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 چى٥ذٜ

٦ای صیات ا٣ـا٣ی ٨١٦ارق ٠ٌؼح ة٨دق اؿث( جالش  از ٣عـحی٢ دكرق« ٢٠ چ٥ کـی ٦ـحٟ»٨٧٘٠ـ ٨٦یث ةا پؼؿف 

ؼار دادق ك چگ٣٨گی ای٢ اؿث ک٥ در ٣گاق اكؿ ٨٧٘٠ـ ٨٦یث را در ٗىای جْٞیٟ ك جؼة  ٣گار٣غق ةؼ یث ٨٠رد جأ٠ٜٚ 

ؿؤاؿ امٞی پژك٦ف ّتارت اؿث از ای٢ ک٥ ١ّٞکؼد جْٞیٟ ك جؼةیث ةؼ اؿاس ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی را جتیی٢ ک٤غ( 

؟ ای٢ یاةی چگ٥٣٨ ةایـحی ة٥ ا٣ساـ رؿغ ١ّٜ جْٞیٟ ك جؼةیث در پؼكرش ٨٦یث ةؼ ٠ت٤ای ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یث

قؼكع د٦غ ک٥  ( ٣حایر ٣كاف ٠ی ٦ای ٗٞـ٘ی ك ةا ركش جضٞیٞی اؿح٤حازی ا٣ساـ قغق اؿثپژك٦ف از اقکاؿ پژك٦ف

قغف كی ةا ز٠ی٤ۀ یادگیؼی  گؼٗح٢ ٗؼاگیؼ در یک ز٠ی٤ۀ ٠ت٤ایی یادگیؼی اؿث( پؾ از ٨٠از٥ یاةی ةا ٚؼار ٗؼای٤غ ٨٦یث

تث ة٥ آف ز٠ی٤ۀ كیژق ک٥ ١٦اف ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی اؿث، چ٤ا٣چ٥ قؼایي ٤٠اؿب ةاقغ، ٗؼاگیؼ جن٨ری از صى٨ر ظ٨ د را ـ٣

ؼاگیؼ در راؿحای ج٨ؿْۀ ای٢ جن٨یؼ، ٣كا٥٣ ة٥ دؿث ٠ی د٦غ  ٦ایی از كوْیث زغیغ ٨٦یحی را در ظ٨د ةؼكز ٠ی آكرد(ٗ 

ؼاگیؼ ة٥ ای٢ ٠ؼص٥ٞ ةؼؿغ ك از ًؼٗی   ٗ حؼ ٤٠اؿب آ٨٠زقی در جضٛٙ ای٢ ا٠ؼ وؼكری اؿث( چ٤ا٣چ٥ ک٥ كز٨د ـة

قغف كوْیث ٨٠رد ٣ُؼ  ْٚیث آ٨٠زقی در كی ة٥ ٨٧َر رؿیغق ةاقغ، ا٠کاف درك٣ی٦ای ٨٦یحی در ارجتاط ةا ٨٠ ٠ؤ٥٘ٝ

ؼد ة٥ ٠ؼصٞۀ جذتیث ٨٦یحی ٠ی  رؿغ(  جؼةیحی در ٗؼاگیؼ ایساد قغق كٗ 

 ٦ای ٨٦یحی، ٤ّامؼ جْٞیٟ ك جؼةیث( ٨٦یث، ١ّٜ جْٞیٟ ك جؼةیث، ٠ؤ٥٘ٝٞا:  و٥ّذٚاصٜ
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 ٔمذٔٝ

٠ال ٚنغ ؿ٘ؼ ة٥ یک ق٧ؼ ٔؼیب کؼد( »ز٠ی٢، ج٨ز٥ ک٤یغ5  ٠كؼؽًتِ  ة٥ ای٢ داؿحاف از ٠ال ٣نؼاٝغی٢، ق٨خ

دف كی  ، دكر گؼ ، ١٦ـؼش یک ٣كاف را ک٥ ٣اـ ٠ال، ةؼ ركی آف ٨٣قح٥ قغق ة٨د ٚتٜ از ای٢ ک٥ ة٥ ؿ٘ؼ ةؼكد

ای٢ ٨ُ٤٠ر ک٥ ٨٦یحف را ٗؼا٨٠ش ٣ک٤غ( ز٠ا٣ی ک٥ ٠ال ة٥ ق٧ؼ رؿیغ، قب اكؿ را در یک  ؛ ة٥ ا٣غاظث

( كٚحی ة٥ ظ٨اب رٗث، یک ٗؼد ٨ٝدق، ٣كاف را از گؼدف اك زغا کؼد ك ةؼ گؼدف ظ٨دش کاركا٣ـؼا گػرا٣غ

ا٣غاظث( كٚحی ٠ال ةیغار قغ، از ای٢ ک٥ ٣كا٣ف را ةؼ گؼدف ٗؼد ٨ٝدق یاٗث، جؼؿیغ ك در صاٝی ک٥ گؼی٥ 

 «؟!«٢٠ چ٥ کـی ٦ـحٟ»کؼد، گ٘ث ک٥ ج٨، ٢٠ ٦ـحی ك اگؼ ج٨، ٢٠ ٦ـحی پؾ  ٠ی

دار اؿث، ا٠ا ةا كز٨د ای٢، ة٥ ٠ـائٜ  داؿحاف ةا آف ٨٠از٥ قغ، یک ٨٠رد ظ٤غاق ١ْ٠ایی ک٥ ٠ال در ای٢

ۀ ظ٨د ك دیگؼی، ةضؼاف ٨٦یث ك ؿاظث ٨٦یحی اقارق دارد $ٝی٤غ٦ٟٞ ا٣ی قا٠ٜ راٌة ، ,٠ؼکؽی كز٨د اـ٣

ةؼا٣گیؽجؼی٢ ٨٠و٨ّاجی دارد ک٥ از آٔاز  جؼی٢ ك چاٝف #( ركایث ٨ٗؽ ، اقارق ة٥ یکی از 3ٟ٧٠++-45,

اف ق٤اؿاف، ركاف ک٨٤ف، دٔغٔۀ ا٦اٝی ٠ػ٦ب، ٗیٞـ٨ٗاف، ادیتاف، زا٥ْ٠ ٤ف جاآٗؼی ق٤اؿاف،  ق٤اؿاف، اـ٣

اؿث( ٨٧٘٠ـ ٨٦یث ةا پؼؿف  ، ة٨دق ٤ٛٞتا٣غرکاراف جْٞیٟ ك جؼةیث، جضث ٨٤ّاف  گػاراف ك دؿث ؿیاؿث

ای، پاؿعی از  ٦ای صیات ا٣ـا٣ی ٨١٦ارق ٠ٌؼح ة٨دق ك در ٦ؼ دكرق از ٣عـحی٢ دكرق« ٢٠ چ٥ کـی ٦ـحٟ»

 ا٣غ، ة٥ ظ٨د گؼٗح٥ اؿث( زیـح٥ ٗؼد ٠ی ؿ٨ی اٗؼادی ک٥ در آف دكرة ظاص ك ةاٗث ٤٠ضنؼة٥

ج٨اف  ا٣غازة ظ٨د جسؼةۀ ا٣ـا٣ی ٚغ٠ث دارد( ٠ی زـحس٨ی ا٣ـاف ةؼای درؾ زایگا٦ف در ًتیْث، ة٥

٦ای  از ز٠اف  ا٣ـاف   ٦یثا٣غ، یاٗث ک٥ درةارة ٠ا جؼی٢ ٠ح٘کؼاف دكراف ظ٨د ة٨دق اٗؼاد زیادی را ک٥ از ةؽرگ

ؼیاجی ٠ٌؼح  ةاؿحاف جا صاؿ صاوؼ، در ١٦ۀ ٣ٛاط ز٧اف از قؼؽ گؼٗح٥ جا ٔؼب، جأ٠ٜ کؼدق ا٣غ ك ٣ُ

 ا٣غ(  ؿاظح٥

٨ًری  ا٣غ ة٥ در ای٢ ٠یاف ٗٞـ٥٘ ك ٠ػ٦ب در پؼدازش ٨٧٘٠ـ ٨٦یث ا٣ـا٣ی در جاریط ةكؼ پیكگاـ ة٨دق

، اٗؼاد را ة٥ ٧ٟٗ ظ٨د جؼٔیب -٥ٞ ؿٛؼاط ك یاز٤اكاؿ کیاک٥ در ی٣٨اف ك ٤٦غ ةاؿحاف، صک١ای ةؽرگ از ز١

ق٤اؿی ك اظالٚیات در ارجتاط ةا  ق٤اؿی، ٠ْؼٗث ا٣غ ك ای٢ ک٥ ؿ٥ قْتۀ ةؽرگ ٗٞـ٥٘ قا٠ٜ ٦ـحی کؼدق ٠ی

ق٤اؿی، ج٨ز٥  ق٤اؿی ك زا٥ْ٠ ق٤اؿی، ركاف ( در دكرة ٠ْامؼ ٣یؽ، ّٟٞ ا٣ـاف#2-١٦اف5 $٠ـأٝۀ ٨٦یث ٦ـح٤غ 

 ا٣غ(  ٨٧ـ داقح٥زیادی ة٥ ای٢ ٠٘

                                                             
1. Lindholm 

2. Yajnavalkya 
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ج٧٤ا در ای٘ای ٣ٛف،  وؼكرت ةضخ از ٨٦یث، در ای٢ اؿث ک٥ داقح٢ جْؼی٘ی از ظ٨د، اكٝی٢ ٚغـ، ٥٣

اف ة٨دف اؿث( از اةحغای ٨٧َر ةؼ ركی کؼة ظاکی، ا٣ـاف ٠ؼجب از کیـحی ك چیـحی  ةٞک٥ از ٠ٛغ٠ات اـ٣

٦ای ٗؼ٤٦گی ك  ا٦٥ْٝای گػقحۀ ةكؼی ك ٠ٌ ظ٨د پؼؿیغق اؿث( ٠ٌاْٝۀ جاریط در ظن٨ص جسؼة٥

امٜ کٞی دارد؛ اگؼ جکٞیٖ ٨ٛ٠ٝۀ ٨٦یث، در ٠یاف یک گؼكق ك یا یک   ق٤اؿا٥٣، دالٝث ةؼ یک زا٥ْ٠

جک اٗؼاد، اصـاس  ق٨د، اكالً جک  صامٜ  ص صغكد آف، از١اع ٣ُؼی کٞی ٠ٞث ٨ْٞ٠ـ ةاقغ ك در ظن٨

ةی٤٤غ $رزایی،  ؼ ظ٨د را ٠كعل ٠ی٨ًر کٞی ز٧ث ك ٦غ ک٤٤غ ك دا٣یاً زا٥ْ٠ ك گؼكق ة٥ ٣٘ؾ ٠ی ة٥ اّح١اد

,.30 5/+(/,)# 

٦ایی ک٥ در داظٜ کك٨ر، پیؼا٨٠ف ٨٧٘٠ـ ٨٦یث، م٨رت گؼٗح٥، ةاج٨ز٥ ة٥  در ةعف پژك٦ف

٦ای ٠عحٞ٘ی جكکیٜ قغق اؿث، ٠ا٦یث دی٤ی ك ١٦چ٤ی٢ ج٨ؿْۀ  ٦ای زا٠ْۀ ایؼا٣ی ک٥ از ٠٨ٚیث كیژگی

گؼٗح٥ در ؿ٥ ص٨زة ١ّغة دی٤ی، ٠ٞی ک٥  ٨رت٦ای م ٗىای ٠سازی از د٦ۀ ٦٘حاد ة٥ ای٢ ًؼؼ، پژك٦ف

ق٨د ك ٗىای ٠سازی ك در ؿ٥ ٨٤ّاف ٨٦یث دی٤ی، ٨٦یث  قغف ٠ی قا٠ٜ ٠تاصخ ٨٦یث ٠٨ٚی ك ز٧ا٣ی

٦ایی م٨رت گؼٗح٥  ق٤اؿی، پژك٦ف ١٦چ٤ی٢ در ص٨زة ركاف  ٠ٞی ك ٨٦یث ٠سازی، ة٥ ا٣ساـ رؿیغق اؿث(

 ک٤یٟ(  اؿث ک٥ ا٦ٟ آ٧٣ا را ةیاف ٠ی

 

 ٣ّحٛس٠ ٤ٛٞت ٔ

ا٣غ؛ ةؼظی ةؼ جضٞیٜ  ٦ای ٨٦یث ٠ٞی جأکیغ داقح٥ ٦ا ة٥ ةؼق١اری ٠ؤ٥٘ٝ در ای٢ ص٨زق، ةؼظی از پژك٦ف

ۀ ٨٦یث ٠ٞی ةا  ٦ای ٨٦یث  ٠ضح٨ای کحب درؿی ةؼ ٠ت٤ای ٠ؤ٥٘ٝ ٠ٞی ٠ح١ؼکؽ ة٨دق ك ةؼظی ة٥ ةؼرؿی راٌة

٦ای ٨٦یث ٠ٞی  ی ٠ؤ٦٥٘ٝایی ک٥ ة٥ ةؼق١ار ا٣غ( در ارجتاط ةا پژك٦ف قغف پؼداظح٥ ٨٦یث ٠٨ٚی ك ز٧ا٣ی

 ج٨اف ة٥ ٨٠ارد زیؼ اقارق داقث5 ا٣غ، ٠ی پؼداظح٥

٦ای ٨٦یث ٠ٞی  ٦ا ك قاظل ، ٠ؤ٥٘ٝ # ةا ركیکؼد اکحكاٗی ة٥ ةؼق١اری ٠٘ا٦ی32ٟ.,اة٨اٝضـ٤ی $

 ) ، ٨٦یث ٠ٞی ازح١اّی  )ة٤غی ک٥ ارائ٥ دادق، پ٤ر ص٨زة کٞی، قا٠ٜ ٨٦یث ٠ٞی ، در جٛـیٟ پؼداظح٥

ک٤غ ك ةؼای  ؿیاؿی ةیاف ٠ی  )ٗؼ٤٦گی ك ٨٦یث ٠ٞی ) زٕؼاٗیایی، ٨٦یث ٠ٞی ) یجاریعی، ٨٦یث ٠ٞ

 ک٤غ( ٦ایی را ذکؼ ٠ی ٦ؼکغـا قاظل

٦ا ك ٤٦ؼ را  ، اؿ٨ٌرق، رؿ٨ـ ٠ٞی ك آئی٢ # دی٢ ك ٠ػ٦ب، زةاف ٗارؿی، جاریط ك زٕؼاٗیا33.,٣نؼی $

 ک٤غ( ٦ای ٨٦یث ٠ٞی ٠ْؼٗی ٠ی ٨٤ّاف ٠ؤ٥٘ٝ ة٥

٦ای ٗؼدی ك ز١ْی،  گؼٗح٥ در ٨ًؿ ٨٦یث ٨٤ّاف ٨٦یث قکٜ ی را ة٥# ٨٦یث 32ٞ٠.,گ٨درزی $

اـ ؿیاؿی، زةاف ك اٚحناد  ٠كح١ٜ ةؼ ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای ؿؼز٠ی٢ جاریعی، ٗؼ٤٦گ ٠٨١ّی، ٠ػ٦ب، صک٠٨ث ك ٣ُ
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اد ازح١اّی، جاریعی، زٕؼاٗیایی، ؿیاؿی، دی٢ ك ٗؼ٤٦گی ک٤غ( ة٥ ٠ٞی ٠ْؼٗی ٠ی  )ّتارجی، آ٧٣ا را در اْة

 دا٣غ(  ادةی ٠ی 

ا٣غ ک٥ از ٣گاق  ای٢ ٣حیس٥ رؿیغق  ق٤اؿی ٨٦یث ٠ٞی در ٚا٨٣ف اؿاؿی، ة٥ # در ةاز33.,روایی ك ز٨کار $

٦ای  ٦ا ك درد ٦ا ك ارکاف ٨٦یث ایؼا٣یاف ّتارج٤غ از دی٢ اؿالـ، ٗؼ٤٦گ ایؼا٣ی، آر٠اف گػار، ٠ؤ٥٘ٝ ٚا٨٣ف

 ٠كحؼؾ، جاریط، زةاف، ظي ك پؼچٟ رؿ١ی( 

 

 ٢ ٤ٛٞت د٣ٙ٤حٛسٜ

ای پیؼا٨٠ف ٨٧٘٠ـ ٨٦یث دی٤ی، ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿث یاٗح٥ اؿث ک٥ ٨٦یث پایغار  # در ٠ٌا33٥ْٝ.,$ ٗیاض 

٦ا، ةاكر٦ا ك  ٤ْ٠ای دؿحیاةی ة٥ جْؼیٖ ٤٠ـسٟ دی٤ی از ظ٨د ك ا٣حعاب آگا٦ا٥٣ ك آزادا٣ۀ ارزش دی٤ی، ة٥

آی٤غ ك  صـاب ٠ی ٤ْ٠٥ا ک٥ ٗؼد ةیاةغ کیـث، چ٥ چیؽ٦ایی ةؼای اك ارزش ة ای٢  ٦ای ز٣غگی اؿث؛ ة٥  ٦غؼ

 ٦ایی را ةؼگؽی٤غ ک٥ در ز٣غگی پیگیؼی ک٤غ(  چ٥ راق

ک٤٤غ(  را در دك ةعف ٠ٌؼح ٠ی ٦ای ٨٦یث دی٤ی، آف  # در ةؼرؿی ٠ؤ34٥٘ٝ.,$  گ٨درزی ك ١٦کاراف

٦ا ك ٠ؼاؿٟ ك ٤٠اؿک  ةعف اكؿ قا٠ٜ پایت٤غی ١ّٞی ة٥ ٨٦یث دی٤ی، قا٠ٜ ّى٨یث ك ٠كارکث در گؼكق

ف ٠ػ٦ب، ك پایت٤غی  ٠ٛؼرات ك اصکاـ ٠ػ٦تی ك جالش ةؼای ٗؼاگیؼی ز٨ا٣ب گ٣٨اگ٨ ، پایت٤غی ة٥ ٠ػ٦تی

کؼدف اؿالـ ك وؼكرت اًالع از  جٞٛی  ، ةاا١٦یث ٤٠غی ة٥ اؿالـ ك ٠ػ٦ب ٣ُؼی ة٥ ٨٦یث دی٤ی قا٠ٜ ّال٥ٚ

 قغف اؿالـ ك ةاكر زایگاق كاالی اؿالـ در ٠یاف ؿایؼ ٠کاجب اؿث( ، اصـاس ر٣ر از ٠عغكش آف

٦ای ٨٦یث دی٤ی را قا٠ٜ آیات ك اصادیخ، امٌالصات، ٠٘ا٦یٟ، آداب ك  # ٠ؤ31٥٘ٝ.,ٛاری $ذكاٝ٘

 ٦ای دی٤ی ك ٠٘ا٦یٟ ٠ػ٦تی ةؼق١ؼدق اؿث(  ٦ا ك ٠کاف ا١ّاؿ دی٤ی، ٣اـ

# ةا ةؼق١اری چ٧ار ر٦یاٗث ١ّغق در جضٞیٜ ٨٦یث دی٤ی، قا٠ٜ ر٦یاٗث ٧ٛٗی، اظالٚی، /3.,ز٨ا٣ی $

، ٨٦یث دی٤ی را ٣اَؼ ةؼ آ٣چ٥ از دی٢ ك اّحٛاد  ٦ا ک٤غ، ٦ؼیک از ای٢ ر٦یاٗث ٠یایغئ٨ٝ٨ژیک ك ّؼٗا٣ی ةیاف 

 ک٤غ( آیغ، جٞٛی ٠ی ةغاف ةؼای آد٠ی صامٜ ٠ی

 

 حٛس٠ ٤ٛٞت ٔداس٢
٦ای زغیغ  قغف ك در پی آف رؿا٥٣ # در پژك٦كی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ ٗؼای٤غ ز٧ا٣ی,4.,٠یؼ٠ض١غی $

ٗؼاگؼٗح٥ ك گـحؼش ك   ىای ؿیاؿی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی کك٨ر٠اف را ٗ +2.,اًالّاجی ك ارجتاًاجی از د٦ۀ 

كیژق  ٦ای ازح١اّی در زا٥ْ٠ ك ة٥ ٦ا، رٗحار٦ای ؿیاؿی ك ک٤ف جغریر، گؼایف ٦ا ك ای٤حؼ٣ث، ة٥ ٨٘٣ذ ٠ا٨٦ارق
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( ١٦ؼاق آكردق اؿث ٦ای ٠عحٞ٘ی ة٥ ك جٕییؼات ك پیا٠غ٦ایی را در ص٨زق ظح٥  ٣ـٜ ز٨اف ك ٣عتگاف را ٠حأدؼ ؿا

قغت جأدیؼ  ٦ای زغیغ ة٥ ٦ایی اؿث ک٥ از ای٢ ٤ٗاكری جؼی٢ ص٨زق ص٨زة ٗؼ٤٦گی ك ٨٦یحی، یکی از ٧٠ٟ

 پػیؼٗح٥ اؿث(

# در ةؼرؿی ٨٦یث ظا٨٣ادگی ك جْا٠ٜ در ٗىای ؿایتؼ٣حیک، ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ ک٥ 34.,دكراف $

سؼةۀ ٗىای ؿایتؼ٣حیک ك ٨٦یث ةٌۀ ٠یاف ج ٤ْ٠ای ٗٛغاف جأدیؼ ك جأدؼ ك صحی را مؼؼ ّغـ جأییغ ٗؼوی٥ ة٥

جتِ آف آدار ٠حٛاةٜ ك ٠ح٘اكت ؿٌضی ك ١ّیٙ،  د٤٦غة پیچیغگی راة٥ٌ ك ة٥ ازح١اّی ٣یـث؛ ةٞک٥ ٣كاف

كیژق در صى٨ر دیگؼ ٠حٕیؼ٦ای ز٣غگی ازح١اّی،  ٠غت ك ة٤ٞغ٠غت اؿث ک٥ ٠یاف ای٢ دك ٠حٕیؼ ة٥ ک٨جاق

 ج٨اف جن٨ر کؼد( ٠ی

 

 ؽٙاخت٣ ٞا٢ رٚاٖ حٛس٠ پضٚٞؼ

٦ای ٨٦یث از ًؼیٙ ج٧ْغ ٨٦یث ك ة٧ؽیـحی  # ة٥ ةؼرؿی ٣ٛف ؿتک31.,ی ك ١٦کاراف $قکؼ

ق٤اظحی ةؼ ١ّٞکؼد جضنیٞی پؼداظح٤غ ک٥ ٣حایر  ق٤اظحی ك ١٦چ٤ی٢ ٣ٛف ج٧ْغ ٨٦یث ك ة٧ؽیـحی ركاف ركاف

غ ٦ای ٨٦یث# از ًؼیٙ ج٧ْ ٠ـحٛیٟ ك ادؼ کٜ ٠حٕیؼ٦ای ةؼك٣ؽای پژك٦ف $ؿتک جضٞیٞكاف ٣كاف داد ادؼ ٔیؼ

 ق٤اظحی ةؼ ١ّٞکؼد جضنیٞی در ج١اـ اٝگ٦٨ا ٤ْ٠ادار اؿث(  ٨٦یث ك ة٧ؽیـحی ركاف

ک٤غ ک٥  ق٤اؿی اؿال٠ی پؼداظح٥، ةیاف ٠ی # ة٥ ةؼرؿی ٨٦یث ا٣ـاف از دیغگاق ركاف32.,صـی٤ی $

 ةاقغ(  یاةی ٨٦یث ا٣ـاف ةؼ اؿاس دیغگاق اؿالـ ةؼظاؿح٥ از ا١٦یث ّٜٛ ٠ٌت٨ع ةؼ ق٨٧ت ٠ی قکٜ

# ة٥ ةؼرؿی جض٨ٝی ٨٦یث ك راةٌۀ آف ةا صؼ٠ث ظ٨د ك صاٝث اوٌؼاب پؼداظح٥ ک٥ +3.,$ ٣ژاد رصی١ی

 رك اؿث( دار ٨٦یث د٣تا٥ٝ ٦ای ٨٦یحی، صاکی از کا٦ف ٤ْ٠ی ٦ای صامٜ از ٠ٛایـۀ ٤٠ؽٝث یاٗح٥

٦ایی ک٥ در ظارج از کك٨ر پیؼا٨٠ف ٠ـأٝۀ ٨٦یث، م٨رت گؼٗح٥ اؿث، ةایغ  در ارجتاط ةا پژك٦ف

٦ایی ١٦چ٨ف ٨٦یث  جؼی٢ آ٧٣ا، ٥ٝ٨ٛ٠ ق٨د ک٥ ١ّغق ٦ا یک دا٤٠ۀ كؿیْی را قا٠ٜ ٠ی فگ٘ث ای٢ پژك٦

٠ؼاجب  گؼایی، ٨٦یث ؿیاؿی، ؿٞـ٥ٞ ز٤ؾ ٠سازی، ٨٦یث ٠ػ٦تی، ٨٦یث ٠٨ٚی، ٨٦یث ٣ژادی، ٨٦یث ٦ٟ

کاری، ٨٦یث ؿاز٠ا٣ی، ٨٦یث ازح١اّی، ٨٦یث ك ٠کاف، ٨٦یث ك  ٣ٛف، ٨٦یث كرزش )٨٦یحی، ٨٦یث

ؼی٥ پؼدازی ٨٦یث ك ٠ٌا٥ْٝ ك ًت٥ٛ ك ٨٧٘٠ـزةاف، جْاریٖ  گیؼد ک٥ در  را در ةؼ ٠ی  ٦ای ٨٦یحی ة٤غی ٣ُ

 ک٤یٟ( ٦ایی از ای٢ ظیِٜ ُّیٟ پژك٦كی اقارق ٠ی ادا٥٠، ة٥ ٥٣٨١٣
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ک٤غ ک٥ ای٤حؼ٣ث یک ٠کاف ز١ْی  # ة٥ ةؼرؿی ٨٧٘٠ـ ٨٦یث ٠سازی پؼداظح٥، ةیاف ٠ی0++-$ ,اِؿحاؿ 

٦ای  ی٤غ ٨٦یث اج٘اؽ ةی٘حغ، ٗؼا٦ٟ کؼدق اؿث( از ًؼیٙ اؿح٘ادق از ؿایثزغیغ زػاب را ةؼای ای٢ ک٥ ٗؼا

ؿاال٣كاف ارجتاط  ق٣٨غ جا ةا ٦ٟ ، ٨٣ز٨ا٣اف ج٨ا٣ا ٠ی-اؿپیؾ ة٨ؾ ك ٠ای ؿازی ازح١اّی ازٚتیٜ ٗیؾ قتک٥

د٦غ ک٥ ٠ـیؼی ک٥  ٦ای ازح١اّی را ج٨ٛیث ک٤٤غ( كی ادا٥٠ ٠ی ةؼٚؼار ک٤٤غ ك اصـاس جْٞٛكاف ة٥ گؼكق

د٤٦غة ركقی اؿث ک٥ در آف، كی درگیؼ  ف ک٤غ، ٣كا ؿازی ازح١اّی را ایساد ٠ی یک م٘ضۀ قتک٥ٗؼد 

 ٗؼای٤غ رقغ ٨٦یث قغق اؿث( 

ک٤غ ک٥ ٦ؼ ٗؼدی ک٥ یک  # ة٥ ًؼح ٨٧٘٠ـ ٨٦یث در ٗىای ٠سازی پؼداظح٥، ةیاف ٠ی 0++-$ .آکیاز

ک٤غ،  ة٨ؾ ایساد ٠ی ٤٣غ ٗیؾ٦ای ازح١اّی ٠ا ز٥ٞ١ قتک٥ ٦ای ازح١اّی ٠سازی از راة٥ٌ را در ٠ضیي

  ق٨د( ٨٦یث در ٗىای ٠سازی ةا ٨٦یث در ٗىای كاْٚی ٠ح٘اكت اؿث؛ ماصب یک ٨٦یث ٠سازی ٠ی

ج٨ا٣غ از ٨٦یث كاْٚیف  ٦ای ٠سازی ٗؼد ٠ی ک٥ اؿاؿاً ةی٢ ای٢ دك ٠ضیي، ج٘اكت كز٨د دارد( در ٠ضیي چؼا

د٦غ ک٥ ٚنغ  یک ٠ـیؼی قکٜ ٠ی ٦ایی، قعل ٨٦یحف را در اؿح٘ادق ک٤غ یا ٣ک٤غ( در چ٤ی٢ ٠ضیي

 ک٤غ( ّتارجی كی ٨٦یحف را ة٥ ًؼؼ ٠ٛاةٜ، جض١یٜ ٠ی را ة٥ ٗؼد دیگؼ ٣كاف د٦غ ة٥  دارد، آف

ک٤٤غ ک٥ صى٨ر  #  در ةؼرؿی ٨٧٘٠ـ ٨٦یث در ٗىا٦ای آ٣الی٢ ةیاف ٠ی3++-ك ١٦کاراف $ /زائ٨

ةغف زـ١ا٣ی از ةؼظ٨رد٦ای ٨ًر ک٥  ای٤حؼ٣ث، قؼایي ؿ٤حی ج٨ٝیغ ٨٦یث را جٕییؼ دادق اؿث( ١٦اف

كاؿٌۀ  جا ةا ٦ٟ، ة٥  ٦ای آ٣الی٢ زغا قغق اؿث، ةؼای اٗؼاد، ای٢ ا٠کاف ٗؼا٦ٟ آ٠غق اؿث ازح١اّی در ٠ضیي

٦ای آ٣الی٢  ٦ایی ک٥ صاٝث دیغاری جن٨یؼی در ٠ضیي ةاق٤غ( صحی در ٨٠ْٚیث ای٤حؼ٣ث جْا٠ٜ داقح٥ 

دف پیكی٤ۀ قعنی ظ٨د ازٚتیٜ ٣اـ، ٠ضٜ ؿک٣٨ث ك کؼ ٣ا٠ی از ًؼیٙ پ٧٤اف ق٨د، ةاز ٦ٟ گٟ اؿح٘ادق ٠ی

پػیؼ اؿث( در چ٤ی٢ قؼایٌی، یک كوْیث زغیغ ةؼای ج٨ٝیغ ٨٦یث ١٣ایاف  ای ا٠کاف  پی٣٨غ ٠ؤؿـ٥

 ق٨د(  ٠ی

٦ای کؼاس، ٗی٤ی ك ٗؼؿ٢  ٦ای ٠عحٖٞ ٨٦یث ٣ژادی ازز٥ٞ١ ٠غؿ # ة٥ ةؼرؿی ٠غؿ2++-$ ٦0اردف

٦ای در  ٨٤ّاف ٨٦یث ٦ا  ة٥ ک٤غ ک٥ ای٢ دؿح٥ ٨٦یث ایی ةیاف ٠یآ٠ؼیک )پؼداظح٥، در جتتی٢ ٨٦یث آٗؼیٛایی

                                                             
1. stahl 

2. My Space 

3. Akyaz 

4. zhao 

5. Harden 

 



 119 ...    جدهیم و جتییً عيم جعهیو و جرةیث در پرورش ُّیث

 1398 زىصحان /ةیصحو طياره / پٍجو شال

 )ق٨د( ٨٦یث آٗؼیٛایی ٦ای گ٣٨اگ٨ف درؾ ٠ی ٦ای ٠عحٖٞ ك در ةاٗث صؼکث، ؿازگار ك ٠حٕیؼ در ٠ضیي

 ق٨د(  قغق دركف ز٨ا٠ِ، ٠حأدؼ ٠ی ٦ای ایغكئ٨ٝ٨ژیک ج٨ٝیغ ٦ا ك ركایث كؿیٞۀ ؿاظث آ٠ؼیکایی ة٥

رؿیغق در ارجتاط ةا ای٢ ٨٧٘٠ـ ٣كا٣گؼ كز٨د  ا٣ساـ ٦ای ة٥ ٨٦یث ك پژك٦فرك٣غ جاریعی جض٨ؿ ٨٧٘٠ـ 

ؼیات زیاد پیؼا٨٠ف ٨٧٘٠ـ ٨٦یث كز٨د ای٢، ٨٤٦ز ای٢ ٨٧٘٠ـ، یک ؿاظث پیچیغق  اؿث( ةا   جضٛیٛات ك ٣ُ

ؿازی ٨٧٘٠ـ ٨٦یث ك از ؿ٨یی دیگؼ، ًؼح  ٦ای زیادی در ز٧ث ركق٢ ك ٠ت٧ٟ ةاٚی ٠ا٣غق اؿث( ایغق

ایغة زا٠ْی در راؿحای ج٨ؿْۀ آگا٦ی ٣ـتث ة٥  صاؿ ای٢  در جْٞیٟ ك جؼةیث ارائ٥ قغق اؿث، ةا ٠ـأ٥ٝ ٨٦یث 

٦ای آف را ركق٢ ؿازد، ارائ٥  گیؼی یک كوْیث ٨٦یحی ك ٠ؤ٥٘ٝ ک٥ ٗؼای٤غ قکٜ  چ٤اف پغیغة ٨٦یث، آف

ک ٠س٥ّ٨١ از ج٨ز٥ ك کارگكا پیؼا٨٠ف ای٢ ٨٧٘٠ـ ک٥ ة٥ ارائۀ ی ٣كغق ك از ًؼٗی، ٣گاق جؼةیحی قایاف 

یاةی ٗؼاگیؼاف را ٣كاف د٦غ ك ٠ت٤ایی ةؼای ١ّٜ ٠سؼیاف جْٞیٟ ك جؼةیث  ک٥ ٠ـیؼ ٨٦یث  پی٨ؿح٥ ٦ٟ اٚغا٠ات ة٥

٨٤ّاف یک ٠ـأ٥ٝ،  چ٤اف ٨٦یث ة٥ ٚؼار گیؼد، از ؿ٨ی پژك٦كگؼاف داظٞی، ک١حؼ م٨رت گؼٗح٥ اؿث ك ٦ٟ

پؼدازی پیؼا٨٠ف  ٠ـأٝۀ  جؼةیحی اٚغاـ ة٥ ٨٧٘٠ـرك ةا ٠كا٦غة ای٢ ظالء پژك٦كی ك  ک٤غ( از ای٢ ظ٨د١٣ایی ٠ی

 ک٤ٟ( ٨٦یث ٠ی

ای٢ اؿث ک٥ ٨٧٘٠ـ ٨٦یث را در ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث   قغق، جالش ٣گار٣غق ةؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠تاصخ ٠ٌؼح

٨٠رد جأ٠ٜ ٚؼار دادق ك چگ٣٨گی ١ّٞکؼد جْٞیٟ ك جؼةیث ةؼ اؿاس ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی را جتیی٢ ک٤غ( 

١ّٜ جْٞیٟ ك جؼةیث در پؼكرش ٨٦یث ةؼ ٠ت٤ای ٠تا٣ی ك ك٦ف ّتارت اؿث از ای٢ ک٥ ؿؤاؿ امٞی پژ

٦ای ٗٞـ٘ی اؿث ك ةا  ؟ ای٢ پژك٦ف از اقکاؿ پژك٦فا٣ساـ رؿغ یاةی چگ٥٣٨ ةایـحی ة٥  ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یث

 ( ٠ت٤ای جضٞیٜ ك اؿح٤حاج در پژك٦ف پیكؼك، ٠غؿ ٨٦یحی اؿث ک٥ اؿح٤حازی ا٣ساـ قغق اؿث)ركش  جضٞیٞی

 در ادا٥٠ ة٥ آف اقارق ٠ی ق٨د(

 

 تحث اص٣ّ

٦ای  یاةی، ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای ٤ْ٠ایی ٨٦یث ٦ا ك ة٤گاق ٨٤ّاف ٤٠تِ در ةضخ ٨٦یث ةا ؿ٥ ٨٧٘٠ـ اؿاؿی ٠تا٣ی ٨٦یحی ة٥

٨٤ّاف ٠ؼاصٜ ك ؿ٨ٌح  یاةی ة٥ ٦ای ة٤یادی٢ ٨٦یث یاةی ك ٗؼای٤غ ٨٤ّاف ةایغ٦ا ك وؼكریات ٨٦یث ٨٦یحی ة٥

یاةی را قا٠ٜ  ركیارك ٦ـحیٟ( ای٢ ؿ٥ ٤ّنؼ، در كاِٚ ؿ٥ وِٞ امٞی ٠ذٞخ ٨٦یثیاةی  اؿاؿی زؼیاف ٨٦یث

یاةی پیك٧٤ادی پژك٦ف ةؼ ای٢ ؿ٥ ٤ّنؼ کٞیغی اؿح٨ار اؿث ک٥ در  ٦ای ٠غؿ ٨٦یث رك پای٥ ق٣٨غ( از ای٢ ٠ی

 (,پؼدازیٟ ٠ی  ادا٥٠ ة٥ جكؼیش آف

                                                             
 اؿث( قؼح کا٠ٜ ٠غؿ در رؿاٝۀ دکحؼی پژك٦كگؼ ٨٠ز٨د (,
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یاةی اؿث ک٥  غ٦ای ة٤یادی٢ ٨٦یث٦ا ك ٗؼای٤ ّى٨ی ٠حكکٜ از ٠تا٣ی، ٠ؤ٥٘ٝ ای ؿ٥ ٠س٥ّ٨١ ،ای٢ ٠غؿ

 ق٨د( م٨رت زیؼ اؿث ك قؼح آف در ادا٥٠ ةیاف ٠ی ة٥ ،جؼی٢ قکٜ در اةحغایی

 

 

 یاةی ٦ای ٨٦یحی            ،         ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یث ،          ٠ؤ٥٘ٝ             ٠تا٣ی                      

 

 

 ة٤غی دؿح٥ ٌٗؼی ك ق٤اظحی ركاف زیـحی، ازح١اّی، ٦ای ز٠ی٥٤دؿحۀ  چ٧ار در ٦ای ٨٦یحی ٠تا٣ی یا ز٠ی٥٤

 ز٣غگی آف در ٗؼد ک٥ اؿث ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ٗىای ةیا٣گؼ یاةی ٨٦یث ازح١اّی ٦ای ز٠ی٥٤( قغ٣غ

 ك ٣یؼك٦ا اٚحنادی، ؿاظحار٦ای ازح١اّی، ك ٗؼ٤٦گی ؿاظحار٦ای ١٦چ٨ف ٨٠اردی قا٠ٜ ک٥ ک٤غ ٠ی

 ازح١اّی، ةاٗث ظن٨میات ٠ػ٦تی، ك ٠ٞی ك ٠٨ٚی ار٦ای٤٦س ك ٦ا ارزش ازح١اّی، ٦ای ز٤تف

 ق٤اظحی ركاف ٦ای ز٠ی٥٤( ق٨د ٠ی ٠سازی ٗىای ك ازح١اّی ٦ای آر٠اف ك جٛاوا٦ا ٠کاف، ظن٨میات

ا٣ی ٨٠ز٨د ركا٣ی ظن٨میات ةیا٣گؼ یاةی ٨٦یث  ٦ا، گؼایف ك ا٠یاؿ ٔؼایؽ، ازز٥ٞ١ ٨٠اردی ک٥ اؿث اـ٣

 ةؼ در را قعنی ٦ای كظ٨اؿح٥ درك٣ی اؿاؿی اصـاؿات ك صحیازاتا ٦ا، ؿائٙ ك ٦ا ا٣گیؽش اؿحْغاد٦ا،

 قا٠ٜ ک٥ اؿث ا٣ـا٣ی ٗؼد زیـحی ی ٦ا كیژگی ةیا٣گؼ یاةی ٨٦یث ق٤اظحی زیـث ٦ای ز٠ی٥٤( گیؼد ٠ی

اف، ٨٣ع ًتیْی ٦ای كیژگی ٗیؽی٨ٝ٨زیکی، ٦ای گی كیژ ٨٠ركدی، ٦ای كیژگی ازٚتیٜ ٨٠اردی  ك ْٜٗ اـ٣

 ًتیْث ة٥ یاةی ٨٦یث ٌٗؼی ٦ای ز٠ی٥٤( اؿث  ٣ژاد ك ز٤ـیث ا٣ـاف، ییقی١یا ك ٗیؽیکی ا٣ْ٘االت

ا٣ی ٨٣ع ٗؼد ٤٠ضنؼة٥  ٌٗؼت ازز٥ٞ١ ٨٠اردی ك دارد اقارق اؿث، ٨٠ز٨دات ؿایؼ از ج١یؽد٤٦غة كی ک٥ اـ٣

 (گیؼد ٠ی در ةؼ را ا٣ـا٣ی كزغاف ك ًتیْث ٌٗؼی، ٦ای كیژگی ك

ّتارجی ٨٦یث در ظأل قکٜ ٣گؼٗح٥ ك  ٣یـث؛ ة٥ةؼ٠ت٤ای ٠غؿ ٨٦یحی اؿاؿاً ٨٦یث از ٠تا٣ی ظاٝی 

ةؼآ٠غق از یک ز٠ی٤ۀ ٠ت٤ایی اؿث ك اؿاؿاً ٣ٌ٘ۀ ٨٦یث در ١٦ی٢ ركیاركیی ةی٢ ٗؼد ك ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ٧٣٘ح٥ 

گیؼی ٨٦یث، ةؼای ٧ٟٗ  اؿث( ٠تا٣ی ریكۀ درظث ٨٦یث ك قا٨ٝدة ؿاظح١اف ٨٦یث اؿث( ١٦ا٤٣غ قکٜ

 ٨٦یث ٣یؽ ةایغ ة٥ ٠تا٣ی آف رز٨ع کؼد( 

  ة٤غی کؼد ک٥ در زغكؿ زیؼ ٚاةٜ ج٨اف در ٦كث ٠س٥ّ٨١، دؿح٥ ٦ای ٨٦یحی را ٠ی در یک ٤ْ٠ا، ٠ؤ٥٘ٝ

 ٠كا٦غق اؿث(
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 ٞا٢ ٤ٛٞت٣ تٙذ٢ ٔؤِفٝ : طثم1ٝخذَٚ ؽٕار٠ 
 ٦ای ٠ؼجتي ٠ؤ٥٘ٝ ٔؤِف١ اص٣ّ

 پػیؼش، پی٣٨غ، ج٧ْغ ارتثاط
 ادراؾ قعنی، ٤ْ٠اداری آٌا٣ٞ
 جأییغپػیؼی ٔٙذ٢ ارسػ

 ٤٠غی ٤٠غی، ًؼح ٤٦گی، کٞیث، ز٧ث١٦ا ٚحذت
 جغاكـ ثثات
 ٠ك٨ٕٝی ا٣ْکاس، ج١ایؽ، دؿ ٔٙذ٢ ٘ؾاٖ

 ةؼزـحگی، کارایی التذار
 ) تدزٝت

 

در ارجتاط ةا ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی ةایـث گ٘ث ٠ا٦یث کٞی ٨٧٘٠ـ ٨٦یث، ؿ٥ ٗؼای٤غ ة٤یادی٢ ظؼكج از 

را   ٨٧٘٠ـ اةحال، اؿحٕؼاؽ ك ٠ْؼٗث قا٠ٜ  یاةی  جْی٤ی، اّالـ صى٨ر ك اؿحٛؼار ٨٦یحی یا جْی٢ ٣ا٠ی یا ةی ةی

كاؿٌۀ یک جٛاٜة ك  قغف در ّؼمۀ صى٨ر ة٥ جْی٤ی ك كارد یاةی ةا ظؼكج از ةی ق٨د( پؼكؿۀ ٨٦یث قا٠ٜ ٠ی

م٨رت کٞی ةؼای  ق٨د( ای٢ ٨٠از٥٧، جن٨یؼی اكٝی٥ از ظ٨د را ة٥ ٨٦یحی آٔاز ٠ی  درگیؼی ةا ز٠ی٤ۀ ٠ت٤ایی

ظ٨د ةؼای  ظ٨دی گیؼی ای٢ جن٨یؼ اكٝی٥، ة٥ آف جْی٢ ةعكغ( قکٜ زـ اؿث ٗؼد ة٥ ک٤غ ک٥ ال ٗؼد ایساد ٠ی

٦ای ٨٦یحی، ز٠ی٤ۀ ایساد جن٨یؼ ٧٣ایی ك  ظ٨د در جضٛٙ ٠ؤ٥٘ٝ ١ّٞکؼدیاةی کاٗی ٣یـث( ٗؼد ةا  ٨٦یث

 ١٣ایف ٦ایی ک٥ درگیؼ آف اؿث، ة٥  ک٤غ( در ٗؼای٤غ دكـ، ٗؼد ّالئ١ی از ٨٠ْٚیث قغق را ٗؼا٦ٟ ٠ی جذتیث

یاةی، ٗؼای٤غی اؿاؿی اؿث( در ای٢ ٠ؼص٥ٞ اؿث ک٥ زؼیاف ٨٦یحی در ٗؼد  گػارد( ٗؼای٤غ پایا٣ی ٨٦یث ٠ی

یاةغ( ٗؼد ةعكی از زؼیاف ٨٦یحی ك زؼیاف ٨٦یحی  ک٤غ ك ٗؼد ظ٨د را ٔؼؽ در آف ز٠ی٥٤ ٠ی اؿحٛؼار پیغا ٠ی

 ق٨د(  ةعكی از ٗؼد ٠ی

جكؼیش ١ّٜ جْٞیٟ ك جؼةیث در پؼكرش ٨٦یث قغق، در ادا٠ۀ پژك٦ف ة٥  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠تاصخ ٠ٌؼح

 پؼدازیٟ( یاةی ی٤ْی ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ٦ا ٠ی ٗؼاگیؼاف ةؼ ٠تا٣ی دك ٤ّنؼاز ؿ٥ ٤ّنؼ ٠غؿ ٨٦یث

یاةی ك ٗؼای٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث، اقحؼاؾ در ةضخ ٠تا٣ی اؿث( دا٤٠ۀ  یکی از اقحؼاکات ٗؼای٤غ ٨٦یث 

٦ای ٠ت٤ایی ک٥ ٠ت٤ای کار  ٨ری ک٥ آف دؿح٥ از ز٠ی٥٤ً ةْغی اؿث ة٥ ٠تا٣ی ٨٦یحی یک گـحؼة كؿیِ ك چ٤غ

رك، یک ةعف از ٠غیؼیث ٠تا٣ی ٨٦یحی  گیؼ٣غ، ٠ت٤ای ٨٦یث ٣یؽ ٦ـح٤غ( از ای٢ جْٞیٟ ك جؼةیث ٚؼار ٠ی

ک٤غ ک٥ ارکاف ك  دركاِٚ ٠غیؼیث ٠تا٣ی جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث( ٠تا٣ی جْٞیٟ ك جؼةیث، چارچ٨ةی را ٗؼا٦ٟ ٠ی

ک٥ ٣كاف از ا١٦یث ةاالی ای٢ ٤ّنؼ در   ق٨د آف اؿاس، ًؼاصی ك جغكی٢ ٠ی ازؽای جْٞیٟ ك جؼةیث ةؼ
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٨٤ّاف  ٦ای ٠عحٞ٘ی ک٥ ة٥ ؿازی ایساد یک كوْیث ٨٦یحی ٨ٌٞ٠ب، ز٤ت٥ جؼةیث دارد( در ظن٨ص ز٠ی٥٤

٠تا٣ی جْٞیٟ ك جؼةیث ٠ٌؼح ٦ـح٤غ، ةایـحی از یک ؿازگاری درك٣ی ةؼظ٨ردار ة٨دق ك از یک ؿ٤ط ةاق٤غ 

٦ؼگ٥٣٨ ٣اؿازگاری در ای٢ ةعف ة٥ ٣ا١٦ا٤٦گی ٨٦یحی ٗؼاگیؼاف ک٥ از ای٢ ز٨ اؿح٤كاؽ چؼاک٥ كز٨د 

ة٤غی ٠كعل ةؼظ٨ردار ةاق٤غ  ا٣سا٠غ( ٣کحۀ دیگؼ ای٢ ک٥ ٠تا٣ی ةایغ از جْؼیٖ دٚیٙ ك ص٨زق  ک٤٤غ، ٠ی ٠ی

ای٢ ک٥ ٠تا٣ی  ریؽی ٠ض٨٘ظ ةاقغ( ةا ج٨ز٥ ة٥ در ٠ؼاصٜ ةْغی ةؼ٣ا٥٠آ٧٣ا  کارگیؼی ای ک٥ ا٠کاف ة٥ گ٥٣٨ ة٥

ک٤٤غ، ای٢ جٕییؼات ةایغ در  جأدیؼ جض٨الت ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی، جٕییؼاجی را جسؼة٥ ٠ی جْٞیٟ ك جؼةیث جضث 

ای ٠غیؼیث ق٣٨غ ک٥ جؼٚی آ٨٠زش ك پؼكرش را در پی  گ٥٣٨ ریؽی ٠سغد ٠غ ٣ُؼ گؼٗح٥ ق٣٨غ ك ة٥ ةؼ٣ا٥٠

اـ ةاز٣گؼی دائ١ی در ٨٠رد ٠ت كز٨د داقح٥ ةاقغ جا ٠ؼجب، جض٨الت را    ا٣یداقح٥ ةاقغ( الزـ اؿث، یک ٣ُ

 ٣ُؼ گؼٗح٥ ك قؼایي ٨٠ز٨د را ةا قؼایي زغیغ ؿازگار ک٤غ(  زیؼ

٦ای ٨٦یحی را ةازی  ٦ا ك ٗؼمث ٨ًر ک٥ قؼح آف گػقث، ٠تا٣ی ٣ٛف ٤٠اةِ، ٠ناٝش، َؼٗیث ١٦اف

٦ای  در ای٢ ز٠ی٥٤ ٦ـحیٟ، كز٨د ج٨٤ع ٦ای ٠ح٘اكت ٨٦یحی ركیارك  ک٤غ ك دٝیٜ ای٢ ک٥ ٠ا ةا كوْیث ٠ی

٨٤ّاف ٣ٌٛۀ آٔاز ٗؼای٤غ ٨٦یحی، ٠ٌؼح ك در یک ج٨٤ع قا٠ٜ ٠تا٣ی ازح١اّی،  ٠ت٤ایی اؿث( ٠تا٣ی ة٥

٦ای ٨ٌٞ٠ب  ق٤اظحی ك ٌٗؼی اؿث( ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث در راؿحای ایساد كوْیث ق٤اظحی، زیـث ركاف

٦ای ٠ت٤ایی را ک٥ ٧٣ایحاً  جؼی٢ ز٠ی٥٤ ح٨٤ع٨٦یحی در ٗؼاگیؼاف، ٣یاز٤٠غ ای٢ اؿث ک٥ ة٧حؼی٢، ارزق٤١غجؼی٢ ك ٠

٦ای ٠ت٤ایی ةا  ؿاز پؼكرش یک ا٣ـاف ٗؼ٦یعح٥ ك کا٠ٜ اؿث، جغارؾ ةتی٤غ( ق٤اؿایی ك ج٤ُیٟ ز٠ی٥٤ ز٠ی٥٤

جؼی٢  جؼی٢ ك ٧٠ٟ ٨ًر کٞی ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث، اؿاؿی ٦ای ٨ٌٞ٠ب ٨ٗؽ در ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ك ة٥ كیژگی

٦ای  ٦ای ٠ت٤ایی ةایغ در راؿحای ؿیاؿث اؿث( در درزۀ اكؿ، ز٠ی٥٤گاـ در ایساد زؼیاف پ٨یای ٨٦یحی 

٦ای ٠ٞیحی ك ایغئ٨ٝ٨ژیکی اؿث(  ٦ا، ز٠ی٥٤ امٞی ٣ُاـ صاکٟ ةؼ ٦ؼ زا٥ْ٠ گؽی٤ف ق٨د ک٥ از ز١ٞۀ ای٢

ؼ ٚؼار گیؼد( ة٧حؼی٢ صاٝث ز٠ا٣ی اؿث ک٥  ج٤اؿب ای٢ ز٠ی٥٤ ٦ا ةا ا٦غاؼ ك ٔایات کٞی ٣ُاـ ٣یؽ ةایغ ٠غ ٣ُ

١٦ا٤٦گی ك ١٦ع٨ا٣ی كز٨د داقح٥ داقح٥ ةاقغ( در ٠ؼاصٜ ةْغ  ٦ای ٌٗؼی ا٣ـا٣ی  ٦ا ةا ز٠ی٥٤ ز٠ی٥٤ةی٢ ای٢ 

ؼ ٚؼار گیؼد( كز٨د ٣ا١٦ا٤٦گی ك ٣اؿازگاری   ٦ای ٠ت٤ایی ةایغ ١ٌ٠ِ ١٦ا٤٦گی ك ١٦ـ٨یی ةی٢ ظ٨د ز٠ی٥٤ ٣ُ

ةضؼاف ك آق٘حگی ٨٦یحی ك ة٥   ١٦ؼاق ظ٨ا٦غ داقث ةؼدق، ادؼات ٤٠٘ی زیادی ة٥  در ٦ؼ یک از ٨٠ارد ٣اـ

 ظحٟ ظ٨ا٦غ قغ( 

٦ای ٠ت٤ایی در چ٧ار  ا٣غرکاراف ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ةایغ ج٨ز٥، ج٨اف ك كٚث ظ٨د را در ق٤اؿایی ز٠ی٥٤ دؿث

٦ا را كارد  جؼی٢ ز٠ی٥٤ کار گؼٗح٥ ك ةؼزـح٥ ك ٌٗؼی ة٥ ق٤اظحی  ق٤اظحی، زیـث دؿحۀ ٠تا٣ی ازح١اّی، ركاف

ک٥ الزـ اؿث ة٥ آف ج٨ز٥ کؼد، ای٢ اؿث ک٥ در جغارؾ ا٦غاؼ، ٠ؼز  ای ؿاظحار ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ک٤٤غ( ٣کح٥
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٦ای ٨٦یحی ٠ٞی در  در ای٢ ةی٢، ز٠ی٥٤  ٦ای ْٗاؿ ٠عحٖٞ زا٥ْ٠ صٍ٘ ق٨د ک٥ ٦ا ك دیغگاق ٠ٞیث ك ٠٨ٚیث

٦ای ٨ٗؽ  ٦ؼکغاـ از ز٠ی٥٤  رٗح٢ صاقی٥   جغكی٢ ٠تا٣ی ٨٦یحی ٚؼار گیؼد( ١٦چ٤ی٢ از ة٥ رأس ق٤اؿایی ك 

٦ای ٗؼ٤٦گی،  ٨د ك یک ٣گاق ةؼاةؼ در ای٢ ظن٨ص ٠الؾ ١ّٜ ٚؼار گیؼد( ٠ٌاْٝۀ دٚیٙ ؿاظحار١٠ا٣ْث ق

ق٤اؿی  ٦ا، ظن٨میات ٠کا٣ی ك ةاٗحی، ٠ـائٜ ٠ؼكةي ة٥ ركاف ازح١اّی، اٚحنادی ك ؿیاؿی زا٥ْ٠، ارزش

٦ا ك ز٤ـیث ك ج٨ز٥ ة٥  ازح١اّی، ق٤اظث ظن٨میات ركا٣ی اٗؼاد زا٥ْ٠، ٠ٌاْٝۀ ٣ژاد٦ا، ٠٨ٚیث

 ٦ای ٌٗؼی ةایغ در رأس جغكی٢ ك كاردؿازی ٠تا٣ی جؼةیحی ةاقغ(  كیژگی

ۀ ٌٗؼت ك جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ گ٘ث ک٥ ٌٗؼت ٦ٟ ؿؼ٠ایۀ جؼةیث ك ٦ٟ ٠ت٤ای آف  در ظن٨ص راٌة

اؿث ك از ًؼٗی ٌٗؼت ةؼای قک٨ٗا قغف، ٣یاز٤٠غ جؼةیث ك ٦غایث اؿث( ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث در ارجتاط ةا 

٦ای ٌٗؼی را ٗؼا٦ٟ ؿازد چؼاک٥ ةا ركیاركیی  رزۀ اكؿ ةایغ ز٠ی٤ۀ پؼكرش ك ةؼكز كیژگی٠تا٣ی ٌٗؼی در د 

 ق٨د(  یاةی ةؼای ٗؼاگیؼ قؼكع ٠ی ٦ا اؿث ک٥ ٗؼای٤غ ٨٦یث ٗؼاگیؼ ةا ای٢ ز٠ی٥٤

ؿاز قؼایي  ٣ض٨ی در جْٞیٟ ك جؼةیث ًؼح ق٨د ک٥ ز٠ی٥٤ ٦ای ٠ت٤ایی ة٥ قکٜ ٨ٌٞ٠ب ای٢ اؿث ک٥ ز٠ی٥٤

٤٠غی  ةاقغ( اٝتح٥ ةایغ ج٨ز٥ داقث، مؼؼ ًؼح ٠تا٣ی در جْٞیٟ ك جؼةیث، ٨٠زتات ٨٦یث یاةی كیژة ٨٦یث

ا٣غرکاراف جؼةیحی جغارؾ دیغق ق٨د؛ از  كؿیٞۀ دؿث ؿازد، ةٞک٥ ةایغ قؼایي دیگؼ ٣یؽ ة٥ ٗؼد را ٗؼا٦ٟ ١٣ی

٨٦یحی ةایغ  ٦ای رك، ز٠ی٥٤ ٦ای ٠ت٤ایی ةؼای ٗؼاگیؼاف اؿث( از ای٢ ز١ٞۀ ای٢ قؼایي، ٤ْ٠اداری ز٠ی٥٤

درؾ ك اصـاس از ؿ٨ی اٗؼاد زا٥ْ٠ ةاقغ( ای٢ ٣کحۀ اؿاؿی ک٥ ٨٦یث از ٠تا٣ی  ٦ایی ٨١ٞ٠س ك ٚاٜة  ز٠ی٥٤

ؼ ك ٨ٌٞ٠ب ظ٨د را  ظاٝی ٣یـث، ةیا٣گؼ ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ چ٤ا٣چ٥ جْٞیٟ ك جؼةیث، ز٠ی٥٤ ٦ای ٨٠رد ٣ُ

ؼ ٣ُاف جؼةیحی ةاقغ، ركی ٗؼاگیؼاف ٚؼار ٣غ٦غ، ا٣حُار ای٢ ک٥ ٠ـیؼ ٨٦یحی، ٠ـیؼ  پیف  ٨ٌٞ٠ب ك ٨٠رد ٣ُ

ریؽی ک٤غ، گاـ  ّتارجی اگؼ ٚؼار اؿث، قا٨ٝدة ؿاظح١اف ٨٦یث ٗؼدی را جْٞیٟ ك جؼةیث پی ٣اةساؿث( ة٥

٧ٟٗ ٨٦یث ٨٤٠ط ة٥ ٧ٟٗ ٠تا٣ی اؿث، ایساد ًؼح  اكؿ ا٣حعاب ٠تا٣ی ٤٠اؿب ٨٦یحی اؿث( از آ٣سا ک٥ 

اـ جؼة ٦ای ٨٦یحی ٚاٜة  ز٠ی٥٤ یحی، ا٠ؼی کٞیغی اؿث( آ٣چ٥ ةایغ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد، درؾ از ؿ٨ی ٣ُ

ةعكی را داقح٥ ةاقغ،  ای٢ اؿث ک٥ آف دؿح٥ از ٠تا٣ی گؽی٤ف ق٨د ک٥ َؼٗیث ك قؼایي الزـ ٨٦یث

٦ایی ک٥  ٦ا ك كوْیث ٦ا ةضخ آف گػقث( رز٨ع ة٥ گػقح٥ ك گؽی٤ف ز٠ی٥٤ ١٦چ٤اف ک٥ در ٚـ١ث ٠ؤ٥٘ٝ

٦ای گؽی٤ف ٠تا٣ی  ای ٨٦یحی پ٨یا ك ٨ٌٞ٠ب ة٨دق اؿث، یکی از راق٦ ؿاز زؼیاف ة٥ ة٧حؼی٢ قکٜ، ز٠ی٥٤

ای اؿث ک٥ در ٣اظ٨دآگاق ز١ْی زایگاق دارد( دا٤٠ۀ ای٢  ٥ٌٛ٤٠)اؿث( اك٨ٝیث ةا ٠تا٣ی امیٜ ك ة٠٨ی

ّتارجی  ٦ای ٠ت٤ایی ةایغ كؿیِ ة٨دق ك پؼكرش کٞیۀ اةْاد كز٨دی ٗؼاگیؼ را ٠الؾ ٚؼار د٦غ( ة٥ ز٠ی٥٤

ک٤٤غ، ٦ؼچٛغر  گیؼی یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی را ٗؼا٦ٟ ٠ی ٦ای قکٜ ٠تا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ز٠ی٥٤ ازآ٣سایی ک٥ ای٢
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ّتارجی  ةیكحؼی ةؼظ٨ردار ظ٨ا٦غ ة٨د( ة٥ ٠یغاف ٨٦یحی ٗؼد از گـحؼدگی  جتِ  جؼ ةاقغ، ة٥ دا٤٠ۀ ای٢ ٠تا٣ی كؿیِ

٨٦یث یاةی  آ٠یؽی ٠تا٣ی ٠٨ٚی، ٠ٞی ك ٗؼا٠ٞی ة٥ قؼط ١٦س٨اری ك جسا٣ؾ آ٧٣ا، ٗؼمث ة٧حؼی ةؼای ٦ٟ

 ک٤غ( ٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ای ٨٦یحی پ٧٤اف ك ج٧ی  ًؼح اؿث، ةضخ ز٠ی٥٤  ٦ای ٨٦یحی ٚاٜة یکی از ٠ـائٞی ک٥ در ارجتاط ةا ز٠ی٥٤

ؽایی ةؼظ٨ردار ةاق٤غ( ٨ُ٤٠ر از ز٠ی٥٤ اؿث ک٥ ٦ؼ دك ٠ی ٦ای پ٧٤اف، آف دؿح٥ از  ج٨ا٤٣غ از ا١٦یث ـة

 دؿحیاةیای ةؼای  ٦ای كیژق ٣غارد ةٞک٥ از ؿ٨ی گؼكق م٨رجی آقکار در زا٥ْ٠ ركاج ٦ایی اؿث ک٥ ة٥ ز٠ی٥٤

٦ایی  ٦ای ٨٦یحی ج٧ی آف دؿح٥ از ز٠ی٥٤ ق٨د( ٨ُ٤٠ر از ز٠ی٥٤ ة٥ ا٦غاؼ ك ٤٠اِٗ قعنی جغارؾ دیغق ٠ی

ٚؼار گیؼد، ا٠ا ٗؼمث آ٧٣ا  اؿث ک٥ در راؿحای یک زؼیاف ٨٦یحی پ٨یا، الزـ اؿث ٗؼد در ج١اس ةا

 ٦ای ٠ت٤ایی ایساد ٣كغق اؿث(  از ًؼیٙ صػؼ ز٠ی٥٤ آ٧٣ا ركیاركیی اّىای زا٥ْ٠ ةا

ةعكی  ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث در ارجتاط ةا دؿحۀ اكؿ ةایغ در ز٧ث ق٤اؿایی، آقکارؿازی ك آگا٦ی

آیغ، چؼاک٥ آگا٦ی ة٥ ١٦اف ا٣غازق ک٥ ز٠ی٤ۀ ا٣حعاب یک كوْیث ٨٦یحی را ةؼای  ٦ا ةؼ ٣ـتث ة٥ ای٢ ز٠ی٥٤

ؿازد(  پػیؼ ٠ی ٣یؽ ةؼای ک٤ارگػاقح٢ ك رد یک ز٠ی٤ۀ كیژق ةؼای ٗؼد ا٠کاف، قؼایٌی را  ک٤غ ٗؼد جـ٧یٜ ٠ی

در ارجتاط ةا دؿحۀ دكـ، ٣ُاـ جْٞیٟ كجؼةیث ةا ج٨ز٥ ة٥ جْؼی٘ی ک٥ از ا٣ـاف کا٠ٜ دارد ك ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ی ٦ای ٤٠اؿتی را ةؼای ركیاركیی ك ک٤غ، ةایغ ٗؼمث ای ک٥ در زا٥ْ٠ ك ٗؼد ق٤اؿایی ٠ی  ٦ای ةا٨ٛٝق َؼٗیث

٦ای ةا٨ٛٝة  ٦ایی ک٥ زای آف ظاٝی ك ة٥ ّتارجی ٠ضػكؼ ٦ـح٤غ، ٗؼا٦ٟ ؿازد( ة٥ ٦ؼ ٠یؽاف ک٥ ز٠ی٥٤ ةا ز٠ی٥٤

٦ای پ٧٤اف ةیكحؼی آقکار ق٨د، ا٠کاف ایساد یک كوْیث ٨٦یحی  ةیكحؼی ركیاركی ٗؼد ٚؼار گؼٗح٥ ك ز٠ی٥٤

 یاةغ( ؿاٟٝ ك پ٨یاجؼ اٗؽایف ٠ی

ج٨ا٣غ آگا٦ا٥٣ ك ْٗاؿ یا ٣اآگا٦ا٥٣ ك ٤٠ْٜ٘ ةاقغ(  ای٢ ارجتاط ٠یدر ظن٨ص ٨٣ع ارجتاط ٗؼد ةا ٠تا٣ی، 

ا٣غرکاراف جؼةیحی ةا اًالع از ای٢ ا٠ؼ، قؼایٌی را ٗؼا٦ٟ آكر٣غ ک٥ ٗؼاگیؼ ةا اصـاس صى٨ر ك  دؿث

ق٨د، كركد پیغا ک٤غ(  ٦ای آ٨٠زقی جغارؾ دیغق ٠ی ٦ای ٠ت٤ایی ک٥ در ٚاٝب ٨٠ْٚیث آگا٦ا٥٣ در ز٠ی٥٤

٦ای یادگیؼی ةا ؿٌش رقغی ٗؼاگیؼاف ك ١٦چ٤ی٢  ة٨دف ٨٠ْٚیث ة٨دف ك ٠ح٤اؿب ٤ْ٠ادار الز٠ۀ ای٢ ا٠ؼ

٦ایی ْٗاؿ اؿث ک٥ ٗؼاگیؼاف صى٨ر پؼر٣گ صحی در جغارؾ ٠ضح٨ا، ا٦غاؼ ك ٨٠ْٚیث  کارگیؼی ركش ة٥

رك، ٠سؼیاف ا٠ؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ةایغ آگاق ةاق٤غ ک٥ مؼؼ ركیاركقغف ٗؼد ةا  آ٨٠زقی دار٣غ( از ای٢

ی٤ۀ ٨٦یحی ک٥ در ای٤سا ١٦اف ز٠ی٤ۀ جؼةیحی اؿث، کاٗی ٣یـث ةٞک٥ ةایغ ز٠ی٤ۀ صى٨ر آگا٦ا٣ۀ ٗؼاگیؼ را ز٠

 ٗؼا٦ٟ ؿاظث(
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قغق در ٚـ١ث آٔازی٢ ای٢ ةعف، ٠ا٦یث کٞی ٨٧٘٠ـ ٨٦یث، قا٠ٜ ؿ٥  ةا ج٨ز٥ ة٥ ج٨ویضات ارائ٥

٨٧٘٠ـ اةحال،  قا٠ٜ  یاةی  یحی یا جْی٢جْی٤ی، اّالـ صى٨ر ك اؿحٛؼار ٨٦ ٣ا٠ی یا ةی ٗؼای٤غ ة٤یادی٢ ظؼكج از ةی

آكردف ظ٨د،  ١٣ایف در ١٣ایی، ة٥ ز٨ٞق  ج٨اف از اكٝی ةا ٠ىا٠ی٤ی از ز٥ٞ١ ک٥ ٠ی اؿحٕؼاؽ ك ٠ْؼٗث، اؿث 

قغف از ؿ٨ی دیگؼی ك از دك٠ی ةا ٠٘ا٦یٟ اّالـ كز٨د، ٠ْؼٗی ك  اصـاس كز٨د، ٨١٣د ك ةؼكز یاٗح٢، ق٤یغق

قغف، زٞب ج٨ز٥، جن٨یؼؿازی، صٍ٘ صى٨ر، ١ّٞکؼد ٗؼدی،  ادؼ، دیغق گػاقح٢ زای ق٤اؿایی، ة٥ ،ارائ٥

یاٗح٢،  قغف یا قکٜ جذتیث صى٨ر، ٠ضٛٙ  ارجٛاء قعنی ك از ؿ٠٨ی ةا ّتارات ك ٠ىا٠ی٢  ٤٠غی ك ٣كاف

کؼدف،  پیغا آ٠غف، ٨٠وِ ك زایگاق یاٗح٢، در اكج صى٨ر  چك١اف دیگؼی در یاٗح٢، ة٥  ٠ؼکؽیث

قغف، آگا٦ی از كز٨د،  ١ٞکؼد، درگیؼی ك ٠ك٨ٕٝیث، پی٣٨غیاةی ك اُظث، ٔؼ٨١٣٥ٚدف، ٠غاك٠ث در ّ كٖٚ

ة٨دف ك  یاةی، ادراؾ ك ٧ٟٗ قعنی، جن٨یؼؿازی، اّحٛاد ك پػیؼش درك٣ی، در ٠یغاف  جْی٢ یا جسـٟ

 پؼدازیٟ(  قؼح ای٢ ؿ٥ ٗؼای٤غ ٠ی ٤ْ٠اداری یاد کؼد( صاؿ ة٥

ی٢ اؿث ک٥ ٗؼدی ک٥ ٗاٚغ ٦ؼگ٥٣٨ جن٨یؼ از ظ٨د در جْی٤ی ا ٣ا٠ی یا ةی ٨ُ٤٠ر از ٗؼای٤غ ظؼكج از ةی

جأدیؼ ٠تا٣ی ٨٦یحی ةؼایف ایساد ق٨د،  جضث ، یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی كیژق اؿث، ز٠ا٣ی ک٥ ٨٠ْٚیث ٤٠اؿتی

 ،كاؿٌۀ ای٢ ٨١٣د٦ا ای کٞی ك ٠ت٧ٟ در ظ٨د اصـاس کؼدق ك ة٥ گ٥٣٨ ة٥  ٦ا ك ٨١٣د٦ایی را از كوْیث ز٨ٞق

د٦غ ك ١٦چ٤اف در ظ٨د ٣گ٥  را ةؼكز ١٣ی ک٤غ، ةا ای٢ صاؿ آف  ظ٨د جسؼة٥ ٠ی داقح٢ را در اصـاؿی از كز٨د

ز٠اف ةا كركد ة٥  ک٤غ ک٥ ٦ٟ ٦ایی ٠ت٤ی ةؼ كوْیث كیژة ٨٦یحی ٠ی جغریر اٚغاـ ة٥ ارائۀ ٣كا٥٣ دارد( ٗؼد ة٥ ٠ی

٦ا ك  كاف٣ ،یاةی اؿث( ٨ُ٤٠ر از ٗؼای٤غ اّالـ صى٨ر ای٢ اؿث ک٥ ٗؼد ةا ١ّٞکؼد قعنی ٠ؼصٞۀ دكـ ٨٦یث

ؼ را   ادؼاجی از ز٠ی٤ۀ ٨٠رد گػارد( ٗؼد ة٥ ای٢ كاؿ٥ٌ ظ٨د را ٠ْؼٗی ك ارائ٥ کؼدق ک٥  از ظ٨د ة٥ ١٣ایف ٠ی ٣ُ

ق٨د( ٨ُ٤٠ر از ٗؼای٤غ اؿحٛؼار ٨٦یحی ای٢ اؿث  ؿتب ق٤اؿایی ك ایساد یک جن٨یؼ در دیغگاف دیگؼی ٠ی

را در ظ٨د ایساد کؼدق ك در ١ّٞکؼد  ش را ة٥ جذتیث رؿا٣غق، یک قکٜ ك ٠ا٦یث كیژق صى٨ر ک٥ ٗؼد 

كٚث ك ا٣ؼژی زیادی  ،د٦غ؛ ٗؼد ظ٨د را كٖٚ آف كوْیث ٨٦یحی کؼدق از ظ٨د ٠غاك٠ث ٣كاف ٠ی ،٨٦یحی

ک٤٤غة ٨٧٘٠ـ اةحالی ٨٦یحی اؿث(  د٦غ ک٥ ةیاف ةـحگی ٣كاف ٠ی دؿ ک٤غ ك ة٥ آف  را مؼؼ آف كوْیث ٠ی

در آف  ،ة٥ قغت ٠ك٨ٕؿ ك درگیؼ آف قغق ،ایساد کؼدق كی ١٦چ٤ی٢ یک پی٣٨غ ك اُظث را ةا ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی

ٗؼد ٣ـتث ة٥ زایگا٦ی ک٥ در آف ٚؼار  ،ی٢ اؿحٕؼاؽ اؿث( ّالكق ةؼا ک٤٤غة ٨٧٘٠ـ  ةیاف ق٨د ک٥  ٔؼ٥ٚ ٠ی

ک٤٤غة ٨٧٘٠ـ  یک درؾ ك ٨٧٘٠ـ قعنی از كوْیث ظ٨د داقح٥ ک٥ ةیاف ،آگا٦ی دارد ، اقؼاؼ كگؼٗح٥

 ٠ْؼٗث اؿث(
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، ةایغ گ٘ث ک٥ جْٞیٟ ك جؼةیث اؿاؿاً زؼیا٣ی در ز٧ث  جْی٤ی ؼكج از ةیدر ظن٨ص ٗؼای٤غ ظ

٦ای ظاص در ٗؼاگیؼاف اؿث( در  ٦ا ك م٨رت ٦ای زغیغ ك ایساد ز٨ٞق ؿاظح٢ ٗؼاگیؼاف ةا ٨٠ْٚیث ٨٠از٥

ز٨ٞق  ٦ایی ك اصـاؿی از صى٨ر ك ة٥ ای٢ راؿحا ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ ٗىایی ةؼای ایساد چ٤ی٢ ٨٠از٥

٦ای ٗؼاگیؼاف ةاقغ( كز٨د ٗىای جؼةیحی ةاز، ٤٠ٌْٖ ك آزادا٥٣ از ٨ٝازـ  دف اؿحْغاد٦ا ك َؼٗیثآرك در

٦ا ك ٣یؼك٦ای درك٣ی اؿث( کالس درس ك در رأس آف ٠ْٟٞ  ٤٠غی یاٗح٢ ٗؼاگیؼاف ةا ج١اـ ج٨اف ٨٧َر ك ٨١٣د

٦ای  ؿازی ( ٗؼمثق٨د ق٨٤ا ك چكٟ ةی٤ایی ةاقغ ک٥ ٗؼاگیؼ اصـاس ک٤غ، دیغق ك ق٤یغق ٠ی   ةایغ گ٨ش

ای ک٥ ٤ْ٠ایی  گ٥٣٨ آ٠غف ٗؼاگیؼ ةاقغ ة٥ در ٦ایی در ؿ١ث ك ؿ٨ی ة٥ جن٨یؼ ك ١٣ایف  جؼةیحی اؿاؿاً ٗؼمث

ای  گ٥٣٨ آ٨٠ز٠ض٨ری اؿث، ة٥ از اصـاس صى٨ر ك كز٨د در كی قکٜ گیؼد( از ٨ٝازـ دیگؼ ای٢ ا٠ؼ دا٣ف

ي زـ١ی، ركصی ك ّاً٘ی آ٣اف جغارؾ ٦ای ٗؼاگیؼاف ک٥ ٠ح٤اؿب ةا قؼای ک٥ کالس ةؼ ٠ت٤ای ْٗاٝیث

كز٨د  ةعكی، كوْیحی را ة٥ ریؽی ق٨د( جْٞیٟ ك جؼةیث در قؼایي ٨ٌٞ٠ب ٨٦یث ق٨د، ًؼح دیغق ٠ی

٦ای جضنیٞی كیژق، از ٚتٜ ٦یچ جن٨یؼی از ظ٨د ٣غاقح٥،  ی ک٥ در ارجتاط ةا ز٠ی٥٤ آكرد ک٥ ٗؼاگیؼ ٠ی

٦ای یادگیؼی  رؾ ٨٠ْٚیث ک٤غ( جغا ز ظ٨د را ٧ٟٗ ٠ی٦ای جؼةیحی، جناكیؼ ك ٠ْا٣ی زغیغ ا كاؿٌۀ ٗؼمث ة٥

٦ای كز٨دی ٗؼاگیؼاف،  داقح٢ ة٥ َؼٗیث دادف ك اّحٛاد  ١ّٞکؼدی چ٥ در صی٢ جغریؾ ك چ٥ ةْغ از آف، ة٧ا

دادف آ٣اف  ٚؼار دادف ٗؼاگیؼاف ةؼای جسؼةۀ زؼیاف جؼةیحی ك ٠ض٨ر   ؿاظح٢ آ٧٣ا ة٥ چؼظۀ یادگیؼی، ازازق كارد

آٗؼی٤ی ٨ٌٞ٠ب در ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث  یحی از ز٥ٞ١ اٚغا٠ات الزـ در راؿحای ٨٦یثدر ٨ًؿ ١ّٜ جؼة

٦ایف ةاز اؿث ك ٗؼاگیؼاف ةا ٦ؼ  یاٗح٢ ٗؼاگیؼ ةا ج١اـ داقح٥ ٗىایی ١٦ۀ در٦ا ةؼای ةؼكز اؿث( در چ٤ی٢ 

اب ک٥ ٣ُؼ ك ازؼای ١ّٜ جؼةیحی را دار٣غ( یک ز٨ّ ای٢١ ك زػ ة ا٧َار ؿٌضی از رقغ ك ٠٨ْٞ٠ات، ازاز

کؼدف  جسؼة٥  قغف در ٗؼای٤غ یادگیؼی، ٦ای ٠ح٘اكجی، ا٠کاف زػب ٦ا ك ایغق ٦ا، قعنیث ٗؼاگیؼاف ةا ٣گاق

داقح٢ دار٣غ، ٨٣یغةعف ایساد كوْیث ٨ٌٞ٠ب ٨٦یحی اؿث( از ؿ٨ی دیگؼ، ٠ضح٨ا ك  اصـاؿاجی از كز٨د 

٤٠غی  ای جغكی٢ ق٨د ک٥ ا٠کاف گ٥٣٨ ٦ای جؼةیحی ٣یؽ ةایغ ة٥ کٞی ٨٠ْٚیث  ٨ًر ٦ای آ٨٠زقی ك ة٥ ؿؼٗنٜ

 ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٗؼاگیؼ را دارا ةاق٤غ( 

٣ا٠ی، ٗؼاگیؼی ک٥ ٗاٚغ ٦ؼگ٥٣٨ جن٨یؼ از ظ٨د در ارجتاط ةا یک ز٠ی٤ۀ  ٠ٌاةٙ ةا ٗؼای٤غ ظؼكج از ةی

٦ا ك ٨١٣د٦ایی از  یادگیؼی كیژق اؿث، ٤٦گا٠ی ک٥ ٨٠ْٚیث آ٨٠زقی ٤٠اؿتی ةؼایف ایساد ق٨د، ز٨ٞق

كاؿٌۀ ای٢ ٨١٣د٦ا اصـاؿی از كز٨د  ای کٞی در ظ٨د اصـاس کؼدق ك ة٥ گ٥٣٨ غ ٨٦یحی را ة٥كوْیث زغی

ك ةؼكز ٨١٣د٦ای اكٝی٥،    ک٤غ( ای٢ ركیاركیی  داقح٢ در ارجتاط ةا ٠ىا٠ی٢ یادگیؼی را در ظ٨د جسؼة٥ ٠ی

آ٨٠زقی  رك، ٗىای ة٤ای یک ك وْیث ٨٦یحی اؿث( از ای٢ اگؼچ٥ صاٝث و٤١ی دارد، ٣ٌٛۀ آٔاز ك ؿ٤گ
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٦ای اكٝی٥ از ٠ىا٠ی٢ یادگیؼی از ؿ٨ی ٗؼاگیؼاف را  ای ًؼاصی ق٨د ک٥ ا٠کاف ةؼكز ٣كا٥٣ گ٥٣٨ ةایغ ة٥

٦ای اكٝیۀ  ای٢ ٨ُ٤٠ر، ز٠ی٥٤ جـ٧یٜ ک٤غ ك ركش ٤٠اؿب آ٨٠زش در ای٤سا ركش جـ٧یٞگؼی اؿث( ة٥ 

اؼ ة٨دق ك ا٠کاف ایساد ك ق٘ ک٤٤غ ةایغ كاوش  ٦ای ٠ت٤ایی ٨٦یحی را ةازی ٠ی یادگیؼی ک٥ ٣ٛف ز٠ی٥٤

٠ْٟٞ در چ٤ی٢ كوْیحی ةایـحی ٦ؼگ٥٣٨  ارجتاط ك ٧ٟٗ اكٝی٥ ك دریاٗث اكٝی٥ از ؿ٨ی ٗؼاگیؼ را ٗؼا٦ٟ ؿازد( 

ؼ یادگیؼی ک٥ از ؿ٨ی ٗؼاگیؼاف ؿاًِ ٠ی ٨١٣د ك ٣كا٥٣ ق٨د را دریاٗث ك  ای داؿ ةؼ ٠ى٨١ف ٨٠رد ٣ُ

جغریر  قؼایي آ٨٠زقی ٗؼا٦ٟ ةاقغ، ٗؼاگیؼ ة٥ ةؼزـح٥ ك ٗؼاگیؼ را كارد چؼظۀ آ٨٠زقی ک٤غ( چ٤ا٣چ٥

رك اؿث را ارائ٥ دادق ك  ٦ای ّی٤ی ةؼ كوْیث كیژة یادگیؼی ک٥ ١٦اف ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی پیف ٨١٣د٦ا ك ٣كا٥٣

 ق٨د( ٨ًر ٤ّٞی اؿث، ٠ی كارد ٠ؼصٞۀ دكـ ک٥ ١٦اف اّالـ صى٨ر ة٥

ؿاز اّالـ  ظ٨د، ز٠ی٥٤ در ارجتاط ةا ٗؼای٤غ اّالـ صى٨ر، زؼیاف جْٞیٟ جؼةیث در قکٜ ٨ٌٞ٠ب

كاؿٌۀ  ای رؿ١ی ك زغی ة٥ دیگؼاف اؿث( ٗؼد آقکارا ظ٨د را ة٥ گ٥٣٨ ٦ای كز٨دی ٗؼاگیؼاف ة٥ َؼٗیث

٤ْ٠ای   ک٤غ( جْٞیٟ ك جؼةیث ة٥ رك از ز٥ٞ١ ز١ِ کالؿی ارائ٥ ٠ی ٠ىا٠ی٢ جؼةیحی در ازح١اّات پیف

ک٤غ( در ای٤سا  یادگیؼی ایساد ٠ی د٦ی٦ای یاد ؿازی، ا٠کاف ٠ْؼٗی ٗؼاگیؼ را در زؼیاف ْٗاٝیث ٗؼمث

ای از ق٤اؿایی از ظ٨د دؿث یاٗح٥،  ک٥ ٗؼاگیؼ ة٥ درز٥ ای٢ م٨رت  ٠٨٧٘٠ی از ق٤اظث ٧٣٘ح٥ اؿث ة٥ 

ک٤غ( ٣ٛف جْٞیٟ ك جؼةیث در ای٤سا، دادف ٗؼمث ك  ك ة٥ دیگؼاف ارائ٥ ٠ی  جن٨یؼی از ظ٨د را ایساد ٨١٣دق

  ؿیغف ة٥ ةی٤ف ك جن٨یؼی از ظ٨د در جْا٠ٜ ةا دیگؼاف اؿث(٦ایی ةؼای ظ٨دق٤اؿی ك ر ایساد ٨٠ْٚیث

٦ا ك ادؼاجی از زؼیاف یادگیؼی را  ةی٤غ ک٥ در آف ٗؼاگیؼ ٣كا٥٣ ٦ای یادگیؼی را جغارؾ ٠ی ١٦چ٤ی٢ ْٗاٝیث

ؼ دیگؼاف  رؿا٣غ( ٗؼاگیؼ در ای٢ ظن٨ص جالش ٠ی در ١ّٞکؼد٦ای ٗؼدیف ة٥ ٤٠نۀ ٨٧َر ٠ی ک٤غ ک٥ ٣ُ

رك، زؼیاف ٨٦یحی ٨ٌٞ٠ب در گؼك  د را ة٥ ة٧حؼی٢ قکٜ ة٥ دیگؼاف ٠ْؼٗی ک٤غ از ای٢را ة٥ ظ٨د زٞب ك ظ٨

 دادف جن٨یؼ ٨ٌٞ٠ب از ٗؼاگیؼ ة٥ كی اؿث(

ؼ از  در ٠ؼصٞۀ اّالـ صى٨ر، ٗؼاگیؼ ةا ١ّٞکؼد قعنی، ٣كا٥٣  ٦ا ك ادؼاجی را آقکارا از ز٠ی٤ۀ ٨٠رد ٣ُ

ر ٚاٝب زغیغی ک٥ درةؼدار٣غة ز٠ی٤ۀ زغیغ ٨٦یحی ظ٨د را د گػارد( كی ة٥ ای٢ كاؿ٥ٌ  ١٣ایف ٠ی ظ٨د ة٥ 

ق٨د ک٥ كی ةا آ٧٣ا  ک٤غ ک٥ ؿتب ق٤اؿایی ك ایساد یک جن٨یؼ در دیغگاق دیگؼا٣ی ٠ی اؿث، ٠ْؼٗی ٠ی

 در ارجتاط اؿث( الز٠ۀ ای٢ ا٠ؼ، ایساد قؼایي ْٗاؿ یادگیؼی در ٠ضیي جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث(

ْیث ٨٦یحی اؿث ک٥ ظ٨د قا٠ٜ ؿ٥ ٤ّنؼ اةحال، ةعف ك ٗؼای٤غ ٧٠ٟ ٨٦یحی، ٗؼای٤غ اؿحٛؼار كو

٦ای آ٨٠زقی در درزۀ اكؿ ةایغ ز٠ی٤ۀ پی٣٨غ ك  اؿحٕؼاؽ ك ٠ْؼٗث اؿث( در ای٢ ظن٨ص ٨٠ْٚیث

ؼ را ٗؼا٦ٟ آكر٣غ، ة٥ گؼق ای ک٥ ٠ى٨١ف ك ٨٧٘٠ـ  گ٥٣٨ ظ٨ردف صغاکذؼی ٗؼاگیؼ ةا ٠ىا٠ی٢ ٨٠رد ٣ُ
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٦ای ٠عحٖٞ،  اٝث داةث در ٗؼد ق٨د ك در ٨٠ْٚیثآ٨٠زش ك پؼكرش ةعكی از ٗؼد قغق ك جتغیٜ ة٥ یک ص

، صى٨ر ٠ـح١ؼ ك صغاکذؼی ٗؼاگیؼ در ٗؼای٤غ یادگیؼی را  ٦ای یادگیؼی ظ٨د را ٣كاف د٦غ( چ٤ا٣چ٥ ٗؼمث

ای ک٥ ا٦غاؼ آ٨٠زقی در كز٨د ٗؼاگیؼ ٠ضٛٙ قغق ك در رٗحار كی ظ٨د١٣ایی ک٤غ  گ٥٣٨ ٗؼا٦ٟ ؿاز٣غ، ة٥

ج٨اف از ایساد رك٣غ ٨ٌٞ٠ب  ث ك زایگاق زغیغی در كی پغیغ آیغ، ٠یك در ٚتاؿ ای٢ جضٛٙ ا٦غاؼ، كوْی

ؼ اؿث ک٥  ٠یاف آكرد( در ای٤سا آف دؿح٥ از ٨٠ْٚیث  ٨٦یحی در ٗؼاگیؼاف ؿع٢ ة٥ ٦ای آ٨٠زقی ٨٠رد ٣ُ

اصـاس صى٨ر ٗؼد در ز٨ آ٨٠زقی را ة٥ ٣ٌٛۀ صغاکذؼی رؿا٣غق ك كز٨د ْٗاؿ ك پ٨یای ٗؼاگیؼاف در 

ؼ اؿث ک٥ ةا ایساد  ٨٠ْٚیث یث ک٤غ( ١٦چ٤ی٢ آف ٗؼای٤غ یادگیؼی جذت ٦ای آ٨٠زقی در ای٤سا ٨٠رد ٣ُ

ای ک٥  گ٥٣٨ ک٤غ، ة٥ ٠ك٨ٕٝیث زـ١ی، ذ٤٦ی ك ركصی، ةاالجؼی٢ ٠یؽاف درگیؼی را ةؼای ٗؼاگیؼاف ایساد ٠ی

آیغ( در  ٗؼاگیؼ در ٨٠ْٚیث یادگیؼی ٔؼؽ قغق ك یک ٨٣ع اُظث ك پی٣٨غ ٣ؽدیک ك ١ّیٛی در كی پغیغ ٠ی

جؼةیحی ك آ٨٠زقی ک٥ در ج١اس ةا آ٧٣ا ٚؼار گؼٗح٥ اؿث،   چ٤ی٢ كوْیحی، ٗؼاگیؼ ظ٨د را كٖٚ ٠ىا٠ی٢

کا٠ٜ در ٠یغاف یادگیؼی ٠ـحٛؼ قغق ك ةا آف یکی   ٨ًر یاةی ٗؼاگیؼ ة٥ ک٤غ( در ای٢ ٠ؼص٥ٞ از ٨٦یث ٠ی

ث، ة٥ ای٢ م٨رت ک٥ یاةی، رؿیغف ة٥ درزۀ ٠ْؼٗث ك ةی٤ف اؿ ق٨د( ةاالجؼی٢ ٠ؼص٥ٞ در ٗؼای٤غ ٨٦یث ٠ی

ٗؼد ٣ـتث ة٥ جت٨ٞر ك اؿحٛؼار ز٠ی٤ۀ زغیغ ٨٦یحی کا٠الً ظ٨دآگاق ة٨دق ك ای٢ كوْیث ةؼایف ٤ْ٠ادار ك ٚاةٜ 

٧ٟٗ ك درؾ اؿث( ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠حى٢١ ةاالجؼی٢ درزۀ ّی٤یث ك جسـٟ یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی در ٗؼد اؿث( 

آیغ( در ای٢  رت اّحٛادات قعنی در٠یم٨ ٠ىا٠ی٢ ٠ؼة٨ط ة٥ یادگیؼی کا٠الً در ٗؼد درك٣ی قغق ك ة٥

ؼ یادگیؼی اؿث، ٦یچ قکاٗی كز٨د ٣غارد(   ٠ؼص٥ٞ، ةی٢ ٗؼد ك ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ک٥ در ای٤سا ٠ىا٠ی٢ ٨٠رد ٣ُ

در ٠ؼصٞۀ اؿحٛؼار ٨٦یحی ک٥ در ای٤سا اؿحٛؼار ز٠ی٤ۀ یادگیؼی در ٗؼاگیؼ اؿث، ٗؼاگیؼ كز٨د 

ك گ٘حارش ادتات کؼدق، یک قکٜ ك ٠ا٦یث كیژق را  كاؿٌۀ رٗحار یادگیؼی در ظ٨د را ة٥  ٠ىا٠ی٢ زغیغ

د٦غ( ٗؼاگیؼ  ٦ای یادگیؼی از ظ٨د ٠غاك٠ث ٣كاف ٠ی کؼدف ایغق در ظ٨د قکٜ دادق، در ز٠ی٤ۀ ١ّٞیاجی

ك   ک٤غ ظ٨د را كٖٚ ٠ىا٠ی٢ زغیغ یادگیؼی کؼدق، كٚث ك ا٣ؼژی ظ٨د را مؼؼ آف كوْیث ٠ی

ّتارجی ةا ٨٠ْٚیث یادگیؼی گؼق ظ٨ردق ك ٠تحالی ز٠ی٤ۀ  ٥ة  ک٤غ؛ ای دٝتـحگی ١ّیٙ ة٥ آف پیغا ٠ی گ٥٣٨

٨ًری ک٥ ٗؼاگیؼ  ق٨د( الز٠ۀ ای٢ ا٠ؼ، ایساد ز٠ی٤ۀ زػاب ك ْٗاؿ یادگیؼی اؿث، ة٥ یادگیؼی ٠ی

ک٤غ(  را قعناً درؾ ٠ی ٦ای آف ق٨د ك ٌٝاٗث ك زیتایی ای قعنی، درگیؼ ز٠ی٤ۀ یادگیؼی ٠ی گ٥٣٨ ة٥

قغت ٠ك٨ٕؿ ك درگیؼ  ق٨د ک٥ ٗؼد را ة٥ ؼ ك ٠ىا٠ی٢ یادگیؼی ایساد ٠یای پی٣٨غ ك اظث ةی٢ ٗؼاگی گ٥٣٨

ق٨د( چ٤ا٣چ٥ ٗؼاگیؼ ة٥ ای٢ ٠ؼص٥ٞ از ٨٦یث راق یاةغ، ز٠ی٤ۀ  ک٤غ جا زایی ک٥ در آف ٔؼؽ ٠ی ظ٨د ٠ی

ق٨د( در ای٢ ٠ؼص٥ٞ  رؿیغف ة٥ ٠ؼصٞۀ ٠ْؼٗث ٨٦یحی ک٥ اكج یک كوْیث ٨٦یحی اؿث، ةؼایف ٧٠یا ٠ی
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رؿغ( یک  اؼ ك آگا٦ی کا٠ٜ ٣ـتث ة٥ ز٠ی٤ۀ یادگیؼی ك جت٨ٞر آف در كز٨دش ٠یٗؼاگیؼ ة٥ یک اقؼ

ک٤٤غة ٨٧٘٠ـ ٠ْؼٗث اؿث، در ٗؼاگیؼ ایساد  درؾ ك ٨٧٘٠ـ قعنی ٣ـتث ة٥ ٠ىا٠ی٢ یادگیؼی ک٥ ةیاف

ق٨د( در ای٤ساؿث ک٥ ٠ؼز ةی٢ ٗؼد ك ز٠ی٥٤ ك ٠ضح٨ای یادگیؼی از ةی٢ رٗح٥، ٗؼد ةعكی از زؼیاف  ٠ی

ةایـث  ٨ًر کٞی در ارجتاط ةا ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی ٠ی ق٨د( ة٥ یاف ٨٦یحی ةعكی از كی ٠ی٨٦یحی ك زؼ

٤٠غی در یک ٝض٥ُ ك  کؼدف ٗؼای٤غ ٨٦یحی را ة٥ ٗؼاگیؼ ةغ٦غ، چؼا ٨٦یث جْٞیٟ ك جؼةیث ٗؼمث جسؼة٥

 د٦غ ةٞک٥ ٨٦یث جسؼةۀ زیـحۀ ٗؼد اؿث( در ّاٟٝ ٣ُؼ رخ ١٣ی

غرکاراف جْٞیٟ ك جؼةیث ٚؼار گیؼد، ای٢ اؿث ک٥ پؾ از ا٣ ج٨ز٥ دؿث ٣کحۀ ١٧٠ی ک٥ ةایغ ٨٠رد 

ق٨د ك جا ٣ؼؿیغف ة٥ یک  ٣اپػیؼ ةؼای ٗؼاگیؼ ایساد ٠ی ركیاركیی ةا یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی، یک درگیؼی پایاف

ركی  پیف  ٦ایی رك الزـ اؿث ز٠ی٥٤ كوْیث ٨ٌٞ٠ب ك پایغار، ای٢ درگیؼی ادا٥٠ ظ٨ا٦غ داقث( از ای٢

ك   ٦ا گػقث، ةؼظ٨ردار ةاقغ ٠ْیار٦ای الزـ ک٥ ةضخ آف در ٚـ١ث ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ ٗؼاگیؼ ٚؼار گیؼد ک٥ از

١ی٤اف صامٜ ق٨د ک٥ ٠ـیؼ مضیش در  ٦ای ٨٦یحی ٗؼاگیؼاف ٨٠رد  ٠غاـ كوْیث ةؼرؿی ٚؼار گیؼد جا ًا

٦ای ٠عحٖٞ  ا٣غرکاراف جْٞیٟ ك جؼةیث ةا كوْیث قغف اؿث( الز٠ۀ ای٢ ا٠ؼ آق٤ایی دؿث صاؿ پی٨١دق 

 اؿث جا ةح٨ا٤٣غ كوْیث ٨٠ز٨د ٨٦یحی ٗؼاگیؼ را جكعیل د٤٦غ(  ٨٦یحی

رقغ در ارجتاط ةا پؼكرش ٨٦یث در ٗؼاگیؼاف ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا اؿث ک٥ ٠سؼی جؼةیحی جا آ٣سا ک٥ ٨٠ْٚیث ك 

گیؼد ک٥ ای٢ ا٠ؼ  ک٤غ، ة٥ ٣ٛاط صغاکذؼی ٗؼای٤غ٦ا ٣ؽدیک ك از ٣ٛاط صغاٚٞی ٗام٥ٞ ٠ی ٗىا ١٦ؼا٦ی ٠ی

٦ایی ک٥ در ای٢ ز٧ث  جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث( کٞیۀ جالش ةی٢ کٞیۀ ازؽا، ٤ّامؼ ك ٨ّا٠ٜ ٣یاز٤٠غ ١٦ا٤٦گی 

ؼ پایا٣ی ظحٟ ٣ك٨د( ةا   ٧٣ادف اؿث؛ ٦ؼ چ٤غ ة٥ ٣ٛاط ٨٠رد پػیؼد، ٚاةٜ ارج در جْٞیٟ ك جؼةیث م٨رت ٠ی ٣ُ

حی ٦ای ٨٦ی ق٣٨غ، ةا یک کذؼت در كوْیث ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ ٗؼای٤غ٦ا در یک ًیٖ كؿیْی ٠ضٛٙ ٠ی

ک٤غ، ای٢ اؿث ک٥ ١ّٜ  ٦ایی ک٥ ٗؼای٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث را در ١ّٜ ج٧غیغ ٠ی ز٥ ٦ـحیٟ( یکی از آؿیب ٨٠ا

٠ا٣غ( ای٢  ٦ا ٚا٣ِ قغق ك از رؿیغف ة٥ ک١اؿ ةاز ٠ی از ٨٠ارد ة٥ صغاٜٚ  ق٨د ك در ةـیاری جؼةیحی ٣اٚل ر٦ا ٠ی

٦ای ٨ٌٞ٠ب  ( ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ كوْیث یاةغ ای ٨١٣د ٠ی ای ك ١٣ؼق ٦ای رجت٥ كیژق در ٣ُاـ اج٘اؽ ة٥

٣ض٨ ٨ٌٞ٠ةی زا٠ۀ ١ّٜ  یاةغ ک٥ ا٦غاؼ ك ٗؼای٤غ٦ای جْٞیٟ جؼةیث ة٥ ٨٦یحی، ز٠ا٣ی ا٠کاف جضٛٙ را ٠ی

٦ای جؼةیحی در  قغف زؼیاف ةپ٨ق٤غ( در ای٢ كوْیث مؼؼ ٚت٨ٝی ك ارجٛاء ٠ٌؼح ٣یـث، ةٞک٥ ٧٠ٟ، ٠ضٛٙ

 ق٨د(  ، ةعكی از كی ٠یای ک٥ ٠ىا٠ی٢ جؼةیحی گ٥٣٨ ٗؼاگیؼ اؿث ة٥

داقث ج١ا٠ی  ٦ای ٨٦یحی در جْٞیٟ ك جؼةیث، پاس یکی از ٣کات اؿاؿی در ةضخ ًؼح كوْیث

اـ جْٞیٟ ك جؼةیث ك ٨٠رد ز٠ی٥٤ ؼ ٣ُ ریؽی ز٧ث ج٨ؿ٥ْ ك جکا٠ٜ  ٣یاز ٗؼاگیؼ ك ةؼ٣ا٥٠ ٦ای ٨٦یحی ٨٠رد ٣ُ
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ةؼ دیگؼی اؿحیال ك ج٨٘ؽ ٣غاقح٥ ةاقغ  ٦ای ٨٦یحی ٨ًری ک٥ ٦یچ یک از ز٠ی٥٤ ٦ا اؿث؛ ة٥  ج١ا٠ی ای٢ ز٠ی٥٤

اد ظاص  ك ٦یچ ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ة٥ صاقی٥ را٣غق ٣ك٨د( از آ٣سا ک٥ ٦ؼ یک از ز٠ی٥٤ ٦ای ٨٦یحی، یکی از اْة

٦ا، یک ٣ٛل ٨٦یحی را در  ج٨ز٥ ة٥ ٦ؼ یک از ز٠ی٥٤ د٦غ، ّغـ  ج٨ز٥ ٚؼار ٠ی  كز٨دی ٗؼاگیؼ را ٨٠رد

رك، كز٨د یک زا٠ْیث در پؼكرش اةْاد ٠عحٖٞ ٨٦یحی ةایغ  ٢ک٤غ( از ای ؿیـحٟ قعنیحی ٗؼد ایساد ٠ی

  ای ک٥ در ای٤سا ةایغ ٨٠رد ک٤٤غگاف ةؼ٣ا٠ۀ درؿی ك ٠سؼیاف ١ّٜ جؼةیث ٚؼار گیؼد(  ٠ـأ٥ٝ ج٨ز٥ ج٤ُیٟ  ٨٠رد

ظ٨د کاٗی ٣ت٨دق ةٞک٥  ظ٨دی  ٦ای ٨٦یحی ة٥ ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد، ای٢ اؿث ک٥ كز٨د زا٠ْیث ك ج٨٤ع كوْیث

٦ای ٠عحٖٞ ٨٦یحی ٣یؽ ةایغ  ٨یث ؿاٟٝ ك پ٨یا، كز٨د یک ج٨اٗٙ ك ١٦ع٨ا٣ی ةی٢ كوْیثةؼای داقح٢ ٦

٦ای ٠عحٖٞ جؼةیحی از یک جسا٣ؾ درك٣ی  ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد( الز٠ۀ ای٢ ا٠ؼ آف اؿث ک٥ ز٠ی٥٤  قغت ٨٠رد ة٥

ؼ ةی٤سا٠غ( ةؼای ٠ذاؿ ٠ىا٠ی٢ ك ٠ضح٨ای ٨ّٞـ ازح١اّی ةا  ةؼظ٨ردار ة٨دق ك ة٥ جضٛٙ ا٦غاؼ ٨٠رد ٣ُ

٦ای  ٠تاصخ دركس ادةیات، جاریط ك ٠ْارؼ دی٤ی ١٦ع٨ا٣ی داقح٥ ةاقغ( از ًؼٗی ٦ؼیک از ای٢ رقح٥

٦ای ٠ت٤ایی یادگیؼی،  دا٣كی، در دركف ظ٨د ٣یؽ از ١٦گ٣٨ی ةؼظ٨ردار ةاق٤غ( ّغـ كز٨د ج٨اٗٙ ةی٢ ز٠ی٥٤

ا٣سا٠غ(  زْٜ ٨٦یحی ٠ی٦ای ٣ا٨ٌٞ٠ب ةضؼاف ك  ١٦ؼاق ظ٨ا٦غ داقث ک٥ ظ٨د ة٥ كوْیث  جىاد ٨٦یحی را ة٥

٦ا ك  ٚؼارگؼٗح٢ ٌٗؼت ا٣ـا٣ی در ٠ؼکؽ ْٗاٝیث  یکی از ٨ٝازـ ز٨ٞگیؼی از ایساد جىاد٦ای ٨٦یحی، ٠ت٤ا

ا٣ی ؿازگار ك ١٦ـ٨ ةاقغ،  ی جْٞیٟ ك جؼةیث اؿث، چ٤ا٣چ٥ ٨٠ْٚیث ٦ا ریؽی ةؼ٣ا٥٠ ٦ای جؼةیحی ةا ٌٗؼت اـ٣

 ج٨اف ا٣حُار داقث(  ٠ییک ٗؼمث ٤٠اؿتی ةؼای رقغ مضیش ك ٨ٌٞ٠ب ٨٦یحی را 

یکی از اٚغا٠ات اؿاؿی در ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث در راؿحای صٍ٘ ا٣ـساـ ٨٦یحی ةضخ ةازؿازی 

یث ٨٦قیار  ٠ـح١ؼ كوْیث کٞی ٨٦یحی اؿث( الزـ اؿث، ٗؼاگیؼ را از ركیاركقغف ةا ٤٠اةِ زغیغ ٨٦

٠ؼ ةازؿازی ٨٦یحی ک٥ رقغ ٦ای ظ٨د جؼٔیب ك ج٨ا٣ا کؼد( ا ؿاظح٥ ك كی را ة٥ ةازؿازی ٠غاكـ كوْیث

كوْیث کٞی ٨٦یحی را در پی دارد، ٗؼای٤غی اؿث ک٥ ةایـحی از ؿ١ث ظ٨د ٗؼاگیؼ اج٘اؽ اٗحغ( کار امٞی 

ركی ٗؼاگیؼ در  ٦ای پیف ٦ای آ٨٠زقی ك ٨٠ْٚیث ٠سؼی جْٞیٟ ك جؼةیث، رقغ آگا٦ی ٣ـتث ة٥ ٨٠ْٚیث

ی ك جْؼیٖ جْٞیٟ ك جؼةیث ٣یؽ ةازؿازی گؼ گیؼی، جٕییؼ ك ا٣حعاب ٦ای جن١یٟ زا٥ْ٠ ك ج٨ؿْۀ ٧٠ارت

٦ای ٨٠ز٨د ٨٦یحی در ز٧ث ؿازگاری ك درؾ قؼایي زغیغ اؿث( در ای٢ راؿحا، الزـ اؿث  كوْیث

ساـ ك ١٦ا٤٦گی ٨٦یحی ١ّٜ ک٤غ  ٗؼاگیؼ آگا٦ا٥٣ ك ة٥ ٨ًر ٠غاكـ در ز٧ث ةازؿازی ٨٦یحی ك رؿیغف ة٥ اـ٣

جا ةازؿازی    ی٢ ةازؿازی از ؿاظحار ٨٦یحی ٨٠ز٨د دا٤٠ۀ ایاةی دارد(  ک٥ ای٢ ٣كاف از پ٨یایی ٗؼای٤غ ٨٦یث

٦ای زغیغ آ٨٠زقی در ٗىای جْٞیٟ ك  جسارب ك ؿاظث ق٤اظحی گـحؼق دارد( ٗؼاگیؼ آگا٦ا٥٣ ةا ٨٠ْٚیث

٦ای زغیغ  زا٥ْ٠، ٨٠از٥ قغق، ؿازگاری ك ارجتاط ز٠ی٥٤ ٦ای ازح١اّی در ٗىای کٞی  جؼةیث ك ةا ٨٠ْٚیث
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گػاقح٢  دادف كوْیث ٨٦یحی زغیغ ك یا ک٤ار یحی ةؼرؿی کؼدق ك ؿپؾ اٚغاـ ة٥ قکٜرا ةا ؿاظحار ْٗٞی ٨٦

گػاقح٢ ٣یؽ ةایغ آگا٦ا٥٣ ك ةا ارائۀ دالیٜ ٨ٚی ةاقغ،  ک٤غ( ٣کحۀ ٧٠ٟ ای٢ اؿث ک٥ ای٢ ک٤ار ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ٠ی

٠ؼاجتی ةؼرؿی  ٨ًر ٣اظ٨دآگاق رك٣غ ٨٦یحی ٗؼد را ٠حادؼ ؿازد( رك٣غ ؿٞـ٥ٞ ک٥ ١٠ک٢ اؿث ای٢ ز٠ی٥٤ ة٥ چؼا

٦ای ٨٠ز٨دی ک٥ از ای٢ ٨٣ع  ؿازگاری ٨٦یحی ةغی٢ گ٥٣٨ اؿث ک٥ اةحغا ؿازگاری ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ةا ز٠ی٥٤

٦ای  ٠تا٣ی، ةؼای ٠ذاؿ ٠تا٣ی ازح١اّی، ٠حادؼ اؿث، ةؼرؿی قغق ك ؿپؾ ؿازگاری ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ةا ؿایؼ ز٠ی٥٤

ٗؼد كارد چؼظۀ  جأییغ ٚؼار گیؼد،  ٨٠رد ٦ا  گیؼد ( چ٤ا٣چ٥ ای٢ ؿازگاری ٠ت٤ایی ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٠ی

 ق٨د( ةا ای٢ ج٘اؿیؼ، ٗىای جْٞیٟ ك جؼةیث، ٠کاف ك ٗؼمحی ةؼای ج١ؼی٢ چ٤ی٢ زؼیا٣ی اؿث(  یاةی ٠ی ٨٦یث

ک٥ گا٦ی ٣یاز اؿث جٕییؼات اؿاؿی در ؿاظحار ْٗٞی  ؿازی ٨٦یحی ةایغ ٤٠ٌْٖ ة٨د، چؼا در ةضخ ةاز

٠ـیؼی پیف ةؼد ک٥ ظ٨د، ٠غیؼ ٨٦یحی ظ٨یف ق٨د( ای٢ ٧٠ارجی ٨٦یحی ایساد کؼد( ٗؼاگیؼ را ةایغ در 

کٞی ١٦ۀ   ٨ًر كؿیٞۀ جْٞیٟ ك جؼةیث ٧٣ادق ق٨د( کاری ک٥ ٧٣اد جْٞیٟ ك جؼةیث ك ة٥ اؿث ک٥ ة٤ای آف ةایغ ة٥

ک٥  زایی ٧٣اد٦ای زا٥ْ٠ در راؿحای کا٦ف ز٠ی٤ۀ ایساد جىاد ٨٦یحی ةایغ ة٥ ا٣ساـ رؿا٤٣غ، ای٢ اؿث ک٥ جا 

جؼةیث   ا٣غرکار ٦ای ْٗٞی ٗؼاگیؼاف ١٠ا٣ْث ق٨د( دؿث ٦ای ٣اؿازگار ةا ز٠ی٥٤ دارد، از كركد ز٠ی٥٤ا٠کاف 

٦ای جضنیٞی ظ٨د قؼکث د٦غ، ةٞک٥ ةایغ درکی از  را آگا٦ا٥٣ در ٗؼای٤غ جغریؾ ك ز٠ی٥٤ ج٧٤ا ةایغ ٗؼاگیؼ  ٥٣

٦ای  ١٦چ٤ی٢ ةا گؽی٤ف ز٠ی٥٤ ، ٗؼا٦ٟ ؿازد( ٦ای زغیغ ٨٦یحی را ک٥ در زا٥ْ٠ در ا٣حُار كی اؿث ز٠ی٥٤

٦ای  جضنیٞی از ةی٢ كٚایِ ك زؼیا٣ات ازح١اّی ک٥ ٗؼاگیؼ ٚؼار اؿث كارد آف ق٨د، ١٦ع٨ا٣ی ٥ٌٛ٤٠

٦ؼ دٝیٜ ٗؼاگیؼ  ( در زؼیاف ١ّٜ جؼةیحی، چ٤ا٣چ٥ ة٥  ٦ای ٨٦یحی زغیغ ك آی٤غق ةیكحؼ ک٤غ را ةا ٥ٌٛ٤٠  ٨٠ز٨د

٦ای ٚتٞی جضنیٞی ك ٨٦یحی كی ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد ك  ز٠ی٥٤ درگیؼ یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ق٨د ک٥ ای٢ ز٠ی٥٤ ةا

چؼاک٥  ٨٣ّی ٠ح٤اٚه اؿث، ک٤ارگػاقح٢ ؿؼیِ ای٢ ز٠ی٥٤ از ؿ٨ی ٠سؼی ١ّٜ جؼةیحی کاری ٣اةساؿث،  ة٥

ک٥ ٗؼاگیؼ ةؼای کـب آف ز٠ی٥٤ پی٨١دق اؿث( از   ةؼای صػؼ یک ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی ةایغ ١٦اف ٠ـیؼی ًی ق٨د

٨ًری ک٥ ادؼی از آف  ة٥ ٦ا ك ٗؼای٤غ٦ای ای٢ ز٠ی٥٤ را ظا٨٠ش ك ٠ض٨ کؼد،  ٠ؤ٥٘ٝجغریر ای٢  رك ةایغ ة٥ ای٢

 ةاٚی ١٣ا٣غ ١٦چ٤ی٢ ةْغ از صػؼ، ةایـحی ٠ؼاٚب ة٨د جا آف كوْیث ةازگكحی ٣غاقح٥ ةاقغ(

 

 ٥ٌز٢ ٘ت٥دٝ

١ٜ ١٦اف ا٨٠ف ٦ایی پیؼ ٨ًر ک٥ ةضخ آف گػقث در ارجتاط ةا ٦ؼ یک از ٠تا٣ی ك ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی، دؿح٨راْٝ

١ّٜ جؼةیحی در ارجتاط ةا چ٧ار ٨٠رد از ارکاف ك ٤ّامؼ امٞی جْٞیٟ ك جؼةیث قا٠ٜ ا٦غاؼ، ٠ضح٨ا، ركش ك 

ةعكی جْٞیٟ ك جؼةیث ٠ضٛٙ  یاةی در زؼیاف ٨٦یث ٦ای ٨٦یث ام٨ؿ ارائ٥ قغ ك ةیاف قغ ةؼای ای٢ ک٥ ٠ؤ٥٘ٝ

 ای جغكی٢ ك ازؼایی ق٨د( ق٦ای كیژ گا٣ۀ ٨ٗؽ ةایغ ةؼ ٠ت٤ای ٠الؾ ق٨د، ٦ؼ کغـا از ارکاف چ٧ار
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٦ای ٨ٗؽ م٨رت گؼٗث، ٠كعل قغ ک٥ ای٢ ظ٨د ٗؼاگیؼ اؿث ک٥  ٦ایی ک٥ ةؼ ٠ت٤ای ٠ؤ٥٘ٝ در ةضخ

یاةی را ًی ک٤غ ك در كاِٚ كَی٘ۀ امٞی جْٞیٟ ك جؼةیث، ایساد ةـحؼ ٤٠اؿب ك ا٠کاف  ةایغ ٠ـیؼ ٨٦یث

٦ا ك  گػاری، ركش ٦ای ٦غؼ ٦ای اؿاؿی ك ٧٠ٟ ٨٦یحی اؿث( چ٤ا٣چ٥ در ةضخ ركیاركیی ة٥ ز٠ی٥٤

٦ای جْٞیٟ  ٦ای یادگیؼی، ای٢ ٗؼاگیؼ اؿث ک٥ در ٠ؼکؽ ٚؼار دارد ك در كاِٚ ٠ض٨ر ك اؿاس ةؼ٣ا٥٠ ٨٠ْٚیث

 ك جؼةیث اؿث(

٦ای ٗؼاگیؼاف ةـحگی ة٥ ٣ض٨ة ١ّٞکؼد ای٢ ٣ُاـ  ش ٨٦یث ٨٠ٗٛیث یک ٣ُاـ جْٞیٟ ك جؼةیث در پؼكر

٦ا ك ٗؼای٤غ٦ای ٨٦یحی اؿث( چ٤ا٣چ٥ جْٞیٟ  اةی ی٤ْی ٠تا٣ی، ٠ؤ٥٘ٝی در ارجتاط ةا ؿ٥ وِٞ امٞی ٠ذٞخ ٨٦یث

یاٗح٢  ٦ای ٨٧َر ٣ض٨ ٤٠اؿب جغارؾ ةتی٤غ، ز٠ی٥٤ ةعف را ة٥ ٦ای ٨٦یث ك جؼةیث ٠تا٣ی یا ١٦اف ٤٠اةِ ك ز٠ی٥٤

قغف  ٦ای ٤٠اؿب یادگیؼی ٗؼا٦ٟ ؿازد ك ا٠کاف كارد ٦ای ٨٦یحی را در ٗؼاگیؼاف ةا ایساد ٨٠ْٚیث ٠ؤ٥٘ٝ

ج٨اف ا٣حُار داقث زؼیاف ٨٦یحی ٠ـیؼ مضیش ظ٨د را ًی ک٤غ(  گیؼ ة٥ چؼظۀ ٨٦یحی را ایساد ک٤غ، ٠یٗؼا

گؼٗح٢ ٗؼاگیؼ در یک ز٠ی٤ۀ ٠ت٤ایی یادگیؼی اؿث(  یاةی ةا ٚؼار ةؼ اؿاس ٠غؿ ٨٦یحی قؼكع ٗؼای٤غ ٨٦یث

٨ًر ک٥ قؼح  ١٦افقغف كی ةا ز٠ی٤ۀ یادگیؼی ک٥ ١٦اف ز٠ی٤ۀ ٨٦یحی اؿث، چ٤ا٣چ٥ قؼایي  پؾ از ٨٠از٥

آكرد(  آف گػقث، ٤٠اؿب ةاقغ، ٗؼاگیؼ جن٨ری از صى٨ر ظ٨د را ٣ـتث ة٥ آف ز٠ی٤ۀ كیژق ة٥ دؿث ٠ی

د٦غ ک٥  ٦ایی از كوْیث زغیغ ٨٦یحی را در ظ٨د ةؼكز ٠ی ٗؼاگیؼ در راؿحای ج٨ؿْۀ ای٢ جن٨یؼ، ٣كا٥٣

ة٥ ای٢ ٠ؼص٥ٞ ةؼؿغ ك از  كز٨د ةـحؼ ٤٠اؿب آ٨٠زقی در جضٛٙ ای٢ ا٠ؼ وؼكری اؿث( چ٤ا٣چ٥ ٗؼاگیؼ

قغف  ٦ای ٨٦یحی در ارجتاط ةا ٨٠ْٚیث آ٨٠زقی در كی ة٥ ٨٧َر رؿیغق ةاقغ، ا٠کاف درك٣ی ًؼٗی ٠ؤ٥٘ٝ

ؼ جؼةیحی در ٗؼاگیؼ ایساد قغق ك ٗؼد ة٥ ٠ؼصٞۀ جذتیث ٨٦یحی ٠ی  رؿغ(  كوْیث ٨٠رد ٣ُ

ؼ از ظ٨د ٗؼا٦ٟ آیغ، ٗؼاگیؼ را ٦ایی ک٥ ا٠کاف جن٨یؼؿازی ٗؼاگی جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ ةا ایساد ٨٠ْٚیث

٦ایی را ةؼای ركیاركیی ٗؼد  ا٣غرکاراف جؼةیحی ةایغ ٗؼمث ای٢ ٨ُ٤٠ر، دؿث  یاةی ک٤غ( ة٥ كارد چؼظۀ ٨٦یث

٦ای آ٨٠زقی جغارؾ دیغق ق٨د  ةا ظ٨د ٨٠از٥ ؿاز٣غ( ٨ُ٤٠ر از ای٢ ایغق ای٢ اؿث ک٥ آف دؿح٥ از ٨٠ْٚیث

کار گیؼد(   ٦ای ٗؼدی ظ٨د را در ٗؼای٤غ یادگیؼی ة٥ ٦ا ك ظ٨اؿح٦٥ا، ّالیٙ، اؿحْغاد ک٥ ٗؼاگیؼ ج٨ا٣ایی

٦ایی از ظ٨د را ةؼكز د٦غ ك  ای ج٤ُیٟ ك ًؼاصی ق٨د ک٥ ٗؼد ٣كا٥٣ گ٥٣٨ ٦ای آ٨٠زقی ةایغ ة٥ ٨٠ْٚیث

ای ج٤ُیٟ ق٨د ک٥ ٗؼد  گ٥٣٨ ٦ا ةایغ ة٥ ٦ا، قکٞی از ظ٨د را ة٥ دیگؼاف ٠ْؼٗی ک٤غ( ٨٠ْٚیث كاؿٌۀ آف ٣كا٥٣ ة٥

قغق ك ظ٨د را ة٥ آف كاةـح٥ دا٣غ( در چ٤ی٤ی كوْیحی  ١اـ كز٨د درگیؼ ز٠ی٤ۀ جؼةیحی ق٨د، در آف ٔؼ٥ٚةا ج

 ک٤غ(  ٗؼد کا٠الً از ٠ضح٨ا ك و١ائٟ یادگیؼی آگا٦ی پیغا ٠ی
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ٗؼای٤غ جْٞیٟ ك جؼةیث، ٗؼای٤غ گ٘ح١اف دائ١ی ةی٢ ٠تا٣ی پیكی٢ ٨٦یحی ةا ٠تا٣ی زغیغی اؿث ک٥ ا٠کاف 

اک٨٤ف ك در ز٠ی٤ۀ جضنیٞی  ٦ای ٠ت٤ایی ک٥ ٗؼاگیؼ ٦ٟ ةا آف كز٨د دارد ك ١٦چ٤ی٢ ز٠ی٥٤ركیاركیی ٗؼاگیؼ 

گیؼی  رك، درگیؼ آف اؿث، ةؼٚؼار ق٨د( چ٤ی٢ گ٘ح١ا٣ی ةا ةاالةؼدف ؿٌش آگا٦ی ٨٦یحی، ا٠کاف قکٜ پیف

آ٣سا ک٥  ی٢ ةاقغ ک٥ جا ا٣غرکاراف جْٞیٟ ك جؼةیث ةایغ ةؼ ا ک٤غ ك ک٨قف دؿث ٨٦یث پ٨یاجؼ را ایساد ٠ی

 ٦ای زغیغ ك ٠ح٨٤ع ٨٦یحی ٨٠از٥ ؿاظح٥ ك دا٤٠ۀ ٨٦یحی كی را ج٨ؿ٥ْ د٦غ(  ١٠ک٢ اؿث، ٗؼاگیؼاف را ةا ز٠ی٥٤
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Abstract 

The concept of identity with the question of "Who am I" has always been one of 

the issues from the earliest periods of human life. The author's attempt is, at first 

glance, to reflect on the concept of identity in the education  and to explain how 
education works on the basis of identity principles and processes. The main 

research question is "how should the practice of identity education be based on 

the principles and processes of identity?" This research is a philosophical 
research with inferential analytical method. The results show that starting the 

process of identification is along with putting the learners into a basic learning 

context. After encountering a learning context that is the identity field, the 
learner acquires an idea of his or her presence in that particular context if 

appropriate.The pervasive manifes a new identity state to which an appropriate 

educational context is necessary to realize. If the learner reaches this stage and 

on the other hand the identity components related to the educational situation 
have emerged in him, the possibility of internalizing the desired educational 

situation in the learner is created and the individual reaches the stage of identity 

stabilization. 
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