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ی اضتجبؼی ثرف هسًی وتت تؼلیوبت ّب هْبضتتحلیل هحتَای 

 اختوبػی زٍضُ زٍم اثتسایی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

كار راد، ,زادق ٠ٛغـٗا٥١ً ّؽیؽ  .١ّٞغار ٧ٗی٥١ك  -ز٦ؼا ٗا

 

 چىیسُ

یارم از ٦ا ٧٠ارت ک٥ آ٨٠زش آف ؿتب ایساد  ؼدیگ یةؼ٠م ز٣غگی ا٣ـاف را در ٦ا ز٤ت٥م ارجتاًی ـة

م ٦ا ٧٠ارتم ٦ا ٠ؤ٥٘ٝةؼرؿی  ٦غؼ جضٛیٙ صاوؼ، ة٤اةؼای٢ در ق٨د؛ ی٠رٗحار٦ام ٠ذتث ك ٤٠٘ی 

م کحب ٠ٌاْٝات رآ٠ا زا٥ْ٠ از ٨٣ع جضٞیٜ ٠ضح٨اؿث( كپژك٦ف آ٣حؼكپی قا٨٣ف  ركش ارجتاًی اؿث(

 ٜیكجضٞ ٥یجسؽازح١اّی چ٧ارـ، پ٤سٟ ك قكٟ اةحغایی $دكرق دكـ اةحغایی#، ةعف ٠غ٣ی اؿث( ٣حایر 

م ز١ِ، اؿح٘ادق از ؿ٨ ة٥م رٗح٢ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝک٥ ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی ٠ؼة٨ط ة٥  د٦غ ٠ی٣كاف  ٦ا دادق

دكؿث ك  حعا م ا٣ ٣ض٨قم ٠ْؼٗی ظ٨د،  ٠ؤ٥٘ٝؿ٥  ة٥ ك ؛ی اؿثؼکال٠یٔم کال٠ی ك ٦ا ٧٠ارت

د٦غ ک٥ ةیكحؼی٢ ةار  ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ ک١ی ٣كاف ٠ی ی ج٨ز٥ گؼدیغق اؿث(اةی دكؿثوؼكرت 

الّاجی ك وؼیب ا١٦یث ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ ٦ام کال٠ی ك ک١حؼی٢ ٠ٛادیؼ ٠ؼة٨ط  م اؿح٘ادق از ٧٠ارت٥٘ٝؤًا

 وؼكرت ة٨٥ز٥ ةا ج ركد ی٠ا٣حُار  كپؼكرش آ٨٠زشةاقغ( از ٠ح٨ٝیاف  م ؿالـ کؼدف ٠ی٥٘ٝؤة٥ ٠

 م ة٥ ای٢ ا٠ؼ در کحب اةحغایی داقح٥ ةاق٤غ(ا ژقیكم ارجتاًی در ّنؼ صاوؼ، ج٨ز٥ ٦ا ٧٠ارت

 زٍضُی، هسًی، اختوبػ هؽبلؼبت، هحتَای، تحلیل اضتجبؼی ّب هْبضت ّبی ولیسی:ٍاغُ

 ییاثتسا

                                                           
 Azizzadef@yahoo.com ،  ع# ةیؼز٤غ$ ؿساددا٣كس٨م ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ا٠اـ (  ,
 ع# ةیؼز٤غ$ ؿساد٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، پؼدیؾ ا٠اـ دا٣كس٨م (  -

 ع# ةیؼز٤غ$ ؿساد( دا٣كس٨م ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، پؼدیؾ ا٠اـ  .
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 همسهِ

اج دارد( یکی از اصحی ة٥ جْا٠ٜ ةا دیگؼاف م صیات ادا٥٠ا٣ـاف ٨٠ز٨دم ازح١اّی اؿث ک٥ ةؼام 

( ای٢ ا٠ؼ ةاّخ ٣ٛف اؿثم ٧٠ٟ ازح١اّی قغف ةؼٚؼارم ارجتاط ؿاٟٝ ك ؿاز٣غق ةا دیگؼاف ٦ا ز٤ت٥

 (ق٨د ی٠ فیاز٦ای٣ جث٠ی٢م ا٣ـاف در  ؿاز٣غق

 ٗؼ٤٦گ ٤٠كثك آف را  کارةؼدق ة٥ ة٥ ٤ْ٠ی جْا٠ٜ ازح١اّی دا٣ك٤١غاف ٨ّٞـ ازح١اّی ارجتاط را

ك ٠ا٣ِ ٦ؼ  در صیات ا٣ـا٣ی ة٥ ٤ْ٠ام ؿک٨ف ٣ـتی ك ٗٛغاف آف را ك ّا٠ٜ ارجٛام ا٣ـا٣ی دا٣ـح٥

در  ای٢ ٣گاق ارجتاط ركیغادم ٧٠ٟ از #(.,125.,ؿاركظا٣ی،$ ا٣غ کؼدق٨٣ع جْاٝی ازح١اّی ذکؼ 

اؿث(  م ١ّٞی، ازح١اّی ك ((( در ز٧اف ا٠ؼكز٦ا یدگؼگ٣٨م ٧٠ٟ اةؽار٦اك یکی از  ز٣غگی ازح١اّی

م ؿازكکاررا  ارجتاط م ازح١اّی،٦ا ؿاز٠افدر  ك ٤ْ٠ی ارجتاطکحا  ٨٧٘٠ـ  در ,چارٝؽ ک٨ٝی

ك  ك ج١اـ ٠ُا٦ؼ ٗکؼم ك كؿایٜ ا٣حٛاؿ غیآ ی٠ كز٨د ة٥ک٥ ركاةي ا٣ـا٣ی ةؼ اؿاس آف  دا٣غ ی٠

 ،رٗحار٦ا( ارجتاط صارت چ٧ؼق، ک٤غ ٠یم آف ج٨ؿ٥ْ پیغا  ٥یپاةؼ  در ز٠اف ك ٠کاف ٦ا آفصٍ٘ 

در  اؿث قغق ؿاظح٥م ا٣ـاف ةؼ ٠کاف ك ز٠اف  ٔٞت٥ درراق ان ؼیاظك ج١اـ كؿایٞی را ک٥  صؼکات

 #1+,)0+,5 ,4.,قْتا٣ی،$ (گیؼد ةؼ٠ی

 هجبًی ًظطی

ا٦ٜ ٠ْاقؼت ك اٝ٘ث اؿث( کـی ک٥ اٝ٘ث ٣گیؼد، ةا اك اٝ٘ث  ٠ؤ٢٠ ع# ٣یؽ اقارق دارد5$ یّٞا٠اـ 

 #.4.,٣ٜٛ در اص١غم،( $٣گیؼ٣غ، در اك ظیؼم ٣یـث

ؼاد ٠عحٖٞ در ازح١اع اؿث( قؼط ارجتاط، داقح جؼی٢ ٧٠ٟ ٢ ٧٠ارت ةؼٚؼارم ارجتاط ةا ٗا

ارجتاط  ثیا١٦ (اؿثم اؿاؿی ز٣غگی ازح١اّی ٦ا ٧٠ارتج٨ا٣ایی ةؼٚؼارم ارجتاط مضیش، یکی از 

م ٦ا بیآؿ ، اؿاس ج١ا٠ی رقغ ا٣ـا٣ی،٣ُؼاف ماصبدر ز٣غگی ا٣ـاف ة٥ صغم اؿث ک٥ ةؼظی از 

 ؛33.,٣ا٠غار، رص١ا٣ی ك اةؼا٦ی١ی،$ (ا٣غ دا٣ـح٥جتاط م ةكؼم را در ٗؼای٤غ ار٦ا كؼٗثیپٗؼدم ك 

 #.4.,ی،٠ض١غظا٣ ؼی٠ ی پ٨ر،ٔ٘ؼا٣ در ٠ْحٛغ رریسا٣ی، كکیٞی، ٣ٜٛ

 ی#،ؼکال٠یٔکال٠ی ك $ گ٘ح٢ؿع٢  ٧٠ارت از5 ا٣غ ّتارتم ارجتاًی ٠یاف ٗؼدم ٦ا ٧٠ارت 
                                                           

, Charles Cooley 
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٧٠ارت پؼؿیغف،  ؿؤاؿ ٧٠ارت م ٠عاًب،٦ا ؿع٢گ٨ش دادف ْٗاؿ، ٧٠ارت ج٘ـیؼ  ٧٠ارت

؛ ٣ٜٛ در ٠ْحٛغ +4.,ی،٣ا٠ کی٣كکیٞی، صیغر ٣یا، $ (دادفجضـی٢ ك جك٨یٙ ك ٧٠ارت ةازظ٨رد 

 #.4.,ی،٠ض١غظا٣ ؼی٠ ی پ٨ر،ٔ٘ؼا٣ رریسا٣ی، كکیٞی،

پاؿط ٠ذتث  ٦ا آفدر  ک٥ م٨ًر ة٥ةا دیگؼاف  م ارجتاًی ة٥ ا١ّاٝی اؿث ک٥ قعل٦ا ٧٠ارت

ی، ٣ا٠ کی٣٣یا،  غریص ی ز٨ٞگیؼم ک٤غ( $كکیٞی،ایساد ق٨د ارجتاط ةؼٚؼار ک٤غ ك از پاؿط ٤٠٘

 #.4.,ی،٠ض١غظا٣ ؼی٠ ی پ٨ر،ٔ٘ؼا٣ ؛ ٣ٜٛ در ٠ْحٛغ رریسا٣ی، كکیٞی،+4.,

 ا٣حعا  ك ٨٠ا٣ِ ارجتاًی، ٦ا پٜ م آق٤ایی ةا ارجتاط،٦ا ٧٠ارت م ارجتاًی قا٦ٜ٠ا ٧٠ارت

 اص١غم،( $اؿث ٣ُؼ ظ٨د ك ٥٣ گ٘ح٢ افیة گ٨ش دادف، ٚاًْیث در رٗحار، ظ٨  دٚیٙ ک١ٞات،

 #-4.,،زادق اؿغ م،اصغ ی،صاج١

ك آ٨٠زش ای٢  ؼدیگ یةؼ٠م ز٣غگی ا٣ـاف را در ٦ا ز٤ت٥م ارجتاًی ةـیارم از ٦ا ٧٠ارت

ؼاد زا٥ْ٠ دارد؛ در ای٢ ز٠ی٥٤  جثدیؼم ٦ا ٧٠ارت یی م٨رت ٦ا پژك٦فدر ة٧ت٨د رك٣غ ز٣غگی ٗا

 گؼٗح٥ اؿث(

ک٥ ةـیارم از ک٨دکا٣ی ک٥  ا٣غ دادق ٣كاف #.++-$ -اؿپیحؽةؼگ ك# ,++-$ ,كیٞیا٠ؽ ك زادیؼك

ركاةي ازح١اّی  ةؼٚؼارم در م رٗحارم، جضنیٞی ك ّاً٘ی ٚؼار دار٣غ،٦ا م٣اة٤٧سارا٨٣اع  ٠تحالة٥

م ٤٠٘ی ١٦ؼاق ا٠غ٦ایپم از ا ٠س٥ّ٨١م ارجتاًی ةؼام ٨٣ز٨ا٣اف ةا ٦ا ٧٠ارت ( ٣غاقح٢دار٣غ ٠كکٜ

( ؼدیگ یةؼ٠ك جضنیٞی را در  ق٤اظحی ركاف از رٗحار٦ام ازح١اّی، م كؿیْی گـحؼقاؿث ک٥ 

ـؼدگی،  اصـاس ةاّخ ٦ا ٧٠ارت٣ارؿایی ای٢  پایی٢ ك  ٣٘ؾ ّؽتج٧٤ایی، اوٌؼا  ازح١اّی، ٗا

 #.4.,٣ٜٛ در اص١غم،( $م قٕٞی ك جضنیٞی ١٦ؼاق اؿث٦ا ثی٨٠ّٗٛغـ 

ر آیی٢ گػا ٨٤ّاف ة٥دةیؼؿحاف »ٝی٢، ٢١ٗ٨٦، رایؼی٢ ك کٞی٤ـ٨ف در پژك٦كی جضث ٨٤ّاف 

م ٦ا ٧٠ارتم  ؼ٣غقیدرةؼگدرؿی  ٦ام کحا ک٥ أٞب  ا٣غ دادق٣كاف  «ج٨ؿ٥ْ ٗکؼم ك ازح١اّی

م ٦ا ركش آ٨٠زاف، در دا٣ف ٦ا ٧٠ارتیکی از ٨٠ا٣ِ امٞی ّغـ ایساد ای٢  ک٢یٝ ارجتاًی ٦ـح٤غ(

                                                           
, Williams & Zadiro 

- Spitzberg 
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م  دكرقزغیغ جْٞی١ات ازح١اّی  ٦ام کحا ة٨دق اؿث ک٥ ای٢ ٠ا٣ِ در  ؼْٗاؿیٔجغریؾ ؿ٤حی ك 

ک٥ در جغریؾ ك  اؿث قغق دادقم ؿا٠اف ا گ٥٣٨ ة٥ ٦ا کحا یی كز٨د ٣غارد ك ٠ضح٨ام را١٤٦ا

٣ٜٛ $م ْٗاؿ، ٠كارکحی ك جْا٠ٞی اؿح٘ادق کؼد( ٦ا ركشاز  ةایغ وؼكرجان  م ةؼام یادگیؼمؿاز ٥٤یز٠

 #.3.,در یار ّٞی، ق٨اظی ك ّؼیىی،

 ی پػٍّكیپیكیٌِ

م ارجتاًی ةؼ ظ٨دکارآ٠غم ك ٦ا ٧٠ارت٨زش آ٠ جثدیؼ# در پژك٦كی ة٥ ةؼرؿی 2++-$ ,آ٤٠ح٨رپ 

ک٥ آ٨٠زش  د٦غ ٠ی٣حایر ٣كاف  .١ّٞکؼد دا٣كس٨یاف رقح٥ پؼؿحارم ك پؽقکی پؼداظث

را از ج٨ا٣ایی ظ٨د در ا٣ساـ جکاٝیٖ ك ظ٨دکارآ٠غم  ک٤٤غگاف قؼکثارزیاةی  م ارجتاًی٦ا ٧٠ارت

 #-4.,،زادق ؿغا م،اصغ ی،صاج١ ٣ٜٛ در اص١غم،$ .م ة٧ت٨د ةعكیغدار ی٤ْ٠ ٨ًر ة٥

م ارجتاًی ة٥ ركش ای٘ام ٣ٛف ة٥ ٦ا ٧٠ارت# در پژك٦كی دیگؼ، +,+-ك ١٦کاراف $ -ز٨آ٣ی 

 ظ٨دکارآ٠غم٣حایر ٣كاف داد  ك ؛ی آ٨٠زش دادپؽقک ك م ركا٣ك٤اؿی رقح٥دا٣كس٨یاف 

ؽایف یاٗث(٦ا ٧٠ارت آ٨٠زشدا٣كس٨یاف پؾ از دریاٗث   م ارجتاًی ٣ـتث ة٥ ٚتٜ از آ٨٠زش ٗا

 #-4.,،زادق اؿغ م،اصغ ی،صاج١ اص١غم،٣ٜٛ در $

ك  م ارجتاًی٦ا ٧٠ارتیک پژك٦ف ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ آ٨٠زش  در# +,+-$ .ةؼاگارد

ؽایف ک٤٤غگاف قؼکثم ظ٨دکارآ٠غم دار ی٤ْ٠ ٨ًر ة٠٥غیؼیث ٦یسا٣ی  ارجتاًی  ك اؿحؼس را ٗا

 #-4.,،زادق اؿغ م،اصغ ی،صاج١ ٣ٜٛ در اص١غم،$ را کا٦ف داد( ٦ا آف

 ٦ام کحا م ارجتاًی در ٦ا ٧٠ارتةؼرؿی  # در پژك٦كی ة3.٥.,$ یىیّؼّٞی، ق٨اظی ك  یار

 ی پؼداظح٥ ك ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغق اؿث ک٥ٞیجضنم را١٤٦ایی  دكرقدرؿی جْٞی١ات ازح١اّی 

آ٨٠زاف در کالس درس در  جْا٠ٜ دا٣ف كیادگیؼم ٤٠ْٜ٘ زایگؽی٢ یادگیؼم ْٗاؿ اؿث 

ؽام ٠عحٖٞ ٦ا ز٤ت٥ م ارجتاًی ك ٦ا ٧٠ارت ة٥ ج٨ؿ٥ْ ك ج١ْیٙ ٠ٌاْٝات ٦ام کحا ك  ٥اٗحی فیٗا

                                                           
, Ammentorp 

- Juhni 

. Bragard 
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 ازح١اّی پؼداظح٥ اؿث(

٥ٛ ك ةؼاجی ؿغق $ ی جضث ٨٤ّاف ةؼرؿی ٣ٛف پژك٦ك در# 31.,٠ض٨١دم راد، آراؿح٥، ٗا

آ٨٠زاف ؿ٨ـ  دا٣ف ة٧ؼ ٨٦شك  ٣٘ؾ ّؽتازح١اّی ةؼ  ٠ـئ٥ٞم ارجتاًی ك صٜ ٦ا ٧٠ارتآ٨٠زش 

ازح١اّی ركش  ٠ـئ٥ٞم ارجتاًی ك صٜ ٦ا ٧٠ارتک٥ آ٨٠زش  ا٣غ غقیرؿاةحغایی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ 

ؽایف ؿٌش ٠ؤدؼ ؽایف  ٣٘ؾ ّؽتم در ٗا  اؿث( ة٧ؼ ٨٦شك ٗا

م اةحغایی ةؼ اؿاس  دكرقجْٞی١ات ازح١اّی  ٦ام کحا # ة٥ ةؼرؿی ٠ضح٨ام 33.,$ ید٦ٛا٣

 پؼاک٤غگی ٥ک داد٣كاف  ری٣حا پؼداظث( م ازح١اّی ةا ج٨ز٥ ة٥ دیغگاق آ٨٠زگاراف٦ا ٧٠ارت

م ارجتاًی، ٦ا ٧٠ارتك ةیكحؼی٢ ج٨ز٥ ة٥  ـثی٣یکـاف  ٦ا کحا در  م ازح١اّی٦ا ٧٠ارت

زا٥ْ٠  ٦ام ارزشم پؼكرش صؾ ١٦کارم ك ق٤اؿایی ٦ا ٧٠ارت كم درؾ ازح١اّی ٦ا ٧٠ارت

 (اؿث

م ٦ا ٧٠ارت # در پژك٦كی جضث ٨٤ّاف ٠ضح٨ام ٨ٛ٠رت.4.,$ پؼؿثٚاؿ١ی ك ٠سیغم 

م ٦ا ٧٠ارتم  ٠ؤ٥٘ٝ /اكؿ را١٤٦ایی ة٥ ةؼرؿی  ؿی جْٞی١ات ازح١اّی ؿاؿازح١اّی در کحا  در

ک٥  د٦غ ٠یم ارجتاًی اؿث ك ٣حایر ٣كاف ٦ا ٧٠ارت ٦ا ٠ؤ٥٘ٝک٥ یکی از آف  ا٣غ پؼداظح٥ازح١اّی 

ك ای٢  م کارةؼد داقح٥ ةاقغ ركز٠ؼق٠تاصخ ٣ُؼم در کحا  ةایغ ة٥ ٣ض٨م ةیاف ق٨د ک٥ در ز٣غگی 

ی ركز٠ؼق ا٣ٌتاؽ د٦غ( ةاز٣غگیی اؿث ک٥ ٠تاصخ ٣ُؼم را ٦ا کارآگاقك  ٦ا کالس٣یاز٤٠غ 

آ٨٠زاف اؿث  ی دا٣فكز٣غگم وؼكرم رقغ ازح١اّی از٦ای٣م ةؼٚؼارم ارجتاط ک٥ از ٦ا ٧٠ارت

 ةیكحؼی٢ درمغ ٠ضح٨ام کحا  جْٞی١ات ازح١اّی را ة٥ ظ٨د اظحناص داد(

 ثیبى هؿئلِ

٠یؼاث ٗؼ٤٦گی گػقح٥ را ةؼ ٧ّغق ٣غارد؛ ةٞک٥ م ا٣حٛاؿ  ٥٘یكَجْٞیٟ ك جؼةیث ا٠ؼكزم ج٧٤ا 

ْیث ا٣ـاف از ا٦ٟ كَایٖ آف اؿث ك جضٛٙ كاْٚیث ا٣ـاف زؽ از ًؼیٙ جْٞیٟ ك جؼةیث  جضٛیٙ كٚا

م از جغاةیؼ اؿث ک٥ از ًؼیٙ ا ٠س٥ّ٨١جْٞیٟ ك جؼةیث آگا٦ا٥٣  دركاِٚ( ؼدیگ ی١٣آگا٦ا٥٣ م٨رت 

جا یادگیؼ٣غگاف ةح٨ا٤٣غ در زؼیاف رقغ اؿحْغاد  دآكر ی٠یی را ٗؼا٦ٟ ٦ا ٗؼمثم آ٨٠زقی ٦ا ةؼ٣ا٥٠

 #13.,قک٦٨ی، $ .درآكر٣غذاجی ظ٨د را از ٨ٚق ة٥ ْٜٗ 
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درؿی ك جغریؾ  ٦ام کحا ١ّغق ج٨ؿي  ٨ًر ة٥ در ٠غارس كپؼكرش آ٨٠زشجضٛٙ ا٦غاؼ 

٤٠اةِ یادگیؼم ة٥ ق١ار  ٢یجؼ یاؿاؿکحا  درؿی یکی از  س٥یدر٣ح؛ گؼدد ی١ْٞ٠٠اف ٠ضٛٙ 

 (ركد ی٠

 ٨ُ٤٠ر ة٥ م ٨٣ی٦،٢ا ٨قیقك ٠ح٤اؿب ةا  كپؼكرش آ٨٠زشا٦غاؼ  اؿاس ةؼا  درؿی ةایغ کح

ك ج٤ُیٟ  ٥یج٧ درگؼدد(  ٖیجثٝجغكی٢ ك  ٦ا ٥٤یز٠آ٨٠زاف در ج١اـ اةْاد ك  ارجٛا کی٘یث رقغ دا٣ف

ك  از٦ای٣، ٦ا ةا٦غؼ ٠ا٤٣غ ج٤اؿب درؿی ج٨ز٥ ة٥ ام٨ؿ ك ٠ْیار ا٣حعا  ٠ضح٨ا ٦ام کحا ٠ضح٨ام 

ْی، ٗؼا٦ٟ آكردف ا٨٣اع  ٦ا آفیادگیؼ٣غق، کارةؼد  ّالیٙ م یادگیؼم ك ((( ٦ا ٗؼمثدر ز٣غگی كٚا

 #32.,، ةعف کی٣$ وؼكرم اؿث(

 دكچ٤غافدرؿی را  ٦ام کحا ایؼاف ا١٦یث  كپؼكرش آ٨٠زشاز ًؼٗی ٠ح١ؼکؽ ة٨دف ٣ُاـ 

ی م٨رت آ٨٠زاف ج٨ؿي ٠ْٟٞ ك ص٨ؿ ٠ض٨ر کحا  درؿ م دا٣ف٦ا جسؼة٥ك  ٦ا ْٗاٝیثك  ک٤غ ٠ی

 م کحا  درؿی ةایغ ج٨ز٥ ةـیارم ق٨د( ٥یج٧ةایغ در جغكی٢ ك  ز٧ث ٢یازا( گیؼد ٠ی

م درؿی ٦ا ةؼ٣ا٥٠ ؼ٣غگافیگٟ یجن١ك  ٠ؤٝ٘اف ک٥ ةؼام ةؼ٣ا٥٠ ریؽاف درؿی، ٦اٜ یجض٨٣ّٞی از 

 جا ٠٘ا٦یٟ، ک٤غ ٠یک١ک  ٦اٜ یجضٞای٢ ٨٣ع  ک٥ ؛اؿث جضٞیٜ ٠ضح٨ایی اؿث ةـیار ٠٘یغ ك وؼكرم

١ّٞی  ی٨٠ردةؼرؿ در ٚاٝب دركس کحا  قغق ٠ٌؼحم ازؽام  ٥یکٞك  ةاكر٦ا، ٦ا گؼش٣، ام٨ؿ

 #32.,،افی٠ض١غ اری( $م درؿی ٠ٛایـ٥ ك ارزقیاةی ق٣٨غ ةؼ٣ا٥٠ةا ا٦غاؼ  ٚؼارگؼٗح٥

م جضٞیٜ کحا  درؿی ز٧ث جْیی٢ ٣ٛاط ٨ٚت ك وْٖ، ة٧ت٨د ك ٦ا راقجضٞیٜ ٠ضح٨ا، یکی از  

م ارجتاًی در ٦ا ٧٠ارت( ا١٦یث اؿثکك٨ر  ٘افؤ٠ٝع آف ة٥ ارجٛام ٠ضح٨ام ٠ٌاٝب آف ك ارزا

٠ٌاْٝات  ژقیك ة٥درؿی  ٦ام کحا ی ا٣ـاف ك وؼكرت جضٛٙ ای٢ ٧٠ارت در كز٣غگم ا٠ؼكزم  زا٥ْ٠

٠ٌاْٝات ازح١اّی کالس چ٧ارـ، پ٤سٟ  ٦ام کحا ة٥ جضٞیٜ ٠ضح٨ام ٠ح٢  ازح١اّی، ٨٠زب گؼدیغ

ٚاؿ١ی ك  م ارجتاًی ةا ج٨ز٥ ة٥ پژك٦ف٦ا ٧٠ارتم ٦ا ٠ؤ٥٘ٝ ك ؛ةعف ٠غ٣ی پؼداظح٥ ق٨د ك قكٟ

م ازح١اّی را در کحا  درؿی جْٞی١ات ٦ا ٧٠ارتک٥ جضٞیٜ ٠ضح٨ام  #.4.,$ پؼؿث٠سیغم 

م ٦ا ٧٠ارت؛ زیؼا در ای٢ ٠ٛا٥ٝ ة٥ ةؼرؿی قغق ا٣حعا ازح١اّی ؿاؿ اكؿ را١٤٦ایی ا٣ساـ دادق، 

 ی ٚؼار دادق اؿث(٨٠ردةؼرؿازح١اّی  م٦ا ٧٠ارتامٞی  ٠ؤ٥٘ٝ /ارجتاًی پؼداظح٥ ك آف را زؽ 
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 اّساف/ّسف تحمیك

 ٦ام کحا م ةؼٚؼارم ارجتاط در ةعف ٠غ٣ی ٦ا ٧٠ارتم  ٥ٌیص٦غؼ کٞی5 ةؼرؿی ٠یؽاف ج٨ز٥ ة٥ 

 (قكٟ ك٠ٌاْٝات چ٧ارـ، پ٤سٟ 

 ؾؤال تحمیك

م ٧٠ارت ةؼٚؼارم ارجتاط در ةعف ٠غ٣ی کحا  ٠ٌاْٝات ازح١اّی پای٥ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝة٥ چ٥ ٠یؽاف ة٥ 

 ارـ ج٨ز٥ قغق اؿث؟چ٧

م ٧٠ارت ةؼٚؼارم ارجتاط در ةعف ٠غ٣ی کحا  ٠ٌاْٝات ازح١اّی پای٥ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝة٥ چ٥ ٠یؽاف ة٥ 

 پ٤سٟ ج٨ز٥ قغق اؿث؟

م ٧٠ارت ةؼٚؼارم ارجتاط در ةعف ٠غ٣ی کحا  ٠ٌاْٝات ازح١اّی پای٥ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝة٥  ة٥ چ٥ ٠یؽاف

 قكٟ ج٨ز٥ قغق اؿث؟

 ضٍـ پػٍّف

٦ام م اةحغایی ة٥ ٝضاظ ٠یؽاف ج٨ز٥ ة٥ ٠ؤ٦٥٘ٝام درؿی دكرق ا ةؼرؿی كوْیث کح ٨ُ٤٠ر ة٥

گیؼم از ركش آ٣حؼكپی قا٨٣ف از ٨٣ع جضٞیٜ ٠ضح٨ا از م ارجتاًی، پژك٦ف صاوؼ ةا ة٧ؼق٦ا ٧٠ارت

اةحغایی  قكٟ ك٠ٌاْٝات ازح١اّی چ٧ارـ، پ٤سٟ  ٦ام کحا م ٠ضح٨ایی  زا٨٣٥ْ٠ع ک١ی اؿث( 

ث ارجتاط ١ّیٙ ای٢ ٠تضخ ةا ٨٠و٨ع جضٛیٙ ی٤ْی ة٥ ّٞ ٦ا آفاؿث ک٥ ٗٛي ةعف ٠غ٣ی 

٨٠رد  ج١اـ ٠ح٢ ك ٠ضح٨ام م ٠ػک٨ر٦ا ةعفاؿث( در  ٚؼارگؼٗح٥ی ٨٠ردةؼرؿم ارجتاًی ٦ا ٧٠ارت

 .ای٢  م ة٥ دٝیٜ ٠ضغكدیث ٠ضح٨ام، جْغاد ك صسٟؼیگ ٥٣٨١٣ك  اؿث ٚؼارگؼٗح٥ ٜیكجضٞ ٥یجسؽ

جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٠كعل گؼدیغ( كاصغ  ٨ُر٤٠ ة٥م اًالّات آكر ز١ِاؿث( ركش  ٣كغق ا٣ساـکحا ، 

٦ام صامٜ ةا ةؼرؿی ٗؼاكا٣ی ٦ؼیک از ( دادقاؿثجضٞیٜ ٠ى٨١ف ك جناكیؼ ك كاصغ ز٠ی٥٤ درس 

م ة٤غ ٥ٝ٨ٛ٠ةا اؿح٘ادق از زغكؿ  ازی٨٠رد٣ اًالّات ٚؼار گؼٗح٤غ( ٜیكجضٞ ٥یجسؽ٦ا ٨٠رد  آف

# .4.,$ پؼؿث٠سیغم  جضٛیٛات ٚاؿ١ی ك اؿاس ةؼ مة٤غ ٥ٝ٨ٛ٠ زغكؿ اؿث( قغق مآكر ز١ِ

ة٥  ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ٢یا (ةاقغ ی٠ک٥ ریك٥ در ٠ٌاْٝات گؼكق ٨ّٞـ جؼةیحی ك ٠كاكرق دا٣كگاق ام٧٘اف دارد 

 قؼح ذیٜ در زغكؿ آ٠غق اؿث5
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 ّب ( هؤلف1ِخسٍل )

 
 

یک ٣٘ؼ از اؿاجیغ دکحؼم ك دك ٣٘ؼ از دا٣كس٨یاف کارق٤اؿی  در اظحیار ؿ٥ ٣٘ؼ5 ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ك اةؽار

ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی ك  ك ایساد جٕییؼات رزـ ٦ا آف ٣ُؼ ا١ّاؿؼٗث ك پؾ از ارقغ ٚؼار گ

در جضٛیٛات ٚاؿ١ی ك  ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ٚؼار گؼٗث( از ًؼٗی اؿح٘ادق ای٢  جثییغ٨٠رد  ٦ا آفم ة٤غ ٥ٝ٨ٛ٠

 (اؿث ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠# ظ٨د ٣كا٣گؼ ركایی اةؽار ك .4.,$ پؼؿث٠سیغم 

م  ٠ضاؿت٥اةؽار  از ٨٠رد٣ُؼدر ٠تاصخ  غقق ا٣ساـم ٦اٜ یجضٞةؼام ا١ًی٤اف از پایایی 

ج٨ؿي یک ٣٘ؼ  ةؼام ٦ؼ کحا  ٨٠رداؿح٘ادقم اةؽار٦ا پایایی ارزیاةاف ة٧ؼق گؼٗحیٟ ک٥ در آف

مغـ ة٥ قؼح زیؼ  م٨رت ة٥ٚؼار گؼٗث ك پایایی  ٨٠ردؿ٤سف٠ٛا٥ٝ  ک٤٤غگاف ٢یجغكدیگؼ از 

، درس دكـ، درس درس اكؿ گؽارش گؼدیغ5 ةعف ٠غ٣ی ٠ٌاْٝات ازح١اّی چ٧ارـ قا٠ٜ

یک جا ٥٣  م٦ا درس( ةعف ٠غ٣ی ٠ٌاْٝات ازح١اّی پ٤سٟ قا٠ٜ .1(+ؿ٨ـ، درس چ٧ارـ5

ٗنٜ اكؿ، ٗنٜ دكـ، ٗنٜ  ( ةعف ٠غ٣ی ٠ٌاْٝات ازح١اّی قكٟ قا٠ٜ,1(+ةعف ؿ٨ـ5

٠ضٛٛاف دارام  م ٥ٞیكؿ ة٥ قغق ا٣ساـ٠ضاؿتات  ةؼ گؽارش ةار ة٤ا +2(+٦٘حٟ، ٗنٜ ٦كح5ٟ

ک٥ صغاٜٚ مغـ  +1(+مغـ پایایی ةارم  در ٦ؼ ؿ٥ کحا  چؼاک٥ اقغة ی٠پایایی ٨ٌٞ٠ةی 

 ٜیكجضٞ ٥یجسؽپایاف کار ة٥  در اؿث( قغق گؽارش، ةاقغ ی٠ةؼام ٣كاف دادف كز٨د پایایی 

 اؿث( قغق پؼداظح٥اًالّات 
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 ّب بفتِی

 

 ی هَخَز زض وتبة تؼلیوبت اختوبػی چْبضمّب پبضاگطاف( اػساز 2ی ) قوبضُخسٍل 

 

 

 ی هَخَز زض وتبة تؼلیوبت اختوبػی پٌدنّب پبضاگطاف( تؼساز 3ی ) وبضُقخسٍل 
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 ی هَخَز زض وتبة تؼلیوبت اختوبػی قكنّب پبضاگطاف( تؼساز 4ی ) قوبضُخسٍل 

 
 

ی اضتجبؼی زض ّب هْبضتی فطػی ّب هؤلفِثطحؿت هیعاى تَخِ ثِ  ّب یفطاٍاً( خسٍل تَظیغ 5ی ) قوبضُخسٍل 

 هؽبلؼبت چْبضم

 
 

٠ؼجت٥،  +- ظ٨د٠ؼجت٥، ٠ْؼٗی  0م ؿالـ کؼدف  ٠ؤ٥٘ٝ، 0م  ق١ارقزغكؿ  در

 . ادتی٠ّؼجت٥، آ٨٠زش  .-ی اةی دكؿث٠ؼجت٥، وؼكرت  0-م ا٣حعا  دكؿث  ٣ض٨ق

، ,1 یؼکال٠یٔم ٦ا ٧٠ارت، اؿح٘ادق از /1 یکال٠م ٦ا ٧٠ارت٠ؼجت٥، اؿح٘ادق از 

 ث(٠ؼجت٥ جکؼار قغق اؿ -1م ز١ِ ؿ٨ ة٥، رٗح٢ - یـی٨٣ ٣ا٥٠
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 پٌدن ی اضتجبؼیّب هْبضتی فطػی ّب هؤلفِثطحؿت هیعاى تَخِ ثِ  ّب یفطاٍاً( خسٍل تَظیغ 6ی ) قوبضُخسٍل 

 
م ا٣حعا   ٣ض٨ق٠ؼجت٥،  0- ظ٨د٠ؼجت٥، ٠ْؼٗی  ,م ؿالـ کؼدف  ٠ؤ٥٘ٝ، 1م  ق١ارقدر زغكؿ 

م ٦ا ٧ارت٠٠ؼجت٥، اؿح٘ادق از  - ادتی٠ّؼجت٥، آ٨٠زش  +,ی اةی دكؿث٠ؼجت٥، وؼكرت  3دكؿث 

٠ؼجت٥  4.م ز١ِ ؿ٨ ة٥، رٗح٢ / یـی٨٣ ٣ا٥٠، 3. یؼکال٠یٔم ٦ا ٧٠ارت، اؿح٘ادق از 2. کالـ

 جکؼار قغق اؿث(
 

 ی اضتجبؼی زض هؽبلؼبت قكنّب هْبضتی فطػی ّب هؤلفِتَخِ ثِ  ثطحؿت ّب یفطاٍاًخسٍل تَظیغ ( 7خسٍل )
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م ا٣حعا   ٣ض٨ق٠ؼجت٥،  2 ٨دظ٠ؼجت٥، ٠ْؼٗی  4م ؿالـ کؼدف  ٠ؤ٥٘ٝ، 2م  ق١ارقدر زغكؿ 

م ٦ا ٧٠ارت٠ؼجت٥، اؿح٘ادق از  1 ادتی٠ّؼجت٥، آ٨٠زش  ,-ی اةی دكؿث٠ؼجت٥، وؼكرت  --دكؿث 

٠ؼجت٥  +2م ز١ِ ؿ٨ ة٥، رٗح٢ / یـی٨٣ ٣ا٥٠، .1 یؼکال٠یٔم ٦ا ٧٠ارت، اؿح٘ادق از -0 یکال٠

 جکؼار قغق اؿث(

ؼام ركش آ٣حؼكپی قا٨٣ف ة٥ اؿحعؼاج در ةعف ٚتٜ ة قغق افیةای٤ک ةا اؿح٘ادق از اٝگ٨ریحٟ 

 (ق٨د ی٠ةؼام پاؿعگ٦٨ا پؼداظح٥  ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠درز٥ ا١٦یث ٦ؼ یک از 
 

 پبؾرگَ ثطحؿت ّب همَلِ ( فطاٍاًی8) خسٍل قوبضُ

 
 (ق٨د ی٠ًتٙ راة٥ٌ یک، ة٤٧سار  3م زغكؿ ٦ا دادق# , ٠ؼص٥ٞ

 (آ٠غق اؿث ٠4اجؼیؾ ة٤٧سار قغق در زغكؿ 

 

 ّبی هطثَغ ثِ پبؾرگَ ض قسُ ثطای همَلِّبی ثٌْدب ( زاز9ُخسٍل )

 
M=.  ك n=4 
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ًتٙ # Ej$ ٠ٛغار ّغـ ا١ًی٤اف صامٜ از ٦ؼ ٥ٝ٨ٛ٠ ٦4ام زغكؿ  # ةا اؿح٘ادق از دادق-٠ؼص٥ٞ 

 م٨رت زیؼ5 ق٨د( ة٥ ٠ضاؿت٥ ٠ی -راة٥ٌ 

 
 ةاقغ( ٠ی 4,6k(+ =ک٥ ٨ًرم ة٥

 آ٠غق اؿث( +,٣حیس٥ در زغكؿ 
 

 ّب ( حبصل اظ ّط یه اظ همَلEjِاؼالػبتی ) ثبض( هیعاى 10خسٍل )

 
 

اؿح٘ادق از  x/م  ةیكحؼی٢ ٠یؽاف ةار اًالّاجی ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ +,ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ 

 ق٨د( ؿالـ کؼدف ٠ؼة٨ط ٠ی x,م  ٦ام کال٠ی ك ک١حؼی٢ ٠یؽاف ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ ٧٠ارت

ی٤ْی  ق٨د؛ عؼاج ٠یاؿح .٦ا ةا اؿح٘ادق از راة٥ٌ  # وؼیب ا١٦یث ٦ؼ یک از ٠.٥ٝ٨ٛ٠ؼص٥ٞ 

 ظ٨ا٦یٟ داقث5

 آ٠غق اؿث( ,,٣حیس٥ در زغكؿ 

 ّب ( ظطیت اّویت ّط یه اظ همَل11ِخسٍل )

 
 

اؿح٘ادق از  x/م  ةیكحؼی٢ ٠یؽاف وؼیب ا١٦یث ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ ,,ةا ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ 

 ق٨د( ؿالـ کؼدف ٠ؼة٨ط ٠ی x, م ٦ام کال٠ی ك ک١حؼی٢ ٠یؽاف ة٥ ٠ؤ٥٘ٝ ٧٠ارت
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 یطیگ دِیًتثحث ٍ 

یی ٦ا یژگیكدارام  ؛ زیؼااؿثارجتاط کال٠ی  ٣ُاـ م ةؼٚؼارم ارجتاط،٦ا ٣ُاـ جؼی٢ ٧٠ٟی از کی

 .ک٤غ ٠یك ا٠کاف ةؼٚؼارم ارجتاط را در قؼایي گ٣٨اگ٨ف ٗؼا٦ٟ  اؿثظالٚیث، پ٨یایی ك(((  ازز٥ٞ١

ی، اةی ثدكؿ ازز٥ٞ١ ٦ا ٧٠ارت٠ٛغ٥٠ ةؼام یادگیؼم ؿایؼ  جؼی٢ ٧٠ٟ کال٠ی م٦ا ٧٠ارتیادگیؼم 

ی ة٥ قکٜ ٨ًٝی ك ١٦ؽ٠اف ؼکال٠یٔ م٦ا ٧٠ارتم ؼیادگاز ًؼٗی ی اؿثم ز١ِ ك((( ؿ٨ ة٥رٗح٢ 

ا٠ؼكزق اؿح٘ادق از  (ؿازد ی٠م ة٧ت٨د آف را ٗؼا٦ٟ  ٥٤یز٠ك گا٦ی  اؿثم کال٠ی ٦ا ٧٠ارت ةا

یا صارت چ٧ؼق ّا٠ٜ ١٧٠ی را در  ٦ا دؿثی ٠ا٤٣غ ٝتع٤غ زدف، اؿح٘ادق از ؼکال٠یٔم ٦ا ٧٠ارت

ؼاد دارد( ایساد ارجتاط ١ّیٙ ةا  ٗا

ؼاد ة٥ ٤٠غ ّال٥ٚم ا٠ؼكز ّغـ  زا٥ْ٠یکی از ٠ْىالت ازح١اّی در   م گؼك٦ی ك٦ا ثیْٗاٝم ٗا

م ٦ا ثیْٗاٝة٥ ؿ١ث  افآ٨٠ز جؼٔیب دا٣ف .اؿثا٣٘ؼادم  م٨رت ة٥ کار٦اج١ایٜ ة٥ ا٣ساـ دادف 

ؼاد در ةؼظ٨رد٦ا٨ْٞ٠ؿ ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٣ٛل در  ج٨ا٣غ ٠یم ز١ِ ؿ٨ ة٥گؼك٦ی ك رٗح٢  م گ٣٨اگ٨ف ٗا

م ز١ِ ظ٨د ة٧حؼی٢ ؿ٨ ة٥آ٨٠زاف ةؼام رٗح٢  ًؼٗی جؼٔیب دا٣ف از زا٥ْ٠ ةا یکغیگؼ ةاقغ(

ز٣غم  .ةاقغ ی٠ی اةی دكؿث٧٠ارت  دكؿحی ك یادگیؼم وؼكرت ة٥در پی ةؼدف  ٠ٛغ٥٠

ا٣ِ ٠ا٤٣غ ٧٠ارت کال٠ی ٠ ایساد ك ج٨ٛیث یک ٧٠ارت داقح٥ ک٥ ج٨ز٥ ة٥ افیة# /.)..3,5.,$

ک٥  گ٥٣٨ ١٦اف؛ زیؼا گؼدد ی١٣ی ك ٨٣قح٢ گؽارش ـی٨٣ ٣ا٥٠ ازز٥ٞ١ ٦ا ٧٠ارتج٨ز٥ ة٥ ایساد ؿایؼ 

م  ٥ٞیكؿی ٣یؽ ـی٨٣ ظاًؼقی، گؽارش ك ـی٨٣ ٣ا٥٠ ةاقغ ی٠اةؼاز ظ٨یكح٢  زةاف یک كؿی٥ٞ ةؼام

 صا ؽار ٧٠ارت ٨٣قح٢ ٣یؽ ةـی م جضنیٞی ةارجؼ٦ا ٥یپا١٧٠ی ةؼام ای٢ ا٠ؼ اؿث( ّالكق ةؼ آف در 

٦ام جؼی٢ دكرق جضنیٞی در ج١اـ ٣ُاـ دكرق اةحغایی ٧٠ٟ ک٥ ٢یاة٥  ( ةا ج٨ز٥اؿثا١٦یث 

 ازم ارجتاًی در ای٢ دكرق صا ؽ ا١٦یث اؿث( ٦ا ٧٠ارتة٥  ج٨ز٥ ٝػاز٧اف اؿث  كپؼكرش آ٨٠زش

م ٦ا ٠ؤ٤٠٥ُ٘ٝؼ ٦غؼ ای٢ جضٛیٙ ای٢ ة٨دق اؿث ک٥ ةا جضٞیٜ کحب ٠ػک٨ر ٠یؽاف ج٨ز٥ ة٥  ٢یا

 م ارجتاًی ٠كعل گؼدد(٦ا رت٧٠ا

م ز١ِ، اؿح٘ادق ؿ٨ ة٥م رٗح٢ ٦ا ٠ؤ٥٘ٝک٥ ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی ٠ؼة٨ط ة٥  د٦غ ٠ی٣كاف  ٦ا اٗح٥ی

 م ا٣حعا  ٣ض٨قم ٠ْؼٗی ظ٨د،  ٠ؤ٥٘ٝة٥ ؿ٥  ؿپؾ ی ة٨دق اؿث(ؼکال٠یٔم کال٠ی ك ٦ا ٧٠ارتاز 
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ی، ؿالـ کؼدف ك ـی٨٣ ٣ا٥٠م ٦ا ٠ؤ٥٘ٝة٥  ی ج٨ز٥ قغق اؿث( در پایافاةی دكؿثدكؿث ك وؼكرت 

کحا   -در کحا  قكٟ ٣ـتث ة٥  ٠ْؼٗی ظ٨د م ٠ؤ٥٘ٝقغق اؿث ك ٣یؽ ة٥  غیجثکآ٨٠زش ّیادت 

 چ٧ارـ ك پ٤سٟ ک١حؼ ج٨ز٥ قغق اؿث(

د٦غ ک٥ ةیكحؼی٢ ٠ٛغار ةار اًالّاجی ك وؼیب ا١٦یث  ٣حایر صامٜ از جضٞیٜ ک١ی ٣كاف ٠ی

ک١حؼی٢ ٠ٛغار ةار اًالّاجی ك وؼیب ا١٦یث  ٦ام کال٠ی ك م اؿح٘ادق از ٧٠ارت ٠ؤ٠٥٘ٝؼة٨ط ة٥ 

 ةاقغ( م ؿالـ کؼدف ٠ی ٠ؤ٠٥٘ٝؼة٨ط ة٥ 

م ارجتاًی در ٦ؼ ؿ٥ ٦ا ٧٠ارت٣حیس٥ گؼٗث ک٥ ة٥  ج٨اف ٠یم کٞی، ة٤غ ز١ِدر یک 

م آف ة٥ یک ٣ـتث ٦ا ٠ؤ٥٘ٝاؿث( كٝی ة٥  قغق اقارقکحا  ٠ٌاْٝات چ٧ارـ، پ٤سٟ ك قكٟ 

 ج٨ز٥ ٣كغق اؿث(

م ارجتاًی ٦ا ٧٠ارت وؼكرت ة٥ةا ج٨ز٥  ركد ی٠ا٣حُار  كپؼكرش آ٨٠زشٝیاف ی از ٠ح٨ً٨رکٞ ة٥

 م ة٥ ای٢ ا٠ؼ در کحب اةحغایی داقح٥ ةاق٤غ(ا ژقیكدر ّنؼ صاوؼ، ج٨ز٥ 

 

 هٌبثغ

 م( ج٧ؼاف5 ؿ١ث(آ٨٠ز زةاف#( ,3.,$ ة٢١٧ز٣غم، 

 5 ا٣حكارات اًالّات(ج٧ؼاف ی ارجتاًات(ق٤اؿ زا٥ْ٠ #(12.,$ ةاٚؼ ؿاركظا٣ی،

ك ٨٤ٗف جغریؾ#$چاپ  ٦ا ركشم آ٨٠زقی ك پؼكرقی $٦ا ٧٠ارت #(,4.,$ صـ٣٢ی، قْتا

 ( ج٧ؼاف5 ؿ١ث(, زٞغ ةیـث ك پ٤سٟ#(

 ادكارقی 5ج٧ؼاف چاپ د٦ٟ#($ یدرؿم ؽیر ةؼ٣ا٥٠ ام٨ؿ #(32.,$ ٢ی٠ض١غصـیار ٠ض١غیاف، 

 کحا (

ی ١یظ٨دج٤ُم ارجتاًی ةؼ ٦ا ٧٠ارتی آ٨٠زش ادؼةعك #(.4.,$ غیؿْاص١غم، ٠ض١غ 

ك پژك٦ف در  دا٣ف آ٨٠زاف پـؼ ٠ٌِٛ ٠ح٨ؿ٥ٌ ق٧ؼ ز٣ساف( ادگیؼم دا٣فی

 .+-,).,,(, ق١ارق ی کارةؼدم( ؿاؿ پا٣ؽد٦ٟ(ق٤اؿ ركاف

ك  ٣٘ؾ ّؽتم ارجتاًی ةا ركیکؼد دی٤ی ةؼ ٦ا ٧٠ارت جثدیؼ #(.4.,$ غیؿْاص١غم، ٠ض١غ 
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م  دكرق ١ّٞی پژك٦كی دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ز٣ساف( ٠س٥ٞ آ٨٠زاف( ؿال٠ث ركا٣ی دا٣ف

 .--)., (+4( ق١ارق --

 جثدیؼ #(-4.,؛ اصغم، صـ٢ ك اؿغ زادق، صـ٢ $غروایص١ی، صاج١ ؿْیغ؛ ٠ض١غ اص١غم،

آ٨٠زاف  م ارجتاًی ةؼ ةاكر٦ام ظ٨دکارآ٠غم ك پیكؼٗث جضنیٞی دا٣ف٦ا ٧٠ارتآ٨٠زش 

 ق١ارق چ٧ارـ( ؿاؿ ی(آ٨٠زق١ّٞی پژك٦كی ر٦یاٗحی ٨٣ در ٠غیؼیث  ٣ا٥٠ ٗنٜ دظحؼ(

/),+0(,,3. 

جْٞی١ات ازح١اّی دكرق اةحغایی ةؼ  ٦ام کحا ٠ضح٨ام  ٜیجضٞ #(33.,$ ٥ی٠ؼود٦ٛا٣ی، 

م ٦ا م٨٣آكر ٣ا٥٠ ٗنٜ م ازح١اّی ةا ج٨ز٥ ة٥ دیغگاق آ٨٠زگاراف(٦ا ٧٠ارتاؿاس 

 .3/,),-,(,. ق١ارق آ٨٠زقی(

 ٣ا٥٠ ٗنٜم جضنیٞی( ٦ا دكرق٠ؼاصٜ رقغ ك ٗٞـ٥٘  ثی٠ا٦ #(13.,$ ٢یصـ ٔالـقک٦٨ی، 

 .3, ق١ارق (كپؼكرش آ٨٠زش ثیجؼة كٞیٟ جْ

م ٦ا ٧٠ارت٠ضح٨ام ٨ٛ٠رت  ٜیجضٞ #(.4.,$ ؿسادٚاؿ١ی، اؿ١اّیٜ ك ٠سیغم پؼؿث، 

در ةؼ٣ا٥٠  پژك٦ف ازح١اّی در کحا  درؿی جْٞی١ات ازح١اّی ؿاؿ اكؿ را١٤٦ایی(

 ..3)/2(1,دكـ( ق١ارق  دكرق یازد٦ٟ( ؿاؿ درؿی(

ی ةؼرؿ #(31.,؛ ا٥ٛٗ، ؿ٨ؿ٢ ك ةؼاجی ؿغق، ٗؼیغ $غروایص٠١ض٨١دم راد، ٠ؼیٟ؛ آراؿح٥، 

 ة٧ؼ ٨٦شك  ٣٘ؾ ّؽتازح١اّی ةؼ  ٠ـئ٥ٞم ارجتاًی ك صٜ ٦ا ٧٠ارت٣ٛف آ٨٠زش 

 (/2)14( - ق١ارق ٦كحٟ( دكرق ی(ةعك ج٨اف ٣ا٥٠ ٗنٜ آ٨٠زاف ٠ٌِٛ ؿ٨ـ دةـحاف( دا٣ف

 غی٠س ی،٠ض١غظا٣ ك ٠یؼ اهلل ٗى٠ٜـ٨ْد؛ ٔ٘ؼا٣ی پ٨ر،  ٠ض١غ ی،ٞیكک ٠ْحٛغ رریسا٣ی، ز٦ؼا؛

م ارجتاًی ٠یاف ٗؼدم ة٨٧رزاف ٦ا ٧٠ارتةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ةؼ  جثدیؼی ةؼرؿ #(.4.,$

 (- ق١ارق ک٠٨ف( ٣ا٥٠ ٗنٜ دا٣كگاق ٨ّٞـ پؽقکی ؿ٤١اف(

م ٦ا ٧٠ارتی ةؼرؿ #(.3.,$ اٝـاداتی، ز٨اد؛ ق٨اظی، ّٞیؼوا ك ّؼیىی، ٗؼكغ ّٞ اری

 یٞیجضنازح١اّی دكرق را١٤٦ایی  درؿی جْٞی١ات ٦ام کحا ارجتاًی ك ازح١اّی در 

 (.4جْٞیٟ ك جؼةیث( ق١ارق  ٣ا٥٠ ٗنٜ جضٞیٜ ٠ضح٨ا#($
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درؿی زةاف ا٣گٞیـی ؿ٨ـ دةیؼؿحاف  ٦ام کحا ٠ضح٨ام  ٜیجضٞ #(32.,، اُّٟ $ةعف کی٣

م ة٨ٞـ در صی٥ٌ ق٤اظحی ك ٠ٛایـ٥ ای٢ دك کحا  ة٤غ ًت٥ٛی ةؼ اؿاس دا٣كگا٦ فیپك 

م درؿی( دا٣كگاق ؽیر ةؼ٣ا٥٠کارق٤اؿی ارقغ  ٣ا٥٠ افیپا از ز٧ث ج٨ز٥ ة٥ ای٢ صی٥ٌ(

 ج٧ؼاف( ٠ْٟٞ ثیجؼة
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