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هذیزیت تزقزاری ارتثاط تا داًش آهَس در کالس ریاضی
ضیحبًِ ؾبزات هْسیظازُ ،1ؾبضُ حق ذَاُ

2

چکیذُ
اظ هْنتطیي ٍظبیف هعلوبى زض فطایٌس آهَظـ ،ثطقطاضی ضٍاثظ نحیح ٍ ؾبلن ثب زاًفآهَظاى اؾت .زاًفآهَظ
ثبیس اظ عطیق هسضؾِ ٍ ثِ ٍؾیلِ هعلّن ،اختوبعی قسى ضا ثیبهَظز ٍ ثب کؿت هْبضتّبی اختوبعی هَضز ًیبظ
خبهعِّ ،ن هَخت هَفقیت ٍ پیكطفت ذَز ٍ ّن ثبعث اعتالی خبهعِ گطزز .هقبلِ حبضط ؾعی زاضز ثب عٌبیت ثِ
فطایٌس کٌفپػٍّی نَضت گطفتِ ،انَلی ضا زض هسیطیت ثطقطاضی اضتجبط ثب زاًفآهَظ زض کالؼ ضیبضی اضائِ
ًوبیس .زض ضاؾتبی ایي ّسف ثب هغبلعِی کتبةّب ٍ هقبالت هرتلف ٍ هساقِ ٍ تأهل ٍیػُ ثط تعبهالت پػٍّكگط زض
هحیظ هسضؾِ ،ؾعی قس ًقبط ضعف یب گؿلّبی تْسیسگط اضتجبعی قٌبؾبیی ٍ عی قف خلؿِی تسضیؽ ثِ
ًقبط قَت یب فطنت تجسیل ًوبیین .اظ ًتبیح هْن حبنلِ ،لعٍم زقت زض ضفتبض ذَز ثهَضت عبم ٍ ذبل اؾت.
ایي هْن اظ آى خْت اؾت کِ اضتجبط نطفب خٌجِی کالهی ًساضز ٍ توبهی افعبل ،ایوبّب ،اقبضُ ّب ٍّ ...وگی زض
ثطزاضًسُ پیبم ٍ حبٍی ًكبًِاًس .احتطام ثِ قرهیت ّوِ زض ّط خبیگبُ اختوبعی قبلَزُی حفظ کطاهت اًؿبًی
عطفیي ٍ ثطقطاضی تعبهل ؾبظًسُ هی ثبقس .ثِ عَض کلی زض ضاؾتبی اضتجبط هَثط ّكت ضاّکبض عولی ثِ عٌَاى
فطضیِ زض ثَتِی آظهبیف قطاض گطفت کِ نحتؾٌدی قس ٍ فطضیِّبی ؾطُ اظ ًبؾطُ ثبظقٌبؾی گطزیسًس.
ٍاصُ ّای کلیذی :اضتجبط ثیي فطزی ،هعلن ،زاًف آهَظ ،ضیبضی ،تسضیؽ.
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زاًكدَی کبضقٌبؾی زثیطی ضیبضی زاًكگبُ فطٌّگیبى پطزیؽ قْیس ثبٌّط قیطاظRs.mehdizadeh@yahoo.com ،

.2

زکتطای ضیبضی ،اؾتبزیبض زاًكگبُ فطٌّگیبى پطزیؽ قْیس ثبٌّط قیطاظ.
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هقذهِ
تطثیت حطفِ ای هعلوبى اظ قٌبذت ذَز ،حطفِ ٍ هربعجبى آغبظ هییقیَز ،ثیِ قییَُّیبی اًتقیبل هغبلیت ٍ
ثطقییطاضی اضتجییبط ثییب زاًییفآهییَظاى ضاُ هییییبثییس ٍ تییب ذَزآهییَظی ،ذَزًییبظطی ،ذییَزاثعاضی ،خؿییتدَگطی،
ثیفذَاّی ،پیفًگطی ،خطأت تغییط زض ذیَز ٍ ،زُّیب هَضیَا اؾبؾیی زیگیط کیِ حطفیِی هعلویی ضا تهیَیط
هیکٌٌس ،کكبًسُ هیقَز .ثطای زؾت یبفتي ثِ چٌیي آهبزگیّبیی ،پؽ اظ زؾتیبثی ثِ انیَل آهَظقیی ٍ کؿیت
هفبّین ًظطی الظم ،کبضٍضظی ٍ زضگیط قسى عولی ثب خطیبى آهَظـ اظ اّویت ٍیػُای ثطذَضزاض اؾت .ثِ ّویي
زلیل ثطًبهِی آهَظقی زاًكدَ هعلوبى ثط کبضٍضظی ٍ ضاُ ٍ ضٍـ آى تأکیس زاضز(ضؤٍف.)1375 ،
زض ایي هقبلِ فطآیٌس کٌفپػٍّی پػٍّكگط ٍ ًتبیح حبنلِ هطثَط ثِ زضؼ کبضٍضظی 3زاًكگبُ فطٌّگییبى
زض کالؼّبی زضؼ ضیبضی ثیبى هیگطزز .زض کبضٍضظی 3فعبلیت زاًكدَیبى زض کالؾْبی زضؼ ؾغح ٍؾییعی
ضا زضثطگطفت ٍ فعبلیتّبیی ًظیط تسضیؽ کبهل هجبحث ثِ زاًكدَ ٍاگیصاض هییقیس ثٌیبثطایي زاًكیدَیبى ثیطای
قطاضگیطی زض هحیظ کبض ،ثیكتط آهبزُ هیقیسًس ٍ تدیبضة ذیَثی کؿیت هییًوَزًیسّ .ونٌییي ییژ پیػٍّف
گؿتطزُ ثطای اظ ثیي ثطزى یکی اظ ًقبط ضعف آهَظقی ثبیؿتی اًدبم هیقسً .حَُ ذلقت اًؿبى ثِ گًَِ ای اؾت
کِ ثِ تٌْبیی قبزض ثِ ضفع ًیبظهٌسی ّبیف ًیؿت ٍ لصا ثِ ظًسگی خوعی ضٍی هیآٍضز ٍ الظهِ ایي ظًسگی خوعی
ثطقطاضی اضتجبط اؾت .اظ ًظط ثبضًبز ًیع ؾِ عٌهط انلی ؾبظهبىّ ،سف ،اضتجبط ٍ توبیل اعضب ثِ ّوکبضیؿیت تیب
هسیط ثب هعلن ،هعلن ثب زاًف آهَظ ،هسیط ٍ هعلن ثب اٍلیبء ٍ… ضاثغِ ثطقیطاض ًکٌیس چگًَیِ هیی تَاًیس احؿبؾیبت ٍ
عَاعف ذَز ضا ثساًْب هٌتقل کٌس ٍ هَخت تغییط گطزز؟ (عالقِ ثٌس)1393 ،
هْبضت ّبی اضتجیبط هیَثط ثیط اییي ًکتیِ تبکییس هییٍضظز کیِ «هعلین ثیَزى» پینییسُتیطیي ٍ زقیَاضتطیي
فعبلیتّبؾت چطا کِ هعلن ثب اًؿبى ّبی هرتلف ٍ پینیسُ ؾط ٍ کیبض زاضز ،زض ًتیدیِ فیي هعلویی ٌّیطی اؾیت
ظطیف ٍ حؿبؼ کِ ثب کوتطیي لغعـ ٍ ذغب ،ذؿبضت خجطاى ًبپصیطی ثیط قرهییت فطاگییط ٍاضز قیسُ ٍ قغعیب
ّطگًَِ ضفتبض نحیح ٍ ؾٌدیسُ هَخت آیٌسُ ای زضذكبى ثطای فطز هیقَز .ثب ایي هقسهِ ثبیس زضیبفت کِ یژ
هعلن ثبیس ثِ گًَِ ای ضفتبض کٌس کِ اٍال اضتجبط عبعفی ٍ هعٌَی هحجت آهیع ٍی ثب زاًف آهَظاى حفیظ قیَز ٍ
ثبًیب هسیطیت ٍ کٌتطل کالؼ ضا ثِ ًحَ قبیؿتِ ای اًدبم زّس ٍ اظ هٌظطی زیگط هعلین ثبییس زض هقبثیل ضفتبضّیبی
ًبهغلَة فطاگیطاى اظ خولِ ذؿتگی اظ زضؼ ،اؾتقالل علجی زض ثطاثط هعلن ٍ احیبًب ثی تَخْی ثِ هقطضات کالؼ
تهوین زضؾت ٍ قبیؿتِ ای ضا اتربش کٌیس (ًقییِ .) 1389 ،زض هقبلیِ حبضیط ثیب ثطضؾیی ّیب ،هغبلعیبت ٍ تیأهالت
نَضت گطفتِ ٍضعیت هغلَة آضهبًی ٍ زض عیي حبل قبثل زؾتطؾی ضا ثطای ذَز تطؾین ًوَزُ ٍ ؾیعی قیس زض
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توبم فطنت ّب ،ایسُ ّبی هغطح قس ُ ثطای ثطعطف ًوَزى ایي هكکل ضا ثیِ کیبض گییطین ،چیطا کیِ ثیب ثطقیطاضی
اضتجبط هٌبؾت فطآیٌس آهَظقی ًیع ثِ ذَثی ّسایت هی قَز ٍ هَفقیت ّبیی زض ّوِ ظهیٌِ ّب هحقق ذَاّس قس
ثب تَخِ ثِ تَضیحبتی کِ ثیبى قس اضتجبط زٍ ؾیَیِ هعلین-قیبگطز خبیگیبُ هْویی زض فطآیٌیس تعلیین ٍ تطثییت ٍ
ذ هَنب زض کالؼ ّبی ضیبضی زاضز ،چطا کِ ضیبضی ّویَاضُ زضؾیی اؾیت کیِ فطاگییطی آى ثیِ ًؿیجت ثقییِ
زضٍؼ ثطای زاًف آهَظاى ؾرت تیط هیی ثبقیس ٍ ثؿییبضی اظ ثنیِ ّیب اظ ییبزگیطی آى ًباهیسًیس ٍ ثیب اؾیتطؼ ٍ
اضغطاة زض کالؾْب حضَض هی یبثٌس ٍ لصا هكکالت ٍ ًقبط ضعف ایي هقَلیِ اظ اّوییت ثیِ ؾیعایی ثطذیَضزاض
اؾت ٍ هعلن هی تَاًس ثب زاقتي هْبضت ثطقطاضی اضتجبط ثب زاًف آهیَظاى ٍ هیسیطیت آى ،کیالؼ ّیبی ثیی ضٍح
ضیبضی ضا قکَفبیی ٍ قبزاثی ثركس( حؿیٌی ثیطخٌسی. )1393 ،
تیاى هسالِ
اظ هْنتطیي هْبضتّب ٍ هؿئَلیتّبی هعلن ثطقطاضی اضتجبط عبعفی ثب هتعلویي هی ثبقیس ،اضتجیبط ٍ تعبهیل
ثیي هعلن ٍ زاًف آهَظ زض توبم لحظبت حضَض هعلن زض کالؼ ٍ هسضؾِ ثِ نَضت هؿتقین یب غیط هؿیتقین زائویب
خبضی اؾت ٍ ًحَُ ی ثطقطاضی ایي اضتجبط تبثیطات هْن ٍ قبثل تَخْی ثط عولکیطز هعلین ٍ زاًیفآهیَظ ذَاّیس
زاقت( .چبضلع .)1383 ،زض اثتسای حضَض زضکالؼّبی زضؼ ثِ عٌَاى یژ هعلن ،زض ثطقطاضی اضتجبط ثیب زاًیف
آهَظاى چٌساى هَفق ًجَزُ ٍ زض هَاقعی کِ فعبلیتی ضا زض کالؼ اًدبم هی زازینً ،ویتَاًؿتین ثیِ ٍاکیٌف تیژ
تژ زاًف آهَظاى ثبظذَضز ّبی هٌبؾجی اضائِ ًوبیین یب اغلت ثِ علت توطکع ثط ضٍی هحتَایی کیِ قیطاض ثیَز زض
کالؼ ثیبى قَز ،زیگط ثطقطاضی اضتجبط ثب ثنِ ّب ٍ حتی ًگیبُ کیطزى ثیِ آىّیب زقیَاض ثیَز .زض ًتیدیِ هیسیطیت
کالؼ ًیع ثِ ذَثی هحقق ًویقس ٍ هَخت ثطٍظ ثی ًظوی ّبیی هیگكت .ثٌب ثِ گفتِ زکتط حؿي قعجبًی ،ایدبز
قطایظ هغلَة یبزگیطی زض کالؼ زضؼ ثسٍى فطاّن کیطزى ظهیٌیِ اضتجیبط هیإثط هوکیي ًرَاّیس ثَز(قیعجبًی،
 .)1392لصا ثطای حل هؿبلِ ثِ هجبحث حَظُ علَ اضتجبعبت توؿژ خؿتِ قس.
ثی قژ اضظیبثی ایي هْن کِ آیب تغییط قبثل تَخْی زض اًتقبل اظ ٍضعیت هَخَز ثِ ٍضعیت هغلَة اًدبم
پصیطفتِ اؾت یب ذیط ًیبظهٌس قبذم ٍ هعیبض قبثل ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی اؾت .ایي قیبذم ّیب ثبیؿیتی تدطثیِ
پصیط ٍ قبثل تکطاض ثبقٌس ،ثب تَخِ ثِ هَضَا اًتربة قسُ ثْتیطیي قیبذم ثیطای زضو هَفقییت ؾیبؾیت ّیبی
اعوبل قسُ ثِ قطاض ظیط تعجیط هیگطزز:
= ارتباط موثر
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ثِ عجبضتی زض پطؾف اظ زاًف آهَظاىّ ،طچِ آًْب هفبز آهَظقی ضا ثِ گًَِ ای پبؾرگَ ثبقٌس کِ خَاة،
ًعزیکتط ثِ هٌظَض نحیح هَضز ًظط هعلن ثبقس ،آهَظـ ثْتط اًدبم پصیطفتِ ٍ اضتجبط هَثطتط ثَزُ اؾت .پیؽ هیی
تَاى ثب پطؾكگطی ٍ اذص آظهَى اظ زاًف آهَظاى ٍ هقبیؿِ ی ًتبیح اضظیبثی ّبی زٍضُ ای ،کیفییت اضتجیبط ثییي
هعلن ٍ قبگطز ضا هَضز ثطضؾی قطاض زاز.
هسضؾِ ی هحل کبضٍضظی زض ایي پػٍّف ،زثیطؾتبى اهبم حؿي عؿکطی (ا) زض زٍضُ هتَؾغِ اٍل ثَز کِ
زض قْط قیطاظ ٍاقع گكتِ اؾت .زُ ایسُ ٍ ضاّکبض عولی ثِ عٌَاى فطضیِ ّبی عولیبتی ثْجَز ضٍاثیظ ثییي هعلین ٍ
قبگطز اظ ًگبُ هعلوبى ٍ عَاهل اخطایی اهط تعلین ٍ تطثیت ٍ هؿتٌسات علوی کِ ثِ ًظط ایٌدبًت خٌجِ ی کبضثطزی
زاضز اضائِ هی گطزز:
 . 1اقتجبُ زاًف آهَظاى ذَز ضا ثعضگ ًکٌیس .ایي کبض ثبعث هی قَز ثعس اظ هستی زاًف آهَظ فکط کٌیس ٍ
ثبٍض کٌس کِ ّط کبضی اًدبم هی زّس یب ّط ؾرٌی کِ هی ظًس اقتجبُ ثَزُ ٍ ثِ یژ زاًیف آهیَظ هٌیعٍی تجیسیل
قَز.
ّ . 2ویكِ ثب ّوِ ی زاًف آهَظاًتبى احَال پطؾی کٌیس ٍ حتی زض هَضز هكکالتكبى اظ آًْب ؾیَال کٌییس ٍ
ثب هْطثبًی ٍ زلؿَظی ؾعی زض ضفع هكکالت آًْب ثکٌیس.
 .3ثِ ًظطیبت ٍ ؾرٌبى زاًف آهَظاًتبى چِ زض ٌّگبم تسضیؽ ٍ چِ زض ٌّگبم غیط تیسضیؽ ذیَة گیَـ
زّیس ٍ ؾرٌكبى ضا زض ٍؾظ کالهكبى قغع ًکٌیس.
ّ .4ینگبُ زض کالؼ ٍ هسضؾِ ثِ یژ ًفط تَخِ ٍ اّویت ذبنی ًكبى ًسّیس ٍ یژ ًفط ضا زض کیالؼ ییب
هسضؾِ ثطخؿتِ ًکٌیس.
 .5ثِ زاًف آهَظاًتبى هبًٌس یژ ثطازض یب ذَاّط کَچکتط احتطام ثگصاضیس.
ّ .6ویكِ ثب لجرٌس ٍاضز هسضؾِ ٍ کالؼ ثكَیس ثب لجرٌس زض هسضؾِ ٍ کالؼ ثوبًییس ٍ ثیب لجرٌیس هسضؾیِ ٍ
کالؼ ضا تطو کٌیس.
 .7خبی هٌبؾت زض کالؼ ثطای ذَز اًتریبة کٌییس ٍ ثیب ّویِ ی زاًیف آهیَظاى زض تعبهیل ٍ ضفیت آهیس
ثبقیس(ًقیِ.)1389 ،
 .8فضبی کالؼ زضؾتبى ضا خصاة کٌیس ٍ اظ حضَض تژ تیژ زاًیف آهیَظاى زض کیالؼ زضؼ اؾیتفبزُ
کٌیس.
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 .9ثب زا ًف آهَظاى ذَز ّوسلی کٌیس .ایي کبض ثبعث هی قَز کِ ظهیٌِ ًفَش زض زاًف آهَظ ثطایتبى فطاّن
گطزز ٍ اٍ ضا ثْتط زضو کٌیس ٍ ثبعث افعایف هیعاى اضتجبط هیبى قوب ثكَز.
 .10اگط زاًف آهَظتبى کبض اقتجبّی اًدبم زازُ اؾت اٍ ضا هؿتقیوب هَضز هَعظِ قیطاض ًسّییس .هیی تَاًییس
ذَز ضا هَضز ذغبة قطاض زّیس( چبضلع.)1383 ،
ثطای اخطای ضاُ حل ّبی عولی عالٍُ ثط ایدبز حؽ زضًٍی ،ثطًبهِ ضیعی عولی ثطای تحقق آًْب ثهَضت
هیساًی ٍخَز زاضز .عیٌیت ثیطًٍی ایي ضاُ حیل ّیب ًبقیی اظ اخیطای ثطًبهیِ ی هغلیَة تیسٍیي قیسُ هتٌبؾیت ثیب
ٍضعیت هغلَة پیف ثیٌی قسُ اؾت .ایي فطضیبت کِ ّكت عسز ثَزًس ثهَضت ظٍج ظٍج زؾتِثٌسی قسًس تب
زض ّط خلؿِ ی حضَض زض کالؼ ثِ تطتیت ثب یژ ضًٍس تدوعی ،ثتَاى پؽ اظ  4خلؿیِ ثیط ّویِی هیَاضز تؿیلظ
اخطایی پیسا ًوَز.
اجزای طزح
زض کبضٍضظی  3ضٍـ کبضی کِ اظ زاًكد َیبى ذَاؾتِ قسُ ثیَز ثیِ اییي نیَضت ثیَز کیِ زض عیَل تیطم
حساقل  6خلؿِ تسضیؽ ضا ثب ّوبٌّگی ثب هعلن ضاٌّوب اخطا ًوبیین ّط تسضیؽ قیبهل قیف هطحلیِ ثیَز ٍ ؾیعی
هحقق ًیع ثط ایي ثَز تب زض ّط قف هطحلِ ثب تَخِ ثِ هغبلعِ کتیبة ّیبی علویی هرتلیف ٍ زیگیط ضٍقیْب ًقغیِ
ضعف ذَز ضا ثِ ًقغِ قَت تجسیل ًوَزُ ٍ زض پبیبى پػٍّف ثِ ٍضعیت هغلَثی ضؾیسُ ثبقیین .زض اییي قؿیوت
اقساهبتی کِ زض قف خلؿِ تسضیؽ زض عَل تحقیق اخطا ًوَزُ ثیبى هیقَز.
اظ خلؿِ ی زٍم تسضیؽ ضاّجطزّبی اتربش قسُ ثِ قطاض ظیط اخطا قسًس .قبیبى شکط اؾت زض خلؿِ اٍل زٍ
ضاّجطز قطٍا ثب لجرٌس ،خبیبثی هٌبؾت زض کالؼ اخطا قس .ایي زٍ ضاّجطز زض خلؿیبت زیگیط ًییع هؿیتوطا هیَضز
تَخِ ثَز .زض ازاهِ ضاّجطزّبی ؾِ الی ّكت ،ثهَضت ظٍخی زض خلؿبت اخطا قس ثِ عَضی کِ زض زٍ خلؿِ ی
آذط ثِ ّوِ ضاّجطز ّب خبهِ ی عول پَقبًسُ قسً .تبیح اخطای فطضیِ ّب ثِ قطاض ظیط گعاضـ هی قَز:
ّ .1ویشِ تا لثخٌذ ٍارد هذرسِ ٍ کالس تشَین .ثطای هیسیطیت ثْتیط ضفتیبض ثیب زاًیف آهیَظاى زض
قطٍا کالؼ اظ قجل تهوین گطفتِقس ،ایي ًکبت ثِکبض گطفتِ قًَس کِ قبهل :ؾالم ٍ احَال پطؾی اٍلیِ ثیب آى
ّب ٍ ٍاضز قسى ثب لجرٌس ثِ کالؼ ،حؽ اضظـ قبئل ثَزى ثطای تژ تژ آى ّب ،نسا ظزى ثب اؾن.
 .2جای هٌاسة در کالس تزای خَد اًتخاب کٌین .پػٍّكگط هعوَال زض کالؼ ٍ ثِ ٍیػُ ظهیبى
اًدبم فعبلیت گطٍّی ثیي گطٍُ ّب قسم ظزُ ٍ زض نَضتی کِ هتَخِ حضَض فطزی هٌعٍی زض گطٍُ هییقیس کیِ
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ّیچ تالقی ًویکٌس ثب اٍ نحجت ًوَزُ ،تب هكکلف زض نَضت اهکبًبظ ثیي ضٍز ّونٌیي ؾعی قس ٌّگبهی کِ
هكبضکت آى ّب ضا زض گطٍُ هی ثیٌین آًْب ضا تكَیق کطزُ ٍ ثِ ایي تطتیت ضٍاثظ ثْتیط ثیب آًْیب ثطقیطاض ًویبیین تیب
حؽ اعتوبز ثِ ًفؽ ثیكتطی پیسا کٌٌس کِ ثب تَخِ ثِ تَنیِ ّبی کتبة ً 500کتِ ثطای هعلوبى ،کوژ ثِ زاًف
آهَظى فبقس اعتوبز ثِ ًفؽ ٍ ایدبز حؽ ذَزثبٍضی زض آى ّب اظ عطیق ثیعضگ خلیَُ زازى هَفقییت آى ّیب زض
ثطقطاضی اضتجبط هإثطتط ثیي هعلن ٍ زاًف آهَظاى زض کالؼ حبئع اّوییت اؾیت (ثیطاٍى /اضالم /ضییؽ:1390 ،
.)132
 .3تا تذٍیي طزح درس ٍ تَجِ تِ پیَستگی ٍ سطح تٌدذی تدز ارتثداط داًدش آهدَس ٍ
کالس تیفشایین .ثطای ایدبز ًظن زض تسضیؽ ٍ تَخِ ثِ ّوِ هضبهیي آهَظـ ،قجل اظ حضَض زض کالؼ زضؼ
عطح زضؼ آهَظقی ضا زض قف هطحلِ تسٍیي ًوَزُ ٍ ظهبى هٌبؾت ثطای ّط ثرف ضا تعییي هی کطزین.
ّ .4یچگاُ در کالس تٌْا تِ یک ًفز تَجِ ًشداى ًدذادُ ٍ اس حضدَر تدک تدک داًدش
آهَساى استفادُ کٌین .هحقق ؾعی زاقت زض هست ظهبى حضَض زض کالؼ ثِ ّوِ تَخِ زاقتِ ٍ کؿبًی کِ
ضعیف تط ّؿتٌس ٍ هكبضکتی زض کالؼ ًساضًس ضا ثِ فعبلیت ٍازاض ًوبیین .زض ٌّگبم اضائِ تَضیحبت هكبّسُ قس
زاًف آهَظی چٌس ثبض ضقتِ کالم ضا قغع ًوَز ٍ یبفتِ ّبی ذَز ضا ثیبى هی کطز ،زض ًتیدِ تهوین گطفتِقس ایي
ٍقفِ ّ ب ضا ثِ تدطثیبت هثجت آهَظقی تجسیل ًوَزُ ٍ زض ظهبى ایدبز قسُ ًکتِ ّیبی هثجیت آهَظقیی اؾیترطاج
ًوبیین ثسیي تطتیت زاًف آهَظ احؿبؼ هی کٌس ثِ حطف اٍ اّویت زازُ قسُ ٍ ؾعی هیکٌٌیس زض زفعیبت ثعیس
ثسٍى زلیل زضکبض هعلن ٍقفِ ایدبز ًکٌٌس (ثطاٍى /اضالم /ضیؽ.)23 :1390،
 .5اشتثاُ داًشآهَساى خَد را تشرگٌوایی ًکٌین .اظ هَاضزی کِ ایي ضاّکبض ثِ کبض گطفتِ قس ثِ
ایي نَضت ثَزٌّ ،گبهی کِ ثطگِ زاًف آهَظاى ضا ثِ آًبى تحَییل زازم ،ثنیِ ّیب زض آى لحظیِ ثؿییبض حؿیبؼ
ثَزًس ٍ تب حسٍزی اضغطاة زاقتٌس اهب هكبّسُ قیس کیِ کؿیبًی کیِ ًویطُ ی کبهیل گطفتیِ ثَزًیس ٍ خویالت
تكَیقی ضا هیذَاًسًس ثؿیبض ذَقحبل هی قسًس .زض عیي حبل ثب هحطهبًِ تحَیل زازى ثطگِ زاًیف آهیَظاى ثیِ
آًْب ،تطتیجی اتربش ق س کِ زاًف آهَظاى ثب ًوطُ پبییي ثیِ نیَضت فیطزی هیَضز ًکیَّف قیطاض ًگیطًیس .کیِ زض
کتبثْبی هغبلعِ قسُ زض اضظقیبثی اظ کبض زاًفآهَظاى چٌیي اقبضاتی قسُ اؾت(ثطاٍى /اضالم /ضیؽ)45 :1390،
.
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 .6تا ّوِ ی داًشآهَساى احَال پزسی کٌین ٍ تا هْزتاًی ٍ دلسَسی سدیی در رعد
هشکالت آًْا داشتِ تاشین .ؾعی قس ایي احؿبؼ پصیطـ ضا زض ثنِ ّیب ایدیبز ًویَزُ ٍ زض هیَاقعی کیِ
کؿی ؾَالی هی پطؾیس ثب نطف زقت ٍ حَنلِ ٍ ثب گكبزُ ضٍیی ثِ اٍ پبؾد زّین(ًقیِّ.)1389 ،
 .7عضای کالس درس را جذاب کٌین .زض اکثط خلؿیبت ،خْیت افیعایف خیصاثیت کیالؼ اظ
ًوبیف تهبٍیط گطافیک ی ثب ٍیسئَ پطٍغکتَض اؾتفبزُ قیس .ثیب تَخیِ ثیِ ایٌکیِ تهیبٍیط ًویبیف زازُ قیسُ اظ
کیفیت گطافیکی ذَثی ثطذَضزاض ثَز ٍ اضظـ ّبی زضثطگیطیً ،سضت ٍ تبظگی ضا زض ذیَز هؿیتتط زاقیت
زاًف آهَظاى ثب عالقِ ظیبز ثِ زضؼ تَخِ هی ًوَزًس ٍ پبضاظیت ّبی هحیغی آًبى ضا ثِ ذَز هكیغَل ًویی-
کطز .ثطای زضگیط کطزى زاًف آهَظاى ٍ افعایف خصاثیت زض تسضیؽ هجحث قسض هغلق ًیع ،اثتسا یژ کلیپ
ثِ آًْب ًكبى زازُ قس ،ؾپؽ ؾَالی هفَْهی کِ ًیبظ ثِ حل ضیبضی ًساقت اظ زضؼ آى ضٍظ ،ثیطای ثنیِ ّیب
هغطح قس .زض کالؼ ّكتن ثطای حل یکی اظ ؾَالّبی فعبلیت کتبة اظ ثنِ ّب ذَاؾتِ قس ضٍثبتی زض ًظط
گیطًس کِ ثِ نَضت افقی یب عوَزی حطکت هیکٌس ٍ ً 2فط اظ ثنِ ّب آهسًس تب فطهبى ضثبت ضا ضٍی کبقی
ّبی کف کالؼ عولی اًدبم زٌّس ،ثِ ایي نَضت آى ّب ثب خوع ثطزاضی ثِ نَضت ٌّسؾی ٍ هرتهبتی ثِ
ذَثی آقٌب هیگكتٌس ٍ عوال آى ضا تدطثِ هیکطزًس.
 .8اگز داًش آهَسی کار اشتثاّی اًجام داد اٍ را هستقیوا هَرد هَعظِ قزار ًدذّین.
زض حیي تسضیؽ هتَخِ قسین تعسازی زاًف آهَظ زض کالؼ ًؿجت ثِ زضؼ ثی تَخِ اًیس ٍ ثیِ تَضییحبت
گَـ ًوی زازًس ،ثطای ضفع ایي هكکل ٍ هسیطیت آى ؾعی قس ثب تَخِ ثیِ هغبلعیبت قجلیی اظ اییي ضاّکیبض
کوژ ثگیطین کِ ،چَى هی زاًین اًؿبى ّب شاتب ثِ تودیس عالقِ هٌس ّؿتٌس ،پؽ ثِ خبی تصکط ٍ غط ظزى ثیِ
قبگطزاى ثی تَخِ ،اظ افطاز پَیب ٍ فعبل کالؼ تعطیف قَز ٍ ظهیٌِ ای ثطای افعایف اًگیعُ زیگیطاى فیطاّن
آهس (ثطاٍى/اضالم/ضیؽ،تطخوِ ذبکؿبض .)20 :1390 ،ایي ضاّکبض ثب تَخِ ثِ ایي هؿتٌس ًیع تبییس هی قَز ،ثط
اؾبؼ گفتِ آیۀ اهلل هظبّطی اظ ٍظبیف ؾٌگیي هعلن یب اؾتبز عیالٍُ ثیط تعلیین ٍ تطثییت ،قرهییت زازى ثیِ
زیگطاى اؾت ٍ هعلن ثبیس ثِ ؾرٌبى ذَیف ثؿیبض زقت کٌس تب هجبزا هَخت ضًدف ذبعط یب ذدبلت ظزگیی
قبگطزـ قَز ،زض ایي ضٍظ ثعس اظ تدطثِ چٌس خلؿِ تسضیؽ هَفق ثِ کٌتیطل ثیبظذَضز ّیب ٍ ضفتیبض ثنیِ ّیب
گكتِ ٍ تَاًؿتین ثبظذَضزّبی هٌبؾتتطی ثِ آى ّب زّیین ٍ پیكیطفت ذیَز ضا زض هیسیطت ثطقیطاضی اضتجیبط
کبهال احؿبؼ ًوَزین.

پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره اول /بهار 9316

تاسکاٍی ٍ ارسیاتی طزح
حبل زض ایي قؿوت اظ هقبلِ ثِ تأهل ،زقیت ٍ ثیبظًگطی زض هیَضز ٍضیعیت حبنیلِ پطزاذتیِ ٍ ثیب ثطضؾیی
هالکْب ،گعاضقْب ٍ قٌبذتی کِ ًؿجت ثِ ذَز زاقتِ ثطضؾی هیقَز تب چِ حس ثِ ٍضعیت هغلَة ضؾیسُایین ٍ
هیعاى تأثیط ضاّکبضّبی ثِ کبض گطفتِ قسُ ضا ثطضؾی هیًوبیین ایي کبض زض عول زض ٍاقع ّوبى گبم ؾیَم کیٌف
پػٍّیؿت .یکی اظ ضاُ ّبی هْن ثطقطاضی ضٍاثظ حؿٌِ ثیي هعلن ٍ زاًف آهَظ ٍ زض توبم خلؿبت هیَضز اؾیتفبزُ
قطاض گطفت ایي ثَز کِ "ّویكِ ثب لجرٌس ٍ چْطُ ای ثب ًكبط ٍاضز هسضؾِ ٍ کالؼ ثكَین ".ثب اخطای اییي ضٍـ
ثب اٍلیي ثطذَضز نَضت گطفتِ ثیي پػٍّكگط ٍ ثنِ ّب ًگطـ هثجتیی زض شّیي آًْیب ایدیبز هییقیسً .کیبتی کیِ
هتٌب ؾت ثب ایي ضاّجطز هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفت قبهل :ؾالم ٍ احَال پطؾی اٍلیِ ثب آى ّب ٍ ٍاضز قسى ثیب لجرٌیس
ثِ کالؼ ،اًتقبل حؽ اضظـ قبئل ثَزى ثطای تژ تژ آى ّب زض ضفتبض ٍ  ...ثَز .ثب زقتی کِ ثط ًحَُ ی ثبظذَضز
ثنِ ّب ثعس اظ ایي عول زاقتین ،هتَخِ قسین کِ ایي ضٍـ ثؿیبض هَثط اؾت ٍ یکی اظ ًکبتی اؾت کِ ّط هعلوی
ثِ ؾبزگی هی تَاًس آى ضا ثِ کبض گیطز .ثٌب ثِ گفتِ آیِ اهلل هظبّطی اظ خولِ عَاهلی کِ هَخیت پیكیطفت اًؿیبى
هی قَز تلّغف زض ظثبى اؾت ٍ عسم تَاًبیی زض ثکبضگیطی لغیبت هٌبؾیت ٍ آزاة هعبقیطت ضیطثِ ثعضگیی ثیِ
قرهیت اًؿبى ٍ زض ثعضی هَ اقع ثِ عطف هقبثل اٍ ٍاضز هی کٌس ٍ ضعبیت ایي ًکتِ ثطای هعلن ثؿیبض هْن اؾت
ٍ پیبهجط اؾالم ًیع ثب ظثبى ًطم ذَیف تَاًؿتٌس عطثْبی خبّل ضا ًعز ذَیف خوع کٌٌس (هظبّطی.)1370 ،
ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ کبضی هحقق کِ ثبیؿتی تسضیؽ ذَز ضا زض قف هطحلِ اًدبم زازُ ،ؾعی ثط ایي ثَز کیِ
ثطای ّط قف هطحلِ ٍ هتٌبؾت ثب زضؼ آى ضٍظ ٍ ثطًبهِ ای کِ ثطای ثنِ ّب زض ًظط گطفتِقسُثَز ،ضاّجطز ّیب ٍ
ایسُ ّبیی زض خْت ثطقطاضی اضتجبط هَفق ثب ثنِ ّب زض شّي زاقتِ ثبقین ،یکی اظ ایي ضاّجطز ّب "اًتریبة خیبی
هٌبؾت زض کالؼ ثطای ذَز " ثَز کِ اغلت ثب تَخِ ثِ آهَظـ هحَض ثَزى کتبة ّبی ضیبضی خسیس ٍ عطاحی
کبض ّبی عولی ٍ گطٍّی ثطای ثنِ ّب ،زض ثطقطاضی اضتجبط هَثطتط ثؿیبض هَفقییت آهییع ثیَز ٍ ثیب قیسم ظزى ثییي
ضزیف ّب ٍ گطٍُ ّب ثِ عَض هؿتقین تَاًؿتین ضوي اضتجیبط ًعزییژ ثیب آًْیب ،ثیط فعبلییت ّیبی زاًیف آهیَظاى
اقطافیت کبهلی زاقتِ ثبقین.
ًتیدِ ی هَثط ایي عولکطز آى ثَز کِ زض نَضتی کِ هیزیسین فطزی زض گطٍُ ّین کالؾیی ّیب هٌیعٍی
اؾت ٍ ّیچ تالقی ًوی کٌس ثب اٍ نحجت ًوَزُ تب اگط هكکل ذبنی زاضز ثطعطف قَز یب اًگیعُ پیسا کٌیس ،زض
فعبلیت ّبی زؾتِ خوعی هكبضکت کٌس .تحلیل پػٍّكگط آى ثَز کِ اغلت زاًف آهَظاًی کِ کوتط زض کیالؼ
ثِ آى ّب تَخِ هی قس ثِ اًعٍا عبزت کطزُ ثَزًس ٍ اعتوبز ثِ ًفؽ پبییٌی زاقتٌس .اهب ؾعی قس ثب خبییبثی هٌبؾیت
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زض کالؼ ٍ حضَض زض ثیي ّوِی گطٍُ ّب ،آى ّب ضا تكَیق ثِ هكبضکت کٌین ٍ ثِ ایي تطتیت ضٍاثظ ثْتط ثب آًْب
ثطقطاض ًوبیین تب حؽ اعتوبز ثِ ًفؽ ثیكتطی پیسا کٌٌس.
ضاّکبض ؾَم اؾتفبزُ قسُ کِ آى ضا هَضز ثبظًگطی قطاض هی زّین ثِ ایي نَضت ثَز کیِ "عیطح زضؼ ثیِ
ایي نَضت تسٍیي گطزز کِ زاضای پیَؾتگی ثبقس ٍ ثِ کبضثطز هغبلت زض ظًسگی ضٍظهطُ ثِ عَض هؿتقین تَخِ
کٌس ".ثب تَخِ ثِ ایي کِ ؾَالی کِ اغلت شّي زاًف آهَظ ضا پؽ اظ تسضیؽ یژ زضؼ زضگییط هییکٌیس ،اییي
اؾت کِ ایي زضؼ فطاگطفتِ قسُ ،ثِ چِ زضز هب هی ذَضز؟ ٍ کدب هی تَاًین اظ آى اؾتفبزُ کٌین؟ زض حبلی کیِ
ضیبضیبت ثِ عٌَاى یژ زضؼ انلی اؾت کِ زاقتي زضو زضؾت اظ آى زض آیٌسُ تحهییلی زاًیفآهیَظاى ٍ
عجعبً پیكطفت علوی کكَض ًقف هْویی زاضزّ .ونٌییي ضیبضیی اضتجبعیبتی ثیب ظًیسگی ضٍظهیطُّ ،ؾیبیط علیَم ٍ
کبضثطزّبیی زض ظًسگی عولی آیٌسُ ی زاًف آهَظ زاضز .ثِ ایي تطتیت زضثطًبهِ زضؾی ٍ آهَظقی ،ثطقطاض کطزى
پیًَس ضیبضیبت ثب کبضثطزّبیف زض ظًیسگی ٍ ؾیبیط علیَم اظ قجییلٌّ :یط ،علیَم عجیعیی ،علیَم هٌْسؾیی ،علیَم
اختوبعی ٍ . . .ثبیس هسّ ًظط قطاض گیطز .ثب گٌدبًسى ایي انل زض ضٍـ تسضیؽ اضتجبط ثطقطاض ًویَزى ثنیِ ّیب ثیب
فضبی زضؾی ٍ زض ًتیدِ ثب هعلن ثؿیبض ثیكتط قس ٍ آى ّب ؾعی هی کطزًس ذَز ًییع ثتَاًٌیس کیبضثطزی اظ زضؼ ضا
هعطفی کٌٌس زض ًتیدِ تعبهالت ذَثی ثیي هحقق ٍ ثنِ ّب ثطقطاض قس ٍ اثط هؿتقین ایي ضٍـ ضا زض ثْجیَز ضٍاثیظ
کبهال احؿبؼ هی کطزین ٍ ثِ ّویي ذبعط تهوین گطفتین زض ؾبل ّبی آتی ًیع ایي ضٍـ ضا ثِ کبض گیطین.
ضاّکبض ثعسی کِ هَضز ثطضؾی قطاض هی زّین ثِ ایي نَضت اؾت "ّینگبُ زض کالؼ تٌْیب ثیِ ییژ ًفیط
تَخِ ًکٌین ،اظ حضَض تژ تژ زاًف آهَظاى زض کالؼ اؾتفبزُ کٌین ٍ ثِ ًظطیبت ٍ ؾرٌبى زاًف آهیَظاى زض
ٌّگبم تسضیؽ گَـ زّین ".کِ ؾعی قس ثِ کل ثنِ ّب زض کالؼ تَخِ زاقتِ ثبقین ٍ اظ آًْب هغبثق ثیب ؾیغح
علوی ،ضٍحیبت ٍ ٍیػگی آى ّب اًتظبض ًتیدِ هَثط ثبقس .کِ ثب تَخِ ثِ کتبة هٌیِ الوطیس اظ قْیس ثبًی ًیع زاضیین
کِ ٌّگبم عطح پطؾف ،زضًگ هعلن ٍ زازى فطنت ثِ ثنِ ّیب ثؿیظ ٍ تَضییح هؿیألِ ضا زض پیی ذَاّیس زاقیت
(حدتی.)306 :1364 ،
ضاّجطز پٌدن چٌیي اًتربة قسُ ثَز" ،اقتجبُ زاًف آهَظاى ذیَز ضا ثعضگٌویبیی ًکٌیین ".زض ٍاقیع تدطثیِ
ًكبى هیزّس کِ عسم تبکیس ثط اقتجبُ زا ًف آهَظاى ٍ فطنت زازى ثیِ آًْیب ثیطای انیالح اقیتجبُ ّیب زض فطایٌیس
آهَظـ هٌدط ثِ تَخِ ثیكتط آًْب ثِ هحتَای زضؼ هی گطزز.
ضاّجطز قكن چٌیي اتربش قس کِ "ثب ّوِ ی زاًف آهَظاى احَال پطؾیی کٌیین ٍ ثیب هْطثیبًی ٍ زلؿیَظی
ؾعی زض ضفع هكکالت آًْب زاقتِ ثبقین ".ثب اخطای ایي ضاّ جیطز عویال زضییبفتین کیِ زض نیَضت ٍخیَز فضیبی
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نویوبًِ زض کالؼ زضؼ زاًف آهَظ ؾَاالت ذَز ضا ضاحت تط هی پطؾس .لصا اگط زض ثطذی اظ قؿوت ّب ،اثْبم
یب کح فْوی ضخ زازُ ثَز ،ثب تَخیْبت اٍلیِ کبهال ثطعطف هیگطزیس .ایي ضاّجطز ضا زض تَاى هوکي عولی قس اهب
ثِ زلیل اضتجبط هقغعی ثب زاًف آهَظاى اهکبى ثطقطاضی پیًَیس قلجیی هحقیق ًجیَز .اهیب ضاثغیِ ی نیویوی هعلین ٍ
قبگطزاى هٌدط قسُ ثَز کِ آى ّب اظ اثتسای قطٍا کالؼ ،اًگیعُ ی الظم ثطای گیَـ زازى ثیِ زضؼ ضا زاقیتِ
ثبقٌس.
عجق ضاّجطز ثعس ؾعی قس "فضبی کالؼ زضؼ ضا خیصاة کٌیین" .تیسضیؽ ضیبضیی ثیِ ؾیجکی کیِ ثییي
ظًسگی ضٍظهطُ ٍ هفبز زضؾی پیًَس ثطقطاض ًوبیس ،ثؿیبض ضاحت تط اؾت ٍ فعل آهَظـ ًییع ثیطای زاًیفآهیَظاى
خصاة تط ذَاّس ثَز .لصا ثطای خصاة تط قسى زضؼ ،ؾعی ًوَزین ضیبضی ضا اظ حبلت ثٌیبزی ثِ ثؿتط کبضثطزی
هٌتقل کٌین .چٌبًکِ زض ّط خلؿِ ثب ًكبى زازى چٌس تهَیط اظ نحٌِ ّبی عجیعیً ،وبیف فییلن ،عطاحیی ثیبظی ٍ
ؾطگطهی ٍ  ...کِ هطتجظ ثب هَضَا زضؼ ثَز هكبّسُ قس کِ اضتجبط ثنِ ّب ثب هحتیَای زضؼ ٍ کیالؼ ذیلیی
ثیكتط هی قَزّ .ن چٌیي اًدبم فعبلیت ثب کبغص پَؾتی ٍ قیغطًدی زضؼ ضا ثیطای زاًیفآهیَظاى هلویَؼ تیط ٍ
خصاة تط هی ًوَز ٍ قسضت زضو قَْزی آى ّب زض ٌّسؾِ ضا تقَیت هیکیطز .ثیسیي تطتییت ًتیدیِ هییقیَز
آهَظـ زضؼ ثِ عَض کبضثطزگطا هفیس تط ذَاّس ثَز .ثِ زلیل خصاثیت ّبی ثهطی هَخَز زض پبٍضپَیٌت ًوبیف
زازُ قسُ ثِ آًْب ٍ اهکبى هتحطو ؾبظی اقکبل ٍ تهبٍیط تَخِ زاًف آهَظ ثیكتط ثِ زضؼ خلت هی قس.
عجق ّكتویي ٍ آذطیي ضاّجطز ؾعی قس "اگط زاًف آهَظی کبض اقیتجبّی اًدیبم زاز اٍ ضا هؿیتقیوب هیَضز
هَعظِ قطاض ًسّین" .ایي ضاّجطز ثؿیبض خٌجِ ی عولی زاقت چٌبى کِ هثال تعیسازی اظ زاًیفآهیَظاى کیِ تَخیِ
کبفی ثِ زضؼ ًساقتٌس پؽ اظ لحظبتی ثسٍى تصکط قرهی ٍ تٌْب ثب هكبّسُ تكَیق قسى هكبضکت زٍؾتبًكیبى،
ؾطیع ثِ قطکت زض ثحث ّب عالقِ هٌس قسًس ٍ ثِ فضبی زضؼ ٍاضز قسًس .اظ زقت زض ضٍایبت اّل ثیت ٍ قیطآى
کطین ًیع هی یبثین کِ ثبض ّب ایي ًکتِ شکط قسُ ٍ ّوگی اٍلیب ذسا ٍ پیبهجطاى ثط حفظ قرهیت زیگیطاى زقیت
ًظط زاقتٌس ٍ هطزم ضا اضقبز هی کطزًس (لیؽ هٌّب هي لن یطحن نغیطًب ٍ لن یَقط کجیطًب :کؿی کِ ثِ کَزکیبى هیب
ضحن ًکٌس ٍ ثعضگؿبالى هب ضا احتطام ًگصاضز اظ هب ًیؿت .ضؾَل اکطم نلی اهلل علیِ ٍ آلِ) ظیطا اؾالم ثطای ّویِ
اعن اظ کَچژ ٍ ثعضگ قرهیت قبئل اؾت ثِ ٍیػُ ثطای ایي اهبًت ّبیی کِ ظیط زؾت هعلن ّبؾت ٍ یکی اظ
انَل تطثیتی اؾالم اؾت .ثٌبثطایي هعلن ثبیس ثتَاًس غطٍض ٍ تکجط ًَخَاًی قبگطزـ ضا ثیِ ثْتیطیي قییَُ تعیسیل
ًوبیس ٍ هجبزا زض گفتبض ٍ کطزاضـ چیعی قرهیت قکي پیسا قَز ،کِ ّوگی اییي هیَاضز زض خْیت هیسیطیت
ثطقطاضی اضتجبط ثْتط ثب زاًف آهَظ اؾت (هظبّطی.)83 :1370 ،
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ًتیجِگیزی
کٌف پػٍّی اذیط اثطات هثجتی زض حطفِ ی هعلوی ثطای هحقق ثِ اضهغبى آٍضز ٍ فطنتّبیی ایدبز کطز تب
ثتَایٌن ثب کؿت زاًف ٍ هْبضت ثِ نَضت آگبّبًِ ثِ ٍضعیت هغلَة ًبئل آیین ٍ اظ گؿلّبی اضتجبعی ذیبضج
قَین .ثطقطاضی اضتجبط هَثط ثِ عٌَاى هحَض کٌف پػٍّی حبضط اًتربة گطزییس ،ثیب تَخیِ ثیِ ایٌکیِ ّیط اًتقیبل
هفَْهی ثِ ٍاؾغِ اضتجبعبت اًؿبًی ضخ هی زّس ،زض اهط آهَظـ کِ قبلَزُ آى اًتقبل هفَْم اظ آهَظـزٌّسُ ثِ
آهَظـپصیط اؾت خبیگبُ اضتجبط زٍ چٌساى هی قَز.
ثط اؾبؼ اًدبم آظهبیفّبی تدطثی زض کالؼ زضؼ ٍ هحژ ظزى  8فطضیِ ثِ پبؾد هٌلؿجی زض ذهَل
عٌَاى کٌف پػٍّی ضؾیسین .زض ٍاقع زض اثتسا فطضیبت ثب عٌبییت ثیِ هغبلعیِ ،هكیبٍضُ ٍ تبهیل فیطاٍاى ثیِ عٌیَاى
حسؼ ّبی عبلوبًِ هغطح قسُ ثَزًس ٍ ثعس اظ اخطا ثِ نحت ٍ ؾقن آًْب پی ثطزین کِ عجق آى ضاّجطز ّبی ٍضٍز
ثب لجرٌس ثِ کالؼ ،خبیبثی هٌبؾت زض کالؼ ،زاقتي عطح زضؾی هٌبؾت ٍ پیَؾتِ ،عسم ثعضگٌوبیی اقتجبُ ثنِّب،
احَال پطؾی ٍ ثطذَضزّبی نویوبًِ ثطای حل هكکالت ثنِّب ،خیصاة ًویَزى فضیبی کیالؼ ٍ عیسم هَعظیِ
هؿتقین زاًف آهَظ ،ثب کؿت آهبزگی قجلی ثطای حضَض زض کالؼ ثِ ذَثی اخطا قسًس ٍ ًتیدِ ثرف ثَزًس .اهیب
ضاّجطز تَخِ ثِ ّوگی ثنِّب چٌساى پیبزُ ًگطزیس ،یکی اظ زالیل عسم هَفقیت ایي ثَز کِ تعساز خلؿبت حضَض
هحقق زض ّط کالؼ اًسو ثَز ٍ اهکبى قٌبذت ذَة ثنِ ّیب ًجیَز زلییل زیگیط اییي ثیَز کیِ چیَى زض اکثیط
خلؿبت تسضیؽ هسیطیت کبهل کالؼ ثِ عْسُ پػٍّكگط ًجَز ٍ ثیكتط اٍقبت هعلن ضاٌّوب ثركی اظ ظهبى کالؼ
ضا ث ِ اًدبم فعبلیت ّبی ذَیف اذتهبل هی زاز ،فطنت ظیبزی ثطای پیبزُ کطزى قف هطحلِ تسضیؽ ًساقتین.
ایي ضاّجطز ثب ایي اؾتٌبز علوی تبییس هی گطزز ثب تَخیِ ثیِ ًظیط زکتیط ؾییف هعلین زض ثطذیَضز ثیب یبزگیطًیسگبى
هرتلف ثبیس ثپصیطز کِ ّط یژ اظ آًبى هوکي اؾت ثب ؾیجژ ذبنیی اظ ییبزگیطی ثیِ اًدیبم تکیبلیف زضؾیی ٍ
یبزگیطی هَضَا ّبی هرتلف ثپطزاظًس .ثٌبثطایي ،ثبیس آهبزُ ثبقس تب ثب ّط یژ اظ زاًف آهَظاى ذَز ثطذیَضزی
هتٌبؾت ثب ؾجژ ٍ قیَُی یبزگیطی اٍ زاقتِ ثبقس(ؾیف.)1392،
تَؾعِ حطفِ ای ثِ هفَْم حطکت اظ ٍضع هَخَز ثِ ٍضع هغلَة حطفِ ای اؾت ،زض ایي پػٍّف یکی اظ
ضعفّبی هْن تسضیؽ یعٌی تَاًوٌسی ثطقطاضی اضتجبط هَثط زض کالؼّبی ضیبضی تیب حیسٍز ظییبزی ثطعیطف
گطزیس ٍ هْبضت اضتجبطگیطی ٍ اًتقبل هفبّین تقَیت قس .اؾتطاتػی کٌفپػٍّیی ثیطای ؾیبؾیتگصاضی ٍ تعیییي
ذظ هكی خْت کؿت تؿلظ ثط کلیِی هْبضتّبی حطفِای حَظُ آهَظـ هفیس ٍ کبضا اضظیبثی هیگطزز.
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هٌات
 .1ثطٍى،ؾبلی اضالم ،کبضٍلیي ضیؽ ،فیل .1390 ،پبًهس ًکتِ ثطای هعلوبى ،تطخوِ ؾعیس ذبکؿبض .تْطاى:
ًكطهَظٍى.
 .2چبضلع ،ؾی .ام .1383 ،هسیطیت ٍ کالؼزاضی خصاة ،تطخوِ قبپَض اهیي قبیبى خْطهی ,هطضیِ
اهیٌی .قیطاظً :كط کَقبهْط.
 .3حدتی ،ؾیس هحوّس ثبقط .1364 ،آزاة تعلین ٍ تعلّن زض اؾالم .تْطاى :زفتط ًكط فطٌّگ اؾالهی.
 .4حؿیٌی ثیطخٌسی ،ؾیس هْسی .1393،انَل ٍ ضٍـّبی ضاٌّوبیی ٍ هكبٍضُ .تْطاىً :كط ضقس.
 .5ضؤٍف ،علی .1375 ،تطثیت هعلن ٍ کبضٍضظی .تْطاى :اًتكبضات فبعوی.
 .6ؾیف ،علی اکجط .1392،ضٍاًكٌبؾی پطٍضقی ًَیي .تْطاىً :كط زٍضاى.
 .7قعجبًی ،حؿي .1392 ،هْبضتّبی آهَظقی ٍ پطٍضقی :ضٍـّب ٍ فٌَى تسضیؽ .تْطاى :ؾوت.
 .8عالقِ ثٌس ،علی .1393 ،هجبًی ًظطی ٍ انَل هسیطیت آهَظقی .تْطاىً :كط ضٍاى.
 .9هظبّطیٍ .1370 ،یػگی ّبی هعلن ذَة .قنً :كط نحفی.
ً .10قیِّ ،هدیس ،1389 ،ظطافتّبی هعلوی (ً 678کتِی کبضثطزی ثطای هعلوبى) .تْطاى :اًتكبضات ثیي
الوللی گبج.

