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 ظطٍضت وبضآفطیٌی زض آهَظـ اثتسایی
 ٨٣5یـ٤غگاف٣اـ 

 /ّـگؼمّٞی ك  .پ٨رقاْٗی٦ادم ، -اکتؼمز٦ؼا ، ,نؼا٧ٞٝی٣ راوی٥

 

 چىیسُ

( اةالغ ق٨د ی٠ مگػار ٥یكپؼكرش پا ٣ُاـ آ٨٠زش کك٨ر در م ج٨ؿ٥ْ م ةعف ١ّغق

را ٗؼاركم ٧٣اد٦ام آ٨٠زقی، ازز٥ٞ١  یی٦ا ٚا٨٣ف اؿاؿی، چاٝف //کٞی امٜ  م٦ا اؿثیؿ

 مکار٦ا ك راق اٝف ةایغ را٦تؼد٦اة٥ ای٢ چ ییگ٨ كپؼكرش ٚؼار دادق اؿث( ةؼام پاؿط آ٨٠زش

ازؼایی ٤٠اؿتی را ةؼگؽیغ ك ة٥ ازؼا درآكرد( یکی از ای٢ ركیکؼد٦ا آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در ٣ُاـ 

کارآٗؼی٤ا٥٣  ٦ام كیژگیك  ٦ا ٧٠ارت( ٦غؼ از آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی، پؼكرش كپؼكرش اؿث آ٨٠زش

 ج٨اف ٠یدر دكرق اةحغایی  ؿٌش آ٨٠زش، ی٤ْی جؼی٢ ام پای٥در  ٦ا ٧٠ارتاؿث( ةا پؼكرش ای٢ 

در آی٤غق، ز٨ا٣ا٣ی ج٨ا٤١٣غ، ظالؽ ك ٨٣آكر در ج١ا٠ی اةْاد ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، ؿیاؿی ك 

ک٥ در ص٨زق کارآٗؼی٤ی ك آ٨٠زش آف م٨رت  ٦ایی پژك٦ف٠ٌاْٝات ك  اکذؼ (اٚحنادم داقث

 ، ای٢ پژك٦ف ة٥ ةؼرؿی آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در دكرقاؿث گؼٗح٥، ٠ضغكد ة٥ آ٨٠زش ّاٝی

 (در ز٣غگی اٗؼاد پؼداظح٥ اؿث ؿاز ؿؼ٨٣قثام صـاس ك  دكرق ٨٤ّاف ة٥اةحغایی 

 ّبی آهَظـ وبضآفطیٌی آهَظـ وبضآفطیٌی، چبلف ّبی ولیسی: وبضآفطیٌی، ٍاغُ

                                                           
 دا٣كگاق ةیؼز٤غ ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی، دا٣كکغق دا٣كس٨م کارق٤اؿی ارقغ،(  ,
 ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی، دا٣كگاق ةیؼز٤غ دا٣كکغق دا٣كس٨م کارق٤اؿی ارقغ،(  -
 ةیؼز٤غ دا٣كگاق ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی، دا٣كکغق دا٣كیار،(  .
 ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی، دا٣كگاق ةیؼز٤غ دا٣كکغق اؿحادیار، ( /
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 همسهِ

ةؼصـب كوْیث ک٨دکاف  ج٨اف ی٠د٥٦ آی٤غق را  در چ٤غاش  دؼكت ٠ٞث ك کی٘یث ز٣غگی

جْتیؼ کؼد(  ك کك٨رقافت ظ٨د، ظا٨٣ادق، زا٥ْ٠ ةؼام صٜ ٠كکال كافی٦ا ییج٨ا٣اا٠ؼكز، 

اٚغاـ  ٢یجؼ ٧٠ٟم آ٨٠زش ک٨دکاف ةؼام گػار ٥یؿؼ٠ا( ک٤غ ی٠را قک٨ٗا  ٦ا ییج٨ا٣اآ٨٠زش، ای٢ 

ك  ؿاز ؿؼ٨٣قثم ٣یؼك٦ام ا زا٥ْ٠در ٦ؼ  ک٨دکاف ةؼام دؿحیاةی ة٥ آی٤غق ة٧حؼ ظ٨ا٦غ ة٨د(

یا  ٥ْ٠ را ة٥ ؿ١ث پیكؼٗث ك ک١اؿج٨ا٤٣غ زا یی ک٥ ٠یؼك٦ای٣ زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ( ؿاز ٤غقیآ

ی ك ا٨ٗؿ ةتؼ٣غ( در راؿحام رؿیغف ة٥ جؼٚی ٗؼد ك زا٥ْ٠، ٠ا٣غگ ّٛبةؼّکؾ ة٥ ؿ١ث 

 «,کارآٗؼی٤ی»٧٠ارت  ٠س٧ؽ ةاقغةایغ ة٥ آف  ٦ؼ ک٨دؾیی ک٥ ٦ا ٧٠ارت ٢یجؼ ٧٠ٟ ازز٥ٞ١

 امدار ٨ّٞـ ؿایؼ ١٦ا٤٣غ ١ّٞی رقح٥ کی٨٤ّاف  ة٥#( کارآٗؼی٤ی 34.,اؿحیؼم، اؿث $

 ؼیٔ کارآٗؼی٤ی ک٥ ٗؼوی٥ ای٢ ركم ةؼ ك اؿث ١ّٞی ك ١ّٞی ٨ٚاّغ ك ام٨ؿ از ما ٠س٥ّ٨١

 #(+4.,$ک٦٨ی ٣ژاد ك ١٦کاراف،  کكغ ی٠ ةٌالف ظي اؿث، یاکحـاة

امٞی  م٦ا آ٨٠ظحگاف ك ز٨ا٣اف از دٔغ٥ٔ ا٠ؼكزق اقحٕاؿ ك کا٦ف ٣ؼخ ةیکارم دا٣ف

ةاّخ کا٦ف ةیکارم ك اٗؽایف  ٤افیکارآٗؼك  کارآٗؼی٤یج٨ز٥ مؼؼ ة٥ کك٨ر اؿث( 

ةاّخ رقغ اٚحنادم  ج٨ا٣غ ی٠اؿث ک٥  کارآٗؼی٤یةٞک٥ آ٨٠زش مضیش  ق٨د ی١٣ی ظ٨داقحٕاٝ

قٕٜ  ٦ا ٨فیٞی٠ ج٨اف ی٠اؿث ک٥  ٢یکارآٗؼاف آ٨٠ز دا٣ف كپؼكرش آ٨٠زشاز ًؼیٙ  ج٧٤ا ق٨د(

 #(32.,صـی٤ی ظ٨اق،کؼد $ایساد 

ؿ٨  غم ةگیؼیٟ ةایغ ٣ُاـ آ٨٠زقی ة٥ ای٢ظ٨ا٦یٟ ةضخ کارآٗؼی٤ی را در کك٨ر ز اگؼ ٠ی 

ؼادم ک٥ ٗارغ  ٦ام کارآٗؼی٤ی را داقح٥ ةاق٤غ كیژگی ق٣٨غ ٠یاٝحضنیٜ  ٦غایث ق٨د ک٥ ٗا

دركاِٚ ٦غؼ از آ٨٠زش  ك زایی ج٧٤ا، یکی از جتْات کارآٗؼی٤ی اؿث #( اقحٕاؿ23.,ّسایتی،$

٨ًر ذاجی در  ٦ا ة٥ ی٢ كیژگیک٥ ا ٦ام کارآٗؼی٤ا٥٣ اؿث ٦ا ك كیژگی کارآٗؼی٤ی، پؼكرش ٧٠ارت

٦ام آ٨٠زقی ز٧اف، دكرق اةحغایی  جؼی٢ دكرق جضنیٞی در ج١اـ ٣ُاـ ک٨دکاف كز٨د دارد( ٧٠ٟ

( ؼدیگ ی٠ٗؼد در ای٢ دكرق ةیكحؼ ا٣ساـ  زا٣ت٥ ٥١٦م قعنیث ك رقغ ؼیگ قکٜزیؼا  اؿث،
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ماٗی، ث $اؿم ةْغم ز٣غگی ٦ا دكرقدكرق اةحغایی پای٥ ك اؿاس آ٨٠زش در  كپؼكرش آ٨٠زش

,.31)# 

م ک٨دکاف ج٨ا٤١٣غؿاز ةا٦غؼ ک٨قغ ی٠در راؿحام آ٣چ٥ ةیاف قغ پژك٦ف صاوؼ 

ةؼرؿی ٨٠و٨ع  و٢١اةحغایی، وؼكرت آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی را در دكرق اةحغایی ةیاف ١٣اییغ ك 

، ا٦غاؼ ك کارآٗؼی٤یپیغایف آ٨٠زش  ازز٥ٞ١م ٠عحٖٞ ٦ا ز٤ت٥از  کارآٗؼی٤یآ٨٠زش 

 ٨٤ّاف ة٥کك٨ر  كپؼكرش آ٨٠زشم ٗؼاركم ٣ُاـ ٦ا چاٝف ، ة٥آٗؼی٤یکار٦ام آ٨٠زش  ةؼ٣ا٥٠

 ةـحؼؿاز ج٨ؿ٥ْ ةپؼدازد(

 تؼبضیف

 قغق افیة ,جْؼیٖ ج٨ؿي ٦یـؼیا ٢یجؼ ریجْاریٖ ٠حْغدم از کارآٗؼی٤ی كز٨د دارد ا٠ا را

٨٣ی٢ ك ارزق٤١غ ةا جالش ك ک٨قف در  ؽیچ کیاؿث( از٣ُؼ كم کارآٗؼی٤ی ٗؼای٤غ ایساد 

٠اٝی  م٦ا ٨ُ٤٠ر دریاٗث پاداش ةؼ ١٦ؼاق ةا ظٌؼ٦ام ٠اٝی، ازح١اّی ك ركا٣ی ة٥ فٗؼای٤غم ز٠ا

 (#34.,$ة٥ ٣ٜٛ از ّؼةی٨ف ك ١٦کاراف، اؿث ك روایث ك اؿحٛالؿ ٗؼدم

# کارآٗؼی٤ی ٗؼای٤غم اؿث ک٥ در آف ایغق ك ٗکؼ زغیغ ةا ةـیر 33.,اص١غم $ م غقیة٥ ّٛ

٠اٝی ك ازح١اّی ك صیذیحی اؿث،  م ا ٠عاًؼقكکار ک٥ ج٨أـ ة ٤٠اةِ از ًؼیٙ ایساد یک کـب

 (ق٨د ی٠ضن٨ؿ ك ظغ٠ث زغیغ ة٥ ةازار ّؼو٥ ٠

٨٤ّاف ؿ١تٜ ك ١٣اد جالش ك  # ٠ْحٛغ٣غ ک٥ کارآٗؼی٤ی ة431٥,$ -ةؼكکاس ك ٨٦ركیحؾ

كکار ٨٠ٗٙ در زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ(  كکار ة٨دق ك کارآٗؼی٤اف پیكگا٠اف کـب ٨٠ٗٛیث در کـب

در ٚتاؿ  ٦ا آفدر ٨٣آكرم ك َؼٗیث  ٦ا آف٦ا، ٣یؼكم  از ٗؼمث مؼیگ در ة٧ؼق ٦ا آفج٨ا٣ایی 

 ق٨د یؿ٤سیغق ٠ ٦ا آف م ٥ٞیكؿ ٨٤ّاف ٠ْیار٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ کارآٗؼی٤ی ٨٣ی٢ ة٥ ٨٠ٗٛیث، ة٥

 #(+4.,رةیْی ك مادؽ زادق، از  ة٥ ٣ٜٛ$

٦ا را دارد ك  کارآٗؼی٢ کـی اؿث ک٥ دارام ٚغرت درؾ ةار ك ج٨اف ق٤اؿایی ٗؼمث
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ٗکؼ ظ٨د ة٥ یک ٠ضن٨ؿ زغیغ اٚغاـ ة٥  ٜیدر زا٥ْ٠ از ًؼیٙ پؼكرش ایغق ك جتغ غج٨ا٣ ی٠

یک ارزش اٚحنادم، ؿیاؿی، ازح١اّی ك صحی  ج٨ا٣غ یک٤غ( ای٢ ارزش ٠ ی٤یآٗؼ ارزش

 #(32.,ٗؼ٤٦گی ةاقغ $٦ؽارزؼیتی، 

 ٦ا ٧٠ارتدا٣ف،  قا٠ٜ قغق ٢یجغكی آ٨٠زقم از ٨٠ارد ا ٠س5٥ّ٨١ ارا ٥ کارآٗؼی٤یآ٨٠زش 

یی را ک٥ دیگؼاف ٣ادیغق ٦ا ٗؼمثریـک،  ةاكز٨دة٥ اٗؼاد جا  ٤ا٥٣یکارآٗؼم ٦ا ٣گؼش ك

، ا٣غ کؼدقیی ک٥ دیگؼاف جْٜٞ درزا٦ا ٣٘ؾ اّح١ادة٥ةی٤ف ك  ك ةایی ک٤٤غ ق٤اؿا ،ا٣غ گؼٗح٥

ج١اـ جْاریٖ ٨ٗؽ ؿ٥ ٤ّنؼ  در م ک٤٤غ(ا٣غاز راقظ٨د را  كکار کـبق٣٨غ ك  کار ة٥ دؿث ٨ٗران

 5ا٣غ ی٤یکارآٗؼک٥ چکیغق  ق٨د ی٠ق ة٤یادم ٠كا٦غ

یی در ارجتاط ٦ا غقیا5 ق٤اؿایی ٣یاز٦ام ةؼآكردق ٣كغق در ةازار ك ظٞٙ ٦ا ٗؼمثق٤اظث  )ا

 ةا ظغ٠ات یا ٠ضن٨رت ک٥ پاؿط گ٨م ای٢ ٣یاز٦ا ٦ـح٤غ(

ؿؼ٠ای٥ از  ٢یجث٠م ٤٠اة5ِ اقحیاؽ ة٥ ریـک کؼدف در ارجتاط ةا ؼیکارگ ة٥گؼدآكرم ك  )-

 ةیؼكف

 یقعنم ٦ا ٧٠ارتم ٠غیؼیحی ك ٦ا ٧٠ارت5 قا٠ٜ آ٨٠زش كکار کـبم ا٣غاز راق٨ق قی ).

 .#32.,صـی٤ی ظ٨اق،$

 وبضآفطیٌی آهَظـ

ة٤ٞغ٠غت اؿث $٠نٞش قیؼازم ك  مگػار ٥ییک ؿؼ٠ا ,ی٤یدر آ٨٠زش کارآٗؼ مگػار ٥یؿؼ٠ا

 ک٥ کارآٗؼی٤ی ا٠ؼم آ٨٠زش پػیؼ، ج٨ٛیث پػیؼ ك د٦غ ی#( جضٛیٛات ٣كاف 32٠.,ما٣ْی،

را ا٣ساـ  یی٦ا ثیآ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ْٗاٝ ز٠ی٥٤پؼكرش پػیؼ اؿث( اكٝی٢ کك٨ر٦ایی ک٥ در

 #(31.,داد٣غ، کك٨ر٦ام آ١ٝاف، ا٣گٞیؾ، ا٠ؼیکا ك ژاپ٢ ة٨د٣غ $ٗیه، 

دا٣كگا٦ی  ٦ام ْٗاٝیث ٢یجؼ ك گـحؼدق ٢یجؼ ا٠ؼكزق آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ة٥ یکی از ٧٠ٟ

جضث آ٨٠زش ك  م٦ا ا ةؼصـب كیژگی گؼكق٦ ، دا٣كگاق+43,اؿث( ًی د٥٦  قغقٜ یجتغ

ظن٨می  م٦ا آ٨٠زقی ٠حْغدم را ةؼام ؿاز٠اف م٦ا ك ٠ٞی، ةؼ٣ا٥٠ ما ٣یاز٦ام ٠ضٞی، ٥ٌٛ٤٠
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ک٥  یی٦ا ثیرا از ْٗاٝ ما ژقیك م٦ا ثیاركپایی ٣یؽ ص١ا م٦ا ا٣غ( دكٝث ك ٠٨١ّی ًؼاصی ٨١٣دق

 #(,3.,ص١غ پ٨ر، ا٣غ $ا ق٨د، ایساد کؼدق ز٧ث جك٨یٙ کارآٗؼی٤ی ةی٢ ز٨ا٣اف ٠ی

دا٣كگا٦ی ك ج٨ؿي  م٦ا ا٠ؼیکا ٣یؽ آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در دركف دكرق ٠حضغق ارتیدر ا

٠ؤؿـات ظاص ٨٠ردج٨ز٥ ةـیارم ٚؼارگؼٗح٥ اؿث( کا٣ادا ك ةؼظی کك٨ر٦ام آؿیایی 

کارآٗؼی٤ی  ٦ام ْٗاٝیثاؿاؿی ز٧ث ص١ایث از  م٦ا ١٦چ٨ف ٗیٞیپی٢، ٤٦غ ك ٠اٝؽم ٣یؽ گاـ

١ّٞی، ٠كاكرق، ارا ٥ جـ٧یالت ٠اٝی ك  م٦ا ییقا٠ٜ ارا ٥ را١٤٦ا ٦ا ثیی٢ ص١اا٣غ( ا ةؼداقح٥

٦ا  ٦ا ك یا ظارج از دا٣كگاق كیژق در ظن٨ص کارآٗؼی٤ی در دركف دا٣كگاق م٦ا ةؼگؽارم دكرق

 #(432,، ,$گیب اؿث

ج٧٤ا زام ظ٨د را در ةـحؼ دركس دا٣كگا٦ی ك در  آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ٥٣ م٦ا دكرق 

٠عحٖٞ جضنیٞی از اةحغایی جا دةیؼؿحاف ٣یؽ  م٦ا ٖٞ ةاز٨١٣دق، ةٞک٥ در دكرق٠عح م٦ا رقح٥

٨٠ز٨د را ٣یؽ جضث  م٦ا ٦ا، قؼکث ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼارگؼٗح٥ اؿث( گؼچ٥ ا٠ؼكزق ج٨٤ع ای٢ دكرق

 م٦ا ٠حْغدم ز٧ث رقغ، ةٛا ك کارآٗؼی٢ ٨١٣دف ؿاز٠اف م٦ا ك دكرق د٦غ یپ٨قف ٚؼار ٠

از ج٨ؿ٥ْ کارآٗؼی٤ی ١٦ا٣ا جؼةیث ٨١٣دف اٗؼاد ٠حکی ة٥ ، ا٠ا ٦غؼ اكٝی٥ قغق یةؽرگ ًؼاص

 ما٣غاز اٗؼادم اؿث ک٥ ج١ایٜ ةیكحؼم ة٥ راق ی٨ًرکٞ ٦ا ك ة٥ ٣٘ؾ ك آگاق ة٥ ٗؼمث

، ة٥ ٣ٜٛ از اص١غ پ٨ر داریا٣ی ك روا یاف، +44, ، -٠ـحٜٛ دار٣غ $کاج٢ مكکار٦ا کـب

اٗؼادم ٠ؤؿؾ  دركاِٚ ٦غؼ ای٢ ة٨دق جا اٗؼاد در ًی دكراف جضنیٜ #(22.,

$Enterprising٦ا ة٥ د٣تاؿ ة٧ت٨د ك  #( ای٢ ٚتیٜ از دكرق432, ،# جؼةیث ق٣٨غ $گیب

، اةحکار، ج١ایٜ، ٠عاًؼق ییز٨ اٗؼاد ١٦چ٨ف ج١ایٜ ة٥ اؿحٛالؿ، ٗؼمث م٦ا فیا٣گیؽش گؼا

( اؿثپػیؼم، ج٧ْغ ة٥ کار، ج١ایٜ ة٥ صٜ ٠كکالت ك ٝػت ةؼدف از ّغـ ٌْٚیث ك اة٧اـ 

ك رقغ اٚحنادم  ییزا کارآٗؼی٤ی ةؼ رك٣غ اقحٕاؿ جثدیؼ١ؼاق ةا آقکار قغف ٣ٛف ك ٦ ی٨ًرکٞ ة٥

، جالش در ز٧ث آ٨٠زش ك ج١ْیٟ دا٣ف ك ركصی٥ کارآٗؼی٤ی در ةی٢ اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ مکك٨ر٦ا

                                                           
, Gabe 

- Cottonwood 
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ق٣٨غ# ك کارآٗؼی٤اف  ٠غیؼاف، جسار، دا٣كس٨یاف، $ک٥ ز١ٞگی کارآٗؼی٤اف ةا٨ٛٝق ٠ضـ٨  ٠ی

آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی جؼةیث اٗؼادم اؿث ک٥ ةح٨ا٤٣غ پؾ از ةاْٜٝ٘ قغت گؼٗث( ٦غؼ از 

را ایساد ١٣ای٤غ( ةؼظی از  مكکار جک١یٜ جضنیالت ظ٨د اٗؼادم ٠ؤؿؾ ةاق٤غ ك کـب

 ک٤ی5ٟ ٠ی ٠ؼكر گؼٗح٥ را آ٨٠زقی ا٣ساـ ٦ام ْٗاٝیث

 ةی٢ در ًٞتی ج٨ٗیٙ ك ةا ٦غؼ ا٣گیؽقی ,ک٤ٞٞغ اكٝی٢ جالش آ٨٠زقی ج٨ؿي ٠ک 

 ًؼاصی ة٥ دا٣كکغق +., ج٧٤ا +43, د٥٦ اكایٜ جا( اؿث گؼٗح٥ رتم٨ ٤٦غم ةازرگا٣اف

٦ام ةازرگا٣ی ك  در رقح٥ را ٦ا آف ك ة٨د٣غ پؼداظح٥ کارآٗؼی٤ی ظن٨ص در ٠ضغكدم م٦ا دكرق

٦ا ة٥ ةیف از  جْغاد دا٣كکغق +44,در اكایٜ د٥٦  ک٥ ی٨١٣د٣غ، درصاٝ ٤٧٠غؿی جغریؾ ٠ی

٨٤ّاف رقح٥ ك گؼایكی  ٣كگاق کارآٗؼی٤ی را ة٥دا +-دا٣كکغق رؿیغ ك اک٨٤ف ةیف از  ++0

٨٠ردج٨ز٥  فیازپ فیة کارآٗؼی٤ی م٦ا دكرق جغریؾ در  ( آ٣چ٤٥غی١٣ا ی٠ـحٜٛ جغریؾ ٠

جغریؾ، جؼکیب اٗؼاد ك ا٦غاؼ آ٨٠زقی ك  م٦ا ٨قیٚؼارگؼٗح٥ اؿث، کارآٗؼی٤ا٥٣ ة٨دف ق

 (#,3.,$اص١غپ٨ر، اؿثجٌتیٙ ك ١٦ـ٨یی ای٢ ٨٠ارد ةا یکغیگؼ 

 وبضآفطیٌی آهَظـاّویت 

ك ةػؼام  گػؼدد ی٠ػم ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ؼیپػ بیآؿةؼام ٠ٛاة٥ٞ ةا قؼایي ك ٨ّا٠ٞی ک٥ ةاّخ 

م ٗؼاكا٣ػی ارا ػ٥ گؼدیػغق ٦ػا صٜ راقؿازگارم آ٣اف ةا د٣یام پیچیغق ا٠ؼكز، از ؿ٨م ٠ضٛٛػی٢ 

ةػا در ٠غارس یکی از را٦تؼد٦ام ا٣کار٣اپػیؼ ز٧ػث ٠ٛاةٞػ٥  کارآٗؼی٤یآ٨٠زش  قک یةاؿث( 

ی جؼةیث ق٣٨غ ک٥ ةح٨ا٤٣ػغ از ٤ا٣یکارآٗؼچ٤ی٢ قؼایٌی  ، اؿث( ةایـحی درذکؼ قغ٠ـا ٞی ک٥ 

ام در کاٝتغ اٚحناد کكػ٨ر ةغ٤٠ػغ  ركح جازق ٣٘ؾ اّح١ادة٥ًؼیٙ ظالٚیث، ٨٣آكرم ك پكحکار ك 

( ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ٠ٌاْٝػات ٠عحٞػٖ، #0++-،-ک٨راجکػ٨ةؼدار٣ػغ $در ز٧ث ج٨ؿ٥ْ  ٠ؤدؼك گا٠ی 

 .( پیحػؼ دراکػؼ٦ام کارآٗؼی٤اف أٞػب اکحـػاةی اؿػث، ٣ػ٥ كرادحػی ک٥ كیژگی قغق اؿث داةث

# ٠ْحٛغ اؿث5 کارآٗؼی٤ی ٥٣ ؿضؼآ٠یؽ اؿث ك ٥٣ اؿؼارآ٠یؽ، کارآٗؼی٤ی ٠ا٤٣غ ٦ؼ رقح٥ 430,$

                                                           
, McClelland 

- Kuratko 

. Peter Drucker 
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ج٨اف ٨ّا٠ٞی را ک٥ ةاّخ اٗؽایف ج٨ز٥ ة٥ آ٨٠زش  ج٨ا٣غ آ٨٠ظح٥ ق٨د( ٨ًر کٞی ٠ی دیگؼم ٠ی

 ؿٌش زام داد5ا٣غ، در دك  کارآٗؼی٤ی قغق

ا١ٝٞٞی اقارق دارد کػ٥ ٠عػحل ةػ٥ کكػ٨ر یػا ٚػارق ظامػی  ؿٌش کالف5 ة٥ ٨ّا٠ٜ ةی٢),

 ا٣غ از5 ٣یـح٤غ ك ّتارت

 ٦ام ةؽرگ ؿازم قؼکث گؼایف ركزاٗؽكف ة٥ ک٨چک)

 كکار جٕییؼات ز٧ا٣ی در اٝگ٦٨ام کـب)

 زغم( ٦ام ٗؼمثج٨ؿ٥ْ اٚحناد ةازار در اکذؼ ٣ٛاط ز٧اف ك ایساد )

جػؼی٢  ٧٠ٟ ک٤٤ػغ( ة٥ ٨ّا٠ٞی اقارق دارد ک٥ در ٨٠رد ایؼاف کػا٠الن مػغؽ ٠ی ؿٌش ظؼد5)-

 ا٣غ از5 ای٢ ٨ّا٠ٜ ّتارت

ج٨ؿػ٥ْ اؿػث ك آ٠ار٦ػام ز٧ػا٣ی ٣كػاف  ایؼاف کكػ٨رم درصاؿ یاٗحگی5 كوْیث ج٨ؿ٥ْ )

ج٨ؿػ٥ْ ةػیف از دیگػؼ کك٨ر٦اؿػث،  کارآٗؼی٤ی در کك٨ر٦ام درصاؿ ٦ام ٗؼمثد٦غ ک٥  ٠ی

 دارد( م ةؼام ظالٚیث، رقغ ك کارآٗؼی٤ی كز٨دةیكحؼ ٦ام ٗؼمثزیؼا 

کارم، ّػغـ ج٤اؿػب  در قؼایي ک٣٨٤ی ایؼاف، ٣ؼخ ةارم ةی قؼایي اٚحنادم ك ازح١اّی5 )

یػام کػار، ٦ام دكٝحػی ك رقػغ ةػارم ز١ْیػث زػ٨اف ك ز٨ ةی٢ ّؼو٥ ك جٛاوا در اؿػحعغاـ

رآٗؼی٤ی در ٠ػغارس، ٠ٛاة٥ٞ درؿث ةا ای٢ ٨ّا٠ٜ اؿث( آ٠ػ٨زش کػا ٣یاز٤٠غ را٦تؼد٦ایی ةؼام

 ٨ُ٤٠ر ٠ٛاة٥ٞ ةا ای٢ ٨٠ارد اؿث( یکی از را٦تؼد٦ام ا٣کار٣اپػیؼ ة٥

٦ػایی  كیژق در ؿٌش ٠ػغارس ایسػاد ٚاةٞیث ٦غؼ آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ة٥ ٠كکالت قٕٞی5 )

ؿازم، ٠ـػئ٥ٞ یػاةی ك صػٜ ٠ـػئ٥ٞ  چ٨ف کار گؼك٦ی، ٠غیؼیث ا٨٠ر، ةؼٚؼارم ارجتاط ك قتک٥

 اؿث(

ا٣ػػغ از5  ٦ػػام ٦ػػغؼ آ٠ػػ٨زش کػػارآٗؼی٤ی ّتارت ٨ًرکٞی گؼكق ةػػ٥ ٦ػػام ٦ػػغؼ5 گؼكق )

٦ػا،  ؿػارف، اٚٞیث اف، ٨٣ز٨ا٣اف در ٠ْؼض ظٌؼ، ز٨ا٣اف ةػغکار، دا٣كػس٨یاف، ةؽرگآ٨٠ز دا٣ف

 ٨ْٞ٠ٝی٢، ز٣اف، ةاز٣كـحگاف، پ٤ا٤٦غگاف ك ٧٠ازؼاف(

٠ضٛٛػػاف زیػػادم ةػػ٥ ا١٦یػػث آ٠ػػ٨زش کػػارآٗؼی٤ی ٚتػػٜ از دا٣كػػگاق  كوػػْیث دا٣كػػس٨یاف5 )
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آ٠ػػ٨زش کػػارآٗؼی٤ی، ّػػغـ جسػػا٣ؾ ةػػی٢  ز٠ی٤ػػ٦٥ا در ا٣غ( یکػػی از ٠كػػکالت دا٣كػػگاق کؼدق رقاقػػا

از کارآٗؼی٤ی، ٠ح٘اكت ك ٔیؼ یکـػاف اؿػث( جضٛیػٙ  ٦ا آفام ک٥ ق٤اظث  گ٥٣٨ دا٣كس٨یاف اؿث، ة٥

ام در ایؼاف، ة٥ ٠كکٜ دیگؼم در ١٦ی٢ راة٥ٌ اقارق دارد5 ا٣گیػؽق ٣غاقػح٢ دا٣كػس٨یاف  قغق ا٣ساـ

ة٤ػاةؼای٢  گػؼدد؛ ةؼ٠ی ٦ػا آفكد ة٥ ص٨زق کارآٗؼی٤ی، ةػ٥ ٣اآقػ٤ایی ك ّػغـ قػ٤اظث ٚتٞػی ةؼام كر

 صٞی ةؼام ای٢ ٠كکالت ةاقغ( ج٨ا٣غ راق در دكرق آ٨٠زش ٠٨١ّی ٠ی آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی

در ٨٠رد آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در ٠غارس، اةحغا ةایغ ٣ُؼ ١ْٞ٠ػاف را ز٨یػا  دیغگاق ١ْٞ٠اف5 )

ی ٨٣ّی ٨٣آكرم آ٨٠زقی اؿث ك اصح١اؿ دارد ةا ٠ٛاك٠ػث ٠سؼیػاف قغ، زیؼا آ٨٠زش کارآٗؼی٤

ا٣غ ک٥ ای٢ ٨٣ع آ٨٠زش ة٥ دٝیٜ زػػاةیث ك کارآ٠ػغم ةػا  ا٠ا ٠ٌاْٝات ٣كاف دادق ٨٠از٥ ق٨د؛

ا٣غ ک٥ آ٠ػ٨زش کػارآٗؼی٤ی صػغاٜٚ  ٠ٛاك٠ث چ٤غا٣ی ٨٠از٥ ٣كغق اؿث ك ١ْٞ٠اف ا٧َار کؼدق

 #(32.,اق،صـی٤ی ظ٨$ ةایغ از ٠ٌِٛ را١٤٦ایی قؼكع ق٨د

 آ٨٠زش داد(٦ا  ٗؼمثم اؿح٘ادق از را ةؼاة٤اةؼای٢ وؼكرم اؿث جا ٣یؼك٦ام ز٨اف کك٨ر 

 وبضآفطیٌی ّبی اّساف آهَظـ

ػِ ٠ػؤدؼ ظ٨ا٦غ ی٠#، ٠ْحٛغ٣غ ک٥ اگؼ آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی /44,$ ,گاراكاف كاكؿی٤یغ  ج٧٤ا قػ٨د ٣ػ٥ كٚا

ْی ك  ک در کالسم ٤٠اؿب را ٦ا ٧٠ارتدا٣ف كٚا م كکار٦ا کـػبم ؿػاز ٥یقت ٙیاز ًؼ٥ ارا ٥ ک٤غ، ٞة

 ز٧ث ا٣ساـ چ٤ی٢ کار٦ایی را ةار ةتؼد( ٢یکارآٗؼم   زغیغ، ٨٠ٗٛیث ك َؼٗیث ٗؽای٤غق

را  ٦ػا آفا٣غ کػ٥ ١٦ػ٥  قػغق ةؼام آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ا٦غاؼ گ٣٨ػاگ٨ف ك ٠حْػغدم جْؼیٖ

 م٨رت ؿ٥ ٦غؼ ة٤یادم ك کٞی ةیاف کؼد5 ج٨اف ة٥ ٠ی

 آ٨٠زش درةارق کارآٗؼی٤ی#$ ث ة٥ کارآٗؼی٤یایساد ق٤اظث ك آگا٦ی ٣ـت (,

 آ٨٠زش از ًؼیٙ کارآٗؼی٤ی#$ ٠س٧ؽ ؿاظح٢ اٗؼاد ة٥ دیغگاق کارآٗؼی٤ا٥٣ (-

 #(32.,آ٨٠زش ةؼام کارآٗؼی٤ی#$صـی٤ی ظ٨اق،$ ؿازم اٗؼاد ةؼام کارآٗؼی٢ قغف آ٠ادق (.

 ٍپطٍضـ آهَظـی آهَظـ وبضآفطیٌی زض ّب چبلف

( اةػػالغ قػػ٨د ی٠ػػ مگػػػار ٥یكپؼكرش پا ُػػاـ آ٠ػػ٨زشکكػػ٨ر در ٣ م ج٨ؿػػ٥ْ م ةعػػف ١ّػػغق

                                                           
, Garavan,. Thomas N. O‘Cinneide 
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٨ُ٤٠ر قػحا  ةعكػیغف ةػ٥ رقػغ اٚحنػاد ٠ٞػی،  ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٥ //کٞی امٜ  م٦ا اؿثیؿ

ؿػٌش  فی٤٠اةِ ٠ادم ك ا٣ـا٣ی ك ٤ٗاكرم، اٗؽا مكر اٚحنادم ك ة٧ؼق م٦ا ة٤گاق ییارجٛات کار آ

را ٗػؼاركم  یی٦ػا ـػا٣ی، چاٝفا٣ م ٥یؿؼ٠ا م ٠٨١ّی اقحٕاؿ، ة٧ت٨د درآ٠غ ظا٨٣ار٦ا ك ج٨ؿ٥ْ

٦ا اگؼ ة٥ ٗؼمث جتغیٜ  ای٢ چاٝف (كپؼكرش ٚؼار دادق اؿث ٧٣اد٦ام آ٨٠زقی، ازز٥ٞ١ آ٨٠زش

كپؼكرش جض١یػٜ ظ٨ا٤٦ػغ کػؼد $کػؼد  ٣ك٣٨غ، در ة٤ٞغ٠غت آدار زیاف ةارم را ةؼ ٣ُاـ آ٨٠زش

 #(32.,٣ا یر ك زاٝی، 

 5ا٣غ از ّتارت ٦ا آف ٢یجؼ ک٥ ٧٠ٟ

 ؿاف کارآٗؼی٤یچاٝف در کی٘یث ٠غر

اؿػث،  ما رقػح٥ افی٨٠و٨ع کارآٗؼی٤ی یک ةضػخ ةـػیار جعننػی ك ٠ ک٥ ٢یةا ج٨ز٥ ة٥ ا

ًتیْحان ةایغ ٠غرؿا٣ی ة٥ آ٨٠زش ای٢ درس ةپؼداز٣غ ک٥ ٦ػٟ دارام دا٣ػف ٣ُػؼم کػارآٗؼی٤ی 

 #(,, ٠5ثظػ١٦اف $ ةاق٤غ آق٤ا٦ا  ٦ا ك ؿاز٠اف ١ّٞی آف در قؼکث م٦ا ةاق٤غ ك ٦ٟ ةا ز٤ت٥

 م آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی٦ا ٨قیق٠ضح٨ا ك چاٝف در 

آف پؼداظػث(  م٦ا کارآٗؼی٤ی ٨٠و٨ّی ٣یـث ک٥ در ٚاٝب یک کحا  ةح٨اف ة٥ ج١اـ ز٤تػ٥

كپؼكرش، ة٥  ٠عحٖٞ اؿث ك اگؼ ٚؼار اؿث در ٣ُاـ آ٨٠زش م٦ا ٨٠و٨ع کارآٗؼی٤ی دارام ز٤ت٥

قػ٨د ك ةضػخ ٨٠و٨ع کارآٗؼی٤ی پؼداظح٥ ق٨د ةایغ در ٠ضح٨ام کحا  جٕییؼات اؿاؿػی دادق 

٨ًر جغریسی ك در ٚاٝب چ٤غ کحا  ك در ًی چ٤غ ؿػاؿ آ٠ػ٨زش دادق قػ٨د جػا  کارآٗؼی٤ی ة٥

اف آ٠ػ٨ز دا٣فقغق ة٥ اٗؽایف دا٣ف ك ٣گؼش  دادق م٦ا ةح٨اف ا١ًی٤اف صامٜ کؼد ک٥ آ٨٠زش

 (ک١ک ٨١٣دق اؿث

٥ ٣ُػؼم ك ١ّٞػی در ٣ُػؼ گؼٗحػ م٦ا اک٨٤ف در ؿٌش د٣یا، ةؼام آ٨٠زش کػارآٗؼی٤ی ز٤تػ٥ ٦ٟ

٠عحٞػٖ  م٦ػا ز٠ػاف ك ةػ٥ ركش مػ٨رت جؼکیتػی ك ٦ٟ زغاگا٣ػ٥ ك گػاق ة٥ م٦ا ك در ٚاٝب ق٨د ی٠

كپؼكرش کكػ٨ر٠اف، جػغریؾ  ( ای٢ در صاٝی اؿث کػ٥ در ٣ُػاـ آ٠ػ٨زشغیآ یآ٨٠زقی ة٥ ازؼا در٠

م٨رت ٣ُؼم ك ةػؼ ٠ت٤ػام ركش ؿػع٤ؼا٣ی اؿػث $کػؼد ٣ػا یر ك زاٝػی،  درس کارآٗؼی٤ی مؼٗان ة٥

,.32)# 
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 ر٦ام ٠ؼجتي ةا آ٨٠زش کارآٗؼی٤یچاٝف اةؽا

آ٨٠زقػی ٠ح٤ػ٨ع، ةایػغ از اةؽار٦ػام  م٦ػا ا٠ؼكزق ةؼام آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ّالكق ةػؼ ركش

٤ٗػاكرم، ٠ػ٨اد ك  ٦ام پیكػؼٗثآ٨٠زقی ٠عحٞ٘ی ٣یؽ اؿػح٘ادق قػ٨د( دركاٚػِ، ةایػغ از ج١ػاـ 

 م ٥ْ# ٠ْحٛغ٣ػغ کػ٥ ج٨ؿػ4++-ك ١٦کػاراف $ ,کػاكاٝک٨یا (اةؽار٦ام آ٨٠زقی اؿػح٘ادق گػؼدد

 (اةؽار٦ام ١ّٞی در آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ةایغ ٨٠ردج٨ز٥ ٚؼار گیؼ٣غ

 ٢یکارآٗؼ افآ٨٠ز دا٣ف ٨٤ْ٠م ك ٠ادم م٦ا ثیص١اچاٝف در 

 كاٚػِ ٠ػؤدؼ درس، کػالس در کػارآٗؼی٤ی آ٠ػ٨زش مػؼٗان# /44,$ -گػؼاكاف م غقیػة٥ ّٛ

 در ٨٠ٗٛیػث ةاّػخ زغیغ م٦ا مگػار ٥یؿؼ٠ا اٗؽایف ک٥ اؿث ای٢ ٧٠ٟ م ٣کح٥ ةٞک٥ ق٨د ی١٣

 یآ٠ػ٨زا٣ كپؼكرش ةایغ قؼایٌی صاکٟ گؼدد کػ٥ از دا٣ف در ٣ُاـ آ٨٠زش( گؼدد ی٠ کارآٗؼی٤ی

جكػ٨یٙ  ٦ا آف٠ادم ك ٨٤ْ٠م ق٨د جا  م٦ا ثیکارآٗؼی٤ی ٦ـح٤غ ص١ا ج٨اف ك  ک٥ دارام ركصی٥

كکار  ز٨ی٤غگاف کار، ظ٨دقاف ةح٨ا٤٣ػغ کـػب مزا ، ة٥یٞیاٝحضن پؾ از ٗارغ س٥یق٣٨غ ك در٣ح

 (غم را ایساد ١٣ای٤غزغی

 افآ٨٠ز دا٣ف یادگیؼم ٣یاز٦ام چاٝف در

دارد(  جػثدیؼکػ٥ در رٗحػار کارآٗؼی٤ا٣ػ٥  قػ٨د یکارآٗؼی٤ی، ٨ّا٠ٞی یاٗث ٠ػ م٦ا یدر ةؼرؿ

قا٠ٜ ٨ّا٠ٜ ٗؼدم، ازح١اّی ك ٠ضیٌی( ٨ّا٠ٜ ازح١اّی ة٥ ةؼرؿی پیكی٥٤ ك ؿ٨اةٙ ٗػؼدم، 

 کػ٥ ی( درصػاٝپؼدازد ییي رقغ ك پؼكرش ٠ز٣غگی ك ٠ض م ٥یظا٨٣ادق، ؿٌش قٕٞی، جسار  اكٝ

، ٟیؼ٠ـػحٛی٨ّا٠ٜ ٠ضیٌػی ةػ٥ ٨ّا٠ػٜ ٠ػ٨ْٚیحی ٣ُیػؼ ارزش، کػا٦ف ٠اٝیػات ك ٤٠ػاِٗ ٔ

قؼایي ةازار، ةضؼاف ازح١ػاّی، ٗؼ٤٦ػگ ص١ػایحی  جثدیؼ٦ا در ٗؼای٤غ قٕٞی،  ٗؼمث مة٤غ ز٠اف

قعنػیحی  م٦ػا یژگػی( در ارجتاط ةػا ٨ّا٠ػٜ ٗػؼدم ةػؼ كک٤غ یازح١اّی ك اٚحنادم ج٨ز٥ ٠

، ٦ػا یژگی( در ةضخ ٨ّا٠ٜ ٗؼدم اّحٛاد ةؼ آف اؿث ک٥ کارآٗؼی٤اف كق٨د یکارآٗؼی٤اف ج٨ز٥ ٠

را ةػؼام  ما دار٣غ ک٥ ٨٠ْٚیث ك زایگاق ارز٣غق مٗؼد ك ٤٠ضنؼة٥ ؼی٣ُ یة م٦ا ٦ا ك ارزش ٣گؼش

                                                           
, Akavankv 

- Geravan 
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 م٦ػا ( یکػی از چاٝفؿػازد یرا از ؿػایؼی٢ ٠ح١ػایؽ ك ٤٠٘ػک ٠ػ ٦ا آفكپا کؼدق ك  دؿث ٦ا آف

 م٦ػا یژگػیكپؼكرش ای٢ اؿػث کػ٥ ةػ٥ ایػ٢ ك اؿی در آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در ٣ُاـ آ٨٠زشاؿ

$کؼد ٣ػا یر  ؼدیگ یآ٨٠زقی ٚؼار ١٣ م٦ا ةؼ٣ا٥٠ م٦ا ثیاؿاؿی ك کٞیغم ج٨ز٥ ٣كغق ك در اك٨ٝ

 #(32.,ك زاٝی، 

 ی ٍ ضاّىبضّبطیگ دِیًت

قػغق اؿػث(  اظح٥اٚحنادم کك٨ر٦ا ق٤ م ٨٤ّاف یک ّا٠ٜ کٞیغم رقغ ك ج٨ؿ٥ْ کارآٗؼی٤ی ة٥

٠ػا را ٣یاز٤٠ػغ یػاٗح٢  فیازپػ فیكوْیث اٚحنادم کك٨ر ك جؼکیب ز١ْیحی ز٨اف ا٠ػؼكزق ة

( در ایػ٢ راؿػحا وػؼكرت داقػح٢ اٝگ٦٨ػا ك ک٤ػغ یاٚحنػادم ٠ػ م پیكؼك درمض٥٤ م٦ا ٥٤یز٠

ة٧ی٤ػ٥ از ٣یػؼكم ْٗػاؿ ك کػارآٗؼی٢  م را٦کار٦ام ٤٠اؿب ز٧ث آ٨٠زش، جؼةیػث ك اؿػح٘ادق

 (ق٨د یةیكحؼ ٠

 مگػػار ٥یكپؼكرش، پا ةایغ پؼكرش کارآٗؼی٤اف کك٨ر، در ٣ُػاـ آ٠ػ٨زش ک٥ ٢یا ج٨ز٥ ة٥ اة

٦ا ك ؿایؼ ٠ؼاکػؽ آ٠ػ٨زش ّػاٝی راق یاةػغ، ایػ٢ ٧٠ػٟ ةػغكف ای٘ػام ٣ٛػف  گؼدد ك ة٥ دا٣كگاق

 كپؼكرش، ٠ضٛٙ ٣ع٨ا٦غ قغ( ٣ُاـ آ٨٠زش م ْٗار٥٣

ز٠ػاف ك  کیتػی ك ٦ٟمػ٨رت جؼ ٣ُػؼم ك ١ّٞػی ة٥ م٦ا در آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ةایغ ز٤تػ٥

٨ًر جػغریسی ك در  ٠عحٖٞ آ٨٠زقی ة٥ ازؼا درآیغ( در و٢١، ةضخ کارآٗؼی٤ی ة٥ م٦ا ة٧ؼكش

ذکؼ اؿػث کػ٥  ٚاٝب چ٤غ کحا  ك در ًی چ٤غ ؿاؿ آ٨٠زش دادق ق٨د( ایػ٢ ٣کحػ٥ ٣یػؽ ٚاةػٜ

اةؽار٦ػام ١ّٞػی در آ٠ػ٨زش کػارآٗؼی٤ی ةایػغ  م زغیغ ك ج٨ؿػ٥ْ م٦ا مگػار ٥یاٗؽایف ؿؼ٠ا

ٚؼار گیؼ٣غ( ةایغ ٠غرؿا٣ی ة٥ آ٠ػ٨زش ایػ٢ درس ةپؼداز٣ػغ کػ٥ ٦ػٟ دارام دا٣ػف  ٨٠ردج٨ز٥

٦ا آقػ٤ا ةاقػ٤غ(  ٦ا ك ؿػاز٠اف ١ّٞی آف در قؼکث م٦ا ٣ُؼم کارآٗؼی٤ی ةاق٤غ ك ٦ٟ ةا ز٤ت٥

 م٦ػا آ٨٠زقػی ٠تح٤ػی ةػؼ ای٤حؼ٣ػث، در ایسػاد دكرق م٦ػا ةػا ک١ػک ٣ُاـ جػ٨اف ی١٦چ٤ی٢ ٠

اف ک٨قػف کػؼد( در وػ٢١ ز٧ػث ادؼةعكػی ةیكػحؼ ٨٠زآ دا٣ف ،کارآٗؼی٤ی ةا اٗؽایف دا٣ف

 کػارآٗؼی٢ افآ٠ػ٨ز دا٣ف ٠ضیٌػی ك ازح١ػاّی ٗؼدم، ٨ّا٠ٜ  کارآٗؼی٤ی ةایغ ة٥ م٦ا آ٨٠زش

کكػ٨ر ةایػغ ٣ٛكػی  م ٨٤ّاف ةـحؼؿاز ج٨ؿػ٥ْ كپؼكرش کك٨ر ة٥ ( ٝػا ٣ُاـ آ٨٠زشگؼدد ج٨ز٥
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در  ؼایي ٤٠اؿػب ةاقػغ(٦ا ك ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف قػ داقح٥ ك ْٗار٥٣ درمغد رِٗ چاٝف فیازپ فیة

 گؼدد( ج٨ؿ٥ْ کارآٗؼی٤ی در آ٨٠زش اةحغایی را٦کار٦ایی ارا ٥ ٠ی ٨ُ٤٠ر ة٥پایاف 

 ک٥ م٨ًر ة٥م آ٨٠زقی، ٦ا دكرقج٨ز٥ ة٥ آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی ك ج٨ؿ٥ْ آف در ج١اـ  )

 ا٦غاؼ ةْغم ةاقغ( ةؼ٦ا  دكرق٣عـث ك ؿایؼ  ةؼ ٦غؼدكرق اةحغایی  جثکیغ

 ة٨دف، ةؼ ز٠اف٨اد کارآٗؼی٤ی ٠س٧ؽ کؼد ك در م٨رت ةایغ ١ْٞ٠اف ٠غارس را ة٥ ؿ )

 از ٠ؼةیاف ظارج از ٠غرؿ٥ اؿح٘ادق ٨١٣د( ج٨اف ی٠

ةؼگؽارم  ازز٥ٞ١اف ةا ٠تضخ کارآٗؼی٤ی از ًؼؽ گ٣٨اگ٨ف آ٨٠ز دا٣فآق٤ایی  )

 ٨٠ٗٙ ك ((( ٤افیکارآٗؼم آ٨٠زقی، د٨ّت از ٦ا کارگاق

ة٥ ٠غارس ك ج٨ز٥ ةیكحؼ ة٥  ٦ا دا٣كگاقج٨ز٥ ة٥ جٕییؼ كوْیث آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی از  )

 م ٦غؼ٦ا گؼكق

 

 هٌبثغ

( ج٧ػؼاف5 ا٣حكػارات اٝگ٦٨ػا ،اتیػ٣ُؼ جْاریٖ، کارآٗؼی٤ی5 #(,3.,اص١غپ٨ر داریا٣ی، ٠ض٨١د( $

 پؼدیؾ(

#( ؿػػیؼ جکا٠ػػٜ کػػارآٗؼی٤ی5 ٧٘٠ػػ٨ـ، 22.,اص١ػػغپ٨ر داریػػا٣ی، ٠ض١ػػ٨د ك روػػا یاف، ّٞػػی( $

 ٠غرس ، ٗؼای٤غ ك آ٨٠زش(٦ا غگاقید

 ٠ت٤ام کارآٗؼی٤ی( ج٧ؼاف5 دا٣كگاق ج٧ؼاف( #(30.,٨١د ك ٠ٛی١ی، ؿیغ ٠ض١غ( $اص١غپ٨ر، ٠ض

 ٠غیؼیث ٣ُا٠ی #( کارآٗؼی٤ی ك ٣ٛف آف در زا٥ْ٠(33.,اص١غم، ٣ادر( $

#( وؼكرت ةـحؼؿازم آ٠ػ٨زش کػارآٗؼی٤ی در دكرق اةحػغایی ك جتیػی٢ 34.,$ (٥یّاٝ ؿحیؼم،ا

 غ ٠غیؼیث آ٨٠زقی، دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا(کارق٤اؿی ارق ٣ا٥٠ پایاف٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠ درؿی آف، 

در ٠ػغارس، ٗنػ٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝػات  کػارآٗؼی٤ی#( ا٠کاف ك وػؼكرت 32.,$ (ّٞی صـی٤ی ظ٨اق،

 (,,ق١ارق  ةؼ٣ا٥٠ درؿی،

م ازح١ػػاّی ةػػؼ  ٥یؿػػؼ٠ام  راةٌػػ٥#( ةؼرؿػػی +4.,رةیْػػی، ّٞػػی ك مػػادؽ زادق، صکی١ػػ٥( $
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 رٗاق ازح١اّی کارآٗؼی٤ی،

 اةحغایی، را١٤٦ایی ك ٠ح٨ؿ٥ٌ( ج٧ؼاف5 ؿ١ث( ؼكرشكپ آ٨٠زش #(31.,( $اص١غ ماٗی،

 ٠ا٤٦ا٠ػ٥ ،ز٨ا٣ػاف ك کػارآٗؼی٤ی اقػحٕاؿ ٧٣٘حػ٥ ٦ام ٗؼمػث #(23.,$ (ّسایتی، ؿیغ صتیب

 (41 ق١ارق ،جغةیؼ

، اة٨اٝٛاؿػػٟ ك ٠ضـػػ٤ی، اص١ػػغ( زادقٖ یقػػؼزادق، ٔال٠ضـػػی٢(  ّتػػغاهللّؼةیػػ٨ف، اة٨اٝٛاؿػػٟ( 

م کػػػػارآٗؼی٤ی  ک٤٤ػػػػغق ٢ییجْم ٦ا قػػػػاظلم ة٤ػػػػغ ثیاك٨ٝق٤اؿػػػػایی ك  #(34.,$

 ی٤یج٨ؿ٥ْ کارآٗؼ ،كکار٦ا کـب

م جغریؾ کارآٗؼی٤ی در ٣ُػاـ آ٠ػ٨زش ّػاٝی کكػ٨ر، ٠س٨١ّػ٥ ٦ا ركش، 31.,ٗیه، داكد، 

 ٠ٛارت ١٦ایف ٠ّٞی آ٨٠زش ّاٝی ك کارآٗؼی٤ی، ا٣حكارات دا٣كگاق ؿ٤١اف

ـ جْٞػیٟ ك جؼةیػث #( آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در ٣ُػا32.,( $٠ض١غرواکؼد ٣ا یر، اؿغاهلل ك زاٝی، 

 کك٨ر

آ٠ػ٨زش کػارآٗؼی٤ی ك  #(+4.,، ٧٠غم ك ٣س٘ی، ٠ْنػ٥٠٨( $زْ٘ؼ ٨ٝک٦٨ی ٣ژاد، ّٞی( ّادٝی 

 م ج٨ؿ٥ْ آف در ایؼاف٦ا ٥٤یز٠

#( ج٨ؿػ٥ْ ك ج٨ٛیػث کػارآٗؼی٤ی در ٠ؼاکػؽ 32.,٠نٞش قیؼازم، ّٞی٤ٛػی ك مػا٣ْی، ا٧ٝػاـ( $

 کار ك زا٥ْ٠ کارآٗؼی٢( آ٨٠زش ةؼام پؼكرش ٠غیؼاف

 م ا٨٠ر اٚحنادم( پژك٦كکغق$چاپ ؿ٨ـ#، ج٧ؼاف5  کارآٗؼی٤ی #(32.,یتی، زْ٘ؼ( $٦ؽارزؼ

در کػارآٗؼی٤ی( اكٝػی٢ ١٦ػایف  كپؼكرش آ٨٠زش٣ٛف  #(+4.,ی٨ؿ٘ی، ّٞی ك ی٨ؿ٘ی، روا( $

 ٠ٞی آ٨٠زش در ایؼاف
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