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آهَظاى زض  ضاثؽِ هیعاى توبیل ثِ ٍضظـ ّوگبًی ثب هَفمیت زاًف

 آثبز ٍپطٍضـ قْطؾتبى پبضؼ هساضؼ اثتسائی آهَظـ
 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف5

,٧٠غكم اکتؼ
 

 

 چىیسُ

آ٨٠زاف در  كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث دا٣ف ٦غؼ از ای٢ جضٛیٙ ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ ٠یؽاف ج١ایٜ ة٥

ای٢ جضٛیٙ از٣ُؼ ٦غؼ کارةؼدم ك از٣ُؼ آةاد ة٨د ک٥  كپؼكرش ق٧ؼؿحاف پارس ٠غارس آ٨٠زش

کٞی٥ زا٥ْ٠ آ٠ارم جضٛیٙ صاوؼ قا٠ٜ  (ركش جضٛیٙ ج٨می٘ی ك از ٨٣ع ١٦تـحگی اؿث

كپؼكرش آف  ٨٠زشآةاد ک٥ ةؼ اؿاس ٠ؼکؽ آ٠ار ك اًالّات آ آ٨٠زاف اةحغا ی ق٧ؼ پارس دا٣ف

ةارم زا٥ْ٠، ةا اؿح٘ادق  ةاقغ( ة٥ ّٞث صسٟ ٣٘ؼ ٠ی -21/ة٥ جْغاد  /4.,ق٧ؼؿحاف در ؿاؿ 

٨٤ّاف ٥٣٨١٣ ا٣حعا   ٣٘ؼ ة٥ /0.گیؼم جنادٗی  از ركش زغكؿ ٨٠رگاف اٚغاـ ك از ركش ٥٣٨١٣

٠ضٛٙ ؿاظح٥ ٠یؽاف ج١ایٜ ة٥ كرزش  ٦ام پؼؿك٤ا٥٠آكرم اًالّات از  ةؼام ز١ِقغ٣غ( 

٦ا  اؿح٘ادق قغ( ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی پؼؿك٤ا٥٠# 33.,گا٣ی ك ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث $٠ٛی١ی،١٦

٦ا از ًؼیٙ آٝ٘ام  ج٨ؿي اؿاجیغ ٠حعنل در رقح٥ ٠غیؼیث كرزقی جثییغ ك پایایی درك٣ی آف

دؿث  ة٥ +*30ةارم  جـث جـث ك پؾ ٦ا از ًؼیٙ پیف پایایی ز٠ا٣ی آف ك +*3ةارجؼ از کؼك٣تاخ 

٦ام ای٢ پژك٦ف ة٥ ز٧ث ؿ٤سف راة٥ٌ ٠حٕیؼ٦ام جضٛیٙ ةا اؿح٘ادق از  ؼوی٥( آز٨٠ف ٗآ٠غ

ةی٢ ٠یؽاف  ركش آ٠ارم وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ف م٨رت گؼٗث ک٥ صاکی از آف اؿث ک٥

دارم كز٨د دارد  آ٨٠زاف راة٥ٌ ٠ذتث ك ٤ْ٠ی ج١ایٜ ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث ك ارجٛات دا٣ف

 ق٨د( آ٨٠زاف در ٠غارس ٠ی دا٣ف ك كرزش ةاّخ پیكؼٗث جضنیٞی ك ٨٠ٗٛیث

 ٍضظـ ّوگبًی، هَفمیت، پیكطفتّبی ولیسی:  ٍاغُ

                                                           
 ارقغ ٠غیؼیث كرزقی کارق٤اس( ,
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 همسهِ

٦ام ٠ح٘اكجی  ةا ٣گؼش +++-جا  ++٨,4ز٥ ة٥ كرزش ١٦گا٣ی در ةی٢ کك٨ر٦ام د٣یا از ؿاؿ ج

ؿازم اكٚات ٗؼأث یا جؼكیر ة٧غاقث ك ؿال٠حی ك  م٨رت پػیؼٗح٥ اؿث ک٥ از آف ز٥ٞ١ ة٥ ٤ٔی

٦ام ١٦گا٣ی در ةؼظی از  ج٨اف ٣اـ ةؼد( ا٣گیؽق گؼایف ة٥ كرزش در ةی٢ ٠ؼدـ ٠ییا ٦ؼ دك ٣گؼش 

٦ام ١٦گا٣ی5 پؼ کؼدف  کك٨ر٦ا ّتارت اؿث از ا٣گیؽق ٠ؼدـ آ٠ؼیکام رجی٢ در گؼایف ة٥ كرزش

 ة٥ کؼق ٠ؼدـ ا٣گیؽق٠ؼدـ آ٠ؼیکام ق١اٝی5 ؿال٠حی ك ج٤غرؿحی،  ا٣گیؽقاكٚات ٗؼأث ظ٨یف، 

٠ؼدـ ؿ٤گاپ٨ر5 ْٗاٝیحی ةؼام پؼ  ا٣گیؽق٣غ، دار ج٨ز٥ ٗؼ٤٦گی صؼکث یک ٨٤ّاف ة٥ ١٦گا٣ی كزش

٠ؼدـ اؿحؼاٝیا5 ز٣غگی در ؿؼاؿؼ ١ّؼ ةا كرزش،  ا٣گیؽقکؼدف اكٚات ٗؼأث ك ؿال٠حی ك قاداةی، 

ک٤٤غگاف در  ٦ام ٠٨ٚی ك ؿ٤حی در ایؼاف ةارجؼی٢ ا٣گیؽق قؼکث ٠ؼدـ ٠اٝؽم5 صاک١یث ارزش

ازآف ج٘ؼیضات، کا٦ف  م ١٦گا٣ی، صٍ٘ ؿال٠حی ٠٨١ّی ك پؾ٦ا ٦ام ١٦گا٣ی، كرزش كرزش

ّٟٞ ركا٣ك٤اؿی ك ةعن٨ص ٠حعننی٢ ركا٣ك٤اؿی  دا٣ك٤١غاف .٦ا اؿث كزف ك در٠اف ةی١ارم

 .ک٤٤غ ٨ًرکٞی ة٥ دكدؿح٥ ا٣گیؽش داظٞی ك ا٣گیؽش ظارزی جٛـیٟ ٠ی كرزش، ا٣گیؽش را ة٥

کكف درك٣ی ز٧ث رقغ ك کـب  ک٥ از دركف ٣یؼكم ا٣گیؽقی ٠ضؼکكاف اؿث، از یک کـا٣ی

٦ا ك از ظ٨دؿاز٠ا٣ی د درراق رؿیغف ة٥ یک ٦غؼ یا جضٛٙ یک ا٠ؼ ظارزی ك یا ٣یٜ ة٥  ٚاةٞیث

٦ام قعنی، ظ٨دؿاز٠ا٣ی، ٠ا٦ؼقغف در کار ك ٣یٜ  ٦ا، ٠یؽاف ج٨ا٣ایی ٨٠ٗٛیث ةؼظ٨ردار٣غ( کی٘یث

ی ٦ـح٤غ ک٥ ة٥ ق٨د ك دؿحیاةی ة٥  ب ٠ی٦ام دركف ا٣گیعح٥ جْٛی كؿی٥ٞ ا٣ـاف ة٥ ٨٠ٗٛیث ا٦غٗا

ؼادم ک٥ ة٥ ظاًؼ ّال٥ٚ درك٣ی ة٥ ْٗاٝیث ای٢ ا٦غاؼ ١٦ا٣ا پاداش آف ٦ام  ٦ا اؿث( در كرزش ٗا

ؼاد ٦ـح٤غ( آف كرزقی ٠ی ٦ا ةؼام اروات ج١ایٜ ك اصـاس ٔؼكر درك٣ی  پؼداز٣غ زؽت ای٢ دؿح٥ ٗا

در قؼایي ٗٛغاف مؼؼ ةیكحؼی٢ ٠یؽاف جکاپ٨ صحی  ٦ا را ة٥ ک٤٤غ( ای٢ ج١ایٜ آف كرزش ٠ی

٦ام  ٨٣ع ا٣گیؽش در زؼیاف ج٨ٛیث ای٢ .دارد ج١اقاچیاف ك ارزقیاةاف یا جضٞیٜ گؼاف كرزقی كا٠ی

٠ضؼکاجی  ج٨ٛیثگیؼد(  ک٤غ قکٜ ٠ی حی ک٥ ٗؼد از ًؼؼ ٤٠اةِ ةیؼك٣ی دریاٗث ٠یت٤٠٘ی ك ٠ذ

ؽایف یا کا٦ف ٠ی اؿث ک٥ ةاكز٨د یا ّغـ كز٨د آف ( د٦غ ٦ا ا٠کاف ك٨ٚع رٗحار را ٗا

  ٨٤ّاف ٦ا دریاٗث ق٣٨غ، ة٥ ک٤٤غق ا٣غ یا ٔیؼ ٠ضـ٨س( كٚحی ج٨ٛیث ٦ا یا ٠ضـ٨س ک٤٤غق ج٨ٛیث
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٨ُ٤٠ر دریاٗث ٦ؼ دك ٨٣ع  زیاد كرزقکاراف ة٥ اصح١اؿ ة٥ (ق٣٨غ ٠ی ق٤اظح٥ ظارزی پاداش

پؼداز٣غ( آرزكم داقح٢ ج٢ ك ركاف ؿاٟٝ، آرزكم دیؼی٥٤  ٦ام درك٣ی ك ةیؼك٣ی ة٥ كرزش ٠ی پاداش

یک ز٣غگی  داقح٢ف اؿث ك جاک٨٤ف ةؼام رؿیغف ة٥ آف جالش زیادم م٨رت گؼٗح٥ اؿث( ا٣ـا

٦ام كرزقی ج٘ؼیضی ة٥  ة٥ ْٗاٝیث پؼداظح٢ْٗاؿ ك صٍ٘ ج٤غرؿحی ةا یکغیگؼ درآ٠یعح٥ اؿث( 

ؼاد ة٥ ةؼ٣ا٥٠ ٠یؽاف زیادم ؿال٠ث ٗؼد ك زا٥ْ٠ را جث٠ی٢ ٠ی ٦ام آ٠ادگی  ک٤غ( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر ٗا

٦ام در٠ا٣ی كرزقی ركم  ةعكی ك ةؼ٣ا٥٠ ٦ام ج٨اف ام پیكگیؼم، ةؼ٣ا٦٥٠ زـ١ا٣ی، ةؼ٣ا٥٠

ؼاد  ٦ام ٠ػک٨ر ٠ی ة٥ پ٨قف دادف ج١ا٠ی ةؼ٣ا٥٠ ٦ام ١٦گا٣ی ةا ج٨ز٥ كرزشآكر٣غ(  ٠ی ج٨ا٣غ ٣یاز ٗا

أٞب کك٨ر٦ام  ا٠ؼكز .زا٣ت٥ جث٠ی٢ ١٣ایغ ؿال٠حی ج٤غرؿحی ٥١٦ زا٥ْ٠ را ةؼام رؿیغف ة٥

٦ام ١٦گا٣ی کك٨ر ظ٨د ةا دیگؼ کك٨ر٦ا  ریؽم ك ؿا٠ا٣غ٦ی كرزش پیكؼٗح٥ ز٧اف در ةؼ٣ا٥٠

 در٦ام ظالؽ ةؼام رقغ ای٢ كرزش ٦ـح٤غ(  ٨ًر ٠ـح١ؼ در صاؿ ارا ٥ ةؼ٣ا٥٠ ک٤٤غ ك ة٥ رٚاةث ٠ی

درمغ آ٣اف را  0-پؼداز٣غ ک٥  ٦ام كرزقی ٠ی ٠یٞی٨ف ٣٘ؼ زف ك ٠ؼد ة٥ ْٗاٝیث ++/اركپا صغكد 

٠ؼاکؽ ة٧غاقحی ك كرزقی اركپا داةث  جضٛیٛاتد٤٦غ(  ٠ی جكکیٜ درمغ را ٠ؼداف 20ز٣اف ك 

٦ام ١٦گا٣ی اؿث ك در ز٧ث رقغ ك گـحؼش آف  ا٣غ ک٥ ٦غؼ امٞی كرزش در اركپا، كرزش کؼدق

ا٠ؼكز اةحکار ١ّٜ ؿؼیِ را  ز٣غگ٩ در د٣یام# www.isfaf.com$ آ٠غق اؿث ١ّٜ جالش زیادم ة٥

زـ٩١،  م ّغیغق ٠كکالت ٗٛؼ صؼکحی ك ای٢ کؼدق دچار ٗٛؼ صؼکحی را اك از ا٣ـاف گؼٗح٥ ك

 ١٦گا٩٣ صٜ را٦تؼدل ك كرزش ٨٤ّاف راق را ةؼال كل پغیغ آكردق اؿث( كرزش ة٥ ازح١ا٩ّ كركا٩٣ 

 ک٤غ كرزش صٜ ٨ٌٞ٠  ض٣٨ ة٥ را ٠كکٜ ای٢ ج٨ا٣غ ٠ی ةعف ك ٗؼح ٚی١ث ارزاف ام كؿی٥ٞ ٨٤ّاف ة٥

زـ١ا٩٣،  ٨ٚال ج٨ٛیث ٨ُ٤٠ر ٦ا ة٥ کثصؼ ک٥ در آف ٦غ٤١ٗغ اؿث ك یاٗح٥ ؿاز٠اف ةازل ٩ّ٨٣

ؽایف  #(-4.,ز٨ادم پ٨ر ك ؿ١یِ ٣یا،$ ق٨د ٠ی ازؼا ٧٠ارت کـب ركصی٥ ك ٗا

٦ام ٗیؽی٨ٝ٨ژیکی ك ة٧ت٨د ةعكیغف ٦ام صؼکحی ك كرزقی ة٥ ٝضاظ ایساد جْادؿْٗاٝیث

دارم ةؼظ٨ر ك از ًؼٗی ١ّٞکؼد٦ام صیاجی ةغف، ؿال٠حی ك قاداةی ج٢ ك ركاف ٗؼد را در پی دارد

ؼاد از ؿال٠ث ك ة٧غاقث زـ١ی ٣ُؼ  ؛ک٤غك ظ٨د قک٨ٗایی یک زا٥ْ٠ را جى١ی٢ ٠ی اتةٛ ،ركا٣ی )ٗا

گػارد ك ةا رٗحار یک راة٥ٌ ّٞث ك ٨ْٞ٠ٝی دارد؛ ٠ٌا٥ْٝ ٣گؼش ة٥  ک٥ ٣گؼش ةؼ رٗحار ادؼ ٠ی ة٥ ای٢
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اؼ ة٧ؽیـحی ك ٨٤ّاف ظ٨اؿحگاق رٗحار آگا٦ا٥٣ در ز٧ث ٣یٜ ة٥ ا٦غ ٦ام صؼکحی ك كرزقی ة٥ْٗاٝیث

ق٤اظث ظن٨میات ٗؼدم ك آگا٦ی از ( ةغی٢ ٨ُ٤٠ر ج٤غرؿحی از ا١٦یث زیادم ةؼظ٨ردار اؿث

ؼاد ة٥ ْٗاٝیث٦ا ك گؼایف٣گؼش ٦ام گیؼم٦ام صؼکحی ك كرزقی ٣ٛف ١٧٠ی در جن١ی٦ٟام ٗا

دف ا٣غرکاراف ك ٠ح٨ٝیاف كرزش را در ٗؼا٦ٟ کؼج٨ا٣غ دؿث٠یك  جؼةیحی، آ٨٠زقی ك ة٧غاقحی دارد

ؼاد ة٥ )٦ا ك ٣یاز٦ام زـ١یا٠کا٣ات ٠ح٤اؿب ةا ج١ایالت، ج٨ا٣ایی ٦ام ٨ُ٤٠ر ایساد ز٠ی٥٤ ركا٣ی ٗا

ِ ٦ام صؼکحی ك كرزقی ك ةؼ٣ا٥٠رزـ ةؼام ج٨ؿ٥ْ ك گـحؼش ْٗاٝیث ةی٤ا٥٣ ك ام٨ٝی ک١ک  ریؽم كٚا

ؿتب  ٦ام صؼکحی ك كرزقی ٦ام اظیؼ گؼایف ة٥ ٣گؼقی ؿ٤سی در صی٥ٌ ْٗاٝیث در ؿاؿ( ١٣ایغ

٨ف ک٥ ٨ًرم ( ة٦٥ام كرزقی گؼدیغ ج٧ی٥ ٠ٛیاس ةا اؿح٘ادق از  /44,در ؿاؿ  -ك چ٨رت ,ج٨ـٝ

ؽایف ٣حایر جضٛیٛی را ركم جْغادم از دا٣كس٨یاف ٤٠حعب ا٣ساـ داد٣غ(  "ATPA"پؼؿك٤ا٥٠  ٗا

ام قؼکث  ٦٘ح٥ دارم در چ٧ار صی٥ٌ از قف صی٥ٌ ٣گؼقی ٚتٜ ك ةْغ از ازؼام ةؼ٣ا٥٠ قف ٤ْ٠ی

٣گؼش جْغادم از  /44,در ؿاؿ  /ةؼگ٢ ك ٗی٢ ک .٨٠د( ٦ام كرزقی ٣كاف دادٝیثدر ْٗا

٦ام صؼکحی ك ٣ـتث ة٥ ْٗاٝیث "ATPA"دا٣كس٨یاف دظحؼ ك پـؼ را ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٥٠ 

، " ازح١اّیرقغ "٦ام  دارم را در صی٥ٌ كرزش ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ٚؼارداد٣غ( ٣حیس٥ اظحالؼ ٤ْ٠ی

ةی٢  " ریاوثجسؼة٥ دق٨ار ج٨أـ ةا "ك  " صؼکثجضـی٢ زیتایی "، " زـ١ا٣یج٤غرؿحی ك آ٠ادگی "

تث ة٥ دظحؼاف کـب  دك گؼكق ٣كاف داد( و٤١ان دا٣كس٨یاف پـؼ در ای٢ صی٥ٌ ٦ا ا٠حیاز ةارجؼم ـ٣

٦ام كرزقی ك  در جضٛیٛی ٣گؼش زكج +44, ؿاؿدر  0ؽآر٠ (#-4.,صـی٤ی ك ؿ٧ؼاةی،$ کؼد٣غ

 "ATPA"صؼکحی ك كرزقی ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٥٠ ٦ام ٔیؼكرزقی را ٣ـتث ة٥ ْٗاٝیث

دارم ةی٢ ٣گؼش ای٢ دك گؼكق آز٨٠د٣ی در  ٨٠ردةؼرؿی ٚؼارداد( ٣حایر ٣كاف داد ک٥ ج٘اكت ٤ْ٠ی

( ردكز٨د دا " ریاوثجسؼة٥ دق٨ار ج٨أـ ةا "ك  " زـ١ا٣یج٤غرؿحی ك آ٠ادگی "٦ام ٣گؼقی  صی٥ٌ

                                                           
,Tolson 

- Chevrette 

. Mood 

/ Finkenberg 
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ك ز٣اف در  "ظٌؼم صؼکحی ج٨أـ ةا ٦یساف ك ٦اْٗاٝیث"جؼم در صی٥ٌ  و٤١ان ٠ؼداف ٣گؼش ٨ٚم

٠یالدم# ةا  .++-ق١ـی $ ,3., ٠ُ٘ؼم در ؿاؿ داقح٤غ( " صؼکثجضـی٢ زیتایی "صی٥ٌ 

٦ام صؼکحی ك كرزش در ز٨٧١رم  ج٨میٖ ٣گؼش ك گؼایف ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ ْٗاٝیث " ا٣ساـ جضٛیٙ

ؼاد در ْٗاٝیث 1.یاٗث5  ة٥ ٣حایر زیؼ دؿث " اؿال٠ی ایؼاف ام صؼکحی ك كرزقی قؼکث ٦درمغ ٗا

در ٦ام قؼکث ٜ ك ا٣گیؽقجؼی٢ ٧٠ّٟٞکؼد٣غ( کـب ٣كاط ك قاداةی ك ج٨ٛیث زـٟ ك زاف از ١٣ی

، ٦ام صؼکحی ك كرزقیْٗاٝیث در دؿحؼس ٣ت٨دف ا٠اک٢  ،ّٛب ٠ا٣غف از کار٦ام ركزا٥٣ ك در ٠ٛاٜة

ؼادف جؼی٢ ّٜٞ قؼکث ٣کؼد٧٠ٟ ص٨مٞگی از كرزقی، ّادت ٣غاقح٢ ك ج٤تٞی ك ةی ٦ام در ْٗاٝیث ٗا

ؼاد ة٥ ركم، ٨ٗجتاؿ ك آ٠ادگی زـ١ا٣ی از ْٗاٝیث اؿث( پیادق صؼکحی ك كرزقی ٦ایی ة٨د ک٥ ةیكحؼ ٗا

ؼاد در آف٦ا ٠ی آف ٦ام ٦ا ة٥ ْٗاٝیث پؼداظح٤غ( ٤٠ؽؿ ك ؿا٢ٝ ؿؼپ٨قیغق دك ٠کا٣ی اؿث ک٥ ةیكحؼ ٗا

 ةؼرؿی در جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف 20.,در ؿاؿ  آةاد ظٞیٜر٠ىا٣ی  (پؼداز٣غصؼکحی ك كرزقی ٠ی

ؼاد قؼکث ا٣گیؽق  ٦33ام ١٦گا٣ی ق٧ؼ ج٧ؼاف، چ٤ی٢ ٣حیس٥ گؼٗث ک5٥ "ک٤٤غق در كرزش ٦ام ٗا

ا٣غ( ٦ام ١٦گا٣ی را کـب ك ٣كاط ك اصـاس ٝػت ذکؼ کؼدق٦ا، ا٣گیؽق قؼکث در كرزشآز٨٠د٣ی

ظنین٥  +0ا٣غ( " گؽارش کؼدق٨٤ّاف ا٣گیؽق دیگؼ  ٦ا را ة٥ ایساد ٠ن٣٨یث از اةحال ة٥ ةی١ارم 32"

٨٤ّاف ّا٠ٜ ا٣گیؽقی دیگؼ ٠ٌؼح  ٦ا را ة٥گ٥٣٨ كرزش ةعف ة٨دف ك ّغـ كز٨د ظٌؼ در ای٢ ٗؼح

ٖ ازح١اّی ك اروات ٣یاز جْٞٙ ة٥ گؼكق را ة٥ 03ا٣غ( "کؼدق ٨٤ّاف ا٣گیؽق دیگؼ  ةؼظ٨ردار ة٨دف از ٨ًّا

 #(-4.,صـی٤ی ك ؿ٧ؼاةی،$ ا٣غةیاف کؼدق

 ضٍـ

آ٨٠زاف اةحغا ی  ج١اـ دا٣ف زا٥ْ٠ آ٠ارم قا٠ٜة٨د ك  ١٦تـحگی از ٨٣ع ج٨می٘ییٙ ركش ای٢ جضٛ

 -21/ةؼ ٠ؼکؽ آ٠ار ك اًالّات آف ادارق ة٥ جْغاد  ک٥ ة٤ا /4.,آةاد ٠ٕاف در ؿاؿ  ق٧ؼ پارس

٣٘ؼ ا٣حعا  قغ٣غ ك  /0.ةاقغ ک٥ ٥٣٨١٣ ة٥ ركش جنادٗی ك ةؼ اؿاس زغكؿ ٨٠رگاف ة٥ جْغاد  ٠ی

٦ام ٠یؽاف ج١ایٜ ة٥ كرزش ةا اؿح٘ادق از پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ؿاظح٥ ک٥ قا٠ٜ  ادقآكرم د ةؼام ز١ِ

٠ؤ٥٘ٝ ٣ٛف ٠ضیي ك اًؼاٗیاف در گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی، ٣ٛف ٗؼ٤٦گ ك  /گ٨ی٥ ك دارام  +-

رؿا٥٣ در گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی، ٣ٛف ؿال٠حی در گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ك ٣ٛف پؼ کؼدف 
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رزش ١٦گا٣ی اؿث ک٥ ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ج٨ؿي اؿاجیغ ٠سؼ  اكٚات ٗؼأث در گؼایف ة٥ ك

ة٥ دؿث آ٠غ ك ١٦چ٤ی٢ ةؼام  31(+٣٘ؼ  +.ةغ٣ی جا یغ ك پایایی آف ٣یؽ ةا آز٠ایف ركم  جؼةیث

# ک٥ ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ٣یؽ ج٨ؿي 33.,آ٨٠زاف از پؼؿك٤ا٥٠ ٠ض١غ ٠ٛی١ی $ ٠یؽاف ٨٠ٗٛیث دا٣ف

آ٠غق اؿح٘ادق قغ(  دؿث ة٥ 23(+ ٣٘ؼ +.ز٠ایف ركم ةغ٣ی جا یغ ك پایایی آف ٣یؽ ةا آ اؿاجیغ جؼةیث

٦ام آ٠ار ج٨می٘ی ك اؿح٤تاًی ٨٠رد ةا اؿح٘ادق از قی٨ق ٦ا٦ام ٠ـحعؼج از پؼؿك٤ا٥٠دادقپؾ ؿ

 (گؼٗثر كجضٞیٜ آ٠ارم ٚؼا جسؽی٥

 ّب یبفتِ

 . تَصیف آهبضی قبذص خٌؿیت1خسٍل 

 ز١ِ پـؼ دظحؼ ز٤ـیث

 /0. .,- ,/, جْغاد

 ++, 10 3. درمغ

 

ؼاد دا٣ف 3.ج٨اف گ٘ث ک٥  ٠ی ,٦ام زغكؿ  ةؼ اؿاس یاٗح٥ ؼاد  10آ٨٠ز دظحؼ ك  درمغ ٗا درمغ ٗا

 د٤٦غ( آ٨٠ز پـؼ در ای٢ جضٛیٙ را جكکیٜ ٠ی را دا٣ف
 

 ّبی تصَی ثطًس ثب ٍفبزاضی وبالّبی ٍضظقی . تَصیف آهبضی ضاثؽِ هؤلف2ِ خسٍل

 ؿٌش ٤ْ٠ادارم وؼیب ١٦تـحگی ٠حٕیؼ٦ا                                            ٠ؤ٥٘ٝ 

 ,++(+ /-0(+ راة٥ٌ ٠یؽاف گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث

 +++(+ 2/0(+ ٨٠ٗٛیث ةا راة٥ٌ ٣ٛف ٠ضیي ك اًؼاٗیاف

 /++(+ /10(+ راة٥ٌ ٣ٛف ٗؼ٤٦گ ك رؿا٥٣ ةا ٨٠ٗٛیث

 0++(+ /0.(+ ةا ٨٠ٗٛیث راة٥ٌ ٣ٛف ؿال٠حی

 ,++(+ 32-(+ ث ةا ٨٠ٗٛیثراة٥ٌ ٣ٛف پؼ کؼدف اكٚات ٗؼأ
 

 

آ٨٠زاف  راة٥ٌ ةی٢ ٠یؽاف گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث دا٣ف -ًتٙ زغكؿ ق١ارق 
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اؿث ة٤اةؼای٢ ةی٢ ٠یؽاف  ,++(+ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  /-0(+د٦غ ک٥ وؼیب ١٦تـحگی ةا  ٣كاف ٠ی

د ك ١٦چ٤ی٢ آ٨٠زاف راة٥ٌ ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم كز٨د دار گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ك ٨٠ْٚیث دا٣ف

یاف آ٨٠زاف ةا وؼیب  در گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث دا٣ف راة٥ٌ ةی٢ ٣ٛف ٠ضیي ك اًؼٗا

د٦غ ٣ٛف ٠ضیي ك  ة٥ دؿث آ٠غ ک٥ ٣كاف ٠ی +++(+ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  2/0(+١٦تـحگی 

یاف در ٨٠ٗٛیث دا٣ف آ٨٠زاف راة٥ٌ ٠ذتث كز٨د دارد( وؼیب ١٦تـحگی ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم  اًؼٗا

ك  1/0(+٢ ٣ٛف ٗؼ٤٦گ ك رؿا٥٣ در گؼایف ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث ة٥ جؼجیب راة٥ٌ ةی

آ٠غق ة٤اةؼای٢  دؿث ة٥ 0++(+ة٥ دؿث ك چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ادارم در ای٢ ٗؼوی٥ ٦ٟ ک١حؼ از  /++(+

د٤٦غق راة٥ٌ ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم ةی٢ ای٢ دك اؿث( وؼیب ١٦تـحگی ك ؿٌش ٤ْ٠ادارم ةی٢  ٣كاف

ك  /0.(+آ٨٠زاف ٣یؽ ة٥ جؼجیب  ٥ كرزش ١٦گا٣ی ك ٨٠ٗٛیث دا٣ف٣ٛف ؿال٠حی در گؼایف ة

ة٥ دؿث  0++(+ة٥ دؿث آ٠غ ك در ای٢ ٗؼوی٥ ٦ٟ چ٨ف ؿٌش ٤ْ٠ادارم ک١حؼ یا ةؼاةؼ  0++(+

د٤٦غق راة٥ٌ ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم ةی٢ ٣ٛف ؿال٠حی ك ٨٠ٗٛیث اؿث ك در آظؼ ٣یؽ راة٥ٌ  آ٠غ ٣كاف

ك ؿٌش  32-(+اؿث ک٥ وؼیب ١٦تـحگی  ةی٢ ٣ٛف پؼ کؼدف اكٚات ٗؼأث ةا ٨٠ٗٛیث

د٦غ پؼ کؼدف اكٚات ٗؼأث ةا كرزش ةؼ ٨٠ٗٛیث  ة٥ دؿث آ٠غ ک٥ ٣كاف ٠ی ,++(+٤ْ٠ادارم 

 آ٨٠زاف جثدیؼ ٠ذتث ك ٤ْ٠ادارم دارد( دا٣ف

 گیطی ثحث ٍ ًتیدِ

آ٨٠زاف  ة٥ كرزش ١٦گا٣ی ةا ٨٠ٗٛیث دا٣ف ٨ُ٤٠ر راة٥ٌ ةی٢ ٠یؽاف گؼایف در پژك٦ف صاوؼ ة٥

آ٨٠زا٣ی ک٥  آةاد ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث ک٥ ٣حایر جضٛیٙ ٣كاف داد ک٥ دا٣ف  ی ق٧ؼ پارساةحغا

ظن٨ص كرزش متضگا٦ی ك آ٠ادگی زـ١ا٣ی دار٣غ  ةیكحؼی٢ گؼایف ك ج١ایٜ را ة٥ كرزش ة٥

كرزش در کا٦ف ك اؿحؼس ا٣غ ك ١٦چ٤ی٢  ةیكحؼی٢ ٨٠ٗٛیث در ز٣غگی ك جضنیٜ ة٥ دؿث آكردق

آ٨٠زاف در آؿحا٥٣ ٗنٜ ا٠حضا٣ات ٠غارس؛ كرزش، ة٧ت٨د  ارگیؼم دا٣فةـیار ٠ؤدؼ اؿث( ةا ٚؼ

ج٨ا٣غ در ج٤ُیٟ ٨ٚام ١ّٞکؼدم  ک٤غ ١٦چ٤ی٢ كرزش ٠ی ٦ا را دكچ٤غاف ٠ی ١ّٞکؼد آف

جضٛیٛات ٠ت٤ی ةؼ ٣ٛف گـحؼدق كرزش در ٣حایر ای٢  آ٨٠زاف ٣یؽ ٣ٛف ١٧٠ی داقح٥ ةاقغ( دا٣ف

ج٨ا٤٣غ دٝیٞی ةؼ ادتات ا١٦یث آف در  ١گی ٠ی٦ ك د٦غ ٣كاف ٠یآ٨٠زاف  ج٨ٛیث ركصی٥ دا٣ف
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در ادا٥٠ ای٢ ٠ٌٞب ٣یؽ ةؼظی از  ٦ا داقح٥ ةاقغ( آ٨٠زاف ك ج٤ُیٟ ركصیات آف ١ّٞکؼد ة٧حؼ دا٣ف

٦ا داقح٥ ةاقغ جا كرزش را ٠ا٣ْی ةؼام  ک٤یٟ ک٥ قایغ جثدیؼ ٠ذتحی ةؼ ظا٨٣ادق آ٠ار ١ّٞی را ذکؼ ٠ی

٨ًر ٠ح٨ؿي  ک٤٤غ، ة٥ ٨ًر ٠ؼجب كرزش ٠ی ٣ی ک٥ ة٥ز٨ا٣ا درس ظ٨ا٣غف ٗؼز٣غاف ظ٨د ٣غا٤٣غ(

 +,ةا ازؼام ركزا٥٣  ک٤٤غ( كؿارف ظ٨ددار٣غ ک٥ كرزش ١٣ی ؿ٢ جؼم ٣ـتث ة٥ ٦ٟ جضنیالت ٨٠ٗٙ

آ٨٠زاف ٠حْادؿ قغق ك  دٚی٥ٛ كرزش ك یا ٣ؼ٠ف متضگا٦ی، ٨ٚام ركصی ك زـ١ی دا٣ف

ةؼ اؿاس ١٦ی٢  ق٨د( آ٨٠ز ةا آ٠ادگی ةیكحؼم در کالس درس ك ا٠حضاف صاوؼ ٠ی دا٣ف

٦ام كرزقی ظارج از ٠غرؿ٥، ٠یؽاف  جضٛیٛات م٨رت گؼٗح٥ از ؿ٨م ٠ضٛٛاف؛ قؼکث در ْٗاٝیث

ؽایف ٠ی کارایی ز٨ا٣اف را در ٠غرؿ٥ ك ٨٠ٗٛیث آف  د٦غ( ٦ا را در دا٣كگاق جا قف درمغ ٗا

اف دار٣غ ؿازم ٗؼ٤٦گ كرزش در ک٨دک ٦ا در ک٤ار اكٝیام ٠غارس، ٣ٛف ١٧٠ی در ٧٣ادی٥٤ ظا٨٣ادق

ج٨اف قا٦غ ٠ؽایام آف در پیكؼٗث جضنیٞی، ة٧ت٨د ١ّٞکؼدم ك  ک٥ در م٨رت جضٛٙ ای٢ ا٠ؼ ٠ی

 آ٨٠زاف ة٨د( ركا٣ی دا٣ف)جْادؿ ركصی

ٝؽكـ ك ا١٦یث كرزش ك ج١ؼی٤ات كرزقی ةؼام ٦ؼ دك ز٤ؾ در ؿ٤ی٢ ٠عحٖٞ، ٨٠رد جثییغ  

رقغ ك جکا٠ٜ  گػارد( ٠ی ٨ًرکٞی كرزش ك جضؼؾ ةؼ رقغ ٠٨١ّی ةغف جثدیؼ ٠ضٛٛی٢ اؿث( ة٥

ا٣غ ك ٦ؼ چ٥  ٦ا # ةا یکغیگؼ در ارجتاط ٦ام صؼکحی $ّىالت ك اؿحع٨اف دؿحگاق ّنتی ك دؿحگاق

جؼ ق٨د، صؼکات پیچیغق  ٦ام صؼکحی ةیكحؼ ك گـحؼدق ارجتاط دؿحگاق ّنتی ةا دؿحگاق

گی در ٨٠رد ٣ٛف كرزش در پیكؼٗث رقغ، ؿال٠حی ك آ٠اد ق٣٨غ( گؼٗح٥ ك ٦غ٤١ٗغ ٠ی قکٜ

قغق اؿث( در ای٢ جضٛیٛات جثدیؼ كرزش را  زـ١ا٣ی ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، جضٛیٛات ٠حْغدم ا٣ساـ

آ٨٠ز ٣كاف داد٣غ ك ٠كعل  ةؼ ركم رقغ ك آ٠ادگی زـ١ا٣ی، ١٦چ٤ی٢ ٣كاط دظحؼاف دا٣ف

 داقث ج٨ز٥ ةایغ پػیؼ ك ْٗاؿ ٦ـح٤غ( ک٤٤غ دارام ةغ٣ی ا٣ٌْاؼ گؼدیغ، دظحؼا٣ی ک٥ كرزش ٠ی

٣یـث( در ؿ٤ی٢ ةار، كرزش ةؼام  ٨٣ز٨ا٣ی ك ک٨دکی ؿ٤ی٢ ة٥ ٤٠ضنؼ رزش،ك ا١٦یث ک٥

٦ام ٚٞتی ك ّؼكٚی، ١٦چ٤ی٢ ةؼام پؼ کؼدف  كزف ك ٣اراصحی ز٨ٞگیؼم از پ٨کی اؿحع٨اف، اوا٥ٗ

جؼی٢ ّا٠ٜ در  ك كرزش ٧٠ٟق٨د  پؼیكی ج٨می٥ ٠ی اكٚات ةیکارم ك ز٨ٞگیؼم از اٗـؼدگی ك ركاف

قغق اؿث  ٦ا اؿث( داةث یا پیكگیؼم از ة٥ كز٨د آ٠غف ای٢ ٨٣ع ةی١ارم ٦ا ك از ةی٢ ةؼدف اٗـؼدگی
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ـؼدگی، ج٤ُیٟ ك جْغیٜ ٠یؽاف اؿحؼس ك  ک٥ ٣ؼ٠ف ٦ام ٠غاكـ ركزا٥٣ ٨٠زب کا٦ف اوٌؼا ، ٗا

 .ق٨د جؼم ٣ـتث ة٥ ز٣غگی# ٠ی پیغایف دیغ ٠ذتث$ صحی جٕییؼات قعنیحی

ج٧٤ا  زش متضگا٦ی در ٠غارس ٥٣ج٨اف اذّاف داقث ک٥ كرزش ١٦گا٣ی ك كر ٨ًرکٞی، ٠ی ة٥

ث ك ّٛب ٠ا٣غف جضنیٜ دا٣ف ق٨د ةٞک٥ ةا ا٣ساـ ْٗاٝیث ةغ٣ی، ّالكق ةؼ  آ٨٠زاف ٠ی ٨٠زب ٗا

آ٨٠زاف اٗؽایف  جث٠ی٢ ؿال٠حی زـ١ا٣ی ك ركا٣ی، ٠یؽاف ظ٨دةاكرم ك اجکام ة٥ ٣٘ؾ در دا٣ف

ک٥ ٠ا٣ِ ج٨ز٥ ك دٚث ٦ام ٠ازادم  پیغاکؼدق ك ٗؼای٤غ٦ام ذ٤٦ی ة٧ت٨دیاٗح٥ ك از ٠یؽاف ا٣ؼژم

گؼدد، کاؿح٥ قغق ك در٣حیس٥ ٗؼای٤غ یادگیؼم ك ٨٠ٗٛیث ة٧حؼ م٨رت  آ٨٠زاف در کالس ٠ی دا٣ف

 ق٨د( ٨ًر ٤ْ٠ادارم صامٜ ٠ی گیؼد ك در٧٣ایث، پیكؼٗث جضنیٞی ة٥ ٠ی

 

 هٌبثغ

ا٣غاز،  كرزش متضگا٦ی در ایؼاف ك جغكی٢ چكٟ#( -4.,٣٨٠ا $ز٨ادم پ٨ر، ٠ض١غ؛ ؿ١یِ ٣یا، 

 (/٦ام کارةؼدم در ٠غیؼیث كرزقی، ق١ارق  ٣كؼی٥ پژك٦ف( ٦ام آی٤غق اجژم ك ةؼ٣ا٥٠اؿحؼ

 ,-)+.ص  ص

٣گؼش ك گؼایف ٠ؼدـ ق٧ؼ ٠ك٧غ ة٥  جتیی٢#( -4.,$ م٧٠غصـی٤ی، ؿیغ روا؛ ؿ٧ؼاةی، 

 ٦ام صؼکحی ك كرزقیْٗاٝیث
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