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 ّب ٍ قبيؿتگی ّبی هسيطاى ثبلٌسُ ٍيػگی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 3ز٦ؼا ؿؼچ٧ا٣ی  ك2ؿیؼكس ٤ٚتؼم، 1ة٤ی كٝیك ٣نیؼم ٗعؼاٝـادات

 

 چکیسُ

ة٨د،  ٗارس اؿحاف اةحغایی غارس٠ ةا٤ٝغق ٠غیؼاف ٦ام قایـحگی ك كیژگی٧ا ق٤اظث پژك٦ف ٦غؼ

ؼاد قا٠ٜ پژك٦ف ای٢ آ٠ارم زا٥ْ٠  ركش .پؼكرش ة٨د ك آ٨٠زش در ماصت٤ُؼ ك ٠حعنل ٗا

 .٣٘ؼ ة٨د 30 قا٠ٜ ٧٣ایی ٥٣٨١٣ .ةاقغ ٠ی ٦غ٤١ٗغ گیؼم ٥٣٨١٣ ٨٣ع از پژك٦ف ای٢ در گیؼم ٥٣٨١٣

 ٣٘ؼ دق ةا ٠ناصت٥ غااةح .قغ اؿح٘ادق یاٗح٥ ؿاظحار ٣ی٥١ ٠ناصت٥ از اًالّات، آكرم گؼد ز٧ث

 ز٧ث .ة٨د دٚی٥ٛ 50 جا 40 ةی٢ ٠ناصت٥ ٦ؼ ز٠اف اٗث،ی ادا٥٠ اًالّات اقتاع ز٠اف جا ك آٔاز

 ٠سغد ٠ناصت٥ ا٣ساـ ك ةازظ٨رد ٦ام ص٥ٛٞ از قغق ا٣ساـ ٦ام ٠ناصت٥ پایایی ك ركایی ةؼرؿی

ف ةا٤ٝغق در ٠غارس كیژگی٧ا ك قایـحگی ٦ام ٨٠رد ٣یاز ٠غیؼا، ٦ا یاٗح٥ةؼ اؿاس  .گؼدیغ اؿح٘ادق

قعنیحی،  ٦ام كیژگیذ٤٦یث ٗٞـ٘ی، $ مٗؼد ٦ام كیژگیاةحغایی در چ٧ار ةْغ امٞی قا٠ٜ: 

ك  دا٣ف ٠٨١ّی، دا٣ف جعننی#٠٨ْٞ٠ات $دا٣ف ك ، ٣گؼش ك ةی٤ف ،اظالٚی# ٦ام كیژگی

 ة٤غم ًت٠٥ٛغیؼیحی $٧٠ارت ادراکی، ٧٠ارت ارجتاًی/ا٣ـا٣ی، ٧٠ارت ازؼایی/ ٤ٗی#  ٦ام ٧٠ارت

 .دیغگؼ

 هسيطاى ّبی هْبضتفطزی هسيطاى،  ّبی ٍيػگی: هسيطاى هساضؼ، ّبی کلیسی ٍاغُ

 

                                                           
 .١٦غاف ؿی٤ا ة٨ّٞی دا٣كگاق جؼةیحی ٨ّٞـ گؼكق ١ّٞی ٦یات ّى٨ آ٨٠زقی، ٠غیؼیث دا٣كیار . 1
 .١٦غاف ؿی٤ا ة٨ّٞی دا٣كگاق جؼةیحی ٨ّٞـ گؼكق ١ّٞی ٦یات ّى٨ آ٨٠زقی، ٠غیؼیث دا٣كیار.  2
 -٨٠زقی گؼكق ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ة٨ّٞی ؿی٤ا ١٦غاف، دةیؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ٗارسدا٣كس٨م دکحؼام ٠غیؼیث آ.  3

 E-mail: z_sarchahani@yahoo.comآةادق ًكك، ٨٣یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ: 
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 هقسهِ

یكی از زیؼة٤ایی جؼی٢ ٧٣اد٦ام ج١ا٠ی ز٨ا٠ِ ةكؼم آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث، ةؼای٢ اؿاس ٦ؼؿا٥ٝ 

جا  گیؼد ٠ی٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ك ٠اٝی ةـیار ُّی١ی ةؼام جْٞیٟ ك جؼةیث ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار 

 ادؼةعف ةؼام اؿاس ای٢ ةؼآگا٦ی ٦ام الزـ را ةؼام اّحالم زا٥ْ٠ ظ٨د ةیا٨٠ز٣غ،  افآ٨٠ز دا٣ف

 دارد ٌْٚی ٠ا٦ؼ وؼكرجی ٠غیؼاف كز٨د ازح١اّی، ٧٣ادم ٨٤ّاف ة٥ پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ ة٨دف

 ١ٞٚؼك اةْاد ك ةا ا٠ؼكزق آ٨٠زقی م٦ا آفؿاز٠ ٠غیؼیث .ةؼآی٤غ ٠ض٥ٝ٨ كَایٖ ٧ّغق از ةح٨ا٤٣غ جا

دارد،  ٣یاز ٠غیؼاف ةیكحؼ چ٥ ٦ؼ پػیؼم ا٣ٌْاؼ ك ةی٤ف ٣ُؼ، ١ّٙ ة٥ ظ٨د غقپیچی ك كؿیِ

 ق٨د ٠ی گ٘ح٥ اؿث، ةؼظ٨ردار ام كیژق زایگاق از ٠غیؼیث ا٨٣اع ٠یاف در ٦ا فاؿاز٠ ٠غیؼیث ای٢

 آ٨٠زقی ٣ُاـ جؼدیغ ةغكف ةاق٤غ کاٗی ٧٠ارت ك دا٣ف دارام زا٥ْ٠ یك ٠غیؼاف آ٨٠زقی اگؼ ک٥

ة٨د  ظ٨ا٦غ ةؼظ٨ردار ةاالیی اّحتار ك کارایی ادؼةعكی، از ٣یؽ زا٥ْ٠ آف جتِ ة٥ ك

٠غیؼیث ٠غارس ا٠ؼكزق مؼٗا ادارق کؼدف، ؿاز٠ا٣غ٦ی، ٣ُارت ك را١٤٦ایی ك  .#٠1389یؼک١اٝی،$

# ةٞك٥ ر٦تؼاف آ٨٠زقی در ٠غارس ةایغ دارام ٨٠1،2014رم$ ـثی٣ایساد ٣ُٟ در ٠غرؿ٥ 

ی ةاق٤غ جا ج٨اف ركیاركیی ةا جٕییؼات ك پاؿعگ٨یی ظام ام صؼ٥ٗ ٦ام ٧٠ارتٗؼدم ك  ٦ام كیژگی

 .#94ص  ،2،2015ؿ٨گؼكةاق٤غ $اف را داقح٥ آ٨٠ز دا٣فة٥ ٣یاز٦ام رك ة٥ رقغ 

ك رقغ قایـحگی ٦ایی ک٥ ٤٠سؼ ة٧ـازم ، ٨ٗرم ة٥ آ٠ادق ؿازمةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٠ارد ٨ٗؽ ٣یاز  

ٝػا در ای٢ پژك٦ف ، ق٨د ٠یاصـاس  گؼدد ة٥ قغتر٦تؼاف آ٨٠زقی ة٥ ةا٤ٝغق ٨١٣دف ٠غیؼاف ك 

٦ام ٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف ٠غارس اةحغایی ز٧ث ةا٤ٝغگی پؼداظح٥  ٦ا ك قایـحگی ة٥ ةؼرؿی كیژگی

 .قغق اؿث

 

 

                                                           
1 .Murray 

2 .Sugrue 
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 هجبًی ًظطی ٍ پیكیٌِ پػٍّف

اف ز٧ث ٨٠ٗٛیث جى١ی٢ قغق ك قایـح٥ در ز٣غگی ٗؼدم آ٨٠ز دا٣فدر اٚحناد ز٧ا٣ی زغیغ 

زـ١ی، آگا٦ی ٠اٝی ك  ٦ام ج٨ا٣اییك  ٦ا ٧٠ارت .ر٣غكیژق ام دا ٦ام ٧٠ارتك ازح١اّی ٣یاز ة٥ 

صٜ ٠ـا٥ٝ، ج٘كؼ ا٣حٛادم،  ٦ام ٧٠ارتٗكؼ کؼدف،  ٦ام ٧٠ارتاٚحنادم، ؿ٨اد کارآٗؼی٤ی، 

ارجتاًی، ؿ٨اد رؿا٥٣ ام ك اًالّاجی، ظالٚیث ك ٨٣آكرم، ٧٠ارت کار ةا گؼكق ك  ٦ام ٧٠ارت

 در افآ٨٠ز دا٣ف دؿحاكرد٦ام ك ٗٛیث٨٠ .ةاقغ ٠ی ٦ا ٧٠ارتیادگیؼم ٠كارکحی از ز٥ٞ١ ای٢ 

 ر٦تؼم ٠ـحٛیٟ جادیؼ جضث ٣یاز، ٨٠رد ٦ام ٧٠ارت آكردف دؿث ة٥ ك ازح١اّی ك ٗؼدم ز٣غگی

 ،١٦2014كاراف، ك ٣2ایكؼ ،٨٠2014رم، ،2015،ك ١٦كاراف 1ككگثاؿث $ ٠غارس در آ٨٠زقی

 ك چاٝف از پؼ ق،پیچیغ ٠ضیٌی در ٠غارس ٠غیؼاف .#4،2013ؿا٦ی٢ ،2014ك ١٦كاراف، 3ک٨ اكک٨

 ک٤٤غ ٠ی ر٦تؼم آی٤غق ك صاؿ در زا٥ْ٠ ٣یاز٦ام رِٗ ةؼام را ٠غارس جٕییؼ، صاؿ در

 ك درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ کی٘یث ك افآ٨٠ز دا٣ف یادگیؼم ةؼ ١٧٠ی ةـیار جادیؼ ك# 5،2013کی١تؼ$

 .اق٤غظامی ةؼظ٨ردار ة ٦ام ٧٠ارتٝػا ةایغ از كیژگی٧ا ك  #٣2014ایكؼ ك ١٦كاراف،دار٣غ $ آ٨٠زقی

 ؼ٣غقیادگیاظالؽ، َا٦ؼ آراؿح٥، ا٣ناؼ،  الت،یؿٌش جضن ک٤غ ٠ی# ٨٤ّاف 2009$ ٠6كؾ كؿ 

 .ةاقغ ٠ی٠غارس  ؼافی٠غ ازی٨٠رد ٣ ٦ام كیژگیاز  ٨ٌٞ٠ب ٠غرؿ٥ ادارق کؼدف ییج٨ا٣ا ة٨دف ْٗاؿ ك

 ص ،1390ا٨ٝا٣ی ك ١٦كاراف$

ث ك پام163 اةحكار، قعنیث  ة٤غم ة٥ ام٨ؿ اظالٚی ك دی٤ی، ظالٚیث ك # ٨٦ش، مغٚا

ةؼك٣گؼا، ة٨ٞغ ازح١اّی ك كؿْث دیغ، جضنیالت ك دا٣ف ٠غیؼیحی را از ظن٨میات ٨٠رد ٣یاز 

 .٠غیؼاف ٠غارس ةؼ ق١ؼدق ا٣غ

                                                           
1 Voogt 

2  Naicker 

3 Okoko 

4 Sahin 

5 Kimber 

6 Maxwell 
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 ٣ت٨غ، ظالٚیث، ةاال، ٣٘ؾ ة٥ اّح١اد چ٨ف ٗؼدم، قایـح٥ ةْىی پژك٦كگؼاف ظن٨میات 

 ا٣غ ٨١٣دق ذکؼ زقیآ٨٠ ٠غیؼاف ٣یاز ٨٠رد ظن٨میات از را اظالٚی ج٧ْغ ك ؿؼقار ٨٦ش

 ٠غیؼاف ٗؼدم ٦ام ٚاةٞیث ك ظن٨میات #55ص  ١٦1392كاراف $ ك ٔال٠ی .#2013ؿا٦ی٢،$

ث ٧٠ؼةا٣ی، ك ركیی گكادق کارم، ك قعنی ركاةي در ٣یك٨ اظالؽ ك ٤٠ف را ٠غارس  در مغٚا

 ٨ردةؼظ در ركا٣ی ةاالم َؼٗیث ة٨دف، ٨٣آكر ك ظالؽ ا٨٠ر، ا٣ساـ در کاٗی قساّث گ٘حار، ك رٗحار

 درؾ در ةاال ج٨ا٣ایی پػیؼم، ا٣ٌْاؼ آ٨٠زقی، ٠غیؼیث ز٠ی٥٤ در ةاال ٣ت٨غ ك ٨٦ش ٠ككالت، ةا

 ای٢ .دا٤٣غ ٠ی ركز٠ؼق جْا٠الت در دیگؼاف صؼ٧ٗام ة٥ دٚیٙ ج٨ز٥ ك دیگؼاف اصـاؿات

 ظن٨مات از را کارک٤اف ام صؼ٥ٗ ج٨ؿ٥ْ ك ٠غرؿ٥ در ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ج٨ؿ٥ْ پژك٦كگؼاف

 ك ظ٨د ام صؼ٥ٗ ج٨ؿ٥ْ جٕییؼ، ر٦تؼم دیگؼ پژك٦كگؼاف .دا٤٣غ ٠ی ٠غیؼاف یاز٣ ٨٠رد ام صؼ٥ٗ

 درؾ، ك دا٣ف ٚت٨ؿ، ٚاةٜ ك ركق٢ ارزق٧ام ك ا٣غاز چكٟ داقح٢ ٠كارکحی، ر٦تؼم دیگؼاف،

 ایساد جْاٝی، جؼكیر ة٧ت٨د، ةؼام ٠غارس َؼٗیث اٗؽایف ،ام صؼ٥ٗ جسارب کی٘یث زا٥ْ٠، ةا جْا٠ٜ

 ،1،2011ةیؽؿد٦غ $ رخ جؼ ج١اـ چ٥ ٦ؼ کی٘یث ةا آ٨٠زش ك ؼمیادگی ک٥ قؼایٌی صٍ٘ ك

 ق١ؼدق ةؼ ٠غیؼاف ٣یاز ٨٠رد ام صؼ٥ٗ ظن٨میات از را# 2015ك ١٦كاراف، ٤ٝ٨٠2یؼ ،2013ؿا٦ی٢،

 .ا٣غ

٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف ٠غارس  ٦ام كیژگیرا از  ام صؼ٠٨١ّ٥ٗی ك  ٦ام كیژگی #1393$ یّتغا٧ٞٝ 

 اؿحعغاـ، ٨٣ع ٚتیٜ از ٠غیؼاف ٠٨١ّی كیژگی٧ام ٠یاف ٨١عدر ٠سةؼق١ؼدق ك ٣حیس٥ گؼٗح٥ اؿث 

 ق٨رام ٠ن٨ب ٦ام ٣ا٥٠ آئی٢ ك ٨ٚا٣ی٢ ك جضنیٞی# ٠غرؾ ( ؿٌش جضنیالت جأ٦ٜ، كوْیث

 ٗام٥ٞ پؼكرش، ك آ٨٠زش كزارت گػارم ٚا٨٣ف رؿ١ی ٧٣اد ج٧٤ا ة٥ ٤٠ؽٝة پؼكرش ك آ٨٠زش ّاٝی

 كوْیث ک٥ گ٘ث ج٨اف ٠ی ٠ح٨ؿ٥ٌ س٠غار ٠غیؼاف ام صؼ٥ٗ كیژگی٧ام ٝضاظ از .دارد كز٨د

ؼاد رقح٥ جضنیٞی ج٤اؿب  پـث، ای٢ اصؼاز قؼایي ةا ٠ح٨ؿ٥ٌ ٠غارس ٠غیؼیث درپـث قأٜ ٗا

                                                           
1Bizzell 

2 Moolenaar 
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 ٣حایر .اؿث آ٣اف ة٨دف ام صؼ٥ٗ ٣كا٣گؼ جؼی٢ ٧٠ٟ ٠غارس ٠غیؼاف جضنیٞی رقح٥ .اؿث ٣ا٨ٌٞ٠ب

 ٠غیؼاف ا٣حناب ك ا٣حعاب ٠ٛؼرات ك ٨ٚا٣ی٢ ةا پؼكرش ك آ٨٠زش كزارت آ٠ار رؿ١ی ٠ٛایـ٥

 .اؿث ٠ؼة٥ً٨ ٨ٚا٣ی٢ رّایث گؼ ّغـ ةیاف ٠غارس،

٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف  ٦ام كیژگیجاک٨٤ف  د٦غ ٠یةؼرؿی ٠تا٣ی ٣ُؼم ك پیكی٥٤ پژك٦ف ٣كاف  

٦ا ك ظن٨میات  ٠غارس از یك یا چ٤غ ةْغ ةؼرؿی قغق اؿث، ا٠ا در پژك٦كی ة٥ کٞی٥ كیژگی

یك ٠غیؼ ةا٤ٝغق كازغ چ٥ قایـحگی ٦ا ك ظن٨میاجی ٨٠رد ٣یاز پؼداظح٥ ٣كغق ك ٨٤ّاف ٣گؼدیغق 

٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف  ٦ام كیژگیك  ٦ا ٧٠ارتاؿث، گؼچ٥ در ١٦ی٢ ا٣غؾ پژك٦ف ا٣ساـ قغق 

٠غارس اةحغایی، ةا كز٨د ا١٦یث ای٢ دكرق ک٥ از آف ة٥ ٨٤ّاف دكرق اؿاس یاد قغق اؿث ٨٠رد 

 ٣ُؼاف ماصبةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼات ٔ٘ٞث كاِٚ گؼدیغق اؿث، ٝػا در ای٢ پژك٦ف ؿْی قغق اؿث 

جْٞیٟ ك جؼةیث، کارق٤اؿاف ك ٠غیؼاف ةؼزـح٥ ادارق کٜ آ٨٠زش ك پؼكرش ٗارس ك کارق٤اؿاف 

 .گؼدد ة٤غم ًت٤٠٥ٛاًٙ ك ٨٣اصی، كیژگی٧ا ك قایـحگی ٦ام ٠غیؼاف ةا٤ٝغق ق٤اؿایی ك 

 

 ّسف پػٍّف

 .ةحغایی اؿحاف ٗارس ة٨د٦غؼ پژك٦ف ق٤اظث كیژگی٧ا ك قایـحگی ٦ام ٠غیؼاف ةا٤ٝغق ٠غارس ا

 

 پػٍّف ضٍـ

، ز٧ث گؼد ةاقغ ٠یپژك٦ف صاوؼ از ٨٣ع ٦غؼ کارةؼدم ك از ٣ُؼ قی٨ق پژك٦ف ج٨می٘ی 

در ای٢  گیؼم ٥٣٨١٣ركش  .آكرم اًالّات از ٠ناصت٥ ٣ی٥١ ؿاظحاریاٗح٥ اؿح٘ادق قغق اؿث

 ای٢ آ٠ارم ٥ْزا٠ .ةاقغ ٠ی٦غ٤١ٗغ  گیؼم ٥٣٨١٣ةا صغاکذؼ ج٨٤ع از ٨٣ع  گیؼم ٥٣٨١٣پژك٦ف 

ؼاد قا٠ٜ پژك٦ف ؼادم، ك پؼكرش آ٨٠زش در ماصت٤ُؼ ك ٠حعنل ٗا ك  آ٨٠زش ز٠ی٥٤ در ک٥ ٗا

 ازؼایی یا ك ١ّٞی، پژك٦كی ؿ٨اةٙ دارام ٠غیؼیث آ٨٠زقی ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ـائٜ ة٥ كیژق پؼكرش
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ؼادم# ك ك پؼكرش آ٨٠زش ٠ح٨ٝیاف ك ٠ـئ٨الف٦ـح٤غ $ ك ة٨دق  ازؼایی ٦ام پـث در ک٥ ٗا

 .غارس اةحغایی دارام ؿ٨اةٙ ٨ًال٣ی ك جسارب ارزق٤١غم ٦ـح٤غ، ة٨د٠غیؼیث ٠

اٗث، ز٠اف ٦ؼ ٠ناصت٥ ةی٢ ی ادا٥٠اةحغا ٠ناصت٥ ةا دق ٣٘ؼ آٔاز قغ ك جا ز٠اف اقتاع اًالّات  

٣٘ؼ، ؿ٥ ٣٘ؼ از اؿاجیغ جْٞیٟ ك جؼةیث دا٣كگاق، دق ٣٘ؼ  ٥٣٨١٣35 ٧٣ایی قا٠ٜ  .دٚی٥ٛ ة٨د 50جا  40

ق ك ٠غیؼاف ة٤ٞغ پای٥ ادارق کٜ آ٨٠زش ك پؼكرش ٗارس، دق ٣٘ؼ از ٠غیؼاف ك از کارق٤اؿاف ظتؼ

کارق٤اؿاف ادارات ق٧ؼؿحا٧٣ا ك ٤٠اًٙ آ٨٠زش ك پؼكرش ٗارس ك ٦٘ث ٣٘ؼ از ٠غیؼاف ةا ؿاة٥ٛ ك 

ز٧ث ةؼرؿی ركایی ك پایایی ٠ناصت٥ ٦ام ا٣ساـ قغق از ص٥ٛٞ ٦ام ةازظ٨رد ك ا٣ساـ  .ةا جسؼة٥ ة٨د

 .ح٘ادق گؼدیغ٠ناصت٥ ٠سغد اؿ

 ٜیةا اؿح٘ادق از ركش جضٞ ؿازم، ادقیوتي قغق، پؾ از پ ٦ام در پژك٦ف صاوؼ؛ ٠ناصت٥ 

ك ٨٧٘٠ـ پؼدازم ك ٥ٝ٨ٛ٠ ة٤غم ك ؿپؾ ةؼاؿاس  یة٥ ؿٌؼ ٨٠رد ةؼرؿ ؿٌؼ ٠ضح٨ا ة٥ م٨رت

 از ك ٨ٛ٠الت $ًت٥ٛ ام ٟیکغ٦ام ةاز؛ ٠٘ا٦ ٢ی٠كحؼؾ ة اتیك ظن٨م ی٠٨٧٘٠ ارجتاط ٠كاة٧ث،

 .قغ٠كعل  ،#ٟی٠٘ا٦

 

 ی پػٍّفّب يبفتِ

 ٦ام یك ٠غیؼ ةا٤ٝغق در ٠غارس اةحغایی اؿحاف ٗارس کغا٤٠غ؟ ٦ا ك قایـحگی كیژگی

٨٧٘٠ـ زؽئی جؼ  12ك از جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٠ح٢ ٠ناصت٥ ٦ام ا٣ساـ قغق چ٧ار ٨٧٘٠ـ امٞی  

 رد٨٠ دٚث ة٥ ٦ا دادق صاوؼ، پژك٦ف در .اؿحعؼاج قغ ک٥ در زغكؿ یك ٣كاف دادق قغق اؿث

 ٦ا كیژگی ك اةْاد قغ٣غ، ٠كعل ٦ا آف ة٥ ٠ؼة٨ط ٗؼّی ك امٞی م٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ك گؼٗح٥ ٚؼار ةؼرؿی

 ق٣٨غگاف ٠ناصت٥ ج٨ؿي قغق ارائ٥ م٦ا پاؿط كاِٚ در ك گؼٗث ٚؼار ةؼرؿی ٨٠رد اٝگ٦٨ا ك جْیی٢

 ٨٠ارد ة٥ ج٨ز٥ ةا ك ٠ٛایـ٥ یكغیگؼ ةا ٠كؼر ٗؼای٤غ یك در ك جسؽی٥ ک٨چكحؼم كاصغ٦ام ة٥

 قغق پیك٧اد جضٞیٞی ٦ام جك٤یك کار ای٢ ةؼام .قغ٣غ ایساد الزـ ٠٘ا٦یٟ کارةؼدقاف، ؼؾ٠كح
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 ،٦ا دادق دٚیٙ جضٞیٜ ك جسؽی٥ ٤٦گاـ .اؿث گؼٗح٥ ٚؼار اؿح٘ادق ٨٠رد ک٨رةی٢ ك اؿحؼاس ج٨ؿي

 در ک٤٤غگاف ٠كارکث رك٨٣قث ٠ناصت٥ از ٠ـحٛیٟ ة٥ ٨ًر کغگػارم، ٨٤ّاف ًؼیٙ از ٠٘ا٦یٟ

 ٠ناصت٥ رك٨٣قث .قغ٣غ ایساد ،٦ا آف ٠كحؼؾ کارةؼد ٨٠راد ة٥ ج٨ز٥ ةا یا ٣غق#ز $کغ٦ام پژك٦ف

 ةؼرؿی ٨٠رد ٤٠ُٟ ٨ًر ة٥ ای٢ ٨ٛ٠الت اةْاد ك ٦ا كیژگی ،٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ امٞی، م٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ یاٗح٢ ةؼام ٦ا

 ٗح٤غ،گؼ ٚؼار

 قغ، جسؽی٥ جؼم ک٨چك ة٥ كاصغ٦ام ق٣٨غگاف ٠ناصت٥ ج٨ؿي قغق ارائ٥ ٦ام پاؿط ٣عـث 

 ٠٘ا٦یٟ ؿپؾ .گؼٗث ا٣ساـ پارگؼاؼ یا ؿٌش ز٥ٞ١ در ٦ا ٠ناصت٥ رك٨٣قث ةؼرؿی از پؾ ای٤كار

 ٚاٝب در ٣یؽ ک٥ ٨ٛ٠الت قغ ؿْی ٠ؼص٥ٞ ای٢ از ةْغ گؼٗح٤غ ك ٚؼار ةؽرگحؼ م٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ٚاٝب در

 آ٠غ دؿث ة٥ ٗؼاكا٣ی ةاز کغ٦ام ای٤ك٥ ة٥ ج٨ز٥ ةا .ق٣٨غ ة٤غم ةؽرگحؼم ًت٥ٛ ٠٨٧٘٠ی ٦ام دؿح٥

 ٠كاة٥ ٠٘ا٦یٟ ك صػؼ جكؼارم ٠٘ا٦یٟ ،٦ا دادق ٠سغد ةؼرؿی ك ة٤غم ًت٥ٛ ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ، زا ةْغ كٝی

 م امٞی،٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ةؼام ٤٠ٌٛی اقتاع ة٥ رؿیغف ز٧ث ٠ؼجت٥ چ٤غی٢ ای٤كارجا .قغ٣غ ادٔاـ در ٦ٟ

 آٔاز در ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ امٞی ك ٥ٝ٨ٛ٠ ٦ؼ صغكد قغ، ا٣ساـ جكؼارم م٨رت ة٥ ٦ا آف كیژگی٧ام ك ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠

 ٨٠رد جضٞیٜ ك جسؽی٥ در ؿؼاؿؼ ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ای٢ ك ٣كغ جْیی٢ ٌْٚی م٨رت ة٥ جضٞیٜ ك جسؽی٥

 :ک٥ ٠ح٨ٖٚ قغ ٤٦گا٠ی ةاز کغگػارم گؼٗح٤غ، ٚؼار جسغیغ٣ُؼ

 صامٜ قغ؛ ٦ا ٠ناصت٥ رك٨٣قث ةارق چ٤غ ةؼرؿی از پؾ ٤ْ٠ادار ة٤غم ًت٥ٛ یك -اٖٝ

 ة٨د٣غ؛ قغق جكؼارم كیژگی٧ا، ك ٨ٛ٠الت ظؼدق -ب

 اًالّات اگؼ ك قغ ١٣ی یاٗث ٦ا ٠ناصت٥ رك٨٣قث از زغیغم ك ٠ؼجتي اًالّات-پ

 .٣ت٨د ٤٠ٌتٙ ٨٠ز٨د ة٤غم ًت٥ٛ ةا قغ ٠ی یاٗث زغیغم

 ًت٥ٛ ج٧٤ا ٨٤ّاف ة٥ ٣تایغ را ة٤غم ًت٥ٛ ای٢ ،د٦غ ٠ی ٣كاف را ٧٣ایی ة٤غم ًت٥ٛیك  زغكؿ 

 جسؽی٥ ةْغم ٠ؼاصٜ را ةؼام آف ج٨اف ٠ی صاؿ ای٢ گؼٗث، ةا ٣ُؼ در ٠ٌٞٙ صغكد یا ١٠ك٢ ة٤غم

 ٗؼای٤غ آی٤غ ٠ی ادا٥٠ در ک٥ ٦ایی ك ٥٣٨١٣ ٨٠ارد .دا٣ـث کاٗی پؼؿك٤ا٥٠ ًؼاصی ك جضٞیٜ ك

 ک٤٤غگاف ٠كارکث از ؿ٨اؿ چ٤غی٢ پژك٦ف، راؿحام ا٦غاؼ در ،د٤٦غ ٠ی ٣كاف را ةاز کغگػارم

از ٣ُؼ ق١ا  :٠ذاؿ ةؼامكیژگی٧ا ك قایـحگی ٦ام ٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف ةا٤ٝغق پؼؿیغق قغ، پیؼا٨٠ف 
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 ٦ام كیژگییك ٠غیؼ ةا٤ٝغق در ٠غرؿ٥ اةحغایی ةایغ چ٥ كیژگی ٦ا ك ظن٨میاجی داقح٥ ةاقغ، 

اظالٚی ٨٠رد ٣یاز یك ٠غیؼ ٠غرؿ٥ اةحغایی  ٦ام كیژگیٗؼدم ك قعنیحی ك  ٦ام كیژگی، ام صؼ٥ٗ

 کغا٤٠غ؟

یاز ٠غیؼاف ٦ام ٨٠رد ٣ ٦ا ك قایـحگی در ٧٣ایث ةا ج٨ز٥ ة٥ اًالّات ة٥ دؿث آ٠غق كیژگی

 ٦ام كیژگیذ٤٦یث ٗٞـ٘ی، $ م٘ؼدی٧ایژگیكةا٤ٝغق در ٠غارس اةحغایی در چ٧ار ةْغ امٞی قا٠ٜ: 

دا٣ف ٠٨١ّی، دا٣ف ٠٨ْٞ٠ات $دا٣ف ك ، ٣گؼش ك ةی٤ف ،اظالٚی# ٦ام كیژگیقعنیحی، 

٠غیؼیحی $٧٠ارت ادراکی، ٧٠ارت ارجتاًی/ا٣ـا٣ی، ٧٠ارت ازؼایی/ ٤ٗی#  ٦ام ٧٠ارتك  جعننی#

 .گؼدیغ ة٤غم ًت٥ٛ

 

 هسيطاى ثبلٌسُ زض هساضؼ ّبی قبيؿتگی ٍ : ٍيػگیْب1جسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فطزی

 

 

 

 

 

ذ٤٦یث 

 ٗٞـ٘ی

 زا٠ْیث

 ج١ْٙ

 ا٣ٌْاؼ پػیؼم

 ٦ام كیژگی

 قعنیحی

 ازح١اّی، ٨غةٞ ٣٘ؾ، ة٥ اّح١اد ٨٣آكرم، ك ٨٦ق٤١غم، ظالٚیث

 یجْاٝ پػیؼم، ریـك ٠غیؼیحی، ظ٨د پژك٦كگؼم، ز٨یی، ک١اؿ

 جادیؼ جن١یٟ، اجعاذ در ٚاًِ زـ٨ر، ك قساع ٗكؼ ك ا٣غیك٥،

 ةی٤ی، ظ٨ش ج٘كؼ كاگؼا، ؿتك اٗؼاد، اصـاؿات ك اٗكار ةؼ گػارم

 َا٦ؼ قٕٜ، ة٥ ٤٠غ ّال٥ٚ ك ٠كحاؽ ز٨یی، رٚاةث اؿحٛا٠ث، ركصی٥

 ا٣ٌْاؼ ٠ككالت، ةا ةؼظ٨رد در ا٣یرك ةاالم َؼٗیث آراؿح٥،

 .پػیؼم

 ٦ام كیژگی

 اظالٚی

 در مغاٚث ظغا در ا٣ساـ کٞی٥ ا٨٠ر، ةؼ ةاال، ج٨کٜ اظالٚی ٨٦ش

 پام کارم، ك قعنی ركاةي در ٣یك٨ اظالؽ ك ٤٠ف گ٘حار، ك رٗحار

 ك ٨ّاًٖ ٧٠ؼةا٣ی، ك ركیی گكادق دی٤ی، ك اظالٚی ام٨ؿ ة٥ ة٤غم

 اٚكار ٥١٦ ة٥ اصحؼاـ ٗؼد، ةؼ زا٥ْ٠ ٤٠ِاٗ جٛغـ ٠ذتث، اصـاؿات

 رز٨ع، ارةاب جكؼیٟ ج٧ْغ، ق٤اؿی، ٚغر پػیؼم، ٠ـئ٨ٝیث زا٥ْ٠،
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 ك كیژگی٧ا

 قایـحگی

 ٦ام

 ٠غیؼاف

 در ةا٤ٝغق

 ٠غارس

 .ا٣ناؼ ك ّغاٝث ا٣ـا٣ی، ارزق٧ام ك کؼا٠ث صٍ٘ ةنیؼت، دارام

 ًگطـ ٍ ثیٌف

 ك ركق٢ ارزق٧ام ك ا٣غاز چكٟ داقح٢ ج٨صیغم، ةی٤ی ز٧اف

 ج١ایٜ ك ا١ْٝؼ ٠اداـ یادگیؼم ة٥ ٣ـتث ٠ذتث ٣گؼش ٚت٨ؿ، ٚاةٜ

 کار ٣یؼكم ة٥ ٣ـتث ٨ٚم ٣گؼش ٗؼاگیؼ، ج٨ؿ٥ْ ك جٕییؼ ا٣ساـ ة٥

 ٠ذتث ٠ح٨ازف، ٣گؼش ٠غیؼیحی، ةنیؼت ا٣ـا٣ی، ؿؼ٠ای٥ ٨٤ّاف ة٥

 .جژیك اؿحؼا ٣گؼش اٚحىایی، ٣گؼش ا٣غیكی،

 

 

زاًف ٍ 

 هؼلَهبت

 

دا٣ف 

 ٠٨١ّی

 یا٦غاؼ ّاٝ از آگا٦ی اؿال٠ی، جؼةیث ك جْٞیٟ ٗٞـ٥٘ ةا آق٤ایی

 جغریؾ، اٝگ٦٨ام ةؼ جـٞي اةحغایی، دكرق در پؼكرش ك آ٨٠زش

 آق٤ایی پژك٦ف، ٦ام قی٨ق ةا آق٤ایی ٠ـا٥ٝ، صٜ ٗؼای٤غ ةا آق٤ایی

 دیگؼ ك قٕٞی ك جضنیٞی ز٠ی٥٤ در را١٤٦ایی ك ٠كاكرق ام٨ؿ ةا

 در جؼةیث ك جْٞیٟ پیكؼٗح٥ ٣ُا٧٠ام ةا ز٣غگی، آق٤ایی ا٨٠ر

 .ز٧اف

دا٣ف 

 جعننی

، آق٤ایی ةا ام صؼ٥ٗنیالت ٠غیؼیحی، کی٘یث جسارب دا٣ف ك جض

٤ٗاكرم ٦ام ٨٣ی٢ اًالّاجی، اًالع از آظؼی٢ دؿحاكرد٦ام ١ّٞی 

در ز٠ی٥٤ ٠غیؼیث آ٨٠زقی، آق٤ایی ةا ام٨ؿ رٗحار ؿاز٠ا٣ی، 

آق٤ایی ةا ا٨٣اع ؿتك٧ام ر٦تؼم ك ٠غیؼیث آ٨٠زقی، جـٞي ةؼ 

 ك جیاًالّا ٦ام ؿیـحٟ ا٨٣اع ركق٧ام ارزقیاةی، ق٤اظث

ارجتاًی، آق٤ایی ةا ٥٘ٝ٨٠ ٦ام ٠غیؼیث اؿال٠ی، آق٤ایی ةا ام٨ؿ 

 .٠غیؼیث ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ك رٗحار ؿاز٠ا٣ی

 

 

 

 

 

 

 

 ّبی هْبضت

 هسيطيتی

٧٠ارت 

 ادراکی

درؾ ٠أ٨٠ریث آ٨٠زش ك پؼكرش در زا٥ْ٠، داقح٢ ركصی٥ 

ظ٨دةاكرم ك ج٨ٛیث آف، ج٨ز٥ ة٥ ٤٠اِٗ ؿاز٠اف ك ج٨ز٥ ة٥ ا٦غاؼ 

صٜ  اك٨ٝیث گػارم یؽ، ج٘كؼ را٦تؼدم ك ؿیـح١ی،ا٣گ چاٝف

٠ـئ٥ٞ، ج٘كؼ ظالؽ، ج٘كؼ ٗؼآی٤غم، ٚغرت جسؽی٥ ك جضٞیٜ، اًالع 

 ك اقؼاؼ ةؼ گػقح٥، آی٤غق ٣گؼم، صى٨ر ذ٢٦ ك آ٠ادگی ٗكؼم،

 .جْیی٢ ك دؿحیاةی ة٥ ا٦غاؼ ظؼد ك کالف

٧٠ارت 

ا٣ـا٣ی/ 

 ارجتاًی

 ؿاز٠ا٣ی، ةؼكف ك ؿاز٠ا٣ی دركف ٨٠دؼ ك ٨ٚم ةؼٚؼارم ارجتاط

 دكؿ٨ی٥، ؿازم اّح١اد ٠ضیٌی، ك ٗؼدم ةی٢ جْا٠الت ق٤اظث

 ا٨٠ر ة٥ ج٨ز٥ گؼك٦ی، گیؼم جن١یٟ ك ز١ْی ق٤اظث ا١٦یث ظؼد

 ٠یاف ٨٠دؼ ارجتاط ةؼٚؼارم کارک٤اف، ا٨٠ر ة٥ ج٨ز٥ اف،آ٨٠ز دا٣ف
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 ادؼةعف، جـٞي ةؼ ارجتاًی ٧٠ارج٧ام ك ٧٣اد٦ام ازح١اع، ٠غرؿ٥ 

 ارائ٥ دیگؼاف، اصـاؿات درؾ در ةاال اییج٨ا٣ ٠ػاکؼق، ٨٤ٗف

 ج٨ا٣ایی آ٨٠زگاراف، ك كاٝغی٢ اف،آ٨٠ز دا٣ف ة٥ ام ٠كاكرق ظغ٠ات

 .٠ؼد٠ی ك زٞب ص١ایث ٧٣اد٦ا ك اٚكار گ٣٨اگ٨ف ٦ام ٠كارکث زػب

٧٠ارت 

 ازؼایی/ ٤ٗی

 ؿ٤غ اؿاس ةؼ درؿی ك آ٨٠زقی ز٠ی٥٤ در اؿحؼاجژیك ریؽم ةؼ٣ا٥٠

 پؼكرقی، ك آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث کٞی٥ ؿاز٠ا٣غ٦ی ة٤یادی٢، جض٨ؿ

 ٨ٌٞ٠ب ١٦ا٤٦گی ایساد پؼكرقی، ك آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث ر٦تؼم

 ٦ام قی٨ق کارگیؼم ة٥ ٠غرؿ٥، ٠ضیي در ٦ا ْٗاٝیث کٞی٥ ةی٢

 ك کارک٤اف در ا٣گیؽق ایساد اٚحىایی، ٠غیؼیث ك ر٦تؼم

 ٠كارکحی، ٠غیؼیث ك ر٦تؼم جٕییؼ، ٗؼآی٤غ ر٦تؼم اف،آ٨٠ز دا٣ف

 از ٠ـح١ؼ ةازدیغ ادؼةعف، پؼكرقی ك آ٨٠زقی را١٤٦ایی ك ٣ُارت

 ك آ٨٠زقی ازؼایی، اٚغا٠ات کٞی٥ ةؼ ٣ُارت درس، کالؿ٧ام

 ك ٠اٝی ٤٠اةِ ة٧ی٥٤ ٠غرؿ٥، جعنیل در ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی

 ٠اٝی ٠غیؼیث آ٨٠زگاراف، ةا٤ٝغگی ز٧ث ریؽم ةؼ٣ا٥٠ کاٝتغم،

 ارک٤اف،ک کٞی٥ مضیش ارزقیاةی ا٣ـا٣ی، ٤٠اةِ ٠غیؼیث ٨٠دؼ،

 ا٠كا٣ات، كجغارؾ ج٧ی٥ در٠غرؿ٥، قغق ا٣ساـ اٚغا٠ات ارزیاةی

 در ٨٣ ٦ام ایغق کارةـث آ٨٠زقی، كیژق كجس٧یؽات جـ٧یالت

 ٠ـح١ؼ جالش ٠غرؿ٥، در قاداب ك پ٨یا ٠ضیٌی ایساد ٠غرؿ٥،

 ام٨ؿ کارةـث یادگیؼ٣غق، ؿاز٠اف ة٥ ٠غرؿ٥ جتغیٜ ز٧ث

 آف، ٨١٣دف ی٠حْاٝ ز٧ث ٠غرؿ٥ در ٗؼاگیؼ کی٘یث ٠غیؼیث

 ز٠اف، ٠غیؼیث ركا٣ی، ٗكار ك اؿحؼس ٠غیؼیث جْارض، ٠غیؼیث

 در دا٣ف ٠غیؼیث ٦ام ٥٘ٝ٨٠ کارةـث ك ج٨ؿ٥ْ ةضؼاف، ٠غیؼیث

 یادگیؼ٣غق ارزیاةی، ظ٨د ٠غرؿ٥، ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ج٨ؿ٥ْ ٠غرؿ٥،

 صٍ٘ ك ایساد ة٧ت٨د، ةؼام ٠غارس َؼٗیث اٗؽایف ْٗاؿ، ة٨دف

 د٦غ، رخ جؼ ج١اـ چ٥ ٦ؼ کی٘یث ةا شآ٨٠ز ك یادگیؼم ک٥ قؼایٌی

 ٠غرؿ٥، در پژك٦ی اٚغاـ ك پژك٦ی درس گؼك٦ام جككیٜ

 ك ٨٠ْٚیث کـب ٠غرؿ٥، در گ٣٨اگ٨ف کارم ٦ام جیٟ ؿاز٠ا٣غ٦ی

 ركز جك٨ٝ٨٤ژم از اؿح٘ادق زا٥ْ٠، در ٠غرؿ٥ ةؼام ٤٠اؿب زایگاق

 .٠غیؼیحی كَایٖ ا٣ساـ در
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 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

ج٨ؿ٥ْ  را آ٨٠زش ٠ؼز٦ام ز٧اف، ؿٌش در ٨٣ی٢ ٦ام ٤ٗاكرم ك ٧٠ارت دا٣ف، یادگیؼم ة٥ ٣یاز

 ادؼةعف ٠غیؼیث ك آ٨٠زش ٥ٝ٨ٛ٠ ٠ح٨ز٥ ٔیؼ٠ـحٛیٟ یا ٠ـحٛیٟ ٨ًر ة٥ را ٦ا ؿاز٠اف ك دادق

 ازح١اّی ٨ّٞـ از ص٨زق ام ٠ذاة٥ ة٥ آ٨٠زقی ٠غیؼیث رقح٥ راؿحا، ای٢ کؼدق اؿث، در كکارا٠غآف

ؽایف ك ا٦غاؼ ة٥ ةعكیغف ضٛٙج ةؼام ٤٠اؿب ایساد قؼایي پی در  ؿاز٠ا٧٣ام ة٧ؼق كرم ٗا

ٗؼای٤غ یادد٦ی ك  ة٧ت٨د امٞی ٤ّامؼ از ک٥ آ٨٠زقی ر٦تؼاف ك از ای٢ رك ٠غیؼاف .اؿث آ٨٠زقی

ك  دار٣غ ةؼ٧ّغق ا٠ؼكز زا٥ْ٠ در ا٣كار ٔیؼٚاةٜ ك پؼ ا١٦یث ٣ٛكی ،ق٣٨غ ٠ی ٠ضـ٨ب یادگیؼم

دار ةاق٤غ، ة٥ ّتارجی آ٨٠زش ك پؼكرش ا٠ؼكزق ة٥ ةایغ از كیژگی ٦ا ك قایـحگی ٦ام ظامی ةؼظ٨ر

٠غیؼا٣ی ةا٤ٝغق ٣یاز دارد جا ةح٨ا٣غ ة٥ ا٦غاؼ ّاٝی٥ آ٨٠زش ك پؼكرش دؿث یاٗح٥ ك ٠ٌاةٙ ةا 

 .اؿحا٣غارد٦ام ز٧ا٣ی ك ٣یاز٦ام ركز زا٥ْ٠ ق٧ؼك٣غا٣ی ٧ٗیٟ ك آگاق جؼةیث ١٣ایغ

٨ًر ک٥  ا٤ٝغق ة٨د، ١٦اف٦ام ٠غیؼاف ة ٦غؼ پژك٦ف صاوؼ ق٤اظث كیژگی٧ا ك قایـحگی 

٦ام ٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف ٠غارس، ةؼظ٨ردارم از  ییكی از كیژگ د٦غ ٠یم پژك٦ف ٣كاف ٦ا یاٗح٥

ظن٨میات ةؼزـح٥ ٗؼدم چ٨ف ذ٤٦یث ٗٞـ٘ی ک٥ از ظن٨میات ةارز آف زا٠ْیث، ج١ْٙ ك 

 ٨٣آكرم، ك ٨٦ق٤١غم، ظالٚیثاؿث، ظن٨میات ةارز قعنیحی چ٨ف  ةاقغ ٠یا٣ٌْاؼ پػیؼم 

 پػیؼم، جْاٝی ریـك ٠غیؼیحی، ظ٨د پژك٦كگؼم، ز٨یی، ک١اؿ ازح١اّی، ة٨ٞغ ٣٘ؾ، ة٥ ح١اداّ

ؼاد، اصـاؿات ك اٗكار ةؼ گػارم جادیؼ جن١یٟ، اجعاذ در ٚاًِ زـ٨ر، ك قساع ٗكؼ ك ا٣غیك٥،  ٗا

 قٕٜ، ة٥ ٤٠غ ّال٥ٚ ك ٠كحاؽ ز٨یی، رٚاةث اؿحٛا٠ث، ركصی٥ ةی٤ی، ظ٨ش ج٘كؼ كاگؼا، ؿتك

پػیؼم، ظن٨میات اظالٚی  ا٣ٌْاؼ ٠ككالت ك ةا ةؼظ٨رد در ركا٣ی ةاالم َؼٗیث آراؿح٥، َا٦ؼ

 ك ٤٠ف گ٘حار، ك رٗحار در مغاٚث ظغا در ا٣ساـ کٞی٥ ا٨٠ر، ةؼ ةاال، ج٨کٜ اظالٚی چ٨ف ٨٦ش

 ك ركیی گكادق دی٤ی، ك اظالٚی ام٨ؿ ة٥ ة٤غم پام کارم، ك قعنی ركاةي در ٣یك٨ اظالؽ

 زا٥ْ٠، اٚكار ٥١٦ ة٥ اصحؼاـ ٗؼد، ةؼ زا٥ْ٠ ٤٠اِٗ جٛغـ ٠ذتث، اصـاؿات ك ٨ّاًٖ ٧٠ؼةا٣ی،

 ك کؼا٠ث صٍ٘ ةنیؼت، دارام رز٨ع، ارةاب جكؼیٟ ج٧ْغ، ٚغرق٤اؿی، پػیؼم، ٠ـئ٨ٝیث
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 ك ٔال٠ی # ك2013$ ی٢ؿا٦ م پژك٦ف٦ا یاٗح٥، ةاقغ ٠یا٣ناؼ  ك ّغاٝث ا٣ـا٣ی، ٦ام ارزش

 .ةاقغ ٠ی٦ٟ ؿ٨  ٦ا یاٗح٥ةا ای٢  #١٦1392كاراف $

 ة٥ دارا ة٨دف ةی٤ف ك ٣گؼش ٠ذتث چ٨ف ز٧اف ج٨اف ٠ی٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف  ٦ام كیژگیاز دیگؼ  

 ة٥ ٣ـتث ٠ذتث ٣گؼش ٚت٨ؿ، ٚاةٜ ك ركق٢ ارزق٧ام ك ا٣غاز چكٟ داقح٢ ج٨صیغم، ةی٤ی

 ة٥ کار ٣یؼكم ة٥ ٣ـتث ٨ٚم ٣گؼش ٗؼاگیؼ، ج٨ؿ٥ْ ك جٕییؼ ا٣ساـ ة٥ ج١ایٜ ك ا١ْٝؼ ٠اداـ یادگیؼم

 ٣گؼش اٚحىایی، ٣گؼش ا٣غیكی، ٠ذتث ٠ح٨ازف، ٣گؼش ٠غیؼیحی، ةنیؼت ا٣ـا٣ی، ٠ای٥ؿؼ ٨٤ّاف

٣یؽ در پژك٦ف ظ٨یف ة٥  #١٦2015كاراف $ ك # ك ٤ٝ٨٠یؼ2011$ ؽؿیةجژیك اقارق ٨١٣د،  اؿحؼا

 .ا٣غ ٣حایر ٠كاة٧ی دؿث یاٗح٥

دك ةْغ  آف را در ج٨اف ٠یدا٣ف ك ٠٨ْٞ٠ات از دیگؼ ٣یاز٤٠غم ٦ام یك ٠غیؼ ٠غرؿ٥ اؿث ك  

 ك آ٨٠زش ا٦غاؼ ّاٝی از آگا٦ی اؿال٠ی، جؼةیث ك جْٞیٟ ٗٞـ٥٘ ةا دا٣ف ٠٨١ّی قا٠ٜ: آق٤ایی

 ةا آق٤ایی ٠ـا٥ٝ، صٜ ٗؼای٤غ ةا آق٤ایی جغریؾ، اٝگ٦٨ام ةؼ جـٞي اةحغایی، دكرق در پؼكرش

 را٨٠ دیگؼ ك قٕٞی ك جضنیٞی ز٠ی٥٤ در را١٤٦ایی ك ٠كاكرق ام٨ؿ ةا آق٤ایی پژك٦ف، ٦ام قی٨ق

 ك قا٠ٜ: دا٣ف ام صؼ٥ٗك دا٣ف  ز٧اف در جؼةیث ك جْٞیٟ پیكؼٗح٥ ٣ُا٧٠ام ةا آق٤اییز٣غگی، 

 از اًالع اًالّاجی، ٨٣ی٢ ٦ام ٤ٗاكرم ةا آق٤ایی ،ام صؼ٥ٗ جسارب کی٘یث ٠غیؼیحی، جضنیالت

 آق٤ایی ؿاز٠ا٣ی، رٗحار ام٨ؿ ةا آق٤ایی آ٨٠زقی، ٠غیؼیث ز٠ی٥٤ در ١ّٞی دؿحاكرد٦ام آظؼی٢

 ؿیـحٟ ق٤اظث ارزقیاةی، ركق٧ام ا٨٣اع ةؼ جـٞي آ٨٠زقی، ٠غیؼیث ك ر٦تؼم ؿتك٧ام ٨اعا٣ ةا

 ٤٠اةِ ٠غیؼیث ام٨ؿ ةا آق٤ایی اؿال٠ی، ٠غیؼیث ٦ام ٥٘ٝ٨٠ ةا آق٤ایی ارجتاًی، ك اًالّاجی ٦ام

# در پژك٦ف 2011$ ؽؿیةك  #١٦1390كاراف $ ك ٨١٣د، ا٨ٝا٣ی ة٤غم ًت٥ٛؿاز٠ا٣ی  رٗحار ك ا٣ـا٣ی

 .ا٣غ ٨١٣دق٥ ةْىی از ای٢ ٨٠ارد اقارق ظ٨یف ة

 ٦ام ٧٠ارتیك ٠غیؼ ةا٤ٝغق دارا ة٨دف  ٦ام كیژگی١٦چ٤ی٢ ٣كاف داد از دیگؼ  ٦ا یاٗح٥ 

 ة٤غم دؿح٥را در ؿ٥ صی٥ٌ  ٦ا آف ج٨اف ٠یک٥  ةاقغ ٠ی٠غیؼیحی ظاص در آ٨٠زش ك پؼكرش 

٥، داقح٢ ركصی٥ درؾ ٠أ٨٠ریث آ٨٠زش ك پؼكرش در زا٠ْادراکی قا٠ٜ:  ٦ام ٧٠ارت٨١٣د، 
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ج٘كؼ را٦تؼدم ك  ا٣گیؽ، ج٨ز٥ ة٥ ٤٠اِٗ ؿاز٠اف ك ج٨ز٥ ة٥ ا٦غاؼ چاٝفظ٨دةاكرم ك ج٨ٛیث آف، 

صٜ ٠ـئ٥ٞ، ج٘كؼ ظالؽ، ج٘كؼ ٗؼآی٤غم، ٚغرت جسؽی٥ ك جضٞیٜ، اًالع  اك٨ٝیث گػارم ؿیـح١ی،

٦غاؼ ظؼد جْیی٢ ك دؿحیاةی ة٥ ا ك اقؼاؼ ةؼ گػقح٥، آی٤غق ٣گؼم، صى٨ر ذ٢٦ ك آ٠ادگی ٗكؼم،

 ةؼكف ك ؿاز٠ا٣ی دركف ٨٠دؼ ك ٨ٚم ارجتاط ا٣ـا٣ی/ ارجتاًی قا٠ٜ: ةؼٚؼارم ٦ام ٧٠ارتك کالف، 

 ظؼد ا١٦یث ق٤اظث دكؿ٨ی٥، ؿازم اّح١اد ٠ضیٌی، ك ٗؼدم ةی٢ جْا٠الت ق٤اظث ؿاز٠ا٣ی،

 تاطارج ةؼٚؼارم کارک٤اف، ا٨٠ر ة٥ ج٨ز٥ اف،آ٨٠ز دا٣ف ا٨٠ر ة٥ ج٨ز٥ گؼك٦ی، گیؼم جن١یٟ ك ز١ْی

 ج٨ا٣ایی ٠ػاکؼق، ٨٤ٗف ةؼ جـٞي ادؼةعف، ارجتاًی ٧٠ارج٧ام ازح١اع، ٧٣اد٦ام ك ٠غرؿ٥ ٠یاف ٨٠دؼ

 آ٨٠زگاراف، ك كاٝغی٢ اف،آ٨٠ز دا٣ف ة٥ ام ٠كاكرق ظغ٠ات ارائ٥ دیگؼاف، اصـاؿات درؾ در ةاال

/ ٤ٗی ٦ام ٧٠ارتگ٣٨اگ٨ف،  اٚكار ك ٧٣اد٦ا ص١ایث زٞب ك ٠ؼد٠ی ٦ام ٠كارکث زػب ج٨ا٣ایی

 ة٤یادی٢، جض٨ؿ ؿ٤غ اؿاس ةؼ درؿی ك آ٨٠زقی ز٠ی٥٤ در اؿحؼاجژیك ریؽم ةؼ٣ا٥٠ازؼایی قا٠ٜ: 

 ایساد پؼكرقی، ك آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث ر٦تؼم پؼكرقی، ك آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث کٞی٥ ؿاز٠ا٣غ٦ی

 ك ر٦تؼم ٦ام قی٨ق کارگیؼم ة٥ ٠غرؿ٥، ٠ضیي در ٦ا ْٗاٝیث کٞی٥ ةی٢ ٨ٌٞ٠ب ١٦ا٤٦گی

 ك ر٦تؼم جٕییؼ، ٗؼآی٤غ ر٦تؼم اف،آ٨٠ز دا٣ف ك کارک٤اف در ا٣گیؽق ایساد ایی،اٚحى ٠غیؼیث

 کالؿ٧ام از ٠ـح١ؼ ةازدیغ ادؼةعف، پؼكرقی ك آ٨٠زقی را١٤٦ایی ك ٣ُارت ٠كارکحی، ٠غیؼیث

 جعنیل ٠غرؿ٥، در ٗؼ٤٦گی ك ازح١اّی ك آ٨٠زقی ازؼایی، اٚغا٠ات کٞی٥ ةؼ ٣ُارت درس،

 ٠غیؼیث ٨٠دؼ، ٠اٝی ٠غیؼیث آ٨٠زگاراف، ةا٤ٝغگی ز٧ث ریؽم ةؼ٣ا٥٠ کاٝتغم، ك ٠اٝی ٤٠اةِ ة٧ی٥٤

 ج٧ی٥ در٠غرؿ٥، قغق ا٣ساـ اٚغا٠ات ارزیاةی کارک٤اف، کٞی٥ مضیش ارزقیاةی ا٣ـا٣ی، ٤٠اةِ

 ایساد ٠غرؿ٥، در ٨٣ ٦ام ایغق کارةـث آ٨٠زقی، كیژق كجس٧یؽات جـ٧یالت ا٠كا٣ات، كجغارؾ

 یادگیؼ٣غق، ؿاز٠اف ة٥ ٠غرؿ٥ جتغیٜ ز٧ث ٠ـح١ؼ شجال ٠غرؿ٥، در قاداب ك پ٨یا ٠ضیٌی

 جْارض، ٠غیؼیث آف، ٨١٣دف ٠حْاٝی ز٧ث ٠غرؿ٥ در ٗؼاگیؼ کی٘یث ٠غیؼیث ام٨ؿ کارةـث

 ٦ام ٥٘ٝ٨٠ کارةـث ك ج٨ؿ٥ْ ةضؼاف، ٠غیؼیث ز٠اف، ٠غیؼیث ركا٣ی، ٗكار ك اؿحؼس ٠غیؼیث

 ْٗاؿ، ة٨دف یادگیؼ٣غق زیاةی،ار ظ٨د ٠غرؿ٥، ازح١اّی ؿؼ٠ای٥ ج٨ؿ٥ْ ٠غرؿ٥، در دا٣ف ٠غیؼیث

ؽایف  ٦ؼ کی٘یث ةا آ٨٠زش ك یادگیؼم ک٥ قؼایٌی صٍ٘ ك ایساد ة٧ت٨د، ةؼام ٠غارس َؼٗیث ٗا
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 جیٟ ؿاز٠ا٣غ٦ی ٠غرؿ٥، در پژك٦ی اٚغاـ ك پژك٦ی درس گؼك٦ام جككیٜ د٦غ، رخ جؼ ج١اـ چ٥

 از اؿح٘ادق ،زا٥ْ٠ در ٠غرؿ٥ ٤٠اؿب زایگاق ك ٨٠ْٚیث کـب ٠غرؿ٥، در گ٣٨اگ٨ف کارم ٦ام

 ك ، ٔال٠ی#2013$ ٢یؿا٦ ، ٣حایر پژك٦فةاقغ ٠ی٠غیؼیحی،  كَایٖ ا٣ساـ در ركز جك٨ٝ٨٤ژم

ك  #١٦1390كاراف $ ك ا٨ٝا٣ی ،#١٦2015كاراف $ ك ، ٤ٝ٨٠یؼ#2011$ ؽؿیة، #١٦1392كاراف $

 .ةاقغ ٠ی٦ٟ ؿ٨  ٦ا یاٗح٥# ةا ای٢ 1393$ یّتغا٧ٞٝ

امٞی ٗؼای٤غ  ک٤٤غگاف ادارق ك ٦غایث گؼاف ٨٤ّاف٠غیؼاف ٠غارس ة٥  ٣ٛف ك زایگاق ا١٦یث 

 پ٨قیغق کـی ةؼ ای٢ ؿاز٠اف كرم ة٧ؼق ا٨٠زش ك پؼكرش ك جضٛٙ ا٦غاؼ جْٞیٟ ك جؼةیث، در

 قك ةاّخ ةی الزـ ٦ام از كیژگی٧ا ك قایـحگی ٠غیؼاف ةا٤ٝغق ك ةؼظ٨ردار ٗٛغاف ك ٣یـث

از ای٢ رك  .قغ ظ٨ا٦غ اكاف٦ام ٠ادم ك ٨٤ْ٠م ٗؼ ؿؼ٠ای٥ رٗح٢ ٦غر ك ؿیـحٟ در اظحالؿ

٨١٣دف آ٣اف ةـیار  ق٤اظث كیژگی ٦ا ك قایـحگی ٦ام ٨٠رد ٣یاز ٠غیؼاف ز٧ث پؼكرش ك ةا٤ٝغق

در ای٢  ق٨د ٠یصائؽ ا١٦یث اؿث، ٝػا ة٥ ٠ح٨ٝیاف ا٠ؼ ك ٠غیؼاف ّاٝی آ٨٠زش ك پؼكرش پیك٧٤اد 

 .ظن٨ص ا٦ح١اـ زغم كرز٣غ
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