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آهَظاى پبیِ چْبضم اثتسایی زض فطایٌس  ثطضؾی اؾتؼسازّبی زاًف

 قٌبؾبیی ٍ ّسایت اؾتؼسازّبی ثطتط

 ٣5اـ ٨٣یـ٤غگاف

 ٠ض١غروا اؿغم ی٣٨ـیك  ٠ضـ٢ آیحی،  ١ّیغ آزادگاف

 

 چکیغق

ةؼ٣ا٠ػ٥  ٦ام آ٨٠زقی ةػؼام ًؼاصػی ٦ام ٗؼدم یکی از ٠ـا ٜ ١٧٠ی اؿث ک٥ در ٣ُاـ ج٘اكت

گػؼدد  گیؼد( ای٢ ا٠ؼ ةاّػخ ٠ی آ٨٠زاف ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار ٠ی ب ةااؿحْغاد٦ام دا٣فدرؿی ٠ح٤اؿ

آ٨٠زاف ةا قاداةی زػ  ٠غرؿ٥ ق٣٨غ ك یادگیؼم كاْٚی را جسؼة٥ ١٣ای٤غ( ةػ٥ ١٦ػی٢  ک٥ دا٣ف

 ٦ػام ْٗاٝیثقػغق ك ةػؼام رقػغ آف  آ٠ػ٨زاف ق٤اؿایی دٝیٜ ٣یاز اؿث جا اؿػحْغاد٦ام دا٣ػف

آ٨٠زاف پای٥ چ٧ػارـ  ٣یؽ ةا٦غؼ ق٤اؿایی اؿحْغاد٦ام دا٣ف ٤٠اؿب ارا ٥ ق٨د( پژك٦ف صاوؼ

آكرم اًالّػػات از ٠ٛیػػاس ق٤اؿػػایی  اةحػػغایی قػػ٧ؼ ةیؼز٤ػػغ مػػ٨رت گؼٗػػث( ةػػؼام ز١ػػِ

اًالّػات ةػؼ اؿػاس آ٠ػار  كجضٞیٜ جسؽیػ٥آ٨٠زاف ةااؿحْغاد دكرق اةحغایی اؿح٘ادق قغ ك  دا٣ف

٦ػام اؿػحْغاد  ٠ػ٨زاف در صػ٨زقآ ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی ا٣ساـ قغ( ٣حایر ٣كاف داد کػ٥ دا٣ػف

چ٤ی٢ ٣حایر ٣كػاف داد  ةاق٤غ( ٦ٟ کال٠ی، ٤٦ؼم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گ دی٤ی در ؿٌش ظ٨  ٠ی

ق٨د  آ٨٠زاف در ؿٌش ٠ح٨ؿي ٚؼار دارد( ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ پیك٧٤اد ٠ی ک٥ اؿحْغاد ٗىایی دا٣ف

٨٠زقػی در ٦ایی ةػ٥ ١٦ػؼاق جنػاكیؼ آ آ٨٠زاف، ْٗاٝیث ک٥ ةؼام رقغ اؿحْغاد ٗىایی در دا٣ف

 ةؼ٣ا٥٠ درؿی گ٤سا٣غق ق٨د(
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 همسهِ

ام ًتیْی ٠ك٨٧د اؿث ك در ًػ٨ؿ جػاریط  ٨٤ّاف پغیغق ٦ا ة٥ ٦ام ٗؼدم در ا٣ـاف كز٨د ج٘اكت

ی اؿػث ٦ام ٗؼدم یکی از ٠ـا ٜ ١٧٠ػ ٨١٦ارق ٨٠ردج٨ز٥ ز٨ا٠ِ گ٣٨اگ٨ف ة٨دق اؿث( ج٘اكت

٦ام آ٨٠زقی ةا ج٨زػ٥  ام ةؼظ٨ردار اؿث ك ٣ُاـ ٦ا از زایگاق كیژق ک٥ در جْٞیٟ ك جؼةیث ا٣ـاف

٦ػام  ام ٠ح٤اؿػب ةػا َؼٗیػث ٦ام ٗػؼدم ةػ٥ د٣تػاؿ گ٤سا٣ػغف جسؼةیػات ٠غرؿػ٥ ة٥ ج٘اكت

# ایػ٢ ا٠ػؼ -++-ةاقػ٤غ $آیؽ٣ػؼ،  آ٨٠زاف در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ی اؿحْغادم، ٣یاز٦ا ك ّالیٙ دا٣ف

ظػ٨د را ةػا  ٦ػام ْٗاٝیثقػ٣٨غ،  آ٠ػ٨زاف ةػا قػاداةی زػػ  ٠غرؿػ٥  ؼدد ک٥ دا٣فگ ةاّخ ٠ی

#( ةػؼ ایػ٢ .,+-، ,د٤٦غ ك ٝػت یادگیؼم كاْٚی را جسؼة٥ ک٤٤ػغ $پحؼكجػا ا٣ساـ  ٣٘ؾ اّح١ادة٥

 ق٨د( ٦ام آ٨٠زقی ٠ضـ٨  ٠ی ٨٤ّاف یکی از كَایٖ ٣ُاـ اؿاس ق٤اؿایی اؿحْغاد٦ا ة٥

درؿحی م٨رت گیؼد ةایػغ ٨ّا٠ػٜ جثدیؼگػػار ك  غاد٦ا ة٥ک٥ ٗؼای٤غ ق٤اؿایی اؿحْ ةؼام ای٢

# ةػػؼام ق٤اؿػػایی 3++-$ -آ٠ػػ٨زاف ةااؿػػحْغاد ٠كػػعل گؼد٣ػػغ( گا٣یػػ٥ ٦ػػام دا٣ػػف كیژگػػی

٨ّا٠ٜ ٠ضیٌی قػا٠ٜ ظا٣ػ٥، ٠غرؿػ٥، كاٝػغی٢،  جثدیؼاؿحْغاد٦ا در ٣ُاـ آ٨٠زقی ة٥ ةؼرؿی 

٦ام ظػ٨د  ٠ٌا٥ْٝ # در0++-$ .# ك ٗٞغ٨٦ؿ٢.,+-پؼدازد $٠ض١غ،  ٦ا ك ةؼظ٨رد٦ا ٠ی ْٗاٝیث

ج٨ا٣ػغ در  ک٤ػغ ك ٠ی جؼ ةػؼكز ٠ی آ٨٠زاف ةااؿحْغاد ک٥ در ؿ٤ی٢ پایی٢ ٦ام دا٣ف ةْىی كیژگی

ک٥ قػا٠ٜ داقػح٢ ٧٠ػارت ةػار ك یػا  د٦غ ٗؼای٤غ ق٤اؿایی ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار گیؼد را ارا ٥ ٠ی

ج٧٤ایی،  کؼدف ة٥ ٦ا، ؿٌش ةاریی از ا٣گیؽق، ج٧ْغ ك جالش، کار یادگیؼم ؿؼیِ در ةْىی ز٠ی٥٤

، 1ك گؼیگؼ٣کػ٨ 0، زػاركی٢/پػػیؼم ةػار ك ج٨ا٣ػایی ظ٨دارزیػاةی ٦ـػث $اؿػحؼ٣تؼگ جضؼیک

-+,,)# 
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در راؿػحام ق٤اؿػػایی ٗؼاگیػؼاف ٠ـػػحْغ ر٣ؽكٝػی ٠ػػغؿ ؿػ٥ ةْػػغم اؿػحْغاد را ارا ػػ٥ 

کػػارم ك ج٨ا٣ػػایی ةػػارجؼ از ؿػػٌش ٠ح٨ؿػػي  ١٣ػػ٨د کػػ٥ از ؿػػ٥ ٤ّنػػؼ ظالٚیػػث، ج٧ْػػغ

قػ٨د ك  ؿ ةػا ا٣حعػا  اؿػحعؼ اؿػحْغادم در ٠غرؿػ٥ آٔػاز ٠یقغق اؿث( ایػ٢ ٠ػغ جكکیٜ

٦ػام  ٦ػام ٦ػ٨ش ك آز٠ػ٨ف ٦ػام ؿػ٤حی ١٦چػ٨ف آز٠ػ٨ف آ٨٠زاف ةػا اؿػح٘ادق از ٢ٗ دا٣ف

٦ػػام ظالٚیػػث، چػػک  ٦ػػا آز٠ػػ٨ف اؿػػحْغاد جضنػػیٞی ق٤اؿػػایی ك در ک٤ػػار ایػػ٢ آز٠ػػ٨ف

 ٦ام ٠ْؼٗػػی از ؿػػ٨م كاٝػػغی٢، ارزیػػاةی ج٨ؿػػي دكؿػػحاف ك ٦ام ١ْٞ٠ػػی٢، ةؼگػػ٥ ٧ٗؼؿػػث

 #(0++-، ,گؼدد $٣ؽكٝی ظ٨دارزیاةی ٣یؽ اؿح٘ادق ٠ی

ق٤اؿایی ك رقغ اؿػحْغاد٦ا اٝگػ٨یی را ارا ػ٥ کػؼد کػ٥  ز٠ی٥٤# در.43,$ -٦اكارد گارد٣ؼ

ام از اؿػحْغاد٦ام  ٨٠ردج٨ز٥ ٠ؼةیاف ٣ُاـ آ٨٠زقی ٚػؼار گؼٗػث( اك اٗػؼاد را دارام ٠س٨١ّػ٥

ك  ٗػؼدم دركفٗػؼدم،  ٠یػافزةا٣ی، ٤٠ٌٛی ریاوػی، ٗىػایی، ٨٠ؿػیٛیایی، ةػغ٣ی ز٤تكػی، 

٦ػام ٣ـػتی در ج١ػاـ  دا٣غ ك ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ٦ؼ ٗؼد و٢١ دارا ةػ٨دف ج٨ا٣ػایی گؼا ٠ی ًتیْث

٦ػا  جؼ اؿػث( در ٣ُؼیػ٥ اؿػحْغاد٦ام چ٤غگا٣ػ٥ اك ١٦گػی ا٣ـػاف زةغق ٦ا آفاز  دریکی، ٦ا آف

ـػث ٦ اصحؼاـ ٚاةػ٦ٜػام اؿػحْغادم ٠ح٘ػاكت ك  در جؼکیػب ٦ا آفةااؿحْغاد ٦ـح٤غ ك ج٘اكت 

 #(+4.,$ةیاةا٣گؼد، 

# 430,ک٥ گارد٣ؼ ةؼ زػغایی اةْػاد گ٣٨ػاگ٨ف اؿػحْغاد جثکیػغ دارد؛ اؿػحؼ٣تؼگ $ درصاٝی

جثکیػغ دارد ك اؿػحْغاد را در  ٦ػا آفؿ٥ كز٧ی ة٨دف اؿحْغاد ةؼ دا٥٤٠ کار ٠كػحؼؾ  ز٠ی٥٤در

٦ػام  ٣اییک٤غ ك آف را ٠حكکٜ از ج٨ا ارجتاط ةا د٣یام درك٣ی، جسؼة٥ ك د٣یام ةیؼك٣ی ةؼرؿی ٠ی

 دا٣غ( ظالؽ ك ١ّٞی ٠ی جضٞیٞی،

کكػػ٨ر اركپػػایی مػػ٨رت گؼٗحػػ٥ اؿػػث  ,-٦ام اظیػػؼ ٠ٌاْٝػػاجی کػػ٥ ةػػؼ ركم  در ؿػػاؿ

٦ام رزـ  آ٠ػ٨زاف ةااؿػحْغاد ك ایسػاد ٗؼمػث د٦غ کػ٥ ج٨زػ٥ ةػ٥ ق٤اؿػایی دا٣ػف ٣كاف ٠ی

٦ػػام ج٨ؿػػ٥ْ  جػػؼی٢ پایػػ٥ ٦ػػا در ٠ضػػیي کالؿػػی ١ْ٠ػػ٨ؿ، یکػػی از ٧٠ػػٟ ةػػؼام رقػػغ آف
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#( ١٦چ٤ػػی٢ وػػؼكرت ج٨زػػ٥ ةػػ٥ اؿػػحْغاد٦ام /,+-، -ك ٠ٞػػؼ ,ث $ٗیچػػؼاٚحنػػادم ٦ـػػ

ؿػػ٤غ جضػػ٨ؿ ة٤یػػادی٢  1,آ٠ػػ٨زاف ةػػؼام دؿػػحیاةی ةػػ٥ ّػػغاٝث آ٨٠زقػػی ًتػػٙ ة٤ػػغ  دا٣ػػف

قػغق  ٦ػام صػاکٟ ةػؼ ٣ُػاـ آ٨٠زقػی کكػ٨ر ٠ٌؼح ٨٤ّاف یکػی از ارزش كپؼكرش ةػ٥ آ٨٠زش

ٞػػی ةػػؼام # ك در ؿػػ٤غ ةؼ٣ا٠ػػ٥ درؿػػی ٠+4.,اؿػػث $قػػ٨رام ّػػاٝی ا٣ٛػػال  ٗؼ٤٦گػػی، 

ا٣ـػػػاف در ّػػػی٢ »آ٠ػػػغق اؿػػػث5  ,*-*3,قػػػ٤اظحی ذیػػػٜ ة٤ػػػغ  جتیػػػی٢ ٠تػػػا٣ی ا٣ـاف

ةیػػاف  ,*-*2-ك ذیػػٜ ة٤ػػغ « ةؼظػػ٨ردارم از اؿػػحْغاد٦ام ٗػػؼاكاف دارام ٠ضػػغكدیث اؿػػث

پػػػیؼ ك ةؼظػػ٨ردار از َؼٗیػػث  ا٣ـػػاف ٨٠زػػ٨دم اؿػػث یادگیؼ٣ػػغق، جؼةیػػث»دارد  ٠ػػی

قػغق اؿػث کػ٥ ةؼ٣ا٠ػ٥ درؿػی ك  یافة ,*4*0چ٤ػی٢ درة٤ػغ  ٦ػٟ«( ٣ا٠ح٤ا٦ی رقػغ یاة٤ػغگی

٦ػام ٠ضیٌػی، ز٤ـػیحی ك ٗػؼدم ٠حػؼ ةیػاف ج٨زػ٥ کػؼدق ك در ایػ٢  جؼةیحی ةایغ ة٥ ج٘اكت

كپؼكرش ك قػػػ٨رام ّػػػاٝی  ظنػػػ٨ص از ا٣ٌْػػػاؼ رزـ ةؼظػػػ٨ردار ةاقػػػغ $كزارت آ٠ػػػ٨زش

#( ةػػػؼ اؿػػػاس ٠ضحػػػ٨ام اؿػػػ٤اد یادقػػػغق ق٤اؿػػػایی ك رقػػػغ ,4.,كپؼكرش،  آ٠ػػػ٨زش

٨٤ّاف یػک كَی٘ػ٥، پیكػؼكم ٣ُػاـ آ٨٠زقػی ٚػؼار دارد( ةػ٥  ةػ٥آ٠ػ٨زاف  اؿحْغاد٦ام دا٣ف

آ٠ػ٨زاف  ٦ػام ٗػؼدم در دا٣ػف ١٦ی٢ دٝیٜ ٣ُاـ آ٨٠زقی کكػ٨ر ةا٦ػغؼ ج٨زػ٥ ةػ٥ ج٘ػاكت

ك رقػػغ اؿػػحْغاد٦ام آ٣ػػاف ًػػؼح قػػ٧ا  را ةػػؼام ق٤اؿػػایی ك ٦ػػغایث اؿػػحْغاد٦ام ةؼجػػؼ 

قػ٨د کػ٥ ةػا  آ٠ػ٨زم اًػالؽ ٠ی ازؼا ٨١٣دق اؿػث( در ایػ٢ ًػؼح اؿػحْغاد ةؼجػؼ ةػ٥ دا٣ػف

قػػغف ةػػ٥ ٗػػؼدم ةؼزـػػح٥ ك کارآ٠ػػغ را  ٦ػػام ذاجػػی ظػػ٨د، ا٠کػػاف جتغیٜ ج٨زػػ٥ ةػػ٥ كیژگػػی

ج٨ا٣ػػغ در ظٞػػٙ ك گـػػحؼش ّٞػػٟ، ٤ٗػػاكرم، ٤٦ػػؼ، اد ، ٗؼ٤٦ػػگ ك ٠ػػغیؼیث  دارد ك ٠ی

٦ػػام اؿػػال٠ی ادؼگػػػارم ةػػارز داقػػح٥ ةاقػػغ ك ٨٠زػػب ؿػػؼّث  کكػػ٨ر در چػػارچ٨  ارزش

٦ػػام رزـ ةػػؼام  ٝػػی ٤٦ػػ٨ز ز٠ی٤ػػ٥ةعكػػیغف ةػػ٥ پیكػػؼٗث ك اّػػحالم کكػػ٨ر گػػؼدد ك

ق٤اؿایی کا٠ػٜ ك ةػؼكز اؿػحْغاد٦ام كیػژق اك ٗػؼا٦ٟ ٣كػغق اؿػث $ة٤یػاد ٠ٞػی ٣عتگػاف ك 

 #(-4.,كپؼكرش،  كزارت آ٨٠زش
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ام اؿث ک٥ ٨٠رد جثکیغ ر٦تؼ ٠ُْٟ ا٣ٛال   ق٤اؿایی ك ٦غایث اؿحْغاد٦ام ةؼجؼ ٠ـئ٥ٞ

راؿحام آف، ًؼح ق٤اؿػایی  ٣ُؼاف کك٨ر اؿث ک٥ در اؿال٠ی ك ٥١٦ ا٣غیك٤١غاف ك ماصب

٨٤ّاف ٣عـحی٢ ؿ٤غ رؿػ١ی ٠ث٨٠ریػث ة٤یػاد ٠ٞػی  ك ٦غایث اؿحْغاد٦ام ةؼجؼ $ق٧ا # ة٥

ا٤٠ػام  ةػ٥ جنػ٨یب اّىػام ٦یئث 31.,*,,*0-آ٨٠زم، در جػاریط  ٣عتگاف در ص٨زق دا٣ف

 ,4.,*/*2ز٧١ػ٨ر رؿػیغ ك آظػؼی٢ امػالصات آف ٣یػؽ در جػاریط  ة٤یاد ة٥ ریاؿػث ر یؾ

٨د از اؿحْغاد ةؼجؼ در ای٢ ًؼح، اؿحْغاد جضنػیٞی ك جیؽ٨٦قػی ٣یـػث؛ جن٨یب قغ( ٠ٛن

٦ػام اؿػحْغادم $١٦ا٤٣ػغ اؿػحْغاد٦ام ٤٦ػؼم،  ةٞک٥ ج٨ا٣ایی ةؼزـح٥ در ٦ؼیک از صػ٨زق

زـ١ا٣ی ك ٔیؼق# ٦ـث( ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ اؿح٘ادق  )٤٠ٌٛی، ٗىایی، زةا٣ی، صؼکحی )ریاوی

پؼداز٣ػغ، ةػ٥ کػار  اؿحْغاد جضنیٞی ٠ػی٦ا ك اةؽار٦ایی ک٥ مؼٗان ة٥ ؿ٤سف ٨٦ش ك  آز٨٠ف

ظ٨اف ك پؼصا٥ُٗ ٠غرؿ٥ ٣ع٨ا٤٦غ  آ٨٠زاف درس قغق ٣یؽ ٝؽك٠ان دا٣ف ٣یا٠غق ك اٗؼاد ق٤اؿایی

آ٨٠زاف ةااؿحْغاد ةؼجؼ در ٠ضیي ٠غرؿ٥، ةػا ٠ض٨ریػث  ة٨د( ٗؼای٤غ ق٤اؿایی ك ٦غایث دا٣ف

قػثف مػ٨رت  ٠غرؿ٠٥ْٟٞ ك دیگؼ ٨ّا٠ٜ آ٨٠زقی ك جؼةیحی ك ةغكف زغاؿازم از کالس ك 

قغق در ةـحؼ ز٣غگی ٨١ْ٠ؿ ك جضنیٜ ّادم ظ٨د، ٠ـیؼ  ة٤اةؼای٢ اٗؼاد ق٤اؿایی پػیؼد؛ ٠ی

كپؼكرش،  گیؼ٣غ $ة٤یاد ٠ٞی ٣عتگػاف ك كزارت آ٠ػ٨زش جْاٝی اظحنامی ظ٨د را در پیف ٠ی

,.4-)# 

ةػا  +4.,٣عـحی٢ اٚغا٠ات زػغم ةػؼام ١ّٞیػاجی ١٣ػ٨دف ایػ٢ ا٠ػؼ از ٣ی١ػ٥ دكـ ؿػاؿ 

ریؽم آٔازگؼاف در ة٤یاد ٠ٞی ٣عتگاف ك جكػکیٜ ؿػحاد  م ادارق کٜ پژك٦ف ك ةؼ٣ا٥٠گیؼ قکٜ

كپؼكرش آٔاز قغ ك ٣عـحی٢ ٠ؼص٥ٞ ازؼام آز٠ایكػی آف در  ٠ؼکؽم ازؼایی در كزارت آ٨٠زش

در ٦٘ث اؿحاف آذرةایساف قؼٚی، امػ٧٘اف، اٝتػؼز، ظؼاؿػاف ز٤ػ٨ةی،  ,4)-4ؿاؿ جضنیٞی 

مػ٨رت  ٦ػا، ایػ٢ ًػؼح ة٥ اف ازؼا گؼدیغ ك ةؼ اؿاس یاٗح٥ظؼاؿاف ق١اٝی، کؼ٠ا٣كاق ك ٦ؼ٠ؽگ

 ةؼام پای٥ چ٧ارـ دكرق اةحغایی ازؼا گؼدیغ( .4)/4ٗؼاگیؼ در ؿاؿ جضنیٞی 

آ٠ػ٨زاف ةااؿػحْغاد دكرق اةحػغایی  در ای٢ ًؼح، اؿحْغاد ةؼ اؿاس ٠ٛیاس ق٤اؿایی دا٣ػف

ک٤ػغ( ١ْٞ٠ػاف  ی٘ػا ٠یگیؼد ك ٠ْٟٞ ٣ٛف اؿاؿی را در ٗؼای٤غ ق٤اؿایی ا ٨٠ردؿ٤سف ٚؼار ٠ی
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٦ػا  آ٠ػ٨زاف در کػالس درس ٣ـػتث ةػ٥ ؿػ٤سف اؿػحْغاد آف ٦ام دا٣ػف ةا ٠كا٦غق ْٗاٝیث

درز٠ی٥٤ ٠عحٖٞ قا٠ٜ کال٠ی، ریاوی، ٤٦ؼم، ٗىایی، كرزقی، ازح١ػاّی، ٗؼ٤٦ػگ دی٤ػی ك 

# آ٠ػغق ,٦ا در زػغكؿ $ آ٨٠زاف در ٦ؼ یک از ص٨زق ٦ام دا٣ف ١٣ای٤غ ک٥ كیژگی ٨ّٞـ اٚغاـ ٠ی

 اؿث5

 (1391ّبی اؾتؼسازی )ثٌیبز هلی ًرجگبى،  آهَظاى زض ّط یه اظ حَظُ ّبی زاًف (: ٍیػگی1ٍل )خس

 ٦ا كیژگی ٦ام اؿحْغادم ص٨زق

 کال٠ی
داقح٢ دا٥٤٠ ٕٝات زیاد، اؿح٘ادق از كاژگاف پیكؼٗح٥، ٚغرت ةیاف ةار، ٨٣قح٢ 

 راصحی، یادآكرم ؿؼیِ ٠ٌاٝب، درؾ اًالّات ادةی داؿحاف ة٥

 ریاوی
ت در ٠ضاؿتات ك ا٣ساـ ؿؼیِ آف، درؾ ركاةي ٤٠ٌٛی، پكحکار در صٜ ٠ـا ٜ ٧٠ار

 ٦ام ٗکؼم اّغاد پیچیغق ریاوی، ا٣ساـ ةازم

 ٤٦ؼم
 ٦ام ْٗاٝیث٧٠ارت ةار در ٣ٛاقی، درؾ ٠٘ا٦یٟ ٤٦ؼم ك ج٘ـیؼ آف، ک٤سکاكم در 

 ٤٦ؼم

 ٗىایی
٨١دار٦ا، یاةی، ٚغرت جسـٟ ةار، درؾ جناكیؼ ك ٣ ظ٨ا٣ی، ز٧ث ٧٠ارت در ٣ٛك٥

 ج٨ا٣ایی در ٧ٟٗ اقکاؿ ٤٦غؿی

 كرزقی
٧٠ارت در یک یا چ٤غ رقح٥ كرزقی، جٛٞیغ از صؼکات دیگؼاف، ج٨ا٣ایی صؼکحی ةار، 

 اؿح٘ادق از زةاف ةغف در ٤٦گاـ مضتث کؼدف

 ازح١اّی
٦ا، داقح٢ دكؿحاف  د٦ی ْٗاٝیث ج٨ا٣ایی در آ٨٠زش ة٥ دیگؼاف، ج٨ا٣ایی در ؿاز٠اف

 ک٤حؼؿ اصـاؿاتزیاد، ج٨ا٣ایی در 

 ٗؼ٤٦گ دی٤ی
درؾ ةار ٣ـتث ة٥ ٠ـا ٜ ٠ػ٦تی، یادگیؼم ؿؼیِ ٚؼآف ك ٠تاصخ ٠ػ٦تی، پكحکار 

 در ٠ٌا٥ْٝ کحب دی٤ی، ارا ٥ ؿؤارت زیاد در ظن٨ص آٗؼی٤ف ك ز٧اف ظٞٛث

 ٨ّٞـ

٦ام  ١ّٞی ك آز٠ایكگا٦ی، ج٨ز٥ ة٥ كیژگی ٦ام ْٗاٝیث٧٠ارت در ا٣ساـ 

زیـث، داقح٢ اًالّات  ج٨ز٥ ة٥ ٠ـا ٜ ٠ضیي یْی،٦ام ًت ق٤اظحی پغیغق زیتایی

 ٦ا ك ٔیؼق زیاد در ٨٠رد صی٨ا٣ات، صكؼات، گیا٦اف، ؿ٤گ

 

آ٨٠زاف ك ازؼام ًػؼح قػ٧ا ، ایػ٢  صاؿ ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث ق٤اؿایی اؿحْغاد٦ام دا٣ف
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٦ػام اؿػحْغادم  آ٨٠زاف پای٥ چ٧ارـ اةحػغایی در صػ٨زق پژك٦ف ةا٦غؼ ةؼرؿی كوْیث دا٣ف

 ت گؼٗث(٠عحٖٞ م٨ر

 ضٍـ

آ٨٠زاف پای٥ چ٧ارـ اةحغایی ق٧ؼ  پی١ایكی اؿث( زا٥ْ٠ آ٠ارم آف دا٣ف )پژك٦ف صاوؼ ج٨می٘ی 

آ٨٠ز  دا٣ف ,+/٣٘ؼ ٦ـث( ٥٣٨١٣ پژك٦ف قا٠ٜ  +0+.قا٠ٜ  .4)/4ةیؼز٤غ در ؿاؿ جضنیٞی 

آكرم اًالّات از ٠ٛیاس  ٨ُ٤٠ر ز١ِ ام ا٣حعا  قغ٣غ( ة٥ ام چ٤غ٠ؼص٥ٞ ة٨د ک٥ ة٥ ركش ظ٨ق٥

آ٨٠زاف ةااؿحْغاد دكرق اةحغایی اؿح٘ادق قغ( ای٢ ٠ٛیاس ةؼام ٠كا٦غق ك ارزیاةی  اؿایی دا٣فق٤

آ٨٠زاف درز٠ی٥٤ اؿحْغاد کال٠ی، ریاوی، ٤٦ؼم، ٗىایی، كرزقی،  ٦ام دا٣ف ٠ْٟٞ از ج٨ا٣ایی

گ٨ی٥  .,گ٨مج اؿحْغاد کال٠ی،  /,ك ٨ّٞـ ٦ـث( در ای٢ ٠ٛیاس  ازح١اّی، ٗؼ٤٦گ دی٤ی

گ٨ی٥ اؿحْغاد كرزقی،  ,,گ٨ی٥ اؿحْغاد ٗىایی،  /,گ٨ی٥ اؿحْغاد ٤٦ؼم،  -,، اؿحْغاد ریاوی

گ٨ی٥ اؿحْغاد ٨ّٞـ را  /,گ٨ی٥ اؿحْغاد ٗؼ٤٦گ دی٤ی ك  -,گ٨ی٥ اؿحْغاد ازح١اّی،  +,

 ++,ظؼدق ٠ٛیاس ك  3قغق اؿث ک٥ در٠س٨١ع قا٠ٜ  ة٤غم درز٥ ,)٦0ا از  ؿ٤سغ ك گ٨ی٥ ٠ی

# ك آیحی، +4.,ٗؼ $ ٠ؤیغ، آؿایف، ررم، ٠ی٤ایی ك ١٦حی گ٨ی٥ ٦ـث( ای٢ ٠ٛیاس ج٨ؿي ویایی

# در ٚاٝب ًؼح ,4.,ی٣٨ـی $ ٠ٛغـ ك اؿغم ّاةغم، کا١َی صٛیٛی ٤٠ا٣ی، ٌٝی٘ی، راؿحگ٨

٦ام ٨٦ش،  # ک٥ قا٠ٜ ج٨ا٣ایی3++-پژك٦كی ة٤یاد ٠ٞی ٣عتگاف، ةؼ اؿاس اٝگ٨م گا٣ی٥ $

ة٨دق، ًؼاصی قغق اؿث $ة٤یاد ٠ٞی ظالٚیث، ا٨٠ر ازح١اّی، ص٨اس ك ک٤حؼؿ ّىال٣ی ك صؼکحی 

٦ا از آ٠ار ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی $آز٨٠ف جی جک  كجضٞیٜ دادق #( ةؼام جسؽی٥+4.,٣عتگاف، 

در ؿٌش  -).در ؿٌش وْیٖ،  ,)-آ٠غق از  دؿث ام# اؿح٘ادق قغ ك ٠یؽاف اؿحْغاد ة٥ ٥٣٨١٣

 در ؿٌش ظیٞی ظ٨  ٚؼار گؼٗث( /)0در ؿٌش ظ٨  ك  .)/٠ح٨ؿي، 

 ّب یبفتِ

 5ٖٝ اًالّات ز١ْیث ق٤اظحیا

 # ارا ٥ گؼدیغق اؿث(-زغكؿ $ز٤ـیث  از٣ُؼد٤٦غگاف  جْغاد ك درمغ پاؿط
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 خٌؿیت ثطحؿت  فطاٍاًی ٍ زضصس فطاٍاًی ًوًَِ (:2)خسٍل 

 ز٤ـیث ٗؼاكا٣ی ٠ٌٞٙ درمغ ٗؼاكا٣ی

 پـؼ 41, "4(3/

 دظحؼ 0+- ",(,0

 ٠س٨١ع ,+/ "++,

 

  5 آ٠ار ج٨می٘ی

# آ٠غق اؿث ک٥ ةؼ اؿاس .٦ام ج٨می٘ی پژك٦ف در زغكؿ $ ات آ٠ارقاًالّ ٚـ١ثدر ای٢ 

جؼی٢ ك اؿحْغاد  ةیف .*+-اؿحْغاد کال٠ی ةا ٠یا٣گی٢  اؿحْغادم، ٦ام آف در ةی٢ ص٨زق

ا٣غ ك ا٣ضؼاؼ ٠ْیار اؿحْغاد ازح١اّی  جؼی٢ ا٠حیاز را کـب ٨١٣دق کٟ -*40ٗىایی ةا ٠یا٣گی٢ 

جؼی٢ پؼاک٤غگی از صیخ ١٣ؼق دار٣غ( ة٥  # ةیف+*.4جؼی٢ ك اؿحْغاد ریاوی $ # کٟ+*$21

ریاوی  ز٠ی٥٤جؼم ٣ـتث ة٥ ؿایؼ اةْاد ك در ازح١اّی اؿحْغاد ١٦گ٢ ز٠ی٥٤ّتارجی اٗؼاد در

 جؼم ٣ـتث ة٥ ؿایؼ اةْاد دار٣غ( اؿحْغاد ٣ا١٦گ٢
 

 ّبی اؾتؼسازی ّبی تَصیفی حَظُ (: آهبض3ُخسٍل )

 را٣ضؼاؼ ٠ْیا صغاکذؼ صغاٜٚ ٠یا٣گی٢ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝ

 +*-3 0 , .*+- اؿحْغاد کال٠ی

 +*.4 0 , .*2+ اؿحْغاد ریاوی

 +*,3 0 , .*1, اؿحْغاد ٤٦ؼم

 +*-3 0 ,*/, -*40 اؿحْغاد ٗىایی

 +*24 0 , .*,+ اؿحْغاد صؼکحی كرزقی

 +*21 0 ,*+, .*4, اؿحْغاد ازح١اّی

 +*,3 0 ,*.. .*-, اؿحْغاد ٗؼ٤٦گ دی٤ی

 +*+3 0 ,*/, .*/+ اؿحْغاد ٨ّٞـ
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 ج5 آ٠ار اؿح٤تاًی

ک٥ ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةؼام ٦ؼ یک از  آ٠غق ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢# /گ٥٣٨ ک٥ در زغكؿ $ ١٦اف

اؿث پؾ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات  +*0+جؼ از  ٦ام کال٠ی، ٤٦ؼم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گ دی٤ی کٟ ص٨زق

ك در ؿایؼ  ك در ؿٌش ظ٨  ٦ـث .جؼ از  ٨ًر ٤ْ٠ادار ةیف ٦ا ة٥ آ٨٠زاف در ای٢ ص٨زق دا٣ف

٦ام اؿحْغادم قا٠ٜ ریاوی، ٗىایی، كرزقی ك ٨ّٞـ ج٘اكت از ٠یا٣گی٢ ١٠ک٢ ٤ْ٠ادار  قص٨ز

 ٣كغق اؿث(

 ای تی ته ًوًَِ آظهَى(: ًتبیح 4خسٍل )

ف
ؼؿ

پ
 

 .;ارزش آز٨٠ف

 Tآ٠ارق 
درز٥ 

 آزادم

ؿٌش 

 ٤ْ٠ادارم

 40"ٗام٥ٞ ا١ًی٤اف در ؿٌش 

 ةؼام ج٘اكت

ج٘اكت 

 ٠یا٣گی٢
 صغ ةار صغ پایی٢

 کال٠ی

 یاویر

 ٤٦ؼم

 ٗىایی

 كرزقی

 ازح١اّی

 ٗؼ٤٦گ دی٤ی

 ٨ّٞـ

--*/ 

,-*, 

00*. 

34*+( 

,3*+ 

30*/ 

.+*- 

32*+ 

.,/ 

--2 

.+4 

--2 

.++ 

.03 

-1. 

-3/ 

++*+ 

-1*+ 

++*+ 

.2*+ 

31*+ 

++*+ 

+-*+ 

.4*+ 

+*-+ 

+2*+ 

+*,1 

-+*+0 

+*+, 

+*,4 

+*,- 

+*+/ 

+*,+ 

+*+0 

+*+2 

+*,1 

+*+3 

+*,- 

+*+- 

-+*+0 

+*-4 

+*,4 

+*-0 

+*+1 

+*43 

+*-2 

+*-, 

+*,. 

 

 گیطی ًتیدِ ٍ ثحث

آ٨٠زاف ق٧ؼ ةیؼز٤غ درز٠ی٥٤ کال٠ی، ٤٦ؼم،  د٦غ ک٥ اؿحْغاد دا٣ف ٦ام پژك٦ف ٣كاف ٠ی یاٗح٥

٦ایی  ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گ دی٤ی در ؿٌش ظ٨ةی ٚؼار دارد( ةؼ اؿاس ای٢ ٣حایر ١ْٞ٠اف ةایغ ْٗاٝیث

٦ام ریاوی، ٗىایی،  ز٠ی٥٤آ٨٠زاف در د دا٣فرا در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةگ٤سا٤٣غ ک٥ ة٥ رقغ اؿحْغا
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د٦غ ک٥ اؿحْغاد ٗىایی در ؿٌش ٠ح٨ؿي  چ٤ی٢ ٣حایر ٣كاف ٠ی كرزقی ك ٨ّٞـ ک١ک ک٤غ( ٦ٟ

گؼدد جا ةؼام رقغ  ٦ا اؿث( ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ پیك٧٤اد ٠ی جؼ از ؿایؼ ص٨زق ٚؼار داقح٥ ك ٠ٛغار آف کٟ

قی ةؼام درؾ ة٧حؼ ٨٠و٨ّات اؿح٘ادق ١٣ای٤غ( از جناكیؼ آ٨٠ز ٦ا، ١ْٞ٠اف در ْٗاٝیث ای٢ اؿحْغاد،

د٦ی اؿح٘ادق  ٠ـیؼ٦ام ٠ح٘اكت ةؼام قکٜ یاٗح٢ كیاةی  ز٧ث ٦ا آف ک٥ در آ٨٠زقی جناكیؼ

اؿحْغاد ٗىایی، ج٨ا٣ایی  ةاقغ( ٠ؤدؼج٨ٛیث اؿحْغاد ٗىایی  ك ج٨ا٣غ ةؼام رقغ ق٨د، ٠ی ٠ی

ؼاد در ٦ام ٗىایی د٣یا ةاز١٣ایی ز٤ت٥ َؼٗیث ةاریی  ام ای٢ اؿحْغاد ازدار ذ٢٦ ظ٨داؿث ك ٗا

ةؼظ٨ردار٣غ( پازؿ،  ٦ا ّکؾ ك جناكیؼ ةازؿازم كدكةارق ؿاظح٢  کؼدف، ظٞٙ ةؼام درؾ دیغف،

ةؼام یادگیؼم ٗىایی اؿث  آؿ ایغقركقی  جناكیؼ کا٠ٜ کؼد٣ی، ٨ًر ١٦ی٦٢ا ك  ٦ا ك اؿالیغ ٣ٛك٥

اؿث $٨٦قیار ا٠یؼم،  ارجتاط درج٘کؼ ٗىایی  ةا جناكیؼ گ٥٣٨ ای٢ صٜ كا٣ساـ دادف  دركاِٚ ك

 #(/4.,٨٣ركزم ك زارّی زكارکی، 

 

 هٌبثغ

 ٣كغق( #( ٠س٥ّ٨١ ٠ح٨ف آ٨٠زقی ًؼح ق٧ا ( ًؼح پژك٦كی چاپ,4.,ة٤یاد ٠ٞی ٣عتگاف $

#( ٠س٥ّ٨١ اؿ٤اد ًؼح ق٤اؿایی ك -4.,كپؼكرش $ ة٤یاد ٠ٞی ٣عتگاف ك كزارت آ٨٠زش

 ٦غایث اؿحْغاد٦ام ةؼجؼ(

 .كیؼایف ٣كؼج٧ؼاف5  ( ركا٣ك٤اؿیث رةیحی(#+4.,ا( $ گؼد، ةیاةاف

 كپؼكرش( #( ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش+4.,ق٨رام ّاٝی ا٣ٛال  ٗؼ٤٦گی $

#( ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٞی ز٨٧١رم ,4.,كپؼكرش $ كپؼكرش ك ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش كزارت آ٨٠زش

 اؿال٠ی ایؼاف(

آ٨٠زقی  جناكیؼ از ٘ادقاؿح جثدیؼ#( /4.,ك زارّی زكارکی، ا( $ ٨٣ركزم د؛( ٨٦قیار ا٠یؼم، ـ

قغق در دك٠ی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ ٠ٞی  آ٨٠زاف( ارا ٥ ٨٦ش ٗىایی دا٣ف رقغ جغریؾ ةؼ صی٢ در

 ٦http://www.civilica.comام ٨٣ی٢ در ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی، ةازیاةی قغق از  پژك٦ف
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