی ژژژژر

زمژژژانی کژژژپ ا ژژژر پژژژیح آزمژژژون از روی ن ژژژای مربژژژو بژژژپ طژژژرو هژژژا ضژژژذی اژژژود ،ژژژاوت بژژژی طژژژرو هژژژا کث رر و
آزمژژژایحر در سژژژ

معثژژژاداری  95درتژژژد معثژژژادار مژژژی بااژژژدن بثژژژابرای بژژژا اطمیثژژژان  95درتژژژد مژژژی ژژژوان ط ژژژز

کژژژپ اسژژژ اد از ا ژژژوی ژژژدری
از روش آموزش سث ی در در

بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد ابسیژژژز انع ژژژای پژژژذیری مژژژر دانژژژح آمژژژوزان مژژژؤ ر ر

زبان ان سیسی اسز p < 0.05رن
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بحث و نتیجه گیری
پژژژهوهح ضاضژژژر بژژژا هژژژدی اثاسژژژایی ا ژژژرات ا ژژژوی ژژژدری

بدیعژژژپ پژژژردازی بژژژر پژژژرورش نش یژژژز دانژژژح

زبژژژان ان سیسژژژی و مهایسژژژپ آن بژژژا ا ژژژوی ژژژدری

سژژژث ی ان ژژژا طرف ژژژپ اسژژژزنبا بررسژژژی نمژژژرات

آمژژژوزان در در

پژژژیح آزمژژژون آاژژژمار اژژژدکپ میژژژان نمژژژرات دو طژژژرو طژژژوا وآزمژژژایح در اب ژژژدا از حژژژار نش یژژژز ژژژاوت
معثژژژاداری واژژژود ندااژژژز امژژژا پژژژ
پژژژ

از طذرانژژژدن دور آموزاژژژی بدیعژژژپ پژژژردازی بژژژپ مژژژدت 12اسسژژژپ وااژژژرای

آزمژژژون ومهایسژژژپ ن ژژژای آن بژژژا ن ژژژای ضاتژژژ از پژژژیح آزمژژژون مشژژژ.ی طردیژژژد کژژژپ میژژژان نمژژژرات دو طژژژرو

طژژژوا وآزمژژژایح در آزمژژژون نش یژژژز ژژژاوت معثژژژادار واژژژود داردن ن ژژژای ایژژژ پژژژهوهح بایاف ژژژپهژژژای حهیهژژژات
افژژژژژرادی هم ژژژژژون مژژژژژوا 2010ر نژژژژژوالن 2002ر سژژژژژا 2010ر پا ریمژژژژژا 2006ر وا مژژژژژر 2009ر هم.ژژژژژوانی
داردن مژژژا پژژژهوهح هژژژای مژژژذکور بژژژپ ایژژژ ن ی ژژژپ دسژژژز یاف ژژژپ انژژژد کژژژپ ژژژ یر روش بدیعژژژپ پژژژردازی بژژژر نش یژژژز
معثژژژادار اسژژژز وبژژژا اسژژژ اد از ایژژژ روش مژژژی ژژژوان نش یژژژز دانژژژح آمژژژوزان را افژژژزایح دادن در بیژژژی ن ژژژای ایژژژ
حهیهژژژات مژژژی ژژژوان ط ژژژز :در کژژژش

هژژژای نژژژش  ،فمژژژر بژژژیح از ضافظژژژپ ارزش داردن معسژژژ عژژژادر بژژژی امثیژژژز

روانژژژی و آزادی بر ژژژرار مژژژی سژژژازد ژژژا دانژژژح آمژژژوزان ب وانثژژژد ریسژژژ
اسژژژز در ضژژژا ی کژژژپ در کژژژش

در

کثثژژژدن معسژژژ هژژژدایز طژژژر و سژژژای کثثژژژد

غیژژژر نژژژش  ،معسژژژ مه ژژژدر اسژژژز وسژژژ.ز در بثژژژد زمژژژان ،غیژژژر ضسژژژا

بژژژپ

نیازهژژژای اضساسژژژی دانژژژح آمژژژوزان ،مهیژژژد بژژژپ نظژژژ ودادن اطشعژژژات اسژژژز ن بثژژژابرای روش بدیعژژژپ پژژژردازی بژژژر
نش یژژژز دانژژژح آمژژژوزان ژژژ یر بیشژژژ ری نسژژژبز بژژژپ روش سژژژث ی طذااژژژ پ اسژژژزن اژژژیو هژژژای آموزاژژژی ویژژژاددهی بژژژا
راژژژژد نش یژژژژز دانژژژژح آمژژژژوزان ار بژژژژا مسژژژژ هی داردن معسژژژژ مژژژژی وانژژژژد بژژژژا ای ژژژژاد مو عیژژژژز هژژژژای پویژژژژا و
بران یزانثژژد در یژژادطیری ،دانژژح آمژژوزان را یژژاری کثژژد ژژا بژژا واژژپ بژژپ عشئژژ و وانژژایی هژژای نژژویح دسژژز بژژپ
ربژژژژپ ویژژژژادطیری بزنثژژژژد وبژژژژدی ر یژژژژخ زمیثژژژژپ الز بژژژژرای ظاژژژژور نش یژژژژز را در آناژژژژا فژژژژراه نمژژژژودن
طسی ژژژژورد 1967ر ناژژژژار عث ژژژژر را بژژژژرای نش یژژژژز براژژژژمرد اسژژژژز کژژژژپ مژژژژاهی ی آموزاژژژژی دارنژژژژد :سژژژژیا ی،
انع ژژژای پژژژذیری ،اب مژژژار و بسژژژطن عث ژژژر سژژژیا ی بژژژپ کمیژژژز یژژژا عژژژداد ایژژژد هژژژا ،انع ژژژای پژژژذیری بژژژپ ثژژژوا

حور ناای از آموزش بر مبثای ا وی ...

وطونژژاطونی ایژژد هژژا ،اب مژژار بژژپ مثح ژژر بژژپ فژژرد بژژودن یژژا غیژژر معمژژو ی بژژودن ایژژد هژژا و بسژژط بژژپ ازئیژژات ایژژد
هژژژا مربژژژو مژژژی اژژژودن مژژژرور پهوهحهژژژای نش یژژژز نیژژژز بیژژژان ر آن اسژژژز کژژژپ نش یژژژز در رکیژژژخ عثاتژژژر اتژژژسی
نژژژود یعثژژژی سژژژیا ی ،انع ژژژای پژژژذیری ،اب مژژژار و بسژژژطر حژژژز ژژژ یر آمژژژوزش افژژژزایح یاف ژژژپ و بژژژپ ویژژژه وانژژژایی
اب مژژژژار از ااژژژژح محسوسژژژژی برنژژژژوردار مژژژژی اژژژژود طوکارت ،دانژژژژدارت وسژژژژویسو2012،رن باژژژژر طیژژژژری از ایژژژژ
اژژیو آموزاژژی بژژپ دانژژح آمژژوزان ایژژ ا ممژژان را مژژی دهژژد ژژا پاسژژا و ایژژد هژژای فراوانژژی در ار بژژا بژژا موضژژوا
ادیژژژد کژژژپ اضیانژژژ مممژژژ اسژژژز بژژژا آن برنژژژورد ندااژژژ پ بااژژژثد از نژژژود بژژژروز دهثژژژد .ژژژذا بژژژپ همژژژی عسژژژز دانژژژح
آمژژژوزان طژژژرو آزمژژژایح از نظژژژر سژژژیا یز ،وضژژژعیز م سژژژوح ژژژری نسژژژبز بژژژپ طژژژرو کث ژژژرر دااژژژ ثدن از ایژژژ رو
در اژژژیو هژژژای سژژژث ی درسژژژی کژژژپ معسژژژ محژژژور اسژژژز وفراطیژژژران ظژژژروی نژژژا ی محسژژژوح مژژژی اژژژوند کژژژپ معسژژژ
وظی ژژژپ دارد م ا ژژژخ را بژژژپ طژژژور یژژژ

طرفژژژپ بژژژپ آناژژژا ان هژژژار دهژژژد واژژژاطردان اژژژرأت ضژژژری زدن را ندارنژژژد ،نمژژژی

ژژژوان ان ظژژژار اب مژژژار دااژژژزن بثژژژابرای مژژژی ژژژوان ادعژژژا کژژژرد کژژژپ ژژژدری

طبژژژ ا ژژژوی بدیعژژژپ پژژژردازی باعژژژث

افژژزایح ابسیژژ ز اب مژژار بژژپ پاسژژا هژژا ،ایژژد هژژا وفعا یژژز هژژای دانژژح آمژژوزان مژژی اژژود ،بژژپ عبژژارت دی ژژر باژژر
طیژژژری از ایژژژ ا ژژژوی ژژژدری  ،زمیثژژژپ را بژژژرای بژژژروز ایژژژد هژژژای اب مژژژاری دانژژژح آمژژژوزان فژژژراه مژژژی کثژژژدن
همچثژژژی ن ژژژای نشژژژان داد کژژژپ باژژژر طیژژژری از ا ژژژوی بدیعژژژپ پژژژردازی مژژژی وانژژژد ایژژژ را در دانژژژح آمژژژوزان راژژژد
دهژژژد کژژژپ در برنژژژورد بژژژا مسژژژای ومشژژژمشت هث ژژژامی کژژژپ غییژژژر اژژژم داد ویژژژا از بعژژژد دی ژژژری م ژژژرپ مژژژی
طردنژژژد ،ااژژژز فمژژژر نژژژود را غییژژژر داد و بژژژا مسژژژ پ همسژژژو اژژژوندن ایژژژ موضژژژوا بژژژرنشی نظژژژر و عمژژژ عژژژداد
زیژژژادی از مربیژژژان اسژژژزن اژژژرا کژژژپ بسژژژیاری از معسمژژژان همژژژوار اژژژاطردان را شژژژوی مژژژی کثثژژژد ژژژا سژژژئوار هژژژا را
عیثژژژا همانثژژژد مژژژ ک ژژژاح پاسژژژا داد وبژژژپ همژژژان ا وهژژژای پژژژیح بیثژژژی اژژژد واژژژپ نمایثژژژدن ن ی ژژژپ ایژژژ روش راژژژد
دانژژژح آمژژژوزان ژژژا بی وغیژژژر ابژژژ انع ژژژای اسژژژز کژژژپ بژژژپ ایژژژ ماژژژ بایسژژژ ی بژژژا وااژژژات الز وآمژژژوزش هژژژای
مثاسژژژخ مربیژژژان ،معمژژژان و دسژژژز انژژژدرکاران عسژژژی و ربیژژژز واژژژپ نژژژاا مبژژژذور طژژژرددن ازم مژژژوا یاف ژژژپ هژژژا
ومژژژوارد ارایژژژپ اژژژد در بحژژژث ایژژژ م ا عژژژپ ،ن ی ژژژپ طیژژژری مژژژی اژژژودکپ اسژژژ اد از روش بدیعژژژپ پژژژردازی در راژژژد
نش یژژژز مژژژی اژژژود و بژژژپ معسمژژژی کمژژژ
مواژژژخ راژژژد ژژژو

مژژژی کثژژژد ب وانثژژژد بژژژا اسژژژ اد مثاسژژژخ از انژژژواا روش ژژژدری

فعژژژار

مژژژر  ،نش یژژژز ،اع مژژژاد بژژژپ ن ژژژ  ،روضیژژژپ کاواژژژ ری سهژژژ دانحآمژژژوز اژژژوند و با کیژژژد بژژژر
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 طژژژا هژژژای مژژژو ر ری، رویمردهژژژای مب ثژژژی برآمژژژوزش مثاسژژژخ در راسژژژ ای حهژژژ اهژژژدای کسیژژژدی ایژژژ در
شژژژژی آن بژژژژر ار هژژژژای م غیرهژژژژای مژژژژورد.بدیعژژژژپ پژژژژردازی وا رب

بردارنژژژژدنبا واژژژژپ بژژژژپ اهمیژژژژز روش ژژژژدری

بدیعژژژژپ پژژژژردازی بژژژژپ تژژژژورت کارطژژژژاهی ودور هژژژژای ضژژژژم نژژژژدمز بژژژژرای

آموزش روش ژژژژدری،بررسژژژژی

پیشثااد می طرددن،معسمی بپ مثظور بابود نش یز با ر دانح آموزان
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