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 ًظبمزض  اثتسايی هقغغ هسيطاى قطايظ اًتربة ٍ اًتهبة تغجیقی هغبلؼِ

 ٍ اؾتطالیب آهطيکب ،غاپي کكَضّبی ثب ايطاى طٍضـپ ٍ آهَظـ

 

 ٨٣یـ٤غگاف:٣اـ 

كارم ك 2صـی٢ کا١َیاف ، 1ٝیال ١ّؼا٣ی   ٠3اٝك ٗا

 

 سُیچک

ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼگؼٗح٥ از یك پژك٦ف کی٘ی اؿث ک٥ ةا ركش جٌتیٛی ك ة٥ ک١ك اٝگ٨م ةؼدم از یك 

در  ارس اةحغایی راقؼایي ا٣حعاب ك گؽی٤ف ٠غیؼاف ٠غجضٞیٞی  -ًؼؼ ١٦چ٤ی٢ ركش ج٨می٘ی

ةغی٢ ٨ُ٤٠ر اؿ٤اد ك ٠غارؾ ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع در  .را ةؼرؿی کؼدق اؿث چ٤غ کك٨ر ز٧اف

$کك٨ر٦ام ٤٠حعب# گؼدآكرم  ا٣حعاب ك ا٣حناب ٠غیؼاف ٠غارسکك٨ر٦ام پیكؼك در ز٠ی٥٤ 

 ةغؿث ٣حایر .ا٣ساـ قغ جا ٣حایر پژك٦ف آ٠ادق ق٨د ٦ا آفج٨میٖ، ج٘ـیؼ، ١٦س٨ارم ك ٠ٛایـ٥ 

 ك اؿحؼاٝیا ژاپ٢، کك٨ر٦ام ة٥ ٣ـتث ایؼاف در ٠غیؼاف ا٣حناب م٠ْیار٦ا ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف قآ٠غ

 ام صؼ٥ٗ مالصیث آز٨٠ف جْیی٢ ١٦چ٨ف ٨٠اردم در ك قغق جْیی٢ کٞی م٨رت ة٥ آ٠ؼیكا

 ك جسؼة٥ ٠یؽاف صغاٜٚ ارجٛاء قایـحگی،جْیی٢  ةؼام پیكؼٗح٥ ك ٠ٛغ٠اجی ٣ا٥٠ گ٨ا٦ی ارائ٥ ا٣حعاب،

 آدار ة٨دف دارا ك ؿ٤ّی قؼایي صغاٜٚ گػاردف ٠غیؼاف،ا٣حعاب  جضنیٞی ٠غرؾ ك ٨٠ٙٗ آ٨٠زقی

 .اؿث ة٨دق اؿاؿی وْٖ دارام ٠غارس ٠غیؼاف جضٛیٛاجی ك ١ّٞی

 آهطيکب، اؾتطالیب، غاپي، اثتسايی، هسيطاى ،قطايظ اًتربة ٍ اًتهبة: یسیکل ّبیُ ٍاغ

 ايطاى

                                                           
 leila.omrani20@gmail.com، ؿازم٤ٗاكرم ك ا٨٠ر ٨٦ق٤١غ  ٠ْاك٣ث.  1
 ،قؼٚیکارق٤اس صـاةغارم اؿحاف آذرةایساف  . 2
 ؾ رٗاق اؿحاف آذرةایساف قؼٚیئیر.  3
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 تحقیق هقسهِ

 ٤٠اةِ ة٥ ثیا١٦ ك ج٨ز٥ ،یآ٨٠زق م٦ا ؿاز٠اف ژقیك ة٥ ٦ا، ؿاز٠اف ج٨ؿ٥ْ ك رقغ ٨ّا٠ٜ از ییك

 اؿث ؿاز٠اف ثیؼی٠غ ا٠ؼ در ٦ا آف ظالؽ ج٘كؼ ك ؼكی٣ از ٤٠اؿب ك درؿث مؼیگ ة٧ؼق ك یا٣ـا٣

 در ٦ا آفؿاز٠ ک٣٨٤ی، کار ك کـب پؼجالًٟ د٣یام در ك ٠یالدم ؿ٨ـ ٦ؽارق در .#1378$٠یؼک١اٝی, 

 ك صٍ٘ زػب ق٤اؿایی، رٚاةحی، ٠ؽیث یك ٨٤ّاف ة٥ را، ٠غیؼاف جؼی٢ جا قایـح٥ ك رٚاةث ا٣غ جالش

 ٠غیؼاف ٦ام ج٨ؿ٥ْ ٚاةٞیث ك آ٨٠زش ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ا٠ؼكز، زا٥ْ٠ ٠حض٨ؿ ك پیچیغق قؼایي در .ک٤٤غ

گیؼد،  ٠ی ا٣ساـ آ٣اف ٦ام ْٗاٝیث ادؼةعكی ك کارائی ٨ُ٤٠ر ة٥ ک٥ ٠غیؼیث ٠عحٖٞ ؿ٨ٌح در

 ك $دكٝحی ٧٣ا ؿاز٠ا ٥١٦ در .ق٨د ٠ضـ٨ب ٠ی ٦ا آفؿاز٠ رؿاٝث ك ٦غؼ ارزق٤١غجؼی٢ ك جؼی٢ ٧٠ٟ

 اؿاؿی ٠ككالت از یكی ادؼةعف ك ظ٨ب ام ٠غیؼاف صؼ٥ٗ جؼةیث ك آ٨٠زش ،# گؽی٤فدكٝحی ٔیؼ

 آف ادؼةعف ك آ٠یؽ ٨٠ٗٛیث ا٣ساـ ك ة٨دق پیچیغق ٨٣ّا ٠كأٜ ٠غیؼیحی دیغگاق، یك ًتٙ ةؼ اؿث،

ةاقغ  ٠ی ظاص ٦ام كیژگی ك ٦ا ج٨ا٣ایی ،٦ا ٧٠ارت ٦ا، یقایـحگ از ام ٣یاز٤٠غ ٠س٥ّ٨١ ؿاز٠ا٣ی، در

پػیؼد،  م٨رت ٤٠اؿب ك مضیش ٣ض٨ ة٥ ٠غیؼاف گؽی٤ف چ٤ا٣چ٥ .(3ص  ،1381 $٣ادریاف ز٧ؼ٠ی،

 ةك٨ق٤غ ٦ا آفؿاز٠ ک٥ اؿث ٠ٛحىی رك ای٢ از .داقث ظ٨ا٦غ ةؼ در ازح١اّی ك ؿاز٠ا٣ی ٤٠اِٗ

 ة٨یژق ازح١اع ٠كأٜ در ٠حٛاویاف ةی٢ از را ٗؼادا ة٧حؼی٢ ك ٠ح٧ْغجؼی٢ ماٝضحؼی٢، جؼی٢، قایـح٥

 ةؼاؿاس را ٣ُؼ ٨٠رد ك ١ّٞیات ک٤٤غ پیغا ٠٨١ّی ظغ٠ات ك دكٝحی دؿحگا٧٦ام در ظغ٠ث ةؼام

 ةا ک٥ ؿاز٠ا٧٣ا ٠غیؼاف ةؼام ة٥ ٠ؼاجب ا٠ؼ ای٢ .د٤٦غ ا٣ساـ مضیش ٦ام ٠كی ظي ك ٦ا ةؼ٣ا٥٠

 ا١٦یث صائؽ ةـیار اؿث ارجتاط در ٠عحٖٞ ٧امارزق ك ٗؼ٤٦گ٧ا ةا ا٣ـا٣ی ٣یؼك٦ام از ام ٠س٥ّ٨١

 ك رقغ ٨ّا٠ٜ از ییكک٥  د٦غ ٠ی٣كاف  جضٛیٛات .#1387 $٨٠ؿی زادق ك ١٦كاراف، ةاقغ ٠ی

 مؼیگ ة٧ؼق ك یا٣ـا٣ ٤٠اةِ ة٥ ثیا١٦ ك ج٨ز٥ ،یآ٨٠زق م٦ا ؿاز٠اف ژقیك ة٥ ٦ا، ؿاز٠اف ج٨ؿ٥ْ

 .#1386ؿْادت، اؿث $ ؿاز٠اف ثیؼی٠غ ا٠ؼ در ٦ا آف ظالؽ ج٘كؼ ك ؼكی٣ از ٤٠اؿب ك درؿث

 کارآ٠غ، ٠غیؼا٣ی ٦ا، ؿاز٠اف رأس در چ٥ چ٤اف اؿث ٠ْحٛغ# 1998$ ظ٤یحؼ٨ًر ک٥  ١٦اف

 در ٦ا ؿاز٠اف ٨٠ٗٛیث ةگیؼ٣غ، ٚؼار ٠غیؼیث ٨٤ٗف ك ام٨ؿ ة٥ آگاق ك ةاجسؼة٥ ٠ا٦ؼ، قایـح٥،
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 جؼی٢ اؿاؿی یث٠غیؼ ا٠ؼكزق ک٥ اؿث دٝیٜ ١٦ی٢ ة٥ .قغ ظ٨ا٦غ جى١ی٢ ظ٨د، ا٦غاؼ ة٥ رؿیغف

 ٠ضـ٨ب اؿحؼاجژیك ؿؼ٠ای٥ یك ٠غیؼاف ك آیغ ٠ی صـاب ة٥ ٦ا ؿاز٠اف ك ز٨ا٠ِ در پغیغق

 ك ١٦ا٤٦گی ایساد ٨ُ٤٠ر ة٥ ؿاز٠اف رؿ١ی ١٣ای٤غق ٨٤ّاف ة٥ ٠غیؼ .#1389$یگا٣گی,  ق٣٨غ ٠ی

ؽایف  چگ٣٨گی گؼك در ا٦غاؼ، جضٛٙ در ؿاز٠اف ٨٠ٗٛیث ك گیؼد ٠ی ٚؼار آف رأس در ادؼةعكی ٗا

 ام ٠كعن٥ ٨٠ٗٙ ؿاز٠اف ک٥ دار٣غ ٠ی ا٧َار #1996$ ةال٣چارد ك ٦ؼؿی .اكؿث ٠غیؼیث ا١ّاؿ

 ك ٠غیؼیث زؽ ٣یـث چیؽم آف ك ق٨د ٠ی ق٤اظح٥ ٣ا٨٠ٗٙ ؿاز٠اف از آف كؿی٥ٞ ة٥ ک٥ دارد

 آف جتِ ة٥ ك جك٨ٝ٨٤ژم ّٟٞ، پیكؼٗث زا٥ْ٠، ٗؽای٤غق پیچیغگی ادؼةعف ك پ٨یا ر٦تؼم

 ٠ؤدؼ ادارق در کارآ٠غ ك ٠ا٦ؼ ٠غیؼاف از ک٥ ک٤غ ٠ی ایساب ٦ا ؿاز٠اف گـحؼش ك ٦ا ٣یاز٤٠غم

 ؿاز٠اف رقغ ك ةٛاء ٨٠زب ک٥ اؿث ٠غیؼاف ٨ْٛ٠ؿ ١ّٞكؼد ةازدق زیؼا ق٨د، اؿح٘ادق ٦ا ؿاز٠اف

 .#1371ایؼاف ٣ژاد ك ١٦كاراف،ق٨د $ ٠ی

 ك اؿث ٠غیؼیحی یك مالصیث ٦ای ٦ا ٧٠ارت داقح٢ ٠ـحٞؽـ ٣یؽ ٠غیؼاف کارآیی ك ادؼةعكی

 ٨٤ّاف ة٥ را ؿاز٠اف ٨٠ٗٛیث اصح١اؿ ٧٣ایحان  ك ٠غیؼ ٨٠ٗٛیث اصح١اؿ ٦ا ٧٠ارت از یك ٦ؼ ٣ٛناف

دار٣غ  ا١٦یث ٠غیؼیث كَایٖ ا٣ساـ ز٧ث ٦ا ٧٠ارت از یك ٦ؼ ة٤اةؼای٢، .د٦غ ی٠ کا٦ف کٜ یك

 ٠غیؼیحی، ٦ام ٧٠ارت ٣ُؼ از ٠غیؼاف کی٘یث ك مالصیث دیگؼ، ّتارت ة٥ .#1،1998ا٣غرؿ٨ف$

 الزـ، کارایی داقح٢ ةؼام ٠غیؼاف .اؿث ؿاز٠اف در ٨٠ٗٛیث اؿح١ؼار ٨ّا٠ٜ جؼی٢ ٧٠ٟ از ییك

 قایـح٥ ٠غیؼاف ا٣حناب ك ا٣حعاب رك ای٢ # از1376$زاؿتی,  ٦ـح٤غ اؿاؿی ٦ام ٧٠ارت ٣یاز٤٠غ

 ك ا٣حعاب ةؼام ة٤اةؼای٢ .ة٨د ظ٨ا٦غ ؿاز٠ا٣ی ٦ؼ ٗؼآی٤غ کار در ٠ـایٜ جؼی٢ صـاس ك جؼی٢ ٧٠ٟ از

ؼاد جؼی٢ قایـح٥ ك ةؼگؽیغف جكعیل ك ٠غیؼاف حنابا٣  جا اؿث ٦ایی ؾ ٠ال ك ٠ْیار٦ا ة٥ ٣یاز ٗا

ؼاد  .#1386 $٠ارؿی، ةگیؼ٣غ ٧ّغق ة٥ را ؿاز٠ا٣ی ٦ام پـث جنغم ةا ٝیاٚث، ك قؼایي كازغ ٗا

 چا٣گ #؛2006دراگا٣یغیؾ $#؛ 1389$ یگا٣گی #؛2010پاجؼیكیادم $#؛ 1391اٗكارم $ جضٛیٛات

ک٥ یكی از ٨ّا٠ٜ ٧٠ٟ در ج٨ؿ٥ْ ك ٨٠ٗٛیث  د٦غ ٠ی٣كاف  قغق ا٣ساـ...# ك 2004قا٣ح٨ف $

                                                           
1 Anderson 
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پؾ ة٤ا ةؼ ٠ٌاٝب ذکؼ قغق  .ةاقغ ٠یم آ٨٠زقی، قایـحگی ك مالصیث ٠غیؼاف آف ٦ا آفؿاز٠

٠ٛا٥ٝ صاوؼ جالش ةؼ ای٢ دارد جا و٢١ ٠ٛایـ٥ ك ج٘ـیؼ قؼایي ك ٠الؾ ٦ام ا٣حعاب ٠غیؼاف 

ةا ژاپ٢، آ٠ؼیكا ك اؿحؼاٝیا، جسؼةیات ای٢ کك٨ر٦ام ٨٠ٗٙ در ٣ُاـ اةحغایی در کك٨ر٦ام ایؼاف 

آ٨٠زقی را ز٧ث ٣یٜ ة٥ ا٦غاؼ ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ك رؿیغف ة٥ ٣ُاـ آ٨٠زقی 

 .ج٨ؿ٥ْ یاٗح٥ ارائ٥ ١٣ایغ

 

 قٌبؾی تحقیق ضٍـ

ؼدم از یك ای٢ ٠ٛا٥ٝ ةؼگؼٗح٥ از یك پژك٦ف کی٘ی اؿث ک٥ ةا ركش جٌتیٛی ك ة٥ ک١ك اٝگ٨م ة

در  قؼایي ا٣حعاب ك گؽی٤ف ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی راجضٞیٞی  -ًؼؼ ١٦چ٤ی٢ ركش ج٨می٘ی

ةغی٢ ٨ُ٤٠ر اؿ٤اد ك ٠غارؾ ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع در  .را ةؼرؿی کؼدق اؿث چ٤غ کك٨ر ز٧اف

$کك٨ر٦ام ٤٠حعب# گؼدآكرم  ا٣حعاب ك ا٣حناب ٠غیؼاف ٠غارسکك٨ر٦ام پیكؼك در ز٠ی٥٤ 

ایكاف  ركش .ا٣ساـ قغ جا ٣حایر پژك٦ف آ٠ادق ق٨د ٦ا آفس٨ارم ك ٠ٛایـ٥ ج٨میٖ، ج٘ـیؼ، ١٦

 ةاقغ ٠ی ٠4ؼص٥ٞ ٠ٛایـ٥، ٠3ؼص٥ٞ ١٦س٨ارم، 2ؼص٥ٞ ج٘ـیؼ، ٠1٠ؼص٥ٞ ج٨میٖ قا٠ٜ چ٧ار ٠ؼص٥ٞ

 .#1390اٗكارم،$

 
 

 تحقیق ّبی يبفتِ

اؿحؼاٝیا  ٠غیؼاف اةحغایی در کك٨ر٦ام ژاپ٢، آ٠ؼیكا ك قؼایي ا٣حعاب ك ا٣حناب ؿئ٨اؿ جضٛیٙ:

 ؟ ك ایؼاف کغاـ اؿث

                                                           
1  description 

2 interpretation 

3  juxtaposition 

4 comparison 
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 پیكیٌِ ًظطی تحقیق

 هسيطاى اثتسايی زض کكَض ايطاى اًتربة ٍ اًتهبةضَاثظ ٍ قطايظ 

ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش ك پؼكرش ك  ٨٠26/1/1381رخ  ٣8/205/120ا٥٠ ق١ارق  ًتٙ ةعف ةؼ

حغایی را ام ةؼام اصؼاز ٠غیؼیث در ٠غارس اة ٦ام صؼ٥ٗ كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف، مالصیث

 ١٣ایغ: ة٥ م٨رت ٨٠ارد ذیٜ اّالـ ٠ی

 
 

 قطايظ ػوَهیالف( 

اّحٛاد ة٥ اؿالـ ك اٝحؽاـ ١ّٞی ة٥ اصكاـ اؿال٠ی ك كالیث ٗٛی٥ ك ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١رم اؿال٠ی 

ا٣ناؼ ك ركصی٥ گػقث ك  ؿ٥ْ مغر، جعٞٙ ة٥ اظالؽ اؿال٠ی ٠ا٤٣غ صـ٢ ظٞٙ، - ایؼاف

ةٙ جسؼةی ٨٠ٗٙ ك ةؼظ٨ردارم از صـ٢ ق٧ؼت ك اارم از ؿ٨ةؼظ٨رد - ا٠ا٣حغارم از ٣ُؼ ١٦كاراف

داقح٢ ج٨اف ٠غیؼیث ك ركصی٥ کار گؼك٦ی ك ٚغرت ةؼظ٨ردارم ارجتاط ةا  - ٠ٛت٨ٝیث ةی٢ ١٦كاراف

ةؼام جضٛٙ ا٦غاؼ آ٨٠زش ك  ٦ا آفآ٨٠زاف ك اكٝیام  دا٣ف دیگؼاف ك زٞب ١٦كارم کارک٤اف،

 - كا٣ی الزـ ةؼام ا٣ساـ كَایٖ ٠غیؼیثداقح٢ ؿال٠ث زـ١ی ك ر - ٠حا٦ٜ ة٨دف - پؼكرش

 .#1389ّنارق $ #؛1386آٚازادق،$پؼكرش کار٤٠غ رؿ١ی ة٨دف در آ٨٠زش ك 
صغاٜٚ جضنیالت ك ؿ٨اةٙ جسؼةی ٨٠رد ٣یاز ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس ب# قؼایي اظحنامی: 

 .گؼدد جْیی٢ ٠ی 2زغكؿ ةؼصـب ٨٣ع دكرق جضنیٞی ك درز٥ ٠غارس ة٥ قؼح 

 

 هؼیبضّبی اًتربة هسيطاى هساضؼ اثتسايی زض ايطاى -2جسٍل 

دكرق 

 جضنیٞی
 درز٥ ٠غرؿ٥

 صغاٜٚ ؿاة٥ٛ ظغ٠ث آ٨٠زقی یا جؼةیحی

ٝیـا٣ؾ  ٨ٗؽ ٠الصُات

 ك ةاالجؼ
 ٨ٗؽ دیپٟٞ ٝیـا٣ؾ

آ٠ادگی ك 

 اةحغایی

ك  2، 1درز٥ 

3 
 ؿاؿ 4 ؿاؿ 2 ؿاؿ 2

ؿاؿ از  2صغاٜٚ  -1

ؿاة٥ٛ ظغ٠ث آ٨٠زقی 
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ك  5، 4درز٥ 

6 
 ؿاؿ 6 ؿاؿ 2 ؿاؿ 2

ؼةیحی ةایغ در دكرق ك یا ج

قاظ٥ ٨٠رد ٣ُؼ ةؼام 

 .جنغم ٠غیؼیث ةاقغ

صغاٜٚ داقح٢ دك  -2

ؿاؿ ؿاة٥ٛ ٠غیؼیث یا 

٠ْاك٣ث ٠غرؿ٥ ةؼام 

٦ام ب ك  ٠غارس گؼكق

 .ج اٝؽا٠ی اؿث

 

ك  7درز٥ 

 ةاالجؼ
 - ؿاؿ 6 ؿاؿ 4

 

 ى اثتسايی زض کكَض غاپيای هسيطا ّبی حطفِ ضَاثظ ٍ قطايظ نالحیت

آز٨٠ف »$٠غیؼ ك ٠ْاكف# ة٥ كؿی٥ٞ آز٣٨٠ی جضث ٣اـ  در کك٨ر ژاپ٢ داكًٞتاف قٕٜ ٠غیؼیث

در ؿؼاؿؼ ٤٠اًٙ ژاپ٢  1996ک٥ از ؿاؿ  @ام ٠غیؼاف ك ٠ْاك٣اف ٠غارس جْیی٢ مالصیث صؼ٥ٗ

از ٚت٨ؿ قغگاف ای٢ آز٨٠ف پؾ  .ق٣٨غ $ق٧ؼ، اؿحاف ك کك٨ر# ٠حغاكؿ قغق اؿث گؽی٤ف ٠ی

گػرا٣غف یك دكرق یك ؿا٥ٝ در ز٠ی٥٤ ٠غیؼیث آ٨٠زقی ک٥ در ٠ؼاکؽ ّاٝی جؼةیث ٠ْٟٞ ك یا 

ق٨د ٠غیؼیث ٠غارس را ةؼ ٧ّغق  ٦ام ژاپ٢ ةؼگؽار ٠ی ٦ام ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق دا٣ككغق

٠ح٨ؿ٥ٌ ّالكق  ٠ْاك٣ث ٠غارس اةحغایی ك ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ داكًٞتاف قٕٜ ٠غیؼیث ك .گیؼ٣غ ٠ی

 :#2009قی١ی ٦ارا،ةاق٤غ $ام ةایغ كازغ قؼایي ذیٜ  آز٨٠ف جْیی٢ مالصیث صؼ٥ٗ ةؼ گػرا٣غف

ؿاؿ ؿ٢ ةؼام  54ؿاؿ ؿ٢ ةؼام جنغم پـث ٠ْاك٣ث ٠غارس ك  50دارا ة٨دف صغاٜٚ 

ؿاؿ جسؼة٥ ٨٠ٗٙ آ٨٠زقی ةؼام  20دارا ة٨دف صغاٜٚ  - $اةحغایی ك ٠ح٨ؿ٥ٌ# ٠غیؼیث ٠غارس

دارا ة٨دف جاٝی٘ات، آدار ١ّٞی ك جؼةیحی،  - ٣ث ٠غارسؿاؿ ةؼام جنغم قٕٜ ٠ْاك ٠15غیؼاف ك 

 ١ّٞی جضٛیٛاجی ٠ؼة٥ً٨ ٦ام ْٗاٝیث٠ٛاالت ١ّٞی پژك٦كی چاپ قغق در ٣كؼیات ٠ْحتؼ ك ؿایؼ 

دار٣غگاف درز٥  .$صغاٜٚ چ٧ار ؿاؿ جضنیالت دكرق ٝیـا٣ؾ# دارا ة٨دف جضنیالت دا٣كگا٦ی -

٣ا٥٠ درز٥ یك ١ْٞ٠ی ةاق٤غ در اك٨ٝیث  ٦ی$٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ# ک٥ ماصب گ٨ا ١ّٞی کارق٤اؿی ارقغ
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ام ك آگا٦ی از  ظغ٠ث ة٥ ٨ُ٤٠ر ارجٛاء دا٣ف صؼ٥ٗ ٦ام و٢١ قؼکث در دكرق - گیؼ٣غ ٚؼار ٠ی

ظغ٠ث از  ٦ام و٢١ ٦ا در آ٨٠زش ك پؼكرش ک٥ ٨ًؿ ك ةؼ٣ا٥٠ ای٢ دكرق ٦ا ك ٨٣آكرم ٨٣ز٨یی

یؼاف ك ٠ْاك٣اف ٠غارس جغكی٢ ام ة٥ ٥ٌٛ٤٠ دیگؼ ٗؼؽ دارد ك ةؼ صـب ٣یاز٦ام قٕٞی ٠غ ٥ٌٛ٤٠

کارةؼد رایا٥٣ در آ٨٠زش ك  :#2012$٣٨٠ت٨کارگاقی؛ ةاقغ ق٨د ک٥ قا٠ٜ ٨٠ارد ذیٜ ٠ی ٠ی

حنادم٦ام  ٦غؼ، پؼكرش ام٨ؿ ٠غیؼیث ٨٣ی٢ ، ؿیاؿی ك ٗؼ٤٦گی جْٞیٟ ك جؼةیث ،ٚا

، آ٨٠زش ك پؼكرش ك د٣یام کار، ریؽم درؿی ك آ٨٠زقی ٠تا٣ی ةؼ٣ا٥٠، آ٨٠زقی

٣گؼم ك  آی٤غق، ریؽم درؿی ٠غارس زایگاق ٨ّٞـ ك ٨٤ٗف در ةؼ٣ا٥٠، ٠غرؿ٥ق٤اؿی  ركاف

٤٠اةِ ٠اٝی ك جا٠ی٢ ، کارةؼد جك٨ٝ٨٤ژم در ادارق ا٨٠ر ٠غارس، آ٨٠زش ك پؼكرش

قی٨ق ٦ام ٠كارکث ٠ؼدـ در ادارق ك جا٠ی٢ ٦ؽی٥٤ ٦ام ، ٣یاز٤٠غی٧ام ٠اٝی ٠غارس

 .$١٦اف ٤٠تِ#...آ٨٠زش ك پؼكرش ك

 

 هسيطاى اثتسايی زض کكَض اؾتطالیب ًتربة ٍ اًتهبةاضَاثظ ٍ قطايظ 

کك٨ر اؿحؼاٝیا از ز٥ٞ١ کك٨ر٦ایی اؿث ک٥ از ؿیـحٟ ظ٨دگؼدا٣ی در ٠غیؼیث ك ادارق ا٨٠ر 

ز٨یغ ٝػا در ای٢ راؿحا  ةعف ٠ـائٜ آ٨٠زقی ٤٠اًٙ، ة٧ؼق ٠ی ٠غارس ةؼام صٜ ك ٗنٜ روایث

٠ـئ٨ٝیث  ،٤٠اًٙ ك ٠غارسق٨را٦ام  ك٦ام ایاٝحی  كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش ك صك٠٨ث

در ٣حیس٥ ٦ؼ یك از  .ة٥ ظ٨د ٠غارس كاگػار ٨١٣دق اؿثرا ٦ا  ٠كی گیؼم در ٚتاؿ ظي جن١یٟ

٠ـئ٨ؿ  ث ٠غیؼق ةا ١٦كارم ٠غیؼ ٠غرؿ٥،ئاؿث ك ٦ی@ ث ٠غیؼقئ٦ی»٠غارس اةحغایی دارام 

ة٥ ج٨ویش  الزـ .٦ام آ٨٠زقی اؿث ٠ـحٛیٟ ک٤حؼؿ ك ؿاز٠ا٣غ٦ی ٠غرؿ٥ ك ٣اَؼ ةؼ ازؼام ةؼ٣ا٥٠

ئث ٠غیؼق در ٠غارس دكٝحی ة٥ كؿی٥ٞ ٠ٛا٠ات ٠ضٞی آ٨٠زش ك پؼكرش یةاقغ کٞی٥ اّىام ٦ ٠ی

ث ٠غیؼق ئ٠غیؼ ٠غرؿ٥ در اؿحؼاٝیا از اٗؼاد ة٠٨ی ظ٨د ایاٝث ج٨ؿي ٦یک٥  ق٣٨غ ٤٠ن٨ب ٠ی

٠ٜ ٨٠ارد ذیٜ ا٦ام جْؼیٖ قغق از ًؼؼ ای٢ ٠ٛا٠ات ة٥ ٨ًر کٞی ق مالصیث .ق٨د ا٣حعاب ٠ی
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دارا ة٨دف  - ؿاؿ جسؼة٥ ٨٠ٗٙ آ٨٠زقی ة٥ ٨٤ّاف ٠ْٟٞ 16دارا ة٨دف  :#٣٨٠٨ٝ2010غ،غ $ةاق ٠ی

ٜ ؿ٢  ٜ ٠غرؾ کارق٤اؿی - ةؼام پـث ٠غیؼیث ٠غارس 40صغٚا $ٝیـا٣ؾ# یا  دارا ة٨دف صغٚا

 ٦ام ٠ؼجتي ٠ٌِٛ ك دكرق جضنیٞی ٠ْادؿ آف در رقح٥

 

 آهطيکبهسيطاى اثتسايی زض کكَض  اًتربة ٍ اًتهبةضَاثظ ٍ قطايظ 

٦ام جْؼیٖ قغق ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس در کك٨ر آ٠ؼیكا ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿیـحٟ ٔیؼ٠ح١ؼکؽ  مالصیث

ک٤غ، ٨٠ارد ذیٜ ج١ا٠ی ٨٠ادرم اؿث ک٥  از یك ٚائغق ك ام٨ؿ پیؼكم ٠ی ایاٝحی اؿث كٝی جٛؼیتان

ٜ ؿ٢  :#2009کی٤گاؿ،ق٣٨غ $ ٦ا ا٣حعاب ٠ی ٠غیؼاف ةا ج٨ز٥ ة٥ آف مالصیث  35دارا ة٨دف صغٚا

دارا ة٨دف ٠غرؾ  ؿاؿ جسؼة٥ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ 13دارا ة٨دف صغاٜٚ  - ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس

ق٤اؿی ك ٨ّٞـ  ركاف ٦ام ٠ؼجتي ةا آ٨٠زش ك پؼكرش $٠غیؼیث، کارق٤اؿی ارقغ در یكی از رقح٥

٦ام آ٨٠زقی ٠ؼجتي ة٥ ٠غیؼیث ٚتٜ ك ةْغ از ٚت٨ؿ پـث  ج٧ْغ ة٥ گػرا٣غف دكرق -جؼةیحی#

 ٦ام ٠ْحتؼ ای٢ ایاٝث ٣كگاق٠غیؼیث زیؼ ٣ُؼ دا

 

هسيطاى اثتسايی ايطاى ثب کكَضّبی غاپي،  اًتربة ٍ اًتهبةّبی هؼیبض  قجبّت

 آهطيکب ٍ اؾتطالیب

آ٠ؼیكا ك اؿحؼاٝیا ؿاة٥ٛ آ٨٠زقی ك جؼةیحی $جسؼة٥ کارم# ةا ٤ّایث  ژاپ٢، در ٦ؼچ٧ار کك٨ر ایؼاف،

م ك ٠غیؼیث ك ة٥ ٨٤ّاف یكی از ة٥ ای٤ك٥ ٠غیؼاف آ٨٠زقی در ٠غارس ةؼام ای٘ام ٣ٛف ر٦تؼ

ك  آ٠ؼیكا ٦ؼ چ٧ار کك٨ر ایؼاف، ژاپ٢، در .٠غیؼاف اةحغایی ة٨دق اؿث ا٣حناب٠ْیار٦ام ا٣حعاب ك 

٦ام جْیی٢  اؿحؼاٝیا دارا ة٨دف ٠غرؾ جضنیٞی دا٣كگا٦ی ة٥ ٨٤ّاف یكی از ٠ْیار٦ا ك قاظل

ا٣غ ک٥ ٠یؽاف آق٤ایی یك  دقا٠ؼكزق جضٛیٛات داةث ٨١٣ .٠غیؼاف اةحغایی ة٨دق اؿث مالصیث در

 ٣ُؼیات ١ّٞی ك جعننی صی٥ٌ قٕٞی، ٠یؽاف آق٤ایی ةا ٣حایر جضٛیٛات ٠ؼة٥ً٨، ٗؼد ةا ام٨ؿ ك
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ؽایف دا٣ف ك ّٟٞ ٠ی ؽ ةؼدف کی٘یث ج٨ا٣غ در ةاال ٗا كرم در یك ؿاز٠اف ک١ك  یف ة٧ؼقاکارم ك ٗا

٠غیؼاف اةحغایی ج٧ْغ ة٥  ا٣حعابدك کك٨ر آ٠ؼیكا ك ژاپ٢ یكی از ٠ْیار٦ام  در .قایا٣ی ةك٤غ

ظغ٠ث ٠ٌاةٙ ةا ا٦غاؼ آ٨٠زقی در آف  ظغ٠ث آ٨٠زقی ٚتٜ ك و٢١ ٦ام و٢١ گػرا٣غف دكرق

ٜ ؿ٢  در .ایاٝث ك یا کك٨ر ة٨دق اؿث ؿ٥ کك٨ر ژاپ٢، اؿحؼاٝیا ك آ٠ؼیكا دارا ة٨دف ٠یؽا٣ی از صغٚا

 .ث٠غیؼاف اةحغایی ة٨دق اؿا٣حعاب ٦ام  ة٥ ةاال# ة٥ ٨٤ّاف یكی از قاظل $35

 
 

هسيطاى اثتسايی زض ايطاى ثب کكَضّبی  اًتربة ٍ اًتهبةّبی هؼیبض  تفبٍت

 غاپي، آهطيکب ٍ اؾتطالیب
 

ک٥ ٠یؽاف ؿاة٥ٛ ك جسؼة٥ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ در ٦ؼ چ٧ار کك٨ر ایؼاف، ژاپ٢، اؿحؼاٝیا ك آ٠ؼیكا ة٥  ةا ای٢

ٖ ك چگ٣٨گی آف در ٠غیؼاف اةحغایی ة٨دق اؿث ا٠ا قؼایي جْؼی ا٣حعاب٨٤ّاف یكی از ٠ْیار٦ام 

ٜ ٠یؽاف جسؼة٥ الزـ ةؼام  ٨ًرم ٦ؼ چ٧ار کك٨ر ٠ح٘اكت ة٨دق اؿث ة٥ ک٥ در کك٨ر ژاپ٢ صغٚا

ؿاؿ جسؼة٥ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ ة٥ ٨٤ّاف ٠ّْٟٞ، در اؿحؼاٝیا صغاٜٚ جسؼة٥ ك  20اصؼاز پـث ٠غیؼیث 

ٜ 16ؿاة٥ٛ الزـ ةؼام اصؼاز ؿ١ث ٠غیؼیث  ؿاة٥ٛ  ؿاؿ جسؼة٥ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ، در آ٠ؼیكا صغٚا

ٜ جسؼة٥ ك ؿاة٥ٛ  13الزـ ةؼام ٠غیؼاف آ٨٠رقی  ؿاؿ جسؼة٥ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ ك در ایؼاف صغٚا

كز٨د ٠كحؼؾ ة٨دف ٠غرؾ  ةا .ؿاؿ جْیی٢ قغق اؿث 2آ٨٠زقی الزـ ةؼام ٠غیؼاف آ٨٠زقی 

ٜ ٠یؽاف ٠غرؾ جضنیٞی در  ٠الؾ ٦ام جْیی٢ قغقجضنیٞی در  کك٨ر٦ام ٨٠رد ةؼرؿی، صغٚا

ٜ ٝیـا٣ؾ ك جؼزیضان ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ ک٥  غایی در ایؼاف ٨ٗؽ دیپٟٞ،٠غیؼاف اةح ا٣حعاب در ژاپ٢ صغٚا

١ّٞی داقح٥ ةاقغ، ٜ ٝیـا٣ؾ ٠ؼجتي ةا ٠غیؼیث ك ٠ٌِٛ ك  گ٨ا٦ی درز٥ یك ٠ْ در اؿحؼاٝیا صغٚا

ٜ ٨ٗؽ ٝیـا٣ؾ ٠ؼجتي ةا ٠غیؼیث ك ٠ٌِٛ جضنیٞی جْؼیٖ قغق  دكرق آ٨٠زقی ك در آ٠ؼیكا صغٚا

 ا٣حعاب ٠غیؼاف٦ام  ٠یؽا٣ی از دارا ة٨دف ؿ٢ ٠غیؼ ة٥ ٨٤ّاف یكی از ٥٘ٝ٨٠ ٤ّایث ة٥ ای٤ك٥ ةا .اؿث

ٜ ؿ٢  ، در اؿحؼاٝیا 54در ؿ٥ کك٨ر ژاپ٢، اؿحؼاٝیا ك آ٠ؼیكا ة٨دق اؿث ا٠ا در ژاپ٢ دارا ة٨دف صغٚا
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ٜ ؿ٢ جْؼیٖ قغق در  ٜ ٠یؽاف ؿ٢ ةؼام  ٠40غیؼاف اةحغایی  ا٣حنابصغٚا ؿاؿ ك در آ٠ؼیكا صغٚا

 .ؿاؿ جْیی٢ قغق اؿث ٠35غیؼاف اصؼاز مالصیث 

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

ك  یاژاپ٢، اؿحؼاٝ ،یؼاف٣كح٥ اقارق کؼد ک٥ در ٦ؼ چ٧ار کك٨ر ا ی٢ج٨اف ة٥ ا ی٠ زغكؿ ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ك  یؼشپػ یّثاز ا١٦ یک٥ صاک یؼ٣غگ یرا در ٣ُؼ ٠ ما یژقك یيقؼا یؼاف٠غ ا٣حناب مةؼا یكاؼ٠آ

 م٦ا ٥ّ٘ٝ٨٠ یـ٠٥ٌٞب ٠ٛا ی٢اؿث ةا كز٨د ا ی٨٠ٙرد جضٛ مامٞش در کك٨ر٦ا یؼافا٣حعاب ٠غ

ة٨دق  یة٥ م٨رت کٞ م ٠غیؼاف٦ا یثا٣حعاب مالص یؼافد٦غ ک٥ در ا ی٣كاف ٠ یؼاف٠غ ا٣حناب

 ی٠ـئ٥ٞ ة٥ م٨رت جعنن ی٢ك ٠عن٨مان کك٨ر ژاپ٢ ة٥ ا یكاآ٠ؼ ،یااؿحؼاٝ ماؿث ا٠ا در کك٨ر٦ا

ز٨ا٣ب  یة٥ ج١ا٠ا٣حعاب ٠غیؼاف ٨٠ارد  یک٥ در ج١ا٠ یقغق اؿث ة٥ م٨رج یـح٣٥گؼ یك ١ّٞ

 :یٜقغق اؿث از ز٥ٞ١ ٨٠ارد ذ یغجاک یؼیث٠غ صؼ٥ٗ

ؿاؿ  2ؿاؿ در ٠ٛاةٜ صغاٜٚ  13از  یكحؼ٨٠ٗٙ ة یدارا ة٨دف صغاٜٚ ؿاة٥ٛ ك جسؼة٥ آ٨٠زق

ٜ ٠غرؾ ٝ -یؼاف در ا یؿاة٥ٛ ك جسؼة٥ آ٨٠زق  یؼیث٠غ م٦ا ٠ؼجتي ةا رقح٥ ؾیـا٣دارا ة٨دف صغٚا

ٜ ٠غرؾ ٨ٗؽ یـا٣ؾٝ ٨ٗؽ یضان ك جؼز یؼاف ٠غارس ا یؼاف٠غ مقغق ةؼا یی٢جْ یپٟٞد در ٠ٛاةٜ صغٚا

ٜ  یار٠ْ یی٢جْ - در  ی٤ك٥قغق در ٠ٛاةٜ ا یاد م٠غارس در کك٨ر٦ا یؼاف٠غ مةؼا 35ؿ٢ صغٚا

 یظغ٠ث آ٨٠زق و٢١ م٦ا رق١٦چ٨ف: دك یی٦ا ٥٘ٝ٨٠ .٣غارد مك ٥٘ٝ٨٠ ا یار٠ْ یچ٦ یؼاف٨٠رد ا ی٢ا

دارا ة٨دف جاٝی٘ات، آدار ١ّٞی ك جؼةیحی، ٠ٛاالت ١ّٞی پژك٦كی چاپ قغق در  یؼاف،٠غ مةؼا

 یثمالص یی١ّٞ٢ی جضٛیٛاجی ٠ؼة٥ً٨، گػرا٣غف آز٨٠ف جْ ٦ام ْٗاٝیث٣كؼیات ٠ْحتؼ ك ؿایؼ 

ظح٥ قغق ق٤ا یثمالص یی٢جْ یار٠ْ ٨٤ّافة٥  ی٨٠ٙرد جضٛ مک٥ در کك٨ر٦ا ییاةحغا یؼاف٠غ

 .كز٨د ٣غارد یؼاف٠غ یثمالص یی٢جْ مةؼا یی٦ا ٥٘ٝ٨٠ ی٢چ٤ یؼافاؿث ا٠ا در ا

کك٨ر ایؼاف در ٠حٕیؼ مالصیث ٦ام صؼ٥ٗ ام ٣ـتث ة٥ کك٨ر٦ام ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ در  -٣حیس٥

ٜ جسؼة٥ آ٨٠زقی، صغاٜٚ ٠غرؾ جضنیٞی،  ٠ْیار ؿ٤ی ةؼام ٠غیؼیث، جْیی٢ ٨٠اردم ٣ُیؼ صغٚا
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گػرا٣غف  الصیث، دارا ة٨دف جاٝی٘ات ك آدار ١ّٞی ك جضٛیٛاجی ك ج٧ْغآز٨٠ف جْیی٢ م گػرا٣غف

 .٦ام و٢١ ك ةْغ آ٨٠زقی ةؼام ٠غیؼاف وْٖ کٞی دارد دكرق

 ،يطاىزض ا يیاثتسا يطاىهس اًتربة ٍ اًتهبة يظٍ قطا یبضّبهؼ»(: 1ؾَال ) یثطضؾ 2جسٍل 

 «يکبٍ آهط یباؾتطال غاپي،

 یكاك آ٠ؼ یؼاف، ژاپ٢، اؿحؼاٝیادر ا ییاةحغا فیؼا٠غ ٠الؾ ٦ام ا٣حعاب ك ا٣حناب کك٨ر

ایؼاف
 

ة٥ اؿالـ ك اٝحؽاـ ١ّٞی ة٥ اصكاـ اؿال٠ی ك كالیث ٗٛی٥ ك ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١رم  اّحٛاد

ا٣ناؼ ك ركصی٥  ؿ٥ْ مغر، جعٞٙ ة٥ اظالؽ اؿال٠ی ٠ا٤٣غ صـ٢ ظٞٙ، -اؿال٠ی ایؼاف 

جسؼةی ٨٠ٗٙ ك ةؼظ٨ردارم از  ةؼظ٨ردارم از ؿ٨ةٙ -گػقث ك ا٠ا٣حغارم از ٣ُؼ ١٦كاراف 

داقح٢ ج٨اف ٠غیؼیث ك ركصی٥ کار گؼك٦ی ك  - ارافصـ٢ ق٧ؼت ك ٠ٛت٨ٝیث ةی٢ ١٦ك

 ٦ا آفاف ك اكٝیام آ٨٠ز دا٣ف ٚغرت ةؼظ٨ردارم ارجتاط ةا دیگؼاف ك زٞب ١٦كارم کارک٤اف،

٠حا٦ٜ ة٨دف داقح٢ ؿال٠ث زـ١ی ك ركا٣ی الزـ  -ةؼام جضٛٙ ا٦غاؼ آ٨٠زش ك پؼكرش 

ز٧ث اصؼاز پـث  - کار٤٠غ رؿ١ی ة٨دف در آ٨٠زش ك پؼكرش -ا٣ساـ كَایٖ ٠غیؼیث  ةؼام

در م٨رت دارا ة٨دف  ٠1،2،3غارس درز٥  مةؼا ییك اةحغا یآ٠ادگ م٦ا در دكرق یؼیث٠غ

 یی٢ؿاؿ جْ 2 یـا٣ؾٝ ٨ٗؽ مؿاؿ ك ةؼا 2 یـا٣ؾ٠غرؾ ٝ مؿاؿ ةؼا 4 یپٟٞد ٠غرؾ ٨ٗؽ

٠غارس درز٥  مةؼا ییك اةحغا یآ٠ادگ م٦ا دكرقدر  یؼیثز٧ث اصؼاز پـث ٠غ - قغق اؿث

 مؿاؿ ك ةؼا 2 یـا٣ؾ٠غرؾ ٝ مؿاؿ ةؼا 2 یـا٣ؾٝ در م٨رت دارا ة٨دف ٠غرؾ ٨ٗؽ 4،5،6

 .قغق اؿث یی٢ؿاؿ جْ 6 یپٟٞد ٨ٗؽ

٢
ژاپ

 

ؿاؿ ؿ٢ ةؼام  50دارا ة٨دف صغاٜٚ  -یؼاف ام ٠غ گػرا٣غف آز٨٠ف جْیی٢ مالصیث صؼ٥ٗ -

 -$اةحغایی ك ٠ح٨ؿ٥ٌ# ؿاؿ ؿ٢ ةؼام ٠غیؼیث ٠غارس 54جنغم پـث ٠ْاك٣ث ٠غارس ك 

ؿاؿ ةؼام جنغم قٕٜ  15ؿاؿ جسؼة٥ ٨٠ٗٙ آ٨٠زقی ةؼام ٠غیؼاف ك  20دارا ة٨دف صغاٜٚ 

دارا ة٨دف جاٝی٘ات، آدار ١ّٞی ك جؼةیحی، ٠ٛاالت ١ّٞی پژك٦كی چاپ قغق  - ٠ْاك٣ث ٠غارس

دارا ة٨دف جضنیالت  -١ّٞ٥ً٨ی جضٛیٛاجی ٠ؼة ٦ام ْٗاٝیثدر ٣كؼیات ٠ْحتؼ ك ؿایؼ 

دار٣غگاف درز٥ ١ّٞی کارق٤اؿی  .$صغاٜٚ چ٧ار ؿاؿ جضنیالت دكرق ٝیـا٣ؾ# دا٣كگا٦ی

گیؼ٣غ  ٣ا٥٠ درز٥ یك ١ْٞ٠ی ةاق٤غ در اك٨ٝیث ٚؼار ٠ی ک٥ ماصب گ٨ا٦ی ارقغ

ام ك  صؼ٥ٗ ظغ٠ث ة٥ ٨ُ٤٠ر ارجٛاء دا٣ف ٦ام و٢١ قؼکث در دكرق -#1370ؿؼکارآرا٣ی،$
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 پؼكرش ك ٦ا در آ٨٠زش ٦ا ك ٨٣آكرم یآگا٦ی از ٨٣ز٨ی

اؿحؼاٝیا
ةؼام  40دارا ة٨دف صغاٜٚ ؿ٢  - ٟؿاؿ جسؼة٥ ٨٠ٗٙ آ٨٠زقی ة٥ ٨٤ّاف ٠ّْٞ 16دارا ة٨دف  - 

$ٝیـا٣ؾ# یا ٠ْادؿ آف در  دارا ة٨دف صغاٜٚ ٠غرؾ کارق٤اؿی - پـث ٠غیؼیث ٠غارس

از اٗؼاد ة٠٨ی ظ٨د  ٠غیؼ ٠غرؿ٥ در اؿحؼاٝیا - ٦ام ٠ؼجتي ٠ٌِٛ ك دكرق جضنیٞی رقح٥

 .ق٨د ایاٝث ج٨ؿي ٦ئیث ٠غیؼق ا٣حعاب ٠ی

آ٠ؼیكا
ؿاؿ جسؼة٥  13دارا ة٨دف صغاٜٚ  - ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس 35دارا ة٨دف صغاٜٚ ؿ٢  - 

٦ام ٠ؼجتي ةا آ٨٠زش ك  دارا ة٨دف ٠غرؾ کارق٤اؿی ارقغ در یكی از رقح٥ - آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ

٦ام آ٨٠زقی ٠ؼجتي  ج٧ْغ ة٥ گػرا٣غف دكرق - جؼةیحی# ق٤اؿی ك ٨ّٞـ ركاف پؼكرش $٠غیؼیث،

 ٦ام ٠ْحتؼ ای٢ ایاٝث ة٥ ٠غیؼیث ٚتٜ ك ةْغ از ٚت٨ؿ پـث ٠غیؼیث زیؼ ٣ُؼ دا٣كگاق
 

 کبضثطزی ّبیپیكٌْبز

از رًٖ  ٠غیؼاف اةحغایی ا٣حنابذیٜ در ٠ْیار٦ام  ةا ٤ّایث ة٥ ٣حایر جضٛیٙ ة٧حؼ اؿث ٨٠ارد

 ق٨د: ك ا١ّاؿ گ٤سا٣غق كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش

ٜ ةاالم  داقح٢ صغاٜٚ  - ؿاؿ ةؼام ٠غیؼاف 15داقح٢ جسؼة٥ ك ؿاة٥ٛ آ٨٠زقی ٨٠ٗٙ صغٚا

ٜ  - جؼةیحی ك ٨ّٞـ ق٤اؿی ركاف٦ام ٠غیؼیث ك  ٝیـا٣ؾ ٠ؼجتي ةا رقح٥ ٠غرؾ ٨ٗؽ داقح٢ صغٚا

٦ام ٚتٜ ك و٢١ ظغ٠ث آ٨٠زقی  ج٧ْغ ة٥ گػرا٣غف دكرق - ؿاؿ ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس 40ؿ٢ 

جْیی٢ ك ازؼام آز٨٠ف مالصیث  - ام آ٨٠زقی ك جؼةیحی ةؼام ٠غیؼاف ٠غارس٠ٌاةٙ ةا ٣یاز٦

دارا  - درمغ ١٣ؼق ای٢ آز٨٠ف ةؼام ٠غیؼاف 80ةؼام ا٣حعاب ٠غیؼاف ٠غارس ك کـب صغاٜٚ 

٦ام  ة٨دف آدار ١ّٞی ك جضٛیٛاجی، چاپ ٠ٛاالت ١ّٞی پژك٦كی در ٣كؼیات ٠ْحتؼ ك یا در ١٦ایف

٠غیؼاف  ا٣حعابة٧حؼ اؿث ةؼام  - ةؼام ا٣حعاب ٠غیؼاف ٠غارس ٠ْحتؼ ٠ؼجتي ةا ٠ٌِٛ اةحغایی

٣ا٥٠ ٠ٛغ٠اجی ك پیكؼٗح٥ ةؼام صؼ٥ٗ ٠غیؼیث از ًؼؼ كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش جْؼیٖ  گ٨ا٦ی

٦اك  قایـحگی ٦ا، ٠یؽاف مالصیث قغق جا ةؼ اؿاس ٚت٨ٝی در آز٨٠ف جْیی٢ ؿٌش قایـحگی ك

 .دادق ق٨د ٦ا آفك یا ٠كا٦غق ة٥ ام ؿ٤سف قغق از ًؼیٙ ٠ناصت٥  ٦ام صؼ٥ٗ ٧٠ارت
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 هٌبثغ 
 

 ج٧ؼاف ؿ١ث؛ اجكارات جٌتیٛی، كپؼكرش # آ٨٠زش1386$ اص١غ آٚازادق،

 .جا١ّٜ جئ٨رم از :ك٠غیؼیث ؿاز٠اف #1388گ٧ؼ $ ؿاؿاف پؼكیؽ ك ٧٠غم پاریؽم، ٣ژاد ایؼاف

 .ایؼاف ةا٣كغارم ٣كؼ :ج٧ؼاف

٢ ٣ُاـ جاییغ مالصیث ك مغكر # ًؼح جغكی1388$ یؼافاا٣س٢١ ٠غیؼیث ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی 

 قیؼاز-ةؼام ٠غیؼاف ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ام صؼ٥ٗگ٨ا٦ی ٣ا٥٠ 

 جؼز٥١ ،1945جا  1800ژاپ٢ از  ما٠پؼا٨ًر #؛ ق٤اظث ژاپ2010،٢$ ی٣حؽٝ پاجؼیكیا دم،

 ج٧ؼاف قكٟ، چاپ ظ٨ارز٠ی، اجكارات اص١غ ةیؼقك،

 .#آزاداؿال٠ی دا٣كگاق ج٧ؼاف، ٠غیؼیث، ٠تا٣ی ك ام٨ؿ #1376ّتغاهلل $ زاؿتی،

دا٣ككغق ٨ّٞـ  ٠س٥ٞ ٣ا٥٠ ١ّٞی پژك٦كی دا٣ف ٠غییؼیث، ٗنٜ #؛1386$ یاراؿ٤٘غ ؿْادت،

 ؿ٨ـ ق١ارق ادارم ك ٠غیؼیث ةازرگا٣ی دا٣كگاق ج٧ؼاف،

٣ا٥٠  یافپا جٌتیٛی آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ك ژاپ٢، ٠ٌا٥ْٝ #؛٠1370ض١غروا $ ؿؼکارآرا٣ی،

 جؼةیث ٠غرس دا٣كگاق کارق٤اؿی ارقغ،

جٌتیٛی آ٨٠زش ك پؼكرش دكرق اكؿ ٠ح٨ؿ٥ٌ در کك٨ر٦ام  ٠ٌاْٝات #؛1389$ یّٞ ارق،ّن

 ج٧ؼاف ؿ٨ـ، چاپ یادكارق کحاب، ٣كؼ ك کؼق#، ژاپ٢ ،ٗؼا٣ـ٥ ،ا٣گٞـحاف ا١ٝاف، ٤٠حعب

 رقیغم ا٠یؼ جؼز٥١ .٠غیؼیث در ٨٠ٗٛیث ةؼام الزـ ٦ام ٧٠ارت #1376گیتـ٨ف $ ارؿی،٠

 .دكٝحی ٠غیؼیث آ٨٠زش ٠ؼکؽ: ج٧ؼاف .٣یك

#؛ ٠ْیار٦ام ا٣حعاب ك ا٣حناب ٠غیؼاف ةا ركیكؼد قایـح٥ گؽی٤ی در 1387ز٦ؼق $ ٨٠ؿی زادق،

-132 مل ،1388ك جاةـحاف  ة٧ار اكؿ، ق١ارق ؿ٨ـ، ؿاؿ ٠غیؼیث، یك٥ا٣غ ٧٣ر اٝتال٥ٔ،

103 

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ یـٌؼكف .ر٦تؼم ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی $٣ـع٥ پ٤سٟ# .#1378$ .٠یؼک١اٝی, س
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#؛ ٠ْیار٦ام ا٣حعاب ك ا٣حناب ٠غیؼاف ةا ركیكؼد ٠1387ؼیٟ $، ّغٝی ٦ؼق؛٨٠ؿی زادق، ز

قایـح٥ گؽی٤ی در ٧٣ر اٝتال٥ٔ، ا٣غیك٥ ٠غیؼیث، ؿاؿ ؿ٨ـ، ق١ارق اكؿ، ة٧ار ك جایـحاف 

 103-132، مل 88

 ؿاز٠اف جؼةیث ٠غیؼاف قایـحگی٧ام ك ٦ا ٧٠ارت #؛ جْیی٠1381٢ـ٨ْد $ ز٧ؼ٠ی، ٣ادریاف

 ٣ا٥٠ دکحؼم پایاف ٠ْٟٞ، جؼةیث دا٣كگاق ٠غیؼیحی؛ ٨ماٝگ كی ارائ٥ ةغ٣ی ك

 ا٣ـا٣ی، ٤٠اةِ ةا ركیكؼد ؿاز٠ا٣ی رٗحار ٠غیؼیث #1996اچ $ ک٤ث ةال٣چارد، ك پاكؿ ٦ؼؿی،

 :جؼز٥١

 1375 دا٣كگا٦ی، ز٧اد: ا٣حكارات پ٤سٟ، چاپ کتیؼم، ٚاؿٟ

 ٨٠ردم ٠٥ٌْٝا ٠غیؼیث ادؼةعكی در ٠غیؼاف قایـحگی # ٣ٛف1389ّا٥ً٘ $ ؿیغق یگا٣گی،

 1389- جض٨ؿ ك ج٨ؿ٥ْ ٠غیؼیث ٠س٥ٞ ٚؽكی٢، اؿحاف ٠عاةؼات قؼکث در
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