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آهَظاى زض ؼطح اضظقیبثی  ػولىطز زاًفثطضؾی ثبظذَضز هؼلوبى ثِ 

 هساضؼ اثتسایی اؾتبى الجطظ تَصیفی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

 /٧ٗی٥١ یارمك  .٠ٞیض٥ ةیات، -ؿیغق صٞی٥١ اٗحعارم، ,ٗا٥١ً ةیگغ٨ٝ

 

 چىیسُ

آ٨٠زاف در ًؼح ارزقػیاةی ج٨مػی٘ی  ای٢ پژك٦ف ةا٦غؼ ةؼرؿی ةازظ٨رد ١ْٞ٠اف ة٥ ١ّٞکؼد دا٣ف

ا٣سػاـ قػغ( زا٠ْػ٥ آ٠ػارم  40)/4در ؿػاؿ جضنػیٞی  .اٝتؼز ٣اصیػ٥  در ٠غارس اةحغایی اؿحاف

ةػ٨د کػ٥ ةػؼ  /4)40ؿػاؿ جضنػیٞی  .٨٠رد٣ُؼ، کٞی٥ ١ْٞ٠اف ٠ٌِٛ اةحغایی اؿحاف اٝتؼز ٣اصیػ٥ 

٨٤ّاف ٣٨١٣ػ٥ آ٠ػارم ا٣حعػا  قػغ٣غ( اةػؽار  ٣٘ؼ ة٥ 0/.# +42,$ اؿاس زغكؿ گؼزـی ك ٨٠رگاف

ؿػؤاؿ جػغكی٢ قػغ(  +. ٚاٝػبةعػف در  .در  ام ٠ضٛػٙ کػ٥ پژك٦ف ّتارت ة٨د از پؼؿكػ٤ا٥٠

٦ام آ٠ارم ٨٠رداؿح٘ادق در ةعف آ٠ار ج٨می٘ی قا٠ٜ $درمػغ، ٗؼاكا٣ػی، ٠یػا٣گی٢، ا٣ضػؼاؼ  ركش

ظی دك# ة٨دق اؿث( راؿحا در پژك٦ف صاوػؼ ؿػ٥  آز٨٠ف٠ْیار# ك در ةعف آ٠ار اؿح٤تاًی قا٠ٜ $

 )- ک٤٤ػغ؟ ةػازظ٨رد اؿػح٘ادق ٠ی ١ْٞ٠اف از چ٥ اةؽار٦ایی ةؼام ),ؿؤاؿ ة٥ قؼح ذیٜ ٠ٌؼح ة٨د5 

١ْٞ٠اف چ٥ ٨٣ع ةػازظ٨ردم  ).ةؼ٣غ؟  آ٨٠زاف ٨ٚم ةکار ٠ی ١ْٞ٠اف چ٥ ٨٣ع ةازظ٨ردم را ةؼام دا٣ف

آ٠غق ٣كاف داد ک٥ در ؿػؤاؿ اكؿ ج٘ػاكت  دؿث ةؼ٣غ؟ ٣حایر ة٥ آ٨٠زاف وْیٖ ة٥ کار ٠ی را ةؼام دا٣ف

ار ز٧ػث ةػازظ٨رد دادف كزػ٨د ٣ػغارد، در ٤ْ٠ادارم ٠یاف ١ْٞ٠اف زف ك ٠ؼد در اؿح٘ادق از ٨٣ع اةػؽ

ک٤٤ػغ، در ؿػؤاؿ  كز٨ اؿػح٘ادق ٠ی آ٨٠زاف ٨ٚم از قی٨ق پؼس ؿؤاؿ دكـ ١ْٞ٠اف ٨١ْ٠رن ةؼام دا٣ف

 ک٤٤غ( آ٨٠زاف وْیٖ از جؼ٤ٗغ٦ام گؼك٦ی ز٧ث ةازظ٨رد دادف اؿح٘ادق ٠ی ؿ٨ـ ٣یؽ ةؼام دا٣ف

                                                           
 یؼافا ،اٝتؼز دا٣كس٨م کارق٤اؿی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠یؼکتیؼ،(  ,
 یؼافا ،اٝتؼز دا٣كس٨م کارق٤اؿی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠یؼکتیؼ،(  -
یؼاف $٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ#، ا ،اٝتؼز دا٣كس٨م کارق٤اؿی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠یؼکتیؼ،(  .

malihe_bayat_2.@yahoo.com 
 ریؽم درؿی آ٨٠زش از راق دكر، ٠غرس دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠یؼکتیؼ اٝتؼز، ایؼاف ةؼ٣ا٥٠دکحؼم (  /
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 وطج وبىهؼل. ػولىطز تَصیفی، اضظقیبثی ثبظذَضز،: ولیسی ّبی ٍاغُ

 

 همسهِ

كپؼكرش یکی از ٧٣اد٦ام ازح١اّی اؿث ک٥ در ز٧ث جضٛٙ ا٦غاؼ ظامػی ْٗاٝیػث  ٣ُاـ آ٨٠زش

ارزقیاةی ك ا٠حضػاف ةاقػغ( ٝػػا یکػی از ٠ـػا ٜ اؿاؿػی کػ٥ در  از٣ی ج٨ا٣غ ةی ک٤غ ك ٦ؼگؽ ١٣ی ٠ی

ای٢ ة٤ػاةؼ كپؼكرش کك٨ر ٠ا ١٦یك٥ ٠ٌؼح ة٨دق ك ٦ـث، ٨٠و٨ع ارزقیاةی ك ا٠حضاف اؿث؛ آ٨٠زش

آ٨٠زقػی ك پؼكرقػی  ٦ام ْٗاٝیث٦ا ك  در ٦ؼ ٣ُاـ آ٨٠زقی، ١ْٞ٠اف ةؼام جْیی٢ راة٥ٌ ةی٢ ج٨ا٣ایی

ةی٤ػػی ك ک٤حػػؼؿ  ٨ُ٤٠ر پیف قػػغق ك ٣یػػؽ ةػػ٥ آ٠ػػ٨زاف ك جٕییؼاجػػی کػػ٥ در رٗحػػار آ٣ػػاف صامٜ دا٣ف

 ؿػیٖة٥ ٣ٛػٜ از  420,د٤٦غ $پ٨ٗاـ،  ٦ام آ٨٠زقی ك ٨٠اردم دیگؼ ارزقیاةی را ا٣ساـ ٠ی ٨٠ْٚیث

# ة٥ ّتارجی یکی از ٨ّا٠ٜ ٧٠ٟ در ة٧ت٨د یادگیؼم در کالس درس ك قػایغ یکػی از ٨ّا٠ػٜ 21.,

گیػؼد، ارزقػیاةی جضنػیٞی  ةعف ج١ا٠ی امالصاجی ک٥ ةا ٦غؼ ة٧تػ٨د کی٘یػث مػ٨رت ٠ی ٣حیس٥

امػٌالصات آ٨٠زقػی ك  ٦ام زیادم درةػارق ٦ام اظیؼ، ةضخ # در ؿاؿ33.,کالؿی اؿث $صـ٤ی،

آ٠ػ٨زاف ٣یػؽ در ؿػٌش  قغق اؿث، ؿ٤سف ك ارزقیاةی دا٣ف ٠غارس ٠ٌؼح ة٧ت٨د کی٘یث آ٨٠زقی

٠ٞی، یک ا٦ؼـ ك ٤ّنؼ کٞیغم ةؼام امالح ٠غارس ك ة٧ت٨د آ٠ػ٨زش ك یػادگیؼم در ٣ُػؼ گؼٗحػ٥ 

 #-3.,ق٨د( $ؿیٖ، ٠ی

٣ػ٨ةحی  امٌالح ای٢ ٣ُاـ ك جتغیٜ آف ة٥ ًػؼح دك در٣حیس٥ ٣اروایحی از ٣ُاـ آ٨٠زقی ؿ٤حی ة٥

در # »33.,ك ةؼزـػػح٥ قػػغف ٣ٛػػف ارزقػػیاةی ٠ـػػح١ؼ قػػغ $صیػػغرم،  ١٣ػػ٨دف ا٠حضا٣ػػات

گیؼم درةػػارق ارجٛػػام  كپؼكرش ؿػػ٤حی ارزقػػیاةی آظػػؼی٢ گػػاـ اؿػػث ك ةػػؼام جنػػ١یٟ آ٠ػػ٨زش

٣اپػػیؼ ك  ركد، اک٤ػ٨ف ارزقػیاةی ةعػف زغایی ٦ام جضنیٞی ةارجؼ ة٥ کار ٠ػی آ٨٠زاف ة٥ پای٥ دا٣ف

آ٠ػ٨زاف، ةػ٥ ٦ػغایث یػادگیؼم  ة٤غم دا٣ف ت٥ٛزام ً ١٦گاـ ٗؼآی٤غ آ٨٠زش یادگیؼم اؿث ک٥ ة٥

 «٠ح١ؼکؽ اؿث ٦ا آف

قػ٨د، ةػ٥  آكرم، جضٞیٜ ك ج٘ـیؼ اًالّات گ٘ح٥ ٠ی دار ةؼام ز١ِ ارزقیاةی ة٥ یک ٗؼآی٤غ ٣ُاـ

ا٣غ یا در صاؿ جضٛٙ یاٗح٢ ٦ـػح٤غ ك  یاٗح٥ ٦ام ٨٠رد٣ُؼ جضٛٙ ای٢ ٨ُ٤٠ر ک٥ جْیی٢ ق٨د آیا ٦غؼ
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 #-- ص ،33.,ة٥ چ٥ ٠یؽا٣ی( $صـ٤ی،

كجضٞیٜ ك ج٘ـػػیؼ اًالّػػات صامػػٜ از  آكرم، جسؽیػػ٥ ٗؼآی٤ػػغ ز١ػػِ»ارزقػػیاةی ج٨مػػی٘ی ةػػ٥ 

١ّٞکؼدم، دتث ٠كا٦غات، ةؼرؿػی  آز٨٠ف٦ام ٠غاد کأػم،  آز٨٠ف$ کارگیؼم اةؽار٦ام ٠عحٖٞ ة٥

گیؼم ك ارا ػ٥ ةازظ٨رد٦ػام  ٦ا ك(((# از اةْاد ٠عحٞػٖ زؼیػاف یػادگیؼم ك جنػ١یٟ جکاٝیٖ ك ْٗاٝیث

 قػ٨د گ٘حػ٥ ٠ی« ؿ٨م جضٛػٙ ة٧حػؼ ا٦ػغاؼ یغ ك ٠ؤدؼ در ز٧ث ٦غایث ای٢ زؼیاف ة٥ج٨می٘ی ٠٘

 #// ص ،-3.,رؿحگار،$

ی چ٨ف کی٘یث ٗؼآی٤ػغ یػادد٦ی ك یػادگیؼم، ٗػؼا٦ٟ ١٣ػ٨دف ز٠ی٤ػ٥  ارزقیاةی ج٨می٘ی ا٦غٗا

٤٠اؿب ةؼام صػؼ ٗؼ٤٦گ ١٣ؼق گؼایی، جثکیغ ةؼ ا٦غاؼ ك پؾ از ج٨ز٥ ة٥ ٗؼآی٤غ یادگیؼم ةسػام 

ؼ ٠ضح٨ا، ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ز٠ی٥٤ ٤٠اؿب ةػؼام صػػؼ صاک١یػث ٠ٌٞػٙ ا٠حضا٣ػات پایػا٣ی در جثکیغ ة

ؽایف ة٧غاقث ركا٣ی ٠ضیي یػادد٦ی  یػادگیؼم ةػا کػا٦ف اّحتػار  )جْیی٢ ؿؼ٨٣قث جضنیٞی، ٗا

 دارد( ١٣ؼق

جؼةیحػی اؿػث  )ام از ارزقیاةی جضنػیٞی ج٨می٘ی قی٨ق )در یک جْؼیٖ کٞی، ارزقیاةی کی٘ی

ٗؼاگیػؼاف در اةْػاد ٠عحٞػٖ  ٔ  زا٣ت٥ ك ٠ْحتؼ ك ٠ـح٤غ ةؼام ق٤اظث دٚیٙ ك ٥١٦ک٥ اًالّات رزـ 

١٣ایػغ ك ؿػپؾ ةػا  آكرم ٠ی ٦ػا ك اةؽار٦ػام ٤٠اؿػب ؿػ٤سف ز١ػِ یادگیؼم، ةا اؿح٘ادق از ركش

٤٠ُٟ ك ٦غ٤١ٗغ، ةازظ٨رد٦ام کی٘ی ٨٠رد٣یػاز ةػؼام  ٔ  قغق آكرم اؿح٘ادق از اًالّات ٠ـح٤غ ز١ِ

# 33.,١٣ایػغ( $صـػ٤ی، جؼ، ارا ػ٥ ٠ی ّػاً٘ی ٠ٌٞػ٨  )ىام ركا٣ػی یادگیؼم ة٧حؼ در ٗ ک١ک ة٥

آكرم  ز١ػػِ )-قػػ٤اظث ا٦ػػغاؼ، ا٣حُػػارات آ٨٠زقػػی  ),ارزقػػیاةی دارام چ٧ػػار ٠ؼصٞػػ٥ اؿػػث5 

 ةازظ٨رد )/ اًالّاتجضٞیٜ ك ج٘ـیؼ  ).اًالّات(

ارا ػ٥  )- آ٠ػ٨ز ج٨مػیٖ كوػْیث ٨٠زػ٨د دا٣ػف ),یک ةازظ٨رد کا٠ٜ قا٠ٜ دك ةعف اؿث5

آ٨٠ز در زؼیاف یػادگیؼم ةػ٥ زةػاف ؿػادق ةیػاف  ر ةعف ج٨میٖ، كوْیث ٨٠ز٨د دا٣فر٨١٤٦د( د

ق٨د ك ای٢ ةعف دك ٚـٟ ٗؼّی دارد کػ٥  ق٨د ی٤ْی ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث ك ظٌا٦ام اك ٠كعل ٠ی ٠ی

 ٦ػام ْٗاٝیث٦ا ك ظٌا٦ػام اصح١ػاٝی کػ٥ در  یکی ةیاف ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث اؿث ك دیگؼم ةیاف وْٖ

ِ صامٜ جضٞیٜ ٣ٛػاط ٚػ٨ت ك  دادق اؿث، ا٠ا یادگیؼم اك رخ ةعف ر٨١٤٦د ةازظ٨رد ج٨می٘ی دركٚا
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آ٠ػ٨زاف در  دا٣ف ٦ػام ْٗاٝیثپػؼدازد جػا  آ٨٠ز اؿث ك جالقی اؿث ک٥ ٠ْٟٞ ة٥ آف ٠ی وْٖ دا٣ف

ػِ آ٣چػ٥ ر١٤٦ػ٨د را پ٨یػا ك ٠ػؤدؼ  ز٧ث ا٣حُارات یادگیؼم، ة٧حؼ ك ٤٠اؿب جؼ ٦ػغایث قػ٨د( دركٚا

ةػازظ٨رد در ز٣سیػؼق ؿػ٤سف ك ارزیػاةی  #+., ص، /3.,ؿازد ارا ٥ ر٨١٤٦د اؿث( $صـػ٤ی، ٠ی

ج٨می٘ی ٣ٛف کٞیغم داقح٥ ك ص١ایث ؿ٤سف کی٘ی ة٥ آف كاةـح٥ اؿث( ا١٦یث كز٨د ةػازظ٨رد 

جػؼ از ٠ا٦یػث ك ٠ضحػ٨ام اًالّػات  ظ٨د جا ة٥ صغم اؿػث کػ٥ ةؼظػی كزػ٨د آف را ٧٠ٟ ظ٨دم ة٥

 #+2, ص، /3.,دا٤٣غ( $ٗؼا٦ا٣ی، ةازظ٨ردم ٠ی

٦ام ٠ْٞػٟ اؿػث( ةػازظ٨رد  ٨ُ٤٠ر از ةازظ٨رد ا٣ْکاس داكرم ك جنػ١یٟ»ة٥ ةازظ٨رد ج٨می٘ی 

ّا٠ٜ پ٨یایی ارزقیاةی اؿث( چگ٣٨گی ارا ٥ ةػازظ٨رد ٣یػؽ ٨٠وػ٨ع ١٧٠ػی اؿػث کػ٥ در پیكػتؼد 

# ةػازظ٨رد /- ص ،33.,صـػ٤ی،«$ا٦غاؼ آ٨٠زقی ك ة٧ت٨د کی٘یث یادگیؼم ٣ٛف ةـػؽایی دارد

قػ٨د، ةػازظ٨رد کحتػی، ةػازظ٨ردم اؿػث کػ٥  ٠ی ج٨می٘ی ة٥ دك م٨رت کحتی ك ق٘ا٦ی ٤٠ْکؾ

٨٣یـغ ك ةازظ٨رد ق٘ا٦ی ٣یؽ ةػ٥ آف ٣ػ٨ع ةػازظ٨ردم گ٘حػ٥  آ٨٠زاف ٠ی ٠ْٟٞ ةؼ ركم جکاٝیٖ دا٣ف

 د٦غ( آ٨٠ز رخ ٠ی ق٨د ک٥ ٤٦گاـ مضتث کؼدف ٠ْٟٞ ةا دا٣ف ٠ی

 تَصیفی ثبظذَضز ّبی ٍیػگی

 یادگیؼم اؿث( )ةازظ٨رد زؽ ی از ٗؼآی٤غ یادد٦ی  ),

آ٠ػ٨زاف در صػی٢ ٗؼآی٤ػغ ك ْٗاٝیػث یػادگیؼم، ١٦چ٤ػاف ةػازظ٨رد  ٨ؿح٥ اؿث؛ ی٤ْی دا٣فپی )-

 ک٤غ( دریاٗث ٠ی

ؿازد ک٥ چ٥ ْٗػاٝیحی را  آ٨٠زاف را آگاق ٠ی ؿ٨د٤٠غ اؿث؛ ی٤ْی صاكم اًالّاجی اؿث ک٥ دا٣ف ).

 ظ٨ةی جضٛٙ یاةغ( ا٣ساـ د٤٦غ جا ا٣حُارات آ٨٠زقی ة٥

ِ ؿؼ ةؽ٣گاق ة٥ )/ ک٤غ جا امٌالصات ٤٠اؿػب  آ٨٠زاف ک١ک ٠ی یادگیؼم ة٥ دا٣ف ٨٠ِٚ اؿث؛ دركٚا

 را در ٗؼآی٤غ یادگیؼم ظ٨د ا٣ساـ د٤٦غ(

آ٠ػ٨ز  ق٨د جا آدار ك ْٗاٝیػث دا٣ف ٤٠تِ ةازظ٨رد ٠ح٨٤ع اؿث؛ ی٤ْی از ٤٠اةِ ٠عحٖٞ دریاٗث ٠ی )0

٨زاف آ٠ػ ٦ا، كاٝػغی٢ ك ظػ٨د دا٣ف کالؿػی ٦ام ٠عحٖٞ ك ٠ح٘اكت ةؼرؿی ق٨د( ٠ْٞػٟ، ٦ٟ از ٤٠ُؼق

 ا٣غ( آ٨٠زاف ٤٠اةِ ظ٨ةی ةؼام ةازظ٨رد٦ام ٠ؤدؼ ة٥ دا٣ف
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مػؼؼ ٣تاقػ٤غ#  ٔ  ١٣ؼق یا رجت٥( $٧ٟٗ ةاقغ آ٨٠زاف كاوش ك ٚاةٜ ج٨می٘ی ةاقغ؛ ی٤ْی ةؼام دا٣ف )1

آ٨٠ز را در ٠ـیؼ ة٧ت٨د ١ّٞکػؼد ظػ٨یف، یػارم  ٦ایی اؿث ک٥ دا٣ف ةازظ٨رد٦ام ج٨می٘ی، داكرم

 #2-, ص ،33.,$صـ٤ی،(«رؿا٣غ»٠ی 

ا٣غ ک٥ ة٧حؼی٢ ركش ةازظ٨رد ١٦ػاف ةػازظ٨رد ج٨مػی٘ی اؿػث  ٦ام ٠حْغد ٣كاف دادق پژك٦ف»

ک٥ ٠ْیار٦ام یک ةازظ٨رد ظ٨  در آف رّایػث قػ٨د( ایػ٢ ةػازظ٨رد را  قؼط آف $ةاجٞؼ ك ٣یـاف# ة٥

٦ام ٚنػغ قػغق دا٣ـػث، ةػ٥  آ٨٠ز ك ٦ػغؼ ج٨اف ٗؼآی٤غ پؼ کؼدف قکاؼ ةی٢ كوِ ْٗٞی دا٣ف ٠ی

ک٤ػغ، ٠ا٦یػث  ٗٛیػث ٠ْٞػٟ را در ازػؼام یػک ارزقػیاةی ج٨مػی٘ی جىػ١ی٢ ٠یّتارجی، آ٣چ٥ ٨٠

 #0 ص ،34.,$رؿحگار،« د٦غ آ٨٠ز ٠ی ةازظ٨ردم اؿث ک٥ كم ة٥ دا٣ف

٦ام ٕٝث دارم ٠ْا٣ی ٠ح٨٤ّی اؿث( ج٨ا٣ایی ا٣ساـ یػک ٣حیسػ٥ یػا  كاژق ١ّٞکؼد در ٦ؼ ٗؼ٤٦گ

گ ٕٝث د٦عغا ٣یػؽ ١ّٞکػؼد ١٦ػی٢ # در ٗؼ3/٤٦.,ٚاةٞیث ایساد آف را ١ّٞکؼد گ٨ی٤غ( $ٗؼا٦ا٣ی،

 ٤ْ٠ی را دارد(

 پیكی٢ ٦ام پژك٦ف

٦ػام جکػ٨ی٤ی ك یػا ؿػایؼ  # ٣كػاف داد٣ػغ کػ٥ چ٤ا٣چػ٥ آز٨٠ف,44,$ # ك اؿػح٤٘ؼ440,$ ٠ؼک٨ٗ٨

ؽایف ٠ی ٦ا، ةح٨ا٤٣غ ةازظ٨رد٦ام رزـ در اظحیار دا٣ف آز٨٠ف یاةػغ  آ٨٠زاف ٚؼار د٤٦غ ١ّٞکؼد آ٣اف ٗا

آ٠ػادگی رزـ را  آز٠ػ٨فام ةؼا٣گیؽیٟ، ٚتػٜ  ٦ام ٠ؼص٥ٞ ةؼام آز٨٠ف آ٨٠زاف را ک٥ دا٣ف ك درم٨رجی

 #,3.,کـب ظ٨ا٤٦غ کؼد( $کؼد،

# در یک ٠ٌا٥ْٝ ةؼ ركم ١ْٞ٠ػاف ٣كػاف داد٣ػغ کػ٥ .43,$ # قاٝکی ك آ٨٠س٦,432اپکی٤ؽ $

جؼی٢ ٠ـئ٥ٞ در ارزقیاةی، اظحالؼ ؿٌش ك ٧٠ارت دةیؼاف در اؿح٘ادق از اةؽار٦ػا  جؼی٢ ك ةضؼا٣ی ٧٠ٟ

٦ام  ٦ا ك اةؽار٦ام کارآ٠ػغ ك ادػؼةعف در ارزقػیاةی ٦ا اؿث ك ّغـ آق٤ایی دةیؼاف ةا ركش ركشك 

 #33.,صیغرم،( $٦ام آ٣اف در ارزقیاةی اؿث ٠ـح١ؼ ازز٥ٞ١ وْٖ

ػػؽایف پیكػػؼٗث  جػػثدیؼ # در جضٛیٛػػی جضػػث ٤ّػػ٨اف04.,$ قػػاد٧٠ؼ ارزقػػیاةی جکػػ٨ی٤ی ةؼٗا

قػغق  کالس پ٤سٟ اةحغایی قػ٧ؼ ا٦ػ٨از ا٣ساـ آ٨٠ز دا٣ف +2,ةؼ ركم  «ک٥» آ٨٠زاف جضنیٞی دا٣ف

٨ًر  آ٨٠زاف ١٦ػؼاق ةاقػغ ةػ٥ ٣كاف دادق اؿث ک٥ ٦ؼگاق ارزقیاةی جک٨ی٤ی ةا ةازظ٨رد ٣حایر ة٥ دا٣ف
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ؽایف پیكؼٗث جضنػیٞی ٠ی ٤ْ٠ی گػؼدد كٝػی اگػؼ از ٣حػایر ارزقػیاةی جکػ٨ی٤ی ةػ٥  دارم ةاّخ ٗا

ػؽایف در ٠یػ دا٣ف ( ؽاف پیكػؼٗث جضنػیٞی ٣ع٨ا٦ػغ قػغآ٨٠زاف ةازظ٨ردم دادق ٣كػ٨د ةاّػخ ٗا

 #/3.,ٗؼا٦ا٣ی،$

٣گػؼش ١ْٞ٠ػاف ك كاٝػغی٢  «ةؼرؿػی»# در جضٛیٛػی ةػا ٤ّػ٨اف .3.,ّن١ث ٠ؼجىایی ٣ژاد $

٦ام اكؿ ك  ٨ـ اةحغایی ق٧ؼ ج٧ؼاف در ؿػاؿ جضنػیٞی  کارةـث ارزقیاةی ج٨می٘ی در پای٥ درز٠ی٥٤

زقیاةی ج٨مػی٘ی $٠ـػح١ؼ# در ة٧تػ٨د ٣ُؼ دار٣غ ک٥ ار دریاٗث ک٥ ١ْٞ٠اف ك كاٝغی٢ اج٘اؽ "/3).3

 ٠ذتث دارد( جثدیؼآ٨٠زاف  رٗحار ك ة٧ت٨د یادگیؼم ك ؿال٠ث ركصی ك ركا٣ی دا٣ف

از اكٝیا ك ٠سؼیػاف ًػؼح  «٣ُؼؿ٤سی»# در جضٛیٛی ةا ٨٤ّاف /3.,ؿیغ ویاتاٝغی٢ ٨٠ؿ٨م $

کػ٥ دریاٗػث  "/3).3ارزقیاةی ج٨می٘ی ةؼ اؿاس ا٦غاؼ ج٘نیٞی ازؼام ًؼح در ؿاؿ جضنیٞی 

ادؼ ازؼام ًؼح در کػا٦ف اوػٌؼا ، آرا٠ػف  ز٠ی٥٤آ٨٠زاف ك ١ْٞ٠اف ٠سؼم ًؼح در اكٝیام دا٣ف

آ٠ػ٨زاف ك صػػؼ  ركصی، ایساد ّال٥ٚ ة٥ یادگیؼم، ة٧ت٨د یػادگیؼم، ة٧تػ٨د ة٧غاقػث ركا٣ػی دا٣ف

 ٗؼ٤٦گ ةیـث گؼایی ٣ُؼ ٠ذتث دار٣غ(

 پػٍّف ؾؤاالت

 ک٤٤غ؟ دق ٠ی١ْٞ٠اف از چ٥ اةؽار٦ایی ةؼام ةازظ٨رد اؿح٘ا ),

 گیؼ٣غ؟ آ٨٠زاف ٨ٚم ةکار ٠ی ١ْٞ٠اف چ٥ ةازظ٨رد٦ایی را ةؼام دا٣ف )-

 گیؼ٣غ؟ آ٨٠زاف وْیٖ ةکار ٠ی ١ْٞ٠اف چ٥ ةازظ٨رد٦ایی را ةؼام دا٣ف ).

 ضٍـ

یاةی ة٨دق اؿث ك زا٥ْ٠ آ٠ارم ٨٠رد٣ُؼ، کٞی٥ ١ْٞ٠اف ٠ٌِٛ اةحغایی  ركش پژك٦ف صاوؼ ز٠ی٥٤

٦ام اكؿ جا ؿ٨ـ در اؿحاف اٝتؼز در  ة٨د ک٥ در پای٥ 40-/4 ٞیجضنیؿاؿ  .اؿحاف اٝتؼز ٣اصی٥ 

صاؿ ْٗاٝیث ة٨د٣غ ك در ًؼح ارزقیاةی ج٨می٘ی ٠كارکث کؼدق ة٨د٣غ( ةؼ اؿاس زغكؿ گؼزـی 

گیؼم جنادٗی  ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ آ٠ارم ا٣حعا  قغ٣غ( ةؼام ٥٣٨١٣ ة٥ ٣٘ؼ 0/.# +42,$ ك ٨٠رگاف

٦ام  پای٥ ام اؿث ٠ضٛٙ ؿاظح٥، ٠تح٤ی ةؼ ؼؿك٤ا٥٠قغق اؿث( اةؽار پژك٦ف پ ام اؿح٘ادق ًت٥ٛ

 . از٦ا، ٠ناصت٥ ك ٠كا٦غق ؿاز٠اف ٣یاٗح٥( ٠ضح٨ام پؼؿك٤ا٥٠  ٣ا٥٠ ٣ُؼم ةازظ٨رد، ٨ٚا٣ی٢ ك آیی٢
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 ٨ًرکٞی ٠ضح٨ام پؼؿك٤ا٥٠ قا٠ٜ ٨٠ارد زیؼ اؿث5 ؿؤاؿ ة٨د( ة٥ +.قغق ك دارام  ةعف جغكی٢

ای٥ جضنیٞی ك ؿاة٥ٛ جغریؾ در ارزقیاةی پ ازز٥ٞ١ ز٤ـیث، ةعف اكؿ5 قا٠ٜ اًالّات کٞی

 ج٨می٘ی پاؿعگ٨یاف اؿث(

 ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ اةؽار٦ام ٨٠رداؿح٘ادق ةؼام ةازظ٨رد اؿث( ةعف دكـ5 قا٠ٜ دادق

 ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ضح٨ام ةازظ٨رد٦ام ١ْٞ٠اف اؿث( ةعف ؿ٨ـ5 قا٠ٜ دادق

٨٠رد جا یغ ٚؼار گؼٗث ك  ٣ُؼ اؿحاد را١٤٦ا، ٧٣ایی قغق ك ركایی آف ٣یؽ ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ةا ا١ّاؿ

قغق ك ٣حایر صام٥ٞ ٣یؽ ةیا٣گؼ  ١٦چ٤ی٢ ةؼام ةؼرؿی پایایی پؼؿك٤ا٥٠ از آٝ٘ام کؼك٣تاخ اؿح٘ادق

 پایایی ٚاةٜ ٚت٨ٝی اؿث(

درمغ، ٗؼاكا٣ی، ٠یا٣گی٢، $٦ام آ٠ارم ٨٠رداؿح٘ادق در ای٢ پژك٦ف قا٠ٜ آ٠ار ج٨می٘ی  ركش

٦ام صامٜ از پؼؿك٤ا٥٠ ةا  دك# اؿث( و٤١ان دادقظی  آز٨٠فا٣ضؼاؼ ٠ْیار# ك آ٠ار اؿح٤تاًی $

ؽار آ٠ارم  اؿح٘ادق از ٣ؼـ  ة٥ دك قی٨ق ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی جضٞیٜ گؼدیغ( spssٗا

 ّب یبفتِ

 پػٍّف اٍل ؾؤال

قغق اؿث( ةؼ ای٢ اؿاس ؿؤاؿ  ظی دك اؿح٘ادق آز٨٠فز٧ث ةؼرؿی اؿح٤تاًی ؿؤاؿ یک پژك٦ف 

( ٚؼار گؼٗث آز٨٠فنیٞی ك ؿاة٥ٛ جغریؾ ٨٠رد ٠ػک٨ر ةؼصـب ؿ٥ ٠حٕیؼ ز٤ـیث، پای٥ جض

 ٦ام صامٜ ة٥ قؼح زیؼ اؿث5 یاٗح٥

د٦غ ک٥ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم ٠یاف ١ْٞ٠اف زف ك  در ةؼرؿی ٨٣ع ةازظ٨رد، آز٨٠ف ظی دك ٣كاف ٠ی

د٦غ ک٥  ٠ؼد در اؿح٘ادق از ٨٣ع اةؽار ةازظ٨رد كز٨د ٣غاقح٥ اؿث( زغكؿ ج٨زیِ ظی دك ٣كاف ٠ی

قغق اؿث( ةؼ ای٢ اؿاس ٗؼض  ةیكحؼ از ظی دك ٠ضاؿت٥ -ةا درز٥ آزادم  ٠یؽاف ظی دك ةضؼا٣ی

ق٨د( در ةؼرؿی ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب  رد ٠ی ٠تح٤ی ةؼ كز٨د ج٘اكت در اؿح٘ادق از ٨٣ع اةؽار ةازظ٨رد

د٦غ ک٥ ؿ٥ گؼكق جضنیٞی ة٥ ٠یؽاف زیادم از ةازظ٨رد  ٦ام زغكؿ ٣كاف ٠ی پای٥ جضنیٞی، یاٗح٥

د٦غ ک٥ ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب  ٤غ( ٣حایر صامٜ آز٨٠ف کام اؿک٨ارجؼ ٣كاف ٠یک٤ کحتی اؿح٘ادق ٠ی

٦ام صامٜ آز٨٠ف  پای٥ جضنیٞی ٠ح٘اكت اؿث( در ٨٠رد ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب ؿاة٥ٛ جغریؾ یاٗح٥
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 ظی دك صاکی از آف اؿث ک٥ ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب ؿاة٥ٛ جغریؾ ١ْٞ٠اف ج٘اكت ٣غارد(

 

 ز٤ـیث

 ٨٣ع ةازظ٨رد 

 ظی دك
درز٥ 

 زادمآ

ؿٌش 

  ٤ْ٠ادارم
ةیكحؼ 

 کحتی

ةیكحؼ 

 ق٘ا٦ی

٦ؼ دك 

 ركش

جْغاد 

 کٜ

 ,4, +. .0 3+, زف

1/2*. - ,1,*+ 
 04, +/ +. 34 ٠ؼد

ز١ِ کٜ ٠حٕیؼ 

 ز٤ـیث
,42 3. 2+ .0+ 

پای٥ 

 جضنیٞی

 ,3, +/ 1. 0+, اكؿ

4/3*. / +/.*+ 
 02, /- .. ++, دكـ

 ., . / 0 ؿ٨ـ

 +0. 12 .2 +,- ٦ا ز١ِ کٜ پای٥

ؿاة٥ٛ 

 جغریؾ

 0جا  ,

 ؿاؿ
1+ .+ ,/ ,+/ 

+,1*1 1 /-,*+ 

 +,جا  1

 ؿاؿ
20 -+ ,0 ,,+ 

 0,جا  ,,

 ؿاؿ
22 -- 1 ,+0 

ؿاؿ ك  1,

 ةیكحؼ
-,- 2- .0 .,4 

 

 پػٍّف زٍم ؾؤال

ؼام ةازظ٨رد در د٤٦غ، اکذؼ ١ْٞ٠اف ة آ٨٠زاف ٨ٚم ک٥ کارقاف را ةغكف اقکاؿ ا٣ساـ ٠ی ةؼام دا٣ف

آكر٣غ( ٠یا٣گی٢  را ک٤سکاك ةار ٠ی ٦ا آفک٤٤غ ك  كز٨ ٠ی پؼس ٦ا آف٨٠رد ٣ض٨ق ا٣ساـ دادف جکاٝیٖ از 

ا٣غ ک٥ ةؼام گؼٗح٢ ةازظ٨رد از  اؿث ك ١٦چ٤ی٢ ١ْٞ٠اف ا٧َار داقح٥ .*1,ای٢ گ٨ی٥ ةؼاةؼ 
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 ٦ا آف٤غ ك ة٥ ک٤ آ٨٠زاف ٠ْؼٗی ٠ی ٦ام رقغ را ة٥ دا٣ف آ٨٠زاف ٨ٚم، ظیٞی کٟ ٠س٥ٞ دا٣ف

را ةع٨ا٤٣غ ك ادا٥٠ داؿحاف را ظ٨دقاف ة٨٤یـ٤غ( اکذؼ ١ْٞ٠اف در دادف  ٦ا داؿحافگ٨ی٤غ اةحغام  ٠ی

ک٤٤غ( ٠یا٣گی٢ ای٢ گ٨ی٥ ةؼاةؼ  اؿح٘ادق ٠ی« ق١ا ةچ٥ ةا٨٦قی ٦ـحی»ةازظ٨رد کحتی از امٌالح 

« دٚث کا٠ٜ داقحی در ٨٣قح٢ جکاٝیٖ»ة٥ ٠یؽاف زیادم از ای٢ كاژق  ٦ا آفاؿث( ١٦چ٤ی٢  .*.0

 اؿث( -4(-ک٤٤غ( ٠یا٣گی٢ ای٢ گ٨ی٥ ٣یؽ  اؿح٘ادق ٠ی

قغق، اةحغا  قغق، اةحغا کٞی٥ ٨٠ارد ٠ٌؼح رزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ةؼام کٞی٥ ؿؤارت ةاز ٠ٌؼح

ؼاد ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٝیـث قغق، ًت٥ٛ ة٤غم ك قاظل ؿازم م٨رت  کٞی٥ ٨٠ارد ذکؼقغق از ؿ٨م ٗا

 ة٤غم زیؼ م٨رت گؼٗث( ٦ا، ًت٥ٛ قحؼاؾ گ٨ی٥گؼٗث( در٧٣ایث ةؼ ٠ت٤ام كز٨د ا
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را ةغكف 
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 دادم

از ق١ا ا٣حُار  +++(+ . ,4*34 3,*02 10

 ٣غاقحٟ
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ؼز٣غـ  ؼی٢ٗ  ٗآ

در ٨٣قح٢ 

ٖ دٚث  ی جکٝا
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جالش ق١ا 

غیؼ  ٚاٜة ٛج

 اؿث

تث  +++(+ . 3,*13 2,*/, +1 کارت ـ٣

تٜ  ة٥ٚ 

جؼ  وْیٖ

 قغق اؿث

/0 3-*,3 0,*./ . ++/*+ 

مغ آٗؼی٢ 

# پـؼ$دظحؼ 

 ةا٨٦قٟ

ةی٤ٟ  كٚحی ٠ی +*-+. . 2*2+- -, -/

ک٥ جالقث 

ٖ قغق  وْی

٣اراصث 

 ق٨ـ ٠ی

/2 11*,4 +,*,- . -,.*+ 

پیغاؿث ک٥ 

ةؼام ای٢ کار 

ظیٞی جالش 

 ام کؼدق

٦ؼگؽ کارم  +*,-+ . .,*12 3*02 +.

را ک٥ ا٠ؼكز 

ج٨ا٣ی  ٠ی

ـ د٦ی  ا٣سا

ؼدا  ة٥ٗ 

 ٨٠ک٨ؿ ٣ک٢

/+ 2.*,1 02+*/ . 1+*+ 

ا٠ؼكز از 

ػت  کارتٝ 

 ةؼدـ

کـا٣ی ٨٠ٗٙ  +*24. . .*.3+ 0*,2 +-

ق٣٨غ ك  ٠ی

ی  ٙ ةٚا ٗ٨٠

٠ا٤٣غ ک٥  ٠ی

جالش ك 

٢ را ة٥ ج١ؼی

٣ض٨ اصـ٢ 

ـ د٤٦غ  ا٣سا

.1 +1*,0 -.*,. . +.4*+ 

ِ کٜ ,. ز١

3 

ِ کٜ ) ) ) +4*30  ) ) ) ,4*,- 4-. ز١

 ) ) ) 3*23 ,- پاؿط ةی ) ) ) 4*/, -. پاؿط ةی

 

٦ا  ا٣غ، یاٗح٥ جکاٝیٖ ظ٨د را ا٣ساـ ٣غادق ٦ا آفآ٨٠زاف ٨ٚم ز٠ا٣ی ک٥  در ةازظ٨رد ٠ْٟٞ ة٥ دا٣ف

كٚحی »درمغ# ك كاژق  2.*.-« $از ق١ا ا٣حُار ٣غاقحٟ»١ْٞ٠اف كاژق د٦غ ک٥ ةیكحؼ  ٣كاف ٠ی

٦ام صامٜ از  گیؼ٣غ( یاٗح٥ # را ةکار ٠ی4,*11« $ق٨ـ ةی٤ٟ ک٥ جالقث وْیٖ قغق ٣اراصث ٠ی ٠ی

د٦غ ک٥  آ٨٠زاف ٣كاف ٠ی قغق دا٣ف قغق ةؼام پاؿط ة٥ جکاٝیٖ ا٣ساـ ٦ام اؿحعؼاج ةؼرؿی گ٨ی٥
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آٗؼی٢ ٗؼز٣غـ در ٨٣قح٢ جکاٝیٖ دٚث کا٠ٜ »آ٨٠زاف ٨ٚم كاژق  ا٣فاکذؼ ١ْٞ٠اف در ةؼظ٨رد ةا د

 د٤٦غ( # را ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار ٠ی.-*/,« $داقحی

 

 پػٍّف ؾَم ؾؤال

د٦غ؛  آ٨٠زاف وْیٖ ٣كاف ٠ی ٦ام صامٜ از ةؼرؿی ةازظ٨رد کحتی ١ْٞ٠اف ة٥ دا٣ف دادق

ةا ج١ؼی٢ در ای٢ »٨د ک٥ ق ک٤٤غ ای٢ ةازظ٨رد ارا ٥ ٠ی آ٨٠زاف وْیٖ ١ّٜ ٠ی ک٥ دا٣ف ٤٦گا٠ی

چؼا دٚث ٣کؼدم، »گ٨ی٤غ ک٥  ١٦چ٤ی٢ ١ْٞ٠اف در ةازظ٨رد کحتی ٠ی«( ز٠ی٥٤ ٨٠ٗٙ ظ٨ا٦ی قغ

اؿث(  .*+,ك  .*0-٠یا٣گی٢ ای٢ دك گ٨ی٥ ٧٠ٟ ة٥ جؼجیب ةؼاةؼ «( ج٨ ٣اراصث قغـ ٢٠ از دؿث

« حؼ ة٨٤یؾةیكحؼ جالش ک٢ کارت زاٝب ٣ت٨د* ةیك»ا٣غ ک٥  ةؼظی از ١ْٞ٠اف ٦ٟ ا٧َار داقح٥

دظحؼـ $پـؼـ# در ای٢ ٨٠رد٣یاز ة٥ ج٨ٛیث »#( ک١حؼی٢ ٠یا٣گی٢ ٠ؼة٨ط ة٥ اك٨ٝیث -*-4$٠یا٣گی٢ 

آ٨٠زاف وْیٖ ٣یؽ، اکذؼ ١ْٞ٠اف  اؿث( در ٨٠رد دا٣ف -*14 ةؼاةؼاؿث( ٠یا٣گی٢ ای٢ گ٨ی٥ « دارم

# +-*4/((« $ک٤ی( ١٦یك٥ اقحتاق ٠ی»# ك ,.*43« $ةار آظؼت ةاقغ، ؿْی ک٢ جکؼار ٣ك٨د»از كاژق 

از ای٤ک٥ ٦ؼركز »آ٨٠زاف وْیٖ ٣یؽ، ١ْٞ٠اف ةیكحؼ ازز٥ٞ١  گیؼ٣غ( در ٨٠رد دا٣ف را ةکار ٠ی

از ای٤ک٥ اقحتا٦ات ٚتٞی را جکؼار ٣کؼدم ك ک١ٞات »#( ز٥ٞ١ /.*33« $ک٤ی ظ٨قضاٟٝ پیكؼٗث ٠ی

 ک٤٤غ( # اؿح٘ادق ٠ی.-*-2« $را ةا دٚث ك درؿث ٨٣قحی ظ٨قضاٟٝ

 
ک٥  كٚحی

ـ جکٞیٖ ا٣سا

ی ا٣غ دادق
كا٣

ٗؼا
 

مغ
در

دك 
ی 

ظ
م 

زاد
٥ آ

رز
د

م 
دار

٤ْا
ش ٠

ؿٌ
 

ی
كٚح

 
 ٖ

کٞی
٥ ج

ک

دق
٣غا

ـ 
سا

ا٣
 

ا٣غ
 

ی
كا٣

ٗؼا
 

مغ
در

دك 
ی 

ظ
م 

زاد
٥ آ

رز
د

م 
دار

٤ْا
ش ٠

ؿٌ
 

از ای٤ک٥ کار 

ق١ا ٦ؼركز 

ق٨د  ة٧حؼ ٠ی

 ظ٨قضاٟٝ

ج٨ا٣ی  ١٣ی +*4.+ . 3,*2. 4-*21 /1

ی٥  ٜ ٛة ٠ذ

کارت را 

ا٣ساـ 

 ةغ٦ی

-0 21*2 204*,. . +-/*+ 

 +*1/+ . /,*0/+*4/ ١٦11یك٥  +*..+ . 0,*43 .-*-1 ,0از ای٤ک٥ 
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اقحتا٦ات 

ٚتٞی را جکؼار 

٣کؼدم ك 

ک١ٞات را 

درؿث ك ةا 

دٚث ٨٣قحی 

 ظ٨قضاٟٝ

اقحتاق 

 (ک٤ی ٠ی

-+ 

ظ٨قضاٟٝ ک٥ 

ظي  ظ٨ش

 ٨٣قحی

0+ -0*-. ,3+*

,1 

ج٨  +*0-+ .

كٚث  ٦یا

 ج٨ا٣ی ١٣ی

02 2+*

,2 

+/0*,, . +.*+ 

از دیغف 

ػت جکاٝی٘ث ٝ

ةؼدـ، ا٠ا 

ؿْی ک٢ 

جؼ  ٠ؼجب

 ة٨٤یـی

چؼا  +*42, . -*120 -,*00 2-

ج٨ا٣ی  ١٣ی

ی٥  ٜ ٛة ٠ذ

٠ؼجب 

 ةاقی

2, +/*

-+ 

./-*,. . +/.*+ 

از ای٤ک٥ 

٦ؼركز 

پیكؼٗث 

ک٤ی  ٠ی

 ظ٨قضاٟٝ

20 33*./ 03-*

,/ 

. +/4-*

+ 

ةار آظؼت 

ةاقغ، 

ؿْی ک٢ 

 جکؼار ٣ك٨د

,+. 43*

., 

.0-*,1 . +.,*+ 

ج٨ا٣ایی ج٨ در 

ة٧حؼ  دیکح٥

قغق، ؿْی 

٨ًر  ک٢ ای٢

 ة١ا٣ی

.- 33*,/ -0,*

,/ 

. +,-*+  

( 

( ( ( ( ( 

آٗؼی٢ ةؼ ج٨، 

پیكؼٗث 

ظ٨ةی کؼدم، 

ةاز٦ٟ ٤٠حُؼ 

کار٦ام 

 ظ٨ةث ٦ـحٟ

-, 21*4 44*,3 . +-0*+ ( ( ( ( ( ( 

ِ کٜ ) ) ) ,1*-/ 0,- ز١ِ کٜ  ) ) )*+. --. ز١
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4, 

 ) ) ) 3*14 3- پاؿط ةی ) ) ) 3.*02 0. پاؿط ةی

 

 گیطی ًتیدِ ٍ ثحث

٨ُ٤٠ر ةؼرؿی چگػ٣٨گی ةػازظ٨رد ١ْٞ٠ػاف ةػ٥ ١ّٞکػؼد  ای٢ پژك٦ف در راؿحام ا٦غاؼ جضٛیٙ ة٥

آ٨٠زاف در ارزقیاةی ج٨می٘ی مػ٨رت گؼٗػث( ز٧ػث جضٛػٙ ٦ػغؼ امػٞی پػژك٦ف، ةػؼام  دا٣ف

دادف رجتػ٥ $ ة٤ػغم گ٨ی٥ ام ک٥ ٠تح٤ی ةؼ ًیٖ رجت٥ +.٦ام پژك٦ف از پؼؿك٤ا٥٠  گؼدآكرم دادق

٣ُؼ اؿحاد را١٤٦ا، ٧٣ایی قغق ك ركایػی آف ٣یػؽ ٠ػ٨رد جا یػغ  ٦ؼ گ٨ی٥# ة٨د، اؿح٘ادق قغ( ةا ا١ّاؿ ة٥

قػغق ك ٣حػایر  ٚؼار گؼٗث ك ١٦چ٤ی٢ ةؼام ةؼرؿػی پایػایی پؼؿكػ٤ا٥٠ از آٝ٘ػام کؼك٣تػاخ اؿح٘ادق

 ٦ام آ٠ارم ٨٠رداؿح٘ادق در ایػ٢ پػژك٦ف قػا٠ٜ صام٥ٞ ٣یؽ ةیا٣گؼ پایایی ٚاةٜ ٚت٨ٝی اؿث( ركش

 ظی دك# اؿث( آز٨٠فدرمغ، ٗؼاكا٣ی، ٠یا٣گی٢، ا٣ضؼاؼ ٠ْیار# ك آ٠ار اؿح٤تاًی $$آ٠ار ج٨می٘ی 

ؼاد ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ از ركش ةازظ٨رد قػ٘ا٦ی،  +٣0حایر صامٜ از آ٠ار ج٨می٘ی ٣كاف داد   2,درمغ ٗا

ک٤٤ػغ( ز٧ػث ةؼرؿػی آ٠ػار  درمغ از ٦ؼ دك قی٨ق اؿح٘ادق ٠ی ,.ك  درمغ از قی٨ق ةازظ٨رد کحتی

ح٤تاًی در ظن٨ص اؿح٘ادق از ٨٣ع اةؽار ةازظ٨رد ج٨ؿي ١ْٞ٠اف ةؼ اؿاس ؿ٥ ٠حٕیػؼ ز٤ـػیث، اؿ

 پای٥ جضنیٞی ك ؿاة٥ٛ جغریؾ ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گؼٗث ك ٣حایر زیؼ صامٜ قغ(

د٦غ ک٥ ج٘ػاكت ٤ْ٠ػادارم ٠یػاف ١ْٞ٠ػاف  کام اؿکار ٣كاف ٠ی آز٨٠فدر ةؼرؿی ٨٣ع ةازظ٨رد 

کػام اؿػکار ٣كػاف  آز٠ػ٨فاةؽار ةازظ٨رد كز٨د ٣غارد( ٣حػایر صامػٜ زف ك ٠ؼد در اؿح٘ادق از ٨٣ع 

٠ػ٨رد ٣ػ٨ع ةػازظ٨رد ةؼصـػب  ( درد٦غ ک٥ ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب پای٥ جضنیٞی ٠ح٘اكت اؿػث ٠ی

ظی دك صاکی از آف اؿث ک٥ ٨٣ع ةازظ٨رد ةؼصـب ؿػاة٥ٛ  آز٨٠ف٦ام صامٜ  ؿاة٥ٛ جغریؾ یاٗح٥

 جغریؾ ١ْٞ٠اف ج٘اكت دارد(

# ك ٠ؼجىػایی ٣ػژاد /3.,$ م٨٠ؿػ٦٨ػام  ج٨ا٣ػغ ةػا پژك٦ف ٨٣ّی ٠ی وػؼ ةػ٣٥حایر پژك٦ف صا

٣ُؼ  # ١٦ـ٨ ةاقغ؛ آ٣اف دریاٗح٥ ة٨د٣غ ک٥ ١ْٞ٠اف ك كاٝػغی٢ اج٘ػاؽ443,ک١پ $#، جپؼكؼ ك /3.,$

دار٣غ ارزقیاةی ج٨می٘ی ك ؿػ٤سف ١ّٞکػؼدم کارآ٠ػغم زیػادم در ٨٠ٗٛیػث جضنػیٞی، ة٧تػ٨د 
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 (آكرد ٠یاقح٥ ك آ٣اف را ْٗاؿ ك پ٨یا ك ٠ـحٜٛ ةار آ٨٠زاف د یادگیؼم ك ؿال٠ث ركصی دا٣ف

ز٧ػث ة٧تػ٨د كوػْیث ٨٠زػ٨د  ٦ا پیكػ٧٤اداز  ام پػارقةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر صامٜ از ای٢ جضٛیٙ 

 گؼدد( آ٨٠زاف ٠ٌؼح ٠ی ارزقیاةی ج٨می٘ی ك قی٨ق ةازظ٨رد ١ْٞ٠اف ة٥ دا٣ف درز٠ی٥٤

 آ٨٠زاف ةؼگؽار گؼدد( ٣ف٦ام آ٨٠زش و٢١ ظغ٠ث ز٧ث ةؼٚؼارم ارجتاط ٤٠اؿب ةا دا کالس

آ٨٠زاف ٦ـح٥ امٞی ٗؼآی٤غ یادگیؼم ٦ـػح٤غ، رزـ اؿػث در راؿػحام قػ٤اظث  دا٣ف ازآ٣ساک٥

آ٠ػ٨زاف در ز٧ػث ا٠کػاف  ة٧حؼ ١ْٞ٠اف، جـ٧یالت ك ا٠کا٣ات ٨ٌٞ٠  ةؼام ٠غیؼاف، ١ْٞ٠اف ك دا٣ف

 آ٨٠زاف ك كاٝغی٢ ٗؼا٦ٟ ق٨د( ٠غیؼاف ةا دا٣ف ٣ُؼ جتادؿ

 زقیاةی ج٨می٘ی ة٨دز٥ ٠غارس در دؿح٨ر کار ٚؼار گیؼدةؼام ارجٛام کی٘ی ار

 

 هٌبثغ

 #، را١٤٦ام ارزقیاةی ج٨می٘ی در کالس درس، ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ّاةغ(33.,$ صـ٤ی، ٠ض١غ،

آ٨٠زقی اّىام )١ّٞی ٦ام ْٗاٝیث٦ام ارزقیاةی کی٘یث  #، ركش21.,$ ،اکتؼ ّٞیؿیٖ، 

، -٤ار در آ٨٠زش ّاٝی ایؼاف، ج ، ٠س٥ّ٨١ ٠ٛارت ٣عـحی٢ ؿ١ی٦ا دا٣كگاق ١ّٞی ٦یئث

 33.)1+/ج٧ؼاف5 دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتایی5 چاپ اكؿ،

آف ةؼ ركش آ٨٠زش ٠ْٟٞ ك کی٘یث یادگیؼم  جثدیؼ#، ٨٧٘٠ـ ؿ٤سف ك -3.,، $اکتؼ ّٞیؿیٖ، 

 ج٧ؼاف5 جؽکی٥)آ٨٠زاف، ٠س٥ّ٨١ ٠ٛارت اكٝی٢ ١٦ایف ارزقیاةی جضنیٞی دا٣ف

٣ـتث ة٥ ارزقیاةی ج٨می٘ی،  ف اةحغایی ق٧ؼ ؿ٤٤غج#، ٣گؼش ١ْٞ٠ا33.,$ صیغرم، ق٧ؼیار

 ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق کؼدؿحاف( پایاف

اكؿ، دكـ ك ؿ٨ـ دةـحاف، ج٧ؼاف،  ٦ام پای٥را١٤٦ام ارزقیاةی ج٨می٘ی5  #،/3.,صـ٤ی، ٠ض١غ $

 آدار ٠ْامؼ

5 ٨٠ؿـ٥ ٗؼاگیؼاف، ج٧ؼاف ٦ام آ٨٠ظح٥ةؼ ارزقیاةی کی٘ی  ام ٠ٛغ٥٠#، /3.,$ ٗؼا٦ا٣ی، ٧٠غم

 ٗؼ٤٦گی ٤٠ادم جؼةیث

 #، ارزقیاةی در ظغ٠ث آ٨٠زش، ج٧ؼاف5 ٨٠ؿـ٥ ٗؼ٤٦گی ٤٠ادم جؼةیث-3.,$ رؿحگار، ًا٦ؼق
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 #، ارزقیاةی ج٨می٘ی ی٤ْی ةازظ٨رد ٠ؤدؼ، ج٧ؼاف5 ٤٠ادم جؼةیث34.,$ رؿحگار، ًا٦ؼق

ی درس ةازظ٨رد در ارزقیاةی جک٨ی٤ی ةؼ پیكؼٗث جضنیٞ جثدیؼ#، ةؼرؿی ك ,3.,کؼد، ة٢١٧، $

 ج٧ؼاف ٠ْٟٞ جؼةیث٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق  ٨ّٞـ، پایاف

#، ارزقیاةی ازؼام آز٠ایكی ارزقیاةی ج٨می٘ی در ٠غارس اةحغایی ةؼظی /3.,$ ، ایؼجظٞٙ ظ٨ش

 ٠ؼص٥ٞ ؿ٨ـ#، ج٧ؼاف، پژك٦كکغق جْٞیٟ ك جؼةیث$ از ٤٠اًٙ آ٨٠زقی کك٨ر

كاٝغی٢ در ظن٨ص کارةـث ارزقیاةی  #، ةؼرؿی ٣گؼش ١ْٞ٠ی٢ ك.3.,$ ٠ؼجىایی ٣ژاد، ّن١ث

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق  اكؿ، دكـ ك ؿ٨ـ ق٧ؼ ج٧ؼاف، پایاف ٦ام پای٥ج٨می٘ی در 

 رم آزادق٧ؼ

#، ٣ُؼؿ٤سی از اكٝیا ك ٠سؼیاف ًؼح ارزقیاةی ج٨می٘ی ةؼ /3.,٨٠ؿ٨م، ؿیغ ویاتاٝغی٢ $

ؿاز٠اف ، ج٧ؼاف، /3).3اؿاس ا٦غاؼ ج٘نیٞی ازؼام ًؼح در ؿاؿ جضنیٞی 

 كپؼكرش اؿحاف ج٧ؼاف آ٨٠زش
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