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ثب تٛخٝ ثهٝ عهٙت تلهَٛ ثٙیهبديٗ ٘ؾهبْ  ٔهٛسػ ٚ        :چکیذُ

ثبسٟٔٙتعهی  ثهٝ   4939پزٚرػ، دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیهبٖ اس عهبَ   

ٝ  عیبعت درعهی تزثیهت     ٞب ٚ ثبستٙؾیٓ افَٛ حبوٓ ثز ثز٘بٔه

اس ٔقّٓ ثب رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلهٛر پزداتتهٝ اعهتد ٞهت      

ٞبی درعی تزثیت ٔقّهٓ   تلمیك حبضز ٔغبِقٝ تغجیمی ثز٘بٔٝ

دٚرٜ اثتتايی ثب رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر وؾهٛرٞبی ٔهبِشی،   

تهب ثتهٛاٖ ثهب ٍ٘زؽهی     ، ٞٙتٚعتبٖ ٚ ٔمبيغٝ  ٖ ثب ايزاٖ اعت

ٝ  خبٔـ ٚ ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ چهبِؼ  ٞهبی ايهٗ دٚ    ٞهب ٚ تدزثه

ؾهبٖ  وؾٛر در ايٗ سٔیٙٝ ثٟزٜ ٌزفهتد ٘تهبيح ايهٗ ٔغبِقهٝ ٘    

ٞبی ٔقّٕی ثب تٛخٝ ثٝ سٔیٙهٝ ٚ   دٞت وٝ ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ٔی

ثبفههت فزٍٞٙههی، ٔغههب ُ تههبؿ ٞههز وؾههٛر ٚ ٍ٘ههبٜ       

ٚ ثز٘بٔهٝ ريهشاٖ، دعهت ٛػ ترییهز اعهت ٚ       ٌذاراٖ عیبعت

ٔغب ّی وٝ وؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙهت ثهب  ٖ رٚثهزٚ     تزيٗ ٟٔٓ

ٝ   ٞغتٙت چٍٍٛ٘ی عٙدؼ ؽبيغتٍی ای  ٞبی يىپبرچهٝ حزفه

 قّٕبٖ در ثزاثز پذيزػ افالحبت اعتد  ٔقّٕی ٚ ٔمبٚٔت ٔ

ٔغبِقٝ تغجیمی، تزثیت ٔقّٓ، رٚيىزد ؽبيغتٍی  ّب:کلیذٍاشُ

 ٔلٛر، حزفٝ ٔقّٕی
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Abstract: According to the documents of 

fundamental reforms in the education system, 

since 2014, The Farhangian University has 

sought to reengineer the policies and reset the 

principles of teacher education curriculums 

based on a teacher-competency approach. The 

present study is an attempt to conduct a 

comparative study on the teacher education 

curriculums at the elementary levels based on 

the competency-based approach in Malaysia 

and India, and to compare the results with the 

education system in Iran in order to benefit 

from the challenges and experiences of these 

two countries based on a comprehensive 

approach. The results show that the concept 

of teaching competence has undergone some 

changes with regard to the cultural contexts, 

country-specific issues and the views of 

policy makers and planners, and assessment 

of integrated professional competencies in 

teachers and teachers' resistance against the 

acceptance of reforms are among the most 

important issues that both India and Malaysia 

are grappling with. 
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Teacher's profession 
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 هقذهِ ٍ ثیبى هسئلِ

ای تقزيف ٚيضٜ تٛد را دارد وٝ  ٖ حزفٝ را اس ديٍزی ٔتٕبيش  ویفیت ٚ ؽبيغتٍی در ٞز حزفٝ

ٚاصٜ دٞت  ٞبی تبري ی ٘ؾبٖ ٔی دٞتد ثزرعی وٙت ٚ ذات ٚ ٔبٞیت  ٖ حزفٝ را ؽىُ ٔی ٔی

افالعٖٛ ٚ ارعغٛ ثزای  ٚعیّٝ ثٝؽتٜ اعت ٚ  ٌزفتٝ qualitasویفیت اس ريؾٝ يٛ٘ب٘ی وّٕٝ 

ا٘ت بة  ٘چٝ وٝ در ذات يب ٌٛٞز اس ديٍزی ٔتٕبيش ثٛدٜ اعت، ثٝ وبر رفتٝ اعتد ثز اعبط 

ٞبيی اس ٚيضٌی اعت وٝ  ٖ چیش را اس ٔقٙبی تبري ی ویفیت، ویفیت يه چیش ثٝ ٔقٙبی ٘غجت

ٌیزدد  تزی تبؿ ذاتی  ٖ را در ثز ٔیوٙت ٚ تقبِی ٚ ثزتزی در ویفیت، ثز ا٘ٛاؿ ديٍز ٔتٕبيش ٔی

 ٚ ؽٛد ثٝ تٛاٖ ٚ ؽزفیتی وٝ اعت ثزای دٚيتٖ ٚ پزيتٖ دارد ٔثالً ثزای اعت، ویفیت ٔزثٛط ٔی

ویفیت در چبلٛ ٔزثٛط اعت ثٝ تیشی ٚ ع تی  ٖد ايٙدب ديٍز رً٘ اعت يب دعتٝ چبلٛ ففت 

ٖ ٚ ویفیت يه چبلٛ ثب ٚ ِذا ویفیت اعت ثٝ رً٘   ؽٛد ٕ٘یذاتی ٚ ٔبٞٛی در ٘ؾز ٌزفتٝ 

د ارعغٛ ثزای تقییٗ ویفیت ا٘غبٖ، فمال٘یت اٚ را ٔالن لزار دادٜ ؽٛد ٕ٘یدعتٝ  ٖ ارسيبثی 

ٞبی اس ٚيضٌی ثبویفیتٞبی ٔقز  ٞز چیش ، ٚيضٌیثبویفیتاعتد ثب ايٗ ٍ٘بٜ ٞٙدبری ٔزتجظ 

  (د4311، 4ديٍزی ٔتٕبيش اعت )پیتزس

ز ث ٛاٞیٓ ویفیت ٔقّٕی را تقزيف وٙیٓ، چٝ چیش ثز اعبط ٔقٙبی تبري ی ٚاصٜ ویفیت، اٌ

ای  ( فالحیت ٔقّٕی را ٔدٕٛف4934ّٝٔىی ) ٚيضٌی ذاتی ٚ ٔبٞیتی ثزای حزفٝ ٔقّٕی اعت؟

تٛا٘ت در خزيبٖ تقّیٓ ٚ  ٔی ٞب  ٖٞبيی وٝ ٔقّٓ ثب وغت ٞب ٚ ٟٔبرتٞب، ٌزايؼاس ؽٙبتت

زاٌیزاٖ وٕه وٙت، ٔقزفی وزدٜ تزثیت ثٝ پزٚرػ خغٕی، فمّی، فبعفی، اختٕبفی ٚ ٔقٙٛی ف

ؽٛد ايٗ اعت وٝ چٝ ٘ٛؿ ؽٙبتت، ٟٔبرت ٚ ٌزايؾی ثزای  اعتد ايٙدب عإاِی وٝ ٔغزح ٔی

ٞب ثزای فالحیت ٞب ٚ ٌزايؼٞب، ٟٔبرتاعت؟ ٚ  يب ؽٙبتت ٔٛرد٘ؾزفالحیت ٔقّٕی 

 ٔقّٕی در خٛأـ ٔ تّف ٔقٙی يىغب٘ی دار٘ت؟ 

ٞبيی وٝ ثتٛا٘ت حزفٝ زای ٔقّٓ ٚ يب  ٖ ٚيضٌیرعت، تقزيف ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ث ثٝ ٘ؾز ٔی

 3ٔتٕبيش وٙت، چٙتاٖ عبدٜ ٘یغتد ثٝ فمیتٜ ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ ٞب حزفٝٔقّٕی را اس عبيز 

ٚ تزثیتی   ٔٛسؽی(، ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ثزای ٔقّٕبٖ، ٌزچٝ تبري چٝ عٛال٘ی در تلمیمبت 3144)
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 Bourgonje & Tromp د2
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قزيف فّٕیبتی لبثُ لجَٛ ثزای دارد، تٛافمی ثز تقزيف ايٗ ٔفْٟٛ ٚخٛد ٘تاردد فمتاٖ ت

ای تقجیز ؽتٜ اعت وٝ اس ديت  ٞب در ٔٙبثـ فّٕی تقزيح ؽتٜ ٚ ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ عبسٜؽبيغتٍی

 ٔتفبٚت اعتد  ٘ؾزاٖ فبحت

، 4311ٚ  4341ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی در ايٗ چٙت دٞٝ دعت ٛػ ترییز ؽتٜ اعتد در دٞٝ 

-ٛر، پیؾزفت تلقیّی را در دا٘ؼٞبی ؽبيغتٍی ٔل ٔغبِقبت ٚ تلمیمبت ٘ؾبٖ داد٘ت، ثز٘بٔٝ

ا٘ت ٚ ٘تیدٝ ايٗ ٔغبِقبت، ا٘تيؾٝ ؽبيغتٝ ٔلٛری ثب ٍ٘زػ رفتبرٌزايی را   ٔٛساٖ افشايؼ دادٜ

تمٛيت وزدد در ايٗ دٚ دٞٝ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر، ثٝ فّت افشايؼ تمبضب ثزای ٔقّٓ 

فزايٙت، تأویت  خبی ثٝ ، اثزث ؼ ٚ پبع ٍٛ، ٔلجٛثیت يبفتد تٕزوش ثز ٘تیدٝ ٚ ٔلقَٛثبویفیت

ثز ٕ٘زٜ ٚ  سٖٔٛ، اٍ٘یشٜ ث ؾی ثٝ ٔقّٕبٖ ثزای ثٟجٛد تتريظ تٛد، وٕه ثٝ ثٟجٛد  ٔٛسػ 

 (د3111، 4داليُ ديٍزی ثزای تٛخٝ ثٝ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر ثٛد )وٛرثبٌٗ

، تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر ثب ا٘تمبداتی رٚثزٚ ؽتد 4391ٚ دٞٝ  4311در اٚاتز دٞٝ 

ٍ٘زد؛ ارسؽیبثی  ثز ايٗ افتمبد ثٛد٘ت وٝ ايٗ ديتٌبٜ ٘مؼ ٔقّٓ را ثیؼ اس حت فٙی ٔیٔٙتمتاٖ 

ٔٙدز ثٝ عغلی ؽتٖ  ٞبی عٛال٘ی ا٘تؾبراس ٔقّٕبٖی ٘تارد؛ ِیغتٔقّٕبٖ رٚايی ٚ پبيبيی وبف

تقزيف ؽتٜ، ثبفث ؽتٜ ٔقّٓ درن يىپبرچٝ ٚ وّی اس  ٞبی ٟٔبرتؽتٜ اعت ٚ   ٟ٘بفّٕىزد 

تٛعظ  عبدٌی ثٝتٛا٘ت ٕ٘ی "ٔقّٓ تٛة"ؽتد ٔغبثك ٍ٘بٜ ايٗ ٔٙتمتاٖ، ٘مؼ تٛد ٘تاؽتٝ ثب

 ٞبی ٔٙفه اس ٞٓ ٚ ٔقیبرٞب ٚ اعتب٘تاردٞبی اس پیؼ تقییٗ ؽتٜ، تقزيف ؽٛد ؽبيغتٍی

 د (3111)وٛرثبٌٗ، 

درثبرٜ ٘لٜٛ   ٔٛسؽی، تلمیمبت 4391در ثیغت عبَ ٌذؽتٝ، ثقت اس ا٘تمبدٞبی دٞٝ 

ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی را ترییز دادٜ اعتد رٚيىزد خبٔـ ٚ يىپبرچٝ  يبدٌیزی، رؽت ٚ تفىز ا٘غبٖ،

دا٘ت وٝ  ٔی ٞبيی ارسػای اس ٍ٘زػ، ٟٔبرت، دا٘ؼ ٚ  ٘بؽز ثٝ ؽبيغتٍی،  ٖ را تزویت پیچیتٜ

ؽٛدد ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ثٝ ٔقٙبی فزايٙت تىبّٔی ثب ايتٜ  ٔٛسػ  ٔٙدز ثٝ فّٕىزد ٔإثز ٔقّٓ ٔی

ٞبی افزاد تٕزوش ٞب ٚ ؽزفیتدا٘ت ٚ ثز تٛا٘بيی ٔٛسػ فقبَ ٔی، افزاد را در فزايٙت  اِقٕز ٔبداْ

داردد ثب ايٗ تفغیز، ؽبيغتٍی ٔلتٚد ثٝ رفتبرٞبی ٔؾ ـ ٘یغت ٚ ثز فزايٙت تىبّٔی ٚ 
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ثب رٚيىزد ٚ ٍ٘بٜ عبس٘تٜ ٌزايی، (د 3144)ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ، ؽزفیت لبثُ تٛعقٝ تأویت دارد 

ای ٚ تأثیزٌذار ثیٗ فزايٙت  يه ٔتریز ٚاعغٝ فٙٛاٖ ثٝفٛأُ فزٍٞٙی در ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ 

تلقیُ ٚ پیبٔتٞبی  ٖ ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعتد ثب ايٗ ٍ٘بٜ، ؽبيغتٍی فزٍٞٙی، 

 فٙٛاٖ ثٝوٙت ٚ  در پتاٌٛصی ايفب ٔی داری ٔقٙیٞبی حٛسٜ فبعفی ٚ اختٕبفی ٘مؼ ؽبيغتٍی

ر ٘ؾز ٌزفتٝ ؽتٜ اعت )ِٔٛتر،  ٔٛساٖ د ثزای ارتجبط تأثیزٌذار ٔقّٓ ثب دا٘ؼ ٚوبریعبس

 (د 3113، 4خِٛیىزس، ثیٕٙظ ٚ ٚعّیٙه

ثٝ  3111ٞبی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ اس اٚاعظ دٞٝ تٛاٖ ٌفت فّت ايٙىٝ ٘ؾبْ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔی

ثٝ ٍ٘بٞی  رفتبرٌزايی، ترییز ٍ٘بٜ اس پبرادايٓ ا٘ت  ٚردٜتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر ٔدتداً رٚ 

ثٝ ٍ٘بٞی خبٔـ ٚ يىپبرچٝ اعتد فالٜٚ ثز ايٗ، تلٛالت عبس٘تٜ ٌزا ٚ ترییز ٍ٘بٜ فٙی 

ٞب ٚ ٔفْٟٛ ٔترعٝ ٞب ٚ تؾٛ٘تدٔٛوزاتیه، حمٛق ثؾز، ٘بثزاثزی ٞبی ارسػالتقبدی، تزٚيح 

د ايٗ ٍ٘بٜ، تٛعظ يٛ٘غىٛ ثب ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ثٝ دٚر اس ا٘ت داؽتٝأٗ، ثز ترییز ايٗ پبرادايٓ ٘مؼ 

ٌزايی ٚ در لبِت ؽزايظ يبدٌیزی در س٘تٌی ٚالقی ٔٛرد رٚيىزد ٔجتٙی ثز ٞت  ٔؾتك اس رفتبر

ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ، ؛ 3113ِٔٛتر، خِٛیىزس، ثیٕٙظ ٚ ٚعّیٙه، )تأویت لزار ٌزفتٝ اعت 

 دٞت:  ای تلٛالت عبسٜ ؽبيغتٍی ٔقّٕی را ٘ؾبٖ ٔی ، تالف4ٝؽٕبرٜ (د ختَٚ 3144
 تب وٖٙٛ 4341دٞٝ ای اس تلٛالت ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ٔقّٕی اس  :  تالف4ٝختَٚ 

دٞٝ 

4341 

ؽبيغتٍی، ثٝ ٔقٙبی تٛا٘بيی ا٘دبْ يه فقبِیت ٚيضٜ ٔغبثك يه اعتب٘تارد اس پیؼ تٛفیف ؽتٜ؛ تلت 

فّٕی ٌغغتٝ در ٘ؾز  ٞبی ٟٔبرتٚ  ٞب فقبِیتای اس  ٔدٕٛفٝ فٙٛاٖ ثٝ ٚ تأثیز رٚا٘ؾٙبعی رفتبرٌزايی؛

 ثٛدٖ ٔالن فُٕ ؽبيغتٝ  ٔؾبٞتٜ لبثُؽتد  ٌزفتٝ ٔی

دٞٝ 

4311 

ٞبی ؽبيغتٍی ٔلٛر، پیؾزفت تلقیّی را در  اٚج تٛخٝ ثٝ ؽبيغتٍی ٔلٛری، ثٝ دِیُ ايٗ ادفب وٝ ثز٘بٔٝ

؛ در ايٗ دٚ افشايؼ رفتبرٌزايیا٘ت؛ تمٛيت ا٘تيؾٝ ؽبيغتٝ ٔلٛری ثب ٍ٘زػ   ٔٛساٖ افشايؼ دادٜ دا٘ؼ

فزايٙت، تأویت ثز ٕ٘زٜ ٚ  بیخ ثٝ، اثزث ؼ ٚ پبع ٍٛ؛ تٕزوش ثز ٘تیدٝ ٚ ٔلقَٛ ثبویفیتتمبضب ثزای ٔقّٓ 

  سٖٔٛد

دٞٝ 

4391 

تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر ثب ا٘تمبداتی رٚثزٚ ؽت: فٙی ٍ٘بٜ وزدٖ ثٝ ٘مؼ ٔقّٕی، فتْ رٚايی ٚ پبيبيی 

ٚ فتْ درن يىپبرچٝ اس ٔفْٟٛ تزثیتد ٔغبثك ٍ٘بٜ ايٗ  ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ، عغلی ؽتٖ فّٕىزد ٔقّٕبٖ

ٞبی ٔٙفه اس ٞٓ ٚ ٔقیبرٞب ٚ اعتب٘تاردٞبی  تٛعظ ؽبيغتٍی عبدٌی ثٝ تٛا٘ت ٕ٘ی "ٔقّٓ تٛة "ٔٙتمتاٖ، 

 اس پیؼ تقییٗ ؽتٜ، تقزيف ؽٛدد

                                                 
1. Mulder, Gulikers, Biemans, & Wesselink 
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دٞٝ 

4331 

ای اس  تزویت پیچیتٜ فٙٛاٖ ثٝ ٞب ؽبيغتٍیتٛخٝ ثٝ رٚيىزد خبٔـ ٚ يىپبرچٝ ٘بؽز ثٝ ؽبيغتٍی، تٛخٝ ثٝ 

ؽٛد؛ تٛخٝ ثز فزايٙت ثز فزايٙت  وٝ ٔٙدز ثٝ فّٕىزد ٔإثز ٔقّٓ ٔی ٞبيی ارسػٍ٘زػ، ٟٔبرت، دا٘ؼ ٚ 

 ٞبی ٔقّٕید  تىبّٔی ٚ ؽزفیت لبثُ تٛعقٝ، رٚيىزدٞبی عبس٘تٜ ٌزايی ثٝ ؽبيغتٍی

دٞٝ 

3111 

تب 

 وٖٙٛ

ٞبی ٔقّٕی ثب رٚيىزد ٚ ٍ٘بٜ عبس٘تٜ ٌزايی، ٘مؼ فٛأُ فزٍٞٙی ٚ چٙت فزٍٞٙی،  تٛخٝ ثٝ ؽبيغتٍی

 ٞبی ارسػٙی ثٝ ٍ٘بٞی خبٔـ ٚ يىپبرچٝ؛ تزٚيح ٞبی فبعفی ٚ اختٕبفی، ترییز ٍ٘بٜ ف تٛخٝ ثٝ حٛسٜ

دٔٛوزاتیه، حمٛق ثؾز، ٔفْٟٛ ٔترعٝ أٗد ايٗ ٍ٘بٜ تٛعظ يٛ٘غىٛ ٔٛرد تأویت لزار ٌزفتٝ اعتد 

ٚ در لبِت ؽزايظ  رفتبرٌزايیيٛ٘غىٛ ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی را ثٝ دٚر اس رٚيىزد ٔجتٙی ثز ٞت  ٔؾتك اس 

 يبدٌیزی در س٘تٌی ٚالقی تٛفیٝ وزدٜ اعت 

 

  

ٞبی ٘ؾبْ ٌیزی ثٟزٜفّیزغٓ تلَٛ ٔقٙبيی عبسٜ ویفیت ٚ ؽبيغتٍی در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، 

ٚ ثز٘بٔٝ ريشاٖ اس ٘ؾبْ  ٌذاراٖ عیبعت، ٔتفبٚت ثٛدٜ اعتد ٞب ؽبيغتٍی ٔٛسػ ٚ پزٚرػ اس 

ٞب ٚ تزيٗ وبرثزد ؽبيغتٍیا٘ت: يىی اس فٕتٜٞبی ٔ تّفی ثزدٜ ٞب ٚ اعتب٘تاردٞب، ثٟزٜؽبيغتٍی

ب٘تاردٞبی ٔجتٙی ثز  ٖ، ارا ٝ ٌٛاٞیٙبٔٝ ٚ افتجبر٘بٔٝ ٔقّٕی در ثقضی وؾٛرٞب ثٛدٜ اعت اعت

(، تٛعقٝ 4333، 4ٞب در عبسٚوبر وٙتزَ )اعٕیت(د وبرثزد ٘ؾبْ ؽبيغتٍی3114)يٛ٘غىٛ، 

(، ٔٛاردی ٘ؾیز 3114)يٛ٘غىٛ،  ICTحٕبيت ثزاٍ٘یش، تٛعقٝ دٔٛوزاعی، تٛعقٝ ٟٔبرت 

(، تٛخٝ ثٝ  ٔٛسػ فزاٌیز 3144ٙغی )ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ، فتاِت خٙغیتی،  ٔٛسػ خ

 ٌذاراٖ عیبعتٞب ثب تٛخٝ ثٝ اٞتا  ٌیزی اس ؽبيغتٍیاس ٘ٛؿ ثٟزٜ ٞبيی ٕ٘ٛ٘ٝ( 3141، 3)فٛرِیٗ

 ريشاٖ ثٛدٜ اعتد ٚ ثز٘بٔٝ

اس ٔٛالـ، اٞتا  ٔزثٛط ثٝ ویفیت حزفٝ ٔقّٕی، ثٝ ٔفْٟٛ تٛعقٝ  ٔٛسػ ٚ در ثغیبری    

ؽٛدد  ٘دب وٝ  ٞب ٘شديه ٔیر اس  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ثزای اٞتا  حىٛٔتپزٚرػ ٚ ا٘تؾب

اٞتا  ٚ يب  وٙٙت ٚ ، ٔتاتّٝ ٔی«چٝ چیش تٛة اعت،  ٔٛسػ دادٜ ؽٛد»عیبعتٕتاراٖ درثبرٜ 

وٙٙتد ثزای ٔثبَ سٔب٘ی وٝ ثٝ دِیُ تفىز  ثیزٚ٘ی را ثزای  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ تقییٗ ٔی ٞبی ارسػ

ای ویفیتی اس  ؽٛد،  ٔٛسػ فٙی ٚ حزفٝ ای تأویت ٔی حزفٝفٙقتی در خٛأـ، ثز  ٔٛسػ فٙی 

( ٔقتمت اعت وٝ ثب چٙیٗ تفىزی وٝ وبر ٔتی فٙقتی )ٚ 4311٘ٛؿ ارسػ اثشاری داردد پیتزس )

                                                 
1. Smith 

2. Forlin 
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ؽٛد، ٕٔىٗ اعت ٔفْٟٛ  يب تٛخٝ ثٝ ٞز ثقت تبؿ ديٍز( خٟت تٛعقٝ وؾٛر تزغیت ٔی

 ديتٜ ٌزفتٝ ؽٛدد ٘ب ؽٙبعی سيجبيیاس خٙجٝ  ٚيضٜ ثٝتٕبٔیت )يىپبرچٍی(، 

دٞت ٚ ٕٔىٗ اعت ٕٞٝ  رخ ٔی  ٔٛسؽیٞبيی وٝ در ترییزات ٚ افالحبت ٌذؽتٝ اس ٍ٘زا٘ی    

 ٔٛرد٘ؾزثزای ٘یُ ثٝ اٞتا   ٌذاراٖ عیبعت؛ ثزٍ٘یزدٞبی يىپبرچٝ ٚ تٕبٔیت ا٘غبٖ را در خٙجٝ

ب ٔغب ُ ، ث-وٙٙت ثب ِٙشی وٝ تقییٗ ٔی -ٚ ثزای تٛعقٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ ايدبد ترییز، 

٘فقبٖ اس خّٕٝ ٔقّٕبٖ در ٔمبثُ ٔ تّفی دعت ثٝ ٌزيجب٘ٙتد يىی اس ايٗ ٔغب ُ ٔمبٚٔت ذی

ؽٛد ٚ  ٘چٝ  ترییزات اعتد فزًٞٙ ٔمبٚٔت در ٔمبثُ ترییز در ٕٞٝ خٛأـ وٓ ٚ ثیؼ ديتٜ ٔی

ٝ ؽٛد، ٘یبس ثٝ عبس ٚ وبرٞبيی ثزای پذيزػ داردد ٔلممبٖ، ث ٘ٛ ٚری، ترییز ٚ افالح ٘بٔیتٜ ٔی

ا٘ت ٚ پیچیتٌی ٚ درٞٓ تٙیتٌی فٛأُ ٔ تّف  ٚ خٛأـ پزداتتٝ ٞب فزًٞٙ ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ 

ٞب، ٞب، ٘ؾبْ تِٛیتی ٚ رؽت التقبدی، افىبر ٚ ارسػٞب ٚ ّٔت٘ؾیز ٔلیظ عجیقی، لٛٔیت

را  إُِّ ثیٗٞبی اختٕبفی ٚ عیبعی، حىٛٔت ٚ ترییزات عیبعی ٚ رٚاثظ ٞب، خٙجؼؽ قیت

ا٘ت وٝ اِجتٝ ؽٙبعبيی ٚ تلّیُ  ثز  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔقزفی وزدٜ تأثیزٌذار ٞبيی خٙجٝ فٙٛاٖ ثٝ

ای دا ٓ ثز ٞٓ تأثیز  ٘یغتد چزا وٝ ايٗ فٛأُ ثب پیچیتٌی ؽجىٝ پذيز أىبٖ عبدٌی ثٝ ٞب  ٖ

د، تزخٕٝ یوٛ 3119پذيز٘ت ٚ ثز پذيزػ يب ٔمبٚٔت ترییزات اثز دار٘ت ) ٌذار٘ت ٚ تأثز ٔی ٔی

وٙت اٌز ثزای  ( ثیبٖ ٔی3113، )3الوٛا-(د د3149ِٛ، 4؛  ِتٙیّى4993ٗی، يٕٙی دٚسی عزتبث

ٚ  ا٘دبْ ٘ؾتٜ ثبؽت عبسی سٔیٙٝؽزايظ ٚ أىب٘بت السْ ٟٔیب ٘ؾتٜ ثبؽت،   ٔٛسؽیترییزات 

ٞبی ثیؾتز اختٕبفی  ا٘دبْ ٘ؾتٜ ثبؽت، ايٗ ترییزات ٔٙدز ثٝ ٘بثزاثزی یدرعت ثٝ ٔٛسػ ٔقّٕبٖ 

 ؽٛ٘تد  ٚ عجمبتی ٔی

ٞبيی وٝ ذات ٚ ٔبٞیت حزفٝ ٔقّٕی تٛاٖ دريبفت وٝ تقزيف ٚيضٌی ايٗ تٛضیلبت، ٔیثب 

وٙت تب چٝ ا٘تاسٜ ثب چبِؼ رٚثزٚ اعتد چزا وٝ تقزيف ايٗ  را اس حزفٝ ديٍز ٔتٕبيش ٔی

اس  يٙتٜ خبٔقٝ،  ٌذاراٖ عیبعتٞبی ذاتی ویفیت ثب ؽزايظ وٙٛ٘ی خبٔقٝ، ا٘تؾبرات  ٚيضٌی

ٚ ٔفْٟٛ ٔتریز تزثیت  ٚ پزٚرػ، ٔغب ُ ؽبيـ خبٔقٝ اس يه عٛ تأثیزات خٟب٘ی ثز  ٔٛسػ

چٝ ثب ٍ٘بٜ رؽت  -ا٘غبٖ ايتٜ  َ اس عٛی ديٍز، ٔزتجظ اعتد إٞیت ٚ ضزٚرت تزثیت ا٘غبٖ، 

                                                 
1. Altinyelken 

2. Dello-Iacovo 
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ثیزٚ٘ی  ٞبی ارسػيىپبرچٝ اٚ ٚ ٍ٘بٜ ٔتقٟتا٘ٝ ثٝ يبدٌیزی ٚ دا٘غتٗ ٚ چٝ ثب ٔفْٟٛ اٞتا  ٚ 

َٛ ٔٛرد تٛافك ٍٕٞبٖ در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتد ٞت  ؛ اس اف-ثٝ تزثیت اٚ  ٌذاراٖ عیبعت

ٞب ٚ ترییزات ؽٛد ٚ ثبسعبسی تزثیت ٞز ا٘غبٖ در ٔتٗ خبٔقٝ، ثزای تٛد اٚ ٚ خبٔقٝ تقییٗ ٔی

ٞبی  ٔٛسػ ٚ يبثتد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ در ثغیبری اس ٘ؾبْ ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ ٔتٗ ٚ سٔیٙٝ  ٖ ٔقٙب ٔی

 تلَٛ تقّیٓ ٚ تزثیت را ؽبٞت ٞغتیٓد ٞبی ثٝ عبسی، افالح ٚپزٚرػ د٘یب، خٙجؼ

تٛاٖ ٌفت  ٘ؾبْ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ ٘یش اس ايٗ تلٛالت ثٝ دٚر ٕ٘ب٘تٜ اعتد ٔی

تلٛالت در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، ثقت اس ا٘مالة اعالٔی ايزاٖ، ٔزثٛط ثٝ ٔجب٘ی ٚ عٙت  تزيٗ ٟٔٓ

تلت تأثیز لزار تلَٛ ثٙیبديٗ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ثٛدٜ اعت وٝ وُ ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ را 

دادٜ اعتد ثز اعبط ٔجب٘ی ٘ؾزی تلَٛ ثٙیبديٗ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ، تلَٛ، ترییز ٚ حزوت 

 4933اس عبَ  ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝثٝ عٕت ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر  غبس ؽتٜ اعتد 

دادٜ ٞبی درعی تزثیت ٔقّٓ را در دعتٛر وبر تٛد لزار  دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ ثبسٍ٘زی در ثز٘بٔٝ

ايٗ ٔغبِقٝ در ٘ؾز اعت ٚ ثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ دٚرٜ اثتتايی ٔٛرد تقٛيت لزار ٌزفتٝ اعت؛ 

دارد ثٝ ثزرعی تغجیمی ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر تزثیت ٔقّٓ وؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙتٚعتبٖ ٚ ايزاٖ 

ٞز دٚ وؾٛر رٚيىزد  اٚالًثپزداسد، فّت ا٘ت بة وؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙت ثٝ ايٗ دِیُ اعت وٝ 

ا٘ت، ٞب را ات بذ وزدٜیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ثب ٍ٘بٜ خبٔـ ٚ يىپبرچٝ ثٝ ٘ؾبْ ؽبيغتٍیتزث

ثب٘یبً ٞز دٚ وؾٛر  عیبيی ٚ در حبَ تٛعقٝ ٞغتٙت ٚ ثبِثبً ثیٗ وؾٛر ايزاٖ ٚ ٞٙت ٚ ٔبِشی لزاثت 

فزٍٞٙی ٚخٛد دارد اس ايٗ ٘ؾز وٝ ٔبِشی وؾٛری اعالٔی اعت ٚ ٞٙت پیؾیٙٝ فزٍٞٙی ٘غجتبً 

رٚيىزد  3113ٚ وؾٛر ٞٙت اس عبَ  3114زوی ثب ايزاٖ داؽتٝ اعتد وؾٛر ٔبِشی اس عبَ ٔؾت

يبثت وٝ ثب  ا٘تد ايٗ ٔغبِقٝ اس ايٗ خٟت ضزٚرت ٔیتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر را ات بذ وزدٜ

ٞبی وؾٛرٞبی ٞٙت ٚ  اس تدزثٝ ٞب ؽبيغتٍیٞب ٚ ٘ٛؿ ٍ٘بٜ ثٝ ٘ؾبْ ٞب ٚ ؽجبٞتثزرعی تفبٚت

ثب ايٗ ٞت ، ٞبی احتٕبِی پیؼ رٚ ٔٛرد ؽٙبعبيی لزار ٌیزدد ٌزفتٝ ؽٛد ٚ چبِؼٔبِشی ثٟزٜ 

 ايٗ ٔمبِٝ در فتد پبع ٍٛيی ثٝ عإاالت سيز اعت:

ٚ  ٞبی فزٍٞٙی ای در سٔیٙٝ ٞبی اتیز، چٝ تلٛالت ٚيضٜدر وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ در عبَ -4

 رخ دادٜ اعت؟  ٔٛسؽی
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ٞبی ٔٛرد ا٘تؾبر در تزثیت ٔقّٓ وؾٛرٞبی ٞبيی در ٘ٛؿ ؽبيغتٍیٞب ٚ ؽجبٞتچٝ تفبٚت -3

 ؽٛد؟ ٔٛرد ٔغبِقٝ ديتٜ ٔی

فٙبٚيٗ درٚط دا٘ؾٍبٞی تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ چٝ  -9

 ٞبيی دارد؟ٞب ٚ تفبٚتؽجبٞت

ٞبی وغت ؽتٜ ثزای ٔقّٕی در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ چٝ عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی ؽبيغتٍی  -4

 يی دارد؟ ٞبٞب ٚ تفبٚتؽجبٞت

 ثررسیرٍش 

ٞب اس اعٙبد ٚ ٔتارن ايٗ پضٚٞؼ يه پیٕبيؼ تغجیمی اعت ٚ ثزای پبع ٍٛيی ثٝ پزعؼ

ٞبی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ وؾٛرٞبی ٔزثٛط ثٝ ٘ؾبْ ٞبی عبيتٚ  ٞب دا٘ؾٍبٜ، عبيت ای وتبث ب٘ٝ

ؽبُٔ چٟبر  4ٔٛرد ٔغبِقٝ اعتفبدٜ ؽتٜ اعتد رٚػ ايٗ تلمیك ثز اعبط رٚػ پیؾٟٙبدی ثزدی

ؽتٜ اعتد ٔٙؾٛر اس تٛفیف، ٔغبِقٝ ٔٙبثـ  ا٘دبْ 3زحّٝ تٛفیف، تفغیز، ٕٞدٛاری ٚ تغجیكٔ

ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌغتزدٜ اعت ٚ تفغیز در ايٗ رٚػ ثٝ ٔقٙبی ٔغبِقٝ ٌغتزدٜ وؾٛر ٔٛرد ٔغبِقٝ اس 

سيزا اعالفبت ٔزثٛط ثٝ تقّیٓ ٚ ؛ ٘ؾز پیؾیٙٝ تبري ی، فزٍٞٙی، التقبدی، عیبعی ٚددد اعت

اعت وٝ در يه ثبفت ٚ سٔیٙٝ لزار ثٍیزدد ٔزحّٝ عْٛ ايٗ رٚػ ٕٞدٛاری  ٔإثز تزثیت سٔب٘ی

ٞب را در وٙبر ٞٓ ٌذاؽتٗ اعتد ايٗ ٔزحّٝ ٞب ٚ تفبٚتاعتد ٔٙؾٛر اس ٕٞدٛاری، ؽجبٞت

ٞب ٚ وٙت ٚ  تزيٗ ٔزحّٝ تلّیُ تغجیمی، تفغیز ٟ٘بيی ؽجبٞت ٔقیبری ثزای ٔمبيغٝ فزاٞٓ ٔی

د وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ، ٔبِشی، ٞٙت ٚ ايزاٖ ٞغتٙتد فّت (4339، 9ٞبعت )دٞٛیتفبٚت

ا٘ت بة وؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙتٚعتبٖ در ايٗ ٔغبِقٝ، لزاثت فزٍٞٙی؛ در حبَ تٛعقٝ ثٛدٖ ٞز 

ٚ ٘یش رٚيىزد ؽبيغتٝ ٔلٛری يىپبرچٝ ثٝ تزثیت ٔقّٓ در ايٗ وؾٛرٞبعتد پظ اس  عٝ وؾٛر

 ٞب تفبٚتٚ  ٞب ؽجبٞتثٝ تفغیز ٟ٘بيی  ٌیزیٝ ٘تیددر ث ؼ ثلث ٚ  ٔٛرد٘ؾزٞبی  پبعخ ثٝ عإاَ

  ثب تٛخٝ ثٝ سٔیٙٝ فزٍٞٙی پزداتتٝ تٛاٞت ؽتد

                                                 
  Beredayد 1

2. description, interpretion, juxtaposition& comparison 

3. dahawy 
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ٞب، ثز٘بٔٝ درعی ّٔی وؾٛر ٔبِشی، ثز٘بٔٝ درعی ّٔی ٞٙت ٚ عٙت تلَٛ ثزای ٌزد ٚری دادٜ

ثٙیبديٗ ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ، عٙت عزح والٖ ثز٘بٔٝ درعی دا٘ؾٍبٜ 

-ٔزثٛط ثٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ وؾٛرٞبی ٔذوٛر، تلمیمبت ٔزثٛط ثٝ ٘ؾبْ ٞبی عبيت فزٍٞٙیبٖ؛

تزثیت ٔقّٓ ايٗ  ٞبی دا٘ؾٍبٜٔزثٛط ثٝ  ٞبی عبيتٞبی ؽبيغتٍی ٔلٛر سيز ٘ؾز يٛ٘غىٛ، 

فزٍٞٙی وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ ثزرعی  -وؾٛرٞب، ٔٙبثـ فّٕی ٚ ٔمبالتی در سٔیٙٝ تبري ی 

 ؽتد 

 ّبیبفتِ

ّبی  ای در زهیٌِ ّبی اخیر، چِ تحَالت ٍیصُرّبی هَرد هطبلؼِ در سبلکطَ : در1 سؤال

 رخ دادُ است؟ آهَزضیفرٌّگی، اقتصبدی ٍ 

فؾبيزی ثٛد وٝ ثب عبتتبرٞب،  -در اثتتای لزٖ ثیغتٓ، ايزاٖ يه وؾٛر ايّی . ایراى،1-1

ٛدوفب در التقبد ت ٞزوتاْؽت وٝ اغّت  ٔ تّف، اس الٛاْ ٔتفبٚت تؾىیُ ٔی ٔزاتت عّغّٝ

ثٛد٘تد در سٔبٖ لبخبريٝ التقبد ايزاٖ ٘یش ٔب٘ٙت عیبعت  ٖ ثٝ فتْ تقبدَ دچبر ؽتد ثٝ د٘جبَ اس 

ای ٔٙبعك، ٘مؾٝ خرزافیبيی، ا٘غب٘ی ٚ عجیقی وؾٛر ترییز وزد ٚ ثبفث وبٞؼ  دعت رفتٗ پبرٜ

لترت عیبعت، ٔلتٚدتز ؽتٖ ؽزفیت تِٛیت، تضقیف ثبسار داتّی ٚ افشايؼ ٚاردات ؽت 

 (د4991سيبٖ، )وبتٛ

ی پّٟٛی، ايزاٖ ٚارد فبس ختيتی اس ٔیالدی( ٚ عّغّٝ 4331ثب رٚی وبر  ٔتٖ رضب ؽبٜ ) 

ٞبی التقبدی ٚ عیبعی ؽت وٝ ترییزات ديٍزی را در وؾٛر ايدبد وزدد رضب  ٌذاریعیبعت

ؽبٜ دِٚت ختيتػ را ثز دٚ عتٖٛ اعبعی ثٙب ٌذاؽت وٝ ؽبُٔ ارتؼ ٚ ثزٚوزاعی ثٛدد ٕٞیٗ 

ت در ٚضقیت در ٔت دِٚت ثز س٘تٌی ٔزدْ ٞٓ تأثیز ٌذاؽتد چزا وٝ در سٔبٖ اٚ عّغٝ ترییزا

 تیعف مٝيی دِٚت ثز التقبد وؾٛر ٌغتزػ يبفت، تقتاد وبرٔٙتاٖ دِٚتی ثغیبر سيبد ؽت ٚ عجمٝ

ثٝ يه عجمٝ ٔغّظ در وؾٛر تجتيُ ٌؾتد ثقت اس اٚ در سٔبٖ ٔلٕترضب ؽبٜ، دٞٝ پٙدبٜ اٚج 

درفت در ٔت دِٚت ٚ  41تشريك پَٛ سيبد ثٝ خبٔقٝ ثٛد ٚ در ايٗ دٚراٖ در ٔتٞبی ٘فتی ٚ 

، تزخٕٝ فتبحی، 3119ؽت ) ثزاٞبٔیبٖ،  ٔی ٗیتأٔٞفتبد درفت در ٔت ارسی عبال٘ٝ اس ايٗ ٔٙجـ 

ترییز حىٛٔت،  ( 4319ٚ) 4911 ٚ 4914ٞبی  ٞب در عبَ (د ثب ؽتت ٌزفتٗ ٘ب رأی4999
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تد ثقت اس ا٘مالة، ثب ؽزٚؿ خًٙ فقُ ختيتی اس فضبی التقبدی ايزاٖ ٘یش دٌزٌٖٛ ؽ

ٔؾىالت ؽزٚؿ ؽت ٚ ٕٞٝ ٔٙبثـ ثغیح ؽت تب ثب ايٗ ٔغئّٝ ثٝ ٔمبثّٝ ثپزداس٘تد ايٗ 

ا٘غب٘ی ٚ التقبدی ٚضقیت وؾٛر را ثبس ٞٓ ثٝ فمت ثزدد پظ اس پبيبٖ خًٙ ثب  ٌذاری عزٔبيٝ

ٞبی پشؽىی،  ٔٛسػ ٚ  الجتفزاق، دِٚت عقی ثٝ تٛعقٝ ارتجبعبت، حُٕ ٚ ٘مُ، تِٛیتات، ٔز

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ثب وؾٛرٞبی ٕٞغبيٝ  ارتجبعبت ٚ سيزعبتت یعبس ىپبرچٝيفٙقت ا٘زصی ٚ 

ای ايزاٖ، تأثیز ٔٙفی ثز  ٞبی پی در پی ؽٛرای أٙیت ثزای تلزيٓ ٞغتٝوزدد ٕٞچٙیٗ تلزيٓ

ٞبی  ثز٘بٔٝ ٞبيی در لبِتٌذاریرؽت التقبدی ايزاٖ ٌذاؽتٝ اعت ٚ در ايٗ ٔیبٖ ؽبٞت عیبعت

ٞغتیٓ وٝ ٞٙٛس ثٝ لیٕت ٘فت ٚاثغتٝ اعت ٚ تأثیزات  ٞب يبرا٘ٝٔٙت عبسی اَٚ، دْٚ ٚ ددد ٞت 

  .اعت ٔؾبٞتٜ لبثُ ٖ ثز عجه س٘تٌی ٚ رفتبر التقبدی ايزا٘یبٖ 

را تدزثٝ وزدٜ اعتد   ٔٛسؽیدر سٔیٙٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، ايزاٖ ترییزات ٔتقتدی در ٘ؾبْ 

ٔیالدی(  غبس ؽت أب حتٚد  4914ؽٕغی ) 4333اراِفٖٙٛ در عبَ  ٔٛسػ رعٕی ثب تأعیظ د

( لٛا٘یٗ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ 4391تب  4311)ثزاثز ثب  4913تب  4391 یٞب عبَپٙدبٜ عبَ ثقت، در 

تقٛيت ؽت ٚ ٚسارت ٔقبر  ٚ اٚلب  ٚ فٙبيـ ٔغتؾزفٝ تأعیظ ؽت ٚ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ 

( ثبرٞب 4319تب  4311) 4991تب  4941 یٞب عبَدِٚتی ٚ رعٕی ثٝ ٚخٛد  ٔتد در عی 

 غبس   ٔٛسؽیؽٕغی ترییز ٘ؾبْ  4911درعی ٔٛرد ثبسٍ٘زی لزار ٌزفتٙت ٚ در عبَ  یٞب وتبة

اس  يیٞب ث ؼٔیالدی( ترییزات ٔتقتدی در  4311) 4911اعالٔی در عبَ  اس ا٘مالةؽتد ثقت 

ر اخزا حبفُ ٘ؾت ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ رٚی داد وٝ چٙتاٖ دٚاْ ٘یبفت ٚ الجبَ چٙتا٘ی د

تٛعظ   ٔٛسؽی یٞب بعتیعٌبٜ ترییز "وٙت وٝ  ( ثیبٖ ٔی4934ٔٛعی پٛر ) د(4993) لبسادٜ،

ٔتيزاٖ ارؽت ثٝ ٔب٘ٙت اثز ثٟبری اعت ٌزچٝ اثز ثٟبری ٞٓ ثز عز راٜ پیٕبی ثیبثب٘ی ثزای ٔتتی 

ٖ را دار٘ت، حیبت اس وغب٘ی وٝ تدزثٝ سيغتٗ در ثیبثب هي چیٞافىٙت، أب  ای ٔغجٛؿ ٔی وٛتبٜ عبيٝ

(د تب وٖٙٛ 311، ؿ: 4934)ٔٛعی پٛر،  "دوٙٙت یٕ٘ٞبی تٛد را ثز اعبط  ٖ تٙؾیٓ ٚ فقبِیت

( ٔب٘ٙت اثز ثٟبری ثٛدٜ 4934رخ دادٜ اعت ثٝ تقجیز ٔٛعی پٛر )  ٔٛسؽیترییزاتی وٝ در ٘ؾبْ 

ترییزات  زاثزدر ث ؛ ٚا٘تاعتد ؽبيت ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔقّٕبٖ، ايٗ ترییزات را ختی تّمی ٘ىزدٜ

د فالٜٚ ثز ايٗ در ثغیبری اس افالحبت، ٘مؼ ٔؾبروتی ٔقّٕبٖ )تٛرا٘ی،  لبيی، ا٘ت وزدٜٔمبٚٔت 

ٞبی فیشيىی، ٔتيزيتی، تتٔبت پؾتیجب٘ی،  ٔبدٌی ؽٙبتتی ٔقّٕبٖ در سيزعبتت (4934ٔٙغمی، 
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ختيت ٞبی  ٞبی اختٕبفی، عبسٔب٘ی ٚ ٔتيزيتی در اخزای ثز٘بٔٝ٘ؾز ٌزفتٝ ٘ؾتٜ ٚ حٕبيت

 (د4933ِلبػ ٘ؾتٜ اعت )فزج اِّٟی، ٔقیٙی ویب، فجبعی، 

ثزای اِٚیٗ ثبر ثقت اس پیزٚسی ا٘مالة اعالٔی ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔجب٘ی ٘ؾزی عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ، 

ثٝ ترییز وُ ثز٘بٔٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ ٘ؾبْ تزثیت  «تلَٛ» ٍزيد فجبرت ثٝترییزات ثٙیبديٗ ٚ يب 

ردد در ٔجب٘ی ٘ؾزی تلَٛ ثٙیبديٗ ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، تزثیت تٛخٝ دا سٔبٖ ٞٓ عٛر ثٝٔقّٓ 

ٔلٛر اعبعی تزثیت  فٙٛاٖ ثٝا٘غبٖ ؽبيغتٝ اس ٘ؾز اعالْ ثزای دعتیبثی ثٝ ٔزاتجی اس حیبت عیجٝ 

در ٘ؾز ٌزفتٝ ؽتٜ اعت ٚ عقی ؽتٜ اعت ثب ٍ٘بٜ فزايٙتی )تتريح ٚ تقبِی( ثزای دعتیبثی ثٝ 

(د تب وٖٙٛ تلمیمی ٔجٙی ثز ايٙىٝ تب چٝ 4931تلَٛ ثٙیبديٗ،  ايٗ ٞت  تٛخٝ ؽٛد )ٔجب٘ی ٘ؾزی

ٔیشاٖ،  ٔٛسػ در فُٕ ثٝ اٞتا  اعٙبد ثبالدعتی ٘شديه ؽتٜ اعت، ا٘دبْ ٘ؾتٜ اعت، أب ايٗ 

( رٚيىزد غبِت 4931ٔٛضٛؿ رٚؽٗ اعت وٝ تب لجُ اس اثالك اخزايی ؽتٖ عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ )

( فزًٞٙ  ٔٛسػ در ايزاٖ 4993اعتد عزوبر را٘ی ) ٜؽت ٔقزفیدر ايزاٖ ٘تیدٝ ٔلٛر   ٔٛسؽی

وٙتد اس ٘ؾز اٚ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ در ايزاٖ، ٔتٛخٝ  را ٔجتٙی ثز ٘تبيح، پیبٔتٞب ٚ ٕ٘زات ٔقزفی ٔی

ٚ ٚلت  ؽٛد ٕ٘یاعت، ثٝ فزايٙتٞبی يبدٌیزی تٛخٟی  یزیٌ ا٘تاسٜ لبثُٞبی يبدٌیزی  ٞت 

ٞبی ٔقّٓ ثزای يبفتٗ پبعخ فلیح ٔغب ُ  ٕبيیفز  ا٘تمبَ اعالفبت ٚ راٞٙ ٞب والطسيبدی اس 

تقٛيت ٚ ثزای اخزا  4931ؽٛدد عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ وٝ در عبَ  فز  ٔی

ٚ ثبستٙؾیٓ افَٛ حبوٓ ثز ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ  ٞب بعتیعاثالك ؽتٜ اعت ثز ثبسٟٔٙتعی 

ٕبٖ در عغح ّٔی ٚ خٟب٘ی ای ٔقّ ٞبی حزفٝ ثز وبرٚرسی ٚ ا٘غجبق عغح ؽبيغتٍی تیتأوثب 

ٞبی  يىی اس سيز ٘ؾبْ فٙٛاٖ ثٝ( ٚ ثز٘بٔٝ درعی ّٔی 44تأویت وزدٜ اعت )عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ: 

ٔقزفی وزدٜ اعت   ٔٛسؽیٞبی تزثیتی ٚ  افّی عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ ٔقّٓ را ٔغئَٛ تّك فزفت

يىزد عٙت تلَٛ (د ثز٘بٔٝ درعی والٖ دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ ٘یش تبثـ ر43ٚ)ثز٘بٔٝ درعی ّٔی: 

  ثٙیبديٗ ٚ ثز٘بٔٝ درعی ّٔی رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر ثٝ ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ داردد

، حىٛٔت 4311، پظ اس اعتمالَ اس اٍّ٘یظ در عبَ  عیب ٚالـ در خٙٛة ؽزلی . هبلسی،1-2

ٔیّیٖٛ ٘فز اعتد ٔبِشی پظ اس  91ای را پذيزفتد خٕقیت وؾٛر ٔبِشی حتٚد  عّغٙتی دٚرٜ

عبِٝ اَٚ عبِٝ تٛد پزداتتد اخزای ٔلتٚد ثز٘بٔٝ پٙحٞبی پٙح َ، دِٚت ثٝ عزاحی ثز٘بٔٝاعتمال

تب ايٗ وٝ اِٚیٗ  ٞب ثبسٍ٘زی ٚ تىزار ؽت٘ت  غبس ٌزديتد ايٗ ثز٘بٔٝ 4311 ٖ وؾٛر در عبَ 
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، ٔبِشی ثٝ تمّیت اس رٚيٝ 4311در عغح والٖ اخزا ؽتد در دٞٝ  4341ثز٘بٔٝ ٔبِشی در عبَ 

التقبدی افّی  عیب پزداتت ٚ اس ٚاثغتٍی ثٝ اعت زاج ٔقبدٖ ٚ وؾبٚرسی ثٝ  چٟبر لترت

 التقبدی فٙقتی ترییز ٞٛيت دادد 

ٔبِشی يه خبٔقٝ چٙت ٘ضادی، چٙت فزٍٞٙی ٚ چٙت سثب٘ی اعتد پیٛ٘تٞبی فٕیك ٌزٚٞی، 

رٚاثظ  ِٓاٍِٛٞبی ٟٔ ،داؽتٗ حظ لٛی اس ٚحتت ٚ ٞٛيت ّٔی، رٚحیٝ غزٚر ٚ افت بر ّٔی

ؽٛد  بفی در ٔبِشی اعتد اس ايٗ رٚ، وؾٛر ٔبِشی اٍِٛيی اس ٕٞبٍٞٙی ٘ضادی ؽٕزدٜ ٔیاختٕ

ٞبی التقبدی ثٛد وٝ ثز اعبط ، دٚراٖ ؽزٚؿ عیبعت4391تب  4311(د در دٚرٜ 3111)دا٘یّش، 

 ٖ ٔبٞبتیزٔلٕت ثب تٛعقٝ رٚاثظ التقبدی ث ؼ تقٛفی ٚ دِٚتی، ايدبد اعٕیٙبٖ ثزای 

ثز پیؾزفت ٚ ٚحتت ّٔی ٚ اس ثیٗ ثزدٖ فمز  سٔبٖ ٞٓٚ تأویت  تبرخی داتّی ٚ ٌذاراٖ عزٔبيٝ

 ٔلٛر ٘ؾبْٚ ثبسعبسی خبٔقٝ تٛا٘غت خٛ ٔٙبعجی ثزای ترییزات  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ايدبد وٙتد 

ٞبی فٕتٜ ثز ايدبد ٕٞبٍٞٙی ٘ضادی ٚ اس ثیٗ ثزدٖ ٘بثزاثزی عٛر ثٝٞب در ايٗ عبَ  ٔٛسؽی

 ٚ التقبدی ٔتٕزوش ثٛدد   ٔٛسؽی

ثقت اس اعتمالَ   ٔٛسؽیٞبی چؾٍٕیز در ث ؼ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔبِشی فّیزغٓ پیؾزفت

درفت ثٝ  ٔٛسػ  33درفتی دٚرٜ اثتتايی ٚ راٜ يبفتٗ  31 ٘بْ ثجت، ٔب٘ٙت ٘زخ 4311در عبَ 

را ٔٛرد ثبسٍ٘زی لزار دادٜ  4341ٔقٛة )ٌشارػ راسان( در عبَ   ٔٛسؽیٔتٛعغٝ، لٛا٘یٗ 

در ايٗ وؾٛر را تؾىیُ دادٜ اعتد اس عبَ   ٔٛسؽیٌشارػ لٛا٘یٗ اعت ٚ پیؾٟٙبدٞبی ايٗ 

ٞبی يىپبرچٝ ٞبی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ثب رٚيىزد ٔجتٙی ثز اعتب٘تاردٞب ٚ ؽبيغتٍی ، ثز٘ب3114ٝٔ

( ٚ در ٔبِشی ٔمزر اعت وٝ ٞز ٔقّٕی 3144ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعت )ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپد 

(د ٔبِشی اِٚیٗ وؾٛر در 4934ا ثٝ رٚس ٕ٘بيت )فبفی، عبَ تتريظ، ٔقّٛٔبت تٛد ر 1ثقت اس 

فٙبٚری اعالفبت ٚ ارتجبعبت  ٌذاری ثٝ پبيٝ ٔٛفك 4334حبَ تٛعقٝ اعالٔی اعت وٝ در عبَ 

يبدٌیزی ٚ ٔتيزيت، ، تتريظ ٜٛیدر ؽفبٚا  یزیوبرٌ ثٝدر عیغتٓ  ٔٛسؽی تٛد ؽتٜ اعت ٚ ثب 

؛ عٛی چٛ، وبً٘ 4،3149عت )پٛتٝ ٚ فّیویفیت ٘ؾبْ  ٔٛسؽی وؾٛر تٛد را ثٟجٛد ث ؾیتٜ ا

(د 4999؛ فغبراٖ ٚ  يتی، 4993؛ سٔب٘ی، لقبة پٛر ٚ خجُ فبّٔی، 3143، 3ته ٚ فثٕبٖ

                                                 
1. Puteh &Ali 

2.Swee- Choo,Kung - Teck & Osman 
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( ثٝ ٔغبِقٝ ٘مؼ 3141فبٚا، چٛی ٚ ٕٞىبراٖ ) یزیوبرٌ ثٝٞبی ٔبِشی در فّیزغٓ ٔٛفمیت

ِشی ٞٙٛس درٌیز در ٔب  ٔٛسؽیا٘ت وٝ افالحبت  ا٘ت ٚ ثیبٖ وزدٜ فزًٞٙ در  ٔٛسػ پزداتتٝ

 ٘ىٝ ثٝ يبدٌیزی  خبی ثٝ ٔٛساٖ  ٔؾىالت فزٍٞٙی ٘ؾیز تأویت ثز ثزٚ٘تاد ٚ ٘تیدٝ اعت ٚ دا٘ؼ

ٔٙبثـ  فٙٛاٖ ثٝد ٔقّٕبٖ ٞٙٛس ا٘ت ؽتٜتجتيُ  4ٚ تفىز فٕیك ٞتايت ؽٛ٘ت، ثٝ ٔتفىزاٖ تغت

ب ز، ٞبؽٓ ٚ وٙٙتد ٘تبيح تلمیمبت و ٚ رإٞٙب را ايفب ٔی ٍّزیتغٟاعالفبت ٞغتٙت ٚ وٕتز ٘مؼ 

ٞبی درط وٝ ثز عز والط ٔٙت٘ت فاللٝ( ٘یش ٘ؾبٖ دادٜ اعت وٝ ٔقّٕبٖ ٔبِشيبيی 3141) 3٘ٛٔٗ

 دٞٙتد   ٔٛساٖ ٔی تٛد ٔغّظ ثبؽٙت ٚ وٕتز اخبسٜ اعتمالَ ٚ تقیٗ ٌزی را ثٝ دا٘ؼ

ٞبی  ٔٛسػ تٛد ثٝ ( ٔقتمت٘ت وٝ ٔقّٕبٖ در ٔبِشی در ترییز اعتزاتضی3149پٛتٝ ٚ فّی )

ٔقتمت٘ت ترییزات ٔزثٛط ثٝ افالحبت  ٞب  ٖوٙٙتد  فقبَ ٚ تدزثی، ٔمبٚٔت ٔی بیٞ رٚػ

در ٔبِشی سٔب٘ی ٔإثز فُٕ تٛاٞت وزد وٝ فالٜٚ ثز ايٙىٝ افزاد ارسػ  ٖ را ثتا٘ٙت،   ٔٛسؽی

 ٌیزدد اثزث ؾی ترییزات را ثبٚر داؽتٝ ثبؽٙتد ترییزاتی وٝ ٞٓ تفىز ٚ ٞٓ لّت را ٘ؾب٘ٝ ٔی

( فزًٞٙ غبِت ثز  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔبِشی را ٔتأثز اس دٚ خزيبٖ فىزی ٚ 3143) 9تٍٙىٛ لبعٓ

دا٘تد ثٝ  ٞبی چٙتٌب٘ٝ ٔبِشی ٔی، غبِت ثز فزًٞٙ-فزًٞٙ اعالٔی ٚ فزًٞٙ چیٙی -فّغفی

دا٘ؼ  دٞٙتٜ ا٘تمبَتقبِیٓ وٙفغیٛط، ٔقّٓ را حىیٓ،  زیتأثثبٚر تٍٙىٛلبعٓ، فزًٞٙ چیٙی تلت 

دا٘ت ٚ يبدٌیزی اس عزيك  ٔی عإاالتؼ ٚ فزد پبع ٍٛ ثٝ تٕبْ ثٝ يبدٌیز٘تٜ، ٔٙجـ افّی دا٘

أب فزًٞٙ اعالٔی، ثب تٛخٝ ثٝ افُ ٚحتت ٚ افتمبد ثٝ ؛ وٙت تالػ ع ت را تؾٛيك ٔی

دا٘ت، أب ثب رٚيىزد عبتت ٚ عبسٌزايی ثیؾتز ٔأ٘ٛط  تتاٚ٘ت، ضٕٗ  ٘ىٝ ٘مؼ ٔقّٓ را ٟٔٓ ٔی

ٞبيی ٔب٘ٙت اعتتالَ، ثلث ٚ ٌفتٍٛ، ز رٚػ ٔٛسػ فّٕبی ٔغّٕبٖ ث ٞبی رٚػاعتد چزا وٝ 

ٔؾبٞتٜ ٚ فُٕ اعتٛار ثٛدٜ اعتد ايٗ پضٚٞؾٍز ٔقتمت اعت ٔقّٕب٘ی وٝ تلت تأثیز 

وٙفغیٛط ٚ چیٙی لزار دار٘ت، رٚيىزد ٔقّٓ ٔلٛر )ثٝ ٔقٙبی ا٘تمبَ دا٘ؼ ٚ  ٞبی ارسػ

دار٘ت، ضٕٗ تٛخٝ  اعالٔی لزار ٞبی ارسػيبدٌیزی ٔجتٙی ثز حبفؾٝ( ٚ ٔقّٕب٘ی وٝ تلت تأثیز 

 ٔٛس در عبتت   ٔٛس ٔلٛر )ثٝ ٔقٙبی ٘مؼ ٟٔٓ دا٘ؼ ثٝ ٘مؼ ٔلٛری ٔقّٓ، رٚيىزد دا٘ؼ

                                                 
1. Test thinkers 

2. Kaur, Hashim & Noman 

3. Tengku Kasim 
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وٙٙتد عجك ٘تبيح تلمیمبت تٍٙىٛ لبعٓ، اٌزچٝ ٞز دٚ رٚيىزد  دا٘ؼ( را در  ٔٛسػ ِلبػ ٔی

 ٔٛس  ثزای تؾٛيك ثٝ عٕت رٚيىزد دا٘ؼ ٞبيی تالػؽٛد ٚ  در ٔبِشی ٔؾبٞتٜ ٔی  ٔٛسؽی

ٔقّٓ ٔلٛری   ٔٛسؽیدر ثغیبری اس ٔزاوش رٚيىزد غبِت ی ا٘دبْ ؽتٜ اعت، أب ٞٙٛس ٔلٛر

 اعتد 

ثیٙب٘ٝ تٛفیف ٔبِشی را تٛػ  ٔٛسؽیٔبِشی  يٙتٜ ٘ؾبْ  ٌذاراٖ عیبعت حبَ  ايٗ ثب

ثبيت ثٝ تمبضبٞبی  تٟٙب ٘ٝوٙت:  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔبِشی  ( ثیبٖ ٔی3111) 4وٙٙتد تٖٛ حغیٗ ٔی

ٞبی  يٙتٜ را ٘یش فزاٞٓ وٙتد ٘ؾبْ ٞبيی ثزای پبعخ ثٝ چبِؼثّىٝ ثبيت ؽزفیتوٙٛ٘ی پبعخ دٞت، 

ٔقیبر لبثُ لجِٛی ثزای خبٔقٝ خٟب٘ی ٔقزفی ؽٛد  فٙٛاٖ ثٝٔب ايٗ ؽزفیت را دارد وٝ   ٔٛسؽی

 (د 3143)ثٝ ٘مُ اس عٛی چٛ، وبً٘ ته ٚ فثٕبٖ، 

ٞبی فزاٚاٖ ٚ  ٚ فزًٞٙ ٞب ،  يیٗٞب ، ٚالـ در خٙٛة  عیب، عزسٔیٗ ٘ضادٞب، سثبٖ. ٌّذٍستبى1-3

خٟبٖ اعتد اعتمالَ  تیپزخٕقٚ دٚيغت ٔیّیٖٛ، دٚٔیٗ وؾٛر  بردیّیٔ 4ٌٛ٘بٌٖٛ، ثب خٕقیت 

ٞبی ٔتقتد ٞٙت  ( افالْ ؽتد ٞٙت پظ اس اعتمالَ ثز٘ب4934ٝٔ ٔزداد 39) 4311 اٚت 41 ٞٙت در

ٚ  ٚ التقبدی ثٛدٜ اعت ٞبی اختٕبفیفٕتٜ ثز ٔلٛر وبعتٗ ٘بثزاثزی عٛر ثٝپظ اس اعتمالَ 

ادأٝ داردد عقی در افغبی أتیبس ثٝ عجمبت پبيیٗ  ٔب٘تٜ فمتٞٙٛس ٞٓ حٕبيت اس عجمٝ ٔلزْٚ ٚ 

ٞبی اختٕبفی ٚ ٞٙت، ٔزدٚد دا٘غتٗ عجمٝ ٘دظ در لبٖ٘ٛ اعبعی ٞٙت، ثزای وبعتٗ ٘بثزاثزی

ٞبيی عیبعت تزيٗ ٟٔٓٞبی ديٙی ٚ ٔذٞجی اس عزيك عىٛالريغٓ التقبدی، وٙبر سدٖ تققت

 یتٛخٟ لبثُٞب ثٝ وبر ٌزفتٝ اعتد ٞٙت در سٔیٙٝ التقبدی رؽت اعت وٝ ٞٙت در عَٛ ايٗ عبَ

ا٘ت وٝ ايٗ رؽت التقبدی، رفبٜ اختٕبفی ٔتقبدِی ايدبد  داؽتٝ اعت أب ٔلممبٖ ثز ايٗ فمیتٜ

دٜ اعت ثیٗ ٔزدْ رٚعتبيی ٚ ؽٟزی ٞٙت فبفّٝ عجمبتی ثیؾتزی ايدبد وز ٚيضٜ ثٝ٘ىزدٜ اعت ٚ 

(د 33114ايدبد ؽتٜ اعت )وغجبوز یسدٌ ٔقز در عجمٝ ٔتٛعظ ٞٙت، فزًٞٙ  ٚيضٜ ثٝٚ ٘یش 

فالٜٚ ثز ايٗ، ٞٙت ثب ٔغب ُ اختٕبفی ٘ؾیز ثبالتزيٗ  ٔبر تدبٚسٞبی خٙغی در خٟبٖ ٚ ٘یش 

ثیؾتزيٗ ٔجتاليبٖ ثٝ ايتس در  عیب رٚثزٚ اعتد ٞز چٙت وٝ ؽٕبر ٔجتاليبٖ ثٝ ايتس در ايٗ وؾٛر 

 ٚ ثٝ وبٞؼ اعتد ر

                                                 
1. Tun Hossein 

2. Kasbaker 
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( ثب ثزرعی ٘ٛ ٚری در ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙت، ٔقتمت اعت وٝ ٘یبس ثٝ 3143) 4ؽبرٔب

ؽٛد أب ٔغب ُ  يه ضزٚرت احغبط ٔی فٙٛاٖ ثٝترییز ٚ ٘ٛ ٚری در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙت 

ٞبی وبرٌزٚٞی، إٞیت ٘ؾبْ عّغّٝ ٔزاتجی، تٛدپٙتارٜ اختٕبفی ٚ فزٍٞٙی ٘ؾیز ٔلتٚديت

ٞبی تلقیّی، ٘یبس لٛی ثٝ وٙتزَ در ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ ٞب ثٝ ٔٛفمیتثزای تجتيُ ؽزفیتپبيیٗ 

ٞبی فزٍٞٙی ٔزدْ ٞٙت )٘ؾیز ريغه ٌزيشی ٚ تلُٕ وٓ ؽىغت( ٚ ثزتی ٚيضٌی پزٚرػ

ؽٛ٘تد ثٝ ٘ؾز ؽبرٔب اٌزچٝ رؽت  در ٞٙت تّمی ٔی  ٔٛسؽیٔٛا٘قی ختی ثزای افالحبت 

 –ٞبی فزٍٞٙی ثزای تٛعقٝ التقبدی ٞٙٛس سيزعبتت التقبدی در ٞٙت ٔٛرد تٛخٝ اعت، أب

 اختٕبفی فزاٞٓ ٘ؾتٜ اعتد 

 فٙٛاٖ ثٝيىی اس ٔؾىالت فزٍٞٙی ٞٙتٚعتبٖ اؽتیبق ثٝ داؽتٗ فزس٘ت پغز اعتد دتتزاٖ 

ؽٛ٘ت ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثٝ  ٔٛسػ دتتزاٖ إٞیت وٕی  فضٛ ٔٛلت تب٘ٛادٜ در ٘ؾز ٌزفتٝ ٔی

در ٞٙت ايٗ ٔؾىُ ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعت   ٔٛسؽیٞبی ؽٛد، ثزای ٕٞیٗ، عیبعت دادٜ ٔی

در ث ؼ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ دٚرٜ اثتتايی ٚ  ٔٛسػ دتتزاٖ ثٝ  ٌذاری عزٔبيٝٚ ٞٙت در 

ثٝ  3ٞبی ثیٟبر،  ٘ترا پبراداػ، اط وی پی ٚ ِٛن خبٔجیؼ تٛفیمبتی دعت يبفتٝ اعتد پزٚصٜ

در ٔٙبعك دٚر افتبدٜ ٚ رٚعتبيی  ضٜٚي ثٝٔٙؾٛر ارتمبء عغح وٕی ٚ ویفی  ٔٛسػ اثتتايی 

 ٞٙتٚعتبٖ اخزا ؽتٜ اعتد

ٞبی ٔىزر ٔقّٕبٖ ٚ غیجت یشٌیاٍ٘ یث ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙت ثب ٔؾىالت فزٍٞٙی ٘ؾیز 

اس والط درط ٔٛاخٝ اعتد ثزای ايٗ ٔٙؾٛر تلمیمبتی ا٘دبْ ؽتٜ اعت ٚ پیؾٟٙبدٞبيی  ٞب  ٖ

اعتد پیؾٟٙبدٞبيی ٘ؾیز ثبسرعی ٚ  ؽتٜ  ٝارادرفتی ٔقّٕبٖ  13تب  41ثزای وٙتزَ ٘زخ غیجت 

ٞبی تقجیٝ ؽتٜ در ٔتارط، پزداتت پبداػ ثیؾتز ثٝ ٔقّٕبٖ در اسای  ٘ؾبرت اس عزيك دٚرثیٗ

( ٚ تٛخٝ ثٝ ثبسرعی، تٛخٝ ثٝ 3141، 9حضٛر ٔزتت در والط درط )دافّٛ، ٞب٘ب ٚ ريبٖ

ٔز، چبدٞٛری، راٌزس، ٞبی ٔتارط )وز ٚ أىب٘بت ٚ سيزعبتت یعبس راٜای ٚ  أىب٘بت خبدٜ

٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ  ٌذاراٖ عیبعتدٞٙتٜ ٔؾىالت ٔقّٕبٖ ٚ ( ٘ؾب3111ٖ، 1ٔٛراِیتٞبراٖ ٚ ٞبٔز

                                                 
1. Sharma 

2. Bihar, Andhra pradesh, Skp & lok jumbish  

3. Duflo, Hanna & Ryan 

4. Keremer, Chaudhury, Ragers, Muraliharan & Hammer 
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پزٚرػ ٞٙت اعتد ايٗ ٔٛارد ٘ؾبٖ دٞٙتٜ وٙتزَ ثیزٚ٘ی رفتبر ٔقّٕبٖ ٚ اٍ٘یشٜ ٘بوبفی ٔقّٕبٖ 

أثیز ثبستٛردٞبی ( ت3141) 4ثزای  ٔٛسػ اعتد فالٜٚ ثز ايٗ ٔٛارد، ٔٛراِیتٞبراٖ ٚ عب٘تارأٗ

ا٘ت وٝ  ثیبٖ وزدٜ ٞب  ٖا٘تد  ٔٛساٖ را ثزرعی ٚ ٔغبِقٝ وزدٜ تؾ یقی ٔقّٕبٖ ثز يبدٌیزی دا٘ؼ

ٔجتٙی ثز تؾٛيك ٚ خزيٕٝ رٚاج پیتا وزدٜ اعت ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ ٘یش  یٞب  سٖٔٛدر ٞٙت 

تٛخٝ فزًٞٙ  ٔٛسػ ٔجتٙی ثز ٘تیدٝ ٚ دعتبٚرد اعت ٚ وٕتز ثٝ فزايٙت يبدٌیزی  دٞٙتٜ ٘ؾبٖ

  ؽٛدد ٔی

٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ ٞبيی در تٛعقٝ ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ تٛد ثزداؽتٝ اعتد ٞٙت ٌبْ 

ٞب ثز ٞبی ٔ تّف غیزٔتٕزوش اعت أب ايٗ ايبِتپزٚرػ ٞٙت اٌزچٝ ثز اعبط ؽزايظ ايبِت

وٙٙتد ثز٘بٔٝ درعی ّٔی ٞٙت  تٛد را اخزا ٔی  ٔٛسؽیٞبی  اعبط يه ثز٘بٔٝ درعی ّٔی ثز٘بٔٝ

تٌبٖ ٔقّٕبٖ، ؽٛرای ای  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، ٕ٘بيٙ ٔٙغمٝ ٔإعغبتخّغبت ٔؾٛرتی  ثز اعبط

زفتٝ در ٔغبِقبت پیؾ ٔإعغبت،  ٔٛسؽی، ؽٛرای ّٔی  ٔٛسػ ٚ تلمیمبت ايبِتی  ٔٛسػ

ٚ   ٔٛسؽی یٞب دپبرتٕبٖتزثیت ٔقّٓ،  ٞبی دا٘ؾٍبٜت فّٕی أ ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، افضبی ٞی

لزار  ت٘ؾزيتدتبعبٖ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ ٔٛرد ّٔی ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ اعالفبت اس وبرؽٙ

ای در  ٔٛسػ  ٌغتزدٜ عٛر ثّٝٔی وؾٛر ثزای  ٔٛسػ ٔقّٕبٖ   ٔٛسؽیٌیزدد چبرچٛة  ٔی

ٞبی  ٞب، رإٞٙب يب دعتٛراِقٌُٕیزدد ايٗ چبرچٛة لزار ٔی ٔٛرداعتفبدٜپیؼ اس تتٔت ٔقّٕیٗ 

 وٙٙتد  عز ٞٙت تقزيف ٔیااعبعی را ثزای تٕبْ ٔقّٕیٗ در عز

دٞت وٝ ٔبِشی ثب اخزای  اتیز وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ، ٘ؾبٖ ٔی یٞب عبَٞبی ٔغبِقٝ ٚيضٌی

ٞبی التقبدی ٚ عیبعی، ايدبد ٚحتت ّٔی ٘غجی تٛا٘غتٝ اعت  ٞبی ٔتٛاسٖ در سٔیٙٝ عیبعت

در ث ؼ فٙبٚری اعالفبت ٚ ارتجبعبت ايدبد وٙتد  ٚيضٜ ثٝ  ٔٛسؽیخٛ ٔٙبعجی ثزای ترییزات 

، رٚيىزد ٔقّٓ شدیت یثزٔ ٞب  ٖثبٚرٞبی تٛد وٝ اس سٔیٙٝ فزٍٞٙی  زیتأثلت ٔقّٕبٖ ٔبِشی ت

در وُ ثٝ رٚيىزد ٔقّٓ ٔلٛر ٚ  ٞب  ٌٖیز٘ت، أب تٕبيُ   ٔٛس ٔلٛر را ثٝ وبر ٔی ٔلٛر ٚ يب دا٘ؼ

ٞٙت  ثز  ٔٛسػ ايٗ وؾٛر رايح اعتد ٞب تغتٚ  ٞب  سٖٔٛ٘تیدٝ ٔلٛر اعت ٚ ٞٙٛس تغّظ 

ٞبی داتّی ٚ لٛٔیتی، ٔب٘قی ثزای اعت أب درٌیزی بفتٝي دعتلتقبدی ا یٞب ؾزفتیپاٌزچٝ ثٝ 

تلمك اٞتا  تٛعقٝ ٚ ثزاثزی در ٞٙت ثٛدٜ اعتد ٕٞچٙیٗ ٞٙت ثب ٔغب ُ ٔتقتدی ٔب٘ٙت 

                                                 
1. Muralidharan & Sandararaman 
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ٞٙت در ث ؼ  ٔٛسػ  حبَ ثبايٗتدبٚسٞبی خٙغی ٚ  ٔبر ثبالی ثیٕبری ايتس رٚثزٚ اعتد 

أب ٞٙٛس ثب ٔغب ّی ٘ؾیز اٍ٘یشٜ وٓ ؛ اعت بفتٝي دعتاثتتايی ٚ  ٔٛسػ دتتزاٖ ثٝ تٛفیمبتی 

ٞب ثٝ فّت ايزاٖ در عَٛ عبَ وٙتد ٞبی ٔقّٕبٖ اس ٔتارط دعت ٚ پٙدٝ ٘زْ ٔی ٔقّٕبٖ ٚ غیجت

التقبدی را تدزثٝ وزدٜ اعت ٚ در ث ؼ فزًٞٙ  یثجبت یثٞب، خًٙ ٚ اثزات ٘بؽی اس تلزيٓ

زد ٘تیدٝ ٔلٛر ٚ رفتبری تب وٖٙٛ رٚيىزد غبِت ثز  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، رٚيى  ٔٛسػ

در ايزاٖ اخزا ؽتٜ   ٔٛسؽیٞبی ٔتقتدی وٝ ثزای افالحبت  اعت ٚ فّیزغٓ ثز٘بٔٝ ؽتٜ یٔقزف

اعت، ثزای اِٚیٗ ثبر ثب پؾتیجب٘ی اعٙبد ثبالدعتی، ترییز ٚ تلٛالت ٌغتزدٜ در ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ 

ّٝ ٔمبٚٔت ٔقّٕبٖ پزٚرػ را ؽبٞت ٞغتیٓد در ٞز عٝ وؾٛر ٔبِشی، ٞٙتٚعتبٖ ٚ ايزاٖ ثب ٔغئ

 رٚثزٚ ٞغتیٓد   ٔٛسؽیدر ثزاثز ترییز ٚ افالحبت 

 وؾٛرٞبی ٔبِشی، ٞٙت ٚ ايزاٖ:  ٔٛسؽیٞبی فٕتٜ التقبدی، اختٕبفی، فزٍٞٙی ٚ  : ٚيضٌی3ختَٚ 

ٞبی ٔتٛاسٖ، حظ لٛی اس ٚحتت ٚ ٞٛيت ّٔی، ٘مؼ فبٚا در  ٔٛسػ،  التقبد فٙقتی، عیبعت ٔبِشی

ٚ ٘تبيح ثز فزايٙتٞب، ٔؾىالت فزٍٞٙی ٔزثٛط ثٝ  ٞب  سٖٔٛغّجٝ  رٚيىزد غبِت ٔقّٓ ٔلٛری ٚ

 ٔمبٚٔت ٔقّٕبٖ

، ٔغب ُ یسدٌ ٔقز ٞبی اختٕبفی ٚ التقبدی، فزًٞٙ  رؽت التقبدی ٘بٔتٛاسٖ، ٘بثزاثزی ٞٙت

اختٕبفی ٘ؾیز تدبٚسٞبی خٙغی ٚ ايتس، فزًٞٙ ريغه ٌزيشی، فزًٞٙ وبر فزدی در ٔمبثُ 

 بٖ، غیجت ٔقّٕبٖ اس ٔتارط، وٙتزَ ثیزٚ٘یوبرٌزٚٞی، اٍ٘یشٜ وٓ ٔقّٕ

در التقبد ٚ عیبعت،  ٞبٓ يتلزفتْ ثجبت در التقبد، ٚاثغتٍی التقبدی ثٝ ٘فت، اثزات ٘بؽی اس  ايزاٖ

ٚ پزٚرػ ٘تیدٝ ٔلٛر، تقٛيت عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ   ٔٛسػ،  ٔٛسؽیترییزات پی در پی 

یجٝ )تزعیٓ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ فزايٙت  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ثز ٔجٙبی دعتیبثی ثٝ ٔزاتجی اس حیبت ع

 ٔلٛر ٚ ؽبيغتٍی ٔلٛر(د 

 

ّبی هَرد اًتظبر ثرای هؼلوبى در ّبیی در ًَع ضبیستگیّب ٍ ضجبّت: چِ تفبٍت2 سؤال

 ضَد؟  ترثیت هؼلن کطَرّبی ضبیستگی هحَر در دٍرُ اثتذایی دیذُ هی

 ّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر ایراى . ٍیصگی2-1

ٞب ٚ ثبس تٙؾیٓ ٞبی فّٕیبتی، ثٝ ثبسٟٔٙتعی عیبعتَ ثٙیبديٗ، در ث ؼ ٞت در عٙت تلٛ

ای ٔقّٕبٖ ٞبی حزفٝتزثیت ٔقّٓ ثٝ ٔٙؾٛر ا٘غجبق عغح ؽبيغتٍی یثز٘بٔٝ درعافَٛ حبوٓ ثز 
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در  در عغح ّٔی ٚ خٟب٘ی تأویت ؽتٜ اعت ٚ دٚاسدٜ راٞىبر ثزای  ٖ در ٘ؾز ٌزفتٝ ؽتٜ اعتد

، یا حزفٝٔقّٕبٖ، تزثیت  یتٛإ٘ٙتعبستٛخٝ ثٝ فالحیت ٔقّٕی،  ،ٌب٘ٝ دٚاسدٜراٞىبرٞبی 

ای ٚ ت ققی ٚ ارسؽیبثی ٔٛرد تٛخٝ لزار  ٞبی اتاللی، افتمبدی، ا٘مالثی، حزفٝؽبيغتٍی

ٞبی ٔغبِقبت ٘ؾزی عزح عٙت ّٔی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ،  ٌزفتٝ اعتد در ٌشارػ تّفیك يبفتٝ

 ٔٛساٖ اعتفبدٜ ؽتٜ اعتد در ٚالـ  ٚ دا٘ؼ ٞؾتبد ٚ ؽؼ ثبر اس ٚاصٜ ؽبيغتٍی ثزای ٔقّٕبٖ

 ٔٛساٖ ثزای رعیتٖ ثٝ  ٞبی پبيٝ دا٘ؼٔأٔٛريت ٟ٘بد  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ تأویت ثز ؽبيغتٍی

ٔقّٓ ؽبيغتٝ،  ٍزيد فجبرت ثٝ؛ (41ٔزاتجی اس حیبت عیجٝ اعت )عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ، ؿد 

در ٟٔٓ ايٗ عٙت ٞغتٙتد  یٞب تٚاصٜیوّ ٔٛس ؽبيغتٝ ٚ ٔترعٝ فبِح يب ؽبيغتٝ ثزتی اس  دا٘ؼ

، تیثبفالحٚ ٔقّٓ  ٞب ثزای ٔقّٕبٖتأویت ثز وغت ؽبيغتٍی ثبٚخٛدعٙت تلَٛ ثٙیبديٗ، 

أب ايٗ عٙت، چبرچٛثی ؛ ٘ؾتٜ اعت ٞب ؽبيغتٍیتقزيف خبٔـ ٚ ٔؾ قی اس ٔبٞیت ٚ ٘ٛؿ ايٗ 

ـ ثب تٛخٝ ثٝ فّغفٝ اعالٔی ٔؾ ـ وزدٜ اعت ٚ  ٘چٝ ٔؾ  ٞب ؽبيغتٍیثزای تقییٗ ايٗ 

 ٞغتٙتد  فيتقز لبثُثز اعبط ٔجب٘ی ٘ؾزی فّغفٝ تزثیت اعالٔی  ٞب ؽبيغتٍیاعت ايٗ اعت وٝ 

ٞبی وّیتی( ه وٝ در ٌزی ٔقّٓ، اثقبد وّیتی  ٖ )ؽبيغتٍیثب ايٗ تقجیز اس ؽبيغتٍی حزفٝ

 اس: ا٘ت فجبرتتِٛیت ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ دارای ٘مؼ وّیتی ٞغتٙت ه 

ٞبی )ؽبيغتٍی ت ققی رؽتٝ(؛ ؽبيغتٍی 4ا٘ؼ ٔٛضٛفیٞبی ٔقغٛ  ثٝ دؽبيغتٍی

ٞبی ٚ ؽبيغتٍی 9ٞبی ٔقغٛ  ثٝ فُٕ تزثیتی ٔٛضٛفیؽبيغتٍی ؛3ٔقغٛ  ثٝ دا٘ؼ تزثیتی

اعت وٝ ثب  ٔإِفٝٞبی وّیتی درثزدار٘تٜ چٙت د ٞز يه اس ؽبيغتٍی1ٔقغٛ  ثٝ دا٘ؼ فٕٛٔی

ٞبی اعبعی ٔزثٛط ثٝ ؽبيغتٍیٞبی ؽٛ٘تد ؽبيغتٍیٔقزفی ٔی« ٞبی اعبعی ؽبيغتٍی»فٙٛاٖ 

 پٛر ٔٛعیٟٔزٔلٕتی، ٞبی وّیتی،  ؽىبر عبتت )تٛاٖ ثب تجییٗ )ثیبٖ( ؽبيغتٍیوّیتی را ٔی

 (د 4939 ٚ ٕٞىبراٖ، احٕتی ،

                                                 
4Content Knowledge (CK) 

3Pedagogical Knowledge (PK) 

9pedagogical Content Knowledge (PCK) 

1General Knowledge (GK) 
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رٚيىزدٞبی حبوٓ ثز ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ، ؽبيغتٍی ٔلٛری، تزثیت ٔلٛری، تّفیمی 

ٞب در ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ايزاٖ عتد ؽبيغتٍیا ؽتٜ یٔقزفٌزايی ٚ فُٕ یزيپذ ا٘قغب ثٛدٖ، 

ؽٙبتتی، فّٕی، دا٘ؼ ضٕٙی ٚ فزيح  ٞبی ٟٔبرتفالٜٚ ثز ٔفْٟٛ فالحیت تزویجی اس 

ٞب ٚ ٞیدب٘بت ٚ رفتبرٞبی اختٕبفی ٔٛرد ٘یبس ثزای ٔقّٕی؛ ٞب ٚ اتالق، ٍ٘زػاٍ٘یشػ، ارسػ

افزاد در ايٗ حزفٝ ٘یش ٞبی ٔتفبٚت ٔفٟٛٔی ٘غجی ٚ عّغّٝ ٔزاتجی دارد ٚ تٛخٝ ثٝ ؽزفیت

در عزح والٖ دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ، ثز ضزٚرت تلمك  حبَ ثبايٗٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعتد 

 ٞب در حت تظ پبيٝ ٔمجَٛ در ٕٞٝ اثقبد تأویت ؽتٜ اعتدؽبيغتٍی

 ّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر هبلسی. ٍیصگی2-2

تمغیٓ ؽتٜ اعت ٚ ثز٘بٔٝ  عبِٝ عٝحّٝ در ثز٘بٔٝ درعی ّٔی ٔبِشی دٚرٜ اثتتايی ثٝ دٚ ٔز 

ٚ تٛعقٝ تٛد  ثز عٝ سٔیٙٝ ارتجبعبت، ا٘غبٖ ٚ ٔلیظ 4درعی يىپبرچٝ ثزای ٔتارط اثتتايی

پبيٝ، رٚاثظ  ٞبی ٟٔبرتثقت ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعت:  4ٔتٕزوش اعتد ايٗ عٝ ٔلٛر در 

ؾبروت در ثز٘بٔٝ درعی س٘تٌی ٚ ٔ ٞبی ٟٔبرتٞب، ٞب ٚ ٍ٘زػا٘غب٘ی، ٞٙز ٚ تاللیت، ارسػ

 (د3141، 3)ثز٘بٔٝ درعی ّٔی ٔبِشی، يٛ٘غىٛ

ثب  3114ٌیزدد در عبَ  ا٘دبْ ٔی 9ٞبی تزثیت ٔقّٓدر ٔبِشی تزثیت ٔقّٕبٖ اس عزيك وبِح

ٞب ثٝ رٚس رعب٘ی ؽتٜ اعتد عٝ خٙجٝ ٟٔٓ ٞبی ايٗ وبِح ٞت  ثٟجٛد ویفیت تزثیت ٔقّٓ ثز٘بٔٝ

ای  حزفٝ ٞبی ارسػاس:  فجبرت اعتیت لزار ٌزفتٝ اعت، ٔٛرد تأو ريشی ثز٘بٔٝوٝ در ايٗ 

 ٔٛسػ، دا٘ؼ ٚ فٟٓ ٚ ٟٔبرت يبدٌیزی ٚ  ٔٛسػد ٚسارت  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ اعتب٘تاردٞبی 

رإٞٙب ٚ ٔزخـ ثزای ٔقّٕبٖ ٚ اعتبداٖ تزثیت ٔقّٓ ٔقزفی وزدٜ  فٙٛاٖ ثٝٔقّٕبٖ ٔبِشيبيی را 

 (د3141، 1اعت )ٚسارت  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔبِشی

ای اعت وٝ ثبيت وغت ؽٛد ٚ  ٞبی حزفٝ ٘تاردٞبی ٔقّٕبٖ ٔبِشيبيی، ثیب٘یٝ ؽبيغتٍیاعتب

 اس: ا٘ت فجبرتٞبی ٔقّٕبٖ ٔبِشی  اٞتا  ؽبيغتٍی تزيٗ ٟٔٓ

                                                 
1. Integrated Curriculum for Primary School (ICPS) 

2. MALAYSIA - International Bureau of Education – UNESCO 

3. Institute of teacher education 

4. MOE.Gov.my 
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ای  حزفٝ ٞبی ارسػدر ٔٛرد  ٞب  ٖؽٙبعبيی عغح ؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ در ارتجبط ثب فّٕىزد  -اِف

  ٔٛسػ، دا٘ؼ، درن ٚ ٟٔبرت  ٔٛسػ ٚ يبدٌیزید

ٔإعغبت تزثیت ٔقّٓ ثٝ ٔٙؾٛر  ٚعیّٝ ثٝ  ٔٛسؽیٞبی  ؽٙبعبيی عغح  ٔبدٌی ٚ ٘یبسعٙدی -ة

 اعٕیٙبٖ ث ؾی اس عغح ٔغّٛة ؽبيغتٍی ٔقّٓد

ثزای تزثیت ٔقّٓ ثب تٛخٝ ثٝ  ٞب ٌذاری عیبعتوٕه ثٝ ؽٙبعبيی راٞجزدٞبی تٛعقٝ ٚ  -ج

 ٞبی خبری ٚ تٛعقٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ خٟب٘یدچبِؼ

ای ٔقّٕی، دا٘ؼ ٚ فٟٕیتٖ ٚ  حزفٝ ٞبی ارسػٙتٌب٘ٝ در عٝ ث ؼ تٕزيٗ ايٗ اعتب٘تاردٞب چ

 : ا٘ت ؽتٜ ٔقزفی  ٔٛسؽی ٞبی ٟٔبرت

حٛسٜ فزدی، اختٕبفی ٚ  ٞبی ارسػ ای هؼلوی. حرفِ ّبی ارزشاستبًذارد اٍل، توریي  -4

 ای وٝ ٔقّٓ ثبيت دارا ثبؽت: حزفٝ

تتاٚ٘ت، فتالت، دا٘ؼ،  دارد: ٔب٘ٙت افتمبد ثٝ حَزُ ضخصیوٝ تٕزوش ثز  ٞبيی ارسػ -

وٛؽی، ٞٛؽیبری، دارا ٟٔزثب٘ی، فجز، درايت ٚ ا٘قب ، ٔزالجت، پؾتىبر، رلبثت، ع ت

 دٚری ثٟزٜدرٖٚ فزدی ٚ ثزٖٚ فزدی، رٚحیٝ فقبِیت داٚعّجب٘ٝ ٚ  ٞبی ٟٔبرتثٛدٖ 

ٞغتٙت: فؾك ثٝ حزفٝ ٔقّٕی، ٞٛؽٕٙت ای  حَزُ حرفِوٝ ٔٛرد تأویت ثزای  ٞبيی ارسػ -

 ت، تٕزيٗ وبر ٌزٚٞی، فقبَ ثٛدٖ ٚ تالق ثٛدٖدثٛدٖ، فتال

رؽت اختٕبفی،  ٞبی ٟٔبرتٌیز٘ت: ٕٞبٍٞٙی،  لزار ٔی حَزُ اجتوبػیوٝ در  ٞبيی ارسػ -

 دسيغت ٔلیظٚ فؾك ثٝ  پزعتی ٔیٟٗداؽتٗ رٚحیٝ ٔؾبروت، 

ايٗ اعتب٘تارد عغٛح ؽبيغتٍی وٝ ٔقّٓ در رؽتٝ افّی  استبًذارد دٍم، داًص ٍ فْویذى. -3

ٌیزدد ايٗ اعتب٘تارد ٔغبِقبت ٔلتٛای دا٘ؼ ٚ را در ثزٔی تٛد ثبيت دارا ثبؽتا٘ت بثی 

ؽٛد:  ت قـ فّٕی، ثز٘بٔٝ درعی ٚ ٔؾبروت در ثز٘بٔٝ درعی را ثب ايٗ تفقیُ ؽبُٔ ٔی

تجییٗ فّغفٝ، ٞت ، ثز٘بٔٝ درعی ٚ اٞتا  ثز٘بٔٝ درعی ٔؾبروتی، پیبٔتٞبی يبدٌیزی ٚ 

ٔٛضٛفبت درعی وٝ ثبيت  ٔٛتتٝ ؽٛد؛ اعتب٘تاردٞبی يبدٌیزی ثزای  – يبددٞی٘یبسٞبی 

ٔزثٛط ثٝ ٔٛضٛفبت درعی ت ققی؛ تغّظ ثز فٙبٚری اعالفبت ٚ ارتجبعبت، ٔٙبثـ 

در اخزای ثز٘بٔٝ درعی؛ راٞجزدٞبی ٔإثز ثزای تّك ٔلیظ يبدٌیزی  ٞب رعب٘ٝٚ   ٔٛسؽی
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 – يبددٞیعٙدؼ ٚ ارسؽیبثی ٚ التاْ پضٚٞی ثزای ثٟجٛد فقبِیت  ٞبی رٚػٔٙبعت؛ 

 يبدٌیزی

ٞب ثب رٚيىزدٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ در ٘ؾز ٌزفتٝ ايٗ ٟٔبرت. آهَزضی ّبی هْبرتاستبًذارد سَم،  -9

٘ٛ ٚری ٚ تاللیت،  ٞبی ٟٔبرتٞب ٚ فٖٙٛ ٔتٙٛؿ، ٟٔبرت تفىز تّفیمی، ؽٛ٘تد رٚػ ٔی

 عبسی  عبٖ ٞبی ٟٔبرتتىِٙٛٛصی ٚ فٙبٚری اعالفبت،  ٞبی ٟٔبرتيبدٌیزی،  ٞبی ٟٔبرت

 (د3144)ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ، عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی  ٞبی ٟٔبرت  ٔٛسػ ٚ

 ّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر ٌّذٍستبى یصگیٍ .2-3

عبِٝ  1٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙتٚعتبٖ غیزٔتٕزوش ثٝ ؽیٜٛ ايبِتی اعت، دٚرٜ اثتتايی در ٞٙت 

ٚ اس  ٔٛسػ ؽٛ٘ت  ٔی ٘بْ ثجتعبٍِی در ٔتارط اثتتايی  41تب  4اعت أب وٛدوبٖ اس عٗ 

أب اس چبرچٛة ثز٘بٔٝ درعی ؛ (3141، 4ثز٘ت )ٚسارت  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙت رايٍبٖ ثٟزٜ ٔی

ای در  ٔٛسػ لجُ اس تتٔت ٔقّٕبٖ در  ٌغتزدٜ عٛر ثّٝٔی وؾٛر ٞٙت ثزای تزثیت ٔقّٓ 

وٝ  ثزدارد)رإٞٙب( را در  3ٞبيیؽٛدد ايٗ چبرچٛة، دعتٛراِقُٕ عزاعز ٞٙت ثٟزٜ ٌزفتٝ ٔی

ٞب تٛعظ ٔإعغبت اتلبديٝ ٔقّٕبٖ،  ٔٛسػ ٔقّٕبٖ ضزٚری اعتد ايٗ دعتٛراِقُٕثزای 

، ؽٛرای 9ٔإعغٝ ايبِتی  ٔٛسػ ٚ تزثیت اس ٔٙغمٝ خٙٛة دّٞی، دا٘ؾٍبٜ اعالٔی خبٔیبٔیّیب

ٚ فّٕی، ؽٛرای ّٔی تزثیت ٔقّٓ، پؾتیجب٘ی فٙی تٛعقٝ ٔٙبثـ ا٘غب٘ی،   ٔٛسؽیّٔی تلمیمبت 

ؽٛد )چبرچٛة ثز٘بٔٝ درعی ّٔی تزثیت  ٚ عٛاد  ٔٛسی تقییٗ ٔی ای دپبرتٕبٖ  ٔٛسػ ٔترعٝ

 غبس ؽتٜ  در ٞٙت 3113تز اس عبَ  یعٛرخت ثٝٞب (د اخزای دعتٛراِق3113ُٕ، 1ٔقّٓ ٞٙت

 اعتد 

اعتفبدٜ اس ٚاصٜ ؽبيغتٍی ٚ  خبی ثٝٞب وٕتز رٚاج دارد ٚ در ٞٙت، فلجت اس ؽبيغتٍی

 ٔٛسػ  ٌذاراٖ عیبعتؽٛدد ثٝ افتمبد  ب اعتفبدٜ ٔیاعتب٘تارد اس ٚاصٜ دعتٛراِقُٕ يب رإٞٙ

ؽٛد، رٚيىزد  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ،  در تزثیت ٔقّٓ ٌفتٍٛ ٔی ٞب ؽبيغتٍیٔقّٕبٖ، سٔب٘ی وٝ اس 

ؽٛدد ٔفْٟٛ اعتب٘تارد، ٔفبٞیٓ عفت ٚ ع ت را ثٝ ذٞٗ  ثب رٚيىزدی فٙی در ٘ؾز ٌزفتٝ ٔی

                                                 
1. mhrd.gov.in 

2. guideline 

3. JamiaMillia 

4. National Curriculum Framework teacher education 
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أب ٔفْٟٛ رإٞٙب ٚ دعتٛراِقُٕ ٔفْٟٛ ٔٙقغفی اعت ٚ اس عز  ديٍز اٌزچٝ ؛ وٙت ٔتجبدر ٔی

، ؽبيغتٍی4391در دٞٝ  ٚيضٜ ثٝٞبيی ثزای پزٚفبيُ ؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ ا٘دبْ ؽتٜ اعت ٚ تالػ

در تزثیت  ٞب ؽبيغتٍیٞب ثزای ٔقّٕبٖ ٔٛرد ثلث ٚالـ ؽتٜ اعت أب تب وٖٙٛ فّٕی ؽتٖ ٘ؾبْ 

تٛد ٍ٘زفتٝ اعتد چزا وٝ در  ٔٛسػ لجُ اس تتٔت، ٔتارط ٚ در  ٔقّٓ ٞٙت، خٙجٝ اِشاْ ثٝ

ثز٘بٔٝ درعی ّٔی اثشاری ثزای ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ ٚخٛد ٘تاردد فتْ تدب٘ظ ٞٙت اس ٘ؾز 

ٞبی فزٍٞٙی ٚ عٙتی ٞٙت ثب اختٕبفی، فزٍٞٙی ٚ التقبدی، ٔربيزت ثزتی اس ٚيضٌی

داليّی اعت وٝ  ٗيتز فٕتٜاعز ٞٙت، اعتب٘تاردٞبی خٟب٘ی ٚ پزاوٙتٌی أىب٘بت ٔتارط در عز

 ٞب در ٞٙت خٙجٝ اخجبر ٚ اِشاْ ٘تاؽتٝ ثبؽتد ٔٛخت ؽتٜ اعت ٘ؾبْ ؽبيغتٍی

 ّبی هَجَد ثرای ترثیت هؼلن در ٌّذچبرچَة

ٞب ثزای ثز٘بٔٝ درعی دعتٛراِقُٕ ٗيتز فٕتٜدر ٞٙت  ٔٛسػ وٛدوبٖ اخجبری ٚ رايٍبٖ اعت ٚ 

 سيز ٞغتٙت:  تزثیت ٔقّٓ وٛدن ٔلٛر ٞٙت، ٔٛارد

 در ٔترعٝ یؽٙبع ٚلتحفؼ ٘ؾٓ ٚ  د4

 ا٘دبْ ٚ تىٕیُ ثز٘بٔٝ درعی ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛلقیت د3

 اخزای تٕبْ ٚ وٕبَ ثز٘بٔٝ درعی ثب تٛخٝ ثٝ سٔبٖ تبؿ در ٘ؾز ٌزفتٝ ؽتٜد د9

در ٔٛرد تٛا٘بيی  ٞب  ٖثزٌشاری خّغبت ٔٙؾٓ ثب ٚاِتيٗ ٚ عزپزعتبٖ ٚ  ٌبٞی ث ؾی ثٝ  د1

 يبدٌیزی ٚ پیؾزفت وٛدوبٖ

 تزثیت ثب ٔلٛريت رؽت وٛدن د1

 تٛخٝ ثٝ تٛا٘بيی، دا٘ؼ ٚ اعتقتاد وٛدن د4

 ٞبی خغٕب٘ی ٚ رٚا٘ی وٛدوبٖتٛخٝ ثٝ رؽت تٛا٘بيی د1

ايدبد فضبيی دٚعتب٘ٝ، ثتٖٚ تزط ٚ اضغزاة ٚ وٕه ثٝ وٛدن ثزای ثیبٖ ٘ؾزات  سادا٘ٝ  د9

 تٛد

  ٔٛسػ دا٘ؼ ٚ يبدٌیزی فقبَ ٚ اوتؾبفی د3

 ٞبی فّٕی در فقبِیت ٚيضٜ ثٝتٛخٝ ثٝ سثبٖ ٔبدری وٛدن  د41

 ارسؽیبثی خبٔـ ٚ ٔغتٕز اس درن وٛدوبٖ اس دا٘ؼ ٚ تٛا٘بيی وٛدوبٖ در وبرثزد دا٘ؼ د44
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ٚ ارسؽیبثی  ٞب فقبِیتارسؽیبثی تٛا٘بيی يبدٌیزی ٞز وٛدن ٚ در فٛرت ٘یبس در ٘ؾز ٌزفتٗ  د43

 ٔىُٕ

 ترٚسٔزٜ ٚ رٚتیٗ ا٘دبْ ٌزفتٝ اع ٞبی رٚػاعٕیٙبٖ اس ايٙىٝ يبدٌیزی ثٝ دٚر اس  د49

تأویت ثز يبدٌیزی ٚاثغتٝ ٚ  خبی ثٝوٛدوبٖ،  خب٘جٝ ٕٞٝثز٘بٔٝ درعی ثزای رؽت  یعبس یغٙ د41

 درعی یٞب وتبةٔٙلقز ثٝ 

)ثٛرخٛ٘ض  ٞبی دٔٛوزاعی وؾٛر ٞٙتپزٚرػ ٞٛيت وٛدوبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔالحؾبت عیبعت د41

 (د3144ٚ تزأپ، 

 د یاٝ ٔٙغمٞبی درعی ثب ٘یبسٞبی ٔلّی ٚ ٞبی درعی ٚ وتبة تغجیك ثز٘بٔٝ د44

فّح، رٚػ ٔجتٙی ثز دٔٛوزاعی، ثزاثزی، فتاِت،  سادی، ثزادری، د٘یب  ٞبی ارسػافشايؼ  د41

)چبرچٛة ثز٘بٔٝ درعی ّٔی  ثزای ٘ٛعبسی ٚ فتاِت اختٕبفی یپزعت ٚعٗٔلٛری ٚ 

 (د3113تزثیت ٔقّٓ ٞٙت، 

ٞبی اعبعی ثزای تزثیت ٔقّٓ دٚرٜ اثتتايی  در ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ ٞٙت، تٛفیٝ

 اس: ا٘ت فجبرت ٞبٝ یتٛفاعتد ثزتی اس ايٗ  ؽتٜ بٖیث

 ٔؾبٞتٜ ٚ تقبُٔ ثب وٛدوبٖد تٕزيٗ ثزلزاری راثغٝ ثب وٛدوبٖ ٚ فٛأُ ٔزثٛط ثٝ وٛدوبٖ -4

، احغبعبت، ٔیشاٖ ؽٛر ٚ اؽتیبق؛ تٛعقٝ ؽزفیت ٞبٝ یفزضؽٙبتت تٛد ٚ ديٍزاٖد ثبٚرٞب،  -3

 ی٘ٛ ٚر ، تاللیت ٚ ٌزی ٚ تٛد ارسؽیبثی؛ عبسٌبری، ا٘قغبثزای تٛد تلّیُ

ٞب ثزای يبدٌیزی تٛد ٞتايت ؽتٜ، اتتقبؿ سٔب٘ی ثزای تفىز، تٛعقٝ فبدات ٚ ؽزفیت -9

 ٞبی ختيت، تٛد ا٘تمبدی ٚ وبر ٔؾتزن در ٌزٜٚ ثیبٖ ايتٜ

ای ٚ ٚالقیبت اختٕبفی  درٌیز ؽتٖ ثب ٔلتٛای ٔٛضٛفبت درعی، ثزرعی دا٘ؼ رؽتٝ -1

 ٔزتجظ ثب ٔلیظ اختٕبفی يبدٌیز٘تٌبٖ 

ای  ٔٛسػ ؽٙبعید ٔؾبٞتٜ، ثزرعی اعٙبد، تلّیُ ٚ تفغیز، دراْ،  حزفٝ ٞبی ٟٔبرتٝ تٛعق -1

 (د 3113)چبرچٛة ثز٘بٔٝ درعی ّٔی تزثیت ٔقّٓ ٞٙت،  يیٌٛ لقٝٞٙز، 

 یرٚؽٙ ثٝای ٔقّٓ در ايزاٖ چٟبر ٘ٛؿ ؽبيغتٍی  اثقبد ؽبيغتٍی حزفٝ یثٙت عجمٝاس  ٘دب وٝ 

 ٞب ؽبيغتٍیثز ٘ٛؿ  تیتأوؿ ؽبيغتٍی ثٝ ٔمبيغٝ ٔؾ ـ ؽتٜ اعت، ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ چٟبر ٘ٛ

 ؽٛد: در وؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙت ٚ ايزاٖ پزداتتٝ ٔی
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 دٞت: ٞب در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٝ را ٘ؾبٖ ٔیتأویت ثز ٘ٛؿ ؽبيغتٍی 9ختَٚ 

 در کطَرّبی هبلسی، ٌّذ ٍ ایراى ّب ضبیستگیّب در ًَع ًگبُ ثِ ّب ٍ ضجبّت: تفبٍت3جذٍل  
 
 
 

 ايزاٖ
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ٞب ٞب ٔتفبٚت اعت، أب اس  ٘چٝ در ؽز  ايٗ فٙٛاٖتٍیٞب ٚ ؽبيغاعتب٘تاردٞب، دعتٛراِقُٕ

حٛسٜ ؽ قی در  ٞبی ارسػؽٛدد  ٞبيی ديتٜ ٔیٌٙدب٘یتٜ ؽتٜ اعت، وٓ ٚ ثیؼ ٔؾبثٟت

ٞبی فٕٛٔی در ايزاٖ ٔغبثمت داردد ٞز عٝ وؾٛر ثٝ  تب حتی ثب ؽبيغتٍی وؾٛر ٔبِشی

ای ویفیت، ؽبيغتٍی ٚ  عبسٜ د ٔفْٟٛا٘ت وزدٜ، تزثیت وٛدن ٚ فّٕی تٛخٝ  ٔٛسؽی ٞبی ٟٔبرت

ثز اعبط ٞز  ٘چٝ خزيبٖ وّی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ را تقییٗ وزدٜ  -اعتب٘تارد در عَٛ سٔبٖ

اعت ٚ ٞز ٘ؾبْ  ؽبٞزؽتٜ تز پزرً٘اعت ٚ يب در سٔیٙٝ ٚ ثبفتی تبؿ  بفتٝيزییتر؛ -اعت

 داسددپز ٔی ٔٛرد٘ؾزٞبی ٞبی فزٍٞٙی ثٝ تقییٗ ؽبيغتٍی ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔجتٙی ثز ٔٛلقیت

ؽبيغتٍی اعتفبدٜ اس فٙبٚری  تٛاٖ یٕ٘وؾٛر ٔبِشی در فبٚا پیؾزٚ اعت،  ٙىٝيثباثزای ٔثبَ حتی 

يه ؽبيغتٍی ّٔی در ٘ؾز ٌزفت؛ چٖٛ ثغیبری اس ٔتارط رٚعتبٞب  فٙٛاٖ ثٝاعالفبت را 

دعتزعی ثٝ وبٔپیٛتز ٚ ايٙتز٘ت ٘تار٘ت ٚ يب در وؾٛر ٞٙت ٚضقیت اختٕبفی، فزٍٞٙی ٚ 

ٞبی فزٍٞٙی ٚ عٙتی ٞٙت ثب اعتب٘تاردٞبی  ٚ ٔربيزت ثزتی اس ٚيضٌی ٔتدب٘ظ٘بالتقبدی 

ايٙىٝ ثز  خبی ثٝخٟب٘ی ٚ پزاوٙتٌی أىب٘بت ٔتارط در عزاعز ٞٙت، ٔٛخت ؽتٜ اعت وٝ 

 یتز ا٘قغب  لبثُٚ  تز ٘زْٚ رإٞٙبٞب وٝ اس خٙظ  ٞب اس دعتٛراِقُٕتأویت ؽٛد،  ٞب ؽبيغتٍی

 ثزتٛردار٘ت، اعتفبدٜ ؽٛدد 

در  ٞب ؽبيغتٍیدر ايزاٖ، ثٝ ٘ٛؿ  ٞب ؽبيغتٍیا٘ٛاؿ  یثٙت عجمٝاٌز ثب تٛخٝ ثٝ  حبَ ايٗ ثب

در ايٗ عٝ  ٞب ؽبيغتٍیوؾٛرٞبی ٔبِشی ٚ ٞٙت تٛخٝ وٙیٓ، در ٔمبيغٝ ٚ ثزرعی تفبٚت ا٘ٛاؿ 

وٝ ثٝ ٘ٛفی ثز  -ٞب يب ٔمزرات عبسٔب٘یؽٛد وٝ ٞٙتٚعتبٖ ثٝ دعتٛراِقُٕ وؾٛر، ٔؾبٞتٜ ٔی

ٞب در ٔبِشی ٚ ، تٛخٝ وزدٜ اعت ٚ ايٗ ٘ٛؿ دعتٛراِقُٕ-ضجبط ٔقّٕی ٔقغٛ  اعت٘ؾٓ ٚ ا٘

ايٙىٝ ٔغب ُ ٔزثٛط ثٝ ٔمزرات عبسٔب٘ی ٚ حضٛر ٚ  تز خبِتايزاٖ ٘بديتٜ ٌزفتٝ ؽتٜ اعتد 

ای اعت وٝ ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙتٚعتبٖ ثب  ٖ  ٘ؾٓ در ٔترعٝ، يىی اس ٔؾىالت فٕتٜ

اعتد در  تٛخٝ لبثُٞبی فٕٛٔی در ٞٙت ٚ ايزاٖ ٘یش بيغتٍیرٚثزٚ اعتد ٔمبيغٝ ٔلتٛای ؽ

ؽٛد ٚ در ٞٙت  ايزاٖ ديٗ رعٕی ٚ سثبٖ ّٔی فبّٔی ثزای ٚحتت ٚ ثزاثزی در ٘ؾز ٌزفتٝ ٔی

ؽٛدد دا٘غتٗ ايٗ حمیمت  ثزای دعتیبثی ثٝ ثزاثزی ٚ فتاِت اختٕبفی، د٘یب ٔلٛری تزٚيح ٔی

ٍی عجمبتی تٛد ٞغتٙت ٚ ديٗ ٚ سثبٖ ٚ ٘ضاد فزٍٞٙی وٝ ٔزدْ ٞٙت، ٞٙٛس درٌیز ٘ؾبْ فزٞٙ
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ٞٙت ثز  ٌذاراٖ عیبعتتٛا٘ت ثٝ فٟٓ تأویت   يٙت؛ ٔی فٛأُ ٟٔٓ ايٗ ٘ؾبْ عجمبتی ثٝ ؽٕبر ٔی

 تزٚيح د٘یب ٔلٛری ثزای رعیتٖ ثٝ ثزاثزی ٚ فتاِت وٕه وٙتد 

ٞبی فٕٛٔی در ايزاٖ اس  حٛسٜ ؽ قی ٚ اختٕبفی در ٔبِشی ثب ؽبيغتٍی ٞبی ارسػ

اعالٔی در  ٞبی ارسػتٛا٘ت ٘بؽی اس تغّظ  ثزتٛردار اعت ٚ ايٗ ٔؾبثٟت ٔی يیٞب ٟتٔؾبث

 فزًٞٙ  ٔٛسػ ٔبِشی ثبؽتد 

ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در کطَرّبی ًظبم ضبیستگی هحَر چِ  -3 سؤال

 ّبیی دارد؟ ّب ٍ تفبٍتضجبّت

 . ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در ایراى3-1

ٞب، ٚيٗ درٚط ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ دٚرٜ اثتتايی ايزاٖ، ثب تٛخٝ ثٝ ا٘ٛاؿ ؽبيغتٍیفٙب

تقییٗ ؽتٜ اعتد درٚط ت ققی اِشأی دٚرٜ وبرؽٙبعی اثتتايی ؽبُٔ  ٔٛسػ سثبٖ فبرعی، 

 ٔٛسػ ريبضی،  ٔٛسػ فّْٛ،  ٔٛسػ ٔغبِقبت اختٕبفی،  ٔٛسػ ٞٙز،  ٔٛسػ ديٙی،  ٔٛسػ 

، اتتالالت يبدٌیزی ٚ ددد اعتد درٚط ٔزثٛط ثٝ فّٓ تزثیت ٝيچٙتپب ٞبی، والطثت٘ی تزثیت

تتريظ،  ٞبی رٚػٞبی يبدٌیزی، افَٛ ٚ  تزثیتی، ٘ؾزيٝ یؽٙبع خبٔقٝؽبُٔ رٚا٘ؾٙبعی ٚ 

ٔؾبٚرٜ، ارسؽیبثی، وبرثزد ٞٙز در  ٔٛسػ، وبرثزد سثبٖ در تزثیت ٚ  ٞبی رٚػافَٛ ٚ 

اس: ثز٘بٔٝ درعی  ا٘ت فجبرتتزثیتی ٔٛضٛفی  اعتد درٚط ٔزثٛط ثٝ فُٕ  ٔٛسؽٍبٞیٔتيزيت 

در  ٔٛسػ اثتتايی، عزاحی ٚاحت يبدٌیزی، راٞجزدٞبی تتريظ، تلّیُ ٔلتٛا، وبرثزد فٙبٚری 

ای ٚ وبرثزد فٙبٚری اعالفبت در  ٔٛسػد  اعالفبت در  ٔٛسػ اثتتايی، پضٚٞؼ ٚ تٛعقٝ حزفٝ

، دا٘ؼ تب٘ٛادٜ، ا٘تيؾٝ یثت٘ تیثتزاس: سثبٖ فبرعی، سثبٖ تبرخی،  ا٘ت فجبرتدرٚط فٕٛٔی 

ٚاحت درٚط فٕٛٔی  43اعالٔی، تبريخ تلّیّی اعالٔی، اتالق اعالٔی، تفغیز لز ٖ ٚ ٘یش 

ٚيضٜ دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖ ؽبُٔ عالٔت، ٍ٘برػ تالق، ٍ٘برػ فّٕی، ا٘غبٖ در اعالْ، تبريخ 

ْد درٚط تزثیت فزًٞٙ ٚ تٕتٖ اعالٔی، ٘ؾبْ تزثیتی اعالْ، ٔجب٘ی ٘ؾزی ٘ؾبْ عیبعی اعال

ای ٔقّٓ،  اعالٔی ؽبُٔ فّغفٝ تزثیت ٚ فّغفٝ تزثیت رعٕی، اعٙبد ٚ لٛا٘یٗ، اتالق حزفٝ

ٚ فُٕ تزثیتی در اعالْ ٚ ايزاٖ، ٘مؼ اختٕبفی ٔقّٓ اس ديتٌبٜ اعالْ اعتد  ٞب ؾٝيا٘تتبريخ 

، یدثغتب٘ ؼیپ،  ٔٛسػ ثز٘بٔٝ فٛقٞبی ٔىُٕ ٚ فقبِیت ريشی ثز٘بٔٝدرٚط اتتیبری ؽبُٔ 

س٘تٌی،  ٞبی ٟٔبرتٞب، رٚا٘ؾٙبعی ثبسی، ثٟتاؽت ٚ ايٕٙی در ٔتارط،  ٔٛسػ  ٔٛسػ ارسػ
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 ٔٛسػ ٚ پزٚرػ فزاٌیز ٚ پزٚرػ تفىز ٚ تقمُ در وٛدوبٖ اعت )ثز٘بٔٝ ثبسٍ٘زی ؽتٜ 

 (د4939وبرؽٙبعی فّْٛ تزثیتی، 

 . ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در هبلسی3-2

( 4ٝ دا٘ؾدٛيبٖ رؽتٝ  ٔٛسػ اثتتايی )در دا٘ؾٍبٜ تٖٛ فجتاِزساقفٙبٚيٗ درعی و تزيٗ ٟٔٓ

ای  ارتجبط حزفٝ ٞبی ٟٔبرتاس: درٚط ت ققی ٔزثٛط ثٝ دٚرٜ اثتتايی،  ا٘ت فجبرتٌذرا٘ٙت  ٔی

ای دا٘ؼ، ٔجب٘ی  ٔٛسػ  پبيٝ ٞبی ٟٔبرت، درٚط تزثیتی ؽبُٔ:  ٔبر در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، 3ٚ 

،  ٔٛسؽی ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، ٔتيزيت ٚ ٘ؾبرت  ٚ پزٚرػ، فّغفٝ، تبريخ، عیبعت در

، ٔؾبٚرٜ،  ٔٛسؽیدرعی، عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی  ريشی ثز٘بٔٝ ٔٛسػ ٚ پزٚرػ،  یؽٙبع خبٔقٝ

ٚ فّْٛ ؽٙبتتی، ٔؾبروت در ثز٘بٔٝ درعی، ٔجب٘ی فٙبٚری اعالفبت ٚ رٚػ  یؽٙبع رٚاٖ

ٚری ٚ تلمیك، درٚط ٔزثٛط ثٝ فُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی:  ٔٛسػ ؽٙبعی، تاللیت، ٘ٛ 

، تٕزيٗ ٔقّٕی ٚ عٕیٙبر، درٚط فٕٛٔی ؽبُٔ: ٔغبِقبت اعالٔی، سثبٖ ّٔی، سثبٖ یبثياعتقتاد

درٖٚ فزدی ٚ ثزٖٚ فزدی، اتالق در  ٞبی ٟٔبرت، سيغت ٔلیظاٍّ٘یغی،  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ 

ٞبی  فٙٛاٖ درط در حٛسٜ 9ٞبی اتتیبری وٝ ؽبُٔ ٚ درط  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ، تفىز ا٘تمبدی

ٚ ريبضیبت اعتد دا٘ؾدٛيبٖ ثب ثزٌشيتٖ يه  ی ٔٛس سثبٖقبد، ٔؾبٚرٜ، ادثیبت ٚ ٔتيزيت، الت

 دٞٙتد  حٛسٜ، اس تزْ پٙدٓ، ت قـ تٛد را در يه سٔیٙٝ افشايؼ ٔی

 ٌّذ درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در  ػٌَاى .3-3

ٙت در ٞبی درعی وٝ دا٘ؾدٛيبٖ ثزای اتذ درخٝ ِیغب٘ظ در ٞٙت ثبيت ثٍذرا٘فٙٛاٖ تزيٗ ٟٔٓ

ٞبی ت ققی ؽبُٔ: ٔٛضٛفبت درعی ت ققی، ريبضی، اس: درط ا٘ت فجبرت 3دا٘ؾٍبٜ  الٌبپب

يبدٌیزی، ٔقّٓ ٚ  ٔٛسػ ٚ  یؽٙبع رٚاٖ، درٚط تزثیتی ؽبُٔ: یؽٙبع غتيسفّْٛ فیشيه، 

پزٚرػ در ٞٙت، تبريخ ٚ ٔتيزيت، رإٞٙبيی ٚ ٔؾبٚرٜ، رٚط ٔزثٛط ثٝ فُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی 

يبدٌیزی؛  ٔٛسػ ؽٙبعی، وبرٚرسی ٚ عٕیٙبرٞب اعتد درٚط فٕٛٔی  –دٞی ؽبُٔ فزايٙت يبد

، عالٔت ٚ سيغت ٔلیظؽبُٔ حمٛق وٛدن در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ،  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ 

                                                 
1. Tun Abdul Razak 

2. Alagappa 
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ؽٛد وٝ  ٞبيی ثزٌشار ٔی، سثبٖ اٍّ٘یغی ٚ تبٔیُ اعتد در ايٗ دا٘ؾٍبٜ  سٖٔٛیثت٘ تیتزث

راٖ ٚاحت درعی وغت وٙٙتد اس خّٕٝ، درفت ٕ٘زٜ را ثزای ٌذ 11دا٘ؾدٛيبٖ ثبيت حتالُ 

ٞبی ديتاری ؽٙیتاری،  ،  ٔٛسػ در ثزاثز ايتس،  ٔٛسػ اس عزيك رعب٘ٝیزیٌ ا٘تاسٜعٙدؼ ٚ 

، ٔغبِقٝ ٔٛردی، ٌشارػ اس ثبسديت ٔترعٝ ٚ ٟٔبرت یدعتـ يفٙب، ٞٙز ٚ یثت٘ تیتزث ٔٛسػ 

فالحیت ٔقّٕی تٛد ارتجبط در وبر ٌزٚٞید ٕٞچٙیٗ دا٘ؾدٛيبٖ ثبيت در دٚ سٔیٙٝ ت ققی، 

 را در فُٕ ٘ؾبٖ دٞٙتد 

ٞبی اختٕبفی ٚ در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٞٙت، ثٝ تّفیك دا٘ؼ ٚ يبدٌیزی دا٘ؾٍبٞی ثب ٚالقیت   

ثز٘بٔٝ  یعبس یثٛٔ، یدرع وٕهٞبی فزدی يبدٌیز٘تٌبٖ؛ ٍ٘بٜ ا٘تمبدی ثٝ ثز٘بٔٝ درعی ٚ وتبة

فّح ٚ ثزاثزی، س٘تٌی دٔٛوزاتیه،  ٔزثٛط ثٝ ٞبی ارسػدرعی ثز اثز ٘یبسٞبی ٔلّی ٚ ارتمبء 

فتاِت ٚ  سادی، د٘یب ٔلٛری ٚ اٞتٕبْ ثزای ثبسعبسی ٌزايی اختٕبفی اس عزيك  ٔٛسػ ٚ 

  (د3143، 4)اعزيپزوبػ پزٚرػ تأویت ؽتٜ اعت

در ايزاٖ، ٔبِشی ٚ ٞٙتٚعتبٖ را  ٞب دا٘ؾٍبٜ، فٙبٚيٗ درعی ٞب ؽبيغتٍی، ثٝ تفىیه 1ختَٚ 

 دٞت: ٘ؾبٖ ٔی
 ّب ضبیستگیّب در ػٌبٍیي درسی ثب تَجِ ثِ اًَاع ّب ٍ ضجبّتفبٍت: ت4جذٍل  

ٞبی  ؽبيغتٍی ٞبی فّٕی ؽبيغتٍی ايزاٖ
 تزثیتی

ٞبی فُٕ  ؽبيغتٍی
 ٔٛضٛفی -تزثیتی 

 ٞبی فٕٛٔی ؽبيغتٍی

درٚط ت ققی 
ٔزثٛط ثٝ دٚرٜ 

 اثتتايی
 اتتالالت يبدٌیزی

 چٙتپبيٝ ٞبی والط

 تزثیتی ؽٙبعی رٚاٖ
 ؽٙبعی خبٔقٝ
 ثیتیتز

 ٞبی يبدٌیزی ٘ؾزيٝ
 ٞبی رٚػافَٛ ٚ 
 ٔؾبٚرٜ،  تتريظ
 ارسؽیبثی

 ٞٙز در  ٔٛسػ
 سثبٖ در تزثیت

ٔتيزيت 
  ٔٛسؽٍبٞی

درعی در  ريشی ثز٘بٔٝ
  ٔٛسػ اثتتايی

  ٔٛسؽیعزاحی 
 عزاحی ٚاحت يبدٌیزی

 راٞجزدٞبی تتريظ
 تلّیُ ٔلتٛا

وبرثزد فٙبٚری در 
  ٔٛسػ

پضٚٞؼ تٛعقٝ 
 ای حزفٝ

 وبرٚرسی

 فبرعیسثبٖ 
 سثبٖ تبرخی

 ثت٘ی تزثیت
 دا٘ؼ تب٘ٛادٜ

 عالٔت
 ٍ٘برػ تالق
 ٍ٘برػ فّٕی

درٚط ٔزثٛط ثٝ تزثیت 
 اعالٔی

                                                 
1. Sriprakash 
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درٚط ت ققی  ٔبِشی
ٔزثٛط ثٝ دٚرٜ 

 اثتتايی
ای  پبيٝ ٞبی ٟٔبرت
 دا٘ؼ

درٚط اتتیبری 
تىٕیّی )وٝ تمزيجبً اس 
تزْ پٙدٓ  غبس 

ؽٛد ٚ حدٓ  ٔی
سيبدی را در 

ٞبی ٔ تّف ثٝ  حٛسٜ
تتقبؿ تٛد ا

 دٞت(د  ٔی

ٔجب٘ی  ٔٛسػ ٚ 
 پزٚرػ
 فّغفٝ
 تبريخ

 عیبعت در  ٔٛسػ
ٔؾبروت در ثز٘بٔٝ 

 درعی
ٔتيزيت ٚ ٘ؾبرت 

  ٔٛسؽی
 ؽٙبعی خبٔقٝ
 تزثیتی
 ٔؾبٚرٜ
 تزثیتی ؽٙبعی رٚاٖ

  ٔبر در  ٔٛسػ
ارتجبط  ٞبی ٟٔبرت
 ای حزفٝ

  ٔٛسػ ؽٙبعی
 تاللیت ٚ ٘ٛ ٚری

ٔجب٘ی فٙبٚری 
 اعالفبت

 تٕزيٗ ٔقّٕی
  ٔٛسؽیر عٕیٙب

 سثبٖ ّٔی
 سثبٖ اٍّ٘یغی

 ٔغبِقبت اعالٔی
 سيغت ٔلیظ
ارتجبط ثیٗ  ٞبی ٟٔبرت

 فزدی ٚ درٖٚ فزدی
 تفىز ا٘تمبدی

اتالق در  ٔٛسػ ٚ 
 پزٚرػ

 درٚط ت ققی ٞٙتٚعتبٖ
 ٔٛسػ اس عزيك 

 رعب٘ٝ
 

 ؽٙبعی رٚاٖ
 يبدٌیزی

ٔقّٓ ٚ  ٔٛسػ ٚ 
 پزٚرػ

 رإٞٙبيی ٚ ٔؾبٚرٜ
 ارسؽیبثی
 تبريخ

 ٔتيزيت
 

 –يٙت يبددٞی فزا
 يبدٌیزی

  ٔٛسػ ؽٙبعی
 وبرٚرسی
 عٕیٙبر

 

حمٛق وٛدن در 
  ٔٛسػ

 سثبٖ ٔلّی
 سثبٖ اٍّ٘یغی

 ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ 
 سيغت ٔلیظ

 ثت٘ی تزثیتعالٔت ٚ 
  ٔٛسػ در ثزاثز ايتس

ٟٔبرت ارتجبط در وبر 
 ٌزٚٞی

ٔٛرد  وؾٛرٞبی ٞبی دا٘ؾٍبٜثب ٔمبيغٝ ٔلتٛای ثز٘بٔٝ درعی وٝ ثزای درخٝ وبرؽٙبعی در 

عٝ وؾٛر ٔٛرد ٔغبِقٝ؛ درٚط ٔزثٛط ثٝ  ٞبی دا٘ؾٍبٜ تٛاٖ ٌفت، در ؽٛد ٔی ٔغبِقٝ ارا ٝ ٔی

اثتتايی ٔب٘ٙت فّْٛ، ريبضی، ٞٙز، سثبٖ  ٔٛسی ٚددد  در دٚرٜٔٛضٛفبت درعی ٚ درٚط تزثیتی 

ٚ ٘یش ثزتی درٚط پبيٝ ٘ؾیز ٔجب٘ی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ،  ٔبر ٚ رٚػ تلمیك، عٙدؼ ٚ 
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درٚط ٔؾتزن ٚ تمزيجبً ٚ رٚا٘ؾٙبعی  ؽٙبعی خبٔقٝبٚرٜ ٚ رإٞٙبيی ؽرّی، ارسؽیبثی، ٔؾ

ٞٙت ٚ  ايزاٖ،) سيغت ٔلیظتاللیت ٚ ٘ٛ ٚری )ٔبِشی(،  دثٛدٜ اعت ٞب دا٘ؾٍبٜٔؾبثٝ در ايٗ 

ٔبِشی(، ٔؾبروت در ثز٘بٔٝ درعی )ٔبِشی(،  ٔٛسػ در ثزاثز ايتس )ٞٙت( درٚعی ٞغتٙت وٝ 

ٞبی درعیِ ايٗ فٙٛاٖدٞٙتد  ٞز وؾٛر را اس ٔقّٕبٖ ٘ؾبٖ ٔیٚ ٘ٛؿ ا٘تؾبرات  ٞب ؽبيغتٍی

ٔتفبٚت، ٘یبسٞبی ٔتفبٚت وؾٛرٞب ٚ در ٘تیدٝ تقزيف ٔتفبٚت وؾٛرٞب اس ٔقّٓ ؽبيغتٝ را 

در ٞز عٝ وؾٛر ثٝ وبرٚرسی يب تٕزيٗ ٔقّٕی تٛخٝ ؽتٜ اعت ٚ  دٞٙتد ٘ؾبٖ ٔی یتٛث ثٝ

ای در ثقت ؽبيغتٍی فُٕ تزثیتی  ٚ پضٚٞؼ ٚ تٛعقٝ حزفٝ  ٔٛسؽیدرٚعی ٘ؾیز عزاحی 

ٔٛضٛفی در ايزاٖ ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفتٝ اعتد ثب ٔمبيغٝ درٚط فُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی، 

ؽٛد وٝ تقتاد درٚط اتتقبؿ دادٜ ؽتٜ در ايٗ ث ؼ در ايزاٖ ثیؾتز اعت ٚ  ٔؾبٞتٜ ٔی

ٔمبيغٝ ثب ٞبی ٟٔبرتی ٚ فّٕی ثیؾتزی را در  وزد دا٘ؾدٛيبٖ ايزا٘ی  ٔٛسػ یٙیث ؼیپتٛاٖ  ٔی

د در ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ايزاٖ، ز٘تیٌ یفزأدا٘ؾدٛيبٖ ٔبِشيبيی ٚ ٞٙتی 

ؽٛ٘ت ٚ ٔقّٕبٖ ٚ  ٞبی ٔقّٕی در ٔلٛر ٞٛيت ايزا٘ی ٚ اعالٔی تقزيف ٔیؽبيغتٍی

حیبت عیجٝ اعت، در فزايٙت  ٔزاتت ثٝ ٔٛساٖ ثزای تلمك يه ٞت  ٔؾتزن وٝ دعتیبثی  دا٘ؼ

وٙٙت؛ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔبٞیت درٚط تزثیتی ٚ فٕٛٔی فجرٝ  ٔؾبروت ٔی يبدٌیزی –يبددٞی 

ای تٛخٝ ؽتٜ اعت ٚ در  حزفٝ ٞبی ارسػاعالٔی داردد اٌزچٝ ٞٓ در ٔبِشی ٚ ٞٓ در ايزاٖ ثٝ 

ارسػ حٛسٜ ؽ قی ٔٛرد تأویت لزار ٌزفتٝ اعت، أب ٚسٖ  فٙٛاٖ ثٝٔبِشی ٘یش افتمبد ثٝ تتاٚ٘ت 

اس ٚسٖ درٚط اعالٔی در ٔبِشی اعتد در ٔبِشی تٟٙب  تزٗ یعٍٙ درٚط اعالٔی در ايزاٖ ثغیبر

ؽٛد، أب در ايزاٖ درٚط  دٚ درط اتالق در  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ ٔغبِقبت اعالٔی ارا ٝ ٔی

ا٘غبٖ در اعالْ، تبريخ فزًٞٙ ٚ تٕتٖ اعالٔی، ٘ؾبْ تزثیتی اعالْ، ٔجب٘ی ٘ؾزی ٘ؾبْ عیبعی 

ٚ فُٕ تزثیتی در اعالْ ٚ ايزاٖ، ٘مؼ اختٕبفی  ٞب ؾٝيا٘تای ٔقّٓ، تبريخ  اعالْ، اتالق حزفٝ

ارتمبء ٞٛيت اعالٔی در  ثبٞت ٔقّٓ اس ديتٌبٜ اعالْ درٚط تزثیتی ٚ فٕٛٔی ٞغتٙت وٝ 

ؽٛ٘تد در ٞٙت ٚ ٔبِشی ثٝ فاليك ؽ قی دا٘ؾدٛيبٖ در سٔیٙٝ دا٘ؼ  دا٘ؾدٛ ٔقّٕبٖ ارا ٝ ٔی

اتتیبری در يه حٛسٜ ثٝ ٔغبِقٝ  ٛرع ثٝت ققی تٛخٝ ؽتٜ اعت در ٔبِشی دا٘ؾدٛ ٔقّٕبٖ 

پزداس٘ت ٚ در ٞٙت ٘یش ٞز دا٘ؾدٛ ٔقّٕی ثبيت در دٚ سٔیٙٝ فالحیت ت ققی  ت ققی ٔی

داؽتٝ ثبؽتد ايٗ ٔٛضٛؿ در ايزاٖ ٔٛرد تٛخٝ لزار ٍ٘زفتٝ اعتد ٘ىتٝ لبثُ تأُٔ ايٙىٝ در 
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ٙٛاٖ درعی ثٝ ثٛدٜ اعت، أب ف ٔٛرد٘ؾز سيغت ٔلیظٞبی فٕٛٔی وؾٛر ايزاٖ حفؼ ؽبيغتٍی

 تقّك ٍ٘زفتٝ اعتد  سيغت ٔلیظ

ّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در کطَرّبی هَرد  سٌجص ٍ ارزضیبثی ضبیستگی -1 عإاَ 

  ّبیی دارد؟ّب ٍ تفبٍتهطبلؼِ چِ ضجبّت

 ّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در هبلسی ٍ ارزضیبثی ضبیستگی سٌجص .4-1

تبفی ثزای ٔقّٕبٖ اثتتايی در ٘ؾز ٌزفتٝ  ٞبی ٞبی ّٔی ٚ فبْ، ؽبيغتٍی فالٜٚ ثز ؽبيغتٍی

، ٘ؾبْ ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ ٔبِشی ترییز وزد ٚ ثز اعبط  ٖ در ارسؽیبثی 3119ؽتٜ اعتد در عبَ 

ٌیزدد  ٞبی ٔزثٛط ثٝ دا٘ؼ ٔقّٕبٖ ٔٛرد ارسؽیبثی ٚ  سٖٔٛ لزار ٔیٞب ٚ ؽزفیتعبال٘ٝ تٛا٘بيی

ٞبی  ٌیز٘ت:  سٖٔٛ ارسيبثی لزار ٔیٔقّٕیٗ ٔتارط اثتتايی ثب يه عیغتٓ عٝ عغلی ٔٛرد 

أىبٖ ٌزفتٗ ارتمبء،  ٞب  سٖٔٛايٗ فّٕی، ارسؽیبثی فّٕىزد والعی ٚ ارسؽیبثی ثبسرعبٖد 

وٙت  را فزاٞٓ ٔی وٙٙت افشايؼ حمٛق ٚ دعتٕشد ثبالتز را ثزای وغب٘ی وٝ ٕ٘زات ثباليی وغت ٔی

رؽت ٔتيزاٖ ٔٛرد ارسؽیبثی لزار ، ٔقّٕبٖ تٟٙب تٛعظ ٔتيزاٖ ٚ ٔقبٚ٘بٖ ا3119)تب لجُ اس عبَ 

ٕٞچٙیٗ ٌشارػ ارسؽیبثی فّٕىزد عبال٘ٝ ثب تٕزوش ثز فّٕىزد ٔقّٕبٖ، ؽبيغتٍی  ٌزفتٙت(د ٔی

ثزای ارسؽیبثی  ٔٛرد٘ؾزٞبی ، سيز ؽبتـ1وٙتد ختَٚ ؽٕبرٜ  را تقییٗ ٔی ٞب  ٖتبؿ 

 دٞت:  را در ٔبِشی ٘ؾبٖ ٔی ٞب ؽبيغتٍی
 در ٔبِشی ٞب ؽبيغتٍیزای ارسؽیبثی ث ٔٛرد٘ؾزٞبی سيز ؽبتـ: 1ختَٚ 

 ٞبؽبتـ ٞب ؽبيغتٍی

 وٕیت، ویفیت، اثزث ؼ ثٛدٖ، ٔتيزيت سٔبٖ وبر اثزث ؼ

ٞبی ّٔی ارتجبعی، ارتجبط ثب ٕٞىبراٖ، ا٘غجبق ٚ عبسٌبری ثب عیبعت ٞبی ٟٔبرت ٚ دا٘ؼ ٞب ٟٔبرت

  ٔٛسػ

 ٕٞىبری ٞبی رتٟٔبا٘ضجبعی،  ٞبی ٟٔبرتٔتيزيت،  ٞبی ٟٔبرترٞجزی،  ویفیت تبؿ

  

اعتد ايٙىٝ  ؽتٜ ٌشارػٞبی ٚيضٜ ٔقّٕبٖ در ٔبِشی  ا٘تمبدات ثغیبری در ٔٛرد ؽبيغتٍی

ٚ  ؽٛد ٕ٘ی، در عَٛ عبَ ثبستٛردی ثزای فّٕىزد ٔقّٓ دادٜ ؽٛد ٕ٘یفتای ٔقّٕبٖ ؽٙیتٜ 

تٛاٖ  د ثزای ٔثبَ چٍٛ٘ٝ ٔیٌٙدت یٕ٘ٞب ٞبی ضزٚری ٔقّٓ تٛة، در ايٗ عزحثزتی اس ٚيضٌی
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تٛاٖ ٔیشاٖ ؽٛر ٚ اؽتیبق ٔقّٓ در والط  ٔیشاٖ ٔزالجت اس وٛدوبٖ را ا٘تاسٜ ٌزفت؟ چٍٛ٘ٝ ٔی

ویفیت تتريظ چیشی فزاتز اس ايٗ "اس ايٙىٝ:  ا٘ت فجبرترا عٙدیت؟ ثقضی اس افتزاضبت ٔقّٕبٖ 

؛ ايٗ ٔٛضٛفبت در  ٔٛسػ پیؼ اس تتٔت ثٝ درعتی  ٔٛسػ دادٜ ٘ؾتٜ اعت؛ ٞبعت  سٖٔٛ

ٞبی ثبسرعبٖ ؽ قی اعت ٚ ٞیچ ثبستٛردی ثٝ ٔقّٕبٖ دادٜ  ارسيبثی ٚيضٜ ثٝ ٞب ارسيبثی

؛ عإاالت ثیؾتز اس  ٘ىٝ ثٝ دا٘ؼ ت ققی ٚ ٔٛضٛفی ٔزثٛط ثبؽٙت ثٝ لٛا٘یٗ عیبعی ؽٛد ٕ٘ی

 (د 3144)ثٝ ٘مُ اس ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ،  "ٚددد ا٘ت ٔزثٛطٔبِشی 

ٞبی ٞب ٚ ؽبتـٞب، ؽزفیت٘بيیثٝ تٛا تٛا٘ت ٕ٘یٔٙتمتيٗ ٔقتمت٘ت وٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ  

وبرثزد داؽتٝ ثبؽتد ٔقیبرٞب  تٛا٘ت ٕ٘ی خب ٕٞٝعبدٜ ؽٛدد ٔقیبرٞبی خٟب٘ی در  ٌیزی ا٘تاسٜ لبثُ

ؽبيغتٍی اعتفبدٜ  تٛاٖ ٕ٘یٚاثغتٝ ثٝ سٔیٙٝ ٚ ثبفت ٞز فزًٞٙ ٚ ٞز وؾٛر ٞغتٙتد ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ 

زفتد چٖٛ ثغیبری اس ٔتارط يه ؽبيغتٍی ّٔی در ٘ؾز ٌ فٙٛاٖ ثٝاس فٙبٚری اعالفبت را 

 (د3143چٛ، وبً٘ ته ٚ فثٕبٖ، ) رٚعتبٞب دعتزعی ثٝ وبٔپیٛتز ٚ ايٙتز٘ت ٘تار٘ت

 ٌّذّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در  ٍ ارزضیبثی ضبیستگی سٌجص .4-2

چبرچٛة ٔؾ قی رفبيت  ٞب ارسؽیبثیارسؽیبثی ٔقّٕبٖ در ٞٙت ٔتفبٚت اعتد در  ٞبی رٚػ

٘ؾیٙت ٚ ٘ؾز تٛد را ٘غجت ثٝ ٘لٜٛ  ٔٛسػ  ٔی  ٔٛساٖ وٙبر دا٘ؼٔترعٝ د ٔقٕٛالً ٔتيز ؽٛد ٕ٘ی

وٙتد رؤعبی ٔتارط ٘مؼ ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ را ثٝ فٟتٜ دار٘تد ر یظ دپبرتٕبٖ ؽٛرای  ثیبٖ ٔی

ٞبی  اثقبد ویفی  ٔٛسػ ٔقّٕیٗ، ؽزفیت "وٙت وٝ  ثیبٖ ٔی  ٔٛسؽیّٔی  ٔٛسػ ٚ تلمیمبت 

ٌیز٘تد فالٜٚ ثز ايٗ  ، تبرج اس حیغٝ ارسؽیبثی لزار ٔیبٞ ارسػٚ  ٞب ٍ٘زػای ديٍز،  حزفٝ

 (د3141ٔٛراِیتٞبراٖ ٚ عب٘تارأٗ،) "عٛر وٝ ثبيت پیٛعتٝ ٘یغتارسؽیبثی  ٖ

 ٌٛيت: يىی اس ٕ٘بيٙتٌبٖ ؽٛرای ّٔی  ٔٛسػ ٚ تلمیمبت  ٔٛسػ ٞٙت ٔی

ؽٛد وٝ  ٌمتٝ ٔی بٞ  ٖد فمظ ثٝ ؽٛ٘ت یٕ٘ٔقّٕیٗ ثقت اس ارسيبثی ثزای ارتمبء وبر تٛد حٕبيت  "
ثزای  یحّ راٜفّٕىزدؽبٖ تٛة ٚ يب ضقیف ثٛدٜ اعتد در ٚالـ ؽٙیتٖ ايٗ ٘ؾزات ثتٖٚ ارا ٝ 

  (د31:  3144)ثٛرخٛ٘ض ٚ تزأپ،  "دارد؟يه ٔقّٓ ثٟتز ثٛدٖ، چٝ ضزٚرتی 

 ٞب ارسيبثیوٝ  ا٘ت وزدٜ اؽبرٜا٘ت ٚ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ  ٔٙتمتاٖ، ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ در ٞٙت را ضقیف دا٘غتٝ

د اٌزچٝ ٔقیبرٞبی ارسؽیبثی در ٔٙبعك ٚ ايبالت ٔ تّف، ؽٛد ٕ٘یثٝ ویفیت وبری ٔقّٕبٖ ٔٙدز 
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ٚ ٔقیبرٞبيی ثزای ارسؽیبثی  ٞبؾٟٙبدیپ،  ٔٛسؽیٔتفبٚت اعت ؽٛرای ّٔی  ٔٛسػ ٚ تلمیمبت 

 در يه ثبسٜ ٞب ز٘تٜیبدٌيوٙت وٝ ؽبُٔ ايٗ ٔٛارد اعت: ٔؾبٞتٜ  دا٘ؾدٛيبٖ تزثیت ٔقّٓ ارا ٝ ٔی

؛ چٍٍٛ٘ی ثزلزاری ارتجبط ثب یغي٘ٛ ٌشارػسٔب٘ی تبؿ؛ ضجظ ٔؾبٞتات تٛعظ دا٘ؾدٛ ٚ 

، ٔغبِت درعی، تاللیت، تقبُٔ ثب ٞب تیفقبِ، ا٘ت بة یعبس  ٔبدٜيبدٌیز٘تٜ در وبرٚرسی )ٔثبَ؛ 

ارتجبعی، ٔتيزيت سٔبٖ،  ٞبی ٟٔبرتٚ عبسٔب٘تٞی )ٔب٘ٙت  ريشی ثز٘بٔٝ(؛ چٍٍٛ٘ی ٞب ثچٝ

ٞب، تأٔالت(، تٛعقٝ ، تلّیُٞب تٌبٜيدت درعی(؛ ثزرعی ٌشارػ دا٘ؾدٛيبٖ )عبسٔب٘تٞی ٔغبِ

ؽٙبتتی )ؽزفیت ادغبْ ٕ٘ٛدٖ فىز ٚ فُٕ، احغبط ٚ فمُ، ٌؾٛدٌی ذٞٗ، ای ٚ رٚاٖ حزفٝ

اعتفبدٜ اس ٔٙبثـ )اعتفبدٜ اس وتبث ب٘ٝ،  ٞبی ٟٔبرتحغبعیت اختٕبفی(؛ ارسؽیبثی ٔدٕٛفٝ 

(؛ درن يبدٌیز٘تٜ، ٔغب ُ ٔزثٛط ثٝ يیعزا داعتبٖ دددٚ ٞب ؾٍبٜيٕ٘بعبسٔب٘تٞی ٔاللبت اس 

ٞب( ٞبی درعی )ٔب٘ٙت، ٔؾبٞتٜ تٕزيٙبت والعی، تأُٔ در والط، ٘ٛ ٚری ٚ ثز٘بٔٝ ٞب ثز٘بٔٝ

،  ٔٛسؽیٚ ٔغبِت   ٔٛسؽیٞبی  يه ٔلمك )ٔثبَ؛ تلّیُ وتبة فٙٛاٖ ثٝثزرعی ٘مؼ دا٘ؾدٛ 

ٞبی يبدٌیزی(؛ چٍٍٛ٘ی عٙدؼ  تزاتضیٔؾبٞتٜ عجه ٚ اع ٚ ٞب ز٘تٜیبدٌيتلّیُ تغبی 

 ٞبيیؾٟٙبدیپ ٞبٗ ياالسْ ثٝ ذوز اعت  (د ٔٛساٖ )٘لٜٛ ارسؽیبثی يبدٌیز٘تٜ، ٘ٛؿ عإاالت دا٘ؼ

 (د3143)اعزيپزوبػ،  ؽٛ٘ت یٕ٘ثزای ارسؽیبثی ٞغتٙت ٚ ٔقیبرٞبی اخجبری ارسؽیبثی ٔلغٛة 

 یراى:ّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در ا ٍ ارزضیبثی ضبیستگی سٌجص .4-3

د در ايزاٖ در ٘ؾز ٌزفتٝ ا٘ت ٘ؾتٜٞٙٛس ٔقّٕبٖ ثب رٚيىزد ؽبيغتٝ ٔلٛر، در ايزاٖ ٔؾرَٛ ثٝ وبر 

تزویجی  عٛر ثٝ ٔٛرد٘ؾزٞبی  ٞبی فّٕىزدی ٚ ٔٛلقیتی، ؽبيغتٍیؽتٜ اعت ثب تٛخٝ ثٝ  سٖٔٛ

ٝ ای ٔقّٕبٖ پزداتت لزار ثٍیزد ٚ ثز اعبط  ٖ ثٝ تقییٗ فالحیت حزفٝ ٔٛردعٙدؼٚ تّفیمی 

در تزثیت ٔقّٓ، ٘ؾبٍ٘زٞب ٚ اثشار  ٔٛرد٘ؾزؽٛدد ثب تٛخٝ ثٝ ٍ٘بٜ ویفی ٚ چٙتٌب٘ٝ ثٝ ٕٞٝ اثقبد 

 ای خٙجٝ ویفی دار٘تد ٞبی حزفٝخٟت عٙدؼ فالحیت

ٞبی وؾٛرٞبی ٔ تّفی وٝ رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر در تزثیت ٔقّٓ  ثب ٔمبيغٝ ثز٘بٔٝ

ٞبی ٔقّٕی ٍ٘بٞی تزویجی  ؾٛرٞب ثٝ ؽبيغتٍیتٛاٖ، ثیبٖ وزد وٝ اٌزچٝ ٍ٘بٜ ايٗ و ا٘ت ٔی داؽتٝ

رعت ٘لٜٛ عٙدؼ ٚ  اعت أب ٘مغٝ تٕزوش ايٗ وؾٛرٞب ثز تزثیت ٔقّٓ ٔتفبٚت اعتد ثٝ ٘ؾز ٔی
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ویفی ا٘دبْ ؽٛد،  ٞبی رٚػؽبيغتٍی در ٔقّٕبٖ، اٌز ثب  ٔزاتت ثٝارسؽیبثی ٔیشاٖ دعتیبثی 

ٚ اٌز ثب ٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی  زدٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ ثٝ عٕت ویفیت تٕبيُ تٛاٞت پیتا و

تبؿ ٚ اعتب٘تاردٞب، ٘شديه تٛاٞت ؽتد ختَٚ  فٛرت ثٝ ٞب ؽبيغتٍیعٙدیتٜ ؽٛد، ٔفْٟٛ 

ٔقّٓ در وؾٛرٞبی ٔبِشی،  تیدر تزث ٞب ؽبيغتٍیعٙدؼ  یٞب یضٌيٚتالفٝ  عٛر ثٝ، 1ؽٕبرٜ 

 دٞت: ٞٙت ٚ ايزاٖ را ٘ؾبٖ ٔی

 یت ٔقّٓ وؾٛرٞبی ٔبِشی، ٞٙت ٚ ايزاٖتزث در ٞب ؽبيغتٍیٞبی عٙدؼ  تالفٝ ٚيضٌی 4ختَٚ 

٘بْ 

 وؾٛر

 عٙدؼ ٞبی رٚػ ٞب ٞب عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی ؽبيغتٍیٔالن رٚيىزد ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ

ثز اعتب٘تاردٞبی  تیتأو ٔبِشی

 ای حزفٝ

ٞب ٞبی: وبر اثزث ؼ، ٟٔبرتثز اعبط ؽبتـ

 ٞب، ویفیت تبؿٚ دا٘ؼ

 ٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی

فّٕىزدی ٚ وغت  ٞبی ٟٔبرتثز  تیتأو بٞب ٚ رإٞٙبٞدعتٛراِقُٕ ٞٙت

 ای  ٞبی حزفٝفالحیت

 لضبٚت فزدی ٔتيز

  سٖٔٛ فّٕىزدی ای ٔقّٕی فالحیت حزفٝارسؽیبثی  ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر  ايزاٖ

 

ٔغبِقٝ تغجیمی  ٔتفبٚت اعتد ،ٞبی ٔقّٕی در عٝ وؾٛر ٔٛرد ٔغبِقٝ عٙدؼ ؽبيغتٍی

دٞت وٝ در ٔبِشی،  ی ٔبِشی ٚ ٞٙت ٘ؾبٖ ٔیثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر در وؾٛرٞب

ايٗ  ٞب  ٖا٘تمبدات  تزيٗ ٟٔٓا٘ت ٚ  ٔٙتمتاٖ ثز ثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ا٘تمبداتی داؽتٝ

 درٚالـعبدٜ وزدد  ٌیزی ا٘تاسٜ لبثُٞبی را ثٝ ؽبتـ ٞب ؽبيغتٍی تٛاٖ ٕ٘یثٛدٜ اعت وٝ 

يغتٍی ثب ٔفْٟٛ در تٙیتٜ ٚ تزویت پیچیتٜ دا٘ؼ، ارسؽیبثی ثب ايٗ ٔقٙب، ثب  ٘چٝ وٝ ثٝ ٔقٙبی ؽب

وٙت، ٔربيزت داردد ٍٞٙبْ ارسؽیبثی ايٗ  ٟٔبرت، ٍ٘زػ ٚ ارسػ ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی را تقزيف ٔی

ؽٛد ٚ  ٔٛسػ ٚ  ٞبی وّی يب اعتب٘تاردٞبی خش ی تفىیه ٔی ثٝ حٛسٜ ٘بچبر ثٝتزویت پیچیتٜ 

ؽٛدد در  ٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی عٙدیتٜ ٔی ٞب ٚثب ؽبتـ ٘بچبر ثٝ ؼيٞب یتٌیچیپپزٚرػ ثب ٕٞٝ 

ؽٛد، اٌزچٝ عبس ٚ وبرٞبی ارسؽیبثی  تٛخٝ ٔی ٞب ؽبيغتٍیثٝ  یتز ٔٙقغفٞٙت چٖٛ ثب رٚيىزد 

پیؾٟٙبد ؽتٜ اعت أب ٔتيزاٖ ٔتارط   ٔٛسؽیتٛعظ ؽٛرای ّٔی  ٔٛسػ ٚ تلمیمبت 

ر٘ت ٚ ٘لٜٛ دا ٞب  ٖ٘مؼ را در ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ اس عزيك ٔؾبٞتٜ ٘لٜٛ  ٔٛسػ  تزيٗ ٟٔٓ

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



ددد ٔقّٓ تیتزثدر ثز٘بٔٝ  ٞبیغتٍيثز ؽب یٔجتٙ ی٘ؾبْ ثز٘بٔٝ درع یمیتغج یثزرع  

72 

 

 

 

ارسؽیبثی ٔتيزاٖ ٔتارط ا٘تمبداتی در پی داؽتٝ اعتد در ايزاٖ اٌزچٝ ٞٙٛس دا٘ؾدٛيبٖ تلت 

ا٘ت ٚ ارسؽیبثی خبٔـ ا٘دبْ ٘ؾتٜ اعت أب  ٘ؾتٜ ُیاِتلق فبركرٚيىزد ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر 

ٔـ ثب ثزای ارسؽیبثی خب ريشی ثز٘بٔٝٞبی وؾٛرٞبی ديٍز ٘یش لبثُ تأُٔ اعت وٝ  تٛخٝ ثٝ تدزثٝ

 در تقبرك ثبؽتد  ٞب ؽبيغتٍی٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی، ٕٔىٗ اعت ثب ٔفْٟٛ يىپبرچٝ ٚ ذٚ ٔزاتجی 

 گیری ًتیجِثحث ٍ 

در تقزيف ٚ ساٚيٝ ديتی وٝ اس ٘ؾبْ  ٞب  ٖدٞت وٝ  تدزثٝ وؾٛرٞبی ٔ تّف ٘یش ٘ؾبٖ ٔی

ٔٙبثـ ٟٔٓ يىی اس  فٙٛاٖ ثٍٝ٘ز٘ت ٔغب ُ فزٍٞٙی خبٔقٝ را  ٞب ثٝ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔیؽبيغتٍی

ٞبی ٔزثٛط ثٝ  ٔٛسػ  ٌیز٘تد ثزای ٔثبَ تزٚيح اٍِٛی چٙت فزٍٞٙی در ٔبِشی، ثز٘بٔٝ در ٘ؾز ٔی

ثز ٘ؾٓ ٚ حضٛر  تیتأوٞبی تزٚيح فتاِت ٚ ثزاثزی ٚ فّح،  ٔٛسػ دتتزاٖ،  ايتس ٚ ٘یش ثز٘بٔٝ

تٛخٝ ثٝ اعت وٝ در ايٗ وؾٛرٞب ثب  يیٞب ثز٘بٔٝٞبيی اس ٔٙؾٓ در ٔترعٝ در ٞٙتٚعتبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔغب ُ فزٍٞٙی خبٔقٝ عزاحی ٚ اخزا ؽتٜ اعتد در ٔبِشی رؽت ٚ تٛعقٝ التقبدی ٚ فزٍٞٙی 

ٔتٛاسٖ رخ دادٜ اعتد رؽت التقبدی در ٔبِشی  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ را ثٝ عٕت اعتفبدٜ اس  عٛر ثٝ

اس تىِٙٛٛصی در  ٔٛسػ عٛق دادٜ اعتد اس عٛی ديٍز ٔبِشی در ايدبد  ٌیزی ثٟزٜفبٚا ٚ 

اس رٚحیٝ ٚحتت ّٔی،  ٔتأثزٚ ثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ ٔبِشی ٘یش  ی ٔٛفك فُٕ وزدٜ اعتٚحتت ّٔ

أب ٞٙت ؛ ای ٚ اختٕبفی تٛخٝ ٕ٘ٛدٜ اعت ٞبی فزدی، حزفٝ ٔقّٕی در حٛسٜ ٞبی ارسػثز 

فّیزغٓ رؽت التقبدی ٘غجتبً چؾٍٕیز، أب ٘بٔتٛاسٖ، در دعتیبثی ثٝ ثزاثزی اختٕبفی تٛفیك 

ثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ ٞٙت  ٌذاراٖ عیبعتٚ اِجتٝ ايٗ ٔٛضٛؿ اس ديت  چٙتا٘ی وغت ٘ىزدٜ اعت

٘بديتٜ ٌزفتٝ ٘ؾتٜ اعت ٚ دعتیبثی ثٝ فتاِت ٚ ثزاثزی ٚ فّح در ثز٘بٔٝ ؽبيغتٍی تزثیت ٔقّٓ 

داردد در ايزاٖ، ٔفْٟٛ ؽبيغتٍی ٔقّٕی در ٘ؾبْ تقّیٓ ٚ تزثیت وؾٛر ٔب ثزٌزفتٝ  یپزرٍ٘٘مؼ 

ٞبی اعالٔی ثزای دعتیبثی ثٝ ٚحتت،  تزثیتی اعالْ اعت ٚ اس  ٔٛسٜ ٚ فّغفٝ ٘ؾبْ یٙیث خٟبٖاس 

ٞبی ٔزثٛط  ا٘غب٘ی ٔتد ٌزفتٝ ؽتٜ اعتد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ؽبيغتٍی ٞبی ارسػثزاثزی ٚ افتالی 

ٞبی  رعت ثز٘بٔٝ ثٝ ٞٛيت اعالٔی ٘مؼ ٚ ٚسٖ ٟٕٔی را ثٝ تٛد اتتقبؿ دادٜ اعتد ثٝ ٘ؾز ٔی

ای ختا،  ٝ اس سٔیٙٝ ٚ ثبفت فزٍٞٙی خبٔقٝ ٘جبؽت، ثز٘بٔٝؽبيغتٍی ٔلٛر ٔقّٕبٖ اٌز ثزتبعت

الجبَ چٙتا٘ی در رعیتٖ ثٝ اٞتا   ٖ را ا٘تؾبر داؽتد ثٝ ٕٞیٗ  تٛاٖ ٕ٘یٔٙفه ٚ ايغتبعت وٝ 
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ٌیزدد ايٙدب ثبر ديٍز ثٝ  دِیُ در ٔغبِقبت تغجیمی تٛخٝ ثٝ ثبفت ٚ سٔیٙٝ ٔٛرد تٛخٝ لزار ٔی

، ٔقٙبی ذاتی ٚ ٔبٞٛی دارد ثب تٛخٝ ثبویفیتای تزثیت ٔقّٓ ،  ٘چٝ ثزٓيٌزد یثبسٔٔقٙبی ویفیت 

ؽٛدد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔقّٓ ؽبيغتٝ در  ثٝ سٔیٙٝ التقبدی، اختٕبفی ٚ ٔذٞجی ٞز فزًٞٙ تقییٗ ٔی

ٞبيی ٞبی ت ققی ٚ فّٕی ٚ تزثیت وٛدن ٕٔىٗ اعت ٔؾبثٟت ٞٙت، ٔبِشی ٚ ايزاٖ در سٔیٙٝ

ٞب ٚ ٘یبسٞبی فزٍٞٙی ٞز وؾٛر  ٖ را تقییٗ عیبعتداؽتٝ ثبؽٙت أب اس ٘ؾز تٕزوش ثز  ٘چٝ 

 د ا٘ت ٔتفبٚتوٙت،  ٔی

ديٍز ايٗ اعت وٝ فّیزغٓ ايٙىٝ ٚسٖ درٚط در ؽبيغتٍی فُٕ تزثیتی  تٛخٝ لبثُ٘ىتٝ 

تٛا٘ت ٘مغٝ لٛت ثز٘بٔٝ ؽبيغتٍی ٔلٛر  ٚ ايٗ ٔی ٔٛضٛفی ٚ فٕٛٔی در ايزاٖ ثیؾتز اعت

ايٙىٝ اعٙبد ثبالدعتی ٘ؾیز عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ ٚ  ٚيضٜ ثٝتزثیت ٔقّٓ دٚرٜ اثتتايی ايزاٖ ثبؽت، 

ٞبی تزثیتی ٚ ٔغئَٛ ٔغئَٛ تّك فزفت فٙٛاٖ ثٝثز ٘مؼ ٔقّٓ  تیتأوثز٘بٔٝ درعی ّٔی ثب 

عزاحی، تتٚيٗ، اخزا ٚ ارسؽیبثی ثز٘بٔٝ، رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر ثز٘بٔٝ درعی تزثیت ٔقّٓ را 

ٚ أىب٘بت )٘ؾیز فزاٞٓ  ٞب زعبتتيست، در فٛرتی وٝ وٙٙتد اِجتٝ ثبيت در ٘ؾز داؽ پؾتیجب٘ی ٔی

ٞبی تدزثٝ ٚ فُٕ در ٔٛلقیت، تأُٔ در حزفٝ ٚ تٛد ٚددد( ثب رٚيىزد ثز٘بٔٝ   ٚردٖ فزفت

ٕٞبًٞٙ ٘جبؽت، ايٗ ثقت ؽبيغتٍی ٚاثغتٝ ثٝ فُٕ ٚ ٔٛلقیت ٕٔىٗ اعت در ٔقزك  عیت 

  لزار ثٍیزدد

ٓ در ٔبِشی ٔقّٕبٖ اس عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی اعت وٝ ٞٓ در ٞٙت ٚ ٞ تأُٔايٗ ٔغئّٝ لبثُ 

ٞبی ٚيضٜ ٔقّٕبٖ  ٞبی ٔقّٕی رضبيت ٘تار٘تد ا٘تمبدات ثغیبری در ٔٛرد ؽبيغتٍی ؽبيغتٍی

، در عَٛ عبَ ثبستٛردی ثزای فّٕىزد ؽٛد ٕ٘یاعتد ايٙىٝ فتای ٔقّٕبٖ ؽٙیتٜ  ؽتٜ ٌشارػ

د ايٗ ٌٙدت یٕ٘ٞب ٗ عزحٞبی ضزٚری ٔقّٓ تٛة، در ايٚ ثزتی اس ٚيضٌی ؽٛد ٕ٘یٔقّٓ دادٜ 

ٞبی  چبِؼ ختی در وؾٛرٞبی ٞٙت ٚ ٔبِشی، إٞیت ٘لٜٛ عٙدؼ ٚ ارسؽیبثی ؽبيغتٍی

ای ٔقّٕبٖ را در ٘ؾبْ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ايزاٖ ٘ؾبٖ دٞتد اخزای ارسؽیبثی خبٔـ ٚ  حزفٝ

ای ٔقّٕبٖ ٘مؼ ٟٕٔی در اخزای ٔغّٛة ثز٘بٔٝ درعی ثبسٍ٘زی  ٞبی حزفٝعٙدؼ فالحیت

ای دا٘ؾدٛيبٖ اس  غبس  ايدبد پزٚفبيُ تٛعقٝ حزفٝ عبسٚوبروٙت، ٔؾزٚط ثز ايٙىٝ  ٔی ؽتٜ ايفب

اخزا ؽٛد؛  یدرعت ثٝٚرٚد تب پبيبٖ تلقیُ فزاٞٓ ؽٛد؛ ثٝ ارسؽیبثی تىٛيٙی تٛخٝ ؽٛد؛ ثز٘بٔٝ 
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( ثیبٖ 3113، )4الوٛا-ثز٘بٔٝ درعی پٟٙبٖ در اخزای ثز٘بٔٝ تٛخٝ ؽٛدد دِٛثٝ  تز ٟٔٓٚ اس ٕٞٝ 

ا٘دبْ  عبسی سٔیٙٝؽزايظ ٚ أىب٘بت السْ ٟٔیب ٘ؾتٜ ثبؽت،   ٔٛسؽیت اٌز ثزای ترییزات وٙ ٔی

ٞبی  ا٘دبْ ٘ؾتٜ ثبؽت، ٞز ترییزی ٔٙدز ثٝ ٘بثزاثزی یدرعت ثٝٚ  ٔٛسػ ٔقّٕبٖ  ٘ؾتٜ ثبؽت

 ؽٛدد  ثیؾتز اختٕبفی ٚ عجمبتی ٔی

ثٝ ٘ؾبٖ دادٜ اعت د تدزا٘ت ؽتٜٞٙت ٚ ٔبِشی ثب ٔمبٚٔت ٔقّٕبٖ در ثزاثز ترییز ٔٛاخٝ 

ٟٔٓ  یٞب اس چبِؼوٙٙتد  ٔقّٕبٖ در ايزاٖ ٘یش در ٔمبثُ ترییزات ٚ افالحبت، ٔمبٚٔت ٔی

ديٍزی وٝ ٕٔىٗ اعت در اخزای ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر در ايزاٖ پیؼ  يت، ٕٞزٍ٘ی ٚ ٕٞزاٞی 

( در 4339) 3تزثیت ٔقّٓ ثب ٔقّٕبٖ عٙتی اعتد ؽٕپ، اعپبروش ٚ تٕپّیٗ الٖیاِتلق فبرك

ای در دا٘ؾٍبٜ را  وٝ فضبی خبری، دٚرٜ حزفٝ ا٘ت بفتٝي دعتلمیمبت تٛد ثٝ ايٗ ٘تیدٝ ت

وٙت ٚ تالػ ثزای افالح ٔتارط اس عزيك افالح ثز٘بٔٝ تزثیت ٔقّٓ  ٚ ٘بٔغٕئٗ ٔی ارسػ وٓ

( را تأيیت 3119 ٚردد ايٗ ٔغبِقبت ٘ؾز وٛی ) ٔلتٚدی ثزای ٔٛفمیت پتيت ٔی ا٘تاس چؾٓ

ثٙبثزايٗ  "دٞٙتد ٔترعٝ ٚ خبٔقٝ اس دٚ خٙظ ٔتفبٚت ٘یغتٙت ٚ ثب ٞٓ رخ ٔی ترییزات "وٙت:  ٔی

-در رٚيىزد تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٝ ٔلٛر ثبيت ثٝ ٔمبٚٔت در ٔمبثُ ترییز ٘یش ا٘تيؾیتد يىی اس راٜ

ؽتٜ  یثٙت ٔزحّٝتٛاٖ اثزات ٘بؽی اس ٔمبٚٔت ٔقّٕبٖ را وبٞؼ داد، اخزای  ٞبيی وٝ ٔی

دٞت وٝ ٔقّٕبٖ ٘یبس  ( ٔمبٚٔت سٔب٘ی رخ ٔی3111) 9ٌزيٙجزي ٚ ثبرٖٚ ترییزات اعتد ثٝ افتمبد

در چٙیٗ ؽزايغی ثٝ لقت حفؼ ٚضـ ٔٛخٛد، ٔمبٚٔت  ٞب  ٖثٝ ترییز را درن ٘ىزدٜ ثبؽٙتد 

 حغبة ثٝ٘بؽٙبتتٝ، ٔجٟٓ، ٘بٔغّٛة ٚ حتی تٟتيت  ٞب  ٖدٞٙت چزا وٝ ترییزات ثزای  ٘ؾبٖ ٔی

ای ٚ أىب٘بت السْ ٞٓ ثزای ترییزات فزاٞٓ ٘ؾتٜ ثبؽتد ايٗ  وٝ ؽزايظ سٔیٙٝ ٚيضٜ ثٝ يتد  ٔی

ٞبی افالحبت، اس عزيك  ٘چٝ ثزای ٔقّٕبٖ  وٙٙت وٝ ٍٞٙبْ اخزای ثز٘بٔٝ ٔلممبٖ پیؾٟٙبد ٔی

تٛاٖ حظ أٗ ايدبد وزدد افالحبت پیؾٟٙبدی ٞزچٝ ثٝ ٔغب ُ ٔترعٝ   ؽٙب ٚ راحت اعت ٔی

اعت ٚ ٞزچٝ ٔقّٕبٖ ٚ دا٘ؾدٛ ٔقّٕبٖ، تٛد  تز زػيپذ لبثُثبؽت،  تز هي٘شدٚ ٔٛلقیت ٔلّی 

تٛاٖ  ثٙبثزايٗ ٔی؛ ٔؾبروت داؽتٝ ثبؽٙت ٔمبٚٔت وٕتز اعت ٞب ثز٘بٔٝدر عزاحی ٚ ٘لٜٛ اخزای 

                                                 
1. Dello-Iacovo 

2. Schempp, Sparkes & Templin 

3. Grinberg & Baron 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 4931تبثغتبٖ ، يبسدٞٓ، عبَ 14فقّٙبٔٝ ٔغبِقبت ثز٘بٔٝ درعی، ؽٕبرٜ        

 

 

 

83 

ت فّٕی أٞبی ت ققی ٔتؾىُ اس ٔغئٛالٖ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٚ افضبی ٞیثب تؾىیُ وبرٌزٜٚ

ٞبی ؽبيغتٍی ٔلٛر را  ؽتٖ ثز٘بٔٝ ٞبی اخزايی ٞبی تزثیت ٔقّٓ اعتب٘ی سٔیٙٝٔزاوش ٚ پزديظ

در  وٙٙتٜ ٔؾبروت فٙٛاٖ ثٝ ٘فقبٖ یذؽٛد وٝ  فزاٞٓ وزدد ترییزات سٔب٘ی ثب حظ تٛة ٕٞزاٜ ٔی

 تِٛیت ثز٘بٔٝ، اخزای  ٖ ٚ ارسؽیبثی  ٖ دتبِت داؽتٝ ثبؽٙتد 

 هٌبثغ
 ٘ؾز ٘ی(د 4999د تزخٕٝ ٔلٕتاثزاٞیٓ فتبحی )تبريخ ايزاٖ ٔترٖ(د 3119 ثزاٞبٔیبٖ، ارٚ٘ت )

 تٟزاٖ: ا٘تؾبرات ارعجبراٖد  تبريخ  ٔٛسػ ٚ پزٚرػ ايزاٖد(د 4993 لبسادٜ، احٕت )

 (د4934ثز٘بٔٝ درعی ّٔی )

اس   ٔٛسؽهی ٞهبی   (د تدبرة خٟب٘ی در سٔیٙٝ ٘ٛ ٚری4934تٛرا٘ی، حیترد  لبيی، أیزد ٔٙغمی، ٔزتضی )

ٞهبی   فقهّٙبٔٝ ٘هٛ ٚری   ٔٙؾز ؽیٜٛ تِٛیت، پذيزػ ٚ اخهزای ٘هٛ ٚری در  ٔهٛسػ فٕهٛٔی ايهزاٖد     

 د1-93(د 44د )19 د ٔٛسؽی

 (د 4931عٙت تلَٛ ثٙیبديٗ )

 د 1-43( 311) ٔدّٝ رؽت ٔقّٓد(د رٚيىزد فزٍٞٙی ثٝ  ٔٛسػ: 4993عزوبر را٘ید ٔلٕترضب )

تٟزاٖ: ٘ؾهز   تزثیت ٔقّٓ در ايزاٖ، صاپٗ، ٔبِشی،  ِٕبٖ، اٍّ٘غتبٖ، ٞٙت ٚ پبوغتبٖد(د 4934فبفی، احٕت )

 ٚيزايؼد 

(د ثزرعهی ٘مهبط لهٛت، ضهقف،     4993پٛر، ثیتب ٚ خجهُ فهبّٔی، خهالَ )    لقبة ٔب٘ی ثی ثی فؾزت،س

(، 94، عهبَ ٟ٘هٓ، )   ٔٛسؽیٞبی  فقّٙبٔٝ ٘ٛ ٚریٞبی فزارٚی ٔتارط ٞٛؽٕٙت،  ٚ تٟتيت ٞب فزفت

 د13-414سٔغتبٖ، 

اعالفبت  یفٙبٚر اس ٌیزی ثٟزٜ(د ثزرعی ٔٛا٘ـ 4933فزج اِّٟی، ٟٔزاٖد ٔقیٙی ویب، ٟٔتید فجبعی، رضب )

ٗ  ٚ ارتجبعبت در فزايٙت  تتريظ ٚ يبدٌیزی اس ديتٌبٜ دثیزاٖ ٘بحیٝ دٚ اعتبٖ لهٓد    ٚری فقهّٙبٔٝ فه

  11-11(د 44د )9: اعالفبت ٚ ارتجبعبت در فّْٛ تزثیتی

(د 43ٔغبِقبت ثز٘بٔٝ درعهید ) (د افَٛ ثز٘بٔٝ درعی ٔجتٙی ثز فبٚاد 4999فغبراٖ، ٔلٕتد  يتی، ٔلغٗ )

 د11-41

 د تٟزاٖ: ٔٛعغٝ اعالفبتد  سادی ٚ ِدبْ ٌغی تٍی در ا٘مالة ٔؾزٚعیت(د 4991وبتٛسيبٖ، ٔلٕتفّی )
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تزخٕهٝ ٔلٕهت يٕٙهی دٚسی عهزتبثی      ٚ خٛأهـد  ٞهب  فزًٞٙ ٔٛسػ ٚ پزٚرػ (د 3119وٛی، ِٛتبٖ )

 (د تٟزاٖ: ا٘تؾبرات عٕتد 4993)

 ترعٝد د تٟزاٖ: ا٘تؾبرات ٔٞبی حزفٝ ٔقّٕی فالحیت(د 4934ّٔىی، حغٗ )

(د رٚيىزدٞبی حبوٓ ثز ترییز در ٘ؾبْ  ٔهٛسػ ٚ ثز٘بٔهٝ درعهی ايهزاٖ: اس     4934د )اهلل ٘قٕتٔٛعی پٛر، 

 د 319-319(: 49ٚ  41)ٔدّٝ راٞجزد فزًٞٙد رٚيىزد ٟٔٙتعی تب رٚيىزد فزٍٞٙید 

عبوی ٟٔزٔلٕتی، ٔلٕٛدد، ٔٛعی پٛر، ٘قٕت اهللد، احٕتی  ٔٙٝد، فتری، فجبطد، فبدق سادٜ، فّیزضبد، 

 تٟزاٖ: دا٘ؾٍبٜ فزٍٞٙیبٖد  . طراحی کالى ثرًبهِ درسی ترثیت هؼلن(د 4939رضب)
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