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تجییي خَ اذاللی ؾبظهبى ٍ اثطثركی هؼلوبى اثتسایی
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5
ّتاس ظـؼكم٦ ،,ادم پ٨رقاْٗیّٞ ، -ی ّـگؼم .ك ّٞیؼوا ٞٚی پ٨ر

/

چىیسُ
یکی از ّ٨ا ٜ٠امٞی قکٜد٦ی ة ٥ركاةي دركفؿاز٠ا٣ی ك ُ٣ؼات کارک٤اف ،ز ٨اظالٚػی اؿػث؛ زػ٨
اظالٚی ة٨٤ّ٥اف ةعكی از قعنیث ؿاز٠اف ةیا٣گؼ اظالؽ آف ؿاز٠اف اؿث) ز٨ؿػاز٠ا٣ی ؿػا ٟٝك
ص١ایحگؼ ةاّخ اّح١اد ةیكحؼ اٗؼاد ك در آ٨٠زشكپؼكرش ةاّخ اٗؽایف کار آیی ١ْٞ٠ػاف ك اٗػؽایف
کار آیی ١ْٞ٠اف ظ٨د ٣یؽ ّا١٧٠ ٜ٠ی در اٗؽایف ادؼةعكػی ٠غرؿػ٠ ٥ضـػ٠ ٨یگػؼدد) ٠ػغارس
ة٨٤ّ٥اف پای٦٥ا ك ؿح٨ف٦ام زا٦ ٥ْ٠ـح٤غ ک ٥دكاـ ك ٨ٚاـ زا ٥ْ٠ةٞ١ّ ٥کؼد ك کی٘یث کػار آف٦ػا
ةـحگی دارد) پؾ ق٤اظث ّ٨اٞ٠ی ک ٥ةؼ کارایی ك ادؼةعكػی ٠ػغارس جػثدیؼ ٠یگػار٣ػغ ك از ةػی٢
ةؼدف ٨٠ا ِ٣ك ٠كکالجی ک ٥ؿغ راق ای ٢ادؼةعكی قغقا٣غ ٠یج٨ا٣غ آی٤غقام ة٧حؼ ك ّاٝیجؼم را ٗػؼا
ركم کك٨ر ٚؼار د٦غ) در پژك٦ف صاوؼ اةحػغا ةػ ٥ا١٦یػث اظػالؽ در ؿػاز٠اف پؼداظحػ٠ ٥یقػ٨د
ؿپؾ ا٨٣اع ز ٨ازُ٣ؼ ٦اٝپی ٢كکؼاٗث ک ٥ة ٥قف ٨٣ع زػ ،٨ةػاز ،ظػ٨دگؼداف ،ک٤حؼؿقػغق ،آقػ٤ا،
پغرا ٥٣ك ةـحً ٥ت٥ٛة٤غم ٠یق٣٨غ پؼداظح ٥ظ٨ا٦ػغ قػغ ك در٧٣ایػث ةػٛ٣ ٥ػف زػ ٨اظالٚػی ةػؼ
ادؼةعكی  ْٟٞ٠پؼداظح٠ ٥یق٨د)
ٍاغُّبی ولیسی  :خَ اذاللی ،ؾبظهبى ،اثطثركی هؼلوبى ،هؼلوبى اثتسایی ،خَ
هسضؾِ

 ) ,دا٣كس٨م ارقغ دا٣كگاق ةیؼز٤غ
 ) ّى٦ ٨یئثّ١ٞی دا٣كگاق ةیؼز٤غّ ) .ى٦ ٨یئثّ١ٞی دا٣كگاق ةیؼز٤غ
٠ ) /غیؼ ا٨٠ر ّ٠٨١ی دا٣كکغق ٤٦ؼ
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همسهِ
در ًی دك د ٥٦اظیؼ ةا پیچیغقجؼ قغف ركزاٗػؽكف ؿاز٠اف٦ا ك اٗػؽایف ٠یػؽاف کار٦ػػام
ٔیؼاظالٚػػی ك ٔیؼٚا٣٨٣ی در ٠ضیي٦ام کارم ج٨ز٠ ٥غیؼاف ك ر٦تؼاف را ة ٥ایساد ك صٍ٘
,

-

ز٨کارم اظالٚػی در ١٦ػة ؿاز٠اف٦ا وؼكرم کؼدق اؿث $رصی٣ٟیا ك ٣یکظ٨اق ٗؼظا٣ی5,.4+،
 )#.ؿاز٠اف٦ا ةؼام ا٣ساـ دادف ا٨٠ر ؿاز٠ا٣ی ظ٨دّ ،الكق ةؼ ْ٠یار٦ام ؿاز٠ا٣ی ك ٚا٣٨٣ی ٣یاز ة٥
٠س٥ّ٨١ام از ر٨١٤٦د٦ام اظالٚی ك ارزقی دار٣غ ک ٥آ٣اف را در رٗحار ك اّ١اؿ ادارم یارم د٦غ ك
ّ٨٣ی ١٦ا٤٦گی ك كصغت ركی ٥درصؼکث ة٥ؿ٨م قی٨ق  ٨ٌٞ٠زْ١ی ك ّ٠٨١ی ٠یـؼ ؿازد)
 ٨١ْ٠نر اّىام ؿاز٠اف ارزش٦ایی را ک ٥در ارجتاط ةا ز٣غگی ؿاز٠ا٣ی آف٦ا اؿث٠ ،یپػیؼ٣غ)
ؿاز٠اف٦ا ٠ست٨ر٣غ ک٠ ٥ضیٌی از اظالؽ ك ارزش٦ا در ؿاز٠اف ایساد ک٤٤غ) درؾ رٗحار ٤٠اؿب
ةعكی از ز٨ؿاز٠ا٣ی اؿث ،ک ٥١٦ ٥ةعف٦ا را در ٗؼای٤غ جن١یٟگیؼم جضث جثدیؼ ٚؼار ٠ید٦غ
$دایاف ،-++-،.ة ٜٛ٣ ٥از کؼی١ی ،رزاییپ٨ر٨٦ ،یغا)#./ 5,.34 ،
در ّنؼ صاوؼ کّ ٥نؼ ٠غیریت ك ر٦تؼم اؿث؛ ٛٗ٨٠یث ٧٣اد٦ا ك ؿاز٠اف٦ا جا صغكد زیادم
ة ٥کارایی ك ادؼةعكی ّٞ١کؼد ٠غیراف ةـحگی دارد ٠$یؼ ک١اٝی )#,.20،چؼاک ٥ؿؼّثٚ ،غرت
ّ ٜ١ك ا٣ت٨ق ة٨دف ٗؼآكردق٦ام ا٣ـافی ك مْ٤حی٣ ،یاز ة٣ ٥یؼكیی ١٦ا٤٦گک٤٤غق٠ ،ح٘کؼ ك ٗؼزا٥٣
٨٠ؿ٨ـ ة٠ ٥غیر دارد) ازای٢رك ،دٚث ؿاز٠اف٦ا در ا٣حعا ٠غیراف ج٨ا٤١٣غ کٚ ٥ادر ةاق٤غ ةا اجعاذ
جغاةیؼ ك قی٨ق٦ام ةایؿح ٥ة٥كیژق در دؿحگاق آ٨٠زشكپؼكرش ،ز٠ی ٥٤را ةؼام جسٞی ك ةؼكز اؿحْغاد
ك ظالٚیث ٥١٦م ١ْٞ٠اف ك ٠حْ١ٞاف ٨١٦ار ؿازد ،یقحؼ آقکار ٠یق٨د $ماؼی)#,.3+،
٨٣ع راةٌ٥ام ک ٥ا٣ـاف٦ام داظ ٜیک ؿاز٠اف دار٣غ ،كیژگی٦ا ك ز ٨آف ؿاز٠اف را ة ٥كز٨د
٠یآكرد) ز٨ؿاز٠ا٣ی ة ٥ادراکات ّ٠٨١ی کارک٤اف از ٠ضیي کارقاف ةؼ٠یگؼدد ک ٥جضث جثدیؼ
ؿاز٠اف رؿ١ی ك ٔیؼرؿ١ی ،قعنیث ك ٣یاز٦ام اّىا ك ر٦تؼم ؿاز٠اف صام٠ ٜیق٨د ٠$یؼ

,Climate
- Ethical
. Diane
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ک١اٝی )#,.23،ز٨ؿاز٠ا٣ی ،امٌالح كؿیْی اؿث ک ٥ة ٥ادراؾ کارک٤اف از ٠ضیي ّ٠٨١ی کار در
ؿاز٠اف اًالؽ ٠یق٨د ك ٠حثدؼ از ؿاز٠اف رؿ١یٔ ،یؼرؿ١ی ،قعنیث اٗؼاد ك ر٦تؼم ؿاز٠اف
اؿث ٨٦$م ك ٠یـک)#,.31،ٜ
ؿاز٠اف٦ا از ز ٨یکـا٣ی ةؼظ٨ردار ٣یـح٤غ) ١٦افگ ٥٣٨ک ٥اّىا ٠ح٘اكتا٣غ ،ز٣ ٨یؽ از ؿاز٠اف
ة ٥ؿاز٠اف دیگؼ ٠ح٘اكت اؿث) ز٨٠ ٨زب ج١ایؽ ؿاز٠اف٦ا از یکغیگؼ ٠یگؼدد ك در٣حیس٣ ٥حایر
کار٦ا ك ْٗاٝیث٦ام ؿاز٠اف را جضث جثدیؼ ٚؼار دادق ك ٠یج٨ا٣غ ٨٠زب اٗؽایف ركصی ٥ك ا٣گیؽش
کارک٤اف گؼدد ك در رٗحار ك اّ١اؿ اّىات جثدیؼگػار ةاقغ) ز٨ؿاز٠ا٣ی ة٤٠٥ؽ ٥ٝیک پٜ١ّ ٜ
٠یک٤غ) در یکًؼؼ پ ٜز٤ت٦٥ام ّی٤ی ك ٠ضـ٨س ؿاز٠اف از ٚتی ٜؿاظحارٛ٠ ،ؼرات ك
قی٦٨ام ر٦تؼم ٚؼار دار٣غ ك در ًؼؼ دیگؼ ركصی ٥ك رٗحار کارک٤اف كاِٚقغق اؿث) ةغی ٢جؼجیب
رٗحار جاةْی از قی٨ق٦ام ر٦تؼم یا ؿاظحار ؿاز٠ا٣ی ٣یـث ،ةٞک٦ ٥ؼکؾ از دریچ٥ام ک ٥ة ٥ر٣گ
ارزش٦ا٣ ،یاز٦ا ك قعنیث ظ٨دش اؿث ة ٥ؿاز٠اف ٠ی٣گؼد ك ای١٦ ٢اف ادراکاجی اؿث ک ٥در
ًؼز ج٘کؼ ك رٗحارش جثدیؼ ٠یگػارد $دؿٞؼ)#,.23،
در چ٤غ ؿاؿ اظیؼ جضٛیٛات زیادم درز٠ی ٥٤ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف م٨رت گؼٗح ٥ک ٥ةا ج٨ز ٥ة٥
ا١٦یث ٨٠و٨ع در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝةٟ٧٠ ٥جؼی ٢پژك٦ف٦ا اقارق ٠یق٨د) ٣س٘ی ك ١٦کاراف  #,.34$ة٥
ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢اةْاد ز ٨اظالٚی ك روایث قٕٞی در ٠یاف کارک٤اف ادارق٦ام آ٨٠زشكپؼكرش
پؼداظح٤غ) یاٗح٦٥ام پژك٦ف ٣كاف داد ک ٥ز ِ٘٣ ٨قعنی ةا روایث قٕٞی راةٌ ٥داقث ك اةْاد
ْ٘٤٠ث ؿاز٠اف ك کارایی ،دكؿحی ،اظالؽ قعنی ك ركی٦٥ام ؿاز٠ا٣ی ٦یا راةٌ٥ام ةا روایث
قٕٞی ٣غاقح٤غ) ٠ض١غیاف ك ١٦کاراف  )#,.4.$ة ٥ةؼرؿی راةٌ ٥ادؼةعف ١ْٞ٠اف ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام
مالصیث صؼٗ٥ام در ١ْٞ٠اف ٠ح٨ؿٌ ٥پؼداظح٤غ یاٗح٦٥ام جضٙیؽ ٣كاف داد ک ٥دك ٠ؤ٥٘ٝ
مالحیت صؼٗ٥ام ك ق٤اظثی ٚغرت ةارم در جتیی ٢ادؼةعف ١ْٞ٠اف دار٣غ) كیٞـ ٢ك
١٦کػاراف #-++3$ ,ز ٨صاک ٟةؼ ٠غرؿ ٥را ةؼرؿی کؼد٣غ ك ةػ ٥ای٣ ٢حیس ٥رؿیغ٣غ ک٥
ص١ایث٦ام  ْٟٞ٠ك ١٦کالؿی٦ا ة٨ً٥ر ٤ْ٠یدارم پیفةی٤ی ک٤٤ػغق روػػایث از ٠غرؿ،٥
, Wilson & Associates.
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قایـحگی ك ظ٨دکارآ٠غم جضنیٞی ك روایث از ز٣ػغگی دا٣ػفآ٠ػ٨زاف اؿػث) دؿی ك رایاف

,

٣ #-++3$كاف داد٣غ ک ٥ز٠ ٨ٌٞ٠ ٨غرؿ ٥ك چگ٣٨گی ارجتاط ةػػا ١ْٞ٠اف ك ةؼآكردق ؿاظح٢
٣یاز٦ام اؿاؿػی آف٦ا در ٠ضػیي ٠غرؿ٠ ٥یج٨ا٣غ ؿتب ق٨د جا دا٣فآ٨٠زاف از ٠غرؿ ٥ك ة٨دف
در آف ظك٨٤د ةاق٤غ)
ماصبُ٣ؼاف ك ٠ضٛٛاف جْٞی ٟك جؼةیث ،در ٨٠رد كیژگی٦ا ك مالصیث٦ام ١ْٞ٠اف ك
٠الؾ٦ام قایؿحگی آ٣اف دیغگاق٦ام ٠كاة ٥ك گاق ٠ح٘اكجی ارا  ٥کؼدقا٣غ) آف٦ا ْ٠حٛغ٣غ ک٥
٠كعنات یک  ْٟٞ٠ظ ٨ك  ٙٗ٨٠ةٗ ٥ؼ٤٦گ ك ارزش٦ام ٨٠ردٚت٨ؿ یک ٞ٠ث ةـحگی دارد ك
در ْٚ٨٠یث٦ا ك ٠ضیي٦ام ٠عح٠ ٖٞیج٨ا٣غ ٘٠یغ ةاقغ) ١٦چ٤ی ٢در ٗؼای٣غ جغریس ،ج٧٤ا
جسار

ك ج٨ا٤١٣غم٦ام ّ١ٞی ٣ ْٟٞ٠یـث ک ٥در دا٣فآ٨٠ز جثدیؼ دارد ،ةٞک ٥دیدگاق ،ْٟٞ٠

ٗٞـ٘٥ام ک ٥ةغاف ْ٠حٛغ اؿث ك ک ٜكیژگی٦ام قعنیث كم ،در جغریس ،جٕییؼ ،جض٨ؿ ك
یادگیؼم قاگؼد ٠ؤدؼ كا٠ ِٚیق٨د $ماؼی#,.33،؛ ة٤اةؼای ٢پیكتؼد ا٦غاؼ ؿاز٠اف
آ٨٠زشكپؼكرش ٣یاز٤٠غ كز٨د ١ْٞ٠اف ادؼةعف ك ظالؽ اؿث ٝػا ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ٨٠و٨ع در
ای ٢پژك٦ف ةؼ آف قغی ٟجا ةا جتیی ٢ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف آ٨٠زشكپؼكرش ة ٥ادؼةعكی ٦ؼ چ٥
ةیكحؼ ١ْٞ٠اف اةحغایی ک١ک ک٤یٟ؛ جا ز٠ی ٥٤ةؼام رقغ ك قکٗ٨ایی ك ظالٚیث ١ْٞ٠اف ٗؼاٟ٦
ق٨د)

اذالق ؾبظهبًی
ا٠ؼكزق ،اظالؽ یکی از ٠تاصخ ١٧٠ی اؿث ک٨٠ ٥ردج٨ز٠ ٥ضٛٛاف ؿاز٠اف٦ا ك دكٝث٦ام گ٣٨اگ٨ف
ٚؼارگؼٗح ٥اؿث) اظالؽ ،یک وؼكرت ك رز ٥٠یک زا ٥ْ٠ؿا ٟٝاؿث ك ةّٞ ٥ث ک١ک کارکؼد٦ا ك
پیا٠غ٦ام ٠ذتث ٗؼدم ،ؿاز٠ا٣ی ك ازح١اّی آف اؿث ک٨١٦ ٥ارق ج٨ز ٥دا٣ك٤١غاف٠ ،ؼةیاف ك
٠غیؼاف ؿاز٠اف٦ا ك ز٨ا ِ٠را ةؼا٣گیعح ٥اؿث جا ةؼام صٍ٘ ك ارجٛام ؿٌش آف ک٨قف ١٣ای٤غ
$ز٨اف ك ةیگٞؼ)#- 5,.4. ،
اظالؽ ؿاز٠ا٣ی از ٠ـا ٞی چ٨ف كیژگی٦ام اظالٚی ؿاز٠اف  ، ٨ٌٞ٠ارزیاةی اظالٚی ؿاز٠اف
,. Deci & Ryan
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ك ْ٠یار٦ا ك ركش٦ام آف ،ركش٦ام ؿاظحّ ٢ادات اظالٚی ةؼام کارک٤اف ج٨ؿْ٥م ٠ضیي
اظالٚی در ؿاز٠اف ك صٍ٘ آف ؿع ٢ة٠ ٥یاف ٠یآكرد $دا٣ی ٜٛ٣ ،-++/ ،ٜدر صـی٢زادق ك
ّاةغم زْ٘ؼم )#,.4 5,.31 ،اظالؽ ؿاز٠ا٣یّ ،تارت اؿث از ای٠ ٢ـئ ٥ٞک ٥چگ ٥٣٨یک ؿاز٠اف
ة٠ ٥ضؼؾ٦ام درك٣ی ك ةیؼك٣ی ة٥م٨رت اظالٚی پاؿط ٠ید٦غ؛ اظالؽ ؿاز٠ا٣ی رٗحار ؿاز٠ا٣ی
اؿث ک ٥یک ؿاز٠اف ةؼام کار٤٠غاف ك یا دیگؼ ٨٠ز٨دیث٦ام آف ةغكف ج٨ز ٥ة٨ٚ ٥ا٣ی ٢در ُ٣ؼ
٠یگیؼد $صـی ٢زادق ك ّاةغم زْ٘ؼم )#,.4 5,.31 ،اظالؽ ؿاز٠ا٣ی دركاّ ِٚتارت اؿث از
ةؼرؿی ك ّ ٜ١ة ٥رٗحار اظالٚی در ؿاز٠اف ک ٥قا ٜ٠ج٨ویش ك ارزیاةی ارزش٦ام ریك٥دار در
ؿیاؿث٦ا ك اّ١اؿ ؿ٤حی ك زـحس٨م ٠کا٣یـ٦ٟام ةؼام اظالٚی ٨١٣دف ّٞ١کؼد٦اؿث
$کاركٝی ٢ك کؼیؾ ٜٛ٣ -++2 ،در کؼـ دظث)#,,2 5,.4+ ،
ازای٢رك اظالؽ ؿاز٠ا٣ی ٛ٣ف ١٧٠ی ةؼ ٠یؽاف ادؼةعكی ؿاز٠ا٣ی دارد) پؾ ةایغ ةٛ٣ ٥ف ُ٣اـ
ارزقی در ة٧ت٨د ّٞ١کؼد ؿاز٠اف٦ا ج٨ز ٥داقث چؼاکُ٣ ٥اـ ارزقی اٗؼاد در ٤٦گاـ جن١یٟگیؼم
١٦چ٨ف ؿؼ٣غ ادراکی ّ٠ ٜ١یک٤غ ك ازز٨ّ ٥ٞ١اٞ٠ی اؿث ک ٥ة٨ً٥ر ٠ـحٛی ٟةؼ رٗحار کارک٤اف
جثدیؼ ٠یگػارد) ٝػا ٦غایث ك آ٨٠زش اٗؼاد در ز٧ث ة ٥دؿث آكردف یک ُ٣اـ ارزقی ةؼجؼ
٠یج٨ا٣غ ٨٠زب ةؼكز ّٞ١کؼد٦ام  ٨ٌٞ٠در آ٣اف قغق ،در٣حیس ٥ة ٥ادؼةعكی ؿاز٠ا٣ی ٤٠سؼ
٠یق٨د $راةی٤ؽ)#-04 5,.2/ ،
ة٤اةؼای ٢اظالٚیات ؿاز٠اف٦ا ك ازؼام کاْ٠ ٜ٠یار٦ا ك ام٨ؿ اظالٚی ٝضاظ قغق در آف
٠یج٨ا٣غ ة٨٤ّ٥اف یکی از اةؽار٦ام اؿاؿی در ارجٛا ؿاز٠اف ة ٥ؿاز٠ا٣ی ٠حْاٝی ٨٠ردج٨زٚ ٥ؼار
گیؼد) ْ٠یار٦ام اظالٚی ؿاز٠اف ة ٥چگ٣٨گی ٚؼار گؼٗح ٢ارزش٦ام ٠ض٨رم ١٦چ٨ف؛ ا٠ا٣ثدارم،
دكرم از جتْیه ،مغاٚث ،راؿثگ٨یی ،اّح١اد ،اصحؼاـّ ،غاٝث ك))) دركفظي ك ٠كی٦ا ،ةؼ٣ا٦٥٠ا،
اٚغا٠ات ك جن١ی١ات گ٘ح٠ ٥یق٨د) ؿاز٠اف ة٦ ٥ؼ ٠یؽاف ة ٥ای ٢ارزش٦ام ٠ض٨رم ٚؼاةث ك
٣ؽدیکی ظ٨د را ٣كاف د٦غ ،ؿاز٠ا٣ی اظالٚی ٠ضـ٨

٠یق٨د) ای ٢ارزش٦ا ةایغ در اٚغا٠ات

ّٞ١ی کارک٤اف ك ٠غیؼاف ٠كا٦غق ق٨د جا ؿاز٠اف اظالٚی جٛٞی ق٨د در ای ٢م٨رت اؿث ک٥
ؿاز٠اف ةا در ُ٣ؼ گؼٗح٠ ٢ـئٝ٨یث٦ام ظ٨د در ٚتاؿ کارک٤اف ،ذمْ٘٣اف ك زا٠ ٥ْ٠یج٨ا٣غ ة٥
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٣حایر ٨ٌٞ٠

دؿثیاٗح ٥ك ة٨٤ّ٥اف ؿاز٠ا٣ی ٠حْاٝی ة ٥صیات ظ٨د ادا ٥٠د٦غ $ماٝش٣یا ك

ج٨کٞی)#11 5,.33،

خَ اذاللی
ز ٨اظالٚی ّ٨٣ی ز٨کارم اؿث کْ٤٠ ٥کؾک٤٤غقم ظي٠كی٦ا ،ركش٦ا ك ؿیاؿث٦ام
ؿاز٠ا٣ی ك دارام ٣حایر اظالٚی اؿث) کكٖ راةٌ٥م ةی ٢ز ٨اظالٚی ؿاز٠ا٣ی ك ٣گؼش٦ا ك رٗحار
کارک٤اف ،ة٨٤ّ٥اف یکی از ٟ٧٠جؼی٨٠ ٢وّ٨ات در ٌ٠اْٝات ؿاز٠ا٣ی ة ٥ق١ار ٠یركد) کارک٤ا٣ی،
ک ٥اصـاس ٠یک٤٤غ ز ٨اظالٚی ةؼ ؿاز٠اف صاک ٟاؿث ،ركاةي ك جْا٠الت ؿاز٠اف ظ٨یف را
ّادر٠ ٥٣یدا٤٣غ ك ای٨٠ ٢و٨ع ةاّخ اٗؽایف روایث ك جْ٧غ کارک٤اف ٠یق٨د ٣$ادم ك
صاذٚی.#144 5,.4+،
كیکح٨ر ك ک ,٢ٝ٨ة٨٤ّ٥اف پغراف ز ٨اظالٚی٨٧٘٠ ،ـ اظالؽ ؿاز٠ا٣ی را ةا ج٨ز ٥ة ٥دیغگاق
زا٥ْ٠ق٤اؿی ك ٗٞـ٘ی ج٨ؿْ ٥دادق ك ز ٨اظالٚی را ادراؾ ٠حغاكؿ از ا٨٣اع ْٗاٝیث٦ا ك ركی٦٥ام
اظالٚی ک٠ ٥ى٨١ف اظالٚی دارد جْؼیٖ کؼدقا٣غ $كیکح٨ر ك ک )#0 5,433 ،٢ٝ٨ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف
ة ٥ادراکات ٠كحؼؾ اٗؼاد یک ؿاز٠اف ازآ٣چ ٥ازُ٣ؼ اظالٚی مضیش اؿث ،اقارقکؼدق ك ٣كاف
٠ید٤٦غ ک ٥چگ ٥٣٨ةایغ ٣ـتث ة٠ ٥ـا  ٜاظالٚی ك ارزقی در دركف ؿاز٠اف كاک٤ف ٣كاف داد
ّ$ؼ ّا٠ؼم ،رؿحگار ،ز١كیغم )#/// 5,.4.،كیکح٨ر ك ک ٢ٝ٨ةؼ ای ٢ةاكر٣غ ک ٥ز ٨اظالٚی
یکی از ّ٨ا ٜ٠ةـیار اؿاؿی در گؼایف یا ّغـ گؼایف کارک٤اف یک ؿاز٠اف ة ٥رٗحار٦ام ٠عحٖٞ
اؿث ،ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف ٠كعل ٠یک٤غ ک ٥جا چ ٥صغ ةؼ اؿاس ْ٠یار٦ام اظالٚی
جن١یٟگیؼم ٠یق٨د ك چگ ٥٣٨کارک٤اف پؼؿف٦ام اظالٚی را جْتیؼ ٠یک٤٤غ $ك٣گ ك ؿی،٥
 ٜٛ٣ -+,در قیؼازم ك اص١غم ز٦ؼا٣ی )#/1 5,.4. ،ة٨ً٥رکٞی ماصبُ٣ؼاف ٦ؼکغاـ جْاریٖ٠حْغدم از ز ٨ةیاف داقح٥ا٣غ ،كٝی ٣کح٥ام ک ٥در اکذؼ جْاریٖ آف٦ا ٠كحؼؾ اؿث ،آف اؿث ک٥
ز٨ؿاز٠ا٣ی ةؼ اؿاس ادراؾ کارک٤اف از ٠ضیي ؿاز٠اف ؿ٤سیغق ٠یق٨د)

, Victor& Cullen
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٦اٝپی ٢ك کؼاٗث  #,44-$قف ز ٨را ةؼام ج٨میٖ ك ًت٥ٛة٤غم ٠غارس ارا  ٥کؼد٣غ ک ٥در
ً٨ؿ یک پی٨ؿحار از ةاز جا ةـحٚ ٥ؼار دادق ٠یق٣٨غ
(,ز ٨ةاز٠ 5غارس ةا ز ٨ةاز دارام ّغـ جْ٧غ پایی٨٠ ،٢ا ِ٣ك ٠ضغكدیث ک٣ ،ٟكاط ك م١ی١یث
ةـیار زیاد ٦ـح٤غ١ْٞ٠ ،اف از ركصی ٥ةاریی ةؼظ٨ردار٣غ) ظي٠كی٦ام ٠غیؼیث ا٣ساـ ا٨٠ر ك
كَایٖ را جـ٧ی٠ ٜیک٤غ) روایث قٕٞی ١ْٞ٠اف ةارؿث٠ ،غیؼیث ؿعث کار ٠یک٤غ) ای٢
جؼکیب ،ز٨ل را پیك٧٤اد ٠یک٤غ ک٠ ٟ٦ ٥غیؼ ك ١ْٞ٠ ٟ٦اف رٗحار مضیضی دار٣غ ٦$اٝپی ٢ك
کؼاٗث ٜٛ٣ ,44- ،در ق١ؾ ٨٠رکا٣ی ك گؼی٨ا٣ی)#,.4+ ،
(ز ٨ظ٨دگؼداف١ْٞ٠ 5اف ازادم ٣ـتح نا کاٞ٠ی ةؼظ٨ردار ٦ـح٤غ ك ة٥آؿا٣ی ك ةا ؿؼّث ٠یج٨ا٤٣غة ٥ا٦غاؼ ظ٨د دؿث یاة٤غ) ٛ٠غار ک١ی ٗكار گؼك٦ی در ةی١ْٞ٠ ٢اف كز٨د دارد٠ ،غیؼ جا صغم از
١ْٞ٠اف ک٤ارق ٠یگیؼد ك ةا ؿعثک٨قی ظ٨د ٠ا٤٣غ یک اٝگ٠ ٜ١ّ ٨یک٤غ دا ٥٤٠رٗحار
٠غیؼیحیاش ٣ـتث ة٠ ٥غیؼاف ز ٨ةاز ٠ضغكدجؼ اؿث)
(.ز ٨ک٤حؼؿقغق١ْٞ٠ 5اف ؿعث کار ٠یک٤٤غ ك كٚث ک١ی ةؼام ارجتاًات دكؿحا ٥٣ةا یکغیگؼ
دار٣غ) در ای ٢ز ٨روایث قٕٞی از ا٣ساـ كَایٖ ة ٥دؿث ٠یآیغ٠ ،غیؼ از ١ْٞ٠اف ک٤ارقگیؼم
کؼدق ك دؿح٨رات ظ٨د را ة٨ً٥ر کحتی مادر ٠یک٤غ) ٠ـئٝ٨یث ك اظحیارات ک١ی ةؼام
جن١یٟگیؼم ة١ْٞ٠ ٥اف ج٘٨یه ٠یک٤غ)
(/ز ٨آق٤ا٠ 5غیؼ  ٨١ْ٠نر ةؼ کار زیاد ك جٝ٨یغ جثکیغ ١٣یک٤غ) در ای ٢ز ٥١٦ ٨اٗؼاد ة ٥را١٤٦ایی
٠ ٟ٦یپؼداز٣غ ،روایث قٕٞی در صغ اّحغاؿ كز٨د دارد ك روایث قٕٞی ك ركصی ٥ةارم ١ْٞ٠اف
از اروام ٣یاز٦ام ازح١اّی ریك٠ ٥یگیؼد)
(0ز ٨پغرا١ْٞ٠ 5٥٣اف ةا یکغیگؼ ظ ٨کار ١٣یک٤٤غ ك ١٦ی ٢ا٠ؼ ؿتب ةؼكز ّغـ ١٦ا٤٦گی در
ةی ٢آف٦ا ٠یق٨د) ١ْٞ٠اف از ركاةي دكؿحا٥٣ام ةؼظ٨ردار ٣یـح٤غ) ٠غیؼ ةؼ ُ٣ارت ك ک٤حؼؿ رٗحار
١ْٞ٠اف ٠یپؼدازد ،ةیكحؼ ة ٥اروام ٣یاز٦ام قعنی ظ٨د ٠یپؼداز٣غ ك ج٨ز ٥ظامی ة٣ ٥یاز٦ا ك
ا٣گیؽق٦ام ١ْٞ٠اف ٣غارد ٦$اٝپی ٢ك کؼاٗث ٜٛ٣ ,44-،در ق١ؾ ٨٠رکا٣ی ك گؼی٨ا٣ی)#,.4+ ،
,. Halpin & Croft
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(1ز ٨ةـح١ْٞ٠ 5٥اف ظ٨د را در ا٨٠ر ٠غرؿ ٥درگیؼ ١٣یؿاز٣غ ك روایث قٕٞی در ؿٌش پایی٤ی
اؿث) ٠غیؼ ةؼ ا٣ساـ کار٦ا جثکیغ ٠یكرزد ٨١ْ٠ ،نر ةی ٢آ٣چ٠ ٥غیؼ ٠یگ٨یغ ك آ٣چ٠ ٜ١ّ ٥یک٤غ،
ج٘اكت كز٨د دارد) ُ٣ارت ك ک٤حؼؿ ةـیار قغیغ اؿث ،اٗؼاد صُ٣ ٙؼ ٣غار٣غ ك ةایغ ًت ٙدؿح٨رات
٠غیؼ کار ک٤٤غ)
ّ٨ا٠ ٜ٠حْغدم  ٨١ْ٠نر ٠یج٨ا٤٣غ در پیغایف ز٠ ٨غرؿٛ٣ ٥ف داقح ٥ةاق٤غ کٟ٧٠ ٥جؼی٢
آف٦ا ّتارتا٣غ از :كیژگی٦ام ا٠کا٣ات ك جـ٧یالت ٠غرؿ( ٥ؿال٠حی ك ا٤٠یث ٠ضیي( ٗؼمث
ؿازم ز٧ث ٠كارکث دا٣فآ٨٠زاف ( کارةؼد پاداش ك جك٨ی ٙركصی ٥دا٣فآ٨٠زاف ارجتاًات
کار٤٠غاف١ْٞ٠ ،اف ك ٠غیؼاف(ر٦تؼم آ٨٠زقی ك ٧٠ارت٦ام آ٨٠زقی چ٤ا٣چ ٥ای٨ّ ٢ا ٜ٠ةا
١٦غیگؼ ٠حْا ٜ٠ك درٟ٦ج٤یغق ّ ٜ١ک٤٤غْٗ ،اٝیث آف٦ا از ٨٣ع ٗؼآی٤غم اؿث ک٠ ٥یج٨اف
ز٠ی٦٥٤ام ةؼكز ظالٚیث را در ؿاز٠اف ٗؼا ٟ٦ؿاظث ،زیؼا كز٨د کارک٤اف ظالؽ ك ٨٣آكر در ٦ؼ
ؿاز٠اف یکی از ّ٨ا ٟ٧٠ ٜ٠ك ٠ؤدؼ در جن١یٟگیؼم٦ام ؿاز٠ا٣ی اؿث ك یکی از قؼایي رزـ
ز٧ث ةؼكز ظالٚیث ،آزادم ّ ٜ١کارک٤اف ك ٗؼأث از ٛ٠ؼرات دؿثكپا گیؼ ؿاز٠ا٣ی اؿث
$کؼ٠ی)#,.24،

ًمف خَ اذاللی ثط اثطثركی هؼلن
جْٜیـ ك جؼ یت ا٠ؼم پؼد١ؼ ك درّی٢صاؿ دق٨ار اؿث ،در ایف ٠یاف ١ْٞ٠اف ،ةؼجؼیف ٛ٣ف را ةؼ
ّ٧غقدار٣غ ك آف٦ا ة٠٥ذاة ٥ٌٛ٣ ٥آٔاز جض٨ؿ در آ٨٠زشكپؼكرش ة ٥ق١ار ٠یآی٤غ) ةا داقح٢
١ْٞ٠اف دٝـ٨ز ك ٠حتضؼ در ا٠ؼ آ٨٠زشكپؼكرش اؿث ک ٥زا٠ ٥ْ٠یج٨ا٣غ ٨٠زتات ایزاد جض٨ؿ
ة٤یادم را ٗؼا ٟ٦ؿازد ٠$ض١غیاف ،ة٧ؼا٠ی ك صتیتی کٞیتؼ)#,.4. ،
راةؼ ٜٛ٣ -++1$ ,در ٠ض١غیاف ك ١٦کارافْ٠ #حٛغ اؿث در ایف ّنؼ کّ ٥نؼ ا٘٣سار دا٣ف
اًالّات اؿث ،ةؼام اؿح٘ادق از ٗ٤اكرم٦ام زغید ،آ٨٠زشكپؼكرش ٣یاز٤٠غ ١ْٞ٠اف ادؼةعف
اؿث ك آ٨٠زشكپؼكرش ةا زػ  ،ة٥کارگیؼم ك جؼةیث١ْٞ٠اف ادؼةعف ،در ا٦غاؼ ظ٨د ٙٗ٨٠
ظ٨ا٦غ قغ) ةؼام اؿح٘ادق از ٗ٤اكرم٦ام زغید ،آ٨٠زشكپؼكرش ٣یاز٤٠غ ١ْٞ٠اف ادؼةعف ٦ـحی)ٟ
, Rubber
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ادؼةعفی ١ْٞ٠اف ،یک ؿاظحار چ٤غةْغم اؿث ک ٥اةْادم ١٦چ٨ف 5دا٣ف٠ ،ضح٨ا ،آ٨٠زش ،ْٟٞ٠
كیژگی٦ام قعنیحی کالس٦ام ْٗاؿ ك پ٨یا٠ ،كارکث ْٗاؿ در کالس را در ةؼ٠یگیؼد) در
ز٧اف ا٠ؼكز  ْٟٞ٠قایؿح ٥ك ادؼةعف١ْٞ٠ ،ی اؿث ک ٥ةح٨ا٣غ در قٕ ٜظ٨د آ٨٠زش٦ام رزـ را
ةبی٣غ ك ة ٥رقغ صؼٗ٥ام ةؼؿغ ك ١٦چ٤ی ٢جسؼةیات زیادم را ة ٥دؿث آكرد جا ةح٨ا٣غ در پیكؼٗث
جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف ٠ؤدؼ كا ِٚق٨د $ریک٤تؼج ٜٛ٣ -+,+،,در د٨ٝقی ك اؿ١اّی ٜزادق)#,.4.،
ؿاّحچی  #,.33$ك ٞ٠کزادق ٣ #,.31$كاف داد٣غ ک ٥ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ك ادؼةعكی ٠غارس
راةٌ ٥كز٨د دارد ك اگؼ ٠غارس دارام ز٨ؿاز٠ا٣ی ةاز ةاق٤غ دارام ادؼةعكی ةیكحؼم ٦ـح٤غ ك
ٟ٦چ٤ی ٢در ٠غارؿی ک ٥ز٨ؿاز٠ا٣ی ةـح ٥اؿث ادؼةعكی ک١حؼ ٠یق٨د) داةحی ٣ #,.34$یؽ
راةٌ ٥ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ك ركصی١ْٞ٠ ٥اف را ٤ْ٠ادار دا٣ـح ٥اؿث) ؿاّحچی  #,.33$ةی٢
ز٨ؿاز٠ا٣ی ٠غارس ك ز٤ـیث راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم پیغا کؼد) كٝی گ٨درزم  #,.3+$دریاٗث ک٥
راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ك ز٤ـیث كز٨د ٣غارد ك جضنیالت دةیؼاف جثدیؼم ةؼ دیغگاق
آف٦ا در ظن٨ص ز٨ؿاز٠ا٣ی ٣غاقث) داةحی  #,.34$ك دقحی  #,.33$دریاٗح٤غ ک ٥راةٌ٥
٤ْ٠ادارم ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ةا ز٤ـیث ٠غیؼاف ،كز٨د ٣غارد) ٟ٦چ٤ی ٢ةی ٢ؿاة ٥ٛظغ٠ث دةیؼاف ةا
قاظل جْ٧غ ز٨ؿاز٠ا٣ی راةٌ٥ام یاٗث ٣كغ؛ ةی ٢ؿٌش جضنیالت دةیؼاف ك ادراؾ از ز٨
٨٠ز٨د راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم كز٨د ٣غارد) ٞ٠کزادق ٣ #,.31$یؽ دریاٗث ک ٥ةی ٢ؿاة ٥ٛظغ٠ث دةیؼاف
ك ادراؾ آ٣اف از ز٨٠ ٨ز٨د راةٌ٤ْ٠ ٥ادارم كز٨د ٣غارد)
ة٧ت٨د ز٠ ٨غارس یکی از ٣یاز٦ام آقکار آ٨٠زقی اؿث) ةـیارم از ٠ضٛٛی ٢كوْیث ٨٠ز٨د
را ٠ثی٨سک٤٤غق ك ٣ا ٨ٌٞ٠جٛٞی ٠یک٤٤غ) ةؼكٗی #,443$ -ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ک ٥صى٨ر ازتارم
دا٣فآ٨٠زاف در ٠غرؿّ ،٥غـ كز٨د ص ٙا٣حعا در ةؼ٣ا ٥٠درؿی ك ٠ـا ٠ ٜؼة٨ط ة ٥ارزقیاةی
ةاّخ ایساد ز٨٠ ٨ز٨د از دیغ دا٣فآ٨٠زاف قغق اؿث) ٦ا٣٨٠غْ٠ #,442$ .حٛغ اؿث ک٨ٚ ٥ا٣ی ٢ك
ٛ٠ؼرات صاک ٟةؼ ٠غارس ة٥م٨رت ٠ح١ؼکؽ ةاّخ قغق ک٠ ٥غارس ةیركصی ،٥ةیج٘اكت ك
, Rikenberg
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ة٨ً٥رکٞی ٔیؼ صـاس ٣ـتث ة ٥دا٣فآ٨٠زاف ق٣٨غ) ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ در چ٤ی ٢ز ٨ك ٗىام
آ٨٠زقی جْٞی ٟك جؼةیث ّتارت از ا٣ساـ یک جسؼة٠ ٥ضغكد در چ٧ارگ٨ق٥ام ة٣ ٥اـ کالس اؿث)
ةؼام ٗؼا ٟ٦ؿاظح ٢یؾ ٠ضیي آ٨٠زقی ٤٠اؿب ةؼام ٠غیریت ٠كارکحی ،ةایؿثی ز٨
٠غرؿ ٥یؾ ز ٨ا٣ـافی گؼدد ك ایزاد چ٢یف ز٨م ة٨٤ّ٥اف یؾ ٠ضیي کا ٜ٠یاددقی ك یادگیؼم
در ؿایق جكؼیک٠ـاّی ٥١٦زا٣ت ٥دا٣فآ٨٠زاف ،کارک٤اف١ْٞ٠ ،اف ك اكٝیات جض ٙٛپیػغا ٠یک٤غ)
دیدگاق زغید ر٦تؼم در ٠غارس $آك٣ؽ #,.3- ،ای٢گ ٥٣٨اؿث ک١ْٞ٠ ٥اف اّ١اؿ ٚغرت ك ٠غیریت
ر٦تؼاف را ة ٥دٝی ٜاّح١ادم ک ٥ة ٥آ٣اف دار٣غ ،داكًٞتا٠ ٥٣یپػیؼ٣غ١ْٞ٠ ،اف ٚادر٣غ ک ٥جؼؾ
ظغ٠ث کؼدق ،از ٠غرؿ٥ام ة٠ ٥غرؿ ٥دیگؼ ٤٠حٛػ ٜقػ٣٨غ ك از ًػؼؼ دیگؼ ١ْٞ٠اف ـیج٨ا٤٣غ کار
ظ٨د را ةا ٠كارکث ك ّك ٙك ّال ٥ٚا٣ساـ د٤٦غ ك ظیٞی یقحؼ ازآ٣چ ٥از آ٣اف ا٣حُار ٠یركد،
كٚث ك ا٣ػؼژم مؼؼ ک٤٤غ ك ایف ١٦اف چیؽم اؿث ک ٥ر٦تؼم ادؼةعف ك ٠كارکثز ٨در
٠غارس ا٠ؼكز ةاید در پی آف ةاقغ)

ًتیدِگیطی ٍ ضاّىبضّب
ماصبُ٣ؼاف ك ٠ضٛٛاف جْٞی ٟك جؼةیث ،در ٨٠رد كیژگی٦ام ك مالصیث٦ام ١ْٞ٠اف ك
٠الؾ٦ام قایؿحگی آ٣اف دیدگاق٦ام ٠كاة ٥ك گاق ٠ح٘اكجی ارا  ٥کؼدقا٣غ) آف٦ا ْ٠حٛغ٣غ ک٥
٠كعنات یؾ  ْٟٞ٠ظ ٨ك  ٙٗ٨٠ةٗ ٥ؼ٤٦گ ك ارزش٦ام ٨٠ردٚت٨ؿ یک ٞ٠ث ةـحگی دارد ك
در ْٚ٨٠یث٦ا ك ٠ضیي٦ام ٠عح٠ ٖٞیج٨ا٣غ ٖ٠ید ةاقغ) ١٦چ٤ی ٢در ٗؼای٣غ جغریس ،ج٧٤ا جسار
ج٨ا٤١٣غم٦ام ّ١ٞی ٣ ْٟٞ٠یـث ک ٥در دا٣فآ٨٠ز جثدیؼ دارد ،ةٞک ٥دیدگاق ٞٗ ،ْٟٞ٠ـ٘٥ام ک٥
ةغاف ْ٠حٛغ اؿث ك ک ٜكیژگی٦ام قعنیث كم ،در جغریس ،جٕییؼ ،جض٨ؿ ك یادگیرم قاگؼد
٠ؤدؼ كا٠ ِٚیق٨د) ة٤اةؼایف ةُ٣ ٥ؼ ٠یرؿغ مالصیث٦ام صؼٗ٥ام ٠یج٨ا٣غ ،یکی از قاظن٥ام
امٞی در ادؼةعكی ١ْٞ٠اف ةاقغ)
ز٨ؿاز٠ا٣ی ؿا ٟٝك ص١ایث گؼ ةاّخ اّح١اد ةیكحؼ اٗؼاد ك ركصی ٥ةارم آ٣اف ك ةً ٥تِ ةاّخ
اٗؽایف کار آیی ١ْٞ٠اف ك اٗؽایف کار آیی ١ْٞ٠اف ٣یؽ ظ٨د ّا١٧٠ ٜ٠ی در اٗؽایف ادؼةعكی
٠غرؿ٠ ٥ضـ٠ ٨یق٨د) ز٦٨ام ؿاز٠ا٣ی ةاز ك ٠حْ٧غا ٥٣ةا ركاةي ٠یاف ٗؼدم امی ٜك درؿث
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آف٦ا ،ةـحؼم را پغیغ ٠یآكر٣غ ک ٥رقغ ك اٗؽایف ج٨ا٤١٣غم در آف٦ا ة٨ً٥ر ٛٗ٨٠یثآ٠یؽم
م٨رت ٠یگیؼد؛ ك در ٛ٠اة ٜزٔ ٨یؼ ٠حْ٧غا ٥٣ةا ایساد ٠ضیٌی ؿؼقار از ةی ٠ـؤكٝیحی،
ج٨ا٤١٣غم را ة ٥قکـث ٠یکكا٣غ)
ز٨ؿاز٠ا٣ی ٠غارس دؿث آكرد جالش ك ک٨قف ،پی٣٨غ٦ا ك ک٤ف٦ام ٠حٛاة٠ ٜیاف گؼكق٦ام
درك٣ی ٠غرؿ ٥یْ٤ی ٠غیؼاف ،آ٨٠زگاراف ،کارک٤اف ك دا٣فآ٨٠زاف اؿث) ازآ٣ساک١ْٞ٠ ٥اف در
زؼیاف آ٨٠زش ک ٥رک ٢اؿاؿی ك ة٤یادم ٦ؼ زا٥ْ٠ام اؿث ٠یةاق٤غٝ ،ػا ماصبُ٣ؼاف ا٠ؼ
آ٨٠زش ،ة٧ت٨د کی٘یث ُ٣اـ آ٨٠زقی زا ٥ْ٠را ة٠ ٥یؽاف قایاف ج٨ز٧ی ٠غی٨ف ة٧ت٨د کی٘یث
کارکؼد ١ْٞ٠اف ٠یدا٤٣غ) ة ٥پیؼكم از ای٨٠ ٢و٨ع ،ة٥کارگیؼم ١ْٞ٠اف کارآ٠غ ك ادؼةعف از
٨٠و٨ع٦ایی اؿث ک ٥ةایغ در ٦ؼ ُ٣اـ آ٨٠زشكپؼكرش ةغاف ا٣غیكیغق ق٨د جا در ٠ضیي ٠غرؿ٥
ز٨م پغیغ آیغ ک ٥در ک٤ار پؼكرش دا٣فآ٨٠زاف کارآ٠غ ك ادؼةعف ةح٨ا٣غ ای ٢كیژگی را در
١ْٞ٠اف ٣یؽ پایغار ؿازد.
پیف از ةیاف كیژگی٦ام آ٨٠زشكپؼكرش کارا ك ادؼةعف ،ةایغ ةؼ ٝؽكـ ١٦کارم ٥١٦زا٣ت٥م
ارگاف٦ا ك ؿاز٠اف٦ام کك٨ر در ص٠ ٜكکالت آ٨٠زشكپؼكرش جثکیغ ٠یق٨د) در ای ٢راؿحا،
رّایث امٝ٨ی از ٚتی١٦ ٜا٤٦گی ُ٣اـ آ٨٠زش ةا ٣یاز٦ا ك ةؼ٣ا٥٠ریؽم٦ام ج٨ؿْ ٥ك پیفةی٤ی
ةؼام جؼةیث٠ ْٟٞ٠سؼ ك ٠حتضؼ ،ا٠ؼم ةغی٧ی اؿث) اؿح٘ادق از ةؼ٣ا٥٠ریؽم اؿحؼاجژیک ،کارةؼدم
کؼدف ٣حایر ك ٌ٠ا ٥ْٝك جضٛی ٙدر ز٧ث اؿح٘ادق از جسؼةیات ؿایؼ کك٨ر٦ام ز٧اف ك کارةؼدم
کؼدف ٣حایر صام ٜاز آف ،ج١ؼکؽزدایی در ُ٣اـ آ٨٠زقی ،جٕییؼ ك امالح ٠ضیي٦ام آ٨٠زقی ةا
ج٨ز ٥ة ٥جض٨رت زغیغ٤ّ ،ایث ةٗ ٥ؼاگیؼاف ك صى٨ر ْٗاؿ آ٣اف در ّؼم٥م ْٗاٝیث٦ام یادد٦ی(
یادگیؼم ة٨٤ّ٥اف یکی از ا٦غاؼ امٞی ؿیـح ٟآ٨٠زقی ازز ٥ٞ١كیژگی٦ام آ٨٠زشكپؼكرش کارا
ك ادؼةعف ٠ضـ٠ ٨یق٨د)
( ة٧ـازم ٠غاكـ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی آ٨٠زشكپؼكرش در ٚاٝب ةاز ؿ٤سی ك ةا٦غؼ کی٘یثةعكی
ك کارآ٠غ ؿاظح٣ ٢یؼكم ا٣ـا٣ی)
( ة٥گؽی٤ی ٣یؼكم ا٣ـا٣ی  ٨ٌٞ٠ةؼام آ٨٠زش در ٚاٝب اّ١اؿ یک ةؼ٣ا٥٠م ة٤ٞغ٠غت ةؼ
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اؿاس ؿیاؿث٦ام زغیغ آ٨٠زشكپؼكرش)
( ایساد ا٣گیؽق٦ام درك٣ی ةؼام یادگیؼم ك جالش ك ک٨قف ظ٨دز٨ش دا٣فآ٨٠زاف)
( صؼکث ة٥ؿ٨م اّ١اؿ ؿتک ادارم ّغـ ج١ؼکؽ در ُ٣اـ آ٨٠زقی ك ج٘٨یه اظحیار ة٥
٤٠اً ٙك ٠غارس)

هٌبثغ
آك٣ؽ ،راةؼتزی  )#,.3-$رٗحار ؿاز٠ا٣ی در آ٨٠زشكپؼكرش) جؼزٚ ٥١ؼةاْٞ٣ی ؿٞی١ی ك اص١غّٞی
ٗؼكٔی اةؼم) دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی ام٘٧اف$ ،كاصغ ظ٨راؿگاف)#
داةحی ،ز٦ؼا  )#,.34$ةؼرؿی راةٌ ٥ز٨ؿاز٠ا٣ی ةاركصی١ْٞ٠ ٥اف ٠غارس اةحغایی ق٧ؼؿحاف )ٟٚ
ةؼگؼٗح ٥ازwww.magiran.ir
ز٨اف ،ص١یغروا؛ ةیگٞؼ٠ ،ؼیٌ٠ )#,.4.$ ٟا ٥ْٝجٌتیٛی ٛ٣ف ز ٨اظالٚی ةؼ ٠ـئٝ٨یث٦ام
ازح١اّی کارک٤اف .ک٘٤ؼا٣ؾ ةی٢اٞٞ١ٝی ٠غیؼیث در ٚؼف ),-(, 5-,
صـی٢زادق ،ا٠یؼ؛ ّاةغم زْ٘ؼم ،صـ٠ )#,.31$ ٢ؼزق٤اؿی ص٨زقم اظالؽ ؿاز٠اف ك ٠غیؼیث)
ٗن٤ٞا ٥٠ص٨زق ك دا٣كگاق)
دؿٞؼ ،گؼم ٠ .#,.32$تا٣ی ٠غیؼیث .جؼز ٥١داككد ٠غ٣ی) ج٧ؼاف٠٨ٚ 5ؾ) زٞغ دكـ)
دقحی ،اة٨اٛٝاؿ )#,.33$ ٟةؼرؿی راةٌ ٥ج٨ا٤١٣غؿازم کارک٤اف ك آ٠ادگی جض٨ؿ ؿاز٠ا٣ی در
ؿاز٠اف آ٨٠زشكپؼكرش ظؼاؿاف رو٨م) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ٠غیؼیث آ٨٠زقی،
دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی ،كاصغ ةس٨٤رد)
د٨ٝقی٠ ،ض١غ٨٣ر؛ اؿْ١یٜزا ی٤٠ ،ن٨ر  )#,.4.$ةؼرؿی راةٌ٥م ةی ٢كیژگی٦ام قعنیحی
٠غیؼاف ك ادؼةعكی ١ْٞ٠اف آ٨٠زشكپؼكرش چاة٧ار) ک٘٤ؼا٣ؾ ةی٢اٞٞ١ٝی ٠غیؼیث در ٚؼف ،-,
ج٧ؼاف٨٠ ،ؿـ٠ ٥غیؼاف ایغق پؼداز پایحعث كیؼا)
راةی٤ؽ ،اؿحی٘ )#,.2/$ ٢رٗحار ؿاز٠ا )٩٣جؼز ٩ّٞ 5٥١پارؿا یاف ك ؿیغ٠ض١غ اّؼاة ٩ا٣حكارات
دٗحؼ پژك٦ف٦ام ٗؼ٤٦گ ،٩زٞغ ؿ٨ـ)
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رصی٣ٟیاٗ ،ؼیتؼز؛ ٣یکع٨اق ٗؼظا٣ی ،ز٦ؼا  )#,.4+$جثدیؼ ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف ةؼ ٨٦یثؿاز٠ا٣ی ك
ج١ای ٜة ٥جؼؾ ظغ٠ث ٗؼكق٤غگاف) ٗن٤ٞا ٥٠اظالؽ در ّ٨ٞـ ك ٗ٤اكرم ،ؿاؿ )4(, 5#/$ )1
ؿاّحچی٠ ،ض٨١د  )#,.33$ةؼرؿی راةٌ ٥ز ّ ٨ؿاز٠ا٣ی ك ادؼةعكی ٠غارس اةحغایی ٠كکی٢ق٧ؼ)
ةؼگؼٗح ٥ازwww.ngco.ir
ق١ؾ ٨٠رکا٣یٔ ،ال٠ؼوا؛ کٞذ٨ـ ،گؼی٨ا٣ی  )#,.4+$راةٌ ٥ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ٠غارس ك
ج٨ا٤١٣غؿازم دةیؼاف 5یک ٌ٠ا٨٠ ٥ْٝردم ٠غیؼیث ك ةؼ٣ا ٥٠ریؽم در ُ٣اـ ٦ام آ٨٠زقی)
پاییؽ ك ز٠ـحاف ،دكرق  ،/ق١ارق )3/(1/ 52
قیؼازمّٞ ،ی؛ اص١غم ز٦ؼا٣ی٠ ،ؼی )#,.4.$ ٟراةٌ ٥ز ٨اظالٚی ؿاز٠اف ةا اّح١اد ؿاز٠ا٣ی ك
جْ٧غ ؿاز٠ا٣ی دةیؼاف دكرق ٠ح٨ؿٌٗ )٥ن٤ٞا١ّٞ ٥٠ی(پژك٦كی ر٦یاٗحی  ٨٣در ٠غیؼیث
آ٨٠زقی ،دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ ٠ؼكدقث ،دكرق )1/(/, 5#/$ )0
ماؼی ،اص١غ  )#,.3+$ؿاز٠اف ك ٠غیریت در آ٨٠زش ك پؼكش) ج٧ؼاف 5ارؿتاراف) چاپ دكـ)
ماؼی ،اص١غ  )#,.33$سی٠ام  ،ْٟٞ٠جکؼیـ قعلیت ،مالحیت٦ا٧٠ ،ارت٦ا ،ظاًؼات ك
جسار ١ْٞ٠اف) ج٧ؼاف ا٣حكارات :ا٣س ٢١اكٝیا ك ٠ؼةیاف)
ماٝش٣یا٤٠ ،یؼق؛ ج٨کٞی ،زی٤ب ا )#,.33$ ٥ٝاظالؽ ؿاز٠اف ةا جثکیغ ةؼ ٤٠ك٨ر اظالٚی) ٗن٤ٞا٥٠
اظالؽ در ّ٨ٞـ ك ٗ٤اكرم ،ؿاؿ  .$ )/ك )23(11 5#/
ّؼ ّا٠ؼم ،صـی٢؛ رؿحگارّ ،تاؿْٞی ك ز١كیغم ،ر )#,.4.$ ٥ٝجثدیؼ ٠ؤ٦٥٘ٝام ز ٨اظالٚی
ؿاز٠ا٣ی ةؼ رٗحار ق٧ؼك٣غم ؿاز٠ا٣ی کارک٤اف ةا٣ک ٞ٠ث ق٧ؼ ؿ٤١اف) ١٦ایف ةی٢اٞٞ١ٝی
٠غیؼیث) )/00 (//,
کؼـ دظث ،رٚی )#,.4+$ ٥ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢اظالؽ ؿاز٠ا٣ی ٠غیؼاف ك ادؼةعكی ؿاز٠ا٣ی ٠غارس
٠ح٨ؿٌ ٥ق٧ؼؿحاف ةاةٞـؼ) ٗن٤ٞا ٥٠ر٦تؼم ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ
گؼ٠ـار) ؿاؿ ),-1(,,0 5#,$ 0
کؼ٠ی ،ا٠یؼ ٨٦ق٤گ ٣ )#,.24$حیس ٥یک جضٛی ٙدر ٨٠رد جن١یٟگیؼم در قؼکث٦ام جٝ٨یغم،
مْ٤حی اؿحاف ظ٨زؿحاف)
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ک٨یـحاف ٠ض١غیاف؛ ٦ادم ة٧ؼا٠ی ك را٠ی ٢صتیتی کٞیتؼ  )#,.4.$ةؼرؿی راةٌ ٥ادؼةعف
١ْٞ٠اف ةا ٠ؤ٦٥٘ٝام مالصیث صؼٗ٥ام در ١ْٞ٠اف دكرق اكؿ ك دكـ ٠ح٨ؿٌ ٥ق٧ؼؿحاف
٠ؼی٨اف) اكٝی ٢ک٘٤ؼا٣ؾ ؿؼاؿؼم ج٨ؿْ ٥پایغار در ّ٨ٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿیٌ٠ ،اْٝات
ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ،ة٥م٨رت اٝکحؼك٣یکی٠ ،ؼکؽ را٦کار٦ام دؿحیاةی ة ٥ج٨ؿْ ٥پایغار)
کؼی١ی٧٠ ،غم؛ رزاییپ٨ر ،ؿْیغ ك ٨٦یغا ،روا  )#,.34$ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢اةْاد ز٨ؿاز٠ا٣ی ك
رٗحار اظالٚی در ةی ٢کارک٤اف دا٣كگاق٦ام ام٘٧اف ك ّ٨ٞـ پؽقکی ام٘٧اف) ٗن٤ٞا ٥٠ر٦تؼم
ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی كاصغ گؼ٠ـار ،ؿاؿ ),+-(3. 5#,$ )/
گ٨درزم ،اکؼـ  )#,.3+$ةؼرؿی راةٌ ٥كیژگی٦ام قعنیحی ٠غیؼاف ك ز٨ؿاز٠ا٣ی ٠غارس
٠ح٨ؿٌ ٥ق٧ؼ ام٘٧اف) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ٠غیؼیث آ٨٠زقی ،دا٣كگاق ام٘٧اف.
ٞ٠کزادق ،قیغا  )#,.31$ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢ز٨ؿاز٠ا٣ی ك ادؼةعكی ٠غارس در دةیؼؿحاف٦ام
دكٝحی دظحؼا ٥٣ق٧ؼ ج٧ؼاف از دیغگاق دةیؼاف) پایاف٣ا ٥٠کارق٤اؿی ارقغ ّ٨ٞـ جؼةیحی ،دا٣كگاق
ق٧یغ ة٧كحی.
٠یؼ ک١اٝی ،ؿیغ ٠ض١غ ٠ )#,.20$كارکث در جن١یٟگیؼم در ا٨٠ر آ٨٠زش ك ١٦تـحگی آف ةا
کارایی ك ادؼةعفی ؿاز٠اف٦ام آ٨٠زشی) ٗن٤ٞا ٥٠جْٜیـ ك جؼ یت ،ق١ارق ).
٠یؼ ک١اٝی٠ ،ض١غ  )#,.32$ر٦تؼم ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی .ج٧ؼاف 5را٠ی.٢
٣ادم٠ ،ض١غّٞی؛ صاذٚیٗ ،اً )#,.4+$ ٥١اٝگ٨یاةی ْ٠اد٥ٝم ؿاظحارم ركاةي ةی ٢ز ٨اظالٚی،
روایث قٕٞی ك جْ٧غ ؿاز٠ا٣ی ةا ٣یث جؼؾ ظغ٠ث در ةی ٢کارک٤اف ةی١ارؿحاف٦ام ظن٨می
ق٧ؼ قیؼاز) ٠غیؼیث اًالّات ؿال٠ث ،دكرق )2+2(144 5#0$ 3
٣س٘ی٠ ،ض١غ؛ کؼی١ی٧٠ ،غم؛ ٧ٚؼ٠ا٣یّٞ ،ی٘ؼ؛ رو٨ا٣ی ،ؿیغ ٠ؼجىی  )#,.34$راةٌ ٥ةی ٢اةْاد
ز ٨اظالٚی ك روایث قٕٞی در ٠یاف کارک٤اف ادارق٦ام آ٨٠زشكپؼكرش ق٧ؼ ام٘٧اف)
ركیکؼد٦ام ٨٣ی ٢آ٨٠زقی دا٣كکغق ّ٨ٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی دا٣كگاق ام٘٧اف ،ؿاؿ ،#-$ )0
ق١ارق پیاپی )--(, 5#,-$
٨٦م ،كی.٢ؾ؛ ٠یـک ،ٜؿیـی ،ٜج  )#,.31$جئ٨رم ،جضٛی ٙك ّ ٜ١در ٠غیؼیث) جؼز٠ ٥١یؼ
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