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 ؾبلِ زذتط 11-7تأثیط آهَظـ فلؿفِ ثط تفىط اًتمبزی وَزوبى 

 قْط اصفْبى
 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

   0ؿیغ ک١اؿ ٨٠صغیافك /ز٦ؼق ؿْادج٤١غ،  .ی١ی٠ض١غاةؼا٦، -ٗیؼكزق زْ٘ؼپ٨ر،  ,٥٣ صـی٢ زْ٘ؼپ٨ر٠ؼزا

   ٨٠0صغیاف

 

 چىیسُ

ؿا٥ٝ ة٨د( ای٢  ,,)٦2غؼ از پژك٦ف صاوؼ ةؼرؿی جثدیؼ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ةؼ ج٘کؼ ا٣حٛادم ک٨دکاف 

ث( آز٨٠ف ك گؼكق ک٤حؼؿ م٨رت گؼٗ آز٨٠ف، پؾ م٨رت ٣ی٥١ آز٠ایكی ك ةا ًؼح پیف پژك٦ف ة٥

م  ٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ٣٘ؼ ة٥ +/ؿا٥ٝ دظحؼ ٠غارس ق٧ؼ ام٧٘اف  ,,)2ةغی٢ ٨ُ٤٠ر از ةی٢ ک٨دکاف 

٨ًر جنادٗی در  ام ا٣حعا  قغ٣غ ك ای٢ ک٨دکاف ٦ؼکغاـ ة٥ ام چ٤غ٠ؼص٥ٞ م٨رت ظ٨ق٥ آ٠ارم ة٥

زٞـ٥ ك ٦ؼ زٞـ٥ ة٥ ٠غت  -,دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ٚؼار گؼٗح٤غ( گؼكق آز٠ایف ة٥ ٠غت 

آز٠ایف ك ک٤حؼؿ# $ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ دریاٗث ٨١٣د٣غ( ج٘کؼ ا٣حٛادم ک٨دکاف ٦ؼ دك گؼكقدٚی٥ٛ  0/

# ٨٠رد ارزیاةی .++-$ م ج٘کؼ ا٣حٛادم ریکحؾ در دك ٠ؼص٥ٞ پیف ك پؾ از آ٨٠زش، ةا پؼؿك٤ا٥٠

كجضٞیٜ قغ( ٣حایر ةیا٣گؼ ای٢  ٦ا ةا اؿح٘ادق از جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ جسؽی٥ ك ٠ٛایـ٥ ٚؼار گؼٗث( دادق

ؽایف ج٘کؼ ا٣حٛادم دارد ٥ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ جثدیؼ ٤ْ٠یاؿث ک #( ج٘کؼ =P ++*,+$ دارم ةؼٗا

٦ام  ٦ا در ْٗاٝیث ج٨ا٣غ ج٨ؿي آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ در کالس از ًؼیٙ ٠كارکث آز٨٠د٣ی ا٣حٛادم ٠ی

ؽایف یاةغ( ٦ا ةا ٠ـا ٜ چاٝف کالؿی ك ركیاركیی آف  ةؼا٣گیؽ ٗا

 وَزوبى ّبی ولیسی: آهَظـ فلؿفِ، تفىط اًتمبزی، ٍاغُ

                                                           
 آ٨٠زگار ٠ٌِٛ اةحغایی، ام٧٘اف، ایؼاف(  ,
 آ٨٠زگار ٠ٌِٛ اةحغایی، ام٧٘اف، ایؼاف ( -
 کؼ٠ا٣كاق جضٛیٛات ك ٨ّٞـ كاصغ اؿال٠ی آزاد دا٣كگاق ٠كاكرق ارقغ کارق٤اس(  .
 ظ٨راؿگاف#، ام٧٘اف، ایؼافام٧٘اف $١ّٞی دا٣كگاق آزاد  ّى٨ ٦یئث(  /
 ٠ـئ٨ؿ ادارق آ٨٠زش دكرق دكـ ٠ح٨ؿ٥ٌ ٣ُؼم، ام٧٘اف، ایؼاف(  0

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

312 | 
 
 

 همسهِ

 ة٥ پؼداظح٢ زام ة٥ ك ةؼ٣غ ٠ی ة٧ؼق ؿ٤حی جغریؾ ٦ام ركش از ج٧٤ا ٠غارس، از ةـیارم

 ٗؼاگیؼاف ذ٢٦ ٦ا آف( دار٣غ ج١ؼکؽ اًالّات ا٣حٛاؿ ةؼ آ٨٠زاف، دا٣ف اؿحغرٝی ك ٗکؼم ٦ام ٧٠ارت

 دركاِٚ( دق٨ ا٣تاقح٥ ٦ا آف ٨٠رد٣ُؼ دا٣ف از ةایغ ک٥ ک٤٤غ ٠ی جٞٛی ظاٝی، َؼؼ ٠ذاة٥ ة٥ را

 زایگاق دا٣ف، کـب ٤٠تِ ٨٤ّاف ة٥ صا٥ُٗ ةؼ ازصغ ةیف جثکیغ ةا آ٨٠زقی ٦ام ٠ضیي گ٥٣٨ ای٢

 کك٨ر كپؼكرش آ٨٠زش رك٣غ ةؼ گػرا ٣ُؼم اگؼ( گیؼ٣غ ٠ی ٣ادیغق را ٗکؼم ٦ام ٧٠ارت ٧٠ٟ

 ةؼظ٨ردار زیادم ژرٗام ك ١ّٙ از آ٨٠زاف، دا٣ف داكرم ك اؿحغرؿ یادگیؼم ک٥ دریاٗث ج٨اف ٠ی

 چؼاک٥ دریاٗث، را ؿ٤حی آ٨٠زش ٨٠ٗٛیث ّغـ ج٨اف، ٠ی ٦ٟ زا٥ْ٠ ة٥ ٣گا٦ی ةا ١٦چ٤ی٢( ٣یـث

 ك ٗؼدم ٠یاف ٠كکالت صٜ ةؼام گؼٗح٥ م٨رت ٦ام جالش ج١اـ ّٞیؼٟٔ گؼدد، ٠ی ٠الص٥ُ

 جْٞیٟ در زغیغم ٦ام دیغگاق ة٤اةؼای٢ ٦ـح٤غ؛ ركةؼك ام ّغیغق ٠كکالت ةا ةاز٦ٟ ٦ا ا٣ـاف ٗؼدم،

 ماصب ٦ام ا٣ـاف جؼةیث ک٥ دار٣غ ٠ی ةیاف زغیغ، ٦ام دیغگاق ای٢( اؿث گؼدیغق ؼح٠ٌ جؼةیث ك

 ٠ـیؼم ة٥ آ٨٠زش ا٠ؼ در ٤٠ْ٘ال٥٣ ٨٠وْی از ك ةاقغ جؼةیث ك جْٞیٟ ٦غؼ ٣عـحی٢، ةایغ ا٣غیك٥

 اؿث گ٘حگ٨ ك ٠ـئ٥ٞ صٜ اؿحغرٝی ٦ام ركش ك ٗٞـ٘ی ج٘کؼ ة٧ت٨د ز٧ث کارةؼدم، ك ْٗاؿ

 #(.4., ّا٠ٞی، زتٜ$

ؽایف جثکیغ اكز٨دة  م٨ػٝگا در آ٨٠زاف دا٣ف دم٣حٛاا ج٘کؼازز٥ٞ١  م،ٗکؼ ٦ام ٧٠ارت ةؼٗا

( ک٤غ ٔٞت٥ ؿ٤حی كپؼكرش آ٨٠زش ٦ام ٗؼض پیف ةؼ ٣ـح٥ا٣ح٨ ةی٤ف ی٢ا كپؼكرش، آ٨٠زش زغیغ

 د،ق٨ كاِٚ دؼةعفا ک٥ آف امةؼ گیؼ٣غ، ٠ی ـ٣ساا ج٘کؼ ٦ام ٧٠ارت زش٨٠آ ز٧ث در ک٥ ٠اجیاٚغا

 ٠ْٟٞ )آ٨٠ز دا٣ف ك آ٨٠ز دا٣ف )٠ْٟٞ كگ٦٨ام گ٘ث ک١یث ك کی٘یث در ٣غکیا اتجٕییؼ ٤٠غز٣یا

 رٟٔ ة٥#( 2++- ،,جاپی٤گ ك جؼایکی$ ؿثا ارق٨د اتجٕییؼ ی٢ا دیساا ٠اا ،ؿثا درس سکال در

 ک٥ ٦غد٠یف٣كا ٦غا٨ػق دارد، صظحناا ف٣اا٨٣ز٨ ك فکادک٨ ة٥ ارس٠غ ٦ام ْٗاٝیث ی٢ک٥ا

 در را کؼدف ا٣حٛادؿث در ك فپؼؿیغ ف،٣غیكیغا ا٣غ ـح٣٥ح٨ا٣ ْٗٞی قیز٨٠آ ٦ام ةؼ٣ا٥٠

ةا٦ٟ  ك فیغػ٣غیكا ،یٜػجضن ٥ػة ؿحٕاػقا ـاػ٤٦گ فاػکدک٨ گؼا( ٤٦غد جٛاار آ٨٠زاف دا٣ف

                                                           
, Trickey S,&Topphng 
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 كغ ػ٤٦د ٥٠ادا مگیؼدیا ة٥ ج٨ا٤٣غ ٠ی چگ٥٣٨ ،٣غز٣یا٨٠ را کؼدف کار ٦یكگؼ م٨رت ة٥ ك ف٣غیكیغا

 در ،پاارك ك ٠ؼیکاآ كیژق ف ة٥ز٧ام ٦ارکك٨ کذؼا در ،٠٥ـئٞ ی٢ا صٜ امةؼ( ٣غارةگػ ـٚغ زا٥ْ٠ در

 ؼػظاكا در (ثػؿا قغػ٥ قػج٨ز ج٘کؼ كرشپؼ امةؼ قی٤٠ؽٝة رك ة٥ؼ ة٥ ٗٞـ٥٘ ػظیا٦ة د

 گؼا ک٥ ٠حػکؼ قغد ك ؼػکح ٠ٌؼ را ف٣اا٨٣ز٨ ك فکادک٨ امةؼ ةؼ٣ا٠ة ٗٞـ٥٘ ,ٝیپ٢١ ،+41,ةػ٦د

 جْٞیٟ ـ٠ـحٞؽ ری٢ کاا ةاقغ ادٗؼا ة٥ ؼة٧ح ج٘کؼ زش٨٠آ دم،٣حٛاا ج٘کؼ زش٨٠آ از ،٠ا ؼ٦غ

 اتج٘کؼ یاةیارز ة٥ درٚادش ظ٦٨ا  كاؿٌة آف ة٥ دٗؼ ک٥ دة٨ ٦غاظ٨ مّغا٨ٚ كی٢ از٨٠ ٦ا، ٠الؾ

 ٥٣ ر آكردةا ٠ح٘کؼ را آ٨٠ز ج٨ا٣غ دا٣ف ٠ی ک٥ ؿثا ْٚیكا ٦ام ج١ؼی٢ ٗٛي دیگؼ ةیاف ة٥ ةاقغ دظ٨

 ٦ام ةچ٥ امةؼ ف،٣اا٨٣ز٨ ك فکادک٨ امةؼ ٗٞـ٥٘ةؼ٣ا٠ة در  ٝیپ٢١ (دم٣حٛاا ج٘کؼ جْؼیٖ یادگؼٗح٢

 زٞب امةؼ ةایغ دافؿحاا ک٥ ؿثا ٠ْحٛغ اك( ک٤غ ٠ی دقؿح٘اا٣یؽ  «ار٠غ  ٠٥ٞـ» دیکؼرك از ةـحا٣ید

 ًتاًتایی،$ؿث ا« مٗکؼ قگ٘حی ك ؾق٨»٠حى٢١  ک٤٤غ ک٥ ح٠ٌؼرا  اٝتیػ٠ٌ دافقاگؼػ٥ ّالٚ

,.32)# 

ام  ٨٤ّاف یک اةؽار صؼ٥ٗ ج٧٤ا ة٥ ج٘کؼ ٗٞـ٘ی، ٥٣ م ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ج٨ؿ٥ْ

ک٥ ة٥ ا٣ـاف ک١ک ک٤غ ة٥  را٦ی اؿث ةؼام ة٧ت٨د کی٘یث ز٣غگی، ةؼام ای٢ ةؼام ٠ؼةی، ةٞک٥ یک

م ج٘کؼ ٗٞـ٘ی  جؼ از كز٨د ا٣ـاف ك ز٧اف اًؼاؼ ةؼؿغ، كَی٥٘ جؼ ك گـحؼدق ا٣غاز ١ّیٙ یک چكٟ

جؼی٢ ٣ٛف  ٨ع ز٣غگی ظ٨  اؿث( ١٦چ٤ی٢ ٠ٟ٧٠ذاؿ ای٢ اؿث ک٥ جْیی٢ ک٤غ، چ٥ ٣ ٨٤ّاف ة٥

 -ق٨د( ًتٙ ٣ُؼ ٨٣ؿتاـ كپؼكرش جٞٛی ٠ی ٨٤ّاف را١٤٦ام آ٨٠زش ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ای٢ اؿث ک٥ ة٥

٦ام جضؼیک ج٘کؼ ا٣حٛادم  یکی از گ٨یاجؼی٢ ركش #، ٗؼض قغق ک٥ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف +,+-$

یی كیگ٨جـکی ك ١٦چ٤ی٢ ٠ا٠ایی ؿاظحارگؼا –م ازح١اّی  ٣ُؼی٥ در ک٨دکاف اؿث ک٥ ةا ا٧ٝاـ از

قکٜ گؼٗث $دا٣یٜ ك  +42,م  گؼایی دی٨یی، ج٨ؿي ٝیپ٢١ در آٔاز د٥٦ ؿٛؼاًی ك ١ّٜ

٦ام جاریعی ةا  #( ٝیپ٢١ ك ١٦کارا٣ف ٠ْحٛغ٣غ، ١٦چ٤اف ک٥ آ٨٠ظح٢ كاْٚیث,,+-، .زاگ٨٤ف

ْیث ج٘کؼ  ٦ام ١ّٞی ةا آ٨٠ظح٢ آ٨٠ظح٢ ج٘کؼ جاریعی ٠ح٘اكت اؿث ك ١٦چ٤اف ک٥ آ٨٠ظح٢ كٚا

                                                           
,. Lipman 

-. Nussbaum 

.. Daniel & Jagnvn 
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١ّٞی ٠ح٘اكت اؿث، ةؼ ١٦ی٢ ٚیاس، آ٨٠ظح٢ اًالّات ٗٞـ٘ی ٣یؽ ةا آ٨٠ظح٢ ج٘کؼ ٗٞـ٘ی 

#( در ٣ُؼ گؼٗح٢ ٗٞـ٥٘ در ٤ْ٠ایی ک٥ اکذؼ ًؼٗغاراف آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ /3.,، ,٠ح٘اكت اؿث $کٟ

زام  ام از ركیکؼد جضٛیٛی ة٥ جؼةیث اؿث، ی٤ْی ة٥ ک٤٤غ، ٥٣٨١٣ ةؼام ک٨دکاف از آف ص١ایث ٠ی

٦ام  ٨ًر ک٥ در کحا  ٦ام دیگؼاف، ١٦اف گیؼم آ٨٠زاف ة٥ صٍ٘ کؼدف ٣حیس٥ ٢ دا٣فكاداقح

٦ا  ركد ک٥ چ٤ی٢ ٨٠و٨ّاجی را کكٖ ک٤٤غ ك ة٥ آف ٦ا ا٣حُار ٠ی درؿی آ٠غق اؿث، از آف

ةی٤غیك٤غ( ةؼام پژك٦كگؼ ة٨دف ةایغ زـحس٨گؼم ْٗاؿ ة٨د؛ پؼؿكگؼم ک٥ ١٦یك٥ ٠حؼمغ درؾ 

٨ر ٠غاكـ آ٠ادق اؿث ٠ٛایـ٥ ك ٠ٛاة٥ٞ ک٤غ، ة٥ جضٞیٜ ةپؼدازد، ً ارجتاًات درؾ ٣كغق اؿث ة٥

#( .4.,گیؼم ك آز٨٠ف ک٤غ $زتٜ ّا٠ٞی،  ٗؼوی٥ ةـازد ك ة٥ جسؼة٥ ك ٠كا٦غق دؿث ةؽ٣غ ك ا٣غازق

ق٤اظحی پیاژق اؿث، ٥٣ ک٨دؾ ٗاٚغ ص٨ٛؽ ك ة٥  ک٨دؾ ٨٠ردج٨ز٥ در ای٢ ةؼ٣ا٥٠، ٥٣ ک٨دؾ ركاف

ج٨اف ركم آف ٨٣قث؛ در  ٥٣ ٨ٝح ؿ٘یغ رؾ ک٥ ٦ؼ چیؽم ٠یقغق ٧ّغ ةاؿحاف ك  صاقی٥ را٣غق

ای٤سا ٥٣ ک٨دؾ گ٤ا٦کار ٗؼكیغ ٠غ٣ُؼ اؿث، ٥٣ ک٨دؾ جتاق کا٨ٝ، ةٞک٥ ٨ُ٤٠ر ک٨دؾ گػر کؼدق از 

كیژق ركؿ٨، داركی٢، اؿکی٤ؼ، ٣٨٠ح٥ ؿ٨رم ك دی٨یی اؿث( ةؼام ٝیپ٢١ ك ٗٞـ٥٘  ٦ا، ة٥ م ای٢ ٥١٦

 #(33.,غم، ةؼام ک٨دکاف، ک٨دؾ، ک٨دؾ اؿث $ٚا 

ةاقغ  ةعكی، ظ٨دک٤حؼٝی ك ظ٨د جنضیضی ٠ی ج٘کؼ ا٣حٛادم، ج٘کؼ ظ٨د ر٦تؼم، ظ٨د ٣ُٟ

ج٨اف ة٥  ٦ا ٠ی ام اؿث ک٥ از ٠یاف آف ج٤یغق ٦ام در٦ٟ #( ای٢ ٨٣ع ج٘کؼ دارام ؿتک,4.,$ّاٝی٣٨غ، 

حنادم، اظالٚی ك ٗٞـ٘ی اقارق کؼد( ج٘کؼ ١ّٞی، ریاوی، جاریعی، ٠ؼدـ حٛادم ج٘کؼ ا٣ ق٤اؿی، ٚا

٦ام ؿٞـ٥ٞ كار ك  ام از اًالّات ك ةاكر٦ا ک٥ ٧٠ارت ٠س٥ّ٨١ ),ج٨اف دیغ5  را از دك ٤٠ُؼ ٠ی

٦ا در ز٧ث  ّادت ٠تح٤ی ةؼ ّٛیغق ّٛال٣ی ک٥ از ای٢ ٧٠ارت )-د٤٦غ،  ج١ْیٟ د٤٦غق را قکٜ ٠ی

١٣ایغ؛ چؼاک٥ ٠ـحٞؽـ داقح٢ ركش ٠عن٨می ةؼام زـحس٨ ك پؼدازش  ٦غایث رٗحار اؿح٘ادق ٠ی

٨٤ّاف یک ج١ؼی٢ اؿث، ةغكف آ٣ک٥  ٦ا ة٥ ام از ٧٠ارت مؼٗان قا٠ٜ ٠س٥ّ٨١ ).ًالّات اؿث، ا

 ک٥ ّا٠ٞی ة٥ ج٨ز٥ ةا ا٣حٛادم #( ج٘کؼ2++-، -ةی٤ی ک٤غ $اؿکؼی٨ف ك پاكؿ ٦ا را پیف ٣حایر آف

                                                           
, Cem 

- Scriven& paul 
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 ٚؼار قعنی ٦ام ا٣گیؽش جثدیؼ جضث ک٥ كٚحی( ک٤غ ٠ی ١ّٜ ٠ح٘اكت ام گ٥٣٨ ة٥ اؿث آف ٠ضؼؾ

 ك پؼدازد ٠ی گؼكق یا قعل ة٥ ظغ٠ث ز٧ث در ّٛایغ کارم دؿث ة٥ ام ٠ا٦ؼا٥٣ ٨ًر ة٥ دارد،

 مادر را ّٛال٣ی صکٟ ةارجؼی٢ گیؼد، ٚؼار ٠ی ّٛال٣ی ك ٤٠ٌٛی ذ٢٦ جثدیؼ جضث ک٥ ز٠ا٣ی

 ؿؤارت ك ٨٠رد٣ُؼ ٨٠و٨ع ز٠ی٥٤ در ٗؼد جسؼة٥ ١ّٙ ة٥ ةـحگی ا٣حٛادم ج٘کؼ کی٘یث( ؿازد ٠ی

قغق در ای٢  ٦ام ا٣ساـ ازز٥ٞ١ پژك٦ف#( ,4., ّاٝی٣٨غ،$ دارد اًالّات ٨٣ع ك ٨٦ش قغق، ٠ٌؼح

 آ٨٠زش م ةؼ٣ا٥٠ در پژك٦كی ازح١اّی ركش جثدیؼ ةؼرؿی» ٨٤ّاف ةا ام ج٨اف ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ز٠ی٥٤ ٠ی

 ٠غرؿ٥ را١٤٦ایی ؿ٨ـ م پای٥ پـؼ آ٨٠زاف دا٣ف اؿحغرؿ ٦ام ٧٠ارت پؼكرش ةؼ ک٨دکاف ة٥ ٗٞـ٥٘

 – آز٠ایكی جضٛیٙ ركش( ارا ٥ قغ #30.,$ ارق کؼد ک٥ ج٨ؿي ٠ؼّكیاق «ا٨٦از دكٝحی ٥٣٨١٣

 کالس در پژك٦كی ازح١اع ركش ازؼام ک٥ ة٨د ٗؼوی٥ ای٢ ٠ؤیغ پژك٦ف ٣حایر ك ة٨د ٠یغا٣ی

# 1++-$ ,رکی( ةگػارد ٠ذتحی جثدیؼ آ٨٠زاف دا٣ف اؿحغرؿ ٦ام ٧٠ارت پؼكرش ةؼ ج٨ا٣غ ٠ی درس

آ٨٠زاف ٠ٌِٛ اةحغایی ٦اكایی  ةؼ ركم دا٣ف 0++-)1++- ام ک٥ در ؿاؿ جضنیٞی ٣یؽ در ٠ٌا٥ْٝ

٨ًر پایغار ازؼا ق٨د، رقغ ج٘کؼ ١ّیٙ را  ا٣ساـ داد، ٣كاف داد ک٥ اگؼ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥

 ک٤غ( جـ٧یٜ ٠ی

 ٦ام ٧٠ارت ةؼ ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش ةؼ٣ا٥٠ ادؼ ارزیاةی ةا٦غؼ را پژك٦كی# .43,$ ٝیپ٢١ ١٦چ٤ی٢

 ج٘اكت ّٞیؼٟٔ( داد ا٣ساـ ٣ی٨زؼؿی در ٦٘حٟ جا پ٤سٟ کالس زآ٨٠ دا٣ف ++-- ركم ةؼ ج٘کؼ

 پیكی٢ ٦ام ج٨ا٣ایی ك ٦ا كیژگی از ٣ُؼ مؼؼ ١٦چ٤ی٢ ك ةؼ٣ا٥٠ از ١٧ٗكاف ٠یؽاف در ١ْٞ٠اف

 گؼك٦ی ٦ام ج٘اكت ١٦حاؿازم از پؾ صحی داد، ٣كاف گـحؼدق م ٠ٌا٥ْٝ ای٢ ٣حایر آ٨٠زاف، دا٣ف

 گؼكق از ةؼجؼ م٨رم، ٔیؼ ك م٨رم اؿحغرؿ ٦ام ٧٠ارت ؼاز٣ُ آز٠ایف گؼكق آ٨٠زاف دا٣ف اكٝی٥،

 (ة٨د٣غ ک٤حؼؿ

 ٠ْٟٞ ٣ٛف ةؼ ک٥ ركیکؼدم ةا اؿث، آ٨٠زش در ام ریك٥ جٕییؼ« ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘» ٦غؼ

 ٚؼار دادق ٠ض٨ر را ک٨دؾ ک٥ ج٘کؼ ای٢ ةؼ اؿث ٠تح٤ی ك ٨١٣دق جثکیغ ک٨دؾ ج٘کؼ ؿازم ْٗاؿ در

 ؿٞـ٥ٞ راة٥ٌ جؼجیب ةغی٢( ک٤غ ٠ی جثکیغ ّٟٞ ؿاظحار ك ایفآز٠ ك کكٖ ًؼیٙ از یادگیؼم ةؼ ك
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 ام ٠غرؿ٥ ٦ام ٣ُاـ ٦ام ٠ضغكدیث از ک٨دؾ ك رٗح٥ از٠یاف ک٨دؾ ك ؿاؿ ةؽرگ ةی٢ ٠ؼاجتی

 ةؼام دا٣ف یاةغ( ٠ی کؼدف، آ٠ادق ١ْٞ٠اف ٣ٛف ک٥ اؿث ٠تح٤ی ایغق ای٢ ةؼ ٝیپ٢١ ةؼ٣ا٥٠ ر٦ایی

 ك کالس قاگؼداف ةؼام ٠سؼ  ٠ح٘کؼ از ٠غٝی جغارؾ ةٞک٥ ٣یـث، ک٨دکاف كؿی٥ٞ ة٥ قغف ةْٞیغق

 ؿیـحٟ در آ٨٠زاف دا٣ف #(.3., ٚا غم،$ اؿث درس کالس در ةار ؿٌش ج٘کؼ صٍ٘ جى١ی٢

 آ٣اف ٣غار٣غ، دیگؼاف ك ظ٨د از پؼؿكی ٦یا ك ا٣غ ةیگا٥٣ درس کالس ٠ضیي ةا ٠غرؿ٥ ؿ٤حی

 ك ٣غار٣غ ٠ْحتؼ ٦ام ٠الؾ اسةؼ اؿ را، دیگؼاف ك اٗکار ظ٨د ارزیاةی ك ٚىاكت ٗؼمث ٦ؼگؽ

 ٠غرؿ٥ در دار٣غ ٣یاز جؼ ةؽرگ ام زا٥ْ٠ ة٥ كركد ةؼام ک٥ را رزـ ازح١اّی ٦ام ٧٠ارت در٣حیس٥

 ج٘کؼ ٦ا، ج٨ا٤١٣غم ای٢ ة٧ت٨د ةا٦غؼ ٗٞـ٘ی، ک٤غكکاك م ص٥ٛٞ ک٥ ركؿث ازای٢( گیؼ٣غ ١٣ی ٗؼا

 ك ک٤سکاكم ة٥ را قاگؼداف كک٤غكکا م ص٥ٛٞ ٗیكؼ ٣ُؼ ة٥( ک٤غ ٠ی ج٨ٛیث را پژك٦ف ةؼ ٠تح٤ی

 ا٣غیك٥ ة٥ ةیگا٣گی ك اّح٤ایی ةی از ك ا٣غیك٤١غا٥٣ صاٝث ة٥ ّادم صاٝث از جا دارد ٠ی كا ٗٞـ٘یغف

 ا٣غیكی ٗؼاخ ةا ج٨أـ ٠حْادؿ دیغگاق پؼكرش ج٨ا٣ایی را ج٘کؼ ة٥ ٨١ْ٠ٝی ج٘کؼ از ك یگا٣گی ك كرزم

 ٦ام ركش اك دیغگاق از( ک٤غ ٠ی جْؼیٖ ٔؼوی ةی ك ٗیكؼ( ک٤٤غ صؼکث ا٣حٛادم« ا٣حٛادم ج٘کؼ»

 ٣یؽ را دیگؼاف ٣ُؼ جا ک٤یٟ جك٨یٙ را ک٨دکاف ج٨ا٣یٟ ٠ی ٦ا آف ًؼیٙ از ک٥ دارد كز٨د گ٣٨اگ٣٨ی

 ک٨دؾ از ج٨اف ٠ی ٦ا آف درةارق ةضخ ك ٦ا ١٣ایك٤ا٥٠ ٦ا، داؿحاف ةا ٠ذاؿ ةؼام ک٤٤غ؛ جسؼة٥ ك درؾ

 ای٢ ةؼ #(31., ،,ٗیكؼ$ ک٤غ جن٨ر دیگؼ ـیک زام ة٥ را ظ٨د جعیٜ ّاٟٝ در جا کؼد درظ٨اؿث

ؽایف ة٥ ٚادر ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش آیا ک٥ ای٢ از اؿث ّتارت جضٛیٙ اؿاؿی ؿؤاؿ اؿاس ج٘کؼ  ٗا

 آ٨٠زش ک٥ گؼٗث ٚؼار ٨٠ردةؼرؿی ٗؼوی٥ ای٢ راؿحا ای٢ در( ظیؼ یا ةاقغ ٠ی ا٣حٛادم ک٨دکاف

 .گػارد ٠ی جثدیؼک٨دکاف  ج٘کؼ ا٣حٛادم ةؼ ٗٞـ٥٘

 ضٍـ

آز٨٠ف ك گؼكق ک٤حؼؿ م٨رت گؼٗث(  آز٨٠ف، پؾ م٨رت آز٠ایكی ك ةا ًؼح پیف اوؼ ة٥پژك٦ف ص

 آ٠ارم ٣٨١٣ة صسٟةاق٤غ(  ؿا٥ٝ ق٧ؼ ام٧٘اف ٠ی ,,)2زا٥ْ٠ آ٠ارم ای٢ پژك٦ف کٞی٥ ک٨دکاف 

 ادارق ة٥ پژك٦كگؼ ٨ُ٤٠ر ای٢ ة٥ ةاق٤غ( ٣٘ؼ ٠ی +/پژك٦ف  ة٨دف آز٠ایكی ة٥ ٣ی٥١ ج٨ز٥ ةا
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ٛث زٞب از پؾ ك کؼد ٠ؼاز٥ْ ٨٠رد٣ُؼ كپؼكرش آ٨٠زش از  ٠س٨ز کـب از پؾ ك ٠ـئ٨ٝی٢ ٨٠ٗا

 ای٢ از آ٠غق دؿث ة٥ ١٣ؼق ة٥ ج٨ز٥ ةا ك قغ ازؼا ج٘کؼ ا٣حٛادم پؼؿك٤ا٥٠ ٠ـئ٨ؿ دةـحاف

 +-$ ک٤حؼؿ گؼكق - در جنادٗی ة٥ ركش ّغق ای٢ ك قغ٣غ ا٣حعا  آ٣اف ةی٢ از ام ّغق ، پؼؿك٤ا٥٠

 گؼكق ة٥ ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش ةؼ٣ا٥٠ زٞـ٥ -, ةْغ ٠ؼصٞة در( ٣غقغ جٛـیٟ #٣٘ؼ +-$ آز٠ایف ك# ٣٘ؼ

 ٚؼار ا٣حُار ٝیـث در گ٨اق گؼكق ک٥ داد ٠ی رخ صاٝی در ا٠ؼ ای٢ قغ، دادق آ٨٠زش آز٠ایف

 ٦ا آز٨٠د٣ی اؿث ذکؼ ة٥ رزـ( قغ ةؼگؽار دٚی٥ٛ 0/ةار  ٦ؼ ك دك ةار ام ٦٘ح٥ زٞـات ای٢( داقح٤غ

 اج١اـ از ةْغ دیگؼ ةار یک ؿپؾ ك آز٨٠ف پؾ ك ٨فآز٠ پیف ٠ْؼض در آ٨٠زش از ةْغ ك ٚتٜ

 ٦ام ركش ک١ک ة٥ قغق گؼدآكرم ٦ام دادق در٧٣ایث ك گؼٗح٤غ ٚؼار پیگیؼم ٠ْؼض در ٦ا آ٨٠زش

 (ٚؼار گؼٗث كجضٞیٜ جسؽی٥ ٨٠رد آز٠ایكی ٦ام پژك٦ف ةا ٠ح٤اؿب آ٠ارم

 قیَُ اخطا

ةار در ٦٘ح٥ ازؼا گؼدیغ(  دٚی٥ٛ، دك 0/زٞـ٥  -,ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ةؼ ركم گؼكق آز٠ایف در 

 م آ٨٠زقی ٦یا آ٨٠زقی دریاٗث ٣کؼد٣غ( ٦ام گؼكق گ٨اق در ٨ًؿ ٠غت ازؼام ٠غاظ٥ٞ آز٨٠د٣ی

 ركش ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ةغی٢ ٚؼار اؿث5

٦ام ج٘کؼ ا٣حٛادم ٚؼار  ٣عـث گؼكق آز٠ایكی ك گؼكق ک٤حؼؿ جضث آز٨٠ف ؿ٤سف ٧٠ارت

ج٘کؼ ا٣حٛادم ٦ؼ دك گؼكق ةْغ از ٠غاظ٥ٞ آز٠ایكی  گیؼ٣غ ك پؾ از ا١ّاؿ ةؼ٣ا٥٠ ةار دیگؼ ٠یؽاف ٠ی

٣٘ؼ از  +/ق٨د( کارگاق ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةؼام گؼكق آز٠ایكی ةا  آز٨٠ف ؿ٤سیغق ٠ی در پؾ

ام دك زٞـ٥# جضث آ٨٠زش ة٥ قی٨ق ص٥ٛٞ ک٤غكکاك  دٚی٥ٛ $٦٘ح٥ 0/زٞـ٥  -,آ٨٠زاف در  دا٣ف

 ٚؼار گؼٗح٤غ(

ؼام ٠ْؼٗی کار ة٥ كاٝغی٢ ك ٠غیؼ ك ١ْٞ٠اف ٠غرؿ٥ ة٨د ٨٤ّاف زٞـ٥ ٠ٛغ٠اجی ة زٞـ٥ اكؿ ة٥

آ٨٠زاف  ٦ا ٣یاز٤٠غ ة٨دیٟ ك زٞـ٥ دكـ ٠ٛغ٠اجی ةا دا٣ف زیؼا در ٤٦گاـ ا٣ساـ کار ة٥ ٠كا٦غات آف

ز٧ث آق٤ایی ك ٠ْؼٗی ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةؼگؽار قغ ک٥ ای٢ دك زٞـ٥ زؽت زٞـات 

٨٤ّاف زٞـات امٞی ة٨د٣غ( در ادارق ای٢  یگؼ ة٥زٞـ٥ د +,قغ٣غ ك  امٞی آ٨٠زقی ٠ضـ٨  ١٣ی

٦ا از  کارگاق جٞ٘یٛی از ركش ٝیپ٢١ ك قارپ، ٗیكؼ ك اؿکار اؿح٘ادق قغ( در ای٢ کارگاق
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 ٦ام ٗکؼم ةؼام ک٨دکاف اؿح٘ادق قغ( داؿحاف

 گیطی اثعاض اًساظُ

د ًؼاصی کؼدق ک٥ یک اةؽار ظ٨ #.++-$ آز٨٠ف ؿ٤سف گؼایف ة٥ ج٘کؼ ا٣حٛادم را ریکحؾ

( ج٘کؼ ا٣حٛادم ج٘کؼم اؿث ک٥ ةا ؿ٤سغ ٠یك ٠یؽاف ج١ایٜ ة٥ ج٘کؼ ٣ٛادا٥٣ را  ةاقغ ٠یگؽارقی 

( ةؼد ٠یق٤اظحی ک٥ اصح١اؿ دؿحیاةی ة٥ ةازدق ٨ٌٞ٠  را ةار  ٦ام ٧٠ارتاؿح٘ادق از را٦تؼد٦ا ك یا 

# -, ّتارتّتارت# ك ج٧ْغ $ 3ّتارت#، ةا٤ٝغگی $ +,٠ٛیاس ظالٚیث $ +.پؼؿك٤ا٥٠ قا٠ٜ  ای٢

# ة٥ ٣حایر ٠ح٘اكت ك ١٧٠ی در ارجتاط ةا .++-٨٠ر، ركد ك پ٤٘یٞغ $ ک٥ كٚحیاؿث( ای٢ ٠ٛیاس 

گؼایف ة٥ ج٘کؼ ٣ٛادا٥٣ کاٝی٘ؼ٣یا دؿث یاٗح٤غ ًؼاصی قغ( ریکحؾ ؿْی کؼد یک ٠ٛیاس 

ك پایاجؼ ج٧ی٥ ک٤غ( پؼؿك٤ا٥٠ گؼایف ة٥ ج٘کؼ ا٣حٛادم ةؼ اؿاس ٠ٛیاس ج٘کؼ  جثدیؼگػارجؼ، جؼ ک٨جاق

$از  ام درز٥ پ٤رآز٨٠د٣ی ةایغ در یک ٠ٛیاس ٝیکؼت  قغق اؿث( # ؿاظح٥+44,ا٣حٛادم ٗاؿی٨ف $

ٛث یا ٠عاٝ٘ث ظ٨د ةا ٦ؼ یک از ّتارات را ٨٠0اٟٗٛ 6 قغیغان جا  ,٠عاٟٝ٘ 6 قغیغان  # ٠یؽاف ٨٠ٗا

٤٦ساریاةی پؼؿك٤ا٥٠ گؼایف ة٥ ج٘کؼ ا٣حٛادم آف را ةؼ  ٨ُ٤٠ر ة٥# .++-ریکحؾ $ ٠كعل ک٤غ(

ةغی٢ قؼح گؽارش قغ5 زیؼ  ٦ا ٠ٛیاس٣٘ؼ از دا٣كس٨یاف ازؼا کؼد( وؼیب پایایی زیؼ  +1 ركم

گؼك٦ی از ( +*31، زیؼ ٠ٛیاس ج٧ْغ6 +*12، زیؼ ٠ٛیاس ةا٤ٝغگی 6 +*٠20ٛیاس ظالٚیث 6 

ازآ٣ساک٥ ای٢ ٠ٛیاس ةؼ اؿاس کار امٞی  ّالكق ة٥اؿاجیغ اّحتار م٨رم ای٢ ٠ٛیاس را جثییغ کؼد٣غ( 

( ٠یؽاف آٝ٘ام کؼك٣تاخ ٣یؽ در ق٨د ٠ی٣یؽ جثییغ  آفقغق اؿث ركایی ؿازق  # ج٧ی٥+44,ٗاؿی٨ف $

 آ٠غ(ة٥ دؿث  +*13ك٦ف ژای٢ پ

 ّب یبفتِ

ؽایف ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش ک٥ ٗؼوی٥ ای٢ ةؼرؿی ٨ُ٤٠ر ة٥  گػارد، ٠ی ک٨دکاف جثدیؼ ج٘کؼ ا٣حٛادم ةؼٗا

 ك آز٠ایف در گؼكق ٨٠فآز پؾ ك آز٨٠ف پیف ٠ؼاصٜ در ک٤٤غگاف ج٘کؼ ا٣حٛادم قؼکث ١٣ؼات

 (قغ ٠ٛایـ٥ ةا٦ٟ ک٤حؼؿ
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 ّبی تَصیفی ًوطات هتغیط پػٍّف ثطحؿت هطحلِ اضظیبثی ٍ ػعَیت گطٍّی قبذص -1 خسٍل

 آز٨٠ف پؾ آز٨٠ف فیپ قاظل ٠حٕیؼ 

 ک٤حؼؿ آز٠ایف ک٤حؼؿ آز٠ایف

 0,,*. 3-,*2+ .,,*1 /,,*32 ٠یا٣گی٢ ج٘کؼ ا٣حٛادم

 /*32 0*,0 0*, 1*2. ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد

 +/*3/ //*,2 4.*24 +/*0. ٠یا٣گی٢ ظالٚیث

 -*30 -*/. -*14 .*,+ ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد

 4, 3, 3,*0 2,*+1 ٠یا٣گی٢ ةا٤ٝغگی

 -*,+ -*10 -*0 . ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد

 +0*/3 01*2, 4/*4 -0*+3 ٠یا٣گی٢ ج٧ْغ

 -*/0 -*.0 -*11 .*42 ا٣ضؼاؼ اؿحا٣غارد

 

د٦غ ک٥ ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ج٘کؼ ا٣حٛادم ک٨دکاف در گؼكق  ف ٠ی# ٣كا,اًالّات زغكؿ $

اؿث ك در گؼكق ک٤حؼؿ در  3-,*2+آز٨٠ف  ك در پؾ /,,*32آز٨٠ف  آز٠ایف در پیف

اؿث( ٠یا٣گی٢ گؼكق آز٠ایف در ١٣ؼات ظالٚیث در  0,,*.آز٨٠ف  ك در پؾ .,,*1آز٨٠ف  پیف

چ٤ی٢ ١٣ؼات گؼكق ک٤حؼؿ  ؿث( ٦ٟا //*,2ك  +/*0.آز٨٠ف ة٥ جؼجیب  آز٨٠ف ك پؾ ٠ؼاصٜ پیف

اؿث( در ٠حٕیؼ ةا٤ٝغگی  +/*3/ك  4.*24در دك ٠ؼص٥ٞ پژك٦ف ٣یؽ ة٥ جؼجیب در ای٢ ٠حٕیؼ 

اؿث( در گؼكق ک٤حؼؿ ٣یؽ  3,آز٨٠ف  ك پؾ 2,*+1آز٨٠ف در گؼكق آز٠ایف  ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات پیف

گؼكق آز٠ایف در آ٠غق اؿث( ٠یا٣گی٢  دؿث ة٥ 4,ك  3,*0آز٨٠ف ة٥ جؼجیب  آز٨٠ف ك پؾ پیف

چ٤ی٢  اؿث( ٦ٟ 01*2,ك  -0*+3 آز٨٠ف ة٥ جؼجیب آز٨٠ف ك پؾ ١٣ؼات ج٧ْغ در ٠ؼاصٜ پیف

اؿث( ٣حایر  +0*/3ك  4/*١٣4ؼات گؼكق ک٤حؼؿ در دك ٠ؼص٥ٞ پژك٦ف ٣یؽ ة٥ جؼجیب در ای٢ ٠حٕیؼ 

 قغق اؿث( # ارا ٥-جضٞیٜ ک٨كاریا٣ؾ چ٤غ ٠حٕیؼق در زغكؿ $
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 ّبی تفىط اًتمبزی ذطزُ همیبؼ زضهدوَعگطٍُ  ًتبیح همبیؿِ زٍ -2 خسٍل

وؼیب  ٠حٕیؼ

 ر٠تغا

F  درز٥

آزادم 

 ٗؼض

درز٥ 

آزادم 

 ظٌا

ج٨اف  ا٣غازق ادؼ دارم ٤ْ٠ی

 آ٠ارم

 آز٨٠ف فیپ

 ظالٚیث

0,.*+ -22*2 . -. ++,*+ /32*+ 41-*+ 

 آز٨٠ف فیپ

 ةا٤ٝغگی

-/0*+ 1+4*-. . -. ++,*+ 200*+ +++*, 

 آز٨٠ف فیپ

 ج٧ْغ

,42*+ -.4*., . -. ++,*+ 3+.*+ +++*, 

 ,*+++ +*.34 +*,++ .- . 40*2/- +*/2+ گؼكق

 #، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ٥١٦ اةْاد ج٘کؼ ا٣حٛادم-$ آ٠غق در زغكؿ دؿث ٦ام ة٥ ةؼ اؿاس یاٗح٥

دارم  آز٨٠ف در دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ج٘اكت ٤ْ٠ی ظالٚیث، ةا٤ٝغگی ك ج٧ْغ# در ٠ؼص٥ٞ پؾ$

٦ام ٗؼدم در ؿ٥  درمغ از ج٘اكت 34*.ر ٣كاف دادق اؿث ک٥ ٣ؽدیک ة٥ #( ٣حای6P+*,++دارد $

 آز٨٠ف ٠حٕیؼ ة٥ ج٘اكت ةی٢ دك گؼكق ٠ؼة٨ط اؿث( ٝػا ٗؼوی٥ پژك٦ف جثییغقغق اؿث( ٣حایر

 #.$ زغكؿ در ٠سؽا قکٜ ة٥ ا٣حٛادم ج٘کؼ اةْاد در گؼكق دك ٠ٛایـ٥ ةؼام ٠حٕیؼم جک جضٞیٜ

 (اؿث قغق ارا ٥
 یل ته هتغیطیًتبیح تحل -3خسٍل 

٠س٨١ع  ٤٠تِ

 ٠سػكرات

درز٥ 

 آزادم

٠یا٣گی٢ 

 ٠سػكرات

F صسٟ  دارم ٤ْ٠ی

 ادؼ

ج٨اف 

 آ٠ارم

آز٨٠ف  پؾ

 ظالٚیث
433*-4+ , 433*-4+ 24-*,.3 ++,*+ 241*+ +++*, 

آز٨٠ف  پؾ

 ةا٤ٝغگی
.2/*-.0 , .2/*-,, -11*43 ++,*+ 132*+ +++*, 

 ,*+++ +*/23 +*,++ 20*33. /--*13- , /--*13- آز٨٠ف ج٧ْغ پؾ
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٦ام ظالٚیث ك  #، ٠یا٣گی٢ ١٣ؼات ظؼدق ٠ٛیاس.آ٠غق در زغكؿ $ دؿث ةؼ اؿاس ٣حایر ة٥

 #؛6p+*,++$ دار اؿث آز٨٠ف ٤ْ٠ی ج٧ْغ ك ةا٤ٝغگی دك گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ در ٠ؼص٥ٞ پؾ

آ٨٠زاف ١٣ؼات اةْاد ظالٚیث ك ج٧ْغ ك  ج٨اف گ٘ث آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ دا٣ف دیگؼ ٠ی ّتارت ة٥

درمغ ة٧ت٨د دادق  13*2ك  23*/ك  24*1آز٨٠ف ة٥ جؼجیب ة٥ ٠یؽاف  ٤ٝغگی را در ٠ؼص٥ٞ پؾةا

 اؿث(

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

ؽایف ج٘کؼ ا٣حٛادم  دؿث ٣حایر ة٥ آ٠غق گ٨یام ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ در ٗا

٢ ٠یا٣گی٢ # ج٘اكت ةی,آ٠غق در زغكؿ $ دؿث قغق اؿث( ةؼ اؿاس ٣حایر ة٥ ک٨دکاف ٠ؤدؼ كاِٚ

آز٨٠ف# در دك گؼكق آز٠ایف  آز٨٠ف $ةْغ از ک٤حؼؿ ١٣ؼات پیف در ٠ؼص٥ٞ پؾ ١٣ؼات ج٘کؼ ا٣حٛادم

 ( ٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف ةا ٣حایر پژك٦ف ٠ؼّكی6p+*,++ دار اؿث ك ک٤حؼؿ ٤ْ٠ی

 ةاقغ( # ١٦ـ٨ ٠ی.43,$ ك ٝیپ٢١ #1++-$ #، رکی30.,$

دٚث ك ج٨ز٥ در  ک٨دکاف را ة٥٘ث آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ گ ج٨اف ٠ی پژك٦ف ای٢ م در جتیی٢ یاٗح٥

ای٢  ( ظ٨دد٦غ ٠یگیؼد ؿ٨ؽ  ک٥ از جسؼةیات ظ٨د ک٨دکاف ٣كثت ٠ی ٦ایی ا٣غیك٥ك  ٦ا پؼؿف

ک٥ آ٣اف را ةا ظ٨د ة٥ ١ٞٚؼك  ق٨د ٠یجتغیٜ  ک٨دکافةؼام  ام ٣ٛٞی٥ة٥ ٠ض١ٜ یا كؿی٥ٞ  ٦ا داؿحاف

ک٥ در آ٣اف در  ک٤غكکاكرجتاط ةی٢ ج٨ا٣ایی ا ج٨ا٤٣غ ٠ی ٦ا آف( ٨ًرم ک٥ ةؼد ٠یزـحس٨م ٗٞـ٘ی 

٥١٦  (اؿث ك ج٨ا٣ایی ة٧حؼ ٚىاكت کؼد٣كاف در ز٣غگی ركز٠ؼق را درؾ ک٤٤غ پیكؼٗثصاؿ 

( ای٢ ا٠ؼ ق٣٨غ ٠یآگا٦ا٥٣ یا ٣اآگا٦ا٥٣ ة٥ ؿ١ث ة٧حؼ ٚىاكت کؼدف کكیغق  م٨رت ة٥ک٨دکاف 

تحی*  ارق اةْاد ٠عحٖٞ جسؼة٥ ا٣ـا٣ی درة ٠ـئ٨ر٥٣قا٠ٜ ج٘کؼ ا٣حٛادم، ج٘کؼ ظالؽ ك ج٘کؼ ٠ؼٚا

٨٣ة٥ ظ٨د ةؼام ةیاف  ک٤غكکاك ٗٞـ٘ی ٦ـح٤غ، ة٥ ٦ام ص٥ٛٞک٨دکا٣ی ک٥ در صاؿ ایساد  (اؿث

٨٤ّاف جث٠ٜ در ٠٘ا٦یٟ  ؿؤارت ك ک٤غكکاك٦ایكاف از داؿحاف اؿح٘ادق ظ٨ا٤٦غ کؼد( آ٣چ٥ ة٥

٦ام  ک٥ ةضخ ةؼ٣غ ٠ی آ٨٠زاف پی دا٣ف٦ام ٗٞـ٘ی  ق٨د( در ةضخ ٠یداؿحاف قؼكع  ةؼا٣گیؽ ؿؤاؿ

٦ا ك  ٣ُؼ٦ا، جسؼة٥ ج٨ا٤٣غ ٠یک٥  ٤١٧ٗغ ٠ی ٦ا آف٦ام دیگؼ دار٣غ(  ٗٞـ٘ی اٝگ٦٨ام ٠ح٘اكجی از ةضخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

322 | 
 
 

ک٥ ة٥ آرام دیگؼاف اصحؼاـ  گیؼ٣غ ٠ییاد  ٦ا آفک٤٤غ(  ردكةغؿظ٨د را ةا یکغیگؼ  ٦ام دیغگاق

یاة٤غ(  در٠یٜ ةیاكر٣غ، ةگػار٣غ ك ا١٦یث ای٢ ٨٠و٨ع را ک٥ ةایغ ةؼام پیك٧٤اد٦ام ظ٨د دٝی

 ٣ُیؼا٣حٛادم قاگؼداف  ٦ام صاٝث ج٨ا٣غ ٠یٗٞـ٥٘ ک٤غ  # ةیاف ٠ی+++-$ ٨ًر ک٥ ٝیپ٢١ ١٦اف

٨٧٘٠ـ، ةؼگؼدا٣غف ك ٧٠ارت  د٦ی قکٜ# ك اؿحغرؿ، ($جْسب کؼدف، درظ٨اؿث ٠ْیار کؼدف ك((

 (زـحس٨گؼم را در آ٣اف پؼكرش د٦غ

 ج٨ا٣غ ٠یک٥ چگ٥٣٨ ٦ؼ ٠ْٟٞ در ٦ؼ ٨٠و٨ّی  ٦غد ٠یة٤اةؼای٢ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ج٨ویش  

٠غٝی از پژك٦ف ٗٞـ٘ی را ٚت٨ؿ ک٤غ ك آف را ةا ٨٠ْٚیث کالس درس ؿازگار ؿازد( ٗٞـ٥٘ 

٣ُؼ  در داد ٠یةؼصـب آ٣چ٥ ؿٛؼاط ا٣ساـ  كگ٨یی گ٘ثْٗاٝیحی ١٦گا٣ی ك  ٨٤ّاف ة٥ک٥  درم٨رجی

٣ُؼ گؼٗح٥  یک ٨٠و٨ع درؿی در ٨٤ّاف ة٥جا ای٤ک٥ مؼٗان  ق٨د ٠یگؼٗح٥ ق٨د، ظیٞی ة٧حؼ ١٧ٗیغق 

از ًؼؼ دیگؼ ةاز ة٨دف ٗٞـ٘ی، ؿؤاؿ کؼدف ك ( ق٨د ک٥ ةایغ در صا٥ُٗ ک٨دؾ ریعح٥ ق٨د

ـح٤غ ٦ زا٠ِ ك جضـی٢ ٚاةٜ جؼدیغ، ٔیؼٚاةٜ أٞب ک٥ ا٣ـا٣ی ظن٨میاجی ،قغف از د٣یا زدق قگ٘ث

دیاٝکحیکی ؿٛؼاط  ةاٚی ة١ا٤٣غ( ٠گؼ ای٤ک٥ از ةنیؼت كٝغ ٔیؼـ١٠ک٢ اؿث ؿٌضی ك صحی 

اؿث ک٥  ام ةؼ٣ا٥٠ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف  «(دا٣ٟ دا٣ٟ ک٥ چیؽم ١٣ی ٢٠ ٠ی»ؿؼچك٥١ ةگیؼد5 

( ٦غؼ ای٢ د٦غ ٠یک٨دکاف را در ج١اـ ٠تاصخ کالؿی در ز٠ی٥٤ ٨٠و٨ّات ٗٞـ٘ی ٠كارکث 

ؿاظح٢ ك ج٨ا٣ا  ٦ا آفة٥  «ؿؤارت ةؽرگ»ةؼ٣ا٥٠ ة٧ت٨د ج٘کؼ ک٨دکاف را از ًؼیٙ ٠ْؼٗی ةـیارم از 

 جؼ ١ّیٙة٥ ةؼرؿی چ٤ی٢ ؿؤارجی اؿث( ةا اؿح٘ادق از ای٢ ةؼ٣ا٥٠، ١ْٞ٠اف ک٨دکاف را ة٥ ج٘کؼ  ٦ا آف

غاـ ١ّغجان در یک  ک٤٤غ( ٠یٚؼار دارد، جك٨یٙ  ٦ا آف ام ٠غرؿ٥ک٥ در پی کار  ٦ایی ایغقركم  ای٢ ٚا

٦ام  ٧ارتگیؼد( ک٨دکاف ١ّیٛان ركم ج٘کؼ ظ٨د ك ٠ ازح١اع پژك٦كی کالس درس م٨رت ٠ی

در صاؿ ةؼرؿی ك ج٨ٛیث  ک٥ ٤٦گا٠یرا  ٦ا آف٨٠رداؿح٘ادق ظ٨د ج١ؼکؽ ظ٨ا٤٦غ کؼد ك ؿپؾ 

اگؼ ذ٢٦  (ظ٨د ك دیگؼاف در پاؿط ة٥ ١ْ٠ا٦ام ٗٞـ٘ی ٦ـح٤غ، ة٧ت٨د ظ٨ا٤٦غ ةعكیغ ٦ام ایغق

ک٨دکاف درگیؼ ٠تاصخ ٗٞـ٘ی ق٨د ك ٠یٜ آ٣اف ة٥ دا٣ـح٢ درةارق ز٧اف ة٥ ٗٞـ٥٘ ٠ؼجتي ق٨د، 

ق٣٨غ ک٥ پیف از پیف ٣ٛاد،  ک٤غ ك آ٣اف ة٥ ٠ح٘کؼا٣ی جتغیٜ ٠ی ج٘کؼ آ٣اف رقغ ٠ی ٣ض٨ق

 ٠ؤدؼ٣غ(پػیؼ ك  ا٣ٌْاؼ
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 ةؼام ج٨اف ٠ی ک٥ اؿث ٦ایی ٠ضغكدیث از آ٠غق دؿث ة٥ ٠غاظ٥ٞ جثدیؼ جغاكـ رك٣غ ٣ت٨دف 

 ٦ام كیژگی ةؼظی چ٨ف دیگؼم ٠حٕیؼ٦ام پژك٦ف در ای٢( ٨١٣د ذکؼ صاوؼ پژك٦ف

 آ٠ارم ٣٨١٣ة ای٤ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا ای٢، ّالكق ةؼ( اؿث ٣گؼٗح٥ ٨٠رد٣ُؼ ٚؼار قعنیحی ك ق٤اظحی ركاف

 ٚغرت از اصح١ارن  اؿث، ٠ضغكدقغق ؿا٥ٝ ,,)2ک٨دکاف  ق٧ؼ ام٧٘اف ك ة٥ صاوؼ جضٛیٙ در

 (ةکا٦غ دیگؼ ٠ٛاًِ ك ٦ا پای٥ ٦ا، ٠کاف ة٥ ٣حایر جضٛیٙ ج١ْیٟ

 

 هٌبثغ

 آف جثدیؼات ؿ٤سف ك ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش ا٣ی٠ت ٠ٌا٥ْٝ( .4.,( ز ٗؼكقا٣ی ّا٠ٞی زتٜ

 دا٣كکغق ،#ظ٨راؿگاف$ ام٧٘اف آزاد دا٣كگاق5 دکحؼا ٣ا٥٠ پایاف( ک٨دکاف ٗؼاق٤اظحی آگا٦ی ةؼ

 (ركا٣ك٤اؿی ك جؼةیحی ٨ّٞـ

 ا٣حٛادم ج٘کؼ ك پؼؿكگؼم در ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ ةؼ٣ا٠ة جثدیؼ ةؼرؿی( 32.,( ز ًتاًتایی

 ٠س٥ٞ( كرا٠ی٢ ق٧ؼ ٨ّٞم دةـحاف# ؿا٥ٝ ,,)4$ اةحغایی پ٤سٟ جا ؿ٨ـ م٦ا پای٥ آ٨٠زاف دا٣ف

 ك ة٧ار اكؿ، ق١ارق دكـ، ؿاؿ ٗؼ٤٦گی، ٠ٌاْٝات ك ا٣ـا٣ی ٨ّٞـ پژك٦كگاق ک٨دؾ، ك ج٘کؼ

 (+4).2 ص ،+4., جاةـحاف

ق٧ؼ(  ٦ام قا٦ی٢ ( راة٥ٌ ج٘کؼ ا٣حٛادم ةا ٨٦یث دی٤ی در ةی٢ دةیؼاف دةیؼؿحاف,4.,ّاٝی٣٨غ ـ( 

٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ دا٣كگاق آزاد كاصغ ام٧٘اف $ظ٨راؿگاف#، دا٣كکغق ٨ّٞـ جؼةیحی ك  فپایا

 ركا٣ك٤اؿی(

 پژك٦كگاق5 ج٧ؼاف ٤ٝگؼكدم، قا٦ؼم زٞیٜ جؼز١ة( کؼدف ٗکؼ ةؼام ٦ایی داؿحاف( 31.,(ر ٗیكؼ

 (ٗؼ٤٦گی ٠ٌاْٝات ك ا٣ـا٣ی ٨ّٞـ

 (دكاكی٢ ٣كؼ5 ج٧ؼاف( ٣ُؼم ٠تا٣ی ةؼرؿی( ک٨دکاف ة٥ ٗٞـ٥٘ آ٨٠زش( .3.,(م ٚا غم

 ٗیٞـ٨ٗاف دیغگاق از ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ درؿی ةؼ٣ا٠ة ٣ُؼم ة٤یاد٦ام ةؼرؿی (33.,م( ٚا غم

 (./)/-5 ص( 1 ق١ارق( دكـ ؿاؿ( درؿی ةؼ٣ا٥٠ ٠ٌاْٝات ٗن٤ٞا٠ة( گؼا ّٜٛ

 (ا٠یؼکتیؼ5 ج٧ؼاف ،, ج ةاٚؼم، اصـا٥٣ جؼز١ة ٗکؼم، ٦ام داؿحاف( /3.,( ؼ کٟ
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 ةؼ ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ ةؼ٣ا٠ة در پژك٦كی ازح١اع ركش جثدیؼ ةؼرؿی( 30.,( ـ س ٠ؼّكی

( ا٨٦از دكٝحی ٥٣٨١٣ ٠غرؿ٥ را١٤٦ایی ؿ٨ـ پایة پـؼ آ٨٠زاف دا٣ف اؿحغرؿ ٦ام ٧٠ارت

 (ا٨٦از چ١ؼاف ق٧یغ دا٣كگاق ركا٣ك٤اؿی ك جؼةیحی ٨ّٞـ دا٣كکغق دکحؼم، ٣ا٠ة پایاف
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