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Abstract: According to the documents of
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ٍُهٌصَرُ هْذٍی ّسا

دکتر هحوَد هْرهحوذی

ٚ سػٛیهبديٗ ٘ؾهبْ ٔهَٙ ثٛت تلهٙ عهٝ ثهٝخٛ ثب ت:ُچکیذ
تعهیٟٙٔ ثبسٝ ثه4939 ٍَیهبٖ اس عهبٙٞ فزٜ دا٘ؾٍب،رػٚپز
 درعهی تزثیهتَٝ حبوٓ ثز ثز٘بٔهٛؾیٓ افٙ ثبستٚ بٞعیبعت
اس

هتٞ  اعهتدٝر پزداتتهٛيىزد ؽبيغتٍی ٔلهٚٔقّٓ ثب ر

ٓبی درعی تزثیت ٔقّهٞ ٝٔ تغجیمی ثز٘بٝتلمیك حبضز ٔغبِق
،بی ٔهبِشیٞرٛر وؾهٛيىزد ؽبيغتٍی ٔلٚ اثتتايی ثب رٜرٚد
اٖ ثهب ٍ٘زؽهیٛ تهب ثته، ٖ ثب ايزاٖ اعتٝ ٔمبيغٚ ٖعتبٚتٙٞ
ٚهبی ايهٗ دٞٝ تدزثهٚ هبٞ ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ چهبِؼٚ خبٔـ
ٖ ٘ؾهبٝ ٌزفهتد ٘تهبيح ايهٗ ٔغبِقهٜزٟ ثٝٙر در ايٗ سٔیٛوؾ
ٚ ٝهٙ سٔیٝ ثٝخٛبی ٔقّٕی ثب تْٞ ؽبيغتٍیٟٛ ٔفٝت وٞٔی د
ٜ ٍ٘ههبٚ رٛههز وؾههٞ  ٔغههب ُ تههبؿ،ٍههیٙٞثبفههت فز
ٚ ػ ترییهز اعهتٛ  دعهت،ٖ ريهشاٝ ثز٘بٔهٚ ٖعیبعتٌذارا
ٚثهزٚهت ثهب ٖ رٙٞ ٚ بی ٔبِشیٞرٛ وؾٝٓتزيٗ ٔغب ّی ؤٟ
ایٝ حزفهٝبی يىپبرچهٞ دؼ ؽبيغتٍیٍٙ٘ی عٍٛت چٙغتٞ
ٔت ٔقّٕبٖ در ثزاثز پذيزػ افالحبت اعتدٚ ٔمبٚ ٔقّٕی
يىزد ؽبيغتٍیٚ ر،ّٓ تزثیت ٔق، تغجیمیٝ ٔغبِق:کلیذٍاشُّب
 ٔقّٕیٝ حزف،رٛٔل
، عجبعجب یٝٔ فالٜ دا٘ؾٍبٝتتٛٔ د دا٘ؼ4
 عجبعجبيیٝٔ فالٜد اعتبد دا٘ؾٍب3
 تزثیت ٔترطٜ اعتبد دا٘ؾٍبٚ ٍٖیبٙٞ فزٜد ر یظ دا٘ؾٍب9
 عجبعجبيیٝٔ فالٜد دا٘ؾیبر دا٘ؾٍب1
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هقذهِ ٍ ثیبى هسئلِ
ویفیت  ٚؽبيغتٍی در ٞز حزف ٝای تقزيف ٚيض ٜتٛد را دارد و ٖ ٝحزف ٝرا اس ديٍزی ٔتٕبيش
ٔیوٙت  ٚذات ٔ ٚبٞیت ٖ حزف ٝرا ؽىُ ٔیدٞتد ثزرعیٞبی تبري ی ٘ؾبٖ ٔیدٞت ٚاصٜ
ویفیت اس ريؾ ٝي٘ٛب٘ی وٌّٕ qualitas ٝزفت ٝؽت ٜاعت  ٚثٚٝعیّ ٝافالع ٚ ٖٛارعغ ٛثزای
ا٘ت بة ٘چ ٝو ٝدر ذات يب ٌٞٛز اس ديٍزی ٔتٕبيش ثٛد ٜاعت ،ث ٝوبر رفت ٝاعتد ثز اعبط
ٔقٙبی تبري ی ویفیت ،ویفیت يه چیش ثٔ ٝقٙبی ٘غجتٞبيی اس ٚيضٌی اعت و ٖ ٝچیش را اس
ا٘ٛاؿ ديٍز ٔتٕبيش ٔیوٙت  ٚتقبِی  ٚثزتزی در ویفیت ،ثزتزی تبؿ ذاتی ٖ را در ثز ٔیٌیزدد
ٔثالً ثزای اعت ،ویفیت ٔزثٛط ٔیؽٛد ث ٝتٛاٖ  ٚؽزفیتی و ٝاعت ثزای دٚيتٖ  ٚپزيتٖ دارد ٚ
ویفیت در چبلٔ ٛزثٛط اعت ث ٝتیشی  ٚع تی ٖد ايٙدب ديٍز رً٘ اعت يب دعت ٝچبل ٛففت
ذاتی ٔ ٚبٛٞی در ٘ؾز ٌزفتٕ٘ ٝیؽٛد ِ ٚذا ویفیت اعت ث ٝرً٘ ٖ  ٚویفیت يه چبل ٛثب
دعت ٖ ٝارسيبثی ٕ٘یؽٛدد ارعغ ٛثزای تقییٗ ویفیت ا٘غبٖ ،فمال٘یت ا ٚرا ٔالن لزار دادٜ
اعتد ثب ايٗ ٍ٘بٙٞ ٜدبری ٔزتجظ ثبویفیتٚ ،يضٌیٞبی ٔقز

ٞز چیش ثبویفیت اس ٚيضٌیٞبی

ديٍزی ٔتٕبيش اعت (پیتزس)4311 ،4د
ثز اعبط ٔقٙبی تبري ی ٚاص ٜویفیت ،اٌز ث ٛاٞیٓ ویفیت ٔقّٕی را تقزيف وٙیٓ ،چ ٝچیش
ٚيضٌی ذاتی ٔ ٚبٞیتی ثزای حزفٔ ٝقّٕی اعت؟ ّٔىی ( )4934فالحیت ٔقّٕی را ٔدٕٛفٝای
اس ؽٙبتتٞبٌ ،زايؼٞب ٟٔ ٚبرتٞبيی ؤ ٝقّٓ ثب وغت ٖٞب ٔیتٛا٘ت در خزيبٖ تقّیٓ ٚ
تزثیت ث ٝپزٚرػ خغٕی ،فمّی ،فبعفی ،اختٕبفی ٔ ٚقٛٙی فزاٌیزاٖ وٕه وٙتٔ ،قزفی وزدٜ
اعتد ايٙدب عإاِی ؤ ٝغزح ٔی ؽٛد ايٗ اعت و ٝچٛ٘ ٝؿ ؽٙبتتٟٔ ،برت ٌ ٚزايؾی ثزای
فالحیت ٔقّٕی ٔٛرد٘ؾز اعت؟  ٚيب ؽٙبتتٞبٟٔ ،برتٞب ٌ ٚزايؼٞب ثزای فالحیت
ٔقّٕی در خٛأـ ٔ تّف ٔقٙی يىغب٘ی دار٘ت؟
ث٘ ٝؾز ٔیرعت ،تقزيف ٔف ْٟٛؽبيغتٍی ثزای ٔقّٓ  ٚيب ٖ ٚيضٌیٞبيی و ٝثتٛا٘ت حزفٝ
ٔقّٕی را اس عبيز حزفٞٝب ٔتٕبيش وٙت ،چٙتاٖ عبد٘ ٜیغتد ث ٝفمیت ٜثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ

3

(ٔ ،)3144ف ْٟٛؽبيغتٍی ثزای ٔقّٕبٌٖ ،زچ ٝتبري چ ٝعٛال٘ی در تلمیمبت ٔٛسؽی  ٚتزثیتی
1. Peters
 Bourgonje & Trompد2
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ثزرعی تغجیمی ٘ؾبْ ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽبيغتٍیٞب در ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ددد

دارد ،تٛافمی ثز تقزيف ايٗ ٔفٚ ْٟٛخٛد ٘تاردد فمتاٖ تقزيف فّٕیبتی لبثُ لج َٛثزای
ؽبيغتٍیٞب در ٔٙبثـ فّٕی تقزيح ؽت ٚ ٜايٗ ٔف ْٟٛث ٝعبسٜای تقجیز ؽت ٜاعت و ٝاس ديت
فبحت٘ؾزاٖ ٔتفبٚت اعتد
ٔف ْٟٛؽبيغتٍی در ايٗ چٙت د ٝٞدعت ٛػ ترییز ؽت ٜاعتد در د،4311 ٚ 4341 ٝٞ
ٔغبِقبت  ٚتلمیمبت ٘ؾبٖ داد٘ت ،ثز٘بٔٞٝبی ؽبيغتٍی ٔلٛر ،پیؾزفت تلقیّی را در دا٘ؼ-
ٔٛساٖ افشايؼ دادٜا٘ت ٘ ٚتید ٝايٗ ٔغبِقبت ،ا٘تيؾ ٝؽبيغتٔ ٝلٛری ثب ٍ٘زػ رفتبرٌزايی را
تمٛيت وزدد در ايٗ د ٚد ٝٞتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ،ث ٝفّت افشايؼ تمبضب ثزای ٔقّٓ
ثبویفیت ،اثزث ؼ  ٚپبع ٍٔ ،ٛلجٛثیت يبفتد تٕزوش ثز ٘تیدٔ ٚ ٝلق َٛثٝخبی فزايٙت ،تأویت
ثز ٕ٘ز ٚ ٜسٔ ،ٖٛاٍ٘یش ٜث ؾی ثٔ ٝقّٕبٖ ثزای ثٟجٛد تتريظ تٛد ،وٕه ث ٝثٟجٛد ٔٛسػ
داليُ ديٍزی ثزای تٛخ ٝث ٝتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ثٛد (وٛرثبٌٗ)3111 ،4د
در اٚاتز د ٚ 4311 ٝٞد ،4391 ٝٞتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ثب ا٘تمبداتی رٚثز ٚؽتد
ٔٙتمتاٖ ثز ايٗ افتمبد ثٛد٘ت و ٝايٗ ديتٌب٘ ٜمؼ ٔقّٓ را ثیؼ اس حت فٙی ٔیٍ٘زد؛ ارسؽیبثی
ٔقّٕبٖ رٚايی  ٚپبيبيی وبفی ٘تارد؛ ِیغتٞبی عٛال٘ی ا٘تؾبراس ٔقّٕبٖ ٔٙدز ث ٝعغلی ؽتٖ
فّٕىزد ٟ٘ب ؽت ٜاعت ٟٔ ٚبرتٞبی تقزيف ؽت ،ٜثبفث ؽتٔ ٜقّٓ درن يىپبرچ ٚ ٝوّی اس
٘مؼ تٛد ٘تاؽت ٝثبؽتد ٔغبثك ٍ٘ب ٜايٗ ٔٙتمتأٖ" ،قّٓ تٛة" ٕ٘یتٛا٘ت ثٝعبدٌی تٛعظ
ؽبيغتٍی ٞبی ٔٙفه اس ٔ ٚ ٓٞقیبرٞب  ٚاعتب٘تاردٞبی اس پیؼ تقییٗ ؽت ،ٜتقزيف ؽٛد
(وٛرثبٌٗ)3111 ،د
در ثیغت عبَ ٌذؽت ،ٝثقت اس ا٘تمبدٞبی د ،4391 ٝٞتلمیمبت ٔٛسؽی درثبر٘ ٜلٜٛ
يبدٌیزی ،رؽت  ٚتفىز ا٘غبٖٔ ،ف ْٟٛؽبيغتٍی را ترییز داد ٜاعتد رٚيىزد خبٔـ  ٚيىپبرچٝ
٘بؽز ث ٝؽبيغتٍی ٖ ،را تزویت پیچیتٜای اس ٍ٘زػٟٔ ،برت ،دا٘ؼ  ٚارسػٞبيی ٔیدا٘ت وٝ
ٔٙدز ث ٝفّٕىزد ٔإثز ٔقّٓ ٔی ؽٛدد ٔف ْٟٛؽبيغتٍی ثٔ ٝقٙبی فزايٙت تىبّٔی ثب ايتٛٔ ٜسػ
ٔبداْاِقٕز ،افزاد را در فزايٙت ٔٛسػ فقبَ ٔیدا٘ت  ٚثز تٛا٘بيیٞب  ٚؽزفیتٞبی افزاد تٕزوش
داردد ثب ايٗ تفغیز ،ؽبيغتٍی ٔلتٚد ث ٝرفتبرٞبی ٔؾ ـ ٘یغت  ٚثز فزايٙت تىبّٔی ٚ

1. Korthagen
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ؽزفیت لبثُ تٛعق ٝتأویت دارد (ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ)3144 ،د ثب رٚيىزد ٍ٘ ٚب ٜعبس٘تٌ ٜزايی،
فٛأُ فزٍٙٞی در ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثٝفٛٙاٖ يه ٔتریز ٚاعغٝای  ٚتأثیزٌذار ثیٗ فزايٙت
تلقیُ  ٚپیبٔتٞبی ٖ ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعتد ثب ايٗ ٍ٘ب ،ٜؽبيغتٍی فزٍٙٞی،
ؽبيغتٍیٞبی حٛس ٜفبعفی  ٚاختٕبفی ٘مؼ ٔقٙیداری در پتاٌٛصی ايفب ٔیوٙت  ٚثٝفٛٙاٖ
عبسٚوبری ثزای ارتجبط تأثیزٌذار ٔقّٓ ثب دا٘ؼ ٔٛساٖ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽت ٜاعت (ِٔٛتر،
خِٛیىزس ،ثیٕٙظ ٚ ٚعّیٙه)3113 ،4د
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔیتٛاٖ ٌفت فّت ايٙى٘ ٝؾبْٞبی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ اس اٚاعظ د 3111 ٝٞثٝ
تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ٔدتداً رٚ ٚردٜا٘ت ،ترییز ٍ٘ب ٜاس پبرادايٓ رفتبرٌزايی ثٍ٘ ٝبٞی
عبس٘تٌ ٜزا  ٚترییز ٍ٘ب ٜفٙی ثٍ٘ ٝبٞی خبٔـ  ٚيىپبرچ ٝاعتد فال ٜٚثز ايٗ ،تلٛالت
التقبدی ،تزٚيح ارسػٞبی دٔٛوزاتیه ،حمٛق ثؾز٘ ،بثزاثزیٞب  ٚتؾ٘ٛتٞب ٔ ٚفٔ ْٟٛترعٝ
أٗ ،ثز ترییز ايٗ پبرادايٓ ٘مؼ داؽتٝا٘تد ايٗ ٍ٘ب ،ٜتٛعظ ي٘ٛغى ٛثب ٔف ْٟٛؽبيغتٍی ث ٝدٚر اس
رٚيىزد ٔجتٙی ثز ٞت

ٔؾتك اس رفتبرٌزايی  ٚدر لبِت ؽزايظ يبدٌیزی در س٘تٌی ٚالقی ٔٛرد

تأویت لزار ٌزفت ٝاعت (ِٔٛتر ،خِٛیىزس ،ثیٕٙظ ٚ ٚعّیٙه3113 ،؛ ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ،
)3144د خت َٚؽٕبر ،4 ٜتالفٝای تلٛالت عبس ٜؽبيغتٍی ٔقّٕی را ٘ؾبٖ ٔیدٞت:
خت :4 َٚتالفٝای اس تلٛالت ٔف ْٟٛؽبيغتٍی ٔقّٕی اس د 4341 ٝٞتب وٖٛٙ
دٝٞ

ؽبيغتٍی ،ثٔ ٝقٙبی تٛا٘بيی ا٘دبْ يه فقبِیت ٚيضٔ ٜغبثك يه اعتب٘تارد اس پیؼ تٛفیف ؽتٜ؛ تلت

4341

تأثیز رٚا٘ؾٙبعی رفتبرٌزايی؛  ٚثٝفٛٙاٖ ٔدٕٛفٝای اس فقبِیتٞب ٟٔ ٚبرتٞبی فّٕی ٌغغت ٝدر ٘ؾز
ٌزفتٔ ٝیؽتد لبثُٔؾبٞت ٜثٛدٖ ٔالن فُٕ ؽبيغتٝ

دٝٞ

اٚج تٛخ ٝث ٝؽبيغتٍی ٔلٛری ،ث ٝدِیُ ايٗ ادفب و ٝثز٘بٔٞٝبی ؽبيغتٍی ٔلٛر ،پیؾزفت تلقیّی را در

4311

دا٘ؼ ٔٛساٖ افشايؼ دادٜا٘ت؛ تمٛيت ا٘تيؾ ٝؽبيغتٔ ٝلٛری ثب ٍ٘زػ رفتبرٌزايی؛ در ايٗ د ٚافشايؼ
تمبضب ثزای ٔقّٓ ثبویفیت ،اثزث ؼ  ٚپبع ٍٛ؛ تٕزوش ثز ٘تیدٔ ٚ ٝلق َٛثٝخبی فزايٙت ،تأویت ثز ٕ٘زٚ ٜ
سٖٔٛد

دٝٞ

تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ثب ا٘تمبداتی رٚثز ٚؽت :فٙی ٍ٘ب ٜوزدٖ ث٘ ٝمؼ ٔقّٕی ،فتْ رٚايی  ٚپبيبيی

4391

ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ ،عغلی ؽتٖ فّٕىزد ٔقّٕبٖ  ٚفتْ درن يىپبرچ ٝاس ٔف ْٟٛتزثیتد ٔغبثك ٍ٘ب ٜايٗ
ٔٙتمتأٖ " ،قّٓ تٛة" ٕ٘یتٛا٘ت ثٝعبدٌی تٛعظ ؽبيغتٍیٞبی ٔٙفه اس ٔ ٚ ٓٞقیبرٞب  ٚاعتب٘تاردٞبی
اس پیؼ تقییٗ ؽت ،ٜتقزيف ؽٛدد

1. Mulder, Gulikers, Biemans, & Wesselink
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دٝٞ

تٛخ ٝث ٝرٚيىزد خبٔـ  ٚيىپبرچ٘ ٝبؽز ث ٝؽبيغتٍی ،تٛخ ٝث ٝؽبيغتٍیٞب ثٝفٛٙاٖ تزویت پیچیتٜای اس

4331

ٍ٘زػٟٔ ،برت ،دا٘ؼ  ٚارسػٞبيی وٙٔ ٝدز ث ٝفّٕىزد ٔإثز ٔقّٓ ٔیؽٛد؛ تٛخ ٝثز فزايٙت ثز فزايٙت
تىبّٔی  ٚؽزفیت لبثُ تٛعق ،ٝرٚيىزدٞبی عبس٘تٌ ٜزايی ث ٝؽبيغتٍیٞبی ٔقّٕید

دٝٞ

تٛخ ٝث ٝؽبيغتٍی ٞبی ٔقّٕی ثب رٚيىزد ٍ٘ ٚب ٜعبس٘تٌ ٜزايی٘ ،مؼ فٛأُ فزٍٙٞی  ٚچٙت فزٍٙٞی،

3111

تٛخ ٝث ٝحٛسٜٞبی فبعفی  ٚاختٕبفی ،ترییز ٍ٘ب ٜفٙی ثٍ٘ ٝبٞی خبٔـ  ٚيىپبرچٝ؛ تزٚيح ارسػٞبی

تب

دٔٛوزاتیه ،حمٛق ثؾزٔ ،فٔ ْٟٛترع ٝأٗد ايٗ ٍ٘ب ٜتٛعظ ي٘ٛغىٛٔ ٛرد تأویت لزار ٌزفت ٝاعتد

وٖٛٙ

ي٘ٛغىٔ ٛف ْٟٛؽبيغتٍی را ث ٝدٚر اس رٚيىزد ٔجتٙی ثز ٞت

ٔؾتك اس رفتبرٌزايی  ٚدر لبِت ؽزايظ

يبدٌیزی در س٘تٌی ٚالقی تٛفی ٝوزد ٜاعت

فّیزغٓ تلٔ َٛقٙبيی عبس ٜویفیت  ٚؽبيغتٍی در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،ثٟزٌٜیزی ٘ؾبْٞبی
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ اس ؽبيغتٍیٞبٔ ،تفبٚت ثٛد ٜاعتد عیبعتٌذاراٖ  ٚثز٘بٔ ٝريشاٖ اس ٘ؾبْ
ؽبيغتٍیٞب  ٚاعتب٘تاردٞب ،ثٟزٜٞبی ٔ تّفی ثزدٜا٘ت :يىی اس فٕتٜتزيٗ وبرثزد ؽبيغتٍیٞب ٚ
اعت ب٘تاردٞبی ٔجتٙی ثز ٖ ،ارا ٌٛ ٝاٞیٙبٔ ٚ ٝافتجبر٘بٔٔ ٝقّٕی در ثقضی وؾٛرٞب ثٛد ٜاعت
(ي٘ٛغى)3114 ،ٛد وبرثزد ٘ؾبْ ؽبيغتٍیٞب در عبسٚوبر وٙتزَ (اعٕیت ،)4333 ،4تٛعقٝ
حٕبيت ثزاٍ٘یش ،تٛعق ٝدٔٛوزاعی ،تٛعقٟٔ ٝبرت ( ICTي٘ٛغىٛٔ ،)3114 ،ٛاردی ٘ؾیز
فتاِت خٙغیتیٛٔ ،سػ خٙغی (ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ ،)3144 ،تٛخ ٝثٛٔ ٝسػ فزاٌیز
(فٛرِیٕٗٞٝ٘ٛ٘ )3141 ،3بيی اس ٘ٛؿ ثٟزٌٜیزی اس ؽبيغتٍیٞب ثب تٛخ ٝث ٝاٞتا

عیبعتٌذاراٖ

 ٚثز٘بٔٝريشاٖ ثٛد ٜاعتد
در ثغیبری اس ٔٛالـ ،اٞتا

ٔزثٛط ث ٝویفیت حزفٔ ٝقّٕی ،ثٔ ٝف ْٟٛتٛعقٛٔ ٝسػ ٚ

پزٚرػ  ٚا٘تؾبر اس ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثزای اٞتا

حىٔٛتٞب ٘شديه ٔیؽٛدد ٘دب وٝ

عیبعتٕتاراٖ درثبر« ٜچ ٝچیش تٛة اعتٛٔ ،سػ داد ٜؽٛد»ٔ ،تاتّٔ ٝیوٙٙت  ٚاٞتا

 ٚيب

ارسػٞبی ثیز٘ٚی را ثزای ٔٛسػ  ٚپزٚرػ تقییٗ ٔیوٙٙتد ثزای ٔثبَ سٔب٘ی و ٝث ٝدِیُ تفىز
فٙقتی در خٛأـ ،ثز ٔٛسػ فٙی حزفٝای تأویت ٔیؽٛدٛٔ ،سػ فٙی  ٚحزفٝای ویفیتی اس
٘ٛؿ ارسػ اثشاری داردد پیتزس (ٔ )4311قتمت اعت و ٝثب چٙیٗ تفىزی و ٝوبر ٔتی فٙقتی (ٚ
1. Smith
2. Forlin
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يب تٛخ ٝثٞ ٝز ثقت تبؿ ديٍز) خٟت تٛعق ٝوؾٛر تزغیت ٔیؽٛدٕٔ ،ىٗ اعت ٔفْٟٛ
تٕبٔیت (يىپبرچٍی) ،ثٚٝيض ٜاس خٙج ٝسيجبيیؽٙبعی ٘بديتٌ ٜزفت ٝؽٛدد
ٌذؽت ٝاس ٍ٘زا٘یٞبيی و ٝدر ترییزات  ٚافالحبت ٔٛسؽی رخ ٔیدٞت ٕٔ ٚىٗ اعت ٕٝٞ
خٙجٞٝبی يىپبرچ ٚ ٝتٕبٔیت ا٘غبٖ را در ثزٍ٘یزد؛ عیبعتٌذاراٖ ثزای ٘یُ ث ٝاٞتا

ٔٛرد٘ؾز

 ٚثزای تٛعقٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ  ٚايدبد ترییز - ،ثب ِٙشی و ٝتقییٗ ٔیوٙٙت ،-ثب ٔغب ُ
ٔ تّفی دعت ثٌ ٝزيجب٘ٙتد يىی اس ايٗ ٔغب ُ ٔمبٔٚت ذی٘فقبٖ اس خّٕٔ ٝقّٕبٖ در ٔمبثُ
ترییزات اعتد فزٔ ًٙٞمبٔٚت در ٔمبثُ ترییز در  ٕٝٞخٛأـ وٓ  ٚثیؼ ديتٔ ٜیؽٛد ٘ ٚچٝ
٘ٚ ٛری ،ترییز  ٚافالح ٘بٔیتٔ ٜیؽٛد٘ ،یبس ث ٝعبس  ٚوبرٞبيی ثزای پذيزػ داردد ٔلممبٖ ،ثٝ
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ  ٚفزًٞٙٞب  ٚخٛأـ پزداتتٝا٘ت  ٚپیچیتٌی  ٚدر ٓٞتٙیتٌی فٛأُ ٔ تّف
٘ؾیز ٔلیظ عجیقی ،لٔٛیتٞب ّٔ ٚتٞب٘ ،ؾبْ تِٛیتی  ٚرؽت التقبدی ،افىبر  ٚارسػٞب،
ؽ قیتٞب ،خٙجؼٞبی اختٕبفی  ٚعیبعی ،حىٔٛت  ٚترییزات عیبعی  ٚرٚاثظ ثیٗإُِّ را
ثٝفٛٙاٖ خٙجٞٝبيی تأثیزٌذار ثز ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔقزفی وزدٜا٘ت و ٝاِجت ٝؽٙبعبيی  ٚتلّیُ
ٖٞب ثٝعبدٌی أىبٖپذيز ٘یغتد چزا و ٝايٗ فٛأُ ثب پیچیتٌی ؽجىٝای دا ٓ ثز  ٓٞتأثیز
ٔیٌذار٘ت  ٚتأثز ٔیپذيز٘ت  ٚثز پذيزػ يب ٔمبٔٚت ترییزات اثز دار٘ت ( 3119وٛید ،تزخٕٝ
يٕٙی دٚسی عزتبثی4993 ،؛ ِتٙیّىٗ)3149 ،4د دِ-ٛالوٛا )3113( ،3ثیبٖ ٔیوٙت اٌز ثزای
ترییزات ٔٛسؽی ؽزايظ  ٚأىب٘بت السْ ٟٔیب ٘ؾت ٜثبؽت ،سٔیٝٙعبسی ا٘دبْ ٘ؾت ٜثبؽت ٚ
ٔٛسػ ٔقّٕبٖ ثٝدرعتی ا٘دبْ ٘ؾت ٜثبؽت ،ايٗ ترییزات ٔٙدز ث٘ ٝبثزاثزیٞبی ثیؾتز اختٕبفی
 ٚعجمبتی ٔیؽ٘ٛتد
ثب ايٗ تٛضیلبتٔ ،یتٛاٖ دريبفت و ٝتقزيف ٚيضٌیٞبيی و ٝذات ٔ ٚبٞیت حزفٔ ٝقّٕی
را اس حزف ٝديٍز ٔتٕبيش ٔیوٙت تب چ ٝا٘تاس ٜثب چبِؼ رٚثز ٚاعتد چزا و ٝتقزيف ايٗ
ٚيضٌیٞبی ذاتی ویفیت ثب ؽزايظ و٘ٛٙی خبٔق ،ٝا٘تؾبرات عیبعتٌذاراٖ اس يٙت ٜخبٔق،ٝ
تأثیزات خٟب٘ی ثز ٔٛسػ  ٚپزٚرػٔ ،غب ُ ؽبيـ خبٔق ٝاس يه عٔ ٚ ٛفٔ ْٟٛتریز تزثیت
ا٘غبٖ ايت َ ٜاس عٛی ديٍزٔ ،زتجظ اعتد إٞیت  ٚضزٚرت تزثیت ا٘غبٖ - ،چ ٝثب ٍ٘ب ٜرؽت
1. Altinyelken
2. Dello-Iacovo
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يىپبرچ ٝاٍ٘ ٚ ٚبٔ ٜتقٟتا٘ ٝث ٝيبدٌیزی  ٚدا٘غتٗ  ٚچ ٝثب ٔف ْٟٛاٞتا

 ٚارسػٞبی ثیز٘ٚی

عیبعتٌذاراٖ ث ٝتزثیت ا- ٚ؛ اس افٛٔ َٛرد تٛافك ٍٕٞبٖ در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ اعتد ٞت
تزثیت ٞز ا٘غبٖ در ٔتٗ خبٔق ،ٝثزای تٛد ا ٚ ٚخبٔق ٝتقییٗ ٔیؽٛد  ٚثبسعبسیٞب  ٚترییزات
ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ ٔتٗ  ٚسٔیٔ ٖ ٝٙقٙب ٔیيبثتد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ در ثغیبری اس ٘ؾبْٞبی ٔٛسػ ٚ
پزٚرػ د٘یب ،خٙجؼٞبی ث ٝعبسی ،افالح  ٚتل َٛتقّیٓ  ٚتزثیت را ؽبٞت ٞغتیٓد
٘ؾبْ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ ٘یش اس ايٗ تلٛالت ث ٝدٚر ٕ٘ب٘ت ٜاعتد ٔیتٛاٖ ٌفت
ٟٔٓتزيٗ تلٛالت در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،ثقت اس ا٘مالة اعالٔی ايزأٖ ،زثٛط ثٔ ٝجب٘ی  ٚعٙت
تل َٛثٙیبديٗ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثٛد ٜاعت و ٝوُ ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ را تلت تأثیز لزار
داد ٜاعتد ثز اعبط ٔجب٘ی ٘ؾزی تل َٛثٙیبديٗ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ ،تل ،َٛترییز  ٚحزوت
ث ٝعٕت ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر غبس ؽت ٜاعتد ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝاس عبَ 4933
دا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ثبسٍ٘زی در ثز٘بٔٞٝبی درعی تزثیت ٔقّٓ را در دعتٛر وبر تٛد لزار دادٜ
اعت  ٚثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ دٚر ٜاثتتايی ٔٛرد تقٛيت لزار ٌزفت ٝاعت؛ ايٗ ٔغبِق ٝدر ٘ؾز
دارد ث ٝثزرعی تغجیمی ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر تزثیت ٔقّٓ وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚتٚعتبٖ  ٚايزاٖ
ثپزداسد ،فّت ا٘ت بة وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚت ث ٝايٗ دِیُ اعت و ٝاٚالً ٞز د ٚوؾٛر رٚيىزد
تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ثب ٍ٘ب ٜخبٔـ  ٚيىپبرچ ٝث٘ ٝؾبْ ؽبيغتٍیٞب را ات بذ وزدٜا٘ت،
ثب٘یبً ٞز د ٚوؾٛر عیبيی  ٚدر حبَ تٛعقٞ ٝغتٙت  ٚثبِثبً ثیٗ وؾٛر ايزاٖ ٙٞ ٚت ٔ ٚبِشی لزاثت
فزٍٙٞی ٚخٛد دارد اس ايٗ ٘ؾز ؤ ٝبِشی وؾٛری اعالٔی اعت ٙٞ ٚت پیؾی ٝٙفزٍٙٞی ٘غجتبً
ٔؾتزوی ثب ايزاٖ داؽت ٝاعتد وؾٛر ٔبِشی اس عبَ  ٚ 3114وؾٛر ٙٞت اس عبَ  3113رٚيىزد
تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر را ات بذ وزدٜا٘تد ايٗ ٔغبِق ٝاس ايٗ خٟت ضزٚرت ٔیيبثت و ٝثب
ثزرعی تفبٚتٞب  ٚؽجبٞتٞب ٛ٘ ٚؿ ٍ٘ب ٜث٘ ٝؾبْ ؽبيغتٍیٞب اس تدزثٞٝبی وؾٛرٞبی ٙٞت ٚ
ٔبِشی ثٟزٌ ٜزفت ٝؽٛد  ٚچبِؼٞبی احتٕبِی پیؼ رٛٔ ٚرد ؽٙبعبيی لزار ٌیزدد ثب ايٗ ٞت ،
ايٗ ٔمبِ ٝدر فتد پبع ٍٛيی ث ٝعإاالت سيز اعت:
 -4در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق ٝدر عبَٞبی اتیز ،چ ٝتلٛالت ٚيضٜای در سٔیٞٝٙبی فزٍٙٞی ٚ
ٔٛسؽی رخ داد ٜاعت؟
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 -3چ ٝتفبٚتٞب  ٚؽجبٞتٞبيی در ٘ٛؿ ؽبيغتٍیٞبی ٔٛرد ا٘تؾبر در تزثیت ٔقّٓ وؾٛرٞبی
ٔٛرد ٔغبِق ٝديتٔ ٜیؽٛد؟
 -9فٙبٚيٗ درٚط دا٘ؾٍبٞی تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق ٝچٝ
ؽجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞبيی دارد؟
 -4عٙدؼ  ٚارسؽیبثی ؽبيغتٍیٞبی وغت ؽت ٜثزای ٔقّٕی در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق ٝچٝ
ؽجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞبيی دارد؟
رٍش ثررسی
ايٗ پضٞٚؼ يه پیٕبيؼ تغجیمی اعت  ٚثزای پبع ٍٛيی ث ٝپزعؼٞب اس اعٙبد ٔ ٚتارن
وتبث ب٘ٝای ،عبيت دا٘ؾٍبٜٞب  ٚعبيتٞبی ٔزثٛط ث٘ ٝؾبْٞبی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ وؾٛرٞبی
ٔٛرد ٔغبِق ٝاعتفبد ٜؽت ٜاعتد رٚػ ايٗ تلمیك ثز اعبط رٚػ پیؾٟٙبدی ثزدی 4ؽبُٔ چٟبر
ٔزحّ ٝتٛفیف ،تفغیزٕٞ ،دٛاری  ٚتغجیك 3ا٘دبْ ؽت ٜاعتد ٔٙؾٛر اس تٛفیفٔ ،غبِقٙٔ ٝبثـ
ٌ٘ٛبٌٌ ٚ ٖٛغتزد ٜاعت  ٚتفغیز در ايٗ رٚػ ثٔ ٝقٙبی ٔغبِقٌ ٝغتزد ٜوؾٛر ٔٛرد ٔغبِق ٝاس
٘ؾز پیؾی ٝٙتبري ی ،فزٍٙٞی ،التقبدی ،عیبعی ٚددد اعت؛ سيزا اعالفبت ٔزثٛط ث ٝتقّیٓ ٚ
تزثیت سٔب٘ی ٔإثز اعت و ٝدر يه ثبفت  ٚسٔی ٝٙلزار ثٍیزدد ٔزحّ ٝع ْٛايٗ رٚػ ٕٞدٛاری
اعتد ٔٙؾٛر اس ٕٞدٛاری ،ؽجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞب را در وٙبر ٌ ٓٞذاؽتٗ اعتد ايٗ ٔزحّٝ
ٔقیبری ثزای ٔمبيغ ٝفزأ ٓٞیوٙت  ٚتزيٗ ٔزحّ ٝتلّیُ تغجیمی ،تفغیز ٟ٘بيی ؽجبٞتٞب ٚ
تفبٚتٞبعت (دٛٞی)4339 ،9د وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِقٔ ،ٝبِشیٙٞ ،ت  ٚايزاٖ ٞغتٙتد فّت
ا٘ت بة وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚتٚعتبٖ در ايٗ ٔغبِق ،ٝلزاثت فزٍٙٞی؛ در حبَ تٛعق ٝثٛدٖ ٞز
ع ٝوؾٛر ٘ ٚیش رٚيىزد ؽبيغتٔ ٝلٛری يىپبرچ ٝث ٝتزثیت ٔقّٓ در ايٗ وؾٛرٞبعتد پظ اس
پبعخ ث ٝعإاَٞبی ٔٛرد٘ؾز در ث ؼ ثلث ٘ ٚتیدٌٝیزی ث ٝتفغیز ٟ٘بيی ؽجبٞتٞب  ٚتفبٚتٞب
ثب تٛخ ٝث ٝسٔی ٝٙفزٍٙٞی پزداتت ٝتٛاٞت ؽتد

Beredayد 1
2. description, interpretion, juxtaposition& comparison
3. dahawy
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ثزای ٌزد ٚری دادٜٞب ،ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی وؾٛر ٔبِشی ،ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ٙٞت  ٚعٙت تلَٛ
ثٙیبديٗ ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ خٕٟٛری اعالٔی ايزاٖ ،عٙت عزح والٖ ثز٘بٔ ٝدرعی دا٘ؾٍبٜ
فزٍٙٞیبٖ؛ عبيتٞبی ٔزثٛط ثٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ وؾٛرٞبی ٔذوٛر ،تلمیمبت ٔزثٛط ث٘ ٝؾبْ-
ٞبی ؽبيغتٍی ٔلٛر سيز ٘ؾز ي٘ٛغى ،ٛعبيتٞبی ٔزثٛط ث ٝدا٘ؾٍبٜٞبی تزثیت ٔقّٓ ايٗ
وؾٛرٞبٙٔ ،بثـ فّٕی ٔ ٚمبالتی در سٔی ٝٙتبري ی  -فزٍٙٞی وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق ٝثزرعی
ؽتد
یبفتِّب
سؤال  :1در کطَرّبی هَرد هطبلؼِ در سبلّبی اخیر ،چِ تحَالت ٍیصُای در زهیٌِّبی
فرٌّگی ،اقتصبدی ٍ آهَزضی رخ دادُ است؟
 .1-1ایراى ،در اثتتای لزٖ ثیغتٓ ،ايزاٖ يه وؾٛر ايّی -فؾبيزی ثٛد و ٝثب عبتتبرٞب،
عّغّٔٝزاتت ٔ تّف ،اس الٛاْ ٔتفبٚت تؾىیُ ٔیؽت و ٝاغّت ٞزوتاْ در التقبد تٛدوفب
ثٛد٘تد در سٔبٖ لبخبري ٝالتقبد ايزاٖ ٘یش ٔب٘ٙت عیبعت ٖ ث ٝفتْ تقبدَ دچبر ؽتد ث ٝد٘جبَ اس
دعت رفتٗ پبرٜای ٔٙبعك٘ ،مؾ ٝخرزافیبيی ،ا٘غب٘ی  ٚعجیقی وؾٛر ترییز وزد  ٚثبفث وبٞؼ
لترت عیبعتٔ ،لتٚدتز ؽتٖ ؽزفیت تِٛیت ،تضقیف ثبسار داتّی  ٚافشايؼ ٚاردات ؽت
(وبتٛسيبٖ)4991 ،د
ثب رٚی وبر ٔتٖ رضب ؽبٔ 4331( ٜیالدی)  ٚعّغّٝی پّٟٛی ،ايزاٖ ٚارد فبس ختيتی اس
عیبعتٌذاری ٞبی التقبدی  ٚعیبعی ؽت و ٝترییزات ديٍزی را در وؾٛر ايدبد وزدد رضب
ؽب ٜدِٚت ختيتػ را ثز د ٚعت ٖٛاعبعی ثٙب ٌذاؽت و ٝؽبُٔ ارتؼ  ٚثزٚوزاعی ثٛدد ٕٞیٗ
ترییزا ت در ٚضقیت در ٔت دِٚت ثز س٘تٌی ٔزدْ  ٓٞتأثیز ٌذاؽتد چزا و ٝدر سٔبٖ ا ٚعّغٝ
دِٚت ثز التقبد وؾٛر ٌغتزػ يبفت ،تقتاد وبرٔٙتاٖ دِٚتی ثغیبر سيبد ؽت  ٚعجمٝی يمٝعفیت
ث ٝيه عجمٔ ٝغّظ در وؾٛر تجتيُ ٌؾتد ثقت اس ا ٚدر سٔبٖ ٔلٕترضب ؽب ،ٜد ٝٞپٙدب ٜاٚج
در ٔتٞبی ٘فتی  ٚتشريك پ َٛسيبد ث ٝخبٔق ٝثٛد  ٚدر ايٗ دٚراٖ  41درفت در ٔت دِٚت ٚ
ٞفتبد درفت در ٔت ارسی عبال٘ ٝاس ايٗ ٔٙجـ تأٔیٗ ٔیؽت ( ثزاٞبٔیبٖ ،3119 ،تزخٕ ٝفتبحی،
)4999د ثب ؽتت ٌزفتٗ ٘ب رأیٞب در عبَٞبی  ٚ )4319( 4911 ٚ 4914ترییز حىٔٛت،
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فضبی التقبدی ايزاٖ ٘یش دٌزٌ ٖٛؽتد ثقت اس ا٘مالة ،ثب ؽزٚؿ خ ًٙفقُ ختيتی اس
ٔؾىالت ؽزٚؿ ؽت ٙٔ ٕٝٞ ٚبثـ ثغیح ؽت تب ثب ايٗ ٔغئّ ٝثٔ ٝمبثّ ٝثپزداس٘تد ايٗ
عزٔبيٌٝذاری ا٘غب٘ی  ٚالتقبدی ٚضقیت وؾٛر را ثبس  ٓٞث ٝفمت ثزدد پظ اس پبيبٖ خ ًٙثب
فزاق ،دِٚت عقی ث ٝتٛعق ٝارتجبعبت ،حُٕ ٘ ٚمُ ،تِٛیتاتٔ ،زالجتٞبی پشؽىیٛٔ ،سػ ٚ
فٙقت ا٘زصی  ٚيىپبرچٝعبسی ارتجبعبت  ٚسيزعبتتٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ثب وؾٛرٞبی ٕٞغبيٝ
وزدد ٕٞچٙیٗ تلزيٓٞبی پی در پی ؽٛرای أٙیت ثزای تلزيٓ ٞغتٝای ايزاٖ ،تأثیز ٔٙفی ثز
رؽت التقبدی ايزاٖ ٌذاؽت ٝاعت  ٚدر ايٗ ٔیبٖ ؽبٞت عیبعتٌذاریٞبيی در لبِت ثز٘بٔٞٝبی
ا ،َٚد ٚ ْٚددد ٞت ٔٙت عبسی يبرا٘ٞٝب ٞغتیٓ وٛٙٞ ٝس ث ٝلیٕت ٘فت ٚاثغت ٝاعت  ٚتأثیزات
ٖ ثز عجه س٘تٌی  ٚرفتبر التقبدی ايزا٘یبٖ لبثُٔؾبٞت ٜاعت.
در سٔیٛٔ ٝٙسػ  ٚپزٚرػ ،ايزاٖ ترییزات ٔتقتدی در ٘ؾبْ ٔٛسؽی را تدزث ٝوزد ٜاعتد
ٔٛسػ رعٕی ثب تأعیظ داراِف ٖٛٙدر عبَ  4333ؽٕغی (ٔ 4914یالدی) غبس ؽت أب حتٚد
پٙدب ٜعبَ ثقت ،در عبَٞبی  4391تب ( 4913ثزاثز ثب  4311تب  )4391لٛا٘یٗ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ
تقٛيت ؽت ٚ ٚسارت ٔقبر

 ٚاٚلب

 ٚفٙبيـ ٔغتؾزف ٝتأعیظ ؽت ٛٔ ٚسػ  ٚپزٚرػ

دِٚتی  ٚرعٕی ثٚ ٝخٛد ٔتد در عی عبَٞبی  4941تب  4311( 4991تب  )4319ثبرٞب
وتبةٞبی درعی ٔٛرد ثبسٍ٘زی لزار ٌزفتٙت  ٚدر عبَ  4911ؽٕغی ترییز ٘ؾبْ ٔٛسؽی غبس
ؽتد ثقت اس ا٘مالة اعالٔی در عبَ ٔ 4311( 4911یالدی) ترییزات ٔتقتدی در ث ؼٞبيی اس
٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ رٚی داد و ٝچٙتاٖ دٚاْ ٘یبفت  ٚالجبَ چٙتا٘ی در اخزا حبفُ ٘ؾت
( لبساد)4993،ٜد ٔٛعی پٛر ( )4934ثیبٖ ٔیوٙت وٌ" ٝب ٜترییز عیبعتٞبی ٔٛسؽی تٛعظ
ٔتيزاٖ ارؽت ثٔ ٝب٘ٙت اثز ثٟبری اعت ٌزچ ٝاثز ثٟبری  ٓٞثز عز را ٜپیٕبی ثیبثب٘ی ثزای ٔتتی
وٛتب ٜعبيٝای ٔغجٛؿ ٔیافىٙت ،أب ٞیچيه اس وغب٘ی و ٝتدزث ٝسيغتٗ در ثیبثبٖ را دار٘ت ،حیبت
 ٚفقبِیتٞبی تٛد را ثز اعبط ٖ تٙؾیٓ ٕ٘یوٙٙتد" (ٔٛعی پٛر ،4934 ،ؿ)311 :د تب وٖٛٙ
ترییزاتی و ٝدر ٘ؾبْ ٔٛسؽی رخ داد ٜاعت ث ٝتقجیز ٔٛعی پٛر (ٔ )4934ب٘ٙت اثز ثٟبری ثٛدٜ
اعتد ؽبيت ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔقّٕبٖ ،ايٗ ترییزات را ختی تّمی ٘ىزدٜا٘ت؛  ٚدر ثزاثز ترییزات
ٔمبٔٚت وزدٜا٘تد فال ٜٚثز ايٗ در ثغیبری اس افالحبت٘ ،مؼ ٔؾبروتی ٔقّٕبٖ (تٛرا٘ی ،لبيی،
ٔٙغمی )4934 ،سيزعبتتٞبی فیشيىیٔ ،تيزيتی ،تتٔبت پؾتیجب٘یٔ ،بدٌی ؽٙبتتی ٔقّٕبٖ در
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٘ؾز ٌزفت٘ ٝؾت ٚ ٜحٕبيتٞبی اختٕبفی ،عبسٔب٘ی ٔ ٚتيزيتی در اخزای ثز٘بٔٞٝبی ختيت
ِلبػ ٘ؾت ٜاعت (فزج اِّٟیٔ ،قیٙی ویب ،فجبعی)4933 ،د
ثزای اِٚیٗ ثبر ثقت اس پیزٚسی ا٘مالة اعالٔی  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ؾزی عٙت تل َٛثٙیبديٗ،
ترییزات ثٙیبديٗ  ٚيب ثٝفجبرتديٍز «تل »َٛث ٝترییز وُ ثز٘بٔٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ ٘ ٚؾبْ تزثیت
ٔقّٓ ثٝعٛر ٓٞسٔبٖ تٛخ ٝداردد در ٔجب٘ی ٘ؾزی تل َٛثٙیبديٗ ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،تزثیت
ا٘غبٖ ؽبيغت ٝاس ٘ؾز اعالْ ثزای دعتیبثی ثٔ ٝزاتجی اس حیبت عیج ٝثٝفٛٙاٖ ٔلٛر اعبعی تزثیت
در ٘ؾز ٌزفت ٝؽت ٜاعت  ٚعقی ؽت ٜاعت ثب ٍ٘ب ٜفزايٙتی (تتريح  ٚتقبِی) ثزای دعتیبثی ثٝ
ايٗ ٞت

تٛخ ٝؽٛد (ٔجب٘ی ٘ؾزی تل َٛثٙیبديٗ)4931 ،د تب و ٖٛٙتلمیمی ٔجٙی ثز ايٙى ٝتب چٝ

ٔیشاٖٛٔ ،سػ در فُٕ ث ٝاٞتا

اعٙبد ثبالدعتی ٘شديه ؽت ٜاعت ،ا٘دبْ ٘ؾت ٜاعت ،أب ايٗ

ٔٛضٛؿ رٚؽٗ اعت و ٝتب لجُ اس اثالك اخزايی ؽتٖ عٙت تل َٛثٙیبديٗ ( )4931رٚيىزد غبِت
ٔٛسؽی در ايزاٖ ٘تیدٔ ٝلٛر ٔقزفیؽت ٜاعتد عزوبر را٘ی ( )4993فزٛٔ ًٙٞسػ در ايزاٖ
را ٔجتٙی ثز ٘تبيح ،پیبٔتٞب ٕ٘ ٚزات ٔقزفی ٔیوٙتد اس ٘ؾز اٛٔ ٚسػ  ٚپزٚرػ در ايزأٖ ،تٛخٝ
ٞت ٞبی يبدٌیزی لبثُا٘تاسٌٜیزی اعت ،ث ٝفزايٙتٞبی يبدٌیزی تٛخٟی ٕ٘یؽٛد ٚ ٚلت
سيبدی اس والطٞب فز
فز

ا٘تمبَ اعالفبت  ٚرإٙٞبيیٞبی ٔقّٓ ثزای يبفتٗ پبعخ فلیح ٔغب ُ

ٔیؽٛدد عٙت تل َٛثٙیبديٗ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ و ٝدر عبَ  4931تقٛيت  ٚثزای اخزا

اثالك ؽت ٜاعت ثز ثبسٟٔٙتعی عیبعتٞب  ٚثبستٙؾیٓ اف َٛحبوٓ ثز ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ
ثب تأویت ثز وبرٚرسی  ٚا٘غجبق عغح ؽبيغتٍیٞبی حزفٝای ٔقّٕبٖ در عغح ّٔی  ٚخٟب٘ی
تأویت وزد ٜاعت (عٙت تل َٛثٙیبديٗ ٚ )44 :ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ثٝفٛٙاٖ يىی اس سيز ٘ؾبْٞبی
افّی عٙت تل َٛثٙیبديٗ ٔقّٓ را ٔغئ َٛتّك فزفتٞبی تزثیتی ٛٔ ٚسؽی ٔقزفی وزد ٜاعت
(ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی)43 :د ثز٘بٔ ٝدرعی والٖ دا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ٘یش تبثـ رٚيىزد عٙت تلَٛ
ثٙیبديٗ  ٚثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی رٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ داردد
 .2-1هبلسیٚ ،الـ در خٛٙة ؽزلی عیب ،پظ اس اعتمالَ اس اٍّ٘یظ در عبَ  ،4311حىٔٛت
عّغٙتی دٚرٜای را پذيزفتد خٕقیت وؾٛر ٔبِشی حتٚد ٔ 91یّی٘ ٖٛفز اعتد ٔبِشی پظ اس
اعتمالَ ،دِٚت ث ٝعزاحی ثز٘بٔٞٝبی پٙحعبِ ٝتٛد پزداتتد اخزای ٔلتٚد ثز٘بٔ ٝپٙحعبِ ٝاَٚ
ٖ وؾٛر در عبَ  4311غبس ٌزديتد ايٗ ثز٘بٔٞٝب ثبسٍ٘زی  ٚتىزار ؽت٘ت تب ايٗ و ٝاِٚیٗ
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ثز٘بٔٔ ٝبِشی در عبَ  4341در عغح والٖ اخزا ؽتد در دٔ ،4311 ٝٞبِشی ث ٝتمّیت اس رٚيٝ
چٟبر لترت التقبدی افّی عیب پزداتت  ٚاس ٚاثغتٍی ث ٝاعت زاج ٔقبدٖ  ٚوؾبٚرسی ثٝ
التقبدی فٙقتی ترییز ٛٞيت دادد
ٔبِشی يه خبٔق ٝچٙت ٘ضادی ،چٙت فزٍٙٞی  ٚچٙت سثب٘ی اعتد پی٘ٛتٞبی فٕیك ٌزٞٚی،
داؽتٗ حظ لٛی اس ٚحتت ٛٞ ٚيت ّٔی ،رٚحی ٝغزٚر  ٚافت بر ّٔی ،اٍِٞٛبی ٔ ِٟٓرٚاثظ
اختٕبفی در ٔبِشی اعتد اس ايٗ ر ،ٚوؾٛر ٔبِشی اٍِٛيی اس ٕٞبٍٙٞی ٘ضادی ؽٕزدٔ ٜیؽٛد
(دا٘یّش)3111 ،د در دٚر 4311 ٜتب  ،4391دٚراٖ ؽزٚؿ عیبعتٞبی التقبدی ثٛد و ٝثز اعبط
ٖ ٔبٞبتیزٔلٕت ثب تٛعق ٝرٚاثظ التقبدی ث ؼ تقٛفی  ٚدِٚتی ،ايدبد اعٕیٙبٖ ثزای
عزٔبيٌٝذاراٖ داتّی  ٚتبرخی  ٚتأویت ٓٞسٔبٖ ثز پیؾزفت ٚ ٚحتت ّٔی  ٚاس ثیٗ ثزدٖ فمز
 ٚثبسعبسی خبٔق ٝتٛا٘غت خٙٔ ٛبعجی ثزای ترییزات ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ايدبد وٙتد ٔلٛر ٘ؾبْ
ٔٛسؽی در ايٗ عبَٞب ثٝعٛر فٕت ٜثز ايدبد ٕٞبٍٙٞی ٘ضادی  ٚاس ثیٗ ثزدٖ ٘بثزاثزیٞبی
ٔٛسؽی  ٚالتقبدی ٔتٕزوش ثٛدد
در ث ؼ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔبِشی فّیزغٓ پیؾزفتٞبی چؾٍٕیز ٔٛسؽی ثقت اس اعتمالَ
در عبَ ٔ ،4311ب٘ٙت ٘زخ ثجت٘بْ  31درفتی دٚر ٜاثتتايی  ٚرا ٜيبفتٗ  33درفت ثٛٔ ٝسػ
ٔتٛعغ ،ٝلٛا٘یٗ ٔٛسؽی ٔقٛة (ٌشارػ راسان) در عبَ  4341را ٔٛرد ثبسٍ٘زی لزار دادٜ
اعت  ٚپیؾٟٙبدٞبی ايٗ ٌشارػ لٛا٘یٗ ٔٛسؽی در ايٗ وؾٛر را تؾىیُ داد ٜاعتد اس عبَ
 ،3114ثز٘بٔٞٝبی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثب رٚيىزد ٔجتٙی ثز اعتب٘تاردٞب  ٚؽبيغتٍیٞبی يىپبرچٝ
ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعت (ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپد  ٚ )3144در ٔبِشی ٔمزر اعت وٞ ٝز ٔقّٕی
ثقت اس  1عبَ تتريظٔ ،قّٔٛبت تٛد را ث ٝرٚس ٕ٘بيت (فبفی)4934 ،د ٔبِشی اِٚیٗ وؾٛر در
حبَ تٛعق ٝاعالٔی اعت و ٝدر عبَ ٛٔ 4334فك ث ٝپبيٌٝذاری فٙبٚری اعالفبت  ٚارتجبعبت
در عیغتٓ ٔٛسؽی تٛد ؽت ٜاعت  ٚثب ثٝوبرٌیزی فبٚا در ؽی ٜٛتتريظ ،يبدٌیزی ٔ ٚتيزيت،
ویفیت ٘ؾبْ ٔٛسؽی وؾٛر تٛد را ثٟجٛد ث ؾیت ٜاعت (پٛت ٚ ٝفّی3149،4؛ عٛی چ ،ٛوبً٘
ته  ٚفثٕبٖ3143 ،3؛ سٔب٘ی ،لقبة پٛر  ٚخجُ فبّٔی4993 ،؛ فغبراٖ  ٚيتی)4999 ،د
1. Puteh &Ali
2.Swee- Choo,Kung - Teck & Osman
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فّیزغٓ ٔٛفمیتٞبی ٔبِشی در ثٝوبرٌیزی فبٚا ،چٛی ٕٞ ٚىبراٖ ( )3141ثٔ ٝغبِق٘ ٝمؼ
فز ًٙٞدر ٔٛسػ پزداتتٝا٘ت  ٚثیبٖ وزدٜا٘ت و ٝافالحبت ٔٛسؽی در ٔبِشی ٛٙٞس درٌیز
ٔؾىالت فزٍٙٞی ٘ؾیز تأویت ثز ثز٘ٚتاد ٘ ٚتید ٝاعت  ٚدا٘ؼ ٔٛساٖ ثٝخبی ٘ى ٝث ٝيبدٌیزی
 ٚتفىز فٕیك ٞتايت ؽ٘ٛت ،ثٔ ٝتفىزاٖ تغت 4تجتيُ ؽتٜا٘تد ٔقّٕبٖ ٛٙٞس ثٝفٛٙاٖ ٔٙبثـ
اعالفبت ٞغتٙت  ٚوٕتز ٘مؼ تغٟیٍّز  ٚرإٙٞب را ايفب ٔیوٙٙتد ٘تبيح تلمیمبت وب زٞ ،بؽٓ ٚ
٘٘ )3141( 3ٗٔٛیش ٘ؾبٖ داد ٜاعت ؤ ٝقّٕبٖ ٔبِشيبيی فاللٙٔٝت٘ت و ٝثز عز والطٞبی درط
تٛد ٔغّظ ثبؽٙت  ٚوٕتز اخبس ٜاعتمالَ  ٚتقیٗ ٌزی را ث ٝدا٘ؼ ٔٛساٖ ٔیدٙٞتد
پٛت ٚ ٝفّی (ٔ )3149قتمت٘ت ؤ ٝقّٕبٖ در ٔبِشی در ترییز اعتزاتضیٞبی ٔٛسػ تٛد ثٝ
رٚػٞبی فقبَ  ٚتدزثیٔ ،مبٔٚت ٔیوٙٙتد ٖٞب ٔقتمت٘ت ترییزات ٔزثٛط ث ٝافالحبت
ٔٛسؽی در ٔبِشی سٔب٘ی ٔإثز فُٕ تٛاٞت وزد و ٝفال ٜٚثز ايٙى ٝافزاد ارسػ ٖ را ثتا٘ٙت،
اثزث ؾی ترییزات را ثبٚر داؽت ٝثبؽٙتد ترییزاتی و ٓٞ ٝتفىز  ٓٞ ٚلّت را ٘ؾب٘ٔ ٝیٌیزدد
تٍٙى ٛلبعٓ )3143( 9فز ًٙٞغبِت ثز ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔبِشی را ٔتأثز اس د ٚخزيبٖ فىزی ٚ
فّغفی -فز ًٙٞاعالٔی  ٚفز ًٙٞچیٙی ،-غبِت ثز فزًٞٙٞبی چٙتٌب٘ٔ ٝبِشی ٔیدا٘تد ثٝ
ثبٚر تٍٙىٛلبعٓ ،فز ًٙٞچیٙی تلت تأثیز تقبِیٓ وٙفغیٛطٔ ،قّٓ را حىیٓ ،ا٘تمبَدٙٞت ٜدا٘ؼ
ث ٝيبدٌیز٘تٙٔ ،ٜجـ افّی دا٘ؼ  ٚفزد پبع ٍ ٛث ٝتٕبْ عإاالت ٔیدا٘ت  ٚيبدٌیزی اس عزيك
تالػ ع ت را تؾٛيك ٔیوٙت؛ أب فز ًٙٞاعالٔی ،ثب تٛخ ٝث ٝافُ ٚحتت  ٚافتمبد ثٝ
تتا٘ٚت ،ضٕٗ ٘ى٘ ٝمؼ ٔقّٓ را ٔٔ ٟٓیدا٘ت ،أب ثب رٚيىزد عبتت  ٚعبسٌزايی ثیؾتز ٔأ٘ٛط
اعتد چزا و ٝرٚػٞبی ٔٛسػ فّٕبی ٔغّٕبٖ ثز رٚػٞبيی ٔب٘ٙت اعتتالَ ،ثلث ٌ ٚفتٍ،ٛ
ٔؾبٞت ٚ ٜفُٕ اعتٛار ثٛد ٜاعتد ايٗ پضٞٚؾٍز ٔقتمت اعت ٔقّٕب٘ی و ٝتلت تأثیز
ارسػٞبی وٙفغیٛط  ٚچیٙی لزار دار٘ت ،رٚيىزد ٔقّٓ ٔلٛر (ثٔ ٝقٙبی ا٘تمبَ دا٘ؼ ٚ
يبدٌیزی ٔجتٙی ثز حبفؾٔ ٚ )ٝقّٕب٘ی و ٝتلت تأثیز ارسػٞبی اعالٔی لزار دار٘ت ،ضٕٗ تٛخٝ
ث٘ ٝمؼ ٔلٛری ٔقّٓ ،رٚيىزد دا٘ؼ ٔٛس ٔلٛر (ثٔ ٝقٙبی ٘مؼ ٔ ٟٓدا٘ؼ ٔٛس در عبتت

1. Test thinkers
2. Kaur, Hashim & Noman
3. Tengku Kasim
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دا٘ؼ) را در ٔٛسػ ِلبػ ٔیوٙٙتد عجك ٘تبيح تلمیمبت تٍٙى ٛلبعٓ ،اٌزچٞ ٝز د ٚرٚيىزد
ٔٛسؽی در ٔبِشی ٔؾبٞتٔ ٜیؽٛد  ٚتالػٞبيی ثزای تؾٛيك ث ٝعٕت رٚيىزد دا٘ؼ ٔٛس
ٔلٛری ا٘دبْ ؽت ٜاعت ،أب ٛٙٞس رٚيىزد غبِت در ثغیبری اس ٔزاوش ٔٛسؽی ٔقّٓ ٔلٛری
اعتد
ثب ايٗ حبَ عیبعتٌذاراٖ ٔبِشی يٙت٘ ٜؾبْ ٔٛسؽی ٔبِشی را تٛػثیٙب٘ ٝتٛفیف
ٔیوٙٙتد ت ٖٛحغیٗ )3111( 4ثیبٖ ٔیوٙتٛٔ :سػ  ٚپزٚرػ ٔبِشی ٘ٝتٟٙب ثبيت ث ٝتمبضبٞبی
و٘ٛٙی پبعخ دٞت ،ثّى ٝثبيت ؽزفیتٞبيی ثزای پبعخ ث ٝچبِؼٞبی يٙت ٜرا ٘یش فزا ٓٞوٙتد ٘ؾبْ
ٔٛسؽی ٔب ايٗ ؽزفیت را دارد و ٝثٝفٛٙاٖ ٔقیبر لبثُ لجِٛی ثزای خبٔق ٝخٟب٘ی ٔقزفی ؽٛد
(ث٘ ٝمُ اس عٛی چ ،ٛوبً٘ ته  ٚفثٕبٖ)3143 ،د
ٌّ .3-1ذٍستبىٚ ،الـ در خٛٙة عیب ،عزسٔیٗ ٘ضادٞب ،سثبٖٞب ،يیٗٞب  ٚفزًٞٙٞبی فزاٚاٖ ٚ
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثب خٕقیت ٔ 4یّیبرد  ٚدٚيغت ٔیّی ،ٖٛدٔٚیٗ وؾٛر پزخٕقیت خٟبٖ اعتد اعتمالَ
ٙٞت در  41اٚت ٔ 39( 4311زداد  )4934افالْ ؽتد ٙٞت پظ اس اعتمالَ ثز٘بٔٞٝبی ٔتقتد ٙٞت
پظ اس اعتمالَ ثٝعٛر فٕت ٜثز ٔلٛر وبعتٗ ٘بثزاثزیٞبی اختٕبفی  ٚالتقبدی ثٛد ٜاعت ٚ
ٛٙٞس  ٓٞحٕبيت اس عجمٔ ٝلز ٚ ْٚفمتٔب٘ت ٜادأ ٝداردد عقی در افغبی أتیبس ث ٝعجمبت پبيیٗ
ٙٞتٔ ،زدٚد دا٘غتٗ عجم٘ ٝدظ در لب٘ ٖٛاعبعی ٙٞت ،ثزای وبعتٗ ٘بثزاثزیٞبی اختٕبفی ٚ
التقبدی ،وٙبر سدٖ تققتٞبی ديٙی ٔ ٚذٞجی اس عزيك عىٛالريغٓ ٟٔٓتزيٗ عیبعتٞبيی
اعت وٙٞ ٝت در ع َٛايٗ عبَٞب ث ٝوبر ٌزفت ٝاعتد ٙٞت در سٔی ٝٙالتقبدی رؽت لبثُتٛخٟی
داؽت ٝاعت أب ٔلممبٖ ثز ايٗ فمیتٜا٘ت و ٝايٗ رؽت التقبدی ،رفب ٜاختٕبفی ٔتقبدِی ايدبد
٘ىزد ٜاعت  ٚثٚٝيض ٜثیٗ ٔزدْ رٚعتبيی  ٚؽٟزی ٙٞت فبفّ ٝعجمبتی ثیؾتزی ايدبد وزد ٜاعت
٘ ٚیش ثٚٝيض ٜدر عجمٔ ٝتٛعظ ٙٞت ،فزٔ ًٙٞقز سدٌی ايدبد ؽت ٜاعت (وغجبوز)31143د
فال ٜٚثز ايٗٙٞ ،ت ثب ٔغب ُ اختٕبفی ٘ؾیز ثبالتزيٗ ٔبر تدبٚسٞبی خٙغی در خٟبٖ ٘ ٚیش
ثیؾتزيٗ ٔجتاليبٖ ث ٝايتس در عیب رٚثز ٚاعتد ٞز چٙت و ٝؽٕبر ٔجتاليبٖ ث ٝايتس در ايٗ وؾٛر
ر ٚث ٝوبٞؼ اعتد
1. Tun Hossein
2. Kasbaker
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ؽبرٔب )3143( 4ثب ثزرعی ٘ٚ ٛری در ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞتٔ ،قتمت اعت و٘ ٝیبس ثٝ
ترییز ٚ ٛ٘ ٚری در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞت ثٝفٛٙاٖ يه ضزٚرت احغبط ٔیؽٛد أب ٔغب ُ
اختٕبفی  ٚفزٍٙٞی ٘ؾیز ٔلتٚديتٞبی وبرٌزٞٚی ،إٞیت ٘ؾبْ عّغّٔ ٝزاتجی ،تٛدپٙتارٜ
پبيیٗ ثزای تجتيُ ؽزفیتٞب ثٛٔ ٝفمیتٞبی تلقیّی٘ ،یبس لٛی ث ٝوٙتزَ در ٘ؾبْ ٔٛسػ ٚ
پزٚرػ  ٚثزتی ٚيضٌیٞبی فزٍٙٞی ٔزدْ ٙٞت (٘ؾیز ريغه ٌزيشی  ٚتلُٕ وٓ ؽىغت)
ٔٛا٘قی ختی ثزای افالحبت ٔٛسؽی در ٙٞت تّمی ٔیؽ٘ٛتد ث٘ ٝؾز ؽبرٔب اٌزچ ٝرؽت
التقبدی در ٙٞت ٔٛرد تٛخ ٝاعت ،أب ٛٙٞس سيزعبتتٞبی فزٍٙٞی ثزای تٛعق ٝالتقبدی –
اختٕبفی فزا٘ ٓٞؾت ٜاعتد
يىی اس ٔؾىالت فزٍٙٞی ٙٞتٚعتبٖ اؽتیبق ث ٝداؽتٗ فزس٘ت پغز اعتد دتتزاٖ ثٝفٛٙاٖ
فضٛٔ ٛلت تب٘ٛاد ٜدر ٘ؾز ٌزفتٔ ٝیؽ٘ٛت  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثٛٔ ٝسػ دتتزاٖ إٞیت وٕی
دادٔ ٜیؽٛد ،ثزای ٕٞیٗ ،عیبعتٞبی ٔٛسؽی در ٙٞت ايٗ ٔؾىُ ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعت
ٙٞ ٚت در عزٔبيٌٝذاری در ث ؼ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ دٚر ٜاثتتايی ٛٔ ٚسػ دتتزاٖ ثٝ
تٛفیمبتی دعت يبفت ٝاعتد پزٚصٞ ٜبی ثیٟبر٘ ،ترا پبراداػ ،اط وی پی ِٛ ٚن خبٔجیؼ 3ثٝ
ٔٙؾٛر ارتمبء عغح وٕی  ٚویفی ٔٛسػ اثتتايی ثٚٝيض ٜدر ٔٙبعك دٚر افتبد ٚ ٜرٚعتبيی
ٙٞتٚعتبٖ اخزا ؽت ٜاعتد
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞت ثب ٔؾىالت فزٍٙٞی ٘ؾیز ثیاٍ٘یشٌی ٔقّٕبٖ  ٚغیجتٞبی ٔىزر
ٖٞب اس والط درط ٔٛاخ ٝاعتد ثزای ايٗ ٔٙؾٛر تلمیمبتی ا٘دبْ ؽت ٜاعت  ٚپیؾٟٙبدٞبيی
ثزای وٙتزَ ٘زخ غیجت  41تب  13درفتی ٔقّٕبٖ ارا ٝؽت ٜاعتد پیؾٟٙبدٞبيی ٘ؾیز ثبسرعی ٚ
٘ؾبرت اس عزيك دٚرثیٗٞبی تقجی ٝؽت ٜدر ٔتارط ،پزداتت پبداػ ثیؾتز ثٔ ٝقّٕبٖ در اسای
حضٛر ٔزتت در والط درط (دافّٞ ،ٛب٘ب  ٚريبٖ ٚ )3141 ،9تٛخ ٝث ٝثبسرعی ،تٛخ ٝثٝ
أىب٘بت خبدٜای  ٚراٜعبسی  ٚأىب٘بت  ٚسيزعبتتٞبی ٔتارط (وزٔز ،چبدٛٞری ،راٌزس،
ٔٛراِیتٞبراٖ ٞ ٚبٔز٘ )3111 ،1ؾبٖدٙٞتٔ ٜؾىالت ٔقّٕبٖ  ٚعیبعتٌذاراٖ ٘ؾبْ ٔٛسػ ٚ
1. Sharma
2. Bihar, Andhra pradesh, Skp & lok jumbish
3. Duflo, Hanna & Ryan
4. Keremer, Chaudhury, Ragers, Muraliharan & Hammer
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پزٚرػ ٙٞت اعتد ايٗ ٔٛارد ٘ؾبٖ دٙٞت ٜوٙتزَ ثیز٘ٚی رفتبر ٔقّٕبٖ  ٚاٍ٘یش٘ ٜبوبفی ٔقّٕبٖ
ثزای ٔٛسػ اعتد فال ٜٚثز ايٗ ٔٛاردٛٔ ،راِیتٞبراٖ  ٚعب٘تارأٗ )3141( 4تأثیز ثبستٛردٞبی
تؾ یقی ٔقّٕبٖ ثز يبدٌیزی دا٘ؼ ٔٛساٖ را ثزرعی ٔ ٚغبِق ٝوزدٜا٘تد ٖٞب ثیبٖ وزدٜا٘ت وٝ
در ٙٞت سٖٔٞٛبی ٔجتٙی ثز تؾٛيك  ٚخزيٕ ٝرٚاج پیتا وزد ٜاعت  ٚايٗ ٔٛضٛؿ ٘یش
٘ؾبٖدٙٞت ٜفزٛٔ ًٙٞسػ ٔجتٙی ثز ٘تید ٚ ٝدعتبٚرد اعت  ٚوٕتز ث ٝفزايٙت يبدٌیزی تٛخٝ
ٔیؽٛدد
ٙٞت ٌبْٞبيی در تٛعق٘ ٝؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ تٛد ثزداؽت ٝاعتد ٘ؾبْ ٔٛسػ ٚ
پزٚرػ ٙٞت اٌزچ ٝثز اعبط ؽزايظ ايبِتٞبی ٔ تّف غیزٔتٕزوش اعت أب ايٗ ايبِتٞب ثز
اعبط يه ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ثز٘بٔٞٝبی ٔٛسؽی تٛد را اخزا ٔیوٙٙتد ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ٙٞت
ثز اعبط خّغبت ٔؾٛرتی ٔإعغبت ٔٙغمٝای ٔٛسػ  ٚپزٚرػٕ٘ ،بيٙتٌبٖ ٔقّٕبٖ ،ؽٛرای
ايبِتی ٔٛسػ ،ؽٛرای ّٔی ٔٛسػ  ٚتلمیمبت ٔٛسؽیٔ ،إعغبت ٔغبِقبت پیؾزفت ٝدر
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،افضبی ٞیأت فّٕی دا٘ؾٍبٜٞبی تزثیت ٔقّٓ ،دپبرتٕبٖٞبی ٔٛسؽی ٚ
ّٔی ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ اعالفبت اس وبرؽٙبعبٖ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٛٔ ٚرد تدتيت٘ؾز لزار
ٔیٌیزدد چبرچٛة ٔٛسؽی ّٔی وؾٛر ثزای ٔٛسػ ٔقّٕبٖ ثٝعٛر ٌغتزدٜای در ٔٛسػ
پیؼ اس تتٔت ٔقّٕیٗ ٔٛرداعتفبد ٜلزار ٔیٌیزدد ايٗ چبرچٛةٞب ،رإٙٞب يب دعتٛراِقُٕٞبی
اعبعی را ثزای تٕبْ ٔقّٕیٗ در عزاعز ٙٞت تقزيف ٔیوٙٙتد
ٔغبِقٚ ٝيضٌیٞبی عبَٞبی اتیز وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق٘ ،ٝؾبٖ ٔیدٞت ؤ ٝبِشی ثب اخزای
عیبعتٞبی ٔتٛاسٖ در سٔیٞٝٙبی التقبدی  ٚعیبعی ،ايدبد ٚحتت ّٔی ٘غجی تٛا٘غت ٝاعت
خٙٔ ٛبعجی ثزای ترییزات ٔٛسؽی ثٚٝيض ٜدر ث ؼ فٙبٚری اعالفبت  ٚارتجبعبت ايدبد وٙتد
ٔقّٕبٖ ٔبِشی تلت تأثیز ثبٚرٞبی تٛد و ٝاس سٔی ٝٙفزٍٙٞی ٖٞب ثزٔیتیشد ،رٚيىزد ٔقّٓ
ٔلٛر  ٚيب دا٘ؼ ٔٛس ٔلٛر را ث ٝوبر ٔیٌیز٘ت ،أب تٕبيُ ٖٞب در وُ ث ٝرٚيىزد ٔقّٓ ٔلٛر ٚ
٘تیدٔ ٝلٛر اعت ٛٙٞ ٚس تغّظ سٖٔٞٛب  ٚتغتٞب ثز ٔٛسػ ايٗ وؾٛر رايح اعتد ٙٞت
اٌزچ ٝث ٝپیؾزفتٞبی التقبدی دعتيبفت ٝاعت أب درٌیزیٞبی داتّی  ٚلٔٛیتیٔ ،ب٘قی ثزای
تلمك اٞتا

تٛعق ٚ ٝثزاثزی در ٙٞت ثٛد ٜاعتد ٕٞچٙیٗ ٙٞت ثب ٔغب ُ ٔتقتدی ٔب٘ٙت
1. Muralidharan & Sandararaman
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تدبٚسٞبی خٙغی ٔ ٚبر ثبالی ثیٕبری ايتس رٚثز ٚاعتد ثبايٗحبَ ٙٞت در ث ؼ ٔٛسػ
اثتتايی ٛٔ ٚسػ دتتزاٖ ث ٝتٛفیمبتی دعتيبفت ٝاعت؛ أب ٛٙٞس ثب ٔغب ّی ٘ؾیز اٍ٘یش ٜوٓ
ٔقّٕبٖ  ٚغیجتٞبی ٔقّٕبٖ اس ٔتارط دعت  ٚپٙد٘ ٝزْ ٔیوٙتد ايزاٖ در ع َٛعبَٞب ث ٝفّت
خ ٚ ًٙاثزات ٘بؽی اس تلزيٓٞب ،ثیثجبتی التقبدی را تدزث ٝوزد ٜاعت  ٚدر ث ؼ فزًٙٞ
ٔٛسػ تب و ٖٛٙرٚيىزد غبِت ثز ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،رٚيىزد ٘تیدٔ ٝلٛر  ٚرفتبری
ٔقزفیؽت ٜاعت  ٚفّیزغٓ ثز٘بٔٞٝبی ٔتقتدی و ٝثزای افالحبت ٔٛسؽی در ايزاٖ اخزا ؽتٜ
اعت ،ثزای اِٚیٗ ثبر ثب پؾتیجب٘ی اعٙبد ثبالدعتی ،ترییز  ٚتلٛالت ٌغتزد ٜدر ٘ؾبْ ٔٛسػ ٚ
پزٚرػ را ؽبٞت ٞغتیٓد در ٞز ع ٝوؾٛر ٔبِشیٙٞ ،تٚعتبٖ  ٚايزاٖ ثب ٔغئّٔ ٝمبٔٚت ٔقّٕبٖ
در ثزاثز ترییز  ٚافالحبت ٔٛسؽی رٚثزٞ ٚغتیٓد
ختٚ :3 َٚيضٌیٞبی فٕت ٜالتقبدی ،اختٕبفی ،فزٍٙٞی ٛٔ ٚسؽی وؾٛرٞبی ٔبِشیٙٞ ،ت  ٚايزاٖ:
ٔبِشی

التقبد فٙقتی ،عیبعتٞبی ٔتٛاسٖ ،حظ لٛی اس ٚحتت ٛٞ ٚيت ّٔی٘ ،مؼ فبٚا در ٔٛسػ،
رٚيىزد غبِت ٔقّٓ ٔلٛری  ٚغّج ٝسٖٔٞٛب ٘ ٚتبيح ثز فزايٙتٞبٔ ،ؾىالت فزٍٙٞی ٔزثٛط ثٝ
ٔمبٔٚت ٔقّٕبٖ

ٙٞت

رؽت التقبدی ٘بٔتٛاسٖ٘ ،بثزاثزیٞبی اختٕبفی  ٚالتقبدی ،فزٔ ًٙٞقز سدٌیٔ ،غب ُ
اختٕبفی ٘ؾیز تدبٚسٞبی خٙغی  ٚايتس ،فز ًٙٞريغه ٌزيشی ،فز ًٙٞوبر فزدی در ٔمبثُ
وبرٌزٞٚی ،اٍ٘یش ٜوٓ ٔقّٕبٖ ،غیجت ٔقّٕبٖ اس ٔتارط ،وٙتزَ ثیز٘ٚی

ايزاٖ

فتْ ثجبت در التقبدٚ ،اثغتٍی التقبدی ث٘ ٝفت ،اثزات ٘بؽی اس تلزيٓٞب در التقبد  ٚعیبعت،
ترییزات پی در پی ٔٛسؽیٛٔ ،سػ  ٚپزٚرػ ٘تیدٔ ٝلٛر ،تقٛيت عٙت تل َٛثٙیبديٗ
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ثز ٔجٙبی دعتیبثی ثٔ ٝزاتجی اس حیبت عیج( ٝتزعیٓ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ فزايٙت
ٔلٛر  ٚؽبيغتٍی ٔلٛر)د

سؤال  :2چِ تفبٍتّب ٍ ضجبّتّبیی در ًَع ضبیستگیّبی هَرد اًتظبر ثرای هؼلوبى در
ترثیت هؼلن کطَرّبی ضبیستگی هحَر در دٍرُ اثتذایی دیذُ هیضَد؟
ٍ .1-2یصگیّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر ایراى
در عٙت تل َٛثٙیبديٗ ،در ث ؼ ٞت ٞبی فّٕیبتی ،ث ٝثبسٟٔٙتعی عیبعتٞب  ٚثبس تٙؾیٓ
اف َٛحبوٓ ثز ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ ثٙٔ ٝؾٛر ا٘غجبق عغح ؽبيغتٍیٞبی حزفٝای ٔقّٕبٖ
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در عغح ّٔی  ٚخٟب٘ی تأویت ؽت ٜاعت  ٚدٚاسد ٜراٞىبر ثزای ٖ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽت ٜاعتد در
راٞىبرٞبی دٚاسدٌٜب٘ ،ٝتٛخ ٝث ٝفالحیت ٔقّٕی ،تٛإ٘ٙتعبسی ٔقّٕبٖ ،تزثیت حزفٝای،
ؽبيغتٍیٞبی اتاللی ،افتمبدی ،ا٘مالثی ،حزفٝای  ٚت ققی  ٚارسؽیبثی ٔٛرد تٛخ ٝلزار
ٌزفت ٝاعتد در ٌشارػ تّفیك يبفتٞٝبی ٔغبِقبت ٘ؾزی عزح عٙت ّٔی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ،
ٞؾتبد  ٚؽؼ ثبر اس ٚاص ٜؽبيغتٍی ثزای ٔقّٕبٖ  ٚدا٘ؼ ٔٛساٖ اعتفبد ٜؽت ٜاعتد در ٚالـ
ٔأٔٛريت ٟ٘بد ٔٛسػ  ٚپزٚرػ تأویت ثز ؽبيغتٍیٞبی پبي ٝدا٘ؼ ٔٛساٖ ثزای رعیتٖ ثٝ
ٔزاتجی اس حیبت عیج ٝاعت (عٙت تل َٛثٙیبديٗ ،ؿد )41؛ ثٝفجبرتديٍز ٔقّٓ ؽبيغت،ٝ
دا٘ؼ ٔٛس ؽبيغتٔ ٚ ٝترع ٝفبِح يب ؽبيغت ٝثزتی اس وّیتٚاصٜٞبی ٔ ٟٓايٗ عٙت ٞغتٙتد در
عٙت تل َٛثٙیبديٗ ،ثبٚخٛد تأویت ثز وغت ؽبيغتٍیٞب ثزای ٔقّٕبٖ ٔ ٚقّٓ ثبفالحیت،
تقزيف خبٔـ ٔ ٚؾ قی اس ٔبٞیت ٛ٘ ٚؿ ايٗ ؽبيغتٍیٞب ٘ؾت ٜاعت؛ أب ايٗ عٙت ،چبرچٛثی
ثزای تقییٗ ايٗ ؽبيغتٍیٞب ثب تٛخ ٝث ٝفّغف ٝاعالٔی ٔؾ ـ وزد ٜاعت ٘ ٚچٔ ٝؾ ـ
اعت ايٗ اعت و ٝؽبيغتٍیٞب ثز اعبط ٔجب٘ی ٘ؾزی فّغف ٝتزثیت اعالٔی لبثُتقزيف ٞغتٙتد
ثب ايٗ تقجیز اس ؽبيغتٍی حزفٌٝزی ٔقّٓ ،اثقبد وّیتی ٖ (ؽبيغتٍیٞبی وّیتی) ه و ٝدر
تِٛیت ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ دارای ٘مؼ وّیتی ٞغتٙت ه فجبرتا٘ت اس:
ؽبيغتٍیٞبی ٔقغٛ

ث ٝدا٘ؼ ٔٛضٛفی( 4ؽبيغتٍی ت ققی رؽت)ٝ؛ ؽبيغتٍیٞبی
ث ٝفُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی ٚ 9ؽبيغتٍیٞبی

ٔقغٛ

ث ٝدا٘ؼ تزثیتی3؛ ؽبيغتٍیٞبی ٔقغٛ

ٔقغٛ

ث ٝدا٘ؼ فٕٔٛی1د ٞز يه اس ؽبيغتٍیٞبی وّیتی درثزدار٘ت ٜچٙت ٔإِف ٝاعت و ٝثب

فٛٙاٖ «ؽبيغتٍیٞبی اعبعی» ٔقزفی ٔیؽ٘ٛتد ؽبيغتٍیٞبی اعبعی ٔزثٛط ث ٝؽبيغتٍیٞبی
وّیتی را ٔیتٛاٖ ثب تجییٗ (ثیبٖ) ؽبيغتٍیٞبی وّیتی ،ؽىبر عبتت (ٟٔزٔلٕتیٛٔ ،عیپٛر
 ،احٕتی ٕٞ ٚىبراٖ)4939 ،د

)4Content Knowledge (CK
)3Pedagogical Knowledge (PK
)9pedagogical Content Knowledge (PCK
)1General Knowledge (GK
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رٚيىزدٞبی حبوٓ ثز ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ ،ؽبيغتٍی ٔلٛری ،تزثیت ٔلٛری ،تّفیمی
ثٛدٖ ،ا٘قغب پذيزی  ٚفٌُٕزايی ٔقزفیؽت ٜاعتد ؽبيغتٍیٞب در ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ايزاٖ
فال ٜٚثز ٔف ْٟٛفالحیت تزویجی اس ٟٔبرتٞبی ؽٙبتتی ،فّٕی ،دا٘ؼ ضٕٙی  ٚفزيح
اٍ٘یشػ ،ارسػٞب  ٚاتالقٍ٘ ،زػٞب ٞ ٚیدب٘بت  ٚرفتبرٞبی اختٕبفی ٔٛرد ٘یبس ثزای ٔقّٕی؛
ٔفٟٔٛی ٘غجی  ٚعّغّٔ ٝزاتجی دارد  ٚتٛخ ٝث ٝؽزفیتٞبی ٔتفبٚت افزاد در ايٗ حزف٘ ٝیش
ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعتد ثبايٗحبَ در عزح والٖ دا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ،ثز ضزٚرت تلمك
ؽبيغتٍیٞب در حت تظ پبئ ٝمج َٛدر  ٕٝٞاثقبد تأویت ؽت ٜاعتد
ٍ .2-2یصگیّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر هبلسی
در ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ٔبِشی دٚر ٜاثتتايی ث ٝدٔ ٚزحّ ٝعٝعبِ ٝتمغیٓ ؽت ٜاعت  ٚثز٘بٔٝ
درعی يىپبرچ ٝثزای ٔتارط اثتتايی 4ثز ع ٝسٔی ٝٙارتجبعبت ،ا٘غبٖ ٔ ٚلیظ  ٚتٛعق ٝتٛد
ٔتٕزوش اعتد ايٗ عٔ ٝلٛر در  4ثقت ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعتٟٔ :برتٞبی پبي ،ٝرٚاثظ
ا٘غب٘یٙٞ ،ز  ٚتاللیت ،ارسػٞب ٍ٘ ٚزػٞبٟٔ ،برتٞبی س٘تٌی ٔ ٚؾبروت در ثز٘بٔ ٝدرعی
(ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ٔبِشی ،ي٘ٛغى)3141 ،3ٛد
در ٔبِشی تزثیت ٔقّٕبٖ اس عزيك وبِحٞبی تزثیت ٔقّٓ 9ا٘دبْ ٔیٌیزدد در عبَ  3114ثب
ٞت

ثٟجٛد ویفیت تزثیت ٔقّٓ ثز٘بٔٞٝبی ايٗ وبِحٞب ث ٝرٚس رعب٘ی ؽت ٜاعتد ع ٝخٙجٟٓٔ ٝ

و ٝدر ايٗ ثز٘بٔٝريشی ٔٛرد تأویت لزار ٌزفت ٝاعت ،فجبرت اعت اس :ارسػٞبی حزفٝای
ٔٛسػ ،دا٘ؼ  ٚفٟٔ ٚ ٟٓبرت يبدٌیزی ٛٔ ٚسػد ٚسارت ٔٛسػ  ٚپزٚرػ اعتب٘تاردٞبی
ٔقّٕبٖ ٔبِشيبيی را ثٝفٛٙاٖ رإٙٞب ٔ ٚزخـ ثزای ٔقّٕبٖ  ٚاعتبداٖ تزثیت ٔقّٓ ٔقزفی وزدٜ
اعت (ٚسارت ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔبِشی)3141 ،1د
اعتب٘تاردٞبی ٔقّٕبٖ ٔبِشيبيی ،ثیب٘ی ٝؽبيغتٍیٞبی حزفٝای اعت و ٝثبيت وغت ؽٛد ٚ
ٟٔٓتزيٗ اٞتا

ؽبيغتٍیٞبی ٔقّٕبٖ ٔبِشی فجبرتا٘ت اس:
)1. Integrated Curriculum for Primary School (ICPS
2. MALAYSIA - International Bureau of Education – UNESCO
3. Institute of teacher education
4. MOE.Gov.my
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اِف -ؽٙبعبيی عغح ؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ در ارتجبط ثب فّٕىزد ٖٞب در ٔٛرد ارسػٞبی حزفٝای
ٔٛسػ ،دا٘ؼ ،درن ٟٔ ٚبرت ٔٛسػ  ٚيبدٌیزید
ة -ؽٙبعبيی عغح ٔبدٌی ٘ ٚیبسعٙدیٞبی ٔٛسؽی ثٚٝعیّٔ ٝإعغبت تزثیت ٔقّٓ ثٙٔ ٝؾٛر
اعٕیٙبٖ ث ؾی اس عغح ٔغّٛة ؽبيغتٍی ٔقّٓد
ج -وٕه ث ٝؽٙبعبيی راٞجزدٞبی تٛعق ٚ ٝعیبعتٌذاریٞب ثزای تزثیت ٔقّٓ ثب تٛخ ٝثٝ
چبِؼٞبی خبری  ٚتٛعقٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ خٟب٘ید
ايٗ اعتب٘تاردٞب چٙتٌب٘ ٝدر ع ٝث ؼ تٕزيٗ ارسػٞبی حزفٝای ٔقّٕی ،دا٘ؼ  ٚفٕٟیتٖ ٚ
ٟٔبرتٞبی ٔٛسؽی ٔقزفیؽتٜا٘ت:
 -4استبًذارد اٍل ،توریي ارزشّبی حرفِای هؼلوی .ارسػٞبی حٛس ٜفزدی ،اختٕبفی ٚ
حزفٝای ؤ ٝقّٓ ثبيت دارا ثبؽت:
 ارسػٞبيی و ٝتٕزوش ثز حَزُ ضخصی داردٔ :ب٘ٙت افتمبد ث ٝتتا٘ٚت ،فتالت ،دا٘ؼ،ٟٔزثب٘ی ،فجز ،درايت  ٚا٘قب ٔ ،زالجت ،پؾتىبر ،رلبثت ،ع توٛؽیٛٞ ،ؽیبری ،دارا
ثٛدٖ ٟٔبرتٞبی در ٖٚفزدی  ٚثز ٖٚفزدی ،رٚحی ٝفقبِیت داٚعّجب٘ ٚ ٝثٟزٜٚرید
 ارسػٞبيی وٛٔ ٝرد تأویت ثزای حَزُ حرفِای ٞغتٙت :فؾك ث ٝحزفٔ ٝقّٕیٛٞ ،ؽٕٙتثٛدٖ ،فتالت ،تٕزيٗ وبر ٌزٞٚی ،فقبَ ثٛدٖ  ٚتالق ثٛدٖد
 ارسػٞبيی و ٝدر حَزُ اجتوبػی لزار ٔیٌیز٘تٕٞ :بٍٙٞیٟٔ ،برتٞبی رؽت اختٕبفی،داؽتٗ رٚحیٔ ٝؾبروتٔ ،یٟٗپزعتی  ٚفؾك ثٔ ٝلیظسيغتد
 -3استبًذارد دٍم ،داًص ٍ فْویذى .ايٗ اعتب٘تارد عغٛح ؽبيغتٍی ؤ ٝقّٓ در رؽت ٝافّی
ا٘ت بثی تٛد ثبيت دارا ثبؽت را در ثزٔیٌیزدد ايٗ اعتب٘تارد ٔغبِقبت ٔلتٛای دا٘ؼ ٚ
ت قـ فّٕی ،ثز٘بٔ ٝدرعی ٔ ٚؾبروت در ثز٘بٔ ٝدرعی را ثب ايٗ تفقیُ ؽبُٔ ٔیؽٛد:
تجییٗ فّغفٞ ،ٝت  ،ثز٘بٔ ٝدرعی  ٚاٞتا

ثز٘بٔ ٝدرعی ٔؾبروتی ،پیبٔتٞبی يبدٌیزی ٚ

٘یبسٞبی يبددٞی – يبدٌیزی ثزای ٔٛضٛفبت درعی و ٝثبيت ٔٛتت ٝؽٛد؛ اعتب٘تاردٞبی
ٔزثٛط ثٛٔ ٝضٛفبت درعی ت ققی؛ تغّظ ثز فٙبٚری اعالفبت  ٚارتجبعبتٙٔ ،بثـ
ٔٛسؽی  ٚرعب٘ٞٝب در اخزای ثز٘بٔ ٝدرعی؛ راٞجزدٞبی ٔإثز ثزای تّك ٔلیظ يبدٌیزی
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ٔٙبعت؛ رٚػٞبی عٙدؼ  ٚارسؽیبثی  ٚالتاْ پضٞٚی ثزای ثٟجٛد فقبِیت يبددٞی –
يبدٌیزی
 -9استبًذارد سَم ،هْبرتّبی آهَزضی .ايٗ ٟٔبرتٞب ثب رٚيىزدٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر ٘ؾز ٌزفتٝ
ٔیؽ٘ٛتد رٚػٞب  ٚفٔ ٖٛٙتٛٙؿٟٔ ،برت تفىز تّفیمیٟٔ ،برتٞبی ٘ٚ ٛری  ٚتاللیت،
ٟٔبرتٞبی يبدٌیزیٟٔ ،برتٞبی تىِٛٛٙصی  ٚفٙبٚری اعالفبتٟٔ ،برتٞبی عبٖعبسی
ٔٛسػ ٟٔ ٚبرتٞبی عٙدؼ  ٚارسؽیبثی (ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ)3144 ،د
ٍ .3-2یصگیّبی آهَزش ٍ پرٍرش ضبیستگی هحَر ٌّذٍستبى
٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞتٚعتبٖ غیزٔتٕزوش ث ٝؽی ٜٛايبِتی اعت ،دٚر ٜاثتتايی در ٙٞت  1عبِٝ
اعت أب وٛدوبٖ اس عٗ  4تب  41عبٍِی در ٔتارط اثتتايی ثجت٘بْ ٔیؽ٘ٛت  ٚاس ٔٛسػ
رايٍبٖ ثٟزٔ ٜیثز٘ت (ٚسارت ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞت)3141 ،4؛ أب اس چبرچٛة ثز٘بٔ ٝدرعی
ّٔی وؾٛر ٙٞت ثزای تزثیت ٔقّٓ ثٝعٛر ٌغتزدٜای در ٔٛسػ لجُ اس تتٔت ٔقّٕبٖ در
عزاعز ٙٞت ثٟزٌ ٜزفتٔ ٝیؽٛدد ايٗ چبرچٛة ،دعتٛراِقُٕٞبيی( 3رإٙٞب) را در ثزدارد وٝ
ثزای ٔٛسػ ٔقّٕبٖ ضزٚری اعتد ايٗ دعتٛراِقُٕٞب تٛعظ ٔإعغبت اتلبدئ ٝقّٕبٖ،
ٔإعغ ٝايبِتی ٔٛسػ  ٚتزثیت اس ٔٙغم ٝخٛٙة دّٞی ،دا٘ؾٍب ٜاعالٔی خبٔیبٔیّیب ،9ؽٛرای
ّٔی تلمیمبت ٔٛسؽی  ٚفّٕی ،ؽٛرای ّٔی تزثیت ٔقّٓ ،پؾتیجب٘ی فٙی تٛعقٙٔ ٝبثـ ا٘غب٘ی،
دپبرتٕبٖ ٔٛسػ ٔترعٝای  ٚعٛاد ٔٛسی تقییٗ ٔیؽٛد (چبرچٛة ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی تزثیت
ٔقّٓ ٙٞت)3113 ،1د اخزای دعتٛراِقُٕٞب ثٝعٛرختی تز اس عبَ  3113در ٙٞت غبس ؽتٜ
اعتد
در ٙٞت ،فلجت اس ؽبيغتٍیٞب وٕتز رٚاج دارد  ٚثٝخبی اعتفبد ٜاس ٚاص ٜؽبيغتٍی ٚ
اعتب٘تارد اس ٚاص ٜدعتٛراِقُٕ يب رإٙٞب اعتفبدٔ ٜیؽٛدد ث ٝافتمبد عیبعتٌذاراٖ ٔٛسػ
ٔقّٕبٖ ،سٔب٘ی و ٝاس ؽبيغتٍیٞب در تزثیت ٔقّٓ ٌفتٍٔ ٛیؽٛد ،رٚيىزد ٔٛسػ  ٚپزٚرػ،
ثب رٚيىزدی فٙی در ٘ؾز ٌزفتٔ ٝیؽٛدد ٔف ْٟٛاعتب٘تاردٔ ،فبٞیٓ عفت  ٚع ت را ث ٝذٗٞ
1. mhrd.gov.in
2. guideline
3. JamiaMillia
4. National Curriculum Framework teacher education
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ٔتجبدر ٔیوٙت؛ أب ٔف ْٟٛرإٙٞب  ٚدعتٛراِقُٕ ٔفٙٔ ْٟٛقغفی اعت  ٚاس عز

ديٍز اٌزچٝ

تالػٞبيی ثزای پزٚفبيُ ؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ ا٘دبْ ؽت ٜاعت  ٚثٚٝيض ٜدر د ،4391 ٝٞؽبيغتٍی
ٞب ثزای ٔقّٕبٖ ٔٛرد ثلث ٚالـ ؽت ٜاعت أب تب و ٖٛٙفّٕی ؽتٖ ٘ؾبْ ؽبيغتٍیٞب در تزثیت
ٔقّٓ ٙٞت ،خٙج ٝاِشاْ ث ٝتٛد ٍ٘زفت ٝاعتد چزا و ٝدر ٔٛسػ لجُ اس تتٔتٔ ،تارط  ٚدر
ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی اثشاری ثزای ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ ٚخٛد ٘تاردد فتْ تدب٘ظ ٙٞت اس ٘ؾز
اختٕبفی ،فزٍٙٞی  ٚالتقبدیٔ ،ربيزت ثزتی اس ٚيضٌیٞبی فزٍٙٞی  ٚعٙتی ٙٞت ثب
اعتب٘تاردٞبی خٟب٘ی  ٚپزاوٙتٌی أىب٘بت ٔتارط در عزاعز ٙٞت ،فٕتٜتزيٗ داليّی اعت وٝ
ٔٛخت ؽت ٜاعت ٘ؾبْ ؽبيغتٍیٞب در ٙٞت خٙج ٝاخجبر  ٚاِشاْ ٘تاؽت ٝثبؽتد
چبرچَةّبی هَجَد ثرای ترثیت هؼلن در ٌّذ
در ٙٞت ٔٛسػ وٛدوبٖ اخجبری  ٚرايٍبٖ اعت  ٚفٕتٜتزيٗ دعتٛراِقُٕٞب ثزای ثز٘بٔ ٝدرعی
تزثیت ٔقّٓ وٛدن ٔلٛر ٙٞتٛٔ ،ارد سيز ٞغتٙت:
4د حفؼ ٘ؾٓ ٚ ٚلتؽٙبعی در ٔترعٝ
3د ا٘دبْ  ٚتىٕیُ ثز٘بٔ ٝدرعی ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقیت
9د اخزای تٕبْ  ٚوٕبَ ثز٘بٔ ٝدرعی ثب تٛخ ٝث ٝسٔبٖ تبؿ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽتٜد
1د ثزٌشاری خّغبت ٔٙؾٓ ثب ٚاِتيٗ  ٚعزپزعتبٖ ٌ ٚبٞی ث ؾی ثٖٞ ٝب در ٔٛرد تٛا٘بيی
يبدٌیزی  ٚپیؾزفت وٛدوبٖ
1د تزثیت ثب ٔلٛريت رؽت وٛدن
4د تٛخ ٝث ٝتٛا٘بيی ،دا٘ؼ  ٚاعتقتاد وٛدن
1د تٛخ ٝث ٝرؽت تٛا٘بيیٞبی خغٕب٘ی  ٚرٚا٘ی وٛدوبٖ
9د ايدبد فضبيی دٚعتب٘ ،ٝثت ٖٚتزط  ٚاضغزاة  ٚوٕه ث ٝوٛدن ثزای ثیبٖ ٘ؾزات سادا٘ٝ
تٛد
3د ٔٛسػ دا٘ؼ  ٚيبدٌیزی فقبَ  ٚاوتؾبفی
41د تٛخ ٝث ٝسثبٖ ٔبدری وٛدن ثٚٝيض ٜدر فقبِیتٞبی فّٕی
44د ارسؽیبثی خبٔـ ٔ ٚغتٕز اس درن وٛدوبٖ اس دا٘ؼ  ٚتٛا٘بيی وٛدوبٖ در وبرثزد دا٘ؼ
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43د ارسؽیبثی تٛا٘بيی يبدٌیزی ٞز وٛدن  ٚدر فٛرت ٘یبس در ٘ؾز ٌزفتٗ فقبِیتٞب  ٚارسؽیبثی
ٔىُٕ
49د اعٕیٙبٖ اس ايٙى ٝيبدٌیزی ث ٝدٚر اس رٚػٞبی رٚسٔز ٚ ٜرٚتیٗ ا٘دبْ ٌزفت ٝاعت
41د غٙیعبسی ثز٘بٔ ٝدرعی ثزای رؽت ٕٝٞخب٘ج ٝوٛدوبٖ ،ثٝخبی تأویت ثز يبدٌیزی ٚاثغتٚ ٝ
ٔٙلقز ث ٝوتبةٞبی درعی
41د پزٚرػ ٛٞيت وٛدوبٖ ثب تٛخ ٝثٔ ٝالحؾبت عیبعتٞبی دٔٛوزاعی وؾٛر ٙٞت (ثٛرخ٘ٛض
 ٚتزأپ)3144 ،د
44د تغجیك ثز٘بٔٞٝبی درعی  ٚوتبةٞبی درعی ثب ٘یبسٞبی ٔلّی ٙٔ ٚغمٝاید
41د افشايؼ ارسػٞبی فّح ،رٚػ ٔجتٙی ثز دٔٛوزاعی ،ثزاثزی ،فتاِت ،سادی ،ثزادری ،د٘یب
ٔلٛری ٚ ٚعٗپزعتی ثزای ٘ٛعبسی  ٚفتاِت اختٕبفی (چبرچٛة ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی
تزثیت ٔقّٓ ٙٞت)3113 ،د
در ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ ٙٞت ،تٛفیٞٝبی اعبعی ثزای تزثیت ٔقّٓ دٚر ٜاثتتايی
ثیبٖؽت ٜاعتد ثزتی اس ايٗ تٛفیٞٝب فجبرتا٘ت اس:
ٔ -4ؾبٞت ٚ ٜتقبُٔ ثب وٛدوبٖد تٕزيٗ ثزلزاری راثغ ٝثب وٛدوبٖ  ٚفٛأُ ٔزثٛط ث ٝوٛدوبٖ
 -3ؽٙبتت تٛد  ٚديٍزاٖد ثبٚرٞب ،فزضیٞٝب ،احغبعبتٔ ،یشاٖ ؽٛر  ٚاؽتیبق؛ تٛعق ٝؽزفیت
ثزای تٛد تلّیٌُزی  ٚتٛد ارسؽیبثی؛ عبسٌبری ،ا٘قغب  ،تاللیت ٚ ٛ٘ ٚری
 -9تٛعق ٝفبدات  ٚؽزفیتٞب ثزای يبدٌیزی تٛد ٞتايت ؽت ،ٜاتتقبؿ سٔب٘ی ثزای تفىز،
ثیبٖ ايتٜٞبی ختيت ،تٛد ا٘تمبدی  ٚوبر ٔؾتزن در ٌزٜٚ
 -1درٌیز ؽتٖ ثب ٔلتٛای ٔٛضٛفبت درعی ،ثزرعی دا٘ؼ رؽتٝای ٚ ٚالقیبت اختٕبفی
ٔزتجظ ثب ٔلیظ اختٕبفی يبدٌیز٘تٌبٖ
 -1تٛعقٟٔ ٝبرتٞبی حزفٝای ٔٛسػ ؽٙبعید ٔؾبٞت ،ٜثزرعی اعٙبد ،تلّیُ  ٚتفغیز ،دراْ،
ٙٞز ،لقٌٛٝيی (چبرچٛة ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی تزثیت ٔقّٓ ٙٞت)3113 ،د
اس ٘دب و ٝعجمٝثٙتی اثقبد ؽبيغتٍی حزفٝای ٔقّٓ در ايزاٖ چٟبر ٘ٛؿ ؽبيغتٍی ثٝرٚؽٙی
ٔؾ ـ ؽت ٜاعت ،ثب تٛخ ٝث ٝايٗ چٟبر ٘ٛؿ ؽبيغتٍی ثٔ ٝمبيغ ٝتأویت ثز ٘ٛؿ ؽبيغتٍیٞب
در وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚت  ٚايزاٖ پزداتتٔ ٝیؽٛد:
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خت 9 َٚتأویت ثز ٘ٛؿ ؽبيغتٍیٞب در وؾٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِق ٝرا ٘ؾبٖ ٔیدٞت:
جذٍل  :3تفبٍتّب ٍ ضجبّتّب در ًَع ًگبُ ثِ ضبیستگیّب در کطَرّبی هبلسیٌّ ،ذ ٍ ایراى
ؽبيغتٍیٞبی تزثیتی ؽبيغتٍیٞبی فُٕ ؽبيغتٍیٞبی
ؽبيغتٍیٞبی فّٕی
فٕٔٛی
تزثیتی ٛٔ -ضٛفی
دا٘ؼ ديٙی
دا٘ؼ تزویجی رؽتٝ
ٔبٞیت تزثیت
دا٘ؼ ٔٛضٛفی
ايزاٖ
درعی دا٘ؼ سثبٖ ّٔی
ثز٘بٔٝريشی
ٔٛلقیتؽٙبعی
دا٘ؼ رٚؽی
دا٘ؼ فزٍٙٞی –
رؽتٝ
تزثیتی
عیبعی
ٔبٞیت فزفتٞبی ٔٛسػ رؽتٝ
ٔٛلقیتٞبی حفؼ  ٚعالٔت
تّك
تزثیتی  ٚثبر ٖ
ٔلیظسيغت
تزثیتی
سثبٖ
دا٘ؼ
ثیٗإِّّی
ارسػٞبی حٛسٜ
ٟٔبرتٞبی ٔٛسؽی
 ٚپیبٔتٞبی يبدٌیزی
ٔلتٛا
دا٘ؼ
ٔبِشی
٘یبسٞبی يبددٞی – رٚػٞب  ٚفٔ ٖٛٙتٛٙؿ ؽ قی
ت قـ فّٕی
ارسػٞبی حٛسٜ
ٟٔبرت تفىز تّفیمی
درعی يبدٌیزی
ٔٛضٛفبت
ٟٔبرت ٘ٚ ٛری  ٚاختٕبفی
تجییٗ فّغفٞ ٚ ٝت
ت ققی
تاللیت
رٚػٞبی عٙدؼ  ٚثز٘بٔٝ
درعی ٔٛسػ  ٚعٙدؼ
ثز٘بٔٝ
ارسؽیبثی
التاْ پضٞٚی
حٛسٔ ٜؾبروتی
ارسػٞبی
حٛسٜ
ارسػٞبی
ؽ قی (فاليك در
حزفٝای
درٚط ت ققی)
سثبٖ ٔبدری در ارسػٞبی فّح،
ٔؾبٞت ٜوٛدن
ٔٛسػ دا٘ؼ
ٙٞتٚعتبٖ
فتاِت  ٚثزاثزی
درٌیز ؽتٖ ثب ٔلتٛای تزثیت ثب ٔلٛريت ٔٛسػ
يبدٌیزی فقبَ ٛٔ ٚسػ ايٗ د٘یٛی
رؽت وٛدن
درعی
ؽٙبتت تٛد
اعتقتاد  ٚتٛا٘بيی ٘ٚ ٛری
ثز٘بٔٔ ٝمزرات عبسٔب٘ی
غٙیعبسی
وٛدن
تٛا٘بيیٞبی خغٕب٘ی درعی
تغجیك ثز٘بٔ ٝدرعی ثب
 ٚرٚا٘ی وٛدن
ارسؽیبثی خبٔـ ٘ ٚیبسٞبی ٔلّی
ٔغتٕز اس درن ٔٛسػ ؽٙبعی
وٛدوبٖ
ارسؽیبثی ثب تٛخ ٝثٝ
تٛا٘بيیٞبی فزدی

ٟٔٓتزيٗ ؽجبٞتٞبيی و ٝدر ٘ؾبْ ؽبيغتٔ ٝلٛر تزثیت ٔقّٓ ايٗ ع ٝوؾٛر ديتٔ ٜیؽٛد،
رٚيىزد يىپبرچٍ٘ ٝزی ثٔ ٝف ْٟٛؽبيغتٍی اعتد اٌزچٛ٘ ٝؿ عجمٝثٙتیٞب ثز اعبط
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اعتب٘تاردٞب ،دعتٛراِقُٕٞب  ٚؽبيغتٍیٞب ٔتفبٚت اعت ،أب اس ٘چ ٝدر ؽز

ايٗ فٛٙاٖٞب

ٌٙدب٘یت ٜؽت ٜاعت ،وٓ  ٚثیؼ ٔؾبثٟتٞبيی ديتٔ ٜیؽٛدد ارسػٞبی حٛس ٜؽ قی در
وؾٛر ٔبِشی تب حتی ثب ؽبيغتٍیٞبی فٕٔٛی در ايزاٖ ٔغبثمت داردد ٞز ع ٝوؾٛر ثٝ
ٟٔبرتٞبی ٔٛسؽی ،تزثیت وٛدن  ٚفّٕی تٛخ ٝوزدٜا٘تد ٔف ْٟٛعبسٜای ویفیت ،ؽبيغتٍی ٚ
اعتب٘تارد در ع َٛسٔبٖ -ثز اعبط ٞز ٘چ ٝخزيبٖ وّی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ را تقییٗ وزدٜ
اعت-؛ ترییزيبفت ٝاعت  ٚيب در سٔی ٚ ٝٙثبفتی تبؿ پزرً٘تز ؽبٞزؽت ٜاعت ٞ ٚز ٘ؾبْ
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔجتٙی ثز ٔٛلقیتٞبی فزٍٙٞی ث ٝتقییٗ ؽبيغتٍیٞبی ٔٛرد٘ؾز ٔیپزداسدد
ثزای ٔثبَ حتی ثبايٙى ٝوؾٛر ٔبِشی در فبٚا پیؾز ٚاعتٕ٘ ،یتٛاٖ ؽبيغتٍی اعتفبد ٜاس فٙبٚری
اعالفبت را ثٝفٛٙاٖ يه ؽبيغتٍی ّٔی در ٘ؾز ٌزفت؛ چ ٖٛثغیبری اس ٔتارط رٚعتبٞب
دعتزعی ث ٝوبٔپیٛتز  ٚايٙتز٘ت ٘تار٘ت  ٚيب در وؾٛر ٙٞت ٚضقیت اختٕبفی ،فزٍٙٞی ٚ
التقبدی ٘بٔتدب٘ظ ٔ ٚربيزت ثزتی اس ٚيضٌیٞبی فزٍٙٞی  ٚعٙتی ٙٞت ثب اعتب٘تاردٞبی
خٟب٘ی  ٚپزاوٙتٌی أىب٘بت ٔتارط در عزاعز ٙٞتٛٔ ،خت ؽت ٜاعت و ٝثٝخبی ايٙى ٝثز
ؽبيغتٍیٞب تأویت ؽٛد ،اس دعتٛراِقُٕٞب  ٚرإٙٞبٞب و ٝاس خٙظ ٘زْتز  ٚلبثُا٘قغب تزی
ثزتٛردار٘ت ،اعتفبد ٜؽٛدد
ثب ايٗحبَ اٌز ثب تٛخ ٝث ٝعجمٝثٙتی ا٘ٛاؿ ؽبيغتٍیٞب در ايزاٖ ،ثٛ٘ ٝؿ ؽبيغتٍیٞب در
وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚت تٛخ ٝوٙیٓ ،در ٔمبيغ ٚ ٝثزرعی تفبٚت ا٘ٛاؿ ؽبيغتٍیٞب در ايٗ عٝ
وؾٛرٔ ،ؾبٞتٔ ٜیؽٛد وٙٞ ٝتٚعتبٖ ث ٝدعتٛراِقُٕٞب يب ٔمزرات عبسٔب٘ی -و ٝثٛ٘ ٝفی ثز
٘ؾٓ  ٚا٘ضجبط ٔقّٕی ٔقغٛ

اعت ،-تٛخ ٝوزد ٜاعت  ٚايٗ ٘ٛؿ دعتٛراِقُٕٞب در ٔبِشی ٚ

ايزاٖ ٘بديتٌ ٜزفت ٝؽت ٜاعتد خبِتتز ايٙىٔ ٝغب ُ ٔزثٛط ثٔ ٝمزرات عبسٔب٘ی  ٚحضٛر ٚ
٘ؾٓ در ٔترع ،ٝيىی اس ٔؾىالت فٕتٜای اعت و٘ ٝؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞتٚعتبٖ ثب ٖ
رٚثز ٚاعتد ٔمبيغٔ ٝلتٛای ؽبيغتٍیٞبی فٕٔٛی در ٙٞت  ٚايزاٖ ٘یش لبثُتٛخ ٝاعتد در
ايزاٖ ديٗ رعٕی  ٚسثبٖ ّٔی فبّٔی ثزای ٚحتت  ٚثزاثزی در ٘ؾز ٌزفتٔ ٝیؽٛد  ٚدر ٙٞت
ثزای دعتیبثی ث ٝثزاثزی  ٚفتاِت اختٕبفی ،د٘یب ٔلٛری تزٚيح ٔیؽٛدد دا٘غتٗ ايٗ حمیمت
فزٍٙٞی ؤ ٝزدْ ٙٞتٛٙٞ ،س درٌیز ٘ؾبْ فزٍٙٞی عجمبتی تٛد ٞغتٙت  ٚديٗ  ٚسثبٖ ٘ ٚضاد
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فٛأُ ٔ ٟٓايٗ ٘ؾبْ عجمبتی ث ٝؽٕبر ٔی يٙت؛ ٔیتٛا٘ت ث ٝف ٟٓتأویت عیبعتٌذاراٖ ٙٞت ثز
تزٚيح د٘یب ٔلٛری ثزای رعیتٖ ث ٝثزاثزی  ٚفتاِت وٕه وٙتد
ارسػٞبی حٛس ٜؽ قی  ٚاختٕبفی در ٔبِشی ثب ؽبيغتٍیٞبی فٕٔٛی در ايزاٖ اس
ٔؾبثٟتٞبيی ثزتٛردار اعت  ٚايٗ ٔؾبثٟت ٔیتٛا٘ت ٘بؽی اس تغّظ ارسػٞبی اعالٔی در
فزٛٔ ًٙٞسػ ٔبِشی ثبؽتد
سؤال  -3ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در کطَرّبی ًظبم ضبیستگی هحَر چِ
ضجبّتّب ٍ تفبٍتّبیی دارد؟
 .1-3ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در ایراى
فٙبٚيٗ درٚط ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ دٚر ٜاثتتايی ايزاٖ ،ثب تٛخ ٝث ٝا٘ٛاؿ ؽبيغتٍیٞب،
تقییٗ ؽت ٜاعتد درٚط ت ققی اِشأی دٚر ٜوبرؽٙبعی اثتتايی ؽبُٔ ٔٛسػ سثبٖ فبرعی،
ٔٛسػ ريبضیٛٔ ،سػ فّٛٔ ،ْٛسػ ٔغبِقبت اختٕبفیٛٔ ،سػ ٙٞزٛٔ ،سػ ديٙیٛٔ ،سػ
تزثیتثت٘ی ،والطٞبی چٙتپبي ،ٝاتتالالت يبدٌیزی  ٚددد اعتد درٚط ٔزثٛط ث ٝفّٓ تزثیت
ؽبُٔ رٚا٘ؾٙبعی  ٚخبٔقٝؽٙبعی تزثیتی٘ ،ؾزيٞٝبی يبدٌیزی ،اف ٚ َٛرٚػٞبی تتريظ،
اف ٚ َٛرٚػٞبی ٔؾبٚر ،ٜارسؽیبثی ،وبرثزد ٙٞز در ٔٛسػ ،وبرثزد سثبٖ در تزثیت ٚ
ٔتيزيت ٔٛسؽٍبٞی اعتد درٚط ٔزثٛط ث ٝفُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی فجبرتا٘ت اس :ثز٘بٔ ٝدرعی
در ٔٛسػ اثتتايی ،عزاحی ٚاحت يبدٌیزی ،راٞجزدٞبی تتريظ ،تلّیُ ٔلتٛا ،وبرثزد فٙبٚری
اعالفبت در ٔٛسػ اثتتايی ،پضٞٚؼ  ٚتٛعق ٝحزفٝای  ٚوبرثزد فٙبٚری اعالفبت در ٔٛسػد
درٚط فٕٔٛی فجبرتا٘ت اس :سثبٖ فبرعی ،سثبٖ تبرخی ،تزثیتثت٘ی ،دا٘ؼ تب٘ٛاد ،ٜا٘تيؾٝ
اعالٔی ،تبريخ تلّیّی اعالٔی ،اتالق اعالٔی ،تفغیز لز ٖ ٘ ٚیش ٚ 43احت درٚط فٕٔٛی
ٚيض ٜدا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ؽبُٔ عالٔتٍ٘ ،برػ تالقٍ٘ ،برػ فّٕی ،ا٘غبٖ در اعالْ ،تبريخ
فز ٚ ًٙٞتٕتٖ اعالٔی٘ ،ؾبْ تزثیتی اعالْٔ ،جب٘ی ٘ؾزی ٘ؾبْ عیبعی اعالْد درٚط تزثیت
اعالٔی ؽبُٔ فّغف ٝتزثیت  ٚفّغف ٝتزثیت رعٕی ،اعٙبد  ٚلٛا٘یٗ ،اتالق حزفٝای ٔقّٓ،
تبريخ ا٘تيؾٞٝب  ٚفُٕ تزثیتی در اعالْ  ٚايزاٖ٘ ،مؼ اختٕبفی ٔقّٓ اس ديتٌب ٜاعالْ اعتد
درٚط اتتیبری ؽبُٔ ثز٘بٔٝريشی فقبِیتٞبی ٔىُٕ  ٚفٛقثز٘بٔٛٔ ،ٝسػ پیؼدثغتب٘ی،
ٔٛسػ ارسػٞب ،رٚا٘ؾٙبعی ثبسی ،ثٟتاؽت  ٚايٕٙی در ٔتارطٛٔ ،سػ ٟٔبرتٞبی س٘تٌی،
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ٔٛسػ  ٚپزٚرػ فزاٌیز  ٚپزٚرػ تفىز  ٚتقمُ در وٛدوبٖ اعت (ثز٘بٔ ٝثبسٍ٘زی ؽتٜ
وبرؽٙبعی فّ ْٛتزثیتی)4939 ،د
 .2-3ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در هبلسی
ٟٔٓتزيٗ فٙبٚيٗ درعی و ٝدا٘ؾدٛيبٖ رؽتٛٔ ٝسػ اثتتايی (در دا٘ؾٍب ٜت ٖٛفجتاِزساق)4
ٔیٌذرا٘ٙت فجبرتا٘ت اس :درٚط ت ققی ٔزثٛط ث ٝدٚر ٜاثتتايیٟٔ ،برتٞبی ارتجبط حزفٝای
 ،3 ٚدرٚط تزثیتی ؽبُٔٔ :بر در ٔٛسػ  ٚپزٚرػٟٔ ،برتٞبی پبيٝای دا٘ؼٔ ،جب٘ی ٔٛسػ
 ٚپزٚرػ ،فّغف ،ٝتبريخ ،عیبعت در ٔٛسػ  ٚپزٚرػٔ ،تيزيت ٘ ٚؾبرت ٔٛسؽی،
خبٔقٝؽٙبعی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،ثز٘بٔٝريشی درعی ،عٙدؼ  ٚارسؽیبثی ٔٛسؽیٔ ،ؾبٚر،ٜ
رٚاٖؽٙبعی  ٚفّ ْٛؽٙبتتیٔ ،ؾبروت در ثز٘بٔ ٝدرعیٔ ،جب٘ی فٙبٚری اعالفبت  ٚرٚػ
تلمیك ،درٚط ٔزثٛط ث ٝفُٕ تزثیتی ٔٛضٛفیٛٔ :سػ ؽٙبعی ،تاللیتٚ ٛ٘ ،ری ٚ
اعتقتاديبثی ،تٕزيٗ ٔقّٕی  ٚعٕیٙبر ،درٚط فٕٔٛی ؽبُٔٔ :غبِقبت اعالٔی ،سثبٖ ّٔی ،سثبٖ
اٍّ٘یغیٛٔ ،سػ  ٚپزٚرػ ٔ ٚلیظسيغتٟٔ ،برتٞبی در ٖٚفزدی  ٚثز ٖٚفزدی ،اتالق در
ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ،تفىز ا٘تمبدی  ٚدرطٞبی اتتیبری و ٝؽبُٔ  9فٛٙاٖ درط در حٛسٜٞبی
ٔتيزيت ،التقبدٔ ،ؾبٚر ،ٜادثیبت  ٚسثبٖ ٔٛسی  ٚريبضیبت اعتد دا٘ؾدٛيبٖ ثب ثزٌشيتٖ يه
حٛس ،ٜاس تزْ پٙدٓ ،ت قـ تٛد را در يه سٔی ٝٙافشايؼ ٔیدٙٞتد
 .3-3ػٌَاى درٍض ترثیت هؼلن دٍرُ اثتذایی در ٌّذ
ٟٔٓتزيٗ فٛٙاٖٞبی درعی و ٝدا٘ؾدٛيبٖ ثزای اتذ درخِ ٝیغب٘ظ در ٙٞت ثبيت ثٍذرا٘ٙت در
دا٘ؾٍب ٜالٌبپب 3فجبرتا٘ت اس :درطٞبی ت ققی ؽبُٔٛٔ :ضٛفبت درعی ت ققی ،ريبضی،
فّ ْٛفیشيه ،سيغتؽٙبعی ،درٚط تزثیتی ؽبُٔ :رٚاٖؽٙبعی يبدٌیزیٔ ،قّٓ ٛٔ ٚسػ ٚ
پزٚرػ در ٙٞت ،تبريخ ٔ ٚتيزيت ،رإٙٞبيی ٔ ٚؾبٚر ،ٜرٚط ٔزثٛط ث ٝفُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی
ؽبُٔ فزايٙت يبددٞی – يبدٌیزی؛ ٔٛسػ ؽٙبعی ،وبرٚرسی  ٚعٕیٙبرٞب اعتد درٚط فٕٔٛی
ؽبُٔ حمٛق وٛدن در ٔٛسػ  ٚپزٚرػٛٔ ،سػ  ٚپزٚرػ ٔ ٚلیظسيغت ،عالٔت ٚ
1. Tun Abdul Razak
2. Alagappa
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تزثیتثت٘ی ،سثبٖ اٍّ٘یغی  ٚتبٔیُ اعتد در ايٗ دا٘ؾٍب ٜسٖٔٞٛبيی ثزٌشار ٔیؽٛد وٝ
دا٘ؾدٛيبٖ ثبيت حتالُ  11درفت ٕ٘ز ٜرا ثزای ٌذراٖ ٚاحت درعی وغت وٙٙتد اس خّٕ،ٝ
عٙدؼ  ٚا٘تاسٌٜیزیٛٔ ،سػ در ثزاثز ايتسٛٔ ،سػ اس عزيك رعب٘ٞٝبی ديتاری ؽٙیتاری،
ٔٛسػ تزثیتثت٘یٙٞ ،ز  ٚفٙبيـدعتیٔ ،غبِقٛٔ ٝردیٌ ،شارػ اس ثبسديت ٔترعٟٔ ٚ ٝبرت
ارتجبط در وبر ٌزٞٚید ٕٞچٙیٗ دا٘ؾدٛيبٖ ثبيت در د ٚسٔی ٝٙت ققی ،فالحیت ٔقّٕی تٛد
را در فُٕ ٘ؾبٖ دٙٞتد
در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٙٞت ،ث ٝتّفیك دا٘ؼ  ٚيبدٌیزی دا٘ؾٍبٞی ثب ٚالقیتٞبی اختٕبفی ٚ
فزدی يبدٌیز٘تٌبٖ؛ ٍ٘ب ٜا٘تمبدی ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی  ٚوتبةٞبی وٕهدرعی ،ثٔٛیعبسی ثز٘بٔٝ
درعی ثز اثز ٘یبسٞبی ٔلّی  ٚارتمبء ارسػٞبی ٔزثٛط ث ٝفّح  ٚثزاثزی ،س٘تٌی دٔٛوزاتیه،
فتاِت  ٚسادی ،د٘یب ٔلٛری  ٚاٞتٕبْ ثزای ثبسعبسی ٌزايی اختٕبفی اس عزيك ٔٛسػ ٚ
پزٚرػ تأویت ؽت ٜاعت (اعزيپزوبػ)3143 ،4د
خت ،1 َٚث ٝتفىیه ؽبيغتٍیٞب ،فٙبٚيٗ درعی دا٘ؾٍبٜٞب در ايزأٖ ،بِشی ٙٞ ٚتٚعتبٖ را
٘ؾبٖ ٔیدٞت:
جذٍل  :4تفبٍتّب ٍ ضجبّتّب در ػٌبٍیي درسی ثب تَجِ ثِ اًَاع ضبیستگیّب
ايزاٖ

ؽبيغتٍیٞبی فّٕی
درٚط

ت ققی

ٔزثٛط

دٚرٜ

ثٝ

فُٕ

ؽبيغتٍیٞبی فٕٔٛی

ؽبيغتٍیٞبی

ؽبيغتٍیٞبی

تزثیتی

تزثیتی ٛٔ -ضٛفی

رٚاٖؽٙبعی تزثیتی

ثز٘بٔٝريشی درعی در

سثبٖ فبرعی

خبٔقٝؽٙبعی

ٔٛسػ اثتتايی

سثبٖ تبرخی

اثتتايی

تزثیتی

عزاحی ٔٛسؽی

تزثیتثت٘ی

اتتالالت يبدٌیزی

٘ؾزيٞٝبی يبدٌیزی

عزاحی ٚاحت يبدٌیزی

دا٘ؼ تب٘ٛادٜ

والطٞبی چٙتپبيٝ

اف ٚ َٛرٚػٞبی

راٞجزدٞبی تتريظ

عالٔت

تتريظ ٔ ،ؾبٚرٜ

تلّیُ ٔلتٛا

ٍ٘برػ تالق

ارسؽیبثی

وبرثزد فٙبٚری در

ٍ٘برػ فّٕی

ٙٞز در ٔٛسػ

ٔٛسػ

درٚط ٔزثٛط ث ٝتزثیت

سثبٖ در تزثیت

پضٞٚؼ

ٔتيزيت

حزفٝای

ٔٛسؽٍبٞی

وبرٚرسی

تٛعقٝ

اعالٔی

1. Sriprakash

73

ثزرعی تغجیمی ٘ؾبْ ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽبيغتٍیٞب در ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ددد
ٔبِشی

درٚط

ت ققی

ٔزثٛط

دٚرٜ

ثٝ

اثتتايی
پبيٝای

ٟٔبرتٞبی
دا٘ؼ

اتتیبری

درٚط

تىٕیّی (و ٝتمزيجبً اس
پٙدٓ

غبس

تزْ
ٔیؽٛد

ٚ

حدٓ

سيبدی

را

در

حٛسٜٞبی ٔ تّف ثٝ
تٛد

اتتقبؿ

ٔیدٞت)د

ٔجب٘ی

ٔٛسػ ٚ

پزٚرػ

ٔٛسػ ؽٙبعی

سثبٖ ّٔی

تاللیت ٚ ٛ٘ ٚری

سثبٖ اٍّ٘یغی

فٙبٚری

ٔغبِقبت اعالٔی

فّغفٝ

ٔجب٘ی

تبريخ

اعالفبت

ٔلیظسيغت

عیبعت در ٔٛسػ

تٕزيٗ ٔقّٕی

ٟٔبرتٞبی ارتجبط ثیٗ

ٔؾبروت در ثز٘بٔٝ

عٕیٙبر ٔٛسؽی

فزدی  ٚدر ٖٚفزدی

درعی

تفىز ا٘تمبدی

ٔتيزيت ٘ ٚؾبرت

اتالق در ٔٛسػ ٚ

ٔٛسؽی

پزٚرػ

خبٔقٝؽٙبعی
تزثیتی
ٔؾبٚرٜ
رٚاٖؽٙبعی تزثیتی
ٔبر در ٔٛسػ
ٟٔبرتٞبی ارتجبط
حزفٝای

ٙٞتٚعتبٖ

درٚط ت ققی
ٔٛسػ
رعب٘ٝ

اس

عزيك

يبددٞی

–

حمٛق

در

وٛدن

رٚاٖؽٙبعی

فزايٙت

يبدٌیزی

يبدٌیزی

ٔٛسػ

ٔقّٓ ٛٔ ٚسػ ٚ

ٔٛسػ ؽٙبعی

سثبٖ ٔلّی

پزٚرػ

وبرٚرسی

سثبٖ اٍّ٘یغی

رإٙٞبيی ٔ ٚؾبٚرٜ

عٕیٙبر

ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٚ

ارسؽیبثی

ٔلیظسيغت

تبريخ

عالٔت  ٚتزثیتثت٘ی

ٔتيزيت

ٔٛسػ در ثزاثز ايتس
ٟٔبرت ارتجبط در وبر
ٌزٞٚی

ثب ٔمبيغٔ ٝلتٛای ثز٘بٔ ٝدرعی و ٝثزای درخ ٝوبرؽٙبعی در دا٘ؾٍبٜٞبی وؾٛرٞبی ٔٛرد
ٔغبِق ٝارا ٔ ٝیؽٛد ٔیتٛاٖ ٌفت ،در دا٘ؾٍبٜٞبی ع ٝوؾٛر ٔٛرد ٔغبِقٝ؛ درٚط ٔزثٛط ثٝ
ٔٛضٛفبت درعی  ٚدرٚط تزثیتی در دٚر ٜاثتتايی ٔب٘ٙت فّ ،ْٛريبضیٙٞ ،ز ،سثبٖ ٔٛسی ٚددد
٘ ٚیش ثزتی درٚط پبي٘ ٝؾیز ٔجب٘ی ٔٛسػ  ٚپزٚرػٔ ،بر  ٚرٚػ تلمیك ،عٙدؼ ٚ
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ارسؽیبثیٔ ،ؾبٚر ٚ ٜرإٙٞبيی ؽرّی ،خبٔقٝؽٙبعی  ٚرٚا٘ؾٙبعی درٚط ٔؾتزن  ٚتمزيجبً
ٔؾبث ٝدر ايٗ دا٘ؾٍبٜٞب ثٛد ٜاعتد تاللیت ٚ ٛ٘ ٚری (ٔبِشی)ٔ ،لیظسيغت (ايزاٖٙٞ ،ت ٚ
ٔبِشی)ٔ ،ؾبروت در ثز٘بٔ ٝدرعی (ٔبِشی)ٛٔ ،سػ در ثزاثز ايتس (ٙٞت) درٚعی ٞغتٙت وٝ
ؽبيغتٍیٞب ٛ٘ ٚؿ ا٘تؾبرات ٞز وؾٛر را اس ٔقّٕبٖ ٘ؾبٖ ٔیدٙٞتد ايٗ فٛٙاٖٞبی درعیِ
ٔتفبٚت٘ ،یبسٞبی ٔتفبٚت وؾٛرٞب  ٚدر ٘تید ٝتقزيف ٔتفبٚت وؾٛرٞب اس ٔقّٓ ؽبيغت ٝرا
ثٝتٛثی ٘ؾبٖ ٔیدٙٞتد در ٞز ع ٝوؾٛر ث ٝوبرٚرسی يب تٕزيٗ ٔقّٕی تٛخ ٝؽت ٜاعت ٚ
درٚعی ٘ؾیز عزاحی ٔٛسؽی  ٚپضٞٚؼ  ٚتٛعق ٝحزفٝای در ثقت ؽبيغتٍی فُٕ تزثیتی
ٔٛضٛفی در ايزاٖ ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٌزفت ٝاعتد ثب ٔمبيغ ٝدرٚط فُٕ تزثیتی ٔٛضٛفی،
ٔؾبٞتٔ ٜی ؽٛد و ٝتقتاد درٚط اتتقبؿ داد ٜؽت ٜدر ايٗ ث ؼ در ايزاٖ ثیؾتز اعت ٚ
ٔیتٛاٖ پیؼثیٙی وزد دا٘ؾدٛيبٖ ايزا٘ی ٔٛسػٞبی ٟٔبرتی  ٚفّٕی ثیؾتزی را در ٔمبيغ ٝثب
دا٘ؾدٛيبٖ ٔبِشيبيی ٙٞ ٚتی فزأیٌیز٘تد در ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ايزاٖ،
ؽبيغتٍیٞبی ٔقّٕی در ٔلٛر ٛٞيت ايزا٘ی  ٚاعالٔی تقزيف ٔیؽ٘ٛت ٔ ٚقّٕبٖ ٚ
دا٘ؼ ٔٛساٖ ثزای تلمك يه ٞت

ٔؾتزن و ٝدعتیبثی ثٔٝزاتت حیبت عیج ٝاعت ،در فزايٙت

يبددٞی – يبدٌیزی ٔؾبروت ٔیوٙٙت؛ ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔبٞیت درٚط تزثیتی  ٚفٕٔٛی فجرٝ
اعالٔی داردد اٌزچ ٓٞ ٝدر ٔبِشی  ٓٞ ٚدر ايزاٖ ث ٝارسػٞبی حزفٝای تٛخ ٝؽت ٜاعت  ٚدر
ٔبِشی ٘یش افتمبد ث ٝتتا٘ٚت ثٝفٛٙاٖ ارسػ حٛس ٜؽ قی ٔٛرد تأویت لزار ٌزفت ٝاعت ،أب ٚسٖ
درٚط اعالٔی در ايزاٖ ثغیبر عٍٙیٗتز اس ٚسٖ درٚط اعالٔی در ٔبِشی اعتد در ٔبِشی تٟٙب
د ٚدرط اتالق در ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ٔ ٚغبِقبت اعالٔی ارا ٔ ٝیؽٛد ،أب در ايزاٖ درٚط
ا٘غبٖ در اعالْ ،تبريخ فز ٚ ًٙٞتٕتٖ اعالٔی٘ ،ؾبْ تزثیتی اعالْٔ ،جب٘ی ٘ؾزی ٘ؾبْ عیبعی
اعالْ ،اتالق حزفٝای ٔقّٓ ،تبريخ ا٘تيؾٞٝب  ٚفُٕ تزثیتی در اعالْ  ٚايزاٖ٘ ،مؼ اختٕبفی
ٔقّٓ اس ديتٌب ٜاعالْ درٚط تزثیتی  ٚفٕٔٛی ٞغتٙت و ٝثبٞت

ارتمبء ٛٞيت اعالٔی در

دا٘ؾدٔ ٛقّٕبٖ ارا ٔ ٝیؽ٘ٛتد در ٙٞت ٔ ٚبِشی ث ٝفاليك ؽ قی دا٘ؾدٛيبٖ در سٔی ٝٙدا٘ؼ
ت ققی تٛخ ٝؽت ٜاعت در ٔبِشی دا٘ؾدٔ ٛقّٕبٖ ثٝعٛر اتتیبری در يه حٛس ٜثٔ ٝغبِقٝ
ت ققی ٔیپزداس٘ت  ٚدر ٙٞت ٘یش ٞز دا٘ؾدٔ ٛقّٕی ثبيت در د ٚسٔی ٝٙفالحیت ت ققی
داؽت ٝثبؽتد ايٗ ٔٛضٛؿ در ايزاٖ ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٍ٘زفت ٝاعتد ٘ىت ٝلبثُ تأُٔ ايٙى ٝدر
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ؽبيغتٍیٞبی فٕٔٛی وؾٛر ايزاٖ حفؼ ٔلیظسيغت ٔٛرد٘ؾز ثٛد ٜاعت ،أب فٛٙاٖ درعی ثٝ
ٔلیظسيغت تقّك ٍ٘زفت ٝاعتد
عإاَ  -1سٌجص ٍ ارزضیبثی ضبیستگیّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در کطَرّبی هَرد
هطبلؼِ چِ ضجبّتّب ٍ تفبٍتّبیی دارد؟
 .1-4سٌجص ٍ ارزضیبثی ضبیستگیّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در هبلسی
فال ٜٚثز ؽبيغتٍیٞبی ّٔی  ٚفبْ ،ؽبيغتٍیٞبی تبفی ثزای ٔقّٕبٖ اثتتايی در ٘ؾز ٌزفتٝ
ؽت ٜاعتد در عبَ ٘ ،3119ؾبْ ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ ٔبِشی ترییز وزد  ٚثز اعبط ٖ در ارسؽیبثی
عبال٘ ٝتٛا٘بيیٞب  ٚؽزفیتٞبی ٔزثٛط ث ٝدا٘ؼ ٔقّٕبٖ ٔٛرد ارسؽیبثی  ٚسٔ ٖٛلزار ٔیٌیزدد
ٔقّٕیٗ ٔتارط اثتتايی ثب يه عیغتٓ ع ٝعغلی ٔٛرد ارسيبثی لزار ٔیٌیز٘ت :سٖٔٞٛبی
فّٕی ،ارسؽیبثی فّٕىزد والعی  ٚارسؽیبثی ثبسرعبٖد ايٗ سٖٔٞٛب أىبٖ ٌزفتٗ ارتمبء،
افشايؼ حمٛق  ٚدعتٕشد ثبالتز را ثزای وغب٘ی وٕ٘ ٝزات ثباليی وغت ٔیوٙٙت را فزأ ٓٞیوٙت
(تب لجُ اس عبَ ٔ ،3119قّٕبٖ تٟٙب تٛعظ ٔتيزاٖ ٔ ٚقب٘ٚبٖ ارؽت ٔتيزاٖ ٔٛرد ارسؽیبثی لزار
ٔیٌزفتٙت)د ٕٞچٙیٗ ٌشارػ ارسؽیبثی فّٕىزد عبال٘ ٝثب تٕزوش ثز فّٕىزد ٔقّٕبٖ ،ؽبيغتٍی
تبؿ ٖٞب را تقییٗ ٔیوٙتد خت َٚؽٕبر ،1 ٜسيز ؽبتـٞبی ٔٛرد٘ؾز ثزای ارسؽیبثی
ؽبيغتٍیٞب را در ٔبِشی ٘ؾبٖ ٔیدٞت:
خت :1 َٚسيز ؽبتـٞبی ٔٛرد٘ؾز ثزای ارسؽیبثی ؽبيغتٍیٞب در ٔبِشی
ؽبتـٞب

ؽبيغتٍیٞب
وبر اثزث ؼ

وٕیت ،ویفیت ،اثزث ؼ ثٛدٖٔ ،تيزيت سٔبٖ

ٟٔبرتٞب  ٚدا٘ؼ

ٟٔبرتٞبی ارتجبعی ،ارتجبط ثب ٕٞىبراٖ ،ا٘غجبق  ٚعبسٌبری ثب عیبعتٞبی ّٔی
ٔٛسػ

ویفیت تبؿ

رٞجزیٟٔ ،برتٞبی ٔتيزيتٟٔ ،برتٞبی ا٘ضجبعیٟٔ ،برتٞبی ٕٞىبری

ا٘تمبدات ثغیبری در ٔٛرد ؽبيغتٍیٞبی ٚيضٔ ٜقّٕبٖ در ٔبِشی ٌشارػؽت ٜاعتد ايٙىٝ
فتای ٔقّٕبٖ ؽٙیتٕ٘ ٜیؽٛد ،در ع َٛعبَ ثبستٛردی ثزای فّٕىزد ٔقّٓ دادٕ٘ ٜیؽٛد ٚ
ثزتی اس ٚيضٌیٞبی ضزٚری ٔقّٓ تٛة ،در ايٗ عزحٞب ٕ٘یٌٙدتد ثزای ٔثبَ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ
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ٔیشاٖ ٔزالجت اس وٛدوبٖ را ا٘تاسٌ ٜزفت؟ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ٔیشاٖ ؽٛر  ٚاؽتیبق ٔقّٓ در والط
را عٙدیت؟ ثقضی اس افتزاضبت ٔقّٕبٖ فجبرتا٘ت اس ايٙى" :ٝویفیت تتريظ چیشی فزاتز اس ايٗ
سٖٔٞٛبعت؛ ايٗ ٔٛضٛفبت در ٔٛسػ پیؼ اس تتٔت ث ٝدرعتی ٔٛسػ داد٘ ٜؾت ٜاعت؛
ارسيبثیٞب ثٚٝيض ٜارسيبثیٞبی ثبسرعبٖ ؽ قی اعت ٞ ٚیچ ثبستٛردی ثٔ ٝقّٕبٖ دادٜ
ٕ٘یؽٛد؛ عإاالت ثیؾتز اس ٘ى ٝث ٝدا٘ؼ ت ققی ٛٔ ٚضٛفی ٔزثٛط ثبؽٙت ث ٝلٛا٘یٗ عیبعی
ٔبِشی ٔزثٛطا٘ت ٚددد" (ث٘ ٝمُ اس ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ)3144 ،د
ٔٙتمتيٗ ٔقتمت٘ت وٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ ٕ٘یتٛا٘ت ث ٝتٛا٘بيیٞب ،ؽزفیتٞب  ٚؽبتـٞبی
لبثُا٘تاسٌٜیزی عبد ٜؽٛدد ٔقیبرٞبی خٟب٘ی در ٕٝٞخب ٕ٘یتٛا٘ت وبرثزد داؽت ٝثبؽتد ٔقیبرٞب
ٚاثغت ٝث ٝسٔی ٚ ٝٙثبفت ٞز فزٞ ٚ ًٙٞز وؾٛر ٞغتٙتد ثزای ٕٕ٘٘ ٝ٘ٛیتٛاٖ ؽبيغتٍی اعتفبدٜ
اس فٙبٚری اعالفبت را ثٝفٛٙاٖ يه ؽبيغتٍی ّٔی در ٘ؾز ٌزفتد چ ٖٛثغیبری اس ٔتارط
رٚعتبٞب دعتزعی ث ٝوبٔپیٛتز  ٚايٙتز٘ت ٘تار٘ت (چ ،ٛوبً٘ ته  ٚفثٕبٖ)3143 ،د
 .2-4سٌجص ٍ ارزضیبثی ضبیستگیّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در ٌّذ
رٚػٞبی ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ در ٙٞت ٔتفبٚت اعتد در ارسؽیبثیٞب چبرچٛة ٔؾ قی رفبيت
ٕ٘یؽٛدد ٔقٕٛالً ٔتيز ٔترع ٝوٙبر دا٘ؼ ٔٛساٖ ٔی٘ؾیٙت ٘ ٚؾز تٛد را ٘غجت ث٘ ٝلٛٔ ٜٛسػ
ثیبٖ ٔی وٙتد رؤعبی ٔتارط ٘مؼ ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ را ث ٝفٟت ٜدار٘تد ر یظ دپبرتٕبٖ ؽٛرای
ّٔی ٔٛسػ  ٚتلمیمبت ٔٛسؽی ثیبٖ ٔیوٙت و " ٝاثقبد ویفی ٔٛسػ ٔقّٕیٗ ،ؽزفیتٞبی
حزفٝای ديٍزٍ٘ ،زػٞب  ٚارسػٞب ،تبرج اس حیغ ٝارسؽیبثی لزار ٔیٌیز٘تد فال ٜٚثز ايٗ
ارسؽیبثی ٖعٛر و ٝثبيت پیٛعت٘ ٝیغت" (ٔٛراِیتٞبراٖ  ٚعب٘تارأٗ)3141،د
يىی اس ٕ٘بيٙتٌبٖ ؽٛرای ّٔی ٔٛسػ  ٚتلمیمبت ٔٛسػ ٙٞت ٔیٌٛيت:
" ٔقّٕیٗ ثقت اس ارسيبثی ثزای ارتمبء وبر تٛد حٕبيت ٕ٘یؽ٘ٛتد فمظ ثٖٞ ٝب ٌمتٔ ٝیؽٛد وٝ
فّٕىزدؽبٖ تٛة  ٚيب ضقیف ثٛد ٜاعتد در ٚالـ ؽٙیتٖ ايٗ ٘ؾزات ثت ٖٚارا  ٝراٜحّی ثزای
يه ٔقّٓ ثٟتز ثٛدٖ ،چ ٝضزٚرتی دارد؟" (ثٛرخ٘ٛض  ٚتزأپ)31 : 3144 ،د

ٔٙتمتاٖ ،ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ در ٙٞت را ضقیف دا٘غتٝا٘ت  ٚث ٝايٗ ٘ىت ٝاؽبرٜوزدٜا٘ت و ٝارسيبثیٞب
ث ٝویفیت وبری ٔقّٕبٖ ٔٙدز ٕ٘یؽٛدد اٌزچٔ ٝقیبرٞبی ارسؽیبثی در ٔٙبعك  ٚايبالت ٔ تّف،
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ٔتفبٚت اعت ؽٛرای ّٔی ٔٛسػ  ٚتلمیمبت ٔٛسؽی ،پیؾٟٙبدٞب ٔ ٚقیبرٞبيی ثزای ارسؽیبثی
دا٘ؾدٛيبٖ تزثیت ٔقّٓ ارا ٔ ٝیوٙت و ٝؽبُٔ ايٗ ٔٛارد اعتٔ :ؾبٞت ٜيبدٌیز٘تٜٞب در يه ثبسٜ
سٔب٘ی تبؿ؛ ضجظ ٔؾبٞتات تٛعظ دا٘ؾدٌ ٚ ٛشارػ٘ٛيغی؛ چٍٍ٘ٛی ثزلزاری ارتجبط ثب
يبدٌیز٘ت ٜدر وبرٚرسی (ٔثبَ؛ ٔبدٜعبسی ،ا٘ت بة فقبِیتٞبٔ ،غبِت درعی ،تاللیت ،تقبُٔ ثب
ثچٞٝب)؛ چٍٍ٘ٛی ثز٘بٔٝريشی  ٚعبسٔب٘تٞی (ٔب٘ٙت ٟٔبرتٞبی ارتجبعیٔ ،تيزيت سٔبٖ،
عبسٔب٘تٞی ٔغبِت درعی)؛ ثزرعی ٌشارػ دا٘ؾدٛيبٖ (ديتٌبٜٞب ،تلّیُٞب ،تأٔالت) ،تٛعقٝ
حزفٝای  ٚرٚاٖؽٙبتتی (ؽزفیت ادغبْ ٕ٘ٛدٖ فىز  ٚفُٕ ،احغبط  ٚفمٌُ ،ؾٛدٌی ذ،ٗٞ
حغبعیت اختٕبفی)؛ ارسؽیبثی ٔدٕٛفٟٔ ٝبرتٞبی اعتفبد ٜاس ٔٙبثـ (اعتفبد ٜاس وتبث ب٘،ٝ
عبسٔب٘تٞی ٔاللبت اس ٕ٘بيؾٍبٜٞب ٚددد داعتبٖعزايی)؛ درن يبدٌیز٘تٔ ،ٜغب ُ ٔزثٛط ثٝ
ثز٘بٔٞٝب  ٚثز٘بٔٞٝبی درعی (ٔب٘ٙتٔ ،ؾبٞت ٜتٕزيٙبت والعی ،تأُٔ در والطٚ ٛ٘ ،ریٞب)
ثزرعی ٘مؼ دا٘ؾد ٛثٝفٛٙاٖ يه ٔلمك (ٔثبَ؛ تلّیُ وتبةٞبی ٔٛسؽی ٔ ٚغبِت ٔٛسؽی،
تلّیُ تغبی يبدٌیز٘تٜٞب ٔ ٚؾبٞت ٜعجه  ٚاعتزاتضیٞبی يبدٌیزی)؛ چٍٍ٘ٛی عٙدؼ
دا٘ؼ ٔٛساٖ (٘ل ٜٛارسؽیبثی يبدٌیز٘تٛ٘ ،ٜؿ عإاالت)د السْ ث ٝذوز اعت ايٗٞب پیؾٟٙبدٞبيی
ثزای ارسؽیبثی ٞغتٙت ٔ ٚقیبرٞبی اخجبری ارسؽیبثی ٔلغٛة ٕ٘یؽ٘ٛت (اعزيپزوبػ)3143 ،د
 .3-4سٌجص ٍ ارزضیبثی ضبیستگیّبی کست ضذُ ثرای هؼلوی در ایراى:
ٛٙٞس ٔقّٕبٖ ثب رٚيىزد ؽبيغتٔ ٝلٛر ،در ايزاٖ ٔؾر َٛث ٝوبر ٘ؾتٜا٘تد در ايزاٖ در ٘ؾز ٌزفتٝ
ؽت ٜاعت ثب تٛخ ٝث ٝسٖٔٞٛبی فّٕىزدی ٛٔ ٚلقیتی ،ؽبيغتٍیٞبی ٔٛرد٘ؾز ثٝعٛر تزویجی
 ٚتّفیمی ٔٛردعٙدؼ لزار ثٍیزد  ٚثز اعبط ٖ ث ٝتقییٗ فالحیت حزفٝای ٔقّٕبٖ پزداتتٝ
ؽٛدد ثب تٛخ ٝثٍ٘ ٝب ٜویفی  ٚچٙتٌب٘ ٝث ٕٝٞ ٝاثقبد ٔٛرد٘ؾز در تزثیت ٔقّٓ٘ ،ؾبٍ٘زٞب  ٚاثشار
خٟت عٙدؼ فالحیتٞبی حزفٝای خٙج ٝویفی دار٘تد
ثب ٔمبيغ ٝثز٘بٔٞٝبی وؾٛرٞبی ٔ تّفی و ٝرٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر در تزثیت ٔقّٓ
داؽتٝا٘ت ٔیتٛاٖ ،ثیبٖ وزد و ٝاٌزچٍ٘ ٝب ٜايٗ وؾٛرٞب ث ٝؽبيغتٍیٞبی ٔقّٕی ٍ٘بٞی تزویجی
اعت أب ٘مغ ٝتٕزوش ايٗ وؾٛرٞب ثز تزثیت ٔقّٓ ٔتفبٚت اعتد ث٘ ٝؾز ٔیرعت ٘ل ٜٛعٙدؼ ٚ
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ارسؽیبثی ٔیشاٖ دعتیبثی ثٔٝزاتت ؽبيغتٍی در ٔقّٕبٖ ،اٌز ثب رٚػٞبی ویفی ا٘دبْ ؽٛد،
ٔف ْٟٛؽبيغتٍی ٔقّٕبٖ ث ٝعٕت ویفیت تٕبيُ تٛاٞت پیتا وزد  ٚاٌز ثب ٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی
عٙدیت ٜؽٛدٔ ،ف ْٟٛؽبيغتٍیٞب ثٝفٛرت تبؿ  ٚاعتب٘تاردٞب٘ ،شديه تٛاٞت ؽتد ختَٚ
ؽٕبر ،1 ٜثٝعٛر تالفٚ ٝيضٌیٞبی عٙدؼ ؽبيغتٍیٞب در تزثیت ٔقّٓ در وؾٛرٞبی ٔبِشی،
ٙٞت  ٚايزاٖ را ٘ؾبٖ ٔیدٞت:
خت 4 َٚتالفٚ ٝيضٌیٞبی عٙدؼ ؽبيغتٍیٞب در تزثیت ٔقّٓ وؾٛرٞبی ٔبِشیٙٞ ،ت  ٚايزاٖ
٘بْ

رٚيىزد ٘ؾبْ تزثیت ٔقّٓ

ٔالنٞب عٙدؼ  ٚارسؽیبثی ؽبيغتٍیٞب

رٚػٞبی عٙدؼ

وؾٛر
تأویت ثز اعتب٘تاردٞبی

ثز اعبط ؽبتـٞبی :وبر اثزث ؼٟٔ ،برتٞب

ٔبِشی

حزفٝای

 ٚدا٘ؼٞب ،ویفیت تبؿ

ٙٞت

دعتٛراِقُٕٞب  ٚرإٙٞبٞب

تأویت ثز ٟٔبرتٞبی فّٕىزدی  ٚوغت

ايزاٖ

٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر

٘ؾبٍ٘زٞبی وٕی
لضبٚت فزدی ٔتيز

فالحیتٞبی حزفٝای
ارسؽیبثی فالحیت حزفٝای ٔقّٕی

سٔ ٖٛفّٕىزدی

عٙدؼ ؽبيغتٍیٞبی ٔقّٕی در ع ٝوؾٛر ٔٛرد ٔغبِقٔ ،ٝتفبٚت اعتد ٔغبِق ٝتغجیمی
ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر در وؾٛرٞبی ٔبِشی ٙٞ ٚت ٘ؾبٖ ٔیدٞت و ٝدر ٔبِشی،
ٔٙتمتاٖ ثز ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٍی ٔلٛر ا٘تمبداتی داؽتٝا٘ت ٟٓٔ ٚتزيٗ ا٘تمبدات ٖٞب ايٗ
ثٛد ٜاعت وٕ٘ ٝیتٛاٖ ؽبيغتٍیٞب را ث ٝؽبتـٞبی لبثُا٘تاسٌٜیزی عبد ٜوزدد درٚالـ
ارسؽیبثی ثب ايٗ ٔقٙب ،ثب ٘چ ٝو ٝثٔ ٝقٙبی ؽبيغتٍی ثب ٔف ْٟٛدر تٙیت ٚ ٜتزویت پیچیت ٜدا٘ؼ،
ٟٔبرتٍ٘ ،زػ  ٚارسػ ٔف ْٟٛؽبيغتٍی را تقزيف ٔیوٙتٔ ،ربيزت داردد ٍٙٞبْ ارسؽیبثی ايٗ
تزویت پیچیت ٜث٘ٝبچبر ث ٝحٛسٜٞبی وّی يب اعتب٘تاردٞبی خش ی تفىیه ٔیؽٛد ٛٔ ٚسػ ٚ
پزٚرػ ثب  ٕٝٞپیچیتٌیٞبيؼ ث٘ٝبچبر ثب ؽبتـٞب ٘ ٚؾبٍ٘زٞبی وٕی عٙدیتٔ ٜیؽٛدد در
ٙٞت چ ٖٛثب رٚيىزد ٔٙقغفتزی ث ٝؽبيغتٍیٞب تٛخٔ ٝیؽٛد ،اٌزچ ٝعبس  ٚوبرٞبی ارسؽیبثی
تٛعظ ؽٛرای ّٔی ٔٛسػ  ٚتلمیمبت ٔٛسؽی پیؾٟٙبد ؽت ٜاعت أب ٔتيزاٖ ٔتارط
ٟٔٓتزيٗ ٘مؼ را در ارسؽیبثی ٔقّٕبٖ اس عزيك ٔؾبٞت٘ ٜلٛٔ ٜٛسػ ٖٞب دار٘ت ٘ ٚلٜٛ
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ارسؽیبثی ٔتيزاٖ ٔتارط ا٘تمبداتی در پی داؽت ٝاعتد در ايزاٖ اٌزچٛٙٞ ٝس دا٘ؾدٛيبٖ تلت
رٚيىزد ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر فبركاِتلقیُ ٘ؾتٜا٘ت  ٚارسؽیبثی خبٔـ ا٘دبْ ٘ؾت ٜاعت أب
تٛخ ٝث ٝتدزثٞٝبی وؾٛرٞبی ديٍز ٘یش لبثُ تأُٔ اعت و ٝثز٘بٔٝريشی ثزای ارسؽیبثی خبٔـ ثب
٘ؾبٍ٘زٞبی وٕیٕٔ ،ىٗ اعت ثب ٔف ْٟٛيىپبرچ ٚ ٝذٔ ٚزاتجی ؽبيغتٍیٞب در تقبرك ثبؽتد
ثحث ٍ ًتیجِگیری
تدزث ٝوؾٛرٞبی ٔ تّف ٘یش ٘ؾبٖ ٔیدٞت وٖٞ ٝب در تقزيف  ٚساٚي ٝديتی و ٝاس ٘ؾبْ
ؽبيغتٍیٞب ثٛٔ ٝسػ  ٚپزٚرػ ٔیٍ٘ز٘ت ٔغب ُ فزٍٙٞی خبٔق ٝرا ثٝفٛٙاٖ يىی اس ٔٙبثـ ٟٔٓ
در ٘ؾز ٔیٌیز٘تد ثزای ٔثبَ تزٚيح اٍِٛی چٙت فزٍٙٞی در ٔبِشی ،ثز٘بٔٞٝبی ٔزثٛط ثٛٔ ٝسػ
ايتس ٘ ٚیش ثز٘بٔٞٝبی تزٚيح فتاِت  ٚثزاثزی  ٚفّحٛٔ ،سػ دتتزاٖ ،تأویت ثز ٘ؾٓ  ٚحضٛر
ٔٙؾٓ در ٔترع ٝدر ٙٞتٚعتبٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبيی اس ثز٘بٔٞٝبيی اعت و ٝدر ايٗ وؾٛرٞب ثب تٛخ ٝثٝ
ٔغب ُ فزٍٙٞی خبٔق ٝعزاحی  ٚاخزا ؽت ٜاعتد در ٔبِشی رؽت  ٚتٛعق ٝالتقبدی  ٚفزٍٙٞی
ثٝعٛر ٔتٛاسٖ رخ داد ٜاعتد رؽت التقبدی در ٔبِشی ٔٛسػ  ٚپزٚرػ را ث ٝعٕت اعتفبد ٜاس
فبٚا  ٚثٟزٌٜیزی اس تىِٛٛٙصی در ٔٛسػ عٛق داد ٜاعتد اس عٛی ديٍز ٔبِشی در ايدبد
ٚحتت ّٔی ٔٛفك فُٕ وزد ٜاعت  ٚثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ٔبِشی ٘یش ٔتأثز اس رٚحیٚ ٝحتت ّٔی،
ثز ارسػٞبی ٔقّٕی در حٛسٜٞبی فزدی ،حزفٝای  ٚاختٕبفی تٛخٕٛ٘ ٝد ٜاعت؛ أب ٙٞت
فّیزغٓ رؽت التقبدی ٘غجتبً چؾٍٕیز ،أب ٘بٔتٛاسٖ ،در دعتیبثی ث ٝثزاثزی اختٕبفی تٛفیك
چٙتا٘ی وغت ٘ىزد ٜاعت  ٚاِجت ٝايٗ ٔٛضٛؿ اس ديت عیبعتٌذاراٖ ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ ٙٞت
٘بديتٌ ٜزفت٘ ٝؾت ٜاعت  ٚدعتیبثی ث ٝفتاِت  ٚثزاثزی  ٚفّح در ثز٘بٔ ٝؽبيغتٍی تزثیت ٔقّٓ
٘مؼ پزرٍ٘ی داردد در ايزأٖ ،ف ْٟٛؽبيغتٍی ٔقّٕی در ٘ؾبْ تقّیٓ  ٚتزثیت وؾٛر ٔب ثزٌزفتٝ
اس خٟبٖثیٙی  ٚفّغف٘ ٝؾبْ تزثیتی اعالْ اعت  ٚاس ٔٛسٜٞبی اعالٔی ثزای دعتیبثی ثٚ ٝحتت،
ثزاثزی  ٚافتالی ارسػٞبی ا٘غب٘ی ٔتد ٌزفت ٝؽت ٜاعتد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ؽبيغتٍیٞبی ٔزثٛط
ثٛٞ ٝيت اعالٔی ٘مؼ ٚ ٚسٖ ٕٟٔی را ث ٝتٛد اتتقبؿ داد ٜاعتد ث٘ ٝؾز ٔیرعت ثز٘بٔٞٝبی
ؽبيغتٍی ٔلٛر ٔقّٕبٖ اٌز ثزتبعت ٝاس سٔی ٚ ٝٙثبفت فزٍٙٞی خبٔق٘ ٝجبؽت ،ثز٘بٔٝای ختا،
ٔٙفه  ٚايغتبعت وٕ٘ ٝیتٛاٖ الجبَ چٙتا٘ی در رعیتٖ ث ٝاٞتا

ٖ را ا٘تؾبر داؽتد ثٕٞ ٝیٗ
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دِیُ در ٔغبِقبت تغجیمی تٛخ ٝث ٝثبفت  ٚسٔیٛٔ ٝٙرد تٛخ ٝلزار ٔیٌیزدد ايٙدب ثبر ديٍز ثٝ
ٔقٙبی ویفیت ثبسٔیٌزديٓ٘ ،چ ٝثزای تزثیت ٔقّٓ ثبویفیتٔ ،قٙبی ذاتی ٔ ٚبٛٞی دارد ثب تٛخٝ
ث ٝسٔی ٝٙالتقبدی ،اختٕبفی ٔ ٚذٞجی ٞز فز ًٙٞتقییٗ ٔیؽٛدد ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔقّٓ ؽبيغت ٝدر
ٙٞتٔ ،بِشی  ٚايزاٖ در سٔیٞٝٙبی ت ققی  ٚفّٕی  ٚتزثیت وٛدن ٕٔىٗ اعت ٔؾبثٟتٞبيی
داؽت ٝثبؽٙت أب اس ٘ؾز تٕزوش ثز ٘چ ٝعیبعتٞب ٘ ٚیبسٞبی فزٍٙٞی ٞز وؾٛر ٖ را تقییٗ
ٔیوٙتٔ ،تفبٚتا٘تد
٘ىت ٝلبثُتٛخ ٝديٍز ايٗ اعت و ٝفّیزغٓ ايٙىٚ ٝسٖ درٚط در ؽبيغتٍی فُٕ تزثیتی
ٔٛضٛفی  ٚفٕٔٛی در ايزاٖ ثیؾتز اعت  ٚايٗ ٔیتٛا٘ت ٘مغ ٝلٛت ثز٘بٔ ٝؽبيغتٍی ٔلٛر
تزثیت ٔقّٓ دٚر ٜاثتتايی ايزاٖ ثبؽت ،ثٚٝيض ٜايٙى ٝاعٙبد ثبالدعتی ٘ؾیز عٙت تل َٛثٙیبديٗ ٚ
ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ثب تأویت ثز ٘مؼ ٔقّٓ ثٝفٛٙاٖ ٔغئ َٛتّك فزفتٞبی تزثیتی ٔ ٚغئَٛ
عزاحی ،تتٚيٗ ،اخزا  ٚارسؽیبثی ثز٘بٔ ،ٝرٚيىزد ؽبيغتٍی ٔلٛر ثز٘بٔ ٝدرعی تزثیت ٔقّٓ را
پؾتیجب٘ی ٔیوٙٙتد اِجت ٝثبيت در ٘ؾز داؽت ،در فٛرتی و ٝسيزعبتتٞب  ٚأىب٘بت (٘ؾیز فزآٞ
ٚردٖ فزفت ٞبی تدزث ٚ ٝفُٕ در ٔٛلقیت ،تأُٔ در حزف ٚ ٝتٛد ٚددد) ثب رٚيىزد ثز٘بٔٝ
ٕٞب٘ ًٙٞجبؽت ،ايٗ ثقت ؽبيغتٍی ٚاثغت ٝث ٝفُٕ ٛٔ ٚلقیت ٕٔىٗ اعت در ٔقزك عیت
لزار ثٍیزدد
ايٗ ٔغئّ ٝلبثُ تأُٔ اعت و ٓٞ ٝدر ٙٞت  ٓٞ ٚدر ٔبِشی ٔقّٕبٖ اس عٙدؼ  ٚارسؽیبثی
ؽبيغتٍی ٞبی ٔقّٕی رضبيت ٘تار٘تد ا٘تمبدات ثغیبری در ٔٛرد ؽبيغتٍیٞبی ٚيضٔ ٜقّٕبٖ
ٌشارػؽت ٜاعتد ايٙى ٝفتای ٔقّٕبٖ ؽٙیتٕ٘ ٜیؽٛد ،در ع َٛعبَ ثبستٛردی ثزای فّٕىزد
ٔقّٓ دادٕ٘ ٜیؽٛد  ٚثزتی اس ٚيضٌیٞبی ضزٚری ٔقّٓ تٛة ،در ايٗ عزحٞب ٕ٘یٌٙدتد ايٗ
چبِؼ ختی در وؾٛرٞبی ٙٞت ٔ ٚبِشی ،إٞیت ٘ل ٜٛعٙدؼ  ٚارسؽیبثی ؽبيغتٍیٞبی
حزف ٝای ٔقّٕبٖ را در ٘ؾبْ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ايزاٖ ٘ؾبٖ دٞتد اخزای ارسؽیبثی خبٔـ ٚ
عٙدؼ فالحیتٞبی حزفٝای ٔقّٕبٖ ٘مؼ ٕٟٔی در اخزای ٔغّٛة ثز٘بٔ ٝدرعی ثبسٍ٘زی
ؽت ٜايفب ٔیوٙتٔ ،ؾزٚط ثز ايٙى ٝعبسٚوبر ايدبد پزٚفبيُ تٛعق ٝحزفٝای دا٘ؾدٛيبٖ اس غبس
ٚرٚد تب پبيبٖ تلقیُ فزا ٓٞؽٛد؛ ث ٝارسؽیبثی تىٛيٙی تٛخ ٝؽٛد؛ ثز٘بٔ ٝثٝدرعتی اخزا ؽٛد؛
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 ٚاس ٟٓٔ ٕٝٞتز ث ٝثز٘بٔ ٝدرعی پٟٙبٖ در اخزای ثز٘بٔ ٝتٛخ ٝؽٛدد دِ-ٛالوٛا )3113( ،4ثیبٖ
ٔیوٙت اٌز ثزای ترییزات ٔٛسؽی ؽزايظ  ٚأىب٘بت السْ ٟٔیب ٘ؾت ٜثبؽت ،سٔیٝٙعبسی ا٘دبْ
٘ؾت ٜثبؽت ٛٔ ٚسػ ٔقّٕبٖ ثٝدرعتی ا٘دبْ ٘ؾت ٜثبؽتٞ ،ز ترییزی ٔٙدز ث٘ ٝبثزاثزیٞبی
ثیؾتز اختٕبفی  ٚعجمبتی ٔیؽٛدد
ٙٞت ٔ ٚبِشی ثب ٔمبٔٚت ٔقّٕبٖ در ثزاثز ترییز ٔٛاخ ٝؽتٜا٘تد تدزث٘ ٝؾبٖ داد ٜاعت
ٔقّٕبٖ در ايزاٖ ٘یش در ٔمبثُ ترییزات  ٚافالحبتٔ ،مبٔٚت ٔیوٙٙتد اس چبِؼٞبی ٟٔٓ
ديٍزی ؤٕ ٝىٗ اعت در اخزای ٘ؾبْ ؽبيغتٍی ٔلٛر در ايزاٖ پیؼ يتٕٞ ،زٍ٘ی ٕٞ ٚزاٞی
فبركاِتلقیالٖ تزثیت ٔقّٓ ثب ٔقّٕبٖ عٙتی اعتد ؽٕپ ،اعپبروش  ٚتٕپّیٗ )4339( 3در
تلمیمبت تٛد ث ٝايٗ ٘تید ٝدعتيبفتٝا٘ت و ٝفضبی خبری ،دٚر ٜحزفٝای در دا٘ؾٍب ٜرا
وٓارسػ ٘ ٚبٔغٕئٗ ٔیوٙت  ٚتالػ ثزای افالح ٔتارط اس عزيك افالح ثز٘بٔ ٝتزثیت ٔقّٓ
چؾٓا٘تاس ٔلتٚدی ثزای ٔٛفمیت پتيت ٔی ٚردد ايٗ ٔغبِقبت ٘ؾز وٛی ( )3119را تأيیت
ٔیوٙت " :ترییزات ٔترع ٚ ٝخبٔق ٝاس د ٚخٙظ ٔتفبٚت ٘یغتٙت  ٚثب  ٓٞرخ ٔیدٙٞتد" ثٙبثزايٗ
در رٚيىزد تزثیت ٔقّٓ ؽبيغتٔ ٝلٛر ثبيت ثٔ ٝمبٔٚت در ٔمبثُ ترییز ٘یش ا٘تيؾیتد يىی اس را-ٜ
ٞبيی ؤ ٝیتٛاٖ اثزات ٘بؽی اس ٔمبٔٚت ٔقّٕبٖ را وبٞؼ داد ،اخزای ٔزحّٝثٙتی ؽتٜ
ترییزات اعتد ث ٝافتمبد ٌزيٙجزي  ٚثبرٔ )3111( 9ٖٚمبٔٚت سٔب٘ی رخ ٔیدٞت ؤ ٝقّٕبٖ ٘یبس
ث ٝترییز را درن ٘ىزد ٜثبؽٙتد ٖٞب در چٙیٗ ؽزايغی ث ٝلقت حفؼ ٚضـ ٔٛخٛدٔ ،مبٔٚت
٘ؾبٖ ٔیدٙٞت چزا و ٝترییزات ثزای ٖٞب ٘بؽٙبتتٔ ،ٝج٘ ،ٟٓبٔغّٛة  ٚحتی تٟتيت ثٝحغبة
ٔی يتد ثٚٝيض ٜو ٝؽزايظ سٔی ٝٙای  ٚأىب٘بت السْ  ٓٞثزای ترییزات فزا٘ ٓٞؾت ٜثبؽتد ايٗ
ٔلممبٖ پیؾٟٙبد ٔیوٙٙت وٍٙٞ ٝبْ اخزای ثز٘بٔٞٝبی افالحبت ،اس عزيك ٘چ ٝثزای ٔقّٕبٖ
ؽٙب  ٚراحت اعت ٔیتٛاٖ حظ أٗ ايدبد وزدد افالحبت پیؾٟٙبدی ٞزچ ٝثٔ ٝغب ُ ٔترعٝ
ٛٔ ٚلقیت ٔلّی ٘شديهتز ثبؽت ،لبثُپذيزػتز اعت ٞ ٚزچٔ ٝقّٕبٖ  ٚدا٘ؾدٔ ٛقّٕبٖ ،تٛد
در عزاحی ٘ ٚل ٜٛاخزای ثز٘بٔٞٝب ٔؾبروت داؽت ٝثبؽٙت ٔمبٔٚت وٕتز اعت؛ ثٙبثزايٗ ٔیتٛاٖ

1. Dello-Iacovo
2. Schempp, Sparkes & Templin
3. Grinberg & Baron
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ثب تؾىیُ وبرٌزٜٞٚبی ت ققی ٔتؾىُ اس ٔغئٛالٖ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ  ٚافضبی ٞیأت فّٕی
ٔزاوش  ٚپزديظٞبی تزثیت ٔقّٓ اعتب٘ی سٔیٞٝٙبی اخزايی ؽتٖ ثز٘بٔٞٝبی ؽبيغتٍی ٔلٛر را
فزا ٓٞوزدد ترییزات سٔب٘ی ثب حظ تٛة ٕٞزأ ٜیؽٛد و ٝذی٘فقبٖ ثٝفٛٙاٖ ٔؾبروتوٙٙت ٜدر
تِٛیت ثز٘بٔ ،ٝاخزای ٖ  ٚارسؽیبثی ٖ دتبِت داؽت ٝثبؽٙتد
هٌبثغ
ثزاٞبٔیبٖ ،ار٘ٚت ()3119د تبريخ ايزاٖ ٔترٖد تزخٕٔ ٝلٕتاثزاٞیٓ فتبحی ()4999د ٘ؾز ٘ی
لبساد ،ٜاحٕت ()4993د تبريخ ٔٛسػ  ٚپزٚرػ ايزاٖد تٟزاٖ :ا٘تؾبرات ارعجبراٖد
ثز٘بٔ ٝدرعی ّٔی ()4934د
تٛرا٘ی ،حیترد لبيی ،أیزد ٔٙغمیٔ ،زتضی ()4934د تدبرة خٟب٘ی در سٔیٚ ٛ٘ ٝٙریٞهبی ٔٛسؽهی اس

ٔٙؾز ؽی ٜٛتِٛیت ،پذيزػ  ٚاخهزای ٘هٚ ٛری در ٔهٛسػ فٕهٔٛی ايهزاٖد فقهّٙبٔ٘ ٝهٚ ٛریٞهبی
ٔٛسؽید 19د ()44د 1-93د
عٙت تل َٛثٙیبديٗ ()4931د
عزوبر را٘ید ٔلٕترضب ()4993د رٚيىزد فزٍٙٞی ثٛٔ ٝسػٔ :دّ ٝرؽت ٔقّٓد (1-43 )311د
فبفی ،احٕت ()4934د تزثیت ٔقّٓ در ايزاٖ ،صاپٗٔ ،بِشیِٕ ،بٖ ،اٍّ٘غتبٖٙٞ ،ت  ٚپبوغتبٖد تٟزاٖ٘ :ؾهز
ٚيزايؼد
سٔب٘ی ثی ثی فؾزت ،لقبة پٛر ،ثیتب  ٚخجهُ فهبّٔی ،خهالَ ()4993د ثزرعهی ٘مهبط لهٛت ،ضهقف،
فزفتٞب  ٚتٟتيتٞبی فزارٚی ٔتارط ٛٞؽٕٙت ،فقّٙبٔٚ ٛ٘ ٝریٞبی ٔٛسؽی ،عهبَ ٟ٘هٓ،)94( ،
سٔغتبٖ13-414 ،د
فزج اِّٟیٟٔ ،زاٖد ٔقیٙی ویبٟٔ ،تید فجبعی ،رضب ()4933د ثزرعی ٔٛا٘ـ ثٟزٌٜیزی اس فٙبٚری اعالفبت

 ٚارتجبعبت در فزايٙت تتريظ  ٚيبدٌیزی اس ديتٌب ٜدثیزاٖ ٘بحی ٝد ٚاعتبٖ لهٓد فقهّٙبٔ ٝفهٗ ٚری
اعالفبت  ٚارتجبعبت در فّ ْٛتزثیتی9 :د ()44د 11-11
فغبرأٖ ،لٕتد يتیٔ ،لغٗ ()4999د اف َٛثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز فبٚاد ٔغبِقبت ثز٘بٔ ٝدرعهید ()43د
41-11د
وبتٛسيبٖٔ ،لٕتفّی ()4991د سادی ِ ٚدبْ ٌغی تٍی در ا٘مالة ٔؾزٚعیتد تٟزاٖٛٔ :عغ ٝاعالفبتد
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سی عهزتبثیٚهی دٕٙ ٔلٕهت يٝأهـد تزخٕهٛ خٚ هبًٞٙٞرػ فزٚ پزٚ سػٛٔ )د3119( ٖتبِٛ ،یٛو
 ا٘تؾبرات عٕتد:ٖزاٟ)د ت4993(
دٝ ا٘تؾبرات ٔترع:ٖزاٟ ٔقّٕید تٝبی حزفٞ)د فالحیت4934( ٗ حغ،ّٔىی
 اس:ٖ درعهی ايهزاٝ ثز٘بٔهٚ سػٛبی حبوٓ ثز ترییز در ٘ؾبْ ٔهٞيىزدٚ)د ر4934(  ٘قٕتاهللد،رٛعی پٛٔ
د319-319 :)49 ٚ 41( ًدٙٞجزد فزٞ راٍّٝید ٔدٙٞيىزد فزٚتعی تب رٟٙٔ يىزدٚر
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