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اى آهَظ زاًفًقف ًْبزّبی غیطضؾوی تطثیت زض آهَظـ ٍ يبزگیطی 

َلی آهزٍضُ اثتسايی اظ هٌظط  ٍ پطٍضـاؾٌبز تح ـ   َظ

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 2زٞیٞی ی٥راوك  ٠1ُا٦ؼم صـ٢

 

 چکیسُ

آ٨٠زاف ةا ٦غؼ ةؼرؿی ٣ٛف ٧٣اد٦ام ٔیؼ رؿ١ی جؼةیث در آ٨٠زش ك یادگیؼم دا٣فای٢ ٠ٌا٥ْٝ 

دكرق اةحغایی از ٤٠ُؼ اؿ٤اد جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف ك ةا ركش 

د٦غ ّالكق ةؼ ٧٣اد٦ام ؿ٤اد جض٨ٝی ك ٤٠اةِ ٠ؼجتي، ٣كاف ٠یکحاةعا٥٣ ام ك از ًؼیٙ كاکاكم ا

٦ا، ٧٣اد٦ا ك ٠ؼاکؽ رؿ١ی ٧٣اد٦ام دیگؼم ١٦چ٨ف ظا٨٣ادق، صك٠٨ث ك ٣ُاـ ؿیاؿی، رؿا٥٣

-ٔیؼدكٝحی، دی٢، ٗؼ٤٦گ، ٠ضیي اٚحنادم، ٠ضیي ٚىایی ك ا٤٠یحی، زا٥ْ٠ ٠ضٞی ك ٠ضیي ةی٢

آ٨٠زاف دكرق اةحغایی ک٥ زاف ظن٨مان دا٣فآ٨٠ا١ٝٞٞی ة٥ م٨رت ٔیؼ ٠ـحٛیٟ در جؼةیث دا٣ف

، رؿا٥٣ ظا٨٣ادق .گیؼم اؿث، جادیؼ ٗؼاكاف ك ركزاٗؽك٣ی دار٣غدر ٠ؼص٥ٞ قكٜ ٦ا آف٨٦یث صـاس 

-پیك٧٤اد ٠ی .٦ا، صك٠٨ث ك ٣ُاـ ؿیاؿی ك ٠ؼاکؽ ٔیؼدكٝحی ة٥ جؼجیب ةیكحؼی٢ ٣ٛف را دار٣غ

ی از صیات ًیت٥#، ٧٣اد٦ام یادقغق، ةؼام دؿحیاةی ة٥ ٠ؼاجتجؼةیث $٦غؼ ٔائی  گؼدد ةا ج٨ز٥ ة٥

-ك ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ْٗاٝیث@ ٗٞـ٥٘ جؼةیث ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف»ؿ٤غ  جؼةیث ا٣ـاف ٨ٌٞ٠ب ٤٠ٌتٙ ةا

 .٦ام ظ٨د را ازؼا ك ١ّٞیاجی ١٣ای٤غ
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 هقسهِ

٦ؼ ٗؼد در دكراف  .ای٢ اؿث ک٥ ٦یچ کؾ از ٗؼاگؼٗح٢ ةی ٣یاز ٣یـثظن٨میات ّنؼ صاوؼ از 

٣ض٨م ةا یادگیؼم ؿؼك کار دارد ك ةؼام د٠ـازم ةا ٠ضیٌی ک٥ پی٨ؿح٥ ركة٥ رقغ ٥ ز٣غگی ظ٨د ة

 ،آ٨٠زش ةیكحؼ ٠٨١ّیث پیغا ک٤غ اگؼ در ز٠اف ٠ا " 1پٜ ال٣گؼاف .اؿث ةایغ آ٨٠زش ةتی٤غ ك جٕییؼ

ا٠ا ٦یچگاق آ٨٠زش ك پؼكرش ة٥ ج٧٤ایی ٚادر  #1386$٠ـ٨ْد،".٣حایر ١ّٞی آف ةیكحؼ ظ٨ا٦غ ة٨د

زا٣ت٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز٦ام ٠ح٨٤ع ٣ت٨دق اؿث ك ٠ـحٞؽـ ١٦ؼا٦ی ك ١٦كارم دیگؼ آ٨٠زش ٥١٦  ة٥

 .٧٣اد٦ام ٠ؼجتي اؿث

٦اؿث جالش ٗؼاكا٣ی ةؼام ایساد جض٨ؿ در ّؼم٥ جْٞیٟ ك در ٣ُاـ آ٨٠زقی ایؼاف ک٥ ؿاؿ

جؼةیث کك٨ر در دؿح٨ر کار ٚؼار گؼٗح٥ اؿث ك ة٥ جتِ آف اؿ٤اد جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش 

رم اؿال٠ی ایؼاف، جْؼیٖ ك ةیاف ظامی از جؼةیث ارائ٥ قغق اؿث ک٥ ٠ـئ٨ٝیث ؿ٤گی٤ی را ز٨٧١

 ٠كارکثةؼام ٣ُاـ جؼةیحی ك ٧٣اد٦ام دیگؼ ٨٠دؼ در جؼةیث رٟٚ زدق اؿث ك جضٛٙ آف را ٨٤٠ط ة٥ 

ق٨رام ّاٝی اؿث $ دا٣ـح٠٥ْامؼ دكراف در درآف، ٠ؤدؼ ك ؿ٧یٟ ازح١اّی ٨ّا٠ٜ ج١ا٠ی ْٗاؿ

ؿ٤غ # ةؼام ایساد چ٤ی٢ یكپارچگی ك ١٦ا٤٦گی ٣یؽ جتْیث از 139: 1390گی،ا٣ٛالب ٗؼ٤٦

ک٥ ةؼام ج١اـ ٦ام ٧٣اد٦ا ك کٜ زا٥ْ٠ جغكی٢ قغق @ ٗٞـ٥٘ جؼةیث ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف»

 .اؿث را پیك٧٤اد دادق اؿث

ة٥ ٠ذاة٥ ٠ضن٨ؿ جالش ّٛال٣ی آد٠ی درةارق چیـحی، چؼایی ك چگ٣٨گی @ ٗٞـ٥٘ جؼةیث»

ٜ جس٨یؽم ك کالف ٠ی پؼدازد؛ ای٢ ٧٠ٟ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ٛف ٨٠دؼم ک٥ ٠تاصخ ٗٞـ٥٘ جؼةیث ة٥ قك

د٦ی ٠س٥ّ٨١ جغاةیؼجؼةیحی ٦ؼ زا٥ْ٠ ة٥ ٨ًر ١٦ا٤٦گ ك در ٦غایث ك ؿا٠اف ج٨ا٣غ ٠یجؼةیث 

 ة٥ -2@ٗٞـ٥٘ جؼةیحی زا٥ْ٠»ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ داقح٢  .اؿثاؿح٨ار داقح٥ ةاقغ، ٠ٌؼح قغق

ٙةا  ك ؼ٠ْام دكراف در -اظیؼ ٤ْ٠ام ٣اپػیؼ ازح٤اب جؼةیث ٗؼای٤غ ٠سؼیاف ك گػاراف ؿیاؿث ج٨ٗا

 در ٠ؤدؼ ك ؿ٧یٟ ٨ّا٠ٜ ١٦ة ةی٢ ٠ـح١ؼ ك ؿاز٣غق جْا٠ٞی ك ١٦ا٤٦گی اؿث الزـ ة٤اةؼای٢ ؛اؿث
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 ای٢ در ؿ٧یٟ ٨ّا٠ٜ جْارض ك جؽاصٟ از جا ةگیؼد قكٜ جؼةیث، ا٨٣اع ج١اـ ٠یاف ٣یؽ ك ٗؼای٤غ ای٢

ْیث جؼةیث، از ٣ُؼ ٨٠رد ٣حیسة ك ق٨د كگیؼمیپ یچیغقپ ةـیار ك گـحؼدق زؼیاف یاةغ  ّی٤ی كٚا

، آةكع٨ر امٞی ك را٦تؼم کالف ة٤اةؼای٢ ٗٞـ٥٘ جؼةیث .#39 :1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی،$

ةؼام ٧٣اد٦ام ٠ح٨ٝی آ٨٠زش یك زا٥ْ٠ ك ٦غایث ک٤٤غق ٧٣اد٦ام ٨٠دؼ ْٗاؿ ة٥ م٨رت 

 .ٔیؼ٠ـحٛیٟ در آ٨٠زش اؿث

 ؿایؼ ةا ك ٗؼ٤٦گ صاکٟ ةؼ آف زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ ك زا٥ْ٠ از زؽئی ٦ام آ٨٠زقی ـاز ًؼٗی ٣ُا

 ةؼٚؼارم ة٥ ٧٣اد، یك درؿث ١ّٞكؼد .٠حٛاةٜ دار٣غ ک٤ف ك ركاةي ازح١اّی ٦ام ٣ُاـ ك ٧٣اد٦ا

 جؼةیث ٣ُاـ اؿاس، ای٢ ةؼ .گؼددةؼ ٠ی ٧٣اد٦ام ازح١اّی دیگؼ ام٨ٝی آف ةا ك مضیش ركاةي

 در ؿ٧یٟ ك ٠ؤدؼ ٧٣اد٦ام دیگؼ ةا مضیش ركاةي ظ٨د ة٥ رؿاٝث جضٛٙ ةؼام ٠٨١ّی ك رؿ١ی

ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب اؿث $دارد ك ای٢ ركاةي كجادیؼگػارم ٠حٛاةٜ  ٣یاز جؼةیث زؼیاف

 #169-168 :1390ٗؼ٤٦گی،

جؼةیحی آ٨٠زاف زا٥ْ٠ اؿال٠ی ایؼاف، كَی٥٘ ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼد ٣ُاـ ةا ای٢ اكماؼ جؼةیث دا٣ف

٠نتاح  .٣ت٨دق ك ٧٣اد٦ام دیگؼ ٣یؽ در ای٢ ص٨زق جادیؼ ةـؽائی دار٣غ كزارت آ٨٠زش ك پؼكرش$

ؽكف ةؼ  یؽدم ةؼ ٣ٛف ظا٨٣ادق ةؼ جْٞیٟ كجؼةیث ک٨دؾ ك پؾ از كركد ة٥ ٠غرؿ٥ كدا٣كگاق، ٗا

ضؾوی ٍغیطضؾوی ظا٨٣ادق، ٠ؼاکؽ ك ٧٣اد٦ام دیگؼ جاکیغ دارد ك جْٞیٟ كجؼةیث را ةؼ دك ٚـٟ 

 ؿاز٠اف ٣ض٨ة ٤٠ُؼ از جؼةیث»در ؿ٤غ جض٨ؿ ٣یؽ  .#٠،42:1391نتاح یؽدماؿث $جٛـیٟ ٨١٣دق

 .#1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، اؿث $ق قغ جٛـیٟ ٔیؼرؿ١ی ك رؿ١ی ٨٣ع دك ة٥ د٦ی

گیؼم آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی را قكٜؿؼ٠غم ٣یؽ ١٦ی٢ دك ٨٣ع دؿح٥ ة٤غم را ٨٤ّاف ٨١٣دق اؿث ك 

ؽایف ا٣گیؽق ك اقحیاؽ ةؼ ٠ت٤ام ٣یاز٦ا ك کاؿحی٧ام ٨٠ز٨د در ٗؼد ك زا ٥ْ٠ دا٣ـح٥ ک٥ ؿتب ٗا

ؼاد ةؼام یادگیؼم ةیكحؼ، داكًٞب  # ةا 1389ؿؼ٠غم،$ .ق٣٨غ ٠ییادگیؼ٣غق قغق، ة٥ ٨ًرم ک٥ ٗا

ای٢ اكماؼ ؿ٨اؿ اؿاؿی آف اؿث ٧٣اد٦ا ٔیؼرؿ١ی جؼةیث چ٥ ٣ٛكی در آ٨٠زش ك یادگیؼم 

 آ٨٠زاف از ٤٠ُؼ اؿ٤اد جض٨ٝی دار٣غ؟دا٣ف
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 ضٍـ

ة٥ ركش کی٘ی جضٞیٜ ٠ضح٨ا ك ةا ةؼرؿی اؿ٤اد جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ك پژك٦ف صاوؼ 

٠ٌا٥ْٝ ١٦چ٤ی٢ ٤٠اةِ ك ٠غارؾ ٠ؼجتي ةا ص٨زق آ٨٠زش ٦ام ٔیؼ رؿ١ی ًی ٠ؼاصٞی از ز٥ٞ١ 

ٔیؼ رؿ١ی جؼةیث،  ٧٣اد ٠10ؼجتي ةا ٣ٛف  ك ّتارات اؿحعؼاج گؽارق ٦ااؿ٤اد جض٨ٝی یادقغق ك 

ة٥ جؼجیب ٦ؼ یك از ٧٣اد٦ا ك جْیی٢ جْغاد ك  اؿحعؼاج قغقم ٦اگؽارق ٠ؼجب ٨١٣دف#ؿ٨رت $

ةؼ اؿاس ٧٣اد٦ام ذکؼ قغق در اؿ٤اد ة٥ قكٜ زیؼا٣ساـ  ٦ا آف٧٣ی ٦ا ك ةؼ٧٣ٟ٦ی گؽارقةؼ٦ٟجكؼار، 

 .قغق اؿث

 

٧٣ی ك قغق، ةؼ اؿاس ةؼ٦ٟ٦ام اؿحعؼاجپؾ از ق٤اؿایی ك گؼدآكرم ك دؿح٥ ة٤غم گؽارق

 .ر گؼٗثجغكی٢ ةؼآی٤غ ةغؿث آ٠غق، ٣حایر ٨٠رد جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٚؼا
 

 

 ّبيبفتِ

ة٥ دٝیٜ ٠ضغكدیث صسٟ جْغاد ک١ٞات ٠ٛا٥ٝ# از ٠ٌاٝب اؿحعؼاج ام $ای٢ ةعف گؽیغق رد

 قغق از اؿ٤اد ة٥ ٦ؼ یك از ٧٣اد٦ام د٦گا٥٣، ارائ٥ قغق اؿث:

 ك ٚىائی٥ ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠، ٨ٚة ،٠سؼی٥ ٨ٚة ،ر٦تؼم قا٠ٜ (ؾیبؾی ًظبم ٍ حکَهتزٍلت )-1

 ز٤ت٥ ٠ـحٛیٟ در اؿال٠ی $صاک١یث# اؿث ک٥ ٠ـئ٨ٝیث كٝثد جاةِ ٧٣اد٦ام ك ٦ا آفؿاز٠ ١٦ة
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در ای٢ ؿ٤غ جض٨ؿ آ٠غق  .#٣1391:24س٘ی، دارد $ را ةؼ ٧ّغق ك٠٨١ّی رؿ١ی جؼةیث ازح١اّی

 ز٠ی٥٤ اؿال٠ی دكٝث ٦غؼ ك اؿث ًیت٥ صیات ؿاز ٥ز٠ی٤ دكٝث اؿال٠ی، صك٠٨ثدر »اؿث 

 گ٘ث ج٨اف ٠ی جْتیؼم ة٥ ة٤ا صحی ؛@اؿث ًیت٥ صیات جضٛٙ ز٧ث در ٠ؼدـ ٨١ّـ صؼکث ؿازم

 ق٨د، جٞٛی صك٠٨ث ٦غؼ ٤٠ؽ٥ٝ ة٥ چ٥ آف ٦ؼ ك ًساضز تطثیت جع ّسفی اؾالهی حکَهت ک٥

ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب رك٣غ $ ٠ی ق١ار ة٥ كاؿٌی ٦غؼ یا كؿی٥ٞ ا٣ـاف جؼةیث ة٥ ٣ـتث ٥١٦

ؿ٥ْ # جؼةیث را كَی٥٘ امٞی دكٝث ك آف را ٠ض٨ر ج1393٨ا٧ٝغم $# ّٟٞ 178 :1390ٗؼ٤٦گی،

 .دا٣غ ٠ی

جا ّالكق ةؼ  داد # ٠ْحٛغ اؿث ةایغ ازازق٣1391س٘ی $ی غیطزٍلتی: ّب أىًْبزّب ٍ ؾبظه-2

 ك گـحؼدق زؼیاف ْٗاؿ در ٨ًر ة٥ ٣یؽ ازح١اّی ؿاز٠ا٧٣ام ك ٧٣اد٦ا دیگؼ دكٝث اؿال٠ی ك ظا٨٣ادق،

 دكٝی، ؼٔی م٦ا فاكؿاز٠ ٧٣اد٦ا از ٨ُ٤٠ر .#٣1391:24س٘ی،ز٨ی٤غ $ ٠كارکث پیچیغق جؼةیث،

 آٗؼی٢ ٣ٛف جؼةیث زؼیاف در داكًٞتا٥٣ یا یاٗح٥ ؿاز٠اف م٨رت ة٥ ک٥ اؿث یی٦ا آفكؿاز٠ ٧٣اد٦ا

ك٠٨١ّی  رؿ١ی جؼةیث ٣ُاـ ة٥ ک١ك ز٠ی٥٤ در ظامی ٠ـئ٨ٝیث دار ٧ّغق ٠كعل ك ة٨ٌر ة٨دق

 .#1390:344#$ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، ... ٦ام ٗؼ٤٦گی،ا٣س٢١ ٣ُیؼق٣٨غ $ ٠ی

٠ـأ٥ٝ م جؼةیث، ٠ـأ٥ٝ م صیات ك ١٠ات ٠ٞث ٦اؿث، ة٤ام آف در ظا٨٣ادق آٔاز  :ذبًَازُ-3

ة٤یا٧٣ام  ک٨دکی دردكراف .#1375:6، ٚائ١ی$ گؼدد ٠یزا٥ْ٠ ك ٠غرؿ٥ جك١یٜ در ك  ق٨د ٠ی

ؼاد زیـح٢ ٣ض٨ق ك گیؼد ٠ی قكٜ ٗؼد قعنیث  در ٗؼد جؼةیث ةؼگؼداف ٣ض٨ق ك ةازجاب ٨١ْ٠الن  ٗا

 ٠ا٣غق ة٥ زام ا٣ضؼاٗی در ةؽرگـاٝی را رؿ٨ةات رٗحار٦ام ارجكاب ریك٥ّؼةی  .اؿث ک٨دکی دكراف

 ةٞك٥ پ٤ا٦گاق، ج٧٤ا ٥٣ كاٝغی٢ .#1388ّؼةی،دا٣غ $ز٣غگی ٠ی اكٝی٥ ٠ؼاصٜ از ٗؼد ٣اظ٨دآگاق در

 .#٣1391:18س٘ی، ق٣٨غ $ ٠ضـ٨ب ٠ی ک٨دکاف اٝگ٨م ك را١٤٦ا آ٨٠زگار، ٠ؤدؼجؼی٢ ك ٣عـحی٢

 ازؼام ك درپكحیتا٣ی ج٧٤ا ٥٣ك  دارد ةؼ٧ّغق را امٞی ٣ٛف ك٠٨١ّی ١یرؿ جؼةیث ٣ُاـ در ظا٨٣ادق

 ك ٦ا ةؼ٣ا٥٠ از ارزقیاةی ظن٨ص ة٥ ك ریؽم ةؼ٣ا٥٠ گػارم، ؿیاؿث در ةٞك٥ جؼةیحی، م٦ا ًؼح

 :1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی،ةاقغ $ داقح٥ ْٗاؿ ٠كارکث ةایغ جؼةیث ٗؼای٤غ اٚغا٠ات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |723 
 
 

 ز٣غگی آٔازی٢ ؿ٤ی٢ در ک٨دکاف رقغم قؼایي ؿتب ة٥ ٣ٛف ای٢ ک٥ ٣یـث جؼدیغم .176#

 .#177 :1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی،اؿث $ جؼ وؼكرم ك جؼ صـاس ك ةؼزـح٥

دی٢ ةؼ٣ا٥٠ ز٣غگ٩  .ا٣غ ق٤اؿاف، دی٢ را یك٩ از ٧٣اد٦ال ازح١ا٩ّ ج٩ٛٞ کؼدق زا٥ْ٠زيي:  -4

٢ ةی٤ف دی٢ کٞی٥ ز٨ا٣ب در ای» .ک٤غاؿث ک٥ ٠ـیؼ ؿایؼ ٧٣اد٦ال ازح١ا٩ّ را جْیی٢ ٩٠

 @ز٣غگ٩ ا٣ـاف، چ٥ ٗؼدل ك چ٥ ازح١ا٩ّ را در ةؼ٩٠ گیؼد ك ة٥ کٞی٥ ٧٣اد٦ا قكٜ ٩٠ د٦غ

ؼاد در را كیٞیاـ زی١ؽ دی٢  .#1378:38$رزتی،  ّتارت از اصـاؿات، ا١ّاؿ ك جسؼةیاج٩ ک٥ ٗا

از آ٨٠زش دی٢ ك ارجتاط  .#٤ٗ1375:109ایی، ک٤غ $، جْؼیٖ ٠یج٧٤ای٩ ك در پیكگاق ا٦٨ٝیث دار٣غ

@ ٗٞـ٥٘ جؼةیث ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف# »19ص  ،٠1378كایعی،اؿث $دیؼةاز ٨٠رد ج٨ز٥ ة٨دق 

 .ک٥ اؿ٤اد جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش ایؼاف ةؼ اؿاس ٠تا٣ی دی٤ی جغكی٢ قغق اؿث

٦ال  ال از قی٨ق ٩٠ ج٨اف ٗؼ٤٦گ را ٠س٥ّ٨١ةا ج٨ز٥ ة٥ جْغد جْاریٖ ٗؼ٤٦گ : فطٌّگ-5

، ٤٦سار٦ا، جسارب، ٨ّٞـ ك جك٨ٝ٨٤ژل ك آداب ك رؿ٨ـ دا٣ـث ک٥ از ٣ـ٩ٞ ة٥ ٣ـٜ ٦ا رزشاز٣غگ٩، 

٦ال كاةـح٥  ٦ـح٥ ام٩ٞ ٗؼ٤٦گ قا٠ٜ ّٛایغ ؿ٤ح٩ ك ة٥ ظن٨ص ارزش .دیگؼ ٤٠حٜٛ قغق اؿث

از ؿ٨ل دیگؼ، ٗؼ٤٦گ در کی٘یث ٨٧َر ك ةؼكز  .1#365: 1376$گ٨ٝغ كک٨ٝب، @ة٥ آ٧٣اؿث

در جادیؼ ٠حٛاةٜ ٗؼ٤٦گ ك آ٨٠زش ١٦ی٢  .#٠1373:212ٛغـ،$ٚؼایی ;قعنیث ٣یؽ ٠ؤدؼ ٩٠ ةاقغ

 ٣ُاـ آ٨٠زش ةا را جْا٠ٜ ؿٌش ةاالجؼی٢ ٗؼ٤٦گی ٠ضیي» ةؾ ک٥ در ؿ٤غ جض٨ؿ آ٠غق اؿث:

 ك ١٦ـ٨یی ةایغ جؼةیث ا٠ؼ در گػار ادؼ جؼی٢ ّا٠ٜ امٞی ٨٤ّاف ة٥ ك دارد ٠٨١ّی ك رؿ١ی

ق٨رام ّاٝی @$داقح٥ ٠٨١ّی ك رؿ١ی ٣ُاـ جؼةیث ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ك ٦ا ؿیاؿث ةا را الزـ ١٦ا٤٦گی

در ای٢ ؿ٤غ ة٥ ٨ُ٤٠ر ١٦ا٤٦گی ةیكحؼ در ای٢ راؿحا، ق٨رام  .#345: 1390ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، 

 ك ٦ا ؿیاؿث ةی٢ ١٦ا٤٦گی ك ٗؼ٤٦گی ٦ام دؿحگاق ةؼ١ّٞكؼد ٣ُارت ّاٝی جؼةیث را ٠ـئ٨ؿ

 .دا٣ـح٥ اؿث ٦ا آف ٦ام ةؼ٣ا٥٠

                                                           
1 Gold & Coleb 
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حناد یك٩ی: اقتهبز هحیظ-6 ل ٧٠ٟ زا٥ْ٠ اؿث، اٚحناد ّتارت از ةؼرؿ٩ ٦ا ةعفاز  ٚا

٩ اؿث ک٥ ةكؼ ةا كؿی٥ٞ یا ةغكف كؿی٥ٞ پ٨ؿ ةؼال ة٥ کار ةؼدف ٤٠اِٗ ک١یاب ج٨ٝیغ، ة٥ ٦ای ركش

ؼاد ك   ٦ا گؼكق٨ُ٤٠ر ج٨ٝیغ کاال ك ظغ٠ات در ٩ً ز٠اف ك ٣یؽ ةؼال ج٨زیِ کاال٦ا ك ظغ٠ات ةی٢ ٗا

ةؼال رقغ  .#1356:6 ،1ؿا٨٠ئٞـ٢ک٤غ $ ی٤غق ا٣حعاب ٩٠در زا٥ْ٠ ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠نؼؼ در صاؿ ك آ

ّٞاؽ، جضنیٜ کؼدق ك  ،ك ج٨ؿ٥ْ اٚحنادل کك٨ر پیف از ٦ؼ کار دیگؼ ة٥ جؼةیث ٣یؼكل ا٣ـا٩٣ ظ

 در ام ک٤٤غق جْیی٢ اٚحنادم ؿ٧ٟ ٦ام ٧٣اد .#148: 1373ٚؼای٩ ٠ٛغـ، اؿث $٠ح٧ّْغ ٣یاز٤٠غ 

ا١٦یث ای٢ ٨٠و٨ع در  .#1390:346ب ٗؼ٤٦گی، $ق٨رام ّاٝی ا٣ٛال .جؼةیث دار٣غ جضٛٙ ا٦غاؼ

، ةا ٨٤ّاف زیؼ٣ُاـ ٦2ام امٞی آ٨٠زش ةـیار اؿاؿی اؿث ك در ؿ٤غ جض٨ؿ ٣یؽ یكی از زیؼ٣ُاـ

 .٨٤ّاف قغق اؿث@ ٤٠اةِ ٠اٝی»

 ٣ُٟ، صٍ٘ ةؼام اةؽار٦ایی ك ازح١اّی ٧٣اد ز١ْی، ارجتاط كؿایٜای:  هحیظ ضؾبًِ-7

 جسغیغ ك جٕییؼ ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ك ا٣غازح١اّی ٤٠اؿتات ك ٦ا قایغ مج٨ؿ٥ْ ك ١٦تـحگی ک٤حؼؿ،

 در ز١ْی ارجتاط كؿایٜ ٣ٛف جؼی٢ ٧٠ٟ .ک٤٤غ ٠ی كَی٥٘ ای٘ام درصاؿ جض٨ؿ، زا٥ْ٠ ؿاظحار

ؿا٠ا٥٣  ركی٥ ٦ام ك ؿازكکار٦ا کارکؼد٦ا، جٕییؼ ك آ٨٠زقی ٧٣ادم ة٥ قغف ٠غرف، جتغیٜ زا٥ْ٠ م

 جضث ز٧اف در پؼكرش ك آ٨٠زش .#1392:33ی، ٚغی١اؿث $ؿ٤حی  پؼكرقی ك آ٨٠زقی ٦ام

ؽكف ك جأدیؼ رقغ  ك آ٨٠زش ٦ام ٣ُاـ .اةْاد گ٣٨اگ٨ف اؿث در ١٦گا٣ی رؿا٥٣ ٦ام ج٨ؿ٥ْ م ركزٗا

 کار جٛـیٟ ةایغ قا٠ٜ جض٨ؿ ی٢ا .ؿاظحار٣غ جسغیغ دادق، ٣یاز٤٠غ رخ جض٨الت ة٥ ةاج٨ز٥ پؼكرش

 .ةاقغ رؿا٥٣ ام ك رؿ١ی آ٨٠زقی ٠یاف ٗؼآی٤غ٦ام

٦ا٣ی ٣یؽ ةؼ ٣ٛف رؿا٥٣ ٦ا ة٥ ٨٤ّاف جك١یٜ ک٤٤غق رؿاٝث جؼةیحی ٧٣اد رؿ١ی آ٨٠ّزش ٗؼا

جض٨الت  ك رؿا٥٣ ٣ٛف رؿ١ی جؼةیث ٗٞـ٥٘ ك جؼةیث ٗٞـ٥٘ در .#1391ٗؼا٦ا٣ی،دارد $جاکیغ 

                                                           
1 Paul A. Samuelson 

ِ ٠اٝی, ٗىا, ؿ٤غ جض٨ؿ دارام قف زیؼ ٣ُاـ: ٠غیؼیث ك ر٦تؼم, ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ك جؼةیث ٠ْٟٞ, ةؼ٣ا٥٠ درؿی, ٤٠اة 2.

 ا٠كا٣ات ك جس٧یؽات ك ارزقیاةی جضٛیٙ اؿث.
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 ة٥ جؼةیث ٚاةٜ ج٨ز٥ ك صحی ٗؼآی٤غ در آف ك جادیؼگػارم ٨٘٣ذ كگـحؼق كارجتاًات ٤ٗاكرم اًالّات

 ٣ا اٝتح٥ جأدیؼات .#344: 1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، ق٨د $٠ی ٣ا٠تؼدق آف رک٢ ٠ذاة٥

 .٤ٗاكرم ٣یؽ ٠ی ةایـث ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد ام ك رؿا٥٣ ٠ضیي ٨ٌٞ٠ب

(: ...اجتوبػی ًْبی ٍؾبظهب تكکلْب ی ّب،قْطزاض قَضاّب، هؿبجس،هحلی ) جبهؼِ-8

 ك ٤ٔی جؼةیحی م٦ا ٗؼمث جغارؾ ةؼام جؼةیث کا٨٣ف ٨٤ّاف ة٥ در ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢، ٠غرؿ٥

 از پكحیتا٣ی ك ؿازم ةـحؼ در آف ٠ـئ٨ال٥٣ ٣ٛف ای٘ام ك ٠ضٞی ٠كارکث زا٥ْ٠ ٣غ ٣یاز ٠ح٨٤ع

 .#346: 1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، اؿث $٠ٌؼح قغق  ؿٌش ٠غرؿ٥ در جؼةیث زؼیاف

 ٣یاز ة٥ پاؿعگ٨یی مةؼا ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ در زٕؼاٗیایی ك ٗؼ٤٦گی ك ٠٨ٚی ٦ام كیژگی ة٥ ج٨ز٥

ؽایف ك جن١ی١ات در ج١ؼکؽ کا٦ف ٣یؽ در ای٢ ظن٨ص ٣یاز٤٠غ ٠حؼةیاف  ؿ٧یٟ ٠كارکث ٨ّا٠ٜ ٗا

 .اؿث جؼةیحی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ك ٦ا ؿیاؿث در ٠ؤدؼ ك

 آ٨٠زاف ة٥جؼ دا٣فؿ٧ٜ یكی از اؿحٞؽ٠ات دؿحیاةی ک٥ آ٣سا ازٍاهٌیتی:  قضبيی هحیظ-9

 كوِ ةا ا٤٠یحی ك ٚىایی ، داقح٢ ٠ضیيةاقغ ٠یك ؿاٟٝ ٠ضیٌی ا٢٠  آ٨٠زش ٗؼا٦ٟ ة٨دف ا٦غاؼ

١٣ایغ،  ةا٣ی دیغق “جؼةیث ٠ـئ٨ٝیث صٙ ك” از ک٤حؼؿ ک٥ ك ٣ُارت كاصغ٦ام جأؿیؾ ك ٨ٚا٣ی٢

در  ٠٨١ّی رؿ١ی ك جؼةیث ٣ُاـ ک٤٤غقكجْیی٢ ةغیٜةی ٣ٛف ة٥ ةاج٨ز٥ از ًؼٗی .وؼكرم اؿث

ٚىایی  ٧٣اد٦ام ٗؼ٤٦گی، ظٌؼات ةا ٠ٛاة٥ٞ ؽك ٣ی ازح١اّی ٦ام ك آؿیب زؼایٟ از ك٨ٚع پیكگیؼم

را داقح٥  ٠غارس م آ٨٠زقی در٦ا ْٗاٝیثکی٘یث ةعكی ة٥  ةؼام الزـ ةایغ ٠كارکث ك ا٤٠یحی

اٝتح٥ ا٤٠یث ركا٣ی ٣یؽ ٥٘ٝ٨٠ ةـیار اؿاؿی در ا٠ؼ آ٨٠زش ك یادگیؼم اؿث ک٥ وؼكرم  .ةاق٤غ

 .اؿث در اةْاد ٠عحٖٞ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد

 الوللی ثیي هؼبّسات ٍ قَاًیي جْبًی، اقتهبز ٍ )ؾیبؾت الوللی ثیي هحیظ-10

 ةی٢ ا١ٝٞٞی ٠ضیي ٦ام چاٝف ك جض٨الت ةا ٨٠از٥٧ در ةایغ ٠٨١ّی ك رؿ١ی آ٨٠زش ٣ُاـ (:...ٍ

 ای٢ از ٠حادؼ جٕییؼات ةـحؼ ك ٨١٣دق اٚغاـ ا١ٝٞٞی ةی٢ ٦ام ؿیاؿث را٦تؼد٦ا ك ة٥ ق٤اظث ٣ـتث

 ك پیؼا٣٨٠ی ٠ضیي جضٞیٜ ةا ك ٨١٣دق ق٤اؿایی جؼةیث زؼیاف ةؼ رگػا جأدیؼ ٦ام در ّؼم٥ را ا٨٠ر
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ق٨رام ّاٝی ١٣ایغ $ اٚغاـ را٦تؼد٦ایف ةازجْؼیٖ ة٥ ا١ٝٞٞی ةی٢ ٦ام ٨٠ْٚیث ةؼ ٤٠ٌٙ صاکٟ ٧ٟٗ

 ة٥ ٣یؽ را ازح١اّی ٨ّا٠ٜ گ٥٣٨ ای٢ ًؼاصی ةایغ ك ج٨اف ٠ی اٝتح٥ .#347: 1390ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، 

 ٔیؼ ٨ًر ة٥ صحی ك ق٨د ؿ٨ٟ ٦ جؼةیث در ؿ٧یٟ ٨ّا٠ٜ جالش ةا یحكافْٗاٝ ک٥ داد ؿا٠اف ام گ٥٣٨

 یارم را جؼةیث ٗؼای٤غ در ؿ٧یٟ ٨ّا٠ٜ ًؼیٙ ای٢ ة٥ ك گؼدد ةؼظ٨ردار جؼةیحی آدار از ٠ـحٛیٟ

 .ک٤٤غ

 

 گیطی ًتیجِ

گػاراف کالف در ا٠ؼ جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ ؿ١ث جْٞیٟ ك جؼةیث رؿ١ی $٠غارس#  ج٨ز٥ ١ّغق ؿیاؿث

$٣ی٥١ رؿ١ی ك ٔیؼرؿ١ی# @ رؿ١ی»ا٠ؼ ٣اظ٨اؿح٥ کٟ ج٨ز٧ی ة٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ٔیؼ  اؿث ك ای٢

٦ام ٦ؼ ةعف ك ؿؼگؼدا٣ی  ج٨ا٣غ ة٥ ظ٤ذی قغف جالش ٣حیس٥ ای٢ ا٠ؼ ٠ی .را ة٥ د٣تاؿ داقح٥ اؿث

ا٠ؼكزق ةا كز٨د ا٠كا٣ات آ٨٠زقی ٗؼاكاف ك ١٦چ٤ی٢ ج٘اكت  .٤٠سؼ گؼدد افآ٨٠ز دا٣فك ةالجكٞی٘ی 

حغ،  ك ازح١اّی گـحؼدق٦ام ٗؼ٤٦گی  ام ک٥ ةی٢ آ٨٠زش ٠غرؿ٥ ام ك آ٣چ٥ در زا٥ْ٠ اج٘اؽ ٠ی ٗا

رؿ١ی ك ٔیؼ رؿ١ی# قغق اؿث آ٨٠زقی $ةاّخ ایساد قكاؼ ١ّیٙ ك ركزاٗؽكف ةی٢ ای٢ دك ٣ُاـ 

ای٢ ٠ـا٥ٝ  .ک٤٤غ ٠یک٥ در ٣ُاـ ةؼ٣ا٥٠ ریؽم درؿی ٣یؽ از آف ة٥ ٨٤ّاف ةؼ٣ا٥٠ درؿی پ٧٤اف یاد 

، جادیؼ دكچ٤غا٣ی دارد ةؼ٣غ ٠یاف دكرق اةحغایی ک٥ در ٠ؼص٥ٞ رقغم صـاؿی ة٥ ؿؼآ٨٠زةؼام دا٣ف

 جؼی٢ ٧٠ٟچؼا ک٥ از ٣ُؼ اؿ٤اد جض٨ٝی ظا٨٣ادق  .ج٨ز٥ ظامی م٨رت پػیؼد ٦ا آفك وؼكم اؿث ة٥ 

اّٟ از پیف ک٨دکی $آ٨٠زاف ةعن٨ص در دكراف ٧٣اد ك جادیؼگػارجؼی٢ ٧٣اد در جؼةیث دا٣ف

، ٤٠سؼ ة٥ ٦ا آف٣ا١٦ؼا٦ی ٧٣اد٦ام رؿ١ی ك ٔیؼ رؿ١ی در جؼةیث  .آ٧٣اؿثدةـحای٢ ك دةـحاف# 

 .ظ٨ا٦غ قغ ٦ا آف٠ككالت ركصی ك ركا٣ی ك ٣ا٨٦یحی 

٦ا در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ از ٣ُؼ اؿ٤اد جض٨ٝی چ٧ار ٧٣اد ظا٨٣ادق، صك٠٨ث ك ٣ُاـ ؿیاؿی، رؿا٥٣

ؼ را ة٥ م٨رت ٔیؼ ٠ـحٛیٟ ام# ك ٧٣اد٦ام ك ٠ؼاکؽ ٔیؼدكٝحی ة٥ جؼجیب ةیكحؼی٢ جادیرؿا٠٥٣ضیي$
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ّالكق ةؼ ای٧٤ا زا٥ْ٠ ٠ضٞی، ٠ضیي اٚحنادم، ٠ضیي ٚىایی  .آ٨٠زاف داقح٥ اؿثدر جؼةیث دا٣ف

دؿحاكرد  .آ٨٠زاف جادیؼ ةـؽائی دار٣غا١ٝٞٞی در جؼةیث دا٣فك ا٤٠یحی، دی٢، ٗؼ٤٦گ ك ٠ضیي ةی٢

ةا ٧٣اد آ٨٠زش ك پؼكرش  دیگؼ ای٢ ٠ٌا٥ْٝ از وؼكرت ١٦ؼا٦ی، ١٦ا٤٦گی ك ٠كارکث ای٢ ٧٣اد٦ا

جض٨ٝی اؿث ك ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در اؿ٤اد @ ٗٞـ٥٘ جؼةیث ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف»ؿ٤غ زیؼ چحؼ 

 ق٨رام ّاٝی جؼةیث ٠ـئ٨ؿ»اؿث # اقارق قغق 345: 1390ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب ٗؼ٤٦گی، $

 .@اؿث٦ا آف ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ك ٦ا ؿیاؿث ةی٢ ١٦ا٤٦گی ك ٗؼ٤٦گی ٦ام دؿحگاق ةؼ١ّٞكؼد ٣ُارت

ًیت٥# در ٣ُاـ دؿحیاةی ة٥ ٠ؼاجتی از صیاتجؼةیث $٠ـا٥ٝ ٧٠ٟ دیگؼ در ای٢ راؿحا ٦غؼ ٔائی 

جؼةیحی اؿث ک٥ در راؿحام جْؼیٖ جؼةیث ٠ـحٞؽـ ١٦ؼا٦ی ك ١٦ا٤٦گی ٧٣اد٦ام رؿ١ی ك 

 .ٔیؼرؿ١ی جؼةیث اؿث

 

 هٌبثغ 

 .دا٣كگاق ك ص٨زق پژك٦ككغق :ج٧ؼاف ظا٨٣ادق، ق٤اؿی زا٥ْ٠ ك اؿالـ .#1383صـی٢ $ ةـحاف،

جؼةیث ک٨دؾ در ز٧اف ا٠ؼكز، ج٧ؼاف: دٗحؼ جتٞیٕات اؿال٩٠، چاپ  .#1377اص١غ $ة٧كح٩، 

 .ؿ٨ـ

، ص 19آیا دی٢ یك ٧٣اد ازح١ا٩ّ اؿث، ٠س٥ٞ ص٨زق ك دا٣كگاق:  .#1378رزت٩، ٠ض٨١د، $

38. 

 ا٣حكارات اكؿ، ج٧ؼاف: زٞغ ازح١اّی، ٨ّٞـ در جضٛیٙ ركق٧ام .#1357ةاٚؼ $ ؿاركظا٣ی،

 .ٗؼ٤٦گی ١یّٞ

 .، ج٧ؼاف: کحاب1اٚحناد، جؼز٥١ صـی٢ پیؼ٣یا، ج  .#1356پٜ $ؿا٨٠ئٞـ٢، 

 کارةؼد آ٨٠زش ٔیؼ رؿ١ی در آ٨٠زش ق٧ؼك٣غم؛ # ةؼرؿی1389روا $ ٠ض١غ ؿؼ٠غم،

 .ز٠ـحاف دكـ، ق١ارق زا٥ْ٠ پژك٦ی ٗؼ٤٦گی، ٗن٤ٞا٥٠

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

728 | 
 
 
 

١٦كارم ق٨رام  ةا .جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش ك پؼكرش .#1390ٗؼ٤٦گی $ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب 

 .ج٧ؼاف ّاٝی آ٨٠زش ك پؼكش،

٠تا٣ی ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ جؼةیث رؿ١ی ك ٠٨١ّی  .#1390ٗؼ٤٦گی $ق٨رام ّاٝی ا٣ٛالب 

 .ةا ١٦كارم ق٨رام ّاٝی آ٨٠زش ك پؼكرش .ز٨٧١رم اؿال٠ی ایؼاف

 ك آ٨٠زقی ٨٠ؿـ٥ آف، ٟٚ:آؿیب ق٤اؿی ك ظا٨٣ادق ـ٣ُا ج٨ٛیث .#1385ّٞی $ ّؼةی، صـی٢

 .ظ١ی٤ی ا٠اـ یپژك٦ك

ج٧ؼاف: ؿاز٠اف  .٣كـث جعننی ٣ُؼی٥ اؿال٠ی جْٞیٟ ك جؼةیث .#1393ز١ی٥ٞ $ّٟٞ ا٧ٝغم، 

 .پژك٦ف ك ةؼ٣ا٥٠ ریؽم آ٨٠زقی

 جأدیؼ رؿا٥٣ ٦ا ةؼ جؼةیث ك رقغ ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، ةؼرؿی .#٠1391ضـ٢ $ ٗؼا٦ا٣ی،

 91 ز٠ـحاف دكـ، ق١ارق جؼةیث جتٞیٕی؛ ٗن٤ٞا٥٠

ا٨٠ر اؿاجیغ  ٠ْاك٣ث درآ٠غل ةؼ ٗٞـ٥٘ دی٢ ك کالـ زغیغ، ج٧ؼاف: .#1375$ اة٨اٝٛاؿ٤ٟٗای٩، 

 .ك دركس ٠ْارؼ اؿال٩٠

كٝیا  ام ٠غرؿ٥ظا٨٣ادق ك ٠ـائٜ  .#1375ّٞی $ ٚائ١ی، ک٨دکاف، ج٧ؼاف: ا٣س٢١ ا

 .ك ٠ؼةیاف

٣ٛف كجأدیؼ رؿا٥٣ ٦ام ١٦گا٣ی ٨٣ی٢ ةؼ ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش،  .#1392اؿ١اّیٜ $ٚغی١ی، 

 .39- 33، مل ٨ّٞ67ـ ازح١اّی: کٞیات، 

 .زا٥ْ٠ ق٤اؿی آ٨٠زش كپؼكرش، ج٧ؼاف: ٗؼكردی٢ .#1373اهلل $ٚؼایی ٠ٛغـ، ا٠اف 

زا٥ْ٠ ق٤اؿ٩ آ٨٠زش ك پؼكرش، ج٧ؼاف: قی٘ح٥، چاپ  .#٠1375ض١غرؿ٨ؿ $گٞك٩٤ ٩٤٠٨ٗ، 

 .دكـ

 .زا٥ْ٠ ق٤اؿی ا٨٠زش كپؼكرش، ج٧ؼاف: ٠ازیار .#1376كیٞیاـ $گ٨ٝغ، ز٨ٝی٨س؛ ک٨ٝب، 

ةا ١٦كارم گؼكق ٨٣یـ٤غگاف،  .ٗٞـ٥٘ جْٞیٟ كجؼةیث اؿال٠ی .#٠1391نتاح $ ٠نتاح یؽدم،

 ج٧ؼاف: ا٣حكارات ٠غرؿ٥،
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 .28 ص آ٨٠زش ّٛایغ، ج٧ؼاف: ؿاز٠اف جتٞیٕات اؿال٩٠، .#٠1365نتاح یؽدل، ٠ض١غج٩ٛ $

 :ج٧ؼاف ك١٦كاراف، پؼ٦اـ ةاٚؼ جؼز٥١ ق٤اؿی، زا٥ْ٠ ٠تا٣ی .#٦1386ا٣ؼم $ ٤٠غراس،

 .ا٠یؼکتیؼ ٣حكاراتا

ا١٦یث، ٣ٛف ك کارکؼد ظا٨٣ادق از دیغگاق اؿالـ  .#1391صـی٢ $٣س٘ی، اةؼا٦یٟ؛ اص١غم، 

كةؼرؿی زایگاق آف در ؿ٤غ جض٨ؿ ة٤یادی٢ آ٨٠زش كپؼكرش، ٗن٤ٞا٥٠ ظا٨٣ادق كپژك٦ف: 

 .30-7مل ، ة٧ار، 14

 .تیافج زا٥ْ٠ ق٤اؿ٩ دی٢، جؼز٥١ ٠ضـ٢ دالد٩، ج٧ؼاف: .#٠1377ٞكٟ $١٦یٞح٨ف، 
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