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ظيؿتِ  تحلیل تجطثیبت پیبهسّبی عطح فلؿفِ ثطای کَزکبى: إهلی ثطت

 عطح ثِ ضٍـ ًظطيِ زازُ ثٌیبز هؼلوبى هجطی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

  2ق٧ؼةا٨٣ صـ٤یك  1صـ٢ روا زی٢ آةادم
 

 چکیسُ

پژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ ةؼرؿی جأدیؼ پیا٠غ٦ام ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در ٠یؽاف ج٘كؼ 

ةاقغ ك  ٠یای٢ پژك٦ف از ٨٣ع کی٘ی  .٠غارم، رقغ ٗؼدم ك ازح١اّی آ٣اف ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿث

٦ام اؿحاف ج٧ؼاف  ٣٘ؼ از ١ْٞ٠اف اةحغایی ق٧ؼؿحاف 21در ای٢ پژك٦ف  ک٤٤غگاف قؼکث

در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ، پژك٦كگؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦غؼ  .ا٣غ ةاق٤غک٥ ة٥ م٨رت ٦غ٤١ٗغ ا٣حعاب قغق ٠ی

جضٛیٙ، ٨٣ع ك ٠ا٦یث ؿؤاالت پژك٦كی از اةؽار ٠ناصت٥ $٠ناصت٥ ١ّیٙ ك ٣ی٥١ ؿاظحار یاٗح٥# 

٠ْٟٞ پؾ از ةیاف ا٦غاِؼ پژك٦ف ة٥ ٠كارکث  21کٞی٥ ٠ناصت٥ ٦ام ای٢  .٨١٣دق اؿثاؿح٘ادق 

٦ام ةْغم ك یا  ک٤٤غگاف، وتي ك ةالٗام٥ٞ دؿث ٨٣یؾ قغ جا ةازظ٨رد٦ام الزـ ةؼام ٠ناصت٥

دٚی٥ٛ  ٠55یا٣گی٢ ٠غت ٠ناصت٥ ةا ٠كارکث ک٤٤غگاف صغكد  .٦ا ٗؼا٦ٟ ق٨د ک٘ایث ك اقتاع دادق

از  ٦ا آفةؼام جضٞیٜ  .م کی٘ی ٠تح٤ی ةؼ ٠ناصت٥ ة٨دق اؿث٦ا دادقپژك٦ف، م ای٢ ٦ا دادق .ة٨د

 .جضٞیٞی ةا اؿح٘ادق از کغگػارم در دك ؿٌش ةاز ك ٠ض٨رم اؿح٘ادق قغق اؿث -ركیكؼد ج٨می٘ی

ؿؤاؿ امٞی در راة٥ٌ ةا ٦غؼ، ز٧ث ٠ناصت٥ ًؼاصی قغق ة٨د ك چ٤غ ؿؤاؿ  4در ای٢ پژك٦ف 

ؿؤاالت امٞی در راة٥ٌ ةا ٠یؽاف  .ج١ْیٙ اًالّات ٠ٌؼح قغ ٗؼّی ٣یؽ در زؼیاف ٠ناصت٥ ز٧ث

٨ٌٞ٠ةیث ٣گؼش ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ك جأدیؼ ای٢ ًؼح در پؼكرش 

                                                           
 hzeinabadi@yahoo.comز٠ی، دا٣كیار گؼكق ٠غیؼیث آ٨٠زقی دا٣كگاق ظ٨ار.  1
 ریؽم درؿی دا٣كگاق ظ٨ارز٠ی دا٣كس٨م دکحؼم ةؼ٣ا٥٠ . 2
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٠ناصت٥ ٦ام ٨٣قح٥ قغق  .ج٘كؼ، رقغ ٗؼدم ك ازح١اّی ک٨دکاف ة٨دق اؿث ٦ام ٧٠ارت

در ادا٥٠، کغ٦ام  .اٗح٤غی ادا٦٥٠ا  دقك ج٨میٖ قغ٣غ ك جا رؿیغف ة٥ اقتاع دا ة٤غم ًت٥ٛکغگػارم، 

ّالكق ةؼ آف از  .ةؼگؼدا٣غق قغ ك ٨٠رد جأییغ ٚؼار گؼٗث ک٤٤غگاف قؼکثاؿحعؼاج قغق ٠سغدان ة٥ 

ؼاد ٠حعنل ٣یؽ اؿح٘ادق قغ؛ ة٥ ای٢ م٨رت ک٥  جضٞیٜ  ٦ا یاٗح٥ةاز٣گؼم ج٨ؿي اؿاجیغ ٢ٗ ك ٗا

٦ٟ ةا ٠ضیي آ٨٠زقی ك ٦غؼ جضٛیٙ  در اظحیار اؿاجیغ ك ٠ضٛٛی٢ دیگؼم ک٥ گیؼم ٣حیس٥قغ ك 

٣حایر ٠ؤیغ ای٢ ٠ٌٞب اؿث  .ك ٦ٟ ةا جضٛیٙ کی٘ی آق٤ا ة٨د٣غ ٚؼار گؼٗث ك ٗؼآی٤غ کار جأییغ قغ

ك ٨٠زتات  ق٨د ٠یج٘كؼ در ک٨دکاف  ٦ام ٧٠ارتک٥ ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ٨٠زب پؼكرش 

 .١٣ایغ رقغ ٗؼدم ك ازح١اّی آ٣اف را ٗؼا٦ٟ ٠ی

ضقس  ضقس فطزی، ّبی تفکط، هْبضت ،4Cفلؿفِ ثطای کَزکبى  :ّبی کلیسی ٍاغُ

 اجتوبػی

 

 هقسهِ ٍ ثیبى هؿئلِ

؛ ٗؼیؼق از #٣1387ازی، $ ا٣ـاف در ٥١٦ م ز٨ا٠ِ اؿث ٦ام ْٗاٝیث جؼی٢ ٧٠ٟجْٞیٟ ك جؼةیث از 

زیؼا ک٥  دا٣غ ٠یكم جْٞیٟ ك جؼةیث ک٣٨٤ی را ةا٣كغارم  .پیكگا٠اف جْٞیٟ جؼةیث ا٣حٛادم اؿث

$ٗؼیؼق،  اٗث، صٍ٘ ك جكؼار ٠ٌاٝب ٠ی پؼدازدید، ةی١ارگ٥٣٨ ك ةغكف ٦یچگ٥٣٨ ظالٚیّث ة٥ درقاگؼ

 .#1374$٠ایؼز،  ٠ایؼز ٣یؽ جأکیغ ٠ی كرزد ک٥ ا٣حٛاؿ دا٣ف دیگؼ ٚاةٜ ٚت٨ؿ ٣یـث .53#، 1993

ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٠غارس ک٣٨٤ی ةعن٨ص در دكرق اةحغایی جأکیغ ةؼظ٨ا٣غف، ٨٣قح٢ ك 

 ٦ام ركشآ٨٠زش ك پؼكرش زغیغ در جالش اؿث جا  .#1392$٠ا٦ؼكزادق،  ار٣غصـاب کؼدف د

درؿی ٚؼار د٦غ، ة٥ ١٦ی٢ ؿتب ٣یاز٤٠غ ةؼ٣ا٥٠  ریؽم ةؼ٣ا٥٠مضیش اؿحغالؿ ك ج٘كؼ را ٠ض٨ر 

ج٘كؼ در  .#1390م١غم ك دیگؼاف، $ د٦غ ٠یاؿث ک٥ ٠ضح٨ا ك جسارب ظامی را ارائ٥  یدرؿی

ص٨زق  جؼی٢ ٧٠ٟدر كاِٚ  .ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٞی، زایگاق ٠ض٨رم دارد٠یاف ٤ّامؼ پ٤سگا٥٣ ا٦غاؼ کٞی 

یادگیؼم، ج٘كؼ ك صك١ث ٣اـ داردک٥ مالصیث ٦ا ك یادگیؼم ٦ام ٠كحؼکی در ای٢ ص٨زق 
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ج٘كؼ در ةؼ٣ا٥٠ ٦ام درؿی  ٦ام ٧٠ارتج٨ٛیث  .Dewey, 1966, p.331#$ قغق اؿث ةی٤ی پیف

ی ٦ای ٧٠ارت٤٠اؿب ةؼام ج٨ٛیث چ٤ی٢  ٠ا یك وؼكرت اؿث ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ كؿی٥ٞ ام

 .ك ٧٣ىث آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف پاؿعی اؿث ة٥ ١٦ی٢ ٣یاز #٠1383ٞكی، $اؿث 

@ ٗٞـ٘یغف»در ای٢ ٨٣قحار ٠ٛن٨د از ٗٞـ٥٘  ٠ْا٣ی ٠عحٞ٘ی دارد كٗٞـ٥٘ در٠ح٨ف ٠عحٖٞ  

یغ ك آراء ة٥ ٤ْ٠ام ؿٛؼاًی آف ی٤ْی ْٗاٝیث ٗٞـ٘ی اؿث ك از ٨٧٘٠ـ رایر آف ة٥ ٤ْ٠ی ّٛا

ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف درمغد اؿث جا آ٨٠زش  .#1389ٚائغم، $ ٗیٞـ٨ٗاف ٠ح١ایؽ اؿث

آ٨٠زش  .#28، 1382ٚائغم، د٦غ $جـؼم  جؼ پایی٢ة٥ دكرق ٦ام م دةیؼؿحاف  از دكرقٗٞـ٥٘ را 

غ ؿتب رقغ ٧٠ٟ جؼی٢ ز٤ت٥ رقغم ک٨دکاف، ج٨ا٣ ٠یٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف کٞیغم ًالیی اؿث ک٥ 

ة٥ @ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف»# ٗٞـ٥٘ در 1391،ی٨ؿ٘یآٚا ،یقٛاٚ $٠ض١غم، ق٨د@ ج٘كّؼ»ی٤ْی 

ج٘كؼ اؿث  ٦ام ٧٠ارتة٥ کار رٗح٥ ك ٣ٛف آف آق٤ا کؼدف ک٨دکاف ةا @ ركش ج٘كؼ»٠ذاة٥ 

ٝیپ٢١ ٠ْحٛغ اؿث ج٘كؼ چیؽم اؿث ک٥ ةایغ ٠غّت ٦ا ٚتٜ از كركد ة٥ دا٣كگاق  .#1390$ؿحارم،

ٟ ك جؼةیث ةسام پؼداظح٢ ة٥ اؿحْغاد٦ام درك٣ی ك ٧٣٘ح٥ قاگؼداف ةؼ دا٣ف جْٞی .ةغاف پؼداظث

ةغی٢ جؼجیب آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف ة٥  .ظامی چ٨ف صا٥ُٗ جأکیغ داقح٥ اؿث ٦ام ٧٠ارت

 .#٠1392ا٦ؼكزادق، قغ $٨٤ّاف یك وؼكرت ٠ٌؼح 

ـحاف، ةا ٣حایر جضٛیٛات در ٨ّٞـ جؼةیحی صاکی از آف اؿث ک٥ ک٨دکاف در ؿاؿ ٦ام اكٝی٥ دة 

ا٠ا در ؿا٧ٝام ا٣ح٧ایی دةیؼؿحاف،  ق٣٨غ ٠یؿؤاالت جضٛیٛی ك ٣گؼقی ٗٞـ٘ی كارد ٠غرؿ٥ 

گ٘ث؛  ج٨اف ٠یپؾ  .ک٤٤غ ٠یآ٨٠زش ك پؼكرش را ةا ؿؤاالت ؿٌضی ك ٣گؼقی زؽئی ٣گؼ جؼؾ 

٣ٛف ٠غارس در ا٣ساـ ٠أ٨٠ریث ظ٨د ی٤ْی صٍ٘ ١ْ٣ث ظغادادم ک٤سكاكم ك ژرؼ ٣گؼم 

 "در ١٦ی٢ راؿحا ٣حایر پژك٦كی ةا ٨٤ّاف  .#٣1389ازی، $ ١٣ایغ ٠یز٨ٞق ک٨دکاف ةـیار ةارز 

ةؼرؿی ركیكؼد٦ام ٠عحٖٞ در ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ك ٣ـتث آف ةا ةؼ٣ا٥٠ درؿی دكرق 

اف آ٨٠ز دا٣فصاکی از ای٢ اؿث ک٥ ١ّٞكؼد  #1387صـی٤ی، $ "اةحغایی ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف 

ٗعؼم  .ی٥٤ ا٦غاؼ ك ٠ْیار٦ام ٗكؼم ٗٞـ٘ی چ٤غاف ٨ٌٞ٠ب ٣یـثایؼا٣ی در دكرق اةحغایی در ز٠
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 "ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ در کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف ٦ام كیژگی"در٠ٛا٥ٝ ام ةا ٨٤ّاف  #1383$ ی٠ٞك

م دیگؼم ٣یؽ ٣كاف ٦ا پژك٦ف .پیك٧٤اداجی ةؼام امالح درس ٗٞـ٥٘ در ایؼاف ارائ٥ ٨١٣دق اؿث

٨دکاف ة٥ م٨رت ازح١اع پژك٦كی ٨٠زب پؼكرش ک٥ ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک ا٣غ دادق

ؽایف ّؽت ٣٘ؾ $٦غایحی ك ١٦كاراف، 1385اؿحغالٝی $م٘ایی ٠ٛغـ ك ١٦كاراف،  ٦ام ٧٠ارت #، ٗا

اؿحغالٝی ك  ٦ام ٧٠ارت#، ة٧ت٨د 1388#، ة٧ت٨د ركاةي ٠یاف ٗؼدم $٦غایحی ك ١٦كاراف، 1389

ت درؿث، ج٘كّؼ ا٣حٛادم ك ظالؽ ك ١ّٞكؼد ٗؼدم، قا٠ٜ ج١یؽ دادف ا٨٠ر ٠كاة٥، داكرم ك ٚىاك

ك # ٠1386ـئ٨ال٥٣، اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ ك ٚغرت صٜ ٠ـئ٥ٞ $٣ازی، ٚاوی ٣ژاد، 

 .ق٨د ٠یاف آ٨٠ز دا٣ف در #،1388$٠یؼق٘یْیاف،

ؼکگارد ّالكق ةؼ جأکیغ ةؼ جضٛٙ ظ٨د ی ٗالؿ٥٘ اگؽیـحا٣ـیاٝیـث از آف ز٥ٞ١ کی 

كجعیّٜ ك پؼكرش ج٘كّؼ راک٥  جأکیغ ةـیار داقح٥ ظ٨دقك٨ٗایی# ةؼ ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ٣یؽ$

# $ةؼكةاچؼ، 31، 1387ر٠ىا٣پ٨ر، دا٣ـح٤غ $٧٠ٟ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ اؿث ةـیار ٧٠ٟ ٠ی  ٦ام ز٤ت٥یكی از 

# ٣یؽ ٠ْحٛغ اؿث ج١اـ ١٧ٗیغف ٦ا از ٨ٗ1995ف گالؿؼزٗٞغ $ .#1392# $٠ا٦ؼكزادق،165، 1377

 .ث ک٥ یادگیؼ٣غگاف ةایغ آف را ظ٨د ا٣ساـ د٤٦غك ج٘كؼ ٗؼآی٤غم اؿ آی٤غ ٠یراق ج٘كّؼ ة٥ دؿث 

ج٨اف یاد  ریك٥ ٧٣ىث آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف در ای٢ اّحٛاد ٧٣٘ح٥ اؿث ک٥ ركش ج٘كّؼ را ٠ی

در کك٨ر ؿ٤گاپ٨ر  #2007$ك ١٦كارا٣ف  1چاف ی٨ؾ ک٤گ .#1970گؼٗث ك آ٨٠زش داد $ٝیپ٢١، 

در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘  ک٤٤غق قؼکثاف ٨زآ٠ دا٣فک٥ ةؼاؿاس ٣حایر آف،  ا٣غ دادقپژك٦كی ا٣ساـ 

 ا٣غ ٠ؼة٨ط ة٥ ج٘كؼ ا٣حٛادم ك ظالؽ ٣كاف دادق ٦ام ٧٠ارت١ّٞكؼدم ة٧حؼ در  ةؼام ک٨دکاف،

کا٣ث ٣یؽ٦غؼ کٞی جؼةیث را پؼكرش ٠٨١ّی ذ٢٦ ك پؼكرش ٨ٚام  .#1994، ٝیٟ، 1993$كیٞیا٠ؽ، 

ء ٦غؼ ٦ام اّكٝی آ٨٠زش ك ٝػا، امالح ك ج٨ٛیث ٣یؼكم ٗكؼ ٨١٦ارق زؽ .دا٣غ ٠یظاص ذ٢٦ 

ای٢ ٠ـٟٞ  .١ّٞی ة٨دق اؿث ٦ام رقح٥پؼكرش رؿ١ی ك ٦غؼ ة٤یادم جغریؾ ك یادگیؼم در ٥١٦ 

جضنیٞی ٨٠ز٨د در  ٦ام رقح٥ٗؼض قغق اؿث ک٥ یادگیؼم اؿح٘ادق از ٣یؼكم ٗكؼ ک٥ از ًؼیٙ 

                                                           
1 Chan yoke keng 
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٧ؼق ٤٠غ ٠ی كز٨دم ا٣ـاف را ٣یؽ ة ٦ام ز٤ت٥، دیگؼ گیؼد ٠یةؼ٣ا٥٠ درؿی ٣ُؼم ك ١ّٞی م٨رت 

ی٤ْی @ ٗٞـ٘یغف»رك ؿٛؼاط ٗٞـ٥٘ را  از ای٢ .#1383ة٥ ٣ٜٛ از ٚائغم،  1991ؿازد $٨ٝرم، 

اك ةٞك٥  .ـثدا٣ جْٞیٟ جؼةیث را ا٣حٛاؿ دا٣ف ك ٠٨ْٞ٠ات ١٣یك  درؿث ٗكؼ کؼدف ٠ی دا٣ـث

ّْاٝیّث ذ٤٦ی دارام ٦غؼ ٤٠ٌٛی ك اظالٚی اؿث ک٥ ة٥  ٠ْحٛغ اؿث جْٞیٟ ك جؼةیث یك ٗ

ؿٛؼاط ٠ْحٛغ اؿث از ًؼیٙ گ٘حگ٨م  .٤٠ٌٛی ك ج٧ْغات ّاً٘ی ٗؼد كاةـح٥ اؿث یؼمگ جن١یٟ

ی را ٦ای پؼؿفدا٣ف صٛیٛی ك ١ّٜ درؿث را ق٤اظث ك ةا اؿح٘ادق از ٤٠ٌٙ،  ج٨اف ٠یٗٞـ٘ی 

٠یالدم ة٥ ٨ُ٤٠ر آ٨٠زش ج٘كّؼ  1970ٝیپ٢١ ٣یؽدر ؿاؿ  .ز٧ث ٣یٜ ة٥ صٛیٛث ٠ٌؼح کؼد

٨ق یك ق #P4Cک٨دکاف $زاف دی٨ئی ك پیؼس ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام  جضث جأدیؼ آراء ؿٛؼاط، ٗٞـ٘ی،

ج٘كّؼ  ٦ام ٧٠ارت گیؼم قكٜازح١اع پژك٦ی را ًؼاصی ٨١٣د؛ ک٥ ةؼ اؿاس آف، ة٧حؼی٢ ز٠اف ةؼام 

ای٢ دیغگاق ةا جأکیغ ةؼ ای٢ ٗؼض ة٨د ک٥  .جأ٠ٜ ٠ض٨ر اؿث ٦ام ركشدر ک٨دکی ك از ًؼیٙ 

 .یٟ ٣ض٨ق ج٘كّؼ اك را رقغ د٦یٟج٨ا٣ ٠یی ک٤یٟ، چ٤ا٣چ٥ ذ٢٦ ک٨دؾ را درگیؼ ٠تاصخ ٗٞـ٘

ای٢  .١٦ی٢ پارادایٟ جأ٠ٞی، پا ة٥ ٠یغاف گػاقح٥ اؿث م ادا٥٠در "ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف م ٣ا٥٠ةؼ"

جا  ق٨د ٠یپارادایٟ ة٥ زام ای٤ك٥ صا٥ُٗ ٠ض٨ر ةاقغ، جأ٠ٜ ٠ض٨ر اؿث؛ ی٤ْی ةؼ اؿاس آف، جالش 

ؼاد یاد دادق ق٨د ک٥  ٠ـائٜ ك ٠ككالت جأ٠ٜ ك ا٣غیك٥ ک٤٤غ ك ظ٨دقاف  م ارقدرةاز ک٨دکی ة٥ ٗا

اف ٣حایر ة٥ آ٨٠ز دا٣فدر ای٢ ةؼ٣ا٥٠ ة٥ زام آ٣ك٥  .#٣1389ازی، $ةؼام آف راق صٞی پیغا ک٤٤غ 

در ١ّٜ ة٥ کاكقگؼا٣ی ٠ا٦ؼ ك ز٨اف جتغیٜ  ،دؿث آ٠غق ج٨ؿي دیگؼاف را ٗٛي ة٥ ظاًؼ ةـپار٣غ

ةؼاؿاس دیغگاق ٝیپ٢١ ک٥  .#1993$ٝیپ٢١،  ٝگ٨ اؿثکاكقگؼ ة٨دف ٨٧٘٠ـ امٞی ای٢ ا .ق٣٨غ ٠ی

ؽایكی دارد، پؼكرش  غ در ؿ٤ی٢ ةچگی ك صحّی ج٨ا٣ ٠یج٘كؼ ٦ام ٧٠ارتًؼٗغاراف رك ة٥ ٗا

ةؼ٣ا٥٠  در .#1998$ٝیپ٢١، ك  #٠1392ٛغـ، ٠ؼّكی،  ق٨قحؼم، م٘ایی$ یؼدگظؼدؿاٝی م٨رت 

غگی قعنی، ٦ٟ در ز٣غگی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ة٥ ج٨ٛیث چ٧ار ٨٣ع ج٘كؼ ک٥ ٦ٟ در ز٣

ای٢ ج٘كؼ٦ا ّتارت ا٣غ از: ج٘كؼ  .ق٨د ٠ی٣یاز اؿث، ج٨ز٥  ٦ا آفازح١اّی ك ٦ٟ از ٝضاظ ١ّٞی ة٥ 

 .#٣1389ازی، ٠ـئ٨ال٥٣ $ظالؽ، ج٘كؼ ا٣حٛادم، ج٘كؼ ز١ْی ك ج٘كؼ 
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ٝیپ٢١ ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ک٨دکاف ٚادر ة٥ ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك ٠ٌا٥ْٝ ٤٠ٌٙ م٨رم ٦ـح٤غ ك 

 ق٨د ٠یال٣ی در ٤ْ٠ام ٗٞـ٘یغف صحی ٚتٜ از ؿ٤ی٢ پ٤ر ؿاٝگی جؼزیش دادق ّٛ ٦ام ْٗاٝیث

ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ا٦غاؼ ق٤اظحی ركق٤ی دارد ك  .#٠1392ٛغـ، ٠ؼّكی،  $ق٨قحؼم، م٘ایی

از ًؼیٙ ایساد چاٝف، ج٘كؼ ٤٠ُٟ ك جْا٠ٜ ؿاز٠اف یاٗح٥، ا٠كاف ج١ؼی٢ ذ٤٦ی را ةؼام آ٣اف ٗؼا٦ٟ 

دؿحیاةی ة٥ ذ٤٦ی  ،ٝیپ٢١ ا٦غاؼ ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف را .#1389ٚائغم، $ ٠ی ؿازد

، پؼكرش ركصی٥ ا٣حٛادم، پؼكرش ٨ّٚق اةحكار ك ظالٚیّث، ة٧ت٨د ج٨ا٣ایی جْٜٛ ك اؿحغالؿ، ٗٞـ٘ی

درؾ جسارب پؼاک٤غق ك ، درؾ اظالٚی از ًؼیٙ کاكقگؼم اظالٚی، رقغ ٗؼدم ك ازح١اّی

ا٣ٌْاؼ پػیؼم ، ژرؼ ا٣غیكی ك ج١ْٙ در ٠ٌاٝب، ق ا٨٠ردؿحیاةی ة٥ ٣گا٦ی کٜ ٣گؼ ك زا٠ِ درةار

را  ٗٞـ٥٘ ج٨اف ٠یٝیپ٢١ ةؼ ای٢ ةاكر اؿث ک٥  .#1392$٠ا٦ؼكزادق، دارد  ةیاف ٠ی ك دكرم از ز٨١د

 ة٥ ک٨دکاف آ٨٠زش داد ...، قْؼ، ١٣ایف ك داؿحافدر ٚاٝب @ ازح١اع پژك٦ی»ةا اؿح٘ادق از قی٨ق 

ک٨دکاف در ازح١اع پژك٦كی، یاد  ک٤غ ٠ی٣یؽ ظاًؼ ٣كاف # 2006چا٣ر $ .#1392$٠ا٦ؼكزادق، 

گیؼ٣غ، ج٤اک٤كگؼم ظ٨د را ک٤حؼؿ ک٤٤غ، ج٘كّؼ ك جأ٠ٜ ک٤٤غ ك ةؼ اؿاس اًالّات ظ٨د جن١یٟ  ٠ی

٦ام اؿاؿی وْٖ در یادگیؼم  ج٤اک٤كگؼم یكی از ّّٞث؛ ةگیؼ٣غ ك ة٥ ظ٨د امالصی ةپؼداز٣غ

 .#1391$ٗیكؼ، جؼز٥١: م٘ایی ٠ٛغـ ك ٣ساریاف،  اؿث

ٝیپ٢١ ةؼام ج٧ی٥ ٨٠و٨ّی ٚاةٜ ٧ٟٗ ك ٠عاًب پـ٤غ، ٠ح٨ف درؿی ای٢ ةؼ٣ا٥٠ را ة٥ م٨رت 

ی ک٥ درةارق ٤٠ٌٙ اکحكاٗی ک٨دکاف ةاقغ $ةیٞی٢ ك ؿیگٜ، داؿحا٣جغكی٢ کؼدق اؿث،  داؿحاف

 داؿحافك كاصغ درؿی ک٥ ٨٣ّان قا٠ٜ یك کحاب درؿی یا یك یم ٝیپ٢١  ةؼ٣ا٥٠ در .2003#

در ایساد یك ازح١اع پژك٦كی در  ٦ا آف؛ ؿپؾ ق٨د ٠یگؼك٦ی از ک٨دکاف ارئ٥  ک٨جاق اؿث ة٥

درای٢ ةؼ٣ا٥٠ ؿْی قغق اؿث، ج١اـ ٤ّامؼ یك  .ق٣٨غ ٠ی٠غرؿ٥ یا ةیؼكف از آف ٠كارکث دادق 

ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ٠ا٤٣غ ٦غؼ، ٠ضح٨ا، ٣ٛف ٠ّْٟٞ ك قاگؼد، ركش جغریؾ، ام٨ؿ ًؼاصی ك 

ؿایؼ  .٦غؼ امٞی آف ة٧ت٨د ج٘كّؼ ک٨دکاف اؿث .ٚؼار گیؼد د٦ی یك ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠غ٣ُؼ ؿاز٠اف

٦ام آف ّتارت ا٣غ از پؼكرش ظالٚیّث، درؾ اظالٚی ك ج٨ا٣ایی ٨٧٘٠ـ یاةی از جسؼة٥، ای٢  ٦غؼ

 .گیؼد ٠یی ك ركایی ریعح٥ قغق ك در اظحیار ٠ّْٟٞ ك قاگؼد ٚؼار داؿحا٦٣غؼ ٦ا در ٚاٝب ٠ضح٨ام 
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در صاؿ  .ک٨جاق ك ر٠اف ة٨دق اؿث داؿحافای٢ ز٠ی٥٤ قا٠ٜ ٚن٥، کحاب ٦ام اّكٝی٥ّ ٨٣قح٥ قغق در 

ٗكؼم ة٥ ک٨دکاف  ٦ام ٧٠ارت٠ضح٨ام ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش  ج٨اف ٠یصاوؼ جٛؼیتان ٦ؼ ٨٠و٨ّی را 

قْؼ، گؽارش، ركز٣ا٥٠، ةازم ٦ام ک٨دکا٥٣، ٨٠ؿیٛی، ٗیٟٞ ٠ـح٤غ ك ٨٠و٨ّات دیگؼم  .ارائ٥ کؼد

٠ّْٟٞ در ٣ٛف را١٤٦ایی ک٤٤غق ازح١اع پژك٦كی از ًؼیٙ  .غدر ای٢ ةؼ٣ا٥٠ گ٤سا٣ ج٨اف ٠یرا 

ٝیپ٢١ ةا  .#1383جا ایغق ٦ام ظ٨د را ج٨ٝیغ ک٤٤غ $ٚائغم،  ک٤غ ٠یٗؼآی٤غ ةضخ ة٥ قاگؼداف ک١ك 

ِ ٠ض٨ر٦ام امٞی آ٨٠ظح٢ ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف را  ٦ام كیژگیدر ٣ُؼ گؼٗح٢  ج٘كّؼ ٗٞـ٘ی، در كٚا

ْٗاٝیث امٞی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ا٣ساـ  .#1384$کٟ، جؼز٥١ ةاٚؼم،  ٠كعل ؿاظح٥ اؿث

غ ج٨ا٣ ٠ی٠ی ٣كی٤٤غ ک٥ ٦ؼ ٗؼد  ام گ٥٣٨ ة٥ ک٤٤غگاف قؼکث .اف اؿثآ٨٠ز دا٣فةضخ ج٨ؿي ج١ا٠ی 

ؼاد دیگؼ را ةتی٤غ ك مغام  ٨ٚا٣ی٢ کٞی در ٨٠رد کارگؼك٦ی، جن٨یب كدر م٨رت  .ةك٨٤د ٦ا آفٗا

؛ ا٠ا ة٥ جغریر ٠ٞك٥ ق٣٨غ ٠یر، ة٥ م٨رت مؼیش ةیاف ای٢ ٨ٚا٣ی٢ در اةحغام کا .ق٣٨غ ٠ی٣یاز امالح 

ؼاد قغق ك ة٥ ٨ٚؿ ک٨ای٢  ؼاد ی٠ْ #1997$ذ٤٦ی ٗا ٚائغم، $ ق٣٨غ ٠یار جْا٠ٜ ازح١اّی ك ٗكؼم ٗا

ؼاد ٠ا٤٣غ م٨ٚاّغ .1389# ٣ُؼات ةایغ ةا ٨٠و٨ع ٨٠رد ، ةؼام قؼکث در ةضخ ةایغ ٨٣ةث ةگیؼ٣غ ٗا

٤٦گاـ مضتث دیگؼم، صؼؼ ةؽ٣غ ك ٠ؽاص١ث ایساد  ٦یچ کؾ ٣تایغ، ةضخ ارجتاط داقح٥ ةاق٤غ

 .١ّٜ ٣ك٤یغ رئیؾ ٠أةا٥٣ ك ؿع٢ ٨٠زیا٥٣ یا ٣اظ٨قای٤غ ٣گ٨ییغ، ک٤غ

دارام الی٥ ٦ا  اؿث كزةا٣ی  ٦ام ٧٠ارتكؿی٥ٞ ام ًتیْی ةؼام پؼكرش ج٘كّؼ، دا٣ف ك   داؿحاف

 كؿی٥ٞ ة٥ داؿحافزػب  .ةغاف ك٨ٚؼ یاٗث ج٨اف ٠یک٥ ةا گـحؼش جسؼة٥ اؿث ك ؿ٨ٌصی از ٤ْ٠ا 

ك ج٘كّؼ درةارق آف اؿث ک٥ ای٢ ظ٨د ٣حیس٥ ج١ؼکؽ  داؿحافک٨دؾ ٠ـحٞؽـ پاؿط ّاً٘ی ک٨دؾ ة٥ 

 .#23، 1386$ٗیكؼ،  ة٥ ٨ًر ٠كّؼر چ٥ ة٥ م٨رت کٞی ك چ٥ زؽء ة٥ زؽء آف اؿث داؿحافةؼ 

، ادةیات ّكٙ ة٥ چ٨ف ٧٠ارت ٦ا ك ا٠كا٣اجی٦ـح٤غ ك  ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ اةؽار٦ایی ةؼام ج٘كّؼ ٦ا داؿحاف

اًالع ، ایساد زا٥ْ٠ کحاةع٨اف ك کاكقگؼ، ز٠ی٥٤ ام ةؼام ج٘كؼ ا٣حٛادم ك ٠تاصذ٥ درةارق ٨٠و٨ّات

پؼداظح٢ ة٥ ، ٠ضؼؾ ٨ٚم جعیٞی، ظالٚیّث کال٠ی ك جسـ١ی، داؿحافاز ٠یؼاث چ٤غ ٗؼ٤٦گی 

ّْاؿ ٦ام ٧٠ارت ؽكدف دا٣ف در ص٨زق زةاف، ؿاظحار٦ا ك ك  ق٤یغف ك مضتث کؼدف ةن٨رت ٗ ٗا
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 م در ٦ؼ ؿازق .ک٤٤غ را ةؼام ک٨دکاف ٗؼا٦ٟ ٠ی ارةؼد٦ام آف در ؿٌش ٕٝث، ز٥ٞ١ ك ٠ح٢ک

از ًؼیٙ پؼؿف،  .را ٨٠رد پؼؿف ٚؼار داد ٦ا آف ج٨اف ٠ی٤ّامؼ ٗؼاكا٣ی كز٨د دارد ک٥  ؿحافدا

، 1385ٗیكؼ، کیاف زادق، $ ق٨د ٠ی٠كعل  ٦ا آف٨٠و٨ّات ٧٠ٟ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥، پیاـ 

ؿازم ٗٞـ٥٘ ك ٗٞـ٥٘  ك اةؽار٦ام ٠عحٖٞ دیگؼ ٨٠زب پیادق داؿحافج٨اف گ٘ث،  پؾ ٠ی .155#

ة٤اةؼای٢ ٠ـأ٥ٝ م اؿاؿی ك ٦غؼ کٞی از ازؼام ای٢ پژك٦ف،  .ز٠ی٥٤ ایساد ك رقغ ج٘كؼ اؿث

ةؼرؿی جأدیؼ ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در ٠یؽاف رقغ ٗؼدم ك ازح١اّی آ٣اف اؿث ك ةؼام 

 .اؿ ٦ام زیؼ ٨٠رد ةؼرؿی ك كاکاكم ٚؼار گؼٗح٥ اؿثدؿحیاةی ة٥ ای٢ ٦غؼ، ؿؤ

 آیا ٣گؼش ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در صغ ٨ٌٞ٠ب اؿث؟

ج٘كؼ ك ژرؼ ا٣غیكی ک٨دکاف  ٦ام ٧٠ارتآیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در پؼكرش 

 ٠ؤدؼ اؿث؟

 ؼ اؿث؟آیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در رقغ ٗؼدم ک٨دکاف ٠ؤد

 آیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در رقغ ازح١اّی ک٨دکاف ٠ؤدؼ اؿث؟

 

 تحقیق قٌبؾی ضٍـ

 اةؽار از پژك٦كی ؿؤاالت ٠ا٦یث ك ٨٣ع جضٛیٙ، ٦غؼ ة٥ ج٨ز٥ ةا پژك٦كگؼ ٠ٌا٥ْٝ، ای٢ در

 دیغگاق، جضٛیٙ، ای٢ در .اؿث ٨١٣دق اؿح٘ادق# یاٗح٥ ؿاظحار ٣ی٥١ ك ١ّیٙ ٠ناصت٥$ ٠ناصت٥

 ةؼرؿی ٨٠رد ة٨د٣غ، قغق ا٣حعاب ٦غ٤١ٗغ م٨رت ة٥ ک٥ اةحغایی دكرق ٠ْٟٞ 21 دا٣فِ  ك تجسؼةیا

 ک٤٤غگاف، ٠كارکث ة٥ پژك٦ف ا٦غاؼِ  ةیاف از پؾ ٠ْٟٞ 21 ای٢ ٦ام ٠ناصت٥ کٞی٥ .گؼٗث ٚؼار

 ك ک٘ایث یا ك ةْغم ٦ام ٠ناصت٥ ةؼام الزـ ةازظ٨رد٦ام جا قغ ٨٣یؾ دؿث ةالٗام٥ٞ ك وتي

 .ة٨د دٚی٥ٛ 55 صغكد ک٤٤غگاف ٠كارکث ةا ٠ناصت٥ ٠غت ٠یا٣گی٢ .ق٨د ا٦ٟٗؼ ٦ا دادق اقتاع

 ركیكؼد از ٦ا آف جضٞیٜ ةؼام .اؿث ة٨دق ٠ناصت٥ ةؼ ٠تح٤ی کی٘ی م٦ا دادق پژك٦ف، ای٢ م٦ا دادق

٦ام  ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ ٦غؼ امٞی پژك٦ف، جضٞیٜ جسؼة٥ .اؿث قغق اؿح٘ادق جضٞیٞی -ج٨می٘ی
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 ة٨دق 1ةؼام ک٨دکاف اؿث، را٦تؼد ای٢ پژك٦ف از ٨٣ع پغیغار٣گارم١ْٞ٠اف ٠سؼم ًؼح ٗٞـ٥٘ 

ؼاد از پغیغق .اؿث در ٨ًؿ  ٦ا آف٦ایی اؿث ک٥  پغیغار٣گارم ركقی ةؼام جضٞیٜ ج٨می٘ی ك ٧ٟٗ ٗا

ر ای٢ را٦تؼد پژك٦كی، د .#٠1981:180ارج٢، ا٣غ $ ام ك یا قعنِی ظ٨د جسؼة٥ کؼدق ز٣غگی صؼ٥ٗ

ؼادم ک٥ آف را جسؼة٥ کؼدق ٠ـئ٥ٞ پژك٦ف از دركف ك ج٨ؿي  در .گیؼد ا٣غ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار ٠ی ٗا

 ؿؤاؿ چ٤غ ك ة٨د قغق ًؼاصی ٠ناصت٥ ز٧ث ٦غؼ، ةا راة٥ٌ در امٞی ؿؤاؿ 4 پژك٦ف ای٢

 ؿؤاؿ یك ةا ؿؤاؿ اكٝی٢ .اؿث قغق ٠ٌؼح اًالّات ج١ْیٙ ز٧ث ٠ناصت٥ زؼیاف در ٣یؽ ٗؼّی

 ةا ٠ح٤اؿب ك "اؿث؟ چگ٥٣٨ ک٨دکاف ةؼام ٗٞـ٥٘ ًؼح ة٥ ٣ـتث ق١ا ٣گؼش ".قغ قؼكع کٞی

م ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی  ةؼام ٠ٌا٥ْٝ .قغ ٠ٌؼح ةْغم ؿؤاالت ک٤٤غگاف ٠كارکث پاؿط

م  ص٨زق ٣ُؼاف ماصب٦ام ٠ناصت٥، ةا چ٤غ ج٢ از اؿاجیغ گؼكق ٨ّٞـ جؼةیحی ك ٣یؽ  پؼؿف

از ركش ٦ام ٠ناصت٥،  ١٦چ٤ی٢ ةؼام ؿ٤سف پایایی پؼؿف .٦ام کی٘ی ٠ك٨رت قغ پژك٦ف

ؽایی ٠كا٦غات  ک٥ ٣اَؼ ةؼ ٠ٛایـ٥ ك ٦ٟ ز٠اف ٦ٟپایایی   ٠ناصت٥ .اؿث، اؿح٘ادق قغ 2ز٠اف ٦ٟٗا

 یك در ٠٨٧٘٠ی ٝضاظ ة٥ ٠كاة٥ کغ٦ام .٣غقغ ج٨میٖ ك ة٤غم ًت٥ٛ کغگػارم، قغق ٨٣قح٥ ٦ام

 ٠كاة٥ ًتٛات ك دادق ٚؼار ًت٥ٛ یك در ٤ْ٠ایی ٝضاظ ة٥ ٠ؼجتي ٦ام ظ٨ق٥ ك گؼٗح٤غ ٚؼار ظ٨ق٥

 ةا ٠ناصت٥ از ٦ا دادق اقتاع .اٗثی ادا٥٠ ٦ا دادق اقتاع ة٥ رؿیغف جا ٦ا ٠ناصت٥ .قغ٣غ جٞ٘یٙ ٦ٟ در

 .اٗثی ادا٥٠ ًتٛات جكا٠ٜ جا ٦ا دادق جضٞیٜ ك آكرم ز١ِ كٝی قغ ایساد ةْغ ة٥ 14 ک٤٤غق ٠كارکث

 ٚؼار یغجأی ٨٠رد ك قغ ةؼگؼدا٣غق ک٤٤غگاف قؼکث ة٥ ٠سغدان  قغق اؿحعؼاج کغ٦ام ادا٥٠، در

 ٦ا یاٗح٥ ک٥ م٨رت ای٢ ة٥ قغ؛ اؿح٘ادق ٣یؽ ٠حعنل اٗؼاد ج٨ؿي ةاز٣گؼم از آف ةؼ ّالكق .گؼٗث

 ك آ٨٠زقی ٠ضیي ةا ٦ٟ ک٥ دیگؼم ٠ضٛٛی٢ ك ٢ٗ اظحیاراؿاجیغ در گیؼم ٣حیس٥ ك قغ جضٞیٜ

 .قغ جأییغ کار ٗؼآی٤غ ك گؼٗث ٚؼار ة٨د٣غ آق٤ا کی٘ی جضٛیٙ ةا ٦ٟ ك جضٛیٙ ٦غؼ
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2 Diachronic Reliability 
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 ّب آى هكرهبت ثب قًَسگبى هبحجِه -1جسٍل 

 ؿاة٥ٛ ؿ٢ کغ

 جغریؾ

 ؿاة٥ٛ ؿ٢ کغ جضنیالت ز٤ـیث

 جغریؾ

 جضنیالت ز٤ـیث

 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ ٠ؼد 25 47 12 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ زف 24 43 1

 ٝیـا٣ؾ ٠ؼد 29 50 13 ٝیـا٣ؾ زف 15 33 2

 ٝیـا٣ؾ ٠ؼد 17 38 14 ٝیـا٣ؾ زف 23 43 3

 ؾٝیـا٣ ٠ؼد 25 45 15 ٝیـا٣ؾ زف 16 38 4

 ٝیـا٣ؾ زف 25 44 16 ٝیـا٣ؾ زف 28 49 5

 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ زف 27 45 17 ٝیـا٣ؾ زف 29 49 6

 ٝیـا٣ؾ زف 20 40 18 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ زف 14 35 7

 ٝیـا٣ؾ زف 19 48 19 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ زف 11 36 8

 ٝیـا٣ؾ زف 25 44 20 ٝیـا٣ؾ زف 22 43 9

 ٝیـا٣ؾ ٨ٗؽ زف 13 42 21 ٝیـا٣ؾ زف 20 39 10

 ٝیـا٣ؾ زف 19 41 11

 

 کسگصاضی ثبظ زض ايي ههبحجِ ّب -2جسٍل 

 ج٘كؼ ا٣حٛادم ج٘كؼ اؿحغالٝی ج٘كؼ ٠ـئ٨ال٥٣
 ژرؼ ا٣غیكی

 

 ج٘كؼ ٗٞـ٘ی
اٗؽایف ٚغرت صٜ 

 ٠ـئ٥ٞ
 ج٘كؼاگا٦ا٥٣

 رقغ ٗؼدم

 

 ج٘كؼز١ْی کاكقگؼم ك جضٛیٙ ج٘كؼ ٤٠ُٟ ك ٤٠ٌٛی ک٤سكاكم ك پؼؿكگؼم

 اٗؽایف ج٨ا٣ایی یادگیؼم ةیاف اٗكارج٨ا٣ایی  ا٣ٌْاؼ پػیؼم ٚغرت صٜ ٠ـئ٥ٞ

اٗؽایف رٔتث ك 

 ج١ایٜ ة٥ یادگیؼم
 اٗؽایف اصـاس ٠ـئ٨ٝیث ظ٨دارزیاةی ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف  اؿحٛالؿ ٗكؼم ك ركا٣ی

اٗؽایف کی٘یث   ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف  اٗؽایف اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ اٗؽایف ّؽت ٣٘ؾ
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 ق٧ؼك٣غم ز٣غگی

ٚغرت ک٤حؼؿ ظ٨د ك 

 ک٤حؼؿ ٦یسا٣ات

اصـاس درؾ ك اٗؽایف 

 ١٦غردم
 ظ٨ب ق٤یغف کا٦ف اٗـؼدگی

اصحؼاـ ة٥ ّٛایغ 

 دیگؼاف

آق٤ایی ةا ٤ْ٠ی ك ٨٧٘٠ـ 

 ز٣غگی
 اٗؽایف جْا٠ٜ ازح١اّی رٔتث ة٥ کحاةع٨ا٣ی

 ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف 

 ظ٨دامالصی

٠كارکث ْٗاؿ ك ٤٠ُٟ 

 در کار٦ا
 رّایث ٨٣ةث

 یز٣غگاٗؽایف کی٘یث 

 زـ١ی ك ركصی#$

 ظ٨ب گ٨ش دادف ظ٨ب ظ٨ا٣غف ؼدفظ٨ب مضتث ک کا٦ف اؿحؼس

از  ز٠اف ٦ٟاؿح٘ادق 

 ص٨اس ٠عحٖٞ
 کٟ قغف ظساٝث کا٦ف جؼس کا٦ف ظٌام ک٨دکاف

 اٗؽایف ٧٠ارت ٥٣ گ٘ح٢ 
اٗؽایف ركصی٥ 

 ا٣حٛادپػیؼم
 ١٦غٝی ك ١٦غردم

 

 هحَضی اؾترطاج قسُ ّبی کس -3جسٍل 

 ٦ام ٧٠ارترقغ 

 ج٘كؼ
 رقغ ازح١اّی رقغ ٗؼدم

اٗؽایف رٔتث ة٥  کاكقگؼم ژرؼ ا٣غیكی

 یادگیؼم

 ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف 

 ق٧ؼك٣غم

اٗؽایف ٚغرت صٜ  ج٘كؼ ا٣حٛادم

 ٠ـئ٥ٞ

 ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف 

 ظ٨دارزیاةی

اٗؽایف اصـاس 

 ٠ـئ٨ٝیث

 ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف  پؼؿكگؼم ج٘كؼ اؿحغالٝی

مالصیظ٨دا  

 رّایث ٨٣ةث

 ٦ام ٧٠ارتاٗؽایف  اٗؽایف اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ ج٘كؼ ٠ـئ٨ال٥٣

 گ٨زةا٣ی كگ٘ح

٠كارکث ٤٠ُٟ ك 

ْٗاؿ در کار٦ام 
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 گؼك٦ی

ظ٨ا٣ی رٔتث ة٥ کحاب اٗؽایف ّؽت ٣٘ؾ ج٘كؼ آگا٦ا٥٣ اٗؽایف جْا٠ٜ  

كة٧ت٨د  ازح١اّی

 ركاةي ٠یاف ٗؼدم

ج٘كؼ ٤٠ُٟ ك 

 ؿیـح١ی

اٗؽایف ج٨ا٣ایی ةیاف 

 اٗكار

 ١٦غٝی ك ١٦غردم درؾ ٤ْ٠ام ز٣غگی

اٗؽایف ج٨ا٣ایی  ج٘كؼ ز١ْی

 یادگیؼم

زؼائٟ ظٌا $کا٦ف  ٣یاٗؽایف ٨٦ش ٦یسا

 ازح١اّی#

  اٗؽایف ة٧غاقث ركا٣ی اؿحٛالؿ ٗكؼم ك ركا٣ی ج٘كؼ ٤٠ٌٛی

  اٗؽایف ج٨اف جعیٜ اصحؼاـ ة٥ ّٛایغ دیگؼاف ج٘كؼ ظالؽ

اٗؽایف ج٨اف ج١ؼکؽ ك  

 ج٨ز٥ ك دٚث

گیؼم از  اٗؽایف ة٧ؼق

 ص٨اس ٠عحٖٞ

 

اٗؽایف ركصی٥ ا٣حٛاد  

 پػیؼم

اٗؽایف ٧٠ارت ٥٣ 

 گ٘ح٢

 

 

 ّب يبفتِ گعاضـ

٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ك ج٘ـیؼ ٠ضح٨ام  ٦ام پاؿطم اؿحعؼاج قغق ك ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠زا ةا ج٨ز٥ ة٥  در ای٢

 .ق٨د ٠ٌؼح قغق ج٨ؿي آ٣اف ة٥ ؿؤاالت پژك٦ف پؼداظح٥ ٠ی

 آیا ٣گؼش ٠سؼیاف ٣ـتث ة٥ ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در صغ ٨ٌٞ٠ب اؿث؟

٣گؼش ٠سؼیاف ة٨د؛ در ای٢ پژك٦ف ٠كعل  ک٥ اكٝی٢ ؿؤاؿ ٠ناصت٥ چگ٣٨گی ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢

م الزـ ك  گؼدیغ ک٥ ظ٨قتعحا٥٣ ٠سؼیاف ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ٣گؼقی ٠ذتث ك ا٣گیؽق

اٝتح٥ جْغادم از ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ٠ككالجی را ٠ٌؼح  .٨ٌٞ٠ةی در ارجتاط ةا ازؼام ًؼح دار٣غ

ؽایف ا٣گیؽقج٨ا٣ ٠ی ٦ا آف٠ی ٨١٣د٣غ ک٥ صٜ  ؛ ة٥ ٨ًر ٠ذاؿ ٠ناصت٥ ی ق٨دم آ٣اف ٤٠ح٧ غ ة٥ ٗا
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ام کاش در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠غارس ٠سؼم ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام »کؼد٣غک٥ ٠ٌؼح  8ق٣٨غق ق١ارق 

را  جا ج١ا٠ی ١ْٞ٠ی٢ ای٢ ًؼح ک٨دکاف ؿاّث ظامی جضث ١٦ی٢ ٨٤ّاف در ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٨د

غکی از زیؼا جْغاد ا٣ .٦ام ٠ح٘اكت ١ْٞ٠ی٢ ٠حىؼر ٣ك٣٨غ زغم ةگیؼ٣غ جا ةچ٥ ٦ا ة٥ ظاًؼ ٣گؼش

١٦كاراف ة٥ دٝیٜ ّغـ اٝحؽاـ ٚا٣٨٣ی ك ٣ت٨دف ًؼح در ةؼ٣ا٥٠ درؿی رؿ١ی، آف را ة٥ درؿحی ك 

ْا ةؼام ةچ٥ ٦ام چ٤ی٢ کالؿ٧ایی ٠حأؿٟ٘ ازؼا ١٣ی ٤٠ُٟ @١٣ای٤غ ك كٚا . 

ج٘كؼ ك ژرؼ ا٣غیكی ک٨دکاف  ٦ام ٧٠ارتآیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در پؼكرش 

 ٠ؤدؼ اؿث؟

٠ناصت٥ ةا ٠سؼیاف صاکی از ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ ًؼح ٨ٗؽ در پؼكرش ا٨٣اع  ٣حایر صامٜ از 

اف از ز٥ٞ١ ج٘كؼ ا٣حٛادم، ج٘كؼ اؿحغالٝی، ج٘كؼ ٠ـؤال٥٣، ج٘كؼ آگا٦ا٥٣، ج٘كؼ آ٨٠ز دا٣فج٘كؼ در 

ك در ٧٣ایث ج٘كؼ ز١ْی ك ١٦چ٤ی٢ ژرؼ ا٣غیكی آ٣اف ةـیار ٠ؤدؼ  ، ج٘كؼ ظالؽ٤٠ُٟ ك ٤٠ٌٛی

؛ ة٥ ٨ًر اف داقح٥ اؿثآ٨٠ز دا٣فٝب ٨ٗؽ ٣كاف از جأدیؼ قگؼؼ ًؼح در ة٨دق اؿث ك جضٞیٜ ٠ٌا

در گػقح٥ ٨٠ِٚ پؼؿیغف ؿؤاؿ ةیكحؼ ة٥ »٠ٌؼح ٨١٣د٣غ ک٥  3کغ م  ٠ذاؿ ٠كارکث ک٤٤غق

کؼدـ كٝی  ؿؤاؿ ٠ی ٦ا آفکؼدـ ك از  ٠ی٦ام ظ٨د را ةاال ةؼدق ة٨د٣غ ج٨ز٥  آ٨٠زا٣ی ک٥ دؿث دا٣ف 

ؽكدق قغ ةٞك٥ ة٥ جأ٠ٜ ٠غارم ةچ٥ رقغ صؼ٥ٗةا ازؼام ای٢ ًؼح ٥٣ ج٧٤ا ة٥  ٦ا ٣یؽ  ام ظ٨دـ ٗا

ؿ٨اؿ  ٦ا آف٦ایكاف از  ٦ا دریاٗح٥ ة٨د٣غ ک٥ ةا ةاال ةؼدف ؿؼیِ دؿث ک١ك زیادم قغ زیؼا ةچ٥

 .@پاؿط د٤٦غ ٣ع٨ا٦غ قغ ك ةایغ پؾ از ٗكؼ کؼدف ك ٠ك٨رت ةا دكؿحا٣كاف

اف ةا یكغیگؼ ٠عاٖٝ ة٨د٣غ، آ٨٠ز ا٣فدک٥  ز٠ا٣ی»ةیاف داقح٤غ ٣یؽ  10کغ م  ٠ناصت٥ ق٣٨غق 

آ٨٠ظح٥ ة٨دـ  ٦ا آفزیؼا در اةحغام ازؼام ًؼح ة٥  .٨١٣د٣غ صح١ان ةایغ دالیٜ ظ٨د را ارائ٥ ٠ی

ٙ ٦ـح٤غ، کارت ؿتؽ ك ٤٦گاـ ٠عاٝ٘ث کارت ٚؼ٠ؽ را ةاال  ٤٦گا٠ی ٦ا  کارتةتؼ٣غ $ک٥ ةا ٗؼدم ٨٠ٗا

ةایغ دالیٜ ظ٨د را ٣یؽ ةیاف ک٤٤غ ك ة٥ ١٦ی٢ ٦ا ج٧ی٥ قغق ة٨د# ك صح١ا  در اةحغام ًؼح ج٨ؿي ةچ٥

ا٣غ ک٥ ة٥ ظ٨ةی ك ةا دٝیٜ ا٣حٛاد ١٣ای٤غ ك چ٨ف دٝیٜ دار٣غ ٨٠زب  ٦ا ّادت کؼدق دٝیٜ ةچ٥

ی٤ْی ٦ٟ ج٘كؼ ا٣حٛادم دار٣غ ك ٦ٟ ا٣حٛاد پػیؼ٣غ ك صحی گا٦ی  .٣اراصحی ٦یچیك ٣ع٨ا٦غ قغ
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$پؼكرش ج٘كؼ  ٜ ٤٠ٌٛی ٦ـث یا ٣یـثکؼد٣غ ک٥ ای٢ دٝی اكٚات دالیٜ یكغیگؼ را ٣یؽ ٣ٛغ ٠ی

 .@٤٠ٌٛی#

 آیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در رقغ ٗؼدم ک٨دکاف ٠ؤدؼ اؿث؟

ؽایف  ٦ام پاؿط  ٠ناصت٥ ق٣٨غگاف، صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در ٗا

ؽایف ج٨ا٣ایی یادگیؼم،  ٚغرت صٜ ٠ـئ٥ٞ، ک٤سكاكم ك پؼؿكگؼم، کاكقگؼم ك جضٛیٙ، ٗا

ؽایف ّؽت ٣٘ؾ ٥ؽایف اّح١اد ةٗا كار، اؿحٛالؿ ٗكؼم ك ٧٠ارت ٥٣ گ٘ح٢ ٣٘ؾ، ٗا ، ج٨ا٣ایی ةیاف ٗا

ؽایف  ؽایف رٔتث ك ج١ایٜ ة٥ یادگیؼم، ٗا ظ٨دارزیاةی ك ظ٨دامالصی،  ٦ام ٧٠ارتك ركا٣ی، ٗا

ؽایف  ظ٨ب گ٨ش کؼدف ك ق٤یغف ك مضتث کؼدف ك ظ٨ا٣غف#، گ٘حگ٨ $زةا٣ی ك  ٦ام ٧٠ارتٗا

ؽایف ٨٦ش رٔتث ة٥ کحاةع ٚغرت ک٤حؼؿ ٦یسا٣ات $ یسا٣ی٨٦ا٣ی، دریاٗث ٤ْ٠ام ز٣غگی، ٗا

ؽایف ة٧غاقث ركا٣ی ك اصحؼاـ ة٥ ّٛایغ دیگؼاف ٠ؤدؼ ة٨دق اؿث  ٠2كارکث ک٤٤غق کغ  .ظ٨د#، ٗا

ج٨اف ةا ٗٞـ٥٘ ةؼام  ز٣غگی را ٠ی ٦ام ٧٠ارتة٥ ٣ُؼ ٢٠ ج١اـ »ک٥ در ای٢ راؿحا ةیاف داقح٤غ 

ق٣٨غ ك ٥١٦ چیؽ را جضٛیٙ کؼدق،  ا ٠ذٜ یك دا٣ك٤١غ ک٨چ٨ٝ٨ ٠ی٦ ةچ٥ .ک٨دکاف آ٨٠زش داد

در گػقح٥ ک٥ ة٥  .ةؼ٣غ ک٥ ظ٨دقاف ْٗاال٥٣ در صاؿ یادگیؼم ٠ٌاٝب ٦ـح٤غ پؼؿ٤غ ك ٝػت ٠ی ٠ی

آ٨٠زاف صغاکذؼ دق دٚی٥ٛ ج١ؼکؽ دار٣غ  دیغـ ک٥ دا٣ف کؼدـ، ٠ی جی جغریؾ ٠ی٦ام ؿ٢ ركش

ک٤ٟ ة٥  ٥ ةؼام ک٨دکاف ك پژك٦ف ٠غارم جغریؾ ٠یكٝی كٚحی دركس ٠عحٖٞ را ة٥ ركش ٗٞـ٘

 .@ا٣ٟ جا آظؼ ؿاّث، ْٗاال٥٣ در یادگیؼم ٠كارکث دار٣غآ٨٠ز دا٣فةی٤ٟ ک٥  كو٨ح ٠ی

 آیا ازؼام ًؼح ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در رقغ ازح١اّی ک٨دکاف ٠ؤدؼ اؿث؟

ؽایف    ٦ام ٧٠ارتةؼاؿاس ٣حایر صامٜ از ای٢ پژك٦ف، ازؼام ًؼح ٨ٗؽ ٨٠زب ٗا

ؽایف اصـاس ٠ـئ٨ٝیث، رّایث ٨٣ةث، ق٧ؼ ١٦غٝی ك ١٦غردم ةا دیگؼاف، کا٦ف ظٌا ك٣غم، ٗا

ؽایف جْا٠ٜ ازح١اّی قغق كاف، آ٨٠ز دا٣فدر   ةـیارم از ٠كارکث ْٗاؿ ك ٤٠ُٟ در کار٦ا كٗا

 م پای٥ای٢ ًؼح در ج١اـ ٣ٛاط کك٨ر ة٥ ازؼا درآیغ ك از  ةایـث ٠ی٠ناصت٥ ق٣٨غگاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ 

١٦ؼاق ةچ٥ ٦ا گؼدد  ٣ی٨٣ز٨ا م کٟ کٟ در ةؼ٣ا٥٠ درؿی ةچ٥ ٦ا كارد قغق ك جا دكرقپیف دةـحا٣ی 

جْغاد زیادم از ام ک٥  ٠ـئ٥ٞ .دی٥٤ گؼددك در ةچ٥ ٦ا ٧٣ا کا٠ٜ ظ٨د را داقح٥ دیؼجا ةح٨ا٣غ جأ
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٨١٣د٣غ، چی٤ف ٠یؽ ك  ٠كارکث ک٤٤غگاف در راة٥ٌ ةا پؼكرش ازح١اّی ک٨دکاف ٠ٌؼح ٠ی

آ٨٠زاف را ةا  م دا٣ف ك جْا٠الت چ٧ؼق ة٥ چ٧ؼق ٦ا آفاف ة٨د ک٥ گؼك٦ت٤غم آ٨٠ز ٦ام دا٣ف ٣ی١كث

١اّات زحدر ةـیارم از ٨٠اِٚ از ١٣ازظا٥٣ ك یا ؿا٢ٝ ا ٦ا آفک٤غ ك جْغادم از  ٠ككٜ ركة٥ رك ٠ی

 .٨١٣د٣غ ٠غرؿ٥ اؿح٘ادق ٠ی
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 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

٥ ةؼام ک٨دکاف دارام ؿ٥ ٦ام ًؼح ٗٞـ٘ ٦ام ای٢ پژك٦ف ٣كا٣گؼ آف اؿث ک٥ پیا٠غ یاٗح٥

٦ؼ ةاقغ ک٥  ٠ی "رقغ ازح١اّی"ك "رقغ ٗؼدم"، "ج٘كؼ ٦ام ٧٠ارترقغ "م امٞی قا٠ٜ ٠ؤ٥٘ٝ

٠حْغدم ٦ـح٤غ ک٥ ة٥ جؼجیب ٦ام  ٦ا ة٥ ٨٤ّاف ٠ض٨ر، ظ٨د قا٠ٜ قاظل کغاـ از ای٢ ٠ؤ٥٘ٝ

٥٣، ج٘كؼ ژرؼ ا٣غیكی، ج٘كؼ ا٣حٛادم، ج٘كؼ اؿحغالٝی، ج٘كؼ ٠ـئ٨القا٠ٜ:  "ج٘كؼ ٦ام ٧٠ارت"

٦ا  ةاقغ ک٥ ای٢ یاٗح٥ آگا٦ا٥٣، ج٘كؼ ٤٠ُٟ ك ٤٠ٌٛی، ج٘كؼ ز١ْی، ج٘كؼ ٤٠ٌٛی ك ج٘كؼ ظالؽ ٠ی

#، 1392$ ی٠ؼّك#، ق٨قحؼم، م٘ایی ٠ٛغـ ك ١٦1385كاراف $٦ام م٘ایی ٠ٛغـ ك  ةا پژك٦ف

# ك چاف ی٨ؾ ک٤گ ك ٠1392ا٦ؼكزادق $#، ٣1386ژاد $ #، ٣ازی ك ٚاوی1388$ یؼق٘یْیاف٠

قا٠ٜ:  "رقغ ٗؼدم" ٦ام ٧٠ارت٦ام ای٢ پژك٦ف در  یاٗح٥ .ظ٨ا٣ی دارد # 2007ٟ٦ف $١٦كارا٣

ؽایف ج٨ا٣ایی  ؽایف ٚغرت صٜ ٠ـئ٥ٞ، ک٤سكاكم ك پؼؿكگؼم، کاكقگؼم ك جضٛیٙ، ٗا ٗا

ؽایف اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ كّؽت ٣٘ؾ، ج٨ا٣ایی ةیاف اٗكار، اؿحٛالؿ ٗكؼم ك ركا٣ی،  یادگیؼم، ٗا

ؽایف رٔتث ك ج١ایٜ ة٥ یادگ ؽایف ٗا ؽایف  ٦ام ٧٠ارتیؼم، ٗا ظ٨دارزیاةی ك ظ٨دامالصی، ٗا

ظ٨ب گ٨ش کؼدف ك ق٤یغف ك مضتث کؼدف ك ظ٨ا٣غف#، رٔتث ة٥ گ٘حگ٨ $زةا٣ی ك  ٦ام ٧٠ارت

ؽایف ٨٦ش  ؽایف $ یسا٣ی٦کحاةع٨ا٣ی، دریاٗث ٤ْ٠ام ز٣غگی، ٗا ٚغرت ک٤حؼؿ ٦یسا٣ات ظ٨د#، ٗا

ـؼدگی، جؼس ك ظساٝث#، ا ٠ذٜکی٘یث ز٣غگی، زـ١ی ك ركصی $ یركا٣ة٧غاقث  وٌؼاب، ٗا

ؽایف  ؽایف ج٨اف ج١ؼکؽ، ج٨ز٥ ك دٚث، ٗا ؽایف ج٨اف جعیٜ، ٗا اصحؼاـ ة٥ ّٛایغ دیگؼاف، ٗا

ؽایف ركصی٥ ا٣حٛادپػیؼم ة٧ؼق ؽایف ٧٠ارت ٥٣ گ٘ح٢ ك ٗا ةاقغ ک٥  ٠ی گیؼم از ص٨اس ٠عحٖٞ، ٗا

#، ٠ض١غم ك ٣1386ژاد $ #، ٣ازی ك ٚاوی١٦1389كاراف $٦ام ٦غایحی ك  ٦ا ةا پژك٦ف ای٢ یاٗح٥

رقغ "م ٦ام اظیؼ در ٠ؤ٥٘ٝ یاٗح٥ .ظ٨ا٣ی دارد # 1388ٟ٦$ یؼق٘یْیاف٠# ك ١٦1391كاراف $

ؽایف  ٣یؽ قا٠ٜ: "ازح١اّی ؽایف اصـاس ٠ـئ٨ٝیث، رّایث ٨٣ةث،  ٦ام ٧٠ارتٗا ق٧ؼك٣غم، ٗا

ؽایف جْا٠ٜ ازح١اّی ك ة٧ت٨د ركاةي ٠یاف ٗؼدم،  ١٦غٝی ك ٠كارکث ْٗاؿ ك ٤٠ُٟ در کار٦ا، ٗا

٦ام ٦غایحی ك  ٦ا ةا پژك٦ف ک٥ ای٢ یاٗح٥ ةاقغ ١٦غردم ك کا٦ف ظٌا ك زؼائٟ ازح١اّی ٠ی
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# 1388$ یؼق٘یْیاف٠ك  #٣1386ژاد $ #، ٣ازی ك ٚاوی1387ر٠ىا٣پ٨ر $#، ١٦1388كاراف $

 .١٣ایغ را جأییغ ٠ی ٦ا آفك٣حایر  ظ٨ا٣ی داقح٥ ٦ٟ

ا٣حٛاؿ ٠٨ْٞ٠ات ك ٧٠ارت ٦ا ٠ی دا٤٣غ ك صاؿ آ٨٠زقی ١ّغجان كَی٥٘ ظ٨د را  ٦ام ٣ُاـا٠ؼكزق  

از ای٢ رك  .آ٣ك٥ گـحؼش ٤ٗاكرم اًالّات ؿتب قغق جا ٠ضح٨ام ٨ّٞـ ةـؼّث جٕییؼ ک٤غ

اؿاؿی ز٧ث کـب اًاّلّات،  ٦ام ٧٠ارتة٥ ٨ُ٤٠ر آ٨٠زش  ةایـث ٠یآ٨٠زقی  ٦ام ٣ُاـ

ٗؼاگیؼ ةح٨ا٣غ ظ٨د ة٥ ظٞٙ  ١٣ای٤غ، ة٥ ٣ض٨م ک٥ ریؽم ةؼ٣ا٥٠ؿاز٠ا٣غ٦ی اًاّلّات ك اؿح٘ادق از آف 

اٝگ٨م صاکٟ ةؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ةیكحؼ ص٨ؿ ٠ض٨ر صا٥ُٗ  .#٠1392ا٦ؼكزادق، ةپؼدازد $دا٣ف 

آ٨٠زقی، اكٝی٢ ٦غؼ جْٞیٟ ك جؼةیث ک٥  ٦ام ٣ُاـ٠غارم اؿث ك ای٢ اٝگ٨ ةاّخ قغق اؿث ک٥ 

٨ؿ ة٤یادی٢ ١٦اف پؼكرش ق٧ؼك٣غا٣ی ٠ح٘كؼ ك ٨ْٛ٠ؿ اؿث را ة٥ ٗؼا٨٠قی ةـپار٣غ $ؿ٤غ جض

 .یی ٗؼ٦یعح٥ ك ٠ح٘كؼ٦ا آفاؿث، ا٣ـ ٦ا آفارزش ٠غارس ة٥ جؼةیث ا٣ـ .#1390آ٨٠زش ك پؼكرش،

ّٛاد ك ظالؽ را در  ة٥ ٣ض٨م  .اف پؼكرش د٤٦غآ٨٠ز دا٣ف٠غارس ةایغ ج٨ا٣ایی ج٘كّؼ، ةعن٨ص ج٘كّؼ ٣

ىاكت مضیش ک٥ ةح٨ا٤٣غ قعنان درةارق ا٨٠ر ٠عحٖٞ ا٣غیك٥ ک٤٤غ ك ة٨ٌر ٠ـحغؿ ك ٤٠ٌٛی، ة٥ ٚ

در  #P4Cةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف $ .دؿث یاٗح٥، درؿث را از ٣ادرؿث جكعیل د٤٦غ

مغد اؿث جا قاگؼداف ةا اؿح٘ادق از قی٨ق ج٘كّؼ ٗٞـ٘ی، ماصب ذ٤٦ی ٗٞـ٘ی قغق ك ةح٨ا٤٣غ ةا 

ؼاط  كج٘ؼیي ة٥ جسؽی٥ ك جضٞیٜ ا٨٠ر ٠عحٖٞ ةپؼداز٣غ ك از ٣گا٦ی کٜ ٣گؼ ك زا٠ِ، ةغكر از ٗا

ّْاٝیّث ٗكؼم ظ٨د ز٧ث صٜ ٠ـائٜ ركز٠ؼق ز٣غگی ة٧ؼق ٤٠غ ق٣٨غ  .#1392$٠ا٦ؼكزادق،  .ٗ

اف ةا ٠٘ا٦یٟ آ٨٠ز دا٣فج٨اف گ٘ث ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در آق٤ا ؿاظح٢  ٠ی 

ج٘كؼ  ٦ام ٧٠ارتك  پػیؼم زا٥ْ٠ق٧ؼك٣غم، ركاةي در زا٥ْ٠ ك  ٦ام ٧٠ارتز٣غگی ازح١اّی، 

٨ف پؼكرش ركصی٥ م جضٛیٙ، جْٜٛ، ج٘كؼ، ٣ٛغ ك اةحكار زؽك ا٦غاؼ ةؼ٣ا٥٠ ةـیار٠ؤدؼ ة٨دق ك چ

گ٘ث ک٥ ای٢ ةؼ٣ا٥٠ در  ج٨اف ٠یدرؿی ٠ٞی از ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث؛ پؾ 

ةایغ اذّاف داقث ک٥  .راؿحام ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش گاـ ةؼداقح٥ اؿث

ؿ، داكرم، ظالٚیث ك اةحكار، ج٘كؼ ا٣حٛادم، کارةؼد مضیش ی چ٨ف اؿحغال٦ای ٧٠ارتاف ةا آ٨٠ز دا٣ف
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ك ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در جالش اؿث  ةاق٤غ ٠ی٠ْیار٦ا ك ٠٘ا٦یٟ ازح١اّی ٨١٦ارق ٨٠از٥ 

٦ا را ةؼام  از ای٢ ٧٠ارت گیؼم ة٧ؼقجا ای٢ ٠٘ا٦یٟ را ةؼام آ٣اف ٤ْ٠ادار ؿازد ك کارةؼد ٝؽكـ 

در  .ای٢ ًؼیٙ ةؼ کی٘یث ز٣غگی ٗؼدم ك ازح١اّی آ٣اف ةی٘ؽایغاف ةیاف ١٣ایغ جا از آ٨٠ز دا٣ف

از  ق٨د ٠یةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف، ٠ْؼٗث از ًؼیٙ ٧ٟٗ ك درؾ ارجتاط ا٨٠ر ةا یكغیگؼ صامٜ 

غ ةا ةنیؼت یاٗح٢ ة٥ ا٨٠ر ة٥ جٕییؼ ٤٠ف، ّادات، ظ٨اؿث ٦ا ك ج١ایالت ك ج٨ا٣ ٠یای٢ رك ٗؼد 

ذ٤٦ی ك  ٦ام ج٨ا٣اییةؼام ج٨ٛیث ای٢  .#1986،99ٝی٨یغ،كرزد $ ةاالظؼق ٚىاكت ك داكرم ٠تادرت

دكراف دا٣كگاق دیؼ اؿث ك اگؼ ركصیاجی ١٦چ٨ف ک٤سكاكم در دكراف  #ا٨٣اع ج٘كؼ$اؿحغالٝی 

در  .غ اصیا ق٨دج٨ا٣ ١یک٨دکی ج٨ٛیث ٣ك٨د ةٞك٥ ةا آ٨٠زش ٦ایی از ةی٢ ةؼكد، دیگؼ در ةؽرگـاٝی ٣

از  #٣1389ازی، $ک٤سكاكم ةایغ از دكراف ک٨دکی آٔاز ق٨د  ج٘كؼ ك ٦ام ٧٠ارت٣حیس٥، ج٨ٛیث 

ای٢ رك چ٤ا٣چ٥ ازح١اع پژك٦كی ة٥ قی٨ق درؿث پیف ةؼكد ك در راؿحام ا٦غاؼ از پیف جْیی٢ 

قغق ام ٣ُیؼ ا٦غاٗی ک٥ پژك٦ف صاوؼ در پی آف ة٨دق اؿث، گاـ ةؼدارد، صامٜ کار پؼكرش 

ؿاس ج٘كّؼ ٤٠ٌٛی جن١یٟ ةگیؼ٣غ، ٗكؼ ک٤٤غ ك ٣ـٞی اؿث ک٥ ٚادر ظ٨ا٤٦غ ة٨د در ازح١اع ةؼ ا

ِ ةا ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٨٠رد ٣ُؼ، ک٨دکاف ٥٣  .٦یسا٣اجكاف را در ٨ٝام ج٘كّؼ ٤٠ٌٛی، جسؼة٥ ک٤٤غ در كٚا

ةٞك٥  ق٣٨غ ٠یج٧٤ا ة٥ ج٘كّؼ در ؿ٨ٌح ةاال دؿث یاٗح٥ ك از ٨٦ش ٦یسا٣ی ةاالجؼم ةؼظ٨ردار 

ق٧ؼك٣غا٣ی آگاق جؼ ةاق٤غ ك  .ا٠ؼكز ٚغ ّٟٞ ک٤٤غ٤غ در ٠ٛاةٜ كؿ٨ؿ٥ ك ج٤اٚىات د٣یام ج٨ا٣ ٠ی

روایی، ق٘یِ آةادم، ٚائغم، دالكر، $ یز٣غگ٠ـئ٨ؿ جؼ ٣ـتث ة٥ دك را٦ی ٦ام  .٠ـئ٨ؿ جؼ

٠ٛن٨د از ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف آف اؿث ک٥ ة٥ ک٨دکاف ٗؼمث  .#1392اؿ١ْیٞی، 

 .#1986،99ؿث یاة٤غ $ٝی٨یغ،دادق ق٨د جا ة٥ قی٨ق ظ٨د ١ّٜ ٨١٣دق ك ة٥ اؿحٛالؿ ٗكؼم د

ك ة٥ ٣ض٨ ٠ـحغؿ، ا٨٠ر را ٣ٛادا٥٣ ارزیاةی ک٤٤غ ك ة٥  ظالٚا٥٣ ةی٤غیك٤غ ك ةا اؿح٘ادق از ج٘كّؼ ٤٠ٌٛی

ؼادم ٠ح٘كؼجؼ، ٤٠ٌْٖ جؼ ك ٤٠ٌٛی جؼ جتغیٜ ق٣٨غ ای٢ ا٠ؼ ٠ضٛٙ ٣ع٨ا٦غ قغ  .٨ٚؿ ٗیكؼ ة٥ ٗا

١ّٞاف ة٥ قی٨ق ٠گؼ آ٣ك٥ چ٨ف آیؽ٣ؼ آ٨٠زش را ٤٦ؼ ةغا٣یٟ ی٤ْی ١ّٜ کؼدف ام ٨٣ $آیؽ٣ؼ،  ٠ْ

1970 ،153#. 
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 هٌبثغ

، ةؼرؿی ركیكؼد٦ام ٠عحٖٞ در ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ك #1387$ .صـی٤ی، ؿیغ صـاـ

اةحغایی ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف، پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی  م دكرق٣ـتث آف ةا ةؼ٣ا٥٠ درؿی 

 .ارقغ، دا٣كگاق ج٧ؼاف

 .#1392$ .٥؛ ٚائغم، یضیی؛ دالكر، ّٞی ك اؿ١ْیٞی، ٠ْن٥٠٨روایی، ١٦ا؛ ق٘یِ آةادم، ّتغاٝ

ةؼرؿی ادؼةعكی ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ة٥ قی٨ق ازح١اع پژك٦كی در اٗؽایف 

 .30ق١ارق  .ٗن٤ٞا٥٠ ركا٣ك٤اؿی جؼةیحی .٨٦ش ٦یسا٣ی دظحؼاف دةیؼؿحا٣ی

ازح١اع پژك٦ی ةؼ پؼكرش جأدیؼ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف ةا ركش  .#1387ر٠ىا٣پ٨ر، $

 .دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا .پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ .ق٧ؼك٣غم ٦ام ٧٠ارت

ةؼرؿی ٨٧٘٠ـ ك ٣ٛف ٗٞـ٥٘ درٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ركش  .#1390$ .ؿحارم، ّٞی

 .1ق١ارق  .پژك٦كی-ٗن٤ٞا٥٠ ١ّٞی .ٟٚ .٠حی٨ ٝیپ٢١

٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی آراء  .#1392$ .ق٨قحؼم، اکؼـ؛ م٘ایی ٠ٛغـ، ٠ـ٨ْد ك ٠ؼّكی، ٤٠ن٨ر

پژك٦ف  .جؼةیحی ژاف پیاژق ك ٠حی٨ ٝیپ٢١ ةا جأکیغ ةؼ ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف

 .٣3ا٥٠ ٠تا٣ی جْٞیٟ ك جؼةیث، 

م٘ایی ٠ٛغـ، ٠ـ٨ْد؛ ٠ؼّكی، ؿیغ٤٠ن٨ر؛ پاؾ ؿؼقث، ٠ض١غزْ٘ؼ؛ ةاٚؼم، ظـؼك ك 

در ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ٗٞـ٥٘  ةؼرؿی جأدیؼ ركش ازح١اع پژك٦كی .#1385$ .ؿپاؿی، صـی٢

اف پـؼ پای٥ ؿ٨ـ را١٤٦ایی ٠غرؿ٥ آ٨٠ز دا٣فاؿحغالؿ  ٦ام ٧٠ارتة٥ ک٨دکاف ةؼ پؼكرش 

 .13 ق١ارق ٠س٥ٞ ٨ّٞـ جؼةیحی ك ركا٣ك٤اؿی، .٥٣٨١٣ دكٝحی ا٨٦از

، ةؼرؿی جٌتیٛی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ در پای٥ ؿ٨ـ #1390$ .م١غم، پؼكی٢ ك دیگؼاف

، 12ك  11ةا ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف در پای٥ دةیؼؿحاف ك پیف دا٣كگا٦ی 

 .106ج٧ؼاف، ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث، ق١ارق 

 .ا٨٦از: ا٣حكارات رؿف .جؼز٥١ ٗؼكغ کیاف زادق .آ٨٠زش ك ج٘كؼ .#1385$ .ٗیكؼ، راةؼت
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ج٧ؼاف:  .جؼز٥١ قا٦ؼم ٤ٝگؼكدم .٧ایی ةؼام ٗكؼ کؼدفداؿحا٣ .#1386$ .ٗیكؼ، راةؼت

 .ـ ا٣ـا٣ی ك ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گیپژك٦كگاق ٨ّٞ

جؼز٥١ م٘ایی ٠ٛغـ، ٠ـ٨ْد ك ٣ساریاف،  .آ٨٠زش ج٘كؼ ة٥ ک٨دکاف .#1391$ .ٗیكؼ، راةؼت

 .گ٨زاف .ا٨٦از .اٗـا٥٣

 .ا٣حكارات دكاكی٢ .ج٧ؼاف .آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف .#1382$ .ٚائغم، یضیی

ا٣حكارات  .ج٧ؼاف .آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف ةؼرؿی ٠تا٣ی ٣ُؼم .#1383$ .ٚائغم، یضیی

 .دكاكی٢

 .چاپ اكؿ .ییژآ .ج٧ؼاف .ٗیٞـ٨ٗاف ک٨چك ک٨دکاف ة٥ ٨٤ّاف ٗیٞـ٨ؼ .#1389$ .ٚائغم، یضیی

جؼز٥١ اصـا٥٣  .ک٤غ ك کاكم ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف 1 مٗكؼ٧ام داؿحا٣ .#1384$ .کٟ، ٗیٞیپ

 .ج٧ؼاف: ا٠یؼکتیؼ .ةاٚؼم

ٗن٤ٞا٥٠  .زایگاق ج٘كؼ ا٣حٛادم آ٨٠زش ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف ك .#1392$ .٠ا٦ؼكزادق، ًیت٥

 .30ق١ارق  .پژك٦ف در ٠ـائٜ جْٞیٟ ك جؼةیث

 .ج٧ؼاف: ا٣حكارات ؿ١ث .جؼز٥١ ظغایار اةیٞی .آ٨٠زش ج٘كؼ ا٣حٛادم .#1374$ .٠ایؼز، چث

جأدیؼ ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘  .#1391$ .٠ض١غم، ٠ا٣غا٣ا؛ قٛاٚی، ٗؼ٦اد ك آٚای٨ؿ٘ی، ّٞیؼوا

ق١ارق  .ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث .ك پیكؼٗث درس ریاوی ٤٠ٌٛی ةؼام ک٨دکاف ةؼ ٨٦ش

113. 

کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف، رقغ درةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗٞـ٥٘  ٦ام كیژگی، #1383$ .٠ٞكی، ٗعؼم

 .2آ٨٠زقی ٠ْارؼ اؿال٠ی، ق١ارق 

ـئ٥ٞ از ًؼیٙ آ٨٠زش ٠جتیی٢ پؼكرش ج٨ا٣ایی صٜ  .#1388$ .٠یؼق٘یْیاف، اقؼؼ اٝـادات

 .دا٣كگاق اٝؽ٦ؼا .٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغپایاف  .ٗٞـ٥٘ ة٥ ک٨دکاف

ک٤غ ك کاك ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف $گ٘ث ك گ٨ ةا پیكگا٠اف#،  .#1387$ .٣ازی، ؿْیغ

 .٠ناصت٥ ةا ٝیپ٢١، ج٧ؼاف: پژك٦كگاق ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ك ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گی
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كگا٠اف#، ک٤غ ك کاك ٗٞـ٘ی ةؼام ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف $گ٘ث ك گ٨ ةا پی .#1389$ .٣ازی، ؿْیغ

 .٠ناصت٥ ةا ٝیپ٢١، ج٧ؼاف: پژك٦كگاق ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ك ٠ٌاْٝات ٗؼ٤٦گی

، ةؼرؿی ٣حایر ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ركم #1386$٣ازی، ؿْیغ، ٚاوی ٣ژاد، پؼكا٥٣ 

اؿحغالٝی ك ١ّٞكؼد رٗحارم ک٨دکاف، ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿی، ق١ارق  ٦ام ٧٠ارت

7. 

ةؼرؿی  .#1389$ .ضیی؛ ق٘یِ آةادم، ّتغهلل ك ی٣٨ـی، ٔال٠ؼوای ٦غایحی، ٧٠ؼ٨٣ش؛ ٚائغم،

جادیؼ ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ة٥ م٨رت ازح١اع پژك٦كی ةؼ اٗؽایف ّؽت 

، 35م ٠كاكرق، ٦ا پژك٦فجازق ٦ا ك  .اف ٠ٌِٛ اةحغایی ق٧ؼ ج٧ؼافآ٨٠ز دا٣ف٣٘ؾ در 

48-23. 

ةؼرؿی  .#1388$ . ك ی٣٨ـی، ٔال٠ؼوا٦غایحی، ٧٠ؼ٨٣ش؛ ٚائغم، یضیی؛ ق٘یِ آةادم، ّتغهلل

جادیؼ ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ٗٞـ٥٘ ةؼام ک٨دکاف ة٥ م٨رت ازح١اع پژك٦كی ةؼ ة٧ت٨د ركاةي ٠یاف 

ا٣غیك٥ ٦ام جازق در  .اف ٠ٌِٛ اةحغایی ق٧ؼ ج٧ؼاف از دیغگاق ١ْٞ٠افآ٨٠ز دا٣فٗؼدم در 
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