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 هدیکچ
 ي اسه     يسگ يو دسناصت يسم يباسي  ناسكم و دنا هتفر تسدزا اه نآ زا يدادعت يرهش نورب و يرهش نورد صخاش رصانع ناصنع هب اه هرانم
   رد اتدسمع نارگسشهو پ .دزاس يم راكشآ ار يرهش صخاش رصانع و رهش خيرات زا يشخب اه هرانم يباي ناكم .دزاس راكشا ار اه هرانم
   يخيراست ياسه   هراسنم ناسكم راب نيتسخن يارب شهو پ نيا .دنا هدصمن هئارا ار يتاقيقحت هرانم يتانييزت و يكيتاتسا ،يخيرات ياه هزصح
 يفيصصت دانسا يسررب رد يسدنه ياه  ور هک تسا شسرپ نيا هب ييصگخساپ ددص رد هلاقم نيا .دزادرپ يم ناهفصا هدش  بيرخت
 ي اسه هداد زا  يسبيکرت  شهو سپ نيا ياه هداد ؟دشاب ناهفصا رهش يخيرات ياه هرانم ناكم هدننک راكشآ دناصت يم هنصگچ يريصصتو
 ناكم ،دصجصم عضو يناديم يسررب اب .دش يسررب يخيرات فلتخم ياه هرود يريصصت و يفيصصت دانسا .تسا يناديم و يا هناخباتک
   ناهفسصا دسيدج هشقن يور رب اه نآ يلعف ناكم نينچمه .ديدرگ صخشم ناخاضر ديس هشقن يور رب ناهفصا هدش بيرخت ياه هرانم
  ياسه هرانم و دصجصم ياه هرانم ناكم يباياج هب ناهفصا ياه هرانم ددعت نتفرگ رظن رد اب ات تسا نآ رب شهو پ نيا .ديدرگ راكشآ
 .تسا هدصب هتفر تسدزا ياه هرانم ناكم هدننک راكشآ رگيدكي اب هسياقم رد يريصصت و يفيصصت دانسا .دزادر ب ناهفصا هدش  صمارف
 .دنا هدصب صخاش ياهانب رانک رد ناهفصا رهش هتفر تسدزا ياه هرانم رتشيب هک درک راكشآ شهو پ نيا ياه هتفاي
 
 .یرهش صخاش رصانع ،یریوصت و یفیصوت دانسا ،هدش  بیرخت یاه هرانم ،هرانم یبای ناکم :یدیلک تاملک

 
 

 

                                                           
 ناریا یاه هرانم رد تخاس یروانف و هسدنه" هلاسر نیا مان .تسا نارهت هاگشناد ، شیک یييملا نیب سیدرپ رد یحور اروفص یرتکد هلاسر زا هتفرگرب قیقحت نیا -7
 .تسا ماجنا لاح رد گیب یلو امین رتکد و نایرهاظم دماح رتکد ییامنهار هب .تسا "(ناهفصا ناتسا رد درفنم یاه هرانم هعلاطم دروم هقطنم)
 valibeigin@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -7
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 همدقم
    روصاني زا یوکی .توسا هدوب یرهش صخاش رصاني یاراد هراومه هرود راهچ رد ندوب تختیاپ لیلد هب ناهفصا رهش
  اوه   نآ زا یرایوسب نوونکا  هوک   توسا هتشاد دوجو هرانم یدایز دادعت ناهفصا رهش رد .دنتسه اه هرانم یرهش صخاش
   هتوسه یرویگ   لکوش .دزادروپب هتفر تسدزا یاه هرانم نالپ ییامناج هب هک تسا نآ یپ رد شهوژپ نیا .دنا هدش بیرخت
 ، هویوکاک ، ناویرایز)هرود 0  رد ناهفوصا   .توسا هدووب دور     هدونیاز هیوشاح رد یمالوسا هرود زا لوبق ناهفصا رهش هیلوا
  ینووماریپ یاهانب یفرعم تهج هک یرهش صخاش رصاني زا یکی .(7 لودج)تسا هدوب تختیاپ (هیوفص و نایقوجيس
      و ناهفوصا رهوش رد نوگاونوگ تالووحت لویلد هب .دندوب اه هرانم تفرگ یم رارق هدافتسا دروم رگید یاه یربراک زین و
 .دندش بیرخت اه هرانم نیا زا یرایسب یرهش نیون یاه هعسوت

 
 یقوجيس هرود نیتسخن یاه هدس هرود مالسا زا شیپ هرود

   
 یويهپ هرود راجاق هرود هیوفص هرود

   
  فلتخم یاه هرود رد ناهفصا یریگ لکش ریوصت :1 ریوصت

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای و یگنهرف ثاریم نامزاس :عبنم

  یاراد ییاوه   نآوکم .دونک یم صخشم رهش رد ار هژیو شزرا یاراد یاه ناکم هاگیاج هتفر تسدزا یاه هرانم یبای ناکم
     ندوش راکوشآ روگید یووس زا .دندش یم هتخاس نآ رد رهش ینامدای یاهانب اتدمي هک دنا هدوب ییاه نآکم هژیو شزرا
 .دشاب رهش هدش شومارف یرامعم خیرات زا یشخب فرعم دناوت یم هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم
 :دنتسه حرطم ریز یاه شسرپ اتسار نیا رد
         صخاوش هوبترم دونيب دووجوم روصاني هویاپ روب ناهفوصا رهش هتفر تسدزا یاه هرانم یبای ناکم هب ناوت یم هنوگچ .7
 ؟تفای تسد دوجوم ،یرهش
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    کومک ناهفوصا هوتفر  توسدزا یاه هرانم ناکم یزاس راکشا هب دنناوت یم هنوگچ هتشذگ یفیصوت ،یریوصت دانسا  .7
 ؟دنناسر
  روثکا  هوک    دنتوسه یفیوصوت دانسا اه شهوژپ زا یهجوت لباق شخب .دنتخادرپ اه هرانم فیصوت هب یرایسب نارگشهوژپ
 1ندراش) دهد یم هئارا هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم ااب رد یيک یتايالطا دانسا نیا .دنوش یم اه همانرفس لماش اه نآ
 1 سویراوئلوا) (2597 1 هنطيوسلادامتيا) (5097 1 نووسناس) (0097 1 هوینروات) (5907 1 ندونالف) (3297 1کيملا) (0097
7 1رتووسلوه) (0397 1هوولاوالد) (4397  (4097 1رووفپمک) (4397 1تووسوک) (4997 1یتووولریپ) (7297 1اوووفالوید) (059
 .(4997 1یتولریپ) (3597 1کالوپ)
 و انب هراب رد یخیرات و یيامتجا یاهدادیور هب اتدمي دانسا نیا .تسا یخیرات دانسا لماش اه شهوژپ زا رگید یشخب
 (5297 1ندراووش & ااوونج .ع .س .م) (7097 1یداووبآ) (3097 1نویاوومه) دوونا هتووشاد یتاراووشا نآ نوووماریپ طیووحم
7 1یخورفام)  1دمحا) (7297 1رفرنه) (3797 1رادگ & 1وریس 1رادگ .ی) (3297 1یراصنا) (0297 1ییامه) (909 039
 .(3597 1یناهفصالا) (4097 1یدهم) (7597

   هداد هوئارا اوه هرانم یریگرارق ناکم ااب زا یتايالطا رتمک هک دنتسه دوجوم اه هرانم نیا اب طابترا رد زین یرگید دانسا
 یا ه زرول و یا ه زاوس لیيحت یاه هبنج ثحب هب ناوت یم تسا هدش ثحب رتشیب اه هرانم هرابرد هک یمیهافم هيمج زا .دنا
   زا هتوسد نیروخآ .(Bayraktar & Calik, 2018) (Osman & Aly, 2018) (Nohutcu, 2019)    .دروک هراوشا اوه  هراونم
  یراومعم رصاني نیا اب طبترم یسایس ای و یگنهرف یاه هبنج رتشیب هک درمشرب یتايالطا لماش ناوت یم ار اه شهوژپ
 .Jonathan M)    توسا هدوش هراوشا اوه  هراونم یریگرارق ناکم هب کدنا رایسب دانسا نیا رد .دنا هداد رارق ثحب دروم ار

Bloom, 1991; jonathan m bloom, 2003) (Serhatoğlu & Livaoğlu, 2019) (Vitti, 2017).. 
    یاوهانب هوک یداروفا و  اوه  همانرفوس ، یخیراوت یاه ااتک لماش وس کی زا یفیصوت دانسا هیاپ رب شهوژپ نیا یاه هداد
 نی     ونچمه .توسا هدوش هداوهن روگید یوس زا یخیرات ،ییایفارغج یاه ااتکو دنا هدرک فصو ار ناهفصا رهش یخیرات
   رد هدافتوسا درووم یاه هداد زا رگید یشخب هدننک وگزاب اه سیکسا و یمیدق یاه هشقن ،اه سکي لماش یریوصت دانسا
  یاوه   هراونم .درویگ یم رارق یسررب دروم یزورما ناهفصا رهش ییایفارغج هرتسگ رد شهوژپ نیا .دنتسه شهوژپ نیا
 نیا رد شهوژپ شور .تسا هدش هراشا اه نآ هب یفیصوت ای یریوصت دانسا رد هک دنتسه ییاه هرانم هیيک ااختنا دروم
 یم یریوصت و یفیصوت دانسا یاه هداد یا هسیاقم هعلاطم .تسا یریوصت دانسا رانک رد یفیصوت دانسا زا هدافتسا هلاقم
 ،ییا ووه ی اوه  سوکي  ،اوه هشقن لماش هتشذگ یریوصت دانسا .دشاب هتفر تسدزا یاه هرانم یاه نآکم هدننک راکشآ دناوت
           دونناوت یوم رهوش رد دووجوم هوبترم دونيب صخاوش روصاني ندووب صخوشم اب یرهش رظنم یاه سکي و اه سیکسا
    زا یدادوعت زوونه هتوشذگ ی اوه سیکسا و ریواصت زا یخرب رد .دنشاب یرهش هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم هدننکراکشآ
  یباوی    ناوکم هوب یدودوح ات ناوت یم یخیرات یاه سکي یور رب دوجوم طباور اب دنتسه اجرباپ هتفر تسدزا یاه هرانم
  یاوه   هراونم زا کویره ناکم ،هدننک راکشآ دنناوت یم یدودح ات یفیصوت دانسا رگید یوس زا .تفای تسد اه هرانم نیا
 .دنشاب هتفر  تسدزا
                                                                                                           یموهفم و یرظن درکیور
 ، یوسمش هموظنم ،نیمز حطس یور رب ار نآ یزیچ هک تسا یکیزیف یاضف رد هطقن ای تیعقوم کی ،ایفارغج رد ناکم
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 ، ییاویفارغج  ضروي و  لووط زا  یوصخشم جوز اب ،قيطم لحم کی .دنک یم لاغشا ،رشب سرتسد لباق ِریتسه ناهج ای
  اوی ،( یناوهج  کویتدوئي  هناماوس  لوثم)  هویاپ  یوضیب  هاگتوسد ،(یورک تاصتخم هاگتسد لثم) یتراکد تاصتخم هاگتسد
 رگید یناکم اب طابترا رد هیحان ای ناکم کی لحم ،یبسن لحم کی .(33397 ،یدمتعم)دوش یم نییعت هباشم یاه شور
 تسا ،یزاجم ای ینیي تروص هب ،اضف زا یتمسق یانعم هب ناکم ای یاج .«نارهت قرش لامش یرتمويیک 9» ًاالثم ،تسا
  طوسوت هک اضف زا یصخشم شخب ینعی .دوش یم فیرعت ،دریذپ یم تروص نآ رد هک ییاهدادیور ای دربراک هیاپ رب هک
 ینوکسم نامتخاس کی دناوت یم یناکم نینچ .دشاب هتفای صیصخت زیچ ای درف نآ هب ای دشاب هدش لاغشا یزیچ ای درف
  ناوکم  اوی  یاوج ، نیعماون  اوی  نیوعم  یاوهزرم  اوب اضف زا هیحان ره هب عقاو رد  یرگشدرگ هبذاج کی ای دشاب یرادا ای
  و روروس)تسا  یوبري  هوشیر زا « ناوکم» هياو  اوما ،تسا یويهپ هشیر زا و هدوب یسراپ «یاج» ای «اج» هياو .دنیوگ یم
 .(3397 ،یهاگراب
  طیوحم و  ناوسنا شنک  هرب نینچ  ه و اه یگژیو ،اهدنیارف ،اه هدیدپ ینامز و یناکم یگدنکارپ یسررب هب ناناد یفارغج
 و  ناوهایگ ، اووه و اآ ، توشادهب ،داصتقا هيمج زا فيتخم تايوضوم ریثمت تحت ِرناکم و اضف رثا ناوني هب وا تسیز
  دوناوت  یوم  شنویچ  کوی رد  اویفارغج .تسا یا هتشر ارف و یا هتشر نایم یشناد ایفارغج ور نیا زا  دنزادرپ یم ،ناروناج
 و  یراومعم رب یدایز دح ات یلوا .یعیبط یایفارغج و یناسنا یایفارغج :دوش  یسقت یيصا هبعش ود هب هدرتسگ روط هب
  رطاوخ  هوب  ناوکم و  اوضف وا  ذووفن  زوین و دوش یم تیریدم و هدهاشم ناسنا اب هک- تسا زکرمتم اضف داجیا یگنوگچ
 و  ندومآ  دووجو هب یگنوگچ و یعیبط تسیز طیحم یسررب هب یمود .دیاسرف یم نآ هب شا یزادنا گنچ و یریگراک هب
 ود نیا زا یدنیآرب ناوني هب .دزادرپ یم یيولوفروموئي و ،اآ ،کاخ ،یتسیز هخرچ و یهایگ ششوپ ،اوهو اآ لخادت
  ماون  یوطیحم  توسیز  یاویفارغج  هوک  توسا  هدومآ  دویدپ  یمووس  هزووح ، تواوفتم  یاوه شور زا هدافتسا اب و هزوحریز
 .(3397 ،یقرط نایطباض و داباردص یيیيج)دراد
  ترووص  یوفارغج رد  عاومجا  کوی زونه و تسا لدج و ثحب دروم  يي نیا یاميي هیيک نایم رد فیرعت رد ایفارغج
   توسا ایفارغج ییایوپ رب لاد هک  یروخ یمرب یفيتخم فیراعت هب ایفارغج  يي خیرات هعلاطم اب هراومه و  تسا هتفرگن
  ساویقم و ، هيوصاف ، ناومز ،ناکم ،اضف هيمح زا یسانشاتیگ یيصا  یهافم رب هیکت فیراعت نیا همه رد یيصا هتکن یلو
  راوهاا  ییاویفارغج فیراعت دروم رد دنناوت یم یناسک اهنت " .درادن یقیقد فیرعت  ه یناسنا ییایفارغج نیاربانب  تسا
 رد  اویفارغج . دوشاب قیقحت رب ینتبم هک دنشاب هتشاد یشهوژپ و یميي تالجم ای یناهج حطس رد یا هلاقم هک دننک رظن
 و  تسا هتفرگن تروص یفارغج رد عامجا کی زونه و تسا لدج و ثحب دروم  يي نیا یاميي هیيک نایم رد فیرعت
 یيصا هتکن یلو  تسا ایفارغج ییایوپ رب لاد هک  یروخ یمرب یفيتخم فیراعت هب ایفارغج  يي خیرات هعلاطم اب هراومه
  نیارباونب   توسا  ساویقم و ، هيوصاف ،نامز ،ناکم ،اضف هيمح زا یسانشاتیگ یيصا  یهافم رب هیکت فیراعت نیا همه رد
  هوک  دوننک  روظن  راوهاا ییایفارغج فیراعت دروم رد دنناوت یم یناسک اهنت " .درادن یقیقد فیرعت  ه یناسنا ییایفارغج
  و هموشچ هد  یدمحم)دوشاب  قویقحت  روب  یونتبم هک دنشاب هتشاد یشهوژپ و یميي تالجم ای یناهج حطس رد یا هلاقم
 .(3397 ،ناراکمه
  یوعیبط  یاوه هدیدپ ،یناکم (لیيحت و هیزجت) یواکاو :زا تسا ترابي ییایفارغج یاه شهوژپ رد یخیرات تنس راهچ
  هوطبار و  ناوسنا هعلاطم ،(قطانم و نکاما) یا هقطنم تاعلاطم ،(یگدنکارپ هراب رد یا یسررب ناوني هب ایفارغج)یناسنا و
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 رد  هوک  توسا  رویگارف  هومه  یطابوضنا و  ظن نیون یایفارغج ،دوجو نیا اب .تسا نیمز مويي رد شهوژپ و ،نیمز اب وا
  ناوشیاج و  اوهزیچ  هوب  روصحنم  اوهنت و هدوب تعیبط و ناسنا یاه یگدیچیپ همه و نیمز کرد لابند هب تسخن هجرد
 .(3397 ،ناراکمه و یمشاه)دشاب یم زین درک دنهاوخ و هدرک رییغت هنوگچ هک نآ دروم رد هکيب ،تسین
  یاویفارغج و  یناوسنا یایفارغج یيصا هخاش ود هب ،«یکیزیف مويي و ناسنا نایم یيپ» ناوني هب یراگن نیمز ای ایفارغج
 و  ناوسنا  لوباقتم  طوباور   ويي  هدروک  ناویب شالبالود لادیو هک روط نامه ناوت یم ار ایفارغج .تسا هدش  یسقت یعیبط
 زا  شگنهروف ساسارب ناسنا و دهد یم رارق ناسنا رایتخا رد ار ییاه ناکما تعیبط هک دنک یم نایب یو .تسناد تعیبط
 و تسا هدش دراو فیرعت نیا هب یرایسب یاهداقتنا ریخا یاه ههد رد هک تشاد هجوت دیاب هتبلا ،دنک یم یرادرب هرهب اهنآ
  ققحم)توسا   هوتفرگ رارق ییایفارغج فیراعت همه زکرم رد دازآ رازاب داصتقا ،تخاسزاب موهفم ،یسایس داصتقا هزورما
 .(3397 ،ناراکمه و بسن
   هعلاطم دروم هقطنم
  رواونهپ ناتسا نیمشش ناهفصا ناتسا .دشاب یم ناهفصا رهش ناتسا نیا زکرم .تسا ناریا زکرم رد یناتسا ناهفصا ناتسا
  هوقیقد 90 و  هوجرد 49 نیب عبرمرتمويیک 532547 دودح یتحاسم اب ناتسا نیا .تسا ناریا تیعمجرپ ناتسا نیموس و
  فوصن  یقروش لوط هقیقد 79و هجرد 00 ات هقیقد 59 و هجرد 30 و اوتسا طخ یلامش ضري هقیقد 27 و هجرد 09 ات
  یاوه  ناتوسا  هوب  لاموش زا ،یبونج ناسارخ و دزی یاه ناتسا هب قرش زا ناهفصا ناتسا .تسا هدش عقاو ،چیونیرگ راهنلا
 و  هویويیگهک  یاوه  ناتوسا  هوب  اوونج زا ،یرایتخب و لاحمراهچ و ناتسرل یاه ناتسا هب ارغ زا ،یزکرم و  ق ،نانمس
  رهوش  یونیمخ و دابآ فجن ،ناگیاپيگ ،ناشاک ،ناهفصا ناتسا نیا یاهرهش نیرت  هم .تسا دودحم سراف و دمحاریوب
 دنشاب یم

 
 /https://www.researchgate.net :عبنم  ناهفصا ناتسا تعقوم :1 هشقن
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 ، نوروک و  نارویت ،تشدنایم و نیئوب ،راوخرب ،ناهفصا ،ناتسدرا ،لگدیب و نارآ :زا دنترابي ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش
 ، رهوش  نودویرف ، ندویرف ، ناوقاهد ،اضرهش ،همیم و رهش نیهاش ،مریمس ،کنابایب و روخ ،راسناوخ ،رهش ینیمخ ،ناگداچ
  یاوه  هراووید ،یا  هزورویف یاهدبنگ ِرناتسا ،ناهفصا .زنطن و دابآ فجن ،نییان ،هکرابم ،ناجنل ،ناگیاپيگ ،ناشاک ،ناجروالف
  ناتوسا  نیموشش و تیعمجرپ ناتسا نیموس ناتسا نیا .تسا ناریا زکرم رد ریظن  ک یاهانب و فورعم یاه لپ ،یمیيسا
 و  اوه   یونمرا زا  یکدونا  تویعمج و  اوه یجرُاگ ،یرایتخب یاهرل زا ،اه سراف رب هوالي ناتسا تیعمج .تسا ناریا روانهپ
  لویلد هب هتشذگ یاه لاس رد هک تسا نابایب و ریوک زا هدیشوپ نآ تحاسم زا یگرزب شخب .دوش یم لیکشت اه یدوهی
  رد و کوشخو   مروگ اوه    ناتوسبات رد ناهفوصا ناتوسا ینابایب یاه شخب  .تسا هدش هدوزفا اه نآ تحاسم هب  یلاسکشخ
   ناوگِتداچ و رهوش  نودویرف ، نندویرَاف ، راوسناوخ ،مُاریمِتس دننام ناتسا نیا یناتسهوک یاهرهش .تسا درس رایسب اه ناتسمز
  یاهرهوش زا  یوکی و روشک تیعمجرپ رهش نیموس و روانهپ رهش نیموس ناهفصا .دنراد اويطم و لدتعم ییاوهو اآ
  ندومت  رهاوظم  نیروت  گرزوب زا و  یمالوسا و یناریا یرامعم دهم رهش نیا .تسا یجراخ نارگشدرگ هجوتدروم یيصا
  دویبایب زیگنا تاریح و ابیز یرامعم اب یخیرات ییانب دیناوت یم رهش نیا ی هشوگ ره .تسا هدوب نوگانوگ راودا رد ناریا
 و  اهدوبنگ ، هدیوشوپرس  یاوه لپ رهش ناهفصا .دنا هدش تبث وکسنوی رد رشب یخیرات ثاریم ناوني هب اه نآ زا یخرب هک
  وپاوق  یلاوي ترامي و هیرصیق ردرس ،ماما دجسم ،هلا فطل خیش دجسم هک ناهفصا ناهج شقن نادیم .تسابیز یاه هرانم
  خاوک ، ووجاوخ  لوپ ، لوپ هس و یس ،نابنُججرانم .تسا رهش یيصا یاه هبذاج زا ،نآ یتنس رازاب اب هداد یاج دوخ رد ار
  نیروت  گرزوب و  ناگدونرپ  غاوب ، کوناو  یاوسیيک ، غاوبراهچ ،اه لگ غاب ،تشهب تشه ترامي ،ناگدنرپ غاب ،نوتس لهچ
  عوبرم  رتموويیک 293047  دودوح  یتحاوسم اب ناهفصا ناتسا .دنتسه زیگنا هرطاخ ِررهش نیا یاه یندید زا ناریا مویراوکآ
 79و  هوجرد 00 ات هقیقد 59 و هجرد 30 و اوتسا طخ یلامش ضري هقیقد 27 و هجرد 09 ات هقیقد 90 و هجرد 49 نیب
  هوب  لاموش زا  توسا  هدوش  عوقاو  نارویا  زوکرم رد  هوک ناتسا نیا .دراد رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط هقیقد
  ناتوسرل  یاهناتوسا هب قرش زا ،دمحاریوب و هیويیگهک و سراف یاه ناتسا هب اونج زا ،نانمس و  ق ،یزکرم یاه ناتسا
 ، رهوش 45 ، ناتوسرهش 27 یاراد  ناتوسا نیا ،یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب .تسا دودحم یرایتخب لاحمراهچ و
 .تسا ناهفصا نآ زکرم و ناتسهد 577 و شخب 29
  یناتوسهوک ی اوه    نیمزروس اوب ار نارویا تالف قرش عافترا  ک یاهتمسق هک تشاد ار یيپ شقن ناهفصا ،شیپ راودا رد
 ،     قروش کوشخ یاووه ناگتوسخ و ناوگدزامرگ و ارغ ناتسهوک ناگدزامرس قارطا یارب و تخاس یم طبترم ارغ
 ،     نایوشنماخه یهاوشنهاش هرود و اوهدام توموکح هرود یونعی ، مالوسا زا لبق ناهفصا زا .دوب یبويطم و بسانم لحم
  هوچنآ . توسا هدنامن یاج رب یهجوت لباق راثآ ،اه هرود نآ زا و تسین تسد رد یدایز تايالطا نایناساس و نایناکشا
  تویعقوم و تیمها و فرط کی زا ناریا یزکرم کشخ یاه هوک و اه نابایب نایمرد ناهفصا هگيج رارقتسا ،تسا  يسم
      نارویا رووشک تمدوق و هقباوس هوب ار نآ هقباس و خیرات ،رگید فرط زا ناریا روانهپ تالف زکرم رد نآ  اخ یطابترا
 هتشاد عالطا نآ زا اه یيباب هک تسا هدوب یکلامم یقرش دح ناهفصا ،اهدام یهاشداپ ییاپرب زا شیپ .تسا هدرک طبترم
 .تسا هدوب (ناشنا) ای (نازنا) هیحان وزج یوق لامتحا هب و دنا
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 اههتفای

 شهوژپ یاه هتفای
  ندووب یفاکان و وس کی زا اه نآ ییامناج تهج رد ریواصت زا یخرب تیفیک ندوب نییاپ لماش شهوژپ نیا تیدودحم
  دوناوت یم یریوصت دانسا رانک رد یفیصوت دانسا زا هدافتسا .تسا هدش هتفرگ ناهفصا رهش زا هک تسا ییاهدنس دادعت
   دانوسا ریوسفت  شور دونچ زا یا ه    ونومن .دوشاب یرهوش نورد هوتفر   توسدزا یاوه هرانم یبای ناکم لکشم هدننک فرطرب
 .تسا هدش هدروآ ریز رد هتفر تسدزا یاه هرانم یزاس راکشآ یارب یریوصت
 :لوا شور
  نوگاونوگ ی اوه    هرود رد ناگدنوسیون و ناحایوس طوسوت اه هشقن ،یمیسرت ،یفیصوت دانسا ساسا رب ادتبا شور نیا رد
    دانوسا و دووجوم یاوه     هراونم ناوکم زا هدافتوسا اوب نانیمطا یارب نآ زا سپ .دش صخشم هتفر نیب زا یاه هرانم ناکم
     اوب یمیوسرت و یریووصت دانوسا دید هیواز ساسارب سپس .دیدرگ صخشم Google Earth رد اه هرانم ناکم یریوصت
    زا سوپ .دوش هدوننک تشادرب لحمو هنحص دید هیواز یزاسزاب رد یعس و هتفرگ رارق لحم نآ رد رازفا مرن زا هدافتسا
 .دشاب یم ناسکی ریواصت یمامت رد اه یراذگ هرامش .(7 لودج) دیدرگ راکشآ قیقد تروص هب اه هرانم ناکم نآ
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 (زبس گنر) ناهفصا رهش دوجوم یاه هرانم (زمرق گنر) ناهفصا هتفر تسدزا یاه هرانم

 هکرس-9 یجنرب هت-7 خاشاپ-7
 دجسم -3 دوعسم ناتسربق -2 یگنز ناطيس ناتسربق -5 هعمج دجسم -0  ييا هجاوخ-0
 هیماظن هسردم -3 ناخرداهب
 هيک -77 ریجروج -77 هیيیيامسا -47
 -37 سانشان -37 هناخلوارق -27 سانشان -57 تیالو نوراه -07 اهرطاش -07 ناتسرهش-97 
 سانشان

 نارتخد لهچ-7 هناخشوقاب-7
 هفایضلاراد -0 نابراس -9
 هعمج دجسم -5 تشدرد -0
 هاش دجسم -3 یيي -2
 غابراهچ هسردم -3

 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم  یریوصت دانسا رد ناهفصا یاه هرانم یبای ناکم :2 ریوصت
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 :مود شور
   رد (هناخوشوق غاوب هرانم -7) دوجوم صخاش هطقن کی ادتبا .دوش یم لمي یطخ یبای نورد ساسا رب شور نیا رد
 و  یويي-2  ) دووجوم هراونمود ات صخاش هطقن زکرم هب هریاد ود سپس .دوش یم ااختنا دیدج هشقن و یمیدقریواصت
 غاب هرانم -7) صخاش هطقن زکرم هب هریادود نآ زا سپ .C2:(1,1-6),C1:(1,1-7))) دوش یم  یسرت (هعمج دجسم -5
 رب لحارم نیمه ییاهن هيحرم رد .(C1:(1,1-16),C2:1,1-10)) دوش یم  یسرت (57/47) لوهجم هطقنود ات (هناخشوق
     هوشقن رد دووجوم تبوسنود اوب 10 و7  هرویاد ود عاعش تبسن نآ زا سپ .دوش یم یزاس هدایپ یزورما ی هشقن یور
    توسا هدووب لووهجم یاه هرانم یریگرارق ناکم نامه هک لوهجم یاه هریاد عاعشود یاه تبسن .دیآ یم تسدب دیدج
  تبوسن و 54 ،7  هوب 02 ،7  اوب دوب ربارب هشقن هب سکي رد دوجوم هرانم ات صخاش هطقن هيصاف تبسن .دیآ یم تسدب
 9,24  ددوي هب ?/15,12 = 1,74/1,06 هلداعم نتشون اب .دوب 77 ،07 ربارب سکي رد لوهجم یاه هرانم ات صخاش هطقن

   هدازماوما ناوکم و     دوش راروکت لومي نیومه رگید لوهجم هرانم یارب .دوب 16 هرانم ناکم هدنهد ناشن هک  یتفای تسد
 .(9 لودج) تسا یقاب زونه نآ زا یرتم 0 یا هیاپ هک درک راکشآ ام یارب ار (11) لیيامسا
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 ریاود
 یمیسرت
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 سکي
 ییاوه

 

4 
 
 سکي
 رد ییاوه
 نالپ تلاح

 یطخ یبای نایم ساسا رب یبای ناکم :3 ریوصت
 3397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زا  اوه      یوسرت نیروت یمیدوق .دویدرگ راکشآ ناهفصا ناتسا هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم یریوصت دانسا یسررب زا سپ
       و یفیوصوت دانوسا هویوش ود زا هدافتوسا اوب هولاقم نیا رد .(2 لودج)(5 لودج) تسا یوفص هرود هب طوبرم ناهفصا
  اوه  همانرفوس  ،اوه    ااوتک لماوش شهوژوپ نیا یفیصوت دانسا .دش هتخادرپ هتفر تسدزا یاه هرانم یبای ناکم هب یریوصت

10 

1 

6 

6 

7 16 
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   یوخرب هوک اه هشقن نیرت یمیدق .دشاب یم اه هشقن نیرت هدش هتخانش و (3 ،2 ،5 لودج) یریوصت دانسا و (0 لودج)
 رد  یوسور  ناویماظن تئیه طسوت هک یدعب هشقن .تسا م 4037 لاس زا لاکساپ هشقن .دشاب یم صخشم نآ رد اه هرانم
    تویاهن رد .توسا هدوش هیهت م 4737 لاس رد ناخاضردیس هشقن .تسا هدش هیهت ناهفصا زا م4037 لاس و راجاق نامز
 گنر هب هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم و زبس گنر هب دوجوم یاه هرانم ناکم .تشگ راکشآ هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم
 .دنا هدش صخشم زمرق

 
  ناهفصا رهش (زمرق گنر) هتفر تسدزا یاه هرانم و (زبس گنر) دوجوم یاه هرانم ناکم :4 ریوصت

 3397 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

    رووضح لویلد هوب .دننک یم نشور شتآ نآ یور هک تسا یصخشم لحم یانعم هب و دیآ یم «ران» هميک هشیر زا هرانم
  اوه هرانم :اه هرانم راتخاس .تسالاب ناهفصا یاه هرانم رامآ دنتشاد یرامعم عون نیا هب یا هقالي هک نایوفص و نایقوجيس
 نارفاسم یارب امنهار یيون ،عافترا لیلد هب اه هرانم نوچ دوب مويعم  ه نآ لیالد .دندش یم هتخاس اهرهش نورد ًاالوصا
    ریوسم دووخ یویالط هيعش اب هک دش یم نشور اه هرانم نیا یور نایتشترز سدقم شتآ مالسا زا لبق .دندوب ناحایس و
     ماود روپ رایوسب اوما دنوسر یم رظن هب لداعت  ک و رغال یرصاني هک نآ دوجو اب اه هرانم .درک یم صخشم ار اه ناوراک
 و یطورخم لکش ًاانمض .تسناد ناراب و فرب رويب رتمک ذوفن و نآ ماب تیدودحم رد ناوت یم ار ماود نیا تيي .دندوب
       توشگرب و توفر تاناوسون اذوج اوب هولزلز عوقو هک یتروص هب ،تسا هلزلز ربارب رد تمواقم لماي ،نآ یا هناوتسا
 :اهدجسم و اه هرانم .دوش یم  ک هلزلز زا یشان تاناسون نازیم زا دوخ یناقوف زارت ات فک زارت زا ،هیاپ یشرپ یاهورین
  هوب مالسا ندمآ و مالسا روها زا دعب اما داد یم ناشن مدرم هب کیدزن و رود لصاوف زا ار دجاسم لحم اه هرانم رارقتسا
   عاوفترا اوب یا  هراونم ،دوب «یميید دجسم» شمان رد هک ناهفصا  یيگ دجسم .دش اه نذؤم یارب یهاگیاج اه هرانم روشک
         تبوسن ناویرومیت هوب ار شبیروخت یدادوعت و لووغم هوب ار نآ بویرخت عبانم زا یضعب هک تشاد رتم دصکی زا شیب
  شالوت و هدیسر یيم تبث هب یگنهرف ثاریم نامزاس یراکمه اب هرانم 27 رضاح لاح رد :ناهفصا یاه هرانم .دنهد یم
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  .دراد ار رووشک رد اپرس یاه هرانم نیرتالاب ناهفصا ناتسرهش یرامآ رظن زا .دنسرب اکیرمآ رد وکسنوی تبث هب هک هدش
    نآ حلاوصمرد یراکوش تاوناویح    روس زا هدافتوسا شيیولد هک «خاش» مان هب دوب یا هرانم ناهفصا رد نایرومیت هرود رد
      سدووقوم شوتآ مالوسا زا لوبق دوشیم هدافتسا اهنآ زا یناب هدید جرب ناوني هب هک یرهش نورد یاههرانم .تسا هدوب
    .دونک صخوشم ناویناوراک یارب ار روبي ریسم تسناوتیم ییالط یاه هيعش نیا هک دشیم نشور اهنآ یور نایتشترز
   یناوسربآ  توسیس و یتینما ظاحل زا اههچوک و رهش ندوب چیپ رد چیپ و گنت تفاب هب هجوت اب ، یدق رد اه هرانم دربراک
    و رود لوصاوف زا ار دجاوسم لوحم اه هرانم رارقتسا .دوب اآ زاب یاه لاناک یوس زا اه لاناک زا اآ لاصحتسا ناکما و
    یوخرب ساوسارب .دوش « اوه  نذؤوم»  یاروب یهاگیاج اه هرانم ،مالسا نییآ روها زا دعب اما داد یم ناشن مدرم هب کیدزن
      هوک توشاد روتم دوص کوی زا شیب عافترا اب یا هرانم ،دوب یميید دجسم زاغآ رد هک ناهفصا  یکح دجسم ،اه شرازگ
  ناوشن ، ییاوههرانم نینچ دوجو .دنهد یم تبسن گنل رومیت هاپس هب یضعب و اه لوغم هب ار نآ بیرخت عبانم زا یضعب
  اوه     هراونم .دووب نانموشد لوباقم رد رهش زا عافد ماگنه رد یهد تمالي و یناب هدید زکرم کی ناوني هب اهنآ تیمها زا
 تیدودحم رد ناوت یم ار ماود نیا تيي .دنا ماودرپ رایسب ،دنسر یم رظن هب لداعت  ک و رغال یرصاني هک نآ دوجواب
    روبارب رد مواوقم یيماوي نآ یا هناوتسا و یطورخم لکش رگید فرط زا .تسناد ناراب و فرب رويب رتمک ذوفن و نآ ماب
      زاروت اوت فوک زاروت زا هویاپ یشرپ یاهورین تشگرب و تفر تاناسون اذج اب هلزلز عوقو هک یتروص هب  تسا هلزلز
 « قاوس»   کوی یاراد الاوب هب نییاپ زا اه هرانم ،یرهاا رظن زا .دوش یم  ک هلزلز زا یشان تاناسون نازیم زا دوخ یناقوف
   لویلد هوب هتشذگ یریوصت دانسا .دنیوگ یم هرانم «هاگويگ» نآ هب هک  یروخ یم رب قوط کی هب نآ زارف رد هک دنتسه
      ناوکم هدوننک راکوشآ دونناوت یوم ، دنتوسه اجرباپ زونه اه نآ زا یخرب هک یرهش هبترم دنيب صخاش رصاني ندوب اراد
  نالوپ دش شالت هسدنه شناد زا یریگ هرهب و توافتم هویشود اب هلاقم نیا رد .دنشاب هتفر تسدزا یاه هرانم یریگرارق
   دنتوسه ناویامن یریوصت دانسا نیا رد اه هرانم زا یخرب رگید یوس زا .ددرگ صخشم هتفر تسدزا یاه هرانم ییامناج
    هوب کومک دووجوم   صخاوش روصاني ی هیاپ رب هلاقم رد هدش هئارا یسدنه یاه لیيحت .تسین اه نآ زا یرثا هزورما هک
 یخرب یدودح ناکم یفیصوت دانسا زا یخرب رد رگید یوس زا .درک یزورما یاه هشقن رد اه هرانم رارقتسا ناکم نتفای
  هوتفر  توسدزا یاه هرانم رت قیقد یبای ناکم هب یریوصت دانسا رانک دناوت یم هک  تسا هدش هراشا هتفر تسدزا یاه هرانم
 .دناسر کمک
       ناوکم اذول دونا هوتخادرپ یریووصت اوی یفیصوت دنس کی یور زا اه هرانم نیا یدودح ناکم هب اهنت نارگشهوژپ رگید
    یباوی ناویم شور زا یرویگ هرهب اب راب نیتسخن یارب ،هلاقم نیا رد .تسا یدودح دانسا رگید رد هدش هراشا یاه هرانم
     لویيحت دونناوت یوم نارگوشهوژپ رگید .دش راکشآ هتفر تسدزا یاه هرانم ناکم ،یریوصت دانسا هسیاقم شور و یطخ
     سوکي موويي اوب طبتروم ی اوه شناد رگید ییوس زا .دنهد هئارا اهرهش ریاس یاه هرانم یارب ار هلاقم نیا رد هدش هئارا
  هوتفر    توسدزا روصاني یباوی ناکم هب ناسر یرای رگید یاهرازبا زا دناوت یم یرتمارگوتف شناد نوچمه ییاوه یرادرب
 .دنشاب یرهش
 عبانم
 .نامجرتم و نافلؤم تکرش :نارهت .(.Trans 1یوزنم .ن .ع) (همجرت)  یساقالا هتفرعم یف  یساقتلا نسحا .(7597) .ا .م .م 1دمحا
 ناهفصا هیمئاق یا هنایار تاقیقحت زکرم :ناهفصا هاگن کی رد ناهفصا .(0397) .غ .ح 1یناهفصا
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 .نارهت هاگشناد :نارهت ناديبلا هارم .(2597) .ع .ا .ح .م 1هنطيسلادامتيا
 .ریبکریما تاراشتنا :نارهت .(.Ed هدوتس .م) ناهفصا فیرعتلا یف ناهج فصن .(3597) .ر .م .ا .م .م 1یناهفصالا
 یمالسا داشرا و گنهرف ترازو :نارهت .(.Ed رفراشفارصان) ناهفصا همانرفس .(3297) .ا .غ .م 1کيملا
 .لعشم تاراشتنا :ناهفصا .ناهفصا خیرات .(3297) .ج .ح .م .ح 1یراصنا
 .راکتبا :نارهت .(.Trans 1روپهب .ا) یناملآ کی هاگن زا یوفص رصي ناریا :سویرائلوا مادآ همانرفس .(4397) .آ 1سویرائلوا
 .یيم راثآ نمجنا تاراشتنا :نارهت ناهفصا یيم راثآ .(7097) .م .ر .ا 1یدابآ
 .کاخ رشن :ناهفصا .(.Trans 1داژن .ا .م & یوسوم .ع .م) ناریا دیراورم ناهفصا .(0397) .و 1تنالب
 یمزراوخ :نارهت .(.Trans 1.یرادناهج .ک) کالوپ همانرفس .(3597) .ا .ی 1کالوپ
 .لابقا :نارهت .(.Trans 1یباتک .ا) ناهفصا یوس هب همانرفس .(4997) .یتولریپ
 .(.Trans 1یرون .ا) هینروات همانرفس .(0097) .هینروات
 .ناهفصا ىرادرهش ىحیرفت ىگنهرف نامزاس :ناهفصا)ناهفصالا (ناهفصا ریهاشم و لاجر .(0397) .ع 1اانج
 .یگنهرف تادیلوت تاراشتنا :نارهت .ناهفصالا .(5297) .ي 1ندراش & 1.ع .س .م 1اانج
 .297-597 1ایفارغج و خیرات یقوجيس هرود رد ناهفصا .(9397) .م 1هفیيخ
 .یگنهرف و یميي تاراشتنا :نارهت .(.Trans 1افش .ا .ش) هلاوالدرتیپ همانرفس .(0397) .پ 1هلاوالد
 .نارهت هاگشناد :نارهت .شوش و هديک ناریا .(7297) .ي 1اوفالوید
 .انیس نبا :نارهت .(.Trans 1یيضفت .ت .م) نوسناس همانرفس .(5097) .نوسناس
 .گنس تاراشتنا :ناردنزام ناهفصا یاه هرانم رد یقوجيس یرامعم هوکش .(2397) .ر 1یناطيس
 .ریبک ریما تاراشتنا :نارهت .(.Trans 1یسابي .م)  تفه ديج ندراش همان تحایس .(0097) .ي 1ندراش
-339 391 و 09 1رثا هيجم اه همان نایاپ هصالخ نارهت هاگشناد .ناهفصا یوفص هرود رد دوجوم سرادم یسررب .(5297) .ج .م 1اضرهش

240. 
 .یقارشا :نارهت .(.Trans 1یقداصرون .ح) ناریا هب ندنالف نيوا همانرفس .(5907) .ا 1ندنالف
 .77-5 .هیماظن هسردم و ناهفصا .(3097) .ن 1یئاسک
 یمزراوخ تاراشتنا نارهت .(.Trans 1یرادناهج .ک) رفپمک همانرفس .(4097) .ا 1رفپمک
 ش 3777 ات زاغآ زا ناریا یمالسا هرود یاهانب .(4397) .پ 1تسوک
 گنرداش رشن :نارهت .(.Trans 1شاترهم .ا .ت)
 .5 هرود ."ناهفصا قیتي عماج دجسم .(4297) .آ 1رادگ
 .یوضر سدق ناتسآ :دهشم .(.Trans 1مدقم .س .ا) ناریا راثآ .(3797) .آ 1رادگ & 1.م 1وریس 1.ی 1رادگ
 .یوضر سدق ناتسآ :دهشم .(.Trans 1مدقم .س .ا) ناریا راثآ .(7297) .آ 1رادگ & 1.م 1وریس 1.ی 1رادگ
 .ناهفصا .(.Ed ینایتشآ .ا .ع .Trans 1یروآ & دمحم .ا .ح) ناهفصا نساحم .(0397) .س .ا .ف 1یخورفام
 .هتسديگ ناهفصا .ناهفصا ناگرزبو نادنمشناد .(9397) .ا .م 1یودهم
 .یوسوم :نارهت .(.Ed هدوتس .م) ناهفصا فیرعتلا یف ناهج فصن .(4097) .م 1یدهم
 .77 لاس 5 هرامش 1یخیرات یاه یسررب .ناتساب یج یناتسابراثآ .(0097) .ا .ع 1حاتفریم
 .تايوبطم تکرش :نارهت .ناهفصا .(5797) .ح 1یقداصرون
 نارهت .(.Trans 1رایرف .ع) یناخيیا هرود رد ناریا یمالسا یرامعم .(0597) .ن .د 1ربيیو
 یگنهرفو یميي تاراشتنا
 .نارهت هاگشناد :نارهت .( هدجیه نرق رخاوا ات یطسو نورق طساوا زا) ناریا زا ناییاپورا روصم دانسا .(3097) .غ 1نویامه
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 .یناسنا مويي هاگشهوژپ نارهت .(.Ed یئامه .م) ناهفصا خیرات .(0297) .ا .ج 1ییامه
 .یفقث تاراشتنا :ناهفصا ناهفصا یخیرات راثآ هنیجنگ .(4097) .ا .ل 1رفرنه
 .نامیپ :ناهفصا .ناهفصا یخیرات رهش اب ییانشآ .(7297) .ا .ل 1رفرنه
 .نارهت .(.Trans 1یمصاو .م) شیپ لاس هدزیس و دص رد ناریا .(0597) .ا 1رتسلوه
 مويي یدربراک تاقیقحت همانيصف ،ینامرد یاه یربراک هب ناوریش رهش نادنورهش یسرتسد یبایناکم و یسررب ،(3397)دمحم ،یدمتعم

 30 هرامش ،ییایفارغج

 ،ناگرگ رهش :یدروم هعلاطم .یبتارم  هيسيس لیيحت شور زا هدافتسا اب یرهش زبس یاضف شیامآ ،(3397)یهاگراب اضر و  یحر ،رورس
 09 هرامش ،اضف ییایفارغج شیامآ همانيصف

 ناکسا :یتاعلاطم هنومن) اهرهش هیشاح رد ینامزاس یاه نکسم یبای ناکم یسررب ،(3397)یقرط نایطباض ماهلا و هنامس ،داباردص یيیيج
 7 هرامش -  هد لاس ،ناهج شقن همانيصف ،(سابيردنب یزاگ تاناعیم هاگشیالاپ نانکراک

 .لمايریغ دنفادپ لوصا رب ینتبم یرهش یاههاگهانپ  یبایناکم ،(3397)نایزیورپ اضریيي و هدازیيي یدهم و یفطصم ،همشچ هد یدمحم
 79 هرامش ،اضف ییایفارغج شیامآ همانيصف ،تشدهوک رهش :هعلاطم دروم

 یرهش دمآراکان یاه تفاب رد هعسوت کرحم یاه هزادرپ تیعقوم یبای ناکم ،(3397)یحیبذ نیسح و هعیش لیيامسا و اضردمحم ،یمشاه
 03 هرامش ،رظن غاب همانيصف ،(نارهت یرادرهش 37 هقطنم 7 هیحان :هوژپ دروم)

 لیيحت شور زا هدافتسا اب زبس یاهاضف یربراک هرایعم دنچ یبای ناکم ،(3397)یدمحم دومحم و نرتسن نیهم و هلا تیاني ،بسن ققحم
 00 هرامش ،طیحم شیامآ همانيصف ،(کارا رهش :هعلاطم دروم) نیمز یربراک تبسانم
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