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 چکیذه
خٟبٖ ٕٞٛاـٜ ؼـ ضبَ تغييف ٚ تطَٛ اوت ٚ افىبـ ٚ اػتمبؼات ٚ ـفتبـ ا٘ىبٖ ٘يك ثٝ تجغ 

ا٘ؽ. أب ػدجب! وٝ ٘ظبْ آٔٛقي ٚ پفٚـي ٔب اق ايٗ أف ٔىتثٙي اوت  آٖ ؼزبـ ؼٌفٌٛ٘ي

ٚ ٕٞسٖٛ وؽي ؼـ ثفاثف تطٛالت ايىتبؼٜ ٚ ٞير ٍ٘بٖ ٚ اثفي اق تغييف ٚ ٘ٛآٚـي ؼـ 

ٕ٘ي غٛـؼ. اوثف ؼثيفاٖ ـٌٟٚبي وٟٗ تؽـيه)وػٙفا٘ي ِفف ؼثيف ( ـا  آٖ ثٝ زٍٓ

وٝ اق ٌؿٌتٍبٖ آٔٛغتٝ ا٘ؽ ؼ٘جبَ ٔي وٙٙؽ. ٘تبيح تطميمبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ وٝ ـٚي 

وػٙفا٘ي، غيف ٔفيؽ ثٛؼٜ ٚ ٔب٘غ ٌىٛفبيي اوتؼؽاؼٞب ٚ ثفٚق غالليت ٞب ؼـ اففاؼ ٔي 

ا٘ؽ ٚ  ٔغك غٛؼ ـا اق ٔطفٛظبت پف ٕ٘ٛؼٌٜٛؼ ٚ آٟ٘ب ـا تجؽيُ ثٝ اففاؼي ٔي ٕ٘بيؽ وٝ 

ٞيسىؽاْ اق ٔٙبِت ـا ٕ٘ي تٛا٘ٙؽ ؼـ ػُٕ ثىبـ ٌيف٘ؽ. ؼـ وٍٛـ ٔب ٘يك ثب اوتفبؼٜ اق 

ؼـ ـاثٙٝ ثب تغييف ـٌٟٚبي تؽـيه، الؽأبتي  1376٘ظفات وبـٌٙبوبٖ آٔٛقٌي اق وبَ 

ـيه ؼـ آغبق ٌؽ. اق تغييفات اوبوي ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ثٝ وبـٌيفي ـٌٟٚبي فؼبَ تؽ

يبؼٌيفي ٔي ثبٌؽ وٝ اق خّٕٝ ايٗ ـٌٟٚب ٔي تٛاٖ ثٝ ـٚي تؽـيه -ففايٙؽ يبؼؼٞي

ٚ ثفٚق ثب  يوٙت هيتؽـ يـٚي ٞب يثفـؤٍبـوتي اٌبـٜ وفؼ. ؼـ ايٗ تطميك ثٝ 

ٚ ثيبٖ ٘مبٖ لٛت ٚ ٔؼف ايٗ ـٚي ٞب پفؼاغتٝ ٌؽٜ  ٔؼّٓ بـيثف ـٚي ٕٞ يىفؼيـٚ

 .اوت

 ثفٚق، ـٚي ٕٞيبـ ٔؼّٓ.تؽـيه وٙتي، تؽـيه : کلوبت کلیذی
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 2خبدم هسجذی، حویذ 1غالهرضب حبجی زاده

، ٔؼبٖٚ آٔٛقٌي ؼثيفوتبٖ اوتؼؽاؼٞبي ؼـغٍبٖ ٌٟفوتبٖ ٌٌٛتف ،وبـٌٙبن اـٌؽ ثف٘بٔٝ ـيكي آٔٛقٌي، اؼاـٜ آٔٛقي ٚ پفٚـي 1
 ٘اليٝ ؼاـاٖ ٌٌٛتف

 ٔؽـن ؼاٍٍ٘بٜ پيبْ ٘ٛـ ،ؼوتفاي تىِٙٛٛلي آٔٛقٌي، ـاٞجف آٔٛقٌي ٌٟفوتبٖ ٌٛي 2
 

 نویسنذه هسئول:

 غالٔفٔب ضبخي قاؼٜ

 

 هؼلن بریبر روش هو یکردیو بروز بب رو یسنت سیتذر یروش هب یبررس
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 هقذهه
ـٚقٍ٘تبيٗ  پمًٚٞ ٞبي .ٔي وٙؽـٚي تؽـيه اوت تٛخٝ وٝ ٔٛلؼيت ّٔٙٛة يبؼٌيفي ـا ففاٞٓ يىي اقخٙجٝ ٞبي ٔٛـؼ

فايٙؽ آٔٛقي، ـٚي تؽـيه ٔؼّٓ اوت وٝ ثف وبقٔب٘ؽٞي ٔٙبِت ؼـوي، اوتفبؼٜ ٍ٘بٖ ؼاؼوٝ ٟٕٔتفيٗ ٔتغيفٔٛثفؼـف ٚففوت

ـٚي  (.1382ٚ ٕٞسٙيٗ وبـثفؼ فٖٙٛ ٌٛ٘بٌٖٛ آٔٛقي ؼـ والن ؼـن ٔجتٙي اوت ) ٌؼبـي ٘ماؼ؛  اق ٘ظفيٝ ٞبي يبؼٌيفي

ٞبي وٙتي،  يبؼٌيفي وٙؽ.ؼـ وٙبــٚيتؽـيه ٔٛفك ثٝ ؼٚـاقاٍِٛٞبي غبَ،ـٌٚي اوت وٝ آٔٛق٘ؽٜ ـاػاللٝ ٔٙؽٚؼٍِفْ ثٝ 

ايٗ ٚظيفٝ ـا ثٝ غٛثي ا٘دبْ ؼٞٙؽ؛ ثٝ ٌفٖ ـٚي ٞبي فؼبَ تؽـيه ثيً اق پيً ثٝ ؼِيُ ٍ٘في تؼبّٔي ٚاختٕبػي ٔي تٛا٘ٙؽ

 آٖ وٝ ٔؽـوبٖ ٚٔؼّٕبٖ ٘يك آٔٛقي ؼيؽٜ ٚػاللٝ ٔٙؽ ثٝ ايٗ ٘ٛع ـٚي ٞب ثبٌٙؽ.
ا٘ؽ. أب ػدجب! وٝ  خٟبٖ ٕٞٛاـٜ ؼـ ضبَ تغييف ٚ تطَٛ اوت ٚ افىبـ ٚ اػتمبؼات ٚ ـفتبـ ا٘ىبٖ ٘يك ثٝ تجغ آٖ ؼزبـ ؼٌفٌٛ٘ي

ٔف ٔىتثٙي اوت ٚ ٕٞسٖٛ وؽي ؼـ ثفاثف تطٛالت ايىتبؼٜ ٚ ٞير ٍ٘بٖ ٚ اثفي اق تغييف ٚ ٘ظبْ آٔٛقي ٚ پفٚـي ٔب اق ايٗ ا

٘ٛآٚـي ؼـ آٖ ثٝ زٍٓ ٕ٘ي غٛـؼ. اوثف ؼثيفاٖ ـٌٟٚبي وٟٗ تؽـيه)وػٙفا٘ي ِفف ؼثيف ( ـا وٝ اق ٌؿٌتٍبٖ آٔٛغتٝ ا٘ؽ 

 ؼ٘جبَ ٔي وٙٙؽ. 

ثٛؼٜ ٚ ٔب٘غ ٌىٛفبيي اوتؼؽاؼٞب ٚ ثفٚق غالليت ٞب ؼـ اففاؼ ٔي ٘تبيح تطميمبت ٍ٘بٖ ؼاؼٜ ا٘ؽ وٝ ـٚي وػٙفا٘ي، غيف ٔفيؽ 

ا٘ؽ ٚ ٞيسىؽاْ اق ٔٙبِت ـا ٕ٘ي تٛا٘ٙؽ ؼـ  ٌٛؼ ٚ آٟ٘ب ـا تجؽيُ ثٝ اففاؼي ٔي ٕ٘بيؽ وٝ ٔغك غٛؼ ـا اق ٔطفٛظبت پف ٕ٘ٛؼٜ

اثٙٝ ثب تغييف ـٌٟٚبي تؽـيه، ؼـ ـ 1376ػُٕ ثىبـ ٌيف٘ؽ. ؼـ وٍٛـ ٔب ٘يك ثب اوتفبؼٜ اق ٘ظفات وبـٌٙبوبٖ آٔٛقٌي اق وبَ 

يبؼٌيفي ٔي ثبٌؽ  -الؽأبتي آغبق ٌؽ. اق تغييفات اوبوي ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ثٝ وبـٌيفي ـٌٟٚبي فؼبَ تؽـيه ؼـ ففايٙؽ يبؼؼٞي

 (. 1386وٝ اق خّٕٝ ايٗ ـٌٟٚب ٔي تٛاٖ ثٝ ـٚي تؽـيه ٍٔبـوتي اٌبـٜ وفؼ)پبن وفٌت،

آٔٛق وٛيٝ ٚ اق ٔؼّٓ ثٝ ؼاً٘ايح ٚ غبِت ؼـ ٔؽاـن ٔب، ػٕٛٔب يهأب ثب ٚخٛؼ ايٗ تغييفات، ٕٞسٙبٖ آٔٛقي ـ 

 (.1391اوت)ثفٚتيبٖ،

ثٝ ػجبـت ؼيٍف آٔٛقي ؼـ ايفاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اوت وٝ ٔؼٕٛال ثٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ لبػؽٜ اي ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٚ اق آٟ٘ب غٛاوتٝ ٔي  

ٕسٙيٗ اوتفبؼٜ اق ـٌٟٚبي وٙتي ؼـ أف تؽـيه،ثٝ ٌٛؼ وٝ آٖ ـا اخفا وٙٙؽ، ثؽٖٚ ايٙىٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔتٛخٝ لبػؽٜ ٌٛ٘ؽ ٞ

ؼِيُ ػٛأّي زٖٛ وٕجٛؼ ٚلت ؼـن،ػؽْ آٌٙبيي ؼثيفاٖ ثب ـٚي ٞبي فؼبَ تؽـيه،ٔػبِفت اِٚيبء ٚ ٔؽيفاٖ ٔؽاـن ثب 

ـٌٟٚبي خؽيؽ تؽـيه،ٔب٘غ ـٚي آٚـؼٖ ؼثيفاٖ ثٝ ـٌٟٚبي فؼبَ تؽـيه ٔي ٌفؼؼ وٝ ؼـ ٔيكاٖ ففٌيفي ؼاً٘ آٔٛقاٖ 

 (.1388اوت)آٌٙب، تأثيفٌؿاـ

ضبُِ ايٗ ـٚي، افكايً ا٘الػبت ٚ ؼا٘ىتٝ ٞبي ؼاً٘ آٔٛقاٖ اوت، أب ٍٔػُ ٘يىت زٝ ٔيكاٖ اق ايٗ ا٘الػبت ٚ ؼا٘ىتٝ  

ٞب ٔي تٛا٘ؽ ثٝ تفثيت اففاؼي ثب اػتٕبؼ ثٝ ٘فه ثبال، ٔىئِٛيت پؿيف ٚ اق ٕٞٝ ٟٕٔتف پيٍففت تطّيّي آٟ٘ب ٘ٛـي وٝ وٛؼٔٙؽ 

ضؽالُ ؼـ وٙبـ ثٝ  ٌٛؼ. ايٗ ؼـضبِي اوت وٝ ؼـ ثىيبـي اق وٍٛـٞبي پيٍففتٝ،اقخّٕٝ اوتفاِيب، ٚ ثٝ ٘فغ خبٔؼٝ ٔٙدف

-ٚ ثطث ٚ ٌفتٍٛ ؼـ ٌفٜٚ ٞبي وٛزه إٞيت غبِي ؼاؼٜ ٔيـٌٟٚبي لؽيٕي،ثٝ يبؼٌيفي ٍٔبـوتي وبـٌيفي 

 (.  1391ٌٛؼ)ثفٚتيبٖ،

٘دبْ ٌففتٝ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ؼـ ٌيٜٛ ٞبي آٔٛقي وٙتي ٞبيي وٝ ؼـ ٘ي وبِٟب ؼـ والوٟبي ؼـن أٍبٞؽات ٚ ا٘ؽاقٜ ٌيفي

ؼـِؽ ٚلت والن ـا ثٝ ضفف  50يه ٔؼّٓ ثٝ تٟٙبيي ضؽٚؼ يه ؼْٚ اق ٚلت والن ـا ِطجت ٔي وٙؽ ٚ ثٝ ٘ٛـ ٘ىجي ٔؼّٓ

 .(2006قؼٖ اغتّبَ ٔي ؼٞؽ)ٌبَ،
ؼّٓ وٝ ٘ٛػي اق يبؼٌيفي ٍٔبـوتي اوت اق ٔيبٖ اٍِٛٞبي ثىيبـ ٌٛ٘بٌٖٛ تؽـيه فؼبَ، ٔي تٛاٖ ثٝ يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـ ٔ

اٌبـٜ وفؼ. ؼـ ٚالغ پٍتٛا٘ٝ ٘ظفي ٕٞيبـي ؼـ يبؼٌيفي ٔطتٛاي ؼـوي، ثىيبـلؽيٕي اوت. ثٝ ٘ٛـي وٝ ٔي تٛاٖ ـؼپبي آٖ ـا 

ٚ آثبـ ِبضت ٘ظفاٖ ٔىيطي ؼـ آٔٛقي ٚ پفٚـي لفٖ  ؼـ آثبـ اـوٙٛ ٚافالٖ٘ٛ،فيّىٛفبٖ آٔٛقٌي ٞٓ زٖٛ ٔبـوٛن ِٛـيٛن

خىتدٛ ٕ٘ٛؼ.  ٚ وپه ؼـ آثبـ ِبضت ٘ظفاٖ ؼٚـٜ ي ـ٘ىب٘ه ٔب٘ٙؽ خبٖ آٔٛن وٕيٙٛن ب٘ٙؽ:تٛٔبن اوٛيٙبنٚوٙي ٔ

ؼـ ثطث ٞبي غٛؼ ثٝ ٌؽت اق ِٔٛفٝ فؼبَ اختٕبػي ؼـ آٔٛقي ٚ پفٚـي خب٘ت ؼاـي وفؼٜ  ٞٛـايه ٔٗ ٚ ٞٙفي ثبـ٘بـؼ

ي ـا ؼـ غالَ ٘يٕٝ اَٚ لفٖ ثيىتٓ ثٝ غٛثي ٘يك اق وفٌٙبن تفيٗ ِبضت ٘ظفا٘ي اوت وٝ ٔفْٟٛ ٕٞيبـ ا٘ؽ.خبٖ ؼيٛيي

(. ايٗ اٍِٛ اق ٘ظف وبغتبـي قيف ٔدٕٛػٝ غب٘ٛاؼٜ اٍِٛٞبي اختٕبػي ٚ ثفاي آٔٛقي 2006ٔؼففي وفؼٜ اوت)خٛيىبَ ،

 ٕٞىبـي اوت.

ئِٛيت وبقٚ وبـ ايٗ اٍِٛ ثٝ وجت ٚخٛؼ ػٛأُ ثبـقٚ ٔؤثفي زٖٛ ـٚاثٗ ٔثجت ٔيبٖ اػٕب،ٕٞىبـي ؼـ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي،ٔى

پؿيفي ففؼي ٚ پيبٔؽٞبي ـٔبيت ثػً ٌفٚٞي،ٔٛخت ؼوتبٚـؼٞبي ٔثجت ٚ ٌبغُ ؼـ آٔٛقي ٚ پفٚـي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٌؽٜ 

اوت ؼاً٘ آٔٛقا٘ي وٝ اق ايٗ ٘فيك ثٝ يبؼٌيفي ٔي پفؼاق٘ؽ ٘ٝ تٟٙب ثٟتف ففا ٔي ٌيف٘ؽ ثّىٝ اق يبؼٌيفي ِؿت ثيٍتفٔي ثف٘ؽ. 
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ؼبال٘ٝ ؼـ خفيبٖ يبؼٌيفي ٍٔبـوت ٔي وٙٙؽ ٚ غٛؼ ـا ٔىئَٛ يبؼٌيفي غٛيً ٔي قيفا ثٝ خبي ايٗ وٝ ٌٙٛ٘ؽٜ ِفف ثبٌٙؽ ف

 (.1390ؼا٘ٙؽ)وفأتي،

ٍٔػّٝ ٞبيي زٖٛ ٌفٜٚ ٞبي وٛزه ٘بٍٕٞٗ،ٍٔبـوت ٕٞٝ اػٕبء ؼـا٘دبْ تىبِيف،يبؼٌيفي ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي اقيىؽيٍف 

ٌفٚٞي، اـقٌيبثي ػّٕىفؼ ففؼي ٚ ٌفٚٞي ثٝ ٘ٛـ ٚاق ٔؼّٓ،ٚاثىتٍي ؼـٚ٘ي ٔثجت،اضتفاْ ٔتمبثُ،اضىبن ٔىئِٛيت ففؼي ٚ 

ٔىتٕف، غٍٙٛؼي اػٕبي ٌفٜٚ اق وبـوفؼٖ ثب يىؽيٍف،اـتجبٖ زٟفٜ ثٝ زٟفٜ، اػتٕبؼ، ػٍك ٚ ػاللٝ ي اػٕب، ـٚي يبؼٌيفي 

 (. 2008ٕٞيبـي ـا ثٝ يىي اق لؽـتٕٙؽتفيٗ ـٌٟٚبي تؽـيه تجؽيُ وفؼٜ اوت )ِيبً٘،

يك يىي اق ٟٕٔتفيٗ ـاٞجفٞبي فؼبَ وفؼٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ففايٙؽيبؼٌيفي اوتفبؼٜ اق ٌفٜٚ ( 2005٘) ثٝ اػتمبؼ پيٗ ٚ ٚيتبوف

ٞبي ٔٙبِؼٝ ٚ ففاٞٓ وفؼٖ ففِت تجبؼَ ٘ظف اوت. ثٝ ٘ظف ٔي ـوؽ اق ٘فيك يبؼٌيفي ثٝ ـٚي ٕٞيبـي ثٟتف ٔي تٛاٖ زٙيٗ 

 (.2001،آ٘ٛ يٛ ثبقي ،1995ففِتي ـاففاٞٓ ٕ٘ٛؼ. )ٌٛوبَ،

ـٚي ٕٞيبـي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ِٛـت غيف ـلبثتي ثب يىؽيٍف وبـ ٔي وٙٙؽ تب ثٝ ٞؽف ٞبي ٍٔتفن ؼـوي ؼـ وبـ ٌفٚٞي ثٝ 

 .(2004ثفوٙؽ)وبٌبٖ،

 رویکردهبی تذریس
ـٚي ٞبي تؽـيه ثٝ ٔٙكِٝ ـٌٚٙبيي ٞبي ٔتفبٚتي ٞىتٙؽ وٝ ٞفوؽاْ ثفؼٌبٖ تب ٌؼبع غبَ ـا ؼـ ثف ٔي ٌيف٘ؽ. اِجتٝ ثبيؽ 

ٌٙبيي ٞبي فٛق ؼـ اـتجبٖ ثب ٔٛلؼيت ٞبي ٔػتّف اق وبـايي ٚيمٜ اي ثفغٛـؼاـٞىتٙؽ، ثٝ ػجبـت اؾػبٖ ٕ٘ٛؼ وٝ ٞفيه اق ـٚ

ؼيٍف ٞفيه ؼـخبي غٛيً ٔثٕفثٕفٞىتٙؽ أب إٞيت ٚ ثٕفثػٍي ـٚي ٞبي تؽـيه ٚيبؼٌيفي ثٟتفٕٞٛاـٜ ٔٛـؼ 

بي تؽـيه زٝ ؼـ پيٍففت ٘ظفؼإٍ٘ٙؽاٖ ٚ ٔطمميٗ ػّْٛ تفثيتي ثٛؼٜ اوت. تبـيػسٝ ٔٙبِؼبت ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ ـٚي ٞ

تطّيّي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚ زٝ ؼـ ايدبؼاٍ٘يكٜ ٚ ـٔبيت غب٘ف، پفٚـي ٌػّيت ٚ ـٌؽ غالليت آ٘بٖ ٔٛثف اوت، ٚظيفٝ ٔؼّٕبٖ 

ؼـففآيٙؽ تؽـيه تٟٙب ا٘تمبَ ٚالؼيت ٞبي ػّٕي ثٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٘يىت ثّىٝ ثبيؽٔٛلؼيت ٚ ٌفايٗ ّٔٙٛة يبؼٌيفي ـا ففاٞٓ 

 (.1390يؽٖ ـا ثٝ ٌبٌفؼاٖ ثيبٔٛق٘ؽ)پيفيبيي،ٕ٘بيٙؽٚزٍٛ٘ٝ ا٘ؽيٍ

ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙبِت اـائٝ ٌؽٜ ي فٛق ٔي تٛاٖ ـٚيىفؼٞبي تؽـيه ـا ايٗ ٌٛ٘ٝ تؼفيف وفؼ: وبقٔب٘ؽٞي يه وّىّٝ فؼبِيت ٞبي 

ٔفتت، ٔٙظٓ، ٞؽف ؼاـٚاقپيً ٘فاضي ٌؽٜ اوت؛ فؼبِيتي وٝ ٞؽفً ايدبؼ ٌفايٗ ّٔٙٛة يبؼٌيفي اوت،فؼبِيتي وٝ ثٝ 

ِٛـت تؼبُٔ ٚ ـفتبـ ٔتمبثُ ثيٗ ٔؼّٓ ٚ ففاٌيفخفيبٖ ؼاـؼ يؼٙي ٚيمٌي ٞب ٚـفتبـٔؼّٓ ؼـفؼبِيت ٞب ٚ اػٕبَ ٌبٌفؼاٖ تأثيف 

ٔي ٌؿاـؼ ٚ ثبِؼىه، اق ٚيمٌي ٞبٚ ـفتبـ ٞبي آ٘بٖ ٔتأثف ٔي ٌٛؼ؛ ثٝ ػجبـت ؼيٍف تؽـيه ػجبـت اوت اق تؼبُٔ يب ـفتبـ 

 (.1386ٔٙظٓ ٚ ٞؽفؽاـ ٔؼّٓ ثفاي ايدبؼ تغييف ؼـ ـفتبـ ٌبٌفؼ)ويف، ٔتمبثُ ٔؼّٓ ٚ ٌبٌفؼ، ثف اوبن ٘فاضي

ـٚيىفؼٞبي تؽـيه ؼـ ثفغي ٔٙبثغ ثٝ ؼٚ ثػً ـٚيىفؼٞبي تؽـيه وٙتي)تبـيػي( وٝ ففاٌيف ٔٛخٛؼي ا٘فؼبِي اوت ٚٔؼّٓ 

ٌيف ٚ ػاليك ٚتٛإ٘ٙؽي ثٝ ػٙٛاٖ ا٘تمبَ ؼٞٙؽٜ ي ا٘الػبت، ٔىئِٛيت اِّي آٔٛقي ـا ثفػٟؽٜ ؼاـؼٚـٚيىفؼٞبي  ٘ٛيٗ وٝ ففا

 ( .1387ٞبي اٚ ٔفوك تٛخٝ لفاـ ؼاـؼ ٚ ٔؼّٓ تالي ٔي وٙؽ تب تٛا٘بيي ففاٌيفاٖ ـاتمٛيت وٙؽ)ِفٛي،

( تمىيٓ ٌؽٜ اوت وٝ تمىيٓ ثٙؽي اغيف ٔجٙبي ػّٕي 1389ؼـثفغي ٔٙبثغ ثٝ ؼٚثػً فؼبَ ٚغيففؼبَ)اوجفي ٌّؽـٜ اي،

 يٓ ثٙؽي ٔجٙبي ٔٙبِؼٝ ضبٔف لفاـ ٔي ٌيفؼ:ٔٛثك تفي ؼاـؼ. ثفايٗ اوبن ؼـ اؼأٝ ايٗ تمى

 رویکردهبی تذریس غیر فؼبل

ؼــٚيىفؼ تؽـيه غيف فؼبَ وٝ ـٚيىفؼي ثىيبـ لؽيٕي اوت، ٌبٌفؼ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛخٛؼي غيف فؼبَ، تٟي ٚ ا٘فؼبِي ؼـ ٘ظف 

غبـخي ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ. ٌففتٝ ٔي ٌٛؼوٝ ؾاتبً تٙجُ ٚ تٗ پفٚـ اوت. ٔٙبثك ايٗ ـٚيىفؼ، فؼبِيت ؼـ اثف فٍبـ ٘يفٚٞبي 

ثٙبثفايٗ، ٞؽف آٔٛقي ٚ پفٚـي ا٘تمبَ ففًٞٙ، پفوفؼٖ ؾٞٗ ٌبٌفؼ ٚ ٌىُ ؼاؼٖ ـفتبـاٚٔٙبثك ثب ـٌٟٚبي اقلجُ تؼييٗ ٌؽٜ 

اوت.ؼـايٗ ـٚي ٔؼّٓ ثٝ ػٙٛاٖ ا٘تمبَ ؼٞٙؽٜ ي ا٘الػبت،ٔىئِٛيت اِّي آٔٛقي ـا ثفػٟؽٜ ؼاـؼ. اٚ تالي ٔي وٙؽ ؾٞٗ 

اق ٔفبٞيٓ، اَِٛ ٚ اِٙالضبت ؼـن ٞب ا٘جبٌتٝ وبقؼ ٚ ثٝ ايٗ تفتيت ـفتبـ آٖ ٞب ـا ٘ىجت ثٝ لجُ تغييف  ففاٌيفاٖ ـا ثب ا٘جٛٞي

ؼٞؽ. ؼـ ايٗ ٘ٛع ـٚي ٞب، ثف٘بٔٝ ؼـوي غيفلبثُ ا٘ؼٙبف اوت ٚ ٔؼّٓ ٚ ففاٌيف ثٝ اخجبـ اق ٔطتٛاي ٍٔػُ ٌؽٜ اوتفبؼٜ ٔي 

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٌٙديٙٝ ي ٔؼّٛٔبت ؼـ ثفاثف ففاٌيفاٖ ظبٞف ٔي  وٙٙؽ. ٔؼّٓ تّٛـ ٔي وٙؽ وٝ ػبُٔ اِّي تؽـيه غٛؼ اٚوت

 (.1387ٌٛؼ. ٌبيؽ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ، ثٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ اٍِٛ ٞب ٚ ـٚي ٞب ، ٔؼّٓ ٔطٛـ ٘يك ٔي ٌٛيٙؽ )ِفٛي، 

ؼـٚالغ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙٛاٖ وفؼوٝ ـٚيىفؼٞبي غيف فؼبَ ؼـ تؽـيه تب ضؽٚؼي ثفٌففتٝ اق ٘ظفيٝ ٞبي ـفتبـٌفا ثٛؼٜ ٚ ؼـ 

ِؽؼ تجييٗ ٚ تٛٔيص ٚ يب پيً ثيٙي ٘تبيح ـفتبـٞبي لبثُ ٍٔبٞؽٜ ا٘ؽ. ايٗ ٘ظفات تٛوٗ ٚاتىٖٛ، پبِٚٛف ٚ اوىيٙف ٔٙفش 

ٌؽ. اق غِّٛيبت ٍٔتفن ٘ظفيبت ـفتبـي، تأويؽ ثف ايٗ ٘ىتٝ اوت وٝ زٍٛ٘ٝ اٌػبَ ٚ اٌيب تطت تأثيف ػٛأُ ٔطيٙي 

ؼـ ٚالغ  ٌي ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌٛؼ، ثفٔطٛـيت ٔؼّٓ تأويؽ ثيٍتفي ٔي ٌٛؼ.ـفتبـ ٔي وٙٙؽ. ٞفٌبٜ ٘ظفيبت ـفتبـي ؼـ ضيٗ آٔٛق
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پيفٚاٖ ايٗ ٘ظفيٝ ٔؼتمؽ ٞىتٙؽ وٝ يبؼٌيفي اق ٘فيك تمّيؽ ٚوفٍٔك ِٛـت ٔي ٌيفؼ ٚ ثالفبِّٝ ـفتبـ ّٔٙٛة تمٛيت ٔي 

پيً ٔي ـٚؼ تب ثٝ ؼـن  ٌٛؼ ٚ يبؼٌيف٘ؽٜ ثفاي ـويؽٖ ثٝ ٞؽف ٔٛـؼ ٘ظف ؼوت ثٝ تٕفيٗ ٔي ق٘ؽ ٚ ؼـ يبؼٌيفي ٌبْ ثٝ ٌبْ

ّٔٙت ثفوؽ ٚ ؼـتٛاِي ٌبْ ٞب ثفاوبن اوتؼؽاؼ ٚ تٛا٘بيي غٛيً پيً ٔي ـٚؼ. ٚ ايٗ ٔؼّٓ اوت وٝ ٍٔػُ ٔي وٙؽ 

 .(1391ؼليمبزٝ ا٘تظبـي اق ٌبٌفؼ ؼاـؼ)ويف،

ػّٕىفؼٞبي  أفٚقٜ يىي اق ٔتؽاَٚ تفيٗ ـٚي ٞبي ضبوٓ ثف ٔؽاـن ٔب ـٚيىفؼ ٞبي تؽـيه غيف فؼبَ ٞىتٙؽ، ايٗ ـٚيىفؼ

ـٚقٔفٜ ٞٓ ؼاغُ ٚ ٞٓ غبـج اق  ا٘ىبٖ وٝ اوتفبؼٜ اق ق٘ديفٜ والٔي آٔٛغتٝ ٌؽٜ ـاؼـثفٔي ٌيف٘ؽ، ٔي تٛا٘ٙؽ ؼـ ق٘ؽٌي

 (.1390ٔؽـوٝ يبفت ٌٛ٘ؽ)ٌؼجب٘ي،

 (1386)فّٕي غب٘ي، انواع رویکردهبی تذریس غیر فؼبل ػببرتنذ از:

 (ـٌٟٚبي ومفا٘ي1 -1

 (٘ظبْ ٔىتجي)ؼـايفاٖ(2-1

 (ـٚي وػٙفا٘ي3-1
 (ـٚي تٛٔيطي4-1

 

 روش سقراطی(1-1     
ومفاٖ تفىف ـا ٔبيٝ ي تؿوبـ ٔي ؼا٘ىت. ا٘ىبٖ ٞب ٍٕٞي ٚخٛؼ ٚ اوتؼؽاؼ ٘يُ ثٝ ضميمت ـا ؼاـ٘ؽ، تٟٙب ثبيؽ ثٝ آٟ٘ب وٕه 

ٌفت ٚ ٌٙٛؼ ٔي  ومفا٘ي ثب ثفـوي ٔمٛالتي ٔثٌُٛؼ تب غٛؼ ـا ؼـيبثٙؽ. ٕٞبٖ ؼِيُ ٔطجٛة ٚالغ ٌؽٜ ثٛؼ. ثفاي ؼـن ـٚي 

تٛاٖ ثٝ زيىتي ـٚي ومفا٘ي ٚ ٔمبْ ٌفتٍٛي ومفا٘ي ثٝ ؼـن ٘ىجي خبيٍبٜ ـٚي ومفا٘ي ٘بيُ ٌؽ. ػّت آ٘ىٝ ومفاٖ ثٝ 

ـٚي ٌفت ٚ ٌٙٛؼـويؽ ٞٓ ػّت ؼـٚ٘ي ؼاٌت ٚ ٞٓ ػّت ثيفٚ٘ي،ٚ أّب ػّت ؼـٚ٘ي آٖ ثٛؼ وٝ ٚي تفىف ـا ٔبيٝ تؿوبـ ٔي 

اؼ ٘يُ ثٝ ضميمت ـا ؼاـ٘ؽ، تٟٙب ثبيؽ ثٝ آٖ ٞب وٕه ٌٛؼ تب غٛؼ ـا ؼـيبثٙؽ .په ؼا٘ىت، ا٘ىبٖ ٞب ٍٕٞي ٚخٛؼ ٚ اوتؼؽ

٘ػجٍبٖ، ٔتفىفاٖ ٚ فالوفٝ ا٘ىبٖ ٞبي ثفتفي ٘يىتٙؽ وٝ ٚيمٌي تفىفؼـ آٖ ٞب ثيً تف ثبٌؽ. ٕٞٝ ي آؼٔيبٖ ػمُ ؼاـ٘ؽٚ ثٝ 

ٔي وٙٙؽ ٚ ثبيؽٕٞيٍٝ آٖ ٞب ـا تؿوبـ ؼاؼ. ؼ٘جبَ ضميمت ٞٓ ٔي ٌفؼ٘ؽ تٟٙب ؼـ ٌؿـ قٔبٖ ٚ ق٘ؽٌي ثٝ وٙت ٞب ٚ آؼاة ػبؼت 

يبؼآٚـي ضميمت، ػّت ؼـٚ٘ي ـٚي آٚـي ومفاٖ ثٝ ٌفت ٚ ٌٛ ثٛؼ.ٚأّب ػّت ثيفٚ٘ي ثٝ ٌفايٗ قٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ضيبت فىفي 

ومفاٖ ٔفثٖٛ ٔي ٌؽ. ومفاٖ ؼـ تبـيع فّىفٝ ثٝ غّٛٔت ٚ زبًِ ثب وٛفىٙبييبٖ ٘بٔجفؼاـ ثٛؼ ثي ٌٕبٖ يىي اق ػّت ٞبي 

 .(1370ؼـن إٞيت ـٚي ومفاٖ، ٔجبـقٜ ثب وٛفىٙبييبٖ ثٛؼ.)پٛـضىيٙي،  اِّي
ؼـ ـٚي ومفا٘ي  پفٚفىٛـ خفاويٕٛ وب٘تبن ٔؼتمؽ اوت وٝ ؼـ ـٚي ومفاٖ ٞير زيكي ثٝ ٔمبْ ٚ ٔفتجٝ پفوً ٕ٘ي ـوؽ.

آٖ ثٛؼوٝ خفيبٖ  ٘فف ٞبي ٌفت ٌٛ ثب ٘فش پفوً، ؼـ پيٕٛؼٖ ٔىيفؼيبِىتيه ٌفيه ٔي ٌٛ٘ؽ،أّب ٞٙف ومفاٖ ؼـايٗ ٔيبٖ

ٔي ٌؽ ٚ ٔي وٌٛيؽ تب اق اٚ افىبـي ـاؼـثبـٜ ي ٔٛٔٛػي  وبــا ثٝ ايٗ ٘طٛ ٞؽايت ٚٔؽيفيت ٔي وفؼٚي ثب وىي ؼاغُ ٌفتٍٛ

 (.1386ثيفٖٚ ثىٍؽ )ٔدتجٛي، 

 نظبم هکتبی)درایراى( (2-1
غب٘ٝ ٞب آٔٛقٌٍبٜ ٞبيي ٍٕٞب٘ي أّب  ٔىتت غب٘ٝ ٞب ثٛؼ٘ؽ. ٔىتت« لبخبـيٝ»اقخّٕٝ ٔفاوك آٔٛقٌي ؼـ لفٖٚ ٔتأغف، ثٝ ٚيمٜ   

وبقٔبٖ ٘يبفتٝ اي ثٛؼ٘ؽ وٝ تؼّيٓ وٛؼوبٖ ؼـ وٙٛش اثتؽايي ٚ ثىيبـ پبييٗ ثٙٛـ ػبْ ٚ آٔٛقي لفآٖ ـا ثٝ ٘ٛـ ٚيمٜ ػٟؽٜ ؼاـ 

ت ثٛؼ٘ؽ. تٛخٝ ثٝ ؼاً٘ ٚآٔٛقي، اق ؼٚـٜ ٞبي ثبوتبٖ ؼـ ايفاٖ قٔيٗ تٍىيُ ٚاضؽٞبي وٛزه ٚپفاوٙؽٜ آٔٛقٌي ؼـلبِت ٔىت

ٚٔؼيت فٛق ـازٙيٗ تِٛيف ٔي ،  غب٘ٝ ثبٞكيٙٝ ٌػّي ٚاؼاٌت ويبش اٍّ٘يىي وٝ ؼـاٚايُ ؼٚـٜ لبخبـيٝ ثٝ ايفاٖ آٔؽٜ ثٛؼ

ٔالٞب يبـٚضب٘يٖٛ ٞىتٙؽوٝ وٛؼوبٖ ـاتؼّيٓ ٔيؽٞٙؽِٚي  ،ؼـتٕبْ ٌٟفٞبٚـٚوتبٞب. ٞير ٌٛ٘ٝ ٔؽاـن ّّٔي ؼـايفاٖ ٘يىت: »وٙؽ

 .(1386، لٙجفي) «ٕٞبًٞٙ ٔي ٌٛؼ،يبي ا٘فبِي وٝ تؼّيٓ ٔي ٌيف٘ؽزٍٍٛ٘ي ا٘دبْ ايٗ وبـ ثيٗ آٟ٘بٚ اِٚ

ٔىتت غب٘ٝ ٞب ؼـ وبؼٜ تفيٗ تؼفيف ،ٔىب٘ي ثٛؼ وٝ ؼـآٖ وٛؼوبٖ ثٝ يبؼٌيفي ؼـن ٚ وٛاؼ ٔي ٍ٘ىتٙؽ ٚ قٖ يب ٔفؼي ثٝ ٘بْ 

ٕ٘ٛؼٜ ٚ ثٝ آ٘بٖ وٛاؼ ٔي  ؼـ لجبَ ؼـيبفت اخفت ٔبٞب٘ٝ اي، ففق٘ؽاٖ غفؼوبَ اففاؼ ـا وفپفوتي« ٔالٔىتت ؼاـ»ٚ« ٔالثبخي»

ٔىتت « وٛوٕبـاِؽِٚٝ»0آٔٛغتٙؽ. ؼـثبـٜ ٚيمٌي ٞبي ٔطُ تطّيُ يب ٔىتت ٘يك تمفيجب ؼـ تٕبْ ٔٙبثغ تٛافك ـأي ٚخٛؼ ؼاـؼ

ٞفوه اق ٞف وبـي ؼـٔب٘ؽٜ ٚ ـا٘ؽٜ ٔي ٌؽ، ؼـ وف وٛزٝ ػؽٜ اي ثسٝ ـا ٔيبٖ ٌفؼٚغبن ٚ »ـا ػجبـت اق ؼوب٘ي ٔي ؼا٘ؽ وٝ 

 (.1388)ـٔبقاؼٜ ّٔه ،« ثٝ آٟ٘ب تؼّيٓ ٔي ؼاؼ ٚ ؼٚؼ خٕغ ٔي وفؼ ٚقثبِٝ ٚ ثػبـ 
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ثٝ ا٘تمبؼ اق اٚٔبع ٘بّٔٙٛة ٚ تأوف ثبـ اختٕبػي آٖ قٔبٖ « ويبضت ٘بٔٝ اثفاٞيٓ ثيه » قيٗ اِؼبثؽيٗ ٔفاغٝ اي ٘يك ؼـ وتبة 

َ٘ٛ ٚ ؼٜ  يي ٘بْ ثفؼ وٝ ضؽٚؼ وي ؾـعايفاٖ پفؼاغتٝ اوت، اٚ اق تٟٙب ٔىتت ؼـ ٌٟف ٌبٞفٚؼ ثبقؼيؽ وفؼ ٚ اق آٖ ثٝ ػٙٛاٖ خب

ؾـع ػفْ ؼاٌت ٚ ٌبٌفؼاٖ آٖ ثفغي ـٚي غبن، ثؼٕي ثفـٚي ٕ٘ؽپبـٜ، زٙؽ ٘فف ٞٓ ثف ـٚي ضّيفٚ خٕؼي ثف ـٚي پبـزٝ 

 .(1386ٌّيٕي ثفاي تؼّيٓ ٍ٘ىتٝ ا٘ؽ)ٔفاغٝ اي، 

ايٗ اتبق ٌبٞي قيف قٔيٙي يب وفؼاثي ٞٓ ؼـ ٔدٕٛع ثبيؽ ٌفت ٔىتت غب٘ٝ ٞب ؼـ اتبلي وٛزه يب ثكـي ؼايف ٔي ٌؽ ٚ ؼـ قيف 

ٚخٛؼ ؼاٌت وٝ ٔؼّٓ يب آغٛ٘ؽ ٔىتت غب٘ٝ، ثفاي تٙجيٝ ٚ ٔدبقات، ٌبٌفؼاٖ ثبقي ٌٛي ٚ تٙجُ ـا ؼـ آٖ ٔطُ، زٙؽ وبػتي 

 (.1386ق٘ؽا٘ي ٔي وفؼ)٘دٕي،

وبِٝ قا٘ٛ ثٝ قا٘ٛي ٌبٌفؼ زٟبـوبِٝ ثب ٔطُّ زٟبـؼٜ »تطّيُ ؼـ ٔىتت ٔطؽٚؼيت وٙي ٘ؽاٌت، زٙبٖ وٝ ٌفتٝ ٌؽٜ اوت: 

 .(1386ٔي ٍ٘ىتٙؽ)فػفايي،« يىؽيٍف ـٚي ضّيف

غّيفٝ ٌبٌفؼي  ا٘تػبة ٔي وفؼ.« غّيفٝ»ؼـ اؼأٝ القْ ثٝ ؾوف اوت وٝ  ثفاي تؽـيه، ٔىتت ؼاـ ؼـ اتبق ففؼي ـا ثٝ ػٙٛاٖ 

ي ؼاؼ. ثٙبثفايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت تيك ٞٛي ثٛؼ وٝ تؼبِيٓ ٔؽـن ـا وفيؼتف يبؼ ٔي ٌففت ٚ ثٝ ٘ٛثٝ غٛؼ آٖ ـاثٝ ؼيٍفاٖ تؼّيٓ ٔ

ثٛؼٜ وٝ ؼـٚن ٔىتت ؼاـ ـ ا ثب قثبٖ وٛؼوب٘ٝ اي وٝ ثفاي ٌبٌفؼاٖ وبؼٜ تف ٚ لبثُ فٟٓ ٘يك ثٛؼٜ « وٕه ٔؼّٓ»غّيفٝ ٘ٛػي

 .(1386)٘دٕي، ؼٚثبـٜ ثيبٖ ٔي وفؼ ٚ ؼـ ػيٗ ضبَ ٘مً ٔجّف يب اـٌؽ أفٚقي ـا ؼاٌت

ٔؼيؽ وىي ثٛؼ وٝ ؼـ وٙبـ ٔؽـن ٔي ٍ٘ىت ٚ ؼـن ٞبي اٚ ـا ثفاي اق ؼيٍف ٍٔبغُ ٟٔٓ ؼـ ٔىتت غب٘ٝ ٔؼيؽ ثٛؼ. 

ٌبٌفؼا٘ي وٝ ٘فٟٕيؽٜ ثٛؼ٘ؽ يب ثٝ ٘ٛػي اضتيبج ثٝ تىفاـ ؼاٌتٙؽ، ثبقٌٛ ٔي وفؼ ٚ ٌبٞي ؼـ ٔٛلغ ِكْٚ ثٝ تؽـيه ٘يك ٔي 

 (.1388پفؼاغت. ٔؼيؽ اق آٖ ٌؿٌتٝ ثٝ وبـ ٘الة ٚ ٔؼّٕبٖ ٘يك ـويؽٌي ٔي وفؼ )ـٔبقاؼٜ ّٔه ،

 روش سخنرانی (3-1
اق ـٚي ٞبيي وٝ وبثمٝ ٘ٛال٘ي ؼـ ٘ظبْ آٔٛقٌي ؼاـؼ، تؽـيه ثٝ ٌيٜٛ وػٙفا٘ي اوت. وػٙفا٘ي ٔؼَٕٛ تفيٗ ـٚي  

آٔٛقٌي اوت وٝ ٕٞٝ ففاٌيفاٖ ـا ثب ٚخٛؼ تفبٚتٟبي ففؼي ؼـ ٌفايٗ يىىبٖ تطت آٔٛقي لفاـ ٔي ؼٞؽ )ٔيفقأطٕؽي، 

تفٟيٓ ٔٙبِت اوتفبؼٜ ٔي ٌٛؼ . پبيٝ ٚ اوبن ايٗ ٌٛ٘ٝ آٔٛقي، اـائٝ ا٘الػبت (. ؼـ آٖ اق ثيبٖ ٌفبٞي ثفاي تٛٔيص ٚ 1387

يه وٛيٝ اق ٘فف اوتبؼ ثٝ ففاٌيفاٖ اوت، ؼـ ايٗ ـٚي ٘ٛػي ا٘تمبَ يبؼٌيفي ٚ ـاثٙٝ ؾٞٙي ثيٗ ٔؼّٓ ٚ ٌبٌفؼ ايدبؼ ٔي 

اق ٘فيك ٌٛي وفؼٖ ٚ يبؼؼاٌت  ٌٛؼ ؼـ ٚالغ اـائٝ ٔفبٞيٓ،اَِٛ ٚضمبيك ثٝ ٘ٛـ ٌفبٞي اق ٘فف ٔؼّٓ ٚ يبؼٌيفي آٖ ٞب

ثفؼاٌتٗ اق٘فف ٌبٌفؼ،اوبن وبـ ايٗ ـٚي ـا تٍىيُ ٔي ؼٞؽ. اق غِّٛيبت ايٗ ـٚي، فؼبَ ٚ ٔتىّٓ ٚضؽٜ ثٛؼٖ 

اوتبؼٚپؿيف٘ؽٜ ٚ غيففؼبَ ثٛؼٖ ٌبٌفؼ اوت، ٔؼّٓ ٚظيفٝ اِّي ـا ثفػٟؽٜ ؼاـؼٚففاٌيفاٖ ثفاي يبؼٌيفي ثبيؽ اق اٚ ا٘بػت وٙٙؽ. 

قٌي، ٕٞىبـي ٚ ـٚاثٗ ٔيبٖ ٌفٚٞي وبٔال ٔؼيف اوت،ثٝ تفبٚتٟبي ففؼي تٛخٝ ٕ٘ي ٌٛؼ، فؼبِيت ٔؼّٓ غٛؼ ؼـ ايٗ ٘ظبْ آٔٛ

ٍٔبـوتي اوت، ٔؼّٓ ِففبً ثف ٔٙبِت ٚ ٔفبٞيٓ وتبة تىيٝ ؼاـؼ ٚ غالِٝ ايٙىٝ وبـ ٔؼّٓ ؼـضىٓ ٔٙجغ ٚ ٔػكٖ ا٘الػبتي، ايٗ 

 .(1386ثبفمي ٚ ٕٞىبـاٖ،  اوت وٝ ا٘الػبت ـا ثٝ ؾٞٗ ففاٌيفاٖ ا٘تمبَ ؼٞؽ )فتبضي

اخفاي ـٚي وػٙفا٘ي غٛاٜ ٔػتّف ٚوٛتبٜ، يب ثّٙؽ ٚ ٘ٛال٘ي، ؼاـاي ٔفاضُ ٚ ثػً ٞبي ٔمؽٔبتي، ٔيب٘ي ٚ پبيب٘ي اوت ٚ 

 ثفاي ثٟفٜ ٔٙؽي ٚ تأثيف ّٔٙٛة ثف ففاٌيفتطت تأثيف ػٛأُ ٔتؼؽؼي اوت. 

 روش توضیحی (4-1

تٛٔيطي اوت أّب ثبيؽ يبؼآٚـ ٌؽ وٝ ـٚي تٛٔيطي ٔتفاؼف ثب ـٚي يىي اق ـٚي ٞبي ٌبيغ آٔٛقٌي ؼـ ايفاٖ ـٚي  

وػٙفا٘ي ٘يىت ِٚي ٔي تٛاٖ آٖ ـا ٔٛاقي ثب آٖ ؼا٘ىت ايٗ ـٚي ثٝ ٔٙظٛـ ا٘تمبَ ٔمؽاـ قيبؼي ا٘الػبت ثٝ ٌفٜٚ وثيفي اق 

ِٛـت ٌفٚع ؼـ آثبـ ٚي اق پيٍٍبٔبٖ ايٗ ـٚي اوت ٚ ثٝ  ٔػب٘جبٖ ؼـ ٔطؽٚؼٜ ي قٔب٘ي وٛتبٜ پؽيؽ آٔؽٜ اوت.ؼيٛيؽ آقٚثُ

 تِٛيف ٌؽٜ اوت:
ـٚي تؽـيه ضبٔف ثىيبـ تأثيفٌؿاـ اوت ِٚي اق وٛي ثفغي اق ايٗ ـٚ وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا اق ٘ظف ؾٞٙي ٔٙفؼُ ٔي وٙؽ »

 پؽيؽآيي ٔؼٙب، ٔىتّكْ لفاـٌففتٗ ٔفبٞيٓ ٚاَِٛ ؼـ»آقٚثُ ؼـ ـؼ ايٗ ا٘تمبؼ ،ػٙٛاٖ ٔي وٙؽ وٝ «. ٔٛـؼا٘تمبؼ لفاـ ٌففتٝ اوت

وبغت ٌٙبغتي اوت ٚايٗ أف ثب ٔىأِٝ ي ٔٙفؼُ ٌؽٖ ؾٞٗ وبقٌبـ ٘يىت. پيً اقآٖ وٝ ٔؼب٘ي ضفظ ٍٚ٘ٝ ؼاـي ٌٛ٘ؽ ثبيؽ 

 .(1388، آلبقاؼٜ)«يبؼٌففتٝ ٌٛ٘ؽ ثفاي ايٗ وبـفؼبَ ثٛؼٖ ؾٞٗ اِكأي اوت

سٙيٗ ثيبٖ ٔي ؼاـؼ وٝ آقٚثُ ػٙٛاٖ ٔي وٙؽ وٝ ايٗ ـٚي ثٝ ؼـن ٚفٟٓ ٚ تؼٕيٓ ٔفبٞيٓ ؼـوٙص ثباليي ٔي ا٘دبٔؽ ٕٞ

 پمًٚٞ ٞبي ا٘دبْ ٌؽٜ ثفتفي ـٚيىفؼٞبي اوتٍبفي ـا ثٝ ـٚي تٛٔيطي تأييؽ ٕ٘ي وٙؽ.

ؼـايٗ ـٚي، ٔؼّٓ ٔٙبِت ؼـوي وتبة، خكٜٚ ٚ غيفٜ ـا ثفاي ؼاً٘ آٔٛقاٖ تٛٔيص ؼاؼٜ ٚ ٔؼّٓ اَِٛ ٚ ٞٓ ـاٜ ضُ ٔىبئُ ـا 

ـت اوت اقٔٙبِت زبپي )وتبة يب خكٜٚ( ٚ يب ثٝ ٚويّٝ ي اـائٝ ٔي وٙؽ ٚ ثٝ ػجبـتي ؼيٍف ـٚي تؽـيه تٛٔيطي ػجب
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وػٙفا٘ي. ايٗ ـٚي تؽـيه ثفاي آٔٛقي ٔفبٞيٓ ٚ ٟٔبـت ٞب ّٔٙٛة اوت ٚ ؼـ ايٗ ـٚي ضيٗ اـائٝ ٔٙبِت ، ٔؼّٓ تالي ٔي 

ـ ٔٛلؼيت ٞبي وٙؽ ٔثبَ ٞب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي قيبؼي ـا تؽاـن ثجيٙؽ تب ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثتٛا٘ٙؽ ٔفبٞيٓ ٚ اَِٛ ـا تؼٕيٓ ؼاؼٜ ٚ ؼ

 .(1388خؽيؽي ثٝ وبـ ٌيف٘ؽ)ٌؼجب٘ي،

يؼٙي ضتي ٘ففؽاـاٖ ايٗ ـٚي تؽـيه ثٝ يبؼٌيفي ٔؼٙي ؼاـ ٚ ؼـ ضؽ تىّٗ اػتمبؼ ؼاـ٘ؽ زفا وٝ يبؼٌيفي ٔؼٙي ؼاـ لبثّيت 

ٛثي وبـثفؼ اَِٛ ٚ ٔفبٞيٓ ؼـ ٔٛلؼيت ٞبي تبقٜ اوت. ؼـ ايٗ ـٚي ٔؼّٓ پيً اق اـائٝ ي تٍفيص ٔٛاؼ ؼـوي خؽيؽ زبـز

ثفاي ػفٔٝ ي ؼـن تؽاـن ٔي ثيٙؽ ٚ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا ٔتٛخٝ آٔٛقي ٔي وٙٙؽ. ايٗ زبـزٛة اٞؽاف آٔٛقٌي ؼـوي، ـٚي 

ثٝ ٔٛٔٛع . ٞب ٚ ٔطتٛاي ٚالؼي يبؼٌيفي ـا ـٌٚٗ ٔي وبقؼ. تٛٔيطبت ٔؼّٓ ؼـضيٗ ؼـن ثبيؽ وبُٔ ٚ ؼاـاي ويفيت ثبٌؽ

ؼٞؽ په اق اـائٝ ٚ تٛٔيص ؼـن تٛوٗ ٔؼّٓ ٘ٛثت ثٝ ففاٌيفاٖ اوت وٝ  اِّي تٕفوكوٙؽ ٚ ٘ىبت ؼٌٛاـ ؼـن ـا ٔدؽؼا تٛٔيص

يبؼٌيفي ٚ آٔٛغتٝ ٞبي غٛؼـا ثبقٌٛ وٙٙؽ.يىي اق ـٚي ٞبي آٔٛقي يبؼٌيفي ؼـ والن ؼـن تٛٔيطي پفوً ؼـ ضيٗ وبـ 

 .(1388ثٟفٍ٘ي، اوت. اق ؼاً٘ آٔٛقاٖ وؤاالت قيبؼي ثپفوؽ ٚ ٚلت قيبؼي ـا ثفاي ٞؽايت ٚ ؼـن ؼاً٘ آٔٛقاٖ ِفف وٙؽ)

اق ٟٕٔتفيٗ ٕ٘ٛؼٞبي ـٚي تٛٔيطي، تٕفوك ثف ا٘تمبَ ٔٙبِت آٔٛقٌي يؼٙي لفاـ ؼاؼٖ ثيٍتفيٗ اِٚٛيت ثف ا٘دبْ تىبِيف 

ػٕؽتب ضفظي ٚ تىٕيُ ٚظبيف ؼـوي،خٟت ؼٞي ٚ وٙتفَ ٔؼّٓ ٔي ثبٌؽ. اق خّٕٝ ٔطبوٗ ايٗ ـٚي ايٗ اوت وٝ ٔي تٛاٖ 

يٓ ـا ثٝ ِٛـت تىفاـٚ ثبق ٌٙبوي وّٕبت ٚ ٔطفٛظبت ثٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثيبٔٛق٘ؽ ٔدٕٛػٝ وبّٔي اق ضمبيك، اَِٛ ٚ ٔفبٞ

ٞفزٙؽ ٔطؽٚؼيت ايٗ ـٚي آٖ اوت وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔٙبِت ـا ، ضبٔف ٚ آٔبؼٜ ؼـيبفت ٔي وٙٙؽ ٚ وٍف ضمبيك فؼبَ 

ي ٌٛؼ ثٝ قٚـ تٕفيٗ ٚ ٘يىت ٚ ِؿا يبؼٌيفي وٙطي اتفبق ٔي افتؽ ٚ ؼاً٘ آٔٛق ٘بزبـ اوت ٔٙبِجي ـا وٝ ثٝ ٚي ػفٔٝ ٔ

 تىفاـ ثٝ ؾٞٗ ثىپبـؼ)ٕٞبٖ(.

ؼـاؼأٝ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ٘تيدٝ ٌيفي ٕ٘ٛؼ وٝ ؼـ آٔٛقي ٞبيي وٝ ثٝ ـٚي غيففؼبَ ِٛـت ٔي ٌيفؼ وٛؼوبٖ لٙؼب تٛاِي 

ٝ ضفٚف اِفجب ـا يبؼ ٔي ٌيف٘ؽ ٔدجٛـ ٞىتٙؽ ففَٔٛ ٞب ـا ضفظ وٙٙؽ أب زٝ ايٗ ػُٕ غٛة تّمي ٌٛؼ ٚ زٝ ثؽ، ؼـ ٔمبيى

ثبٞؽف ٞبي ٚويغ آٔٛقٌي فبلؽ اِبِت يب ٔفٚـت ثٝ ٘ظف ٔي ـوؽ. تٛاِي اِفجب زيكي ٘يىت وٝ ؼـ يبؼٌيفي غٛا٘ؽٖ خبي 

ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ففَٔٛ ٞب ـا ثٝ آوب٘ي ؼـ ٔٙبثغ ٚ ٔفاخغ ٔي تٛاٖ پيؽا وفؼ. اٌف زٝ تؼؽاؼ ٔؼؽٚؼي اق ٔفثيبٖ ٕٔىٗ اوت ثٍٛيٙؽ 

يٗ اوت وٝ آٖ وبـ ثي إٞيتي اوت، ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثبيؽ ؼاً٘ ٚ تٛا٘بيي فىفوفؼٖ ضفظ وفؼٖ ثؽ ٘يىت ثٝ ٘ٛـ وّي ٘ظف ثف ا

ـا وىت وٙٙؽ ٚ ايٗ ٞؽف ٞب ؼـثف٘بٔٝ ٞبي آٔٛقٌي أفٚقي ٌؽيؽاً تأويؽ ٔي ٌٛؼ. ؼـ ٔؽاـن آٔفيىبيي ٕٞيٍٝ ٚٔغ ثؽيٗ 

اقثفغٛا٘ي، ٔٙبِت والٔي آٔٛغتٝ ٔٙٛاَ ٘جٛؼٜ اوت ٘يٓ لفٖ پيً وبـ ضفظ وفؼٖ والٔي غيّي قيبؼ ثٛؼٜ اوت ؼاً٘ آٔٛقاٖ 

ٌؽٜ ـا تٕفيٗ ٔي وفؼ٘ؽ.ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ ضفظ وفؼ٘ىالٔي ٞٙٛق ٞٓ ؼـ ثىيبـي اق ٘مبٖ خٟبٖ ثٛيمٜ ؼـ وٍٛـٞبي آويبيي ٚ تب 

 .(1388ضؽي ؼـ اـٚپب تأويؽ ٔي ٌٛؼ)ٌؼجب٘ي،

تالي ٔي وٙٙؽ ٚ  "ضبفظٝ"ٛيت ـٚي ٞبي فؼّي ٔب ثيٍتف ثفاي ا٘جبٌتٗ ؾٞٗ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ٔٙبِت تىفاـي ٚ ٕٞسٙيٗ تم

ٔي ثبٌؽ ؼٚـ افتبؼٜ اوت. ؼـ آٔٛقي ٚ پفٚـي ٔتىي ثٝ ضبفظٝ وٝ ثطث وٕتفي ؼـ والن ثٝ  "تفىف "اق ٞؽف اِّي غٛؼ وٝ

ٔٙظٛـ ثبالـفتٗ ٌبغت ٚ لؽـت ؼـن ؼاً٘ آٔٛقاٖ ِٛـت ٔي ٌيفؼ، ٕٔىٗ اوت ففاٌيفاٖ ثٝ آقٖٔٛ ٞب پبوع ِطيص ثؽٞٙؽ 

ٕٞسٙيٗ پيبلٜ ؼـ تمىيٓ ثٙؽي ـٚي ٞبي آٔٛقٌي، اق ـٚي آٔٛقي  (.1376ٖ ٞب ٌىٛفب ٍ٘ٛؼ)پبـوب،ِٚي اوتؼؽاؼٞبي ؾاتي آ

غيففؼبَ ثٝ ػٙٛاٖ ـٚي ٞبي تمفيفي)فؼُ پؿيف( يبا٘تمبَ ٔؼّٛٔبت تٛوٗ ٔؼّٓ وٝ ثفاُِ التؽاـٔتىي اوت يبؼ ٔي وٙؽ ٚي 

جيٝ ٚ ٔدبقات ،ؼـن ٔي غٛا٘ؽ. ؼـ ايٗ ٘ظبْ ٕٞىبـي اؾػبٖ ؼاـؼ ؼـ ايٗ ـٚي ، وٛؼن ا٘بػت ٔي آٔٛقؼ ٚ ثٝ غب٘ف ففاـ اق تٙ

ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ٔؼّٓ ثٝ وُ والن آٔٛقي ٔي ؼٞؽ. ثٝ ٘ظف اٚ، ؼـ ـٚي ٞبي غيف فؼبَ ثٝ ٌػّيت وٛؼن ٚ تفبٚت ٞبي ػمّي 

 (.1393اففاؼ تٛخٟي ٕ٘ي ٌٛؼ ٚ ايٗ غٛؼ، ثٝ ففًٞٙ ففؼي ٍ٘فٚ وٙطي ٔٙتٟي ٔي ٌٛؼ)ٌؼجب٘ي،

ٛاٖ وفؼ وٝ ؼـ ػّف ضبٔف يبؼٌيفي وٙتي، خٛاثٍٛي ٘يبقٞبي ففاٌيفاٖ ٘يىت. ٞفوبِٝ تؼؽاؼ لبثُ ٕٞسٙيٗ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙ

تٛخٟي اق ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚ ؼاٍ٘دٛيبٖ ثٝ ؼِيُ ٌيٜٛ ٞبي يبؼؼٞي وٙتي ثب افت تطّيّي ٔٛاخٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ غىبـت ٞبي 

يبؼٌيفي وٙتي،اـائٝ ا٘الػبت ثٝ ففاٌيفاٖ  قيبؼي ـا ثف خبٔؼٝ تطٕيُ ٔي وٙؽ. ؼـ وُ ٔي تٛاٖ ٌفت وجه اوبوي يبؼؼٞي ٚ

 (.1389غيف فؼبَ اوت)غٛيي ٘ماؼ،

ثبٞٓ ِطجت »،«وفت ثٝ وبـ غٛؼت ثبٌؽ»ؼـ والن ٞبيي وٝ ثٝ ـٚي ٞبي وٙتي اؼاـٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ثٝ ٞف ففاٌيف ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ

ؼـ ٘ظف ؼيٍفاٖ تٙبلٓ ؼاـؼ)ـوتٍبـ  ٚ... ؼـ ضبِي وٝ ايٗ ـٚي آٚـؼ ثب ٘يبق اوبوي ثٍف ثٝ تؼّك ؼاٌتٗ ٚ ثب إٞيت ثٛؼٖ«٘ىٙيؽ

 (.1386ٚ ّٔىبٖ،

ؼـ زٙيٗ ٌفايٙي قٔيٙٝ ٞبي القْ ثفاي ـٌؽ اختٕبػي ٌػّيت ٌبٌفؼاٖ ففاٞٓ ٕ٘ي ٌٛؼ ٚ ضتي پيٍففت تطّيّي ٚ ـٌؽ 

فىفي ٌبٌفؼاٖ ٘يك اق تأثيفات ٘بّٔٙٛة ايٗ ٌفايٗ ثي ّ٘يت ٕ٘ي ٔب٘ؽ، ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ أفٚقٜ ٔٛٔٛع ـٚي ٞبي آٔٛقٌي 

http://www.johi.ir/


 3 -46، جلد سوم، ص 3531، بهار 35، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
بَ ٚ يبؼٌيف٘ؽٌبٖ فؼبَ خبيٍبٜ ٚيمٜ اي ؼـ ٔجبضث تفثيتي پيؽا وفؼٜ اوت. اِجتٝ القْ ثٝ ؾوف اوت وٝ ػٛأُ ٔتؼؽؼي ٔب٘غ فؼ

ـٌؽ اختٕبػي ٚ پيٍففت تطّيّي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔي ٌٛؼ وٝ ـٚي ٞبي آٔٛقٌي غيف فؼبَ يىي اق ايٗ ػٛأُ اوت 

 .(1388)وفأتي،

قٔب٘ي وٝ يه  ٔثالً، ي اقففايٙؽتؽـيه ٔي تٛاٖ اقـٚي ٞبي غيف فؼبَ اوتفبؼٜ وفؼأب القْ ثٝ ؾوف اوت وٝ ؼـٔٛلؼيت ٞبي

ٔٛٔٛع خؽيؽ ثٝ والن ٔؼففي ٔي ٌٛؼيب ٍٞٙبْ تبويؽ ثف٘ىبت ٟٔٓ ؼـن ٚيب ٍٞٙبْ ٘تيدٝ ٌيفي پبيب٘ي ٕٚٞيٙٙٛـٍٞٙبٔي وٝ 

ٝ ـؼ وبُٔ ـٚيىفؼٞبي غيففؼبَ ؼـ ٚالغ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙٛاٖ وفؼو.ثبيؽتٛٔيطبتي ؼـٔٛـؼٌىُ ٞبٕٚ٘ٛؼاـٞب ثيبٖ ٌٛؼ

٘يكؼـوت ٘يىت ثّىٝ ٔي تٛاٖ ثبتّفيك آٖ ثبـٌٟٚبي ؼيٍفي وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٘مً ثيٍتفي ؼـففايٙؽيبؼؼٞي ـ يبؼٌيفي 

 .(1389ؼاـؼاوتفبؼٜ ؼـوت ٚثٝ خبيي وفؼ )غالْ قاؼٜ،

 

 رویکردهبی فؼبل تذریس

أفٚقٜ ثىيبـي اق ٘فاضبٖ ٚ ٔىئٛالٖ ثف٘بٔٝ ـيكي ؼـ آٔٛقي ٚپفٚـي اق ٌيٜٛ ٞبي ـايح تؽـيه ـأي ٘يىتٙؽ. ٚ ثؽيٗ   

وجت اق ٘ٛآٚـي ٚ ٌ٘ٛفايي ؼـ ايٗ قٔيٙٝ ، اوتمجبَ ٔي وٙٙؽ. وبـائي ـٚي ٞبيي ٘ظيفوػٙفا٘ي، ا٘تمبَ ا٘الػبت اق ٔؼّٓ ثٝ 

بت وٝ ٌبِٛؼٜ ـٚي ٞبي وٙتي تؽـيه اوت، ٔؽت ٞبوت ٔٛـؼ ايفاؼ ٚ پفوً ؼاً٘ آٔٛق ٚثٝ يبؼوپبـي ٚ تأويؽ ثفٔطفٛظ

لفاـ ٌففتٝ اوت. ثفاي خجفاٖ وٕجٛؼٞبي ايٗ ٌٛ٘ٝ ـٚي ٞب، ػؽٜ اي اق ٔتػّّبٖ اوتفبؼٜ اق ٚوبيُ خؽيؽ آٔٛقٌي ٔب٘ٙؽ 

ٚي ٞبي ثطثي ٚ پفوً ٚ فيّٓ، ؼيتبٌٛ، تػتٝ ٌٕٞٛٙؽ ٚ فبيُ ٞبي ؼيؽاـي ٚ ٌٙيؽاـي ـا تِٛيٝ ٔي وٙٙؽ ٚ ػؽٜ اي ؼيٍف ـ

 .(1387پبوع ٚ ا٘دبْ آقٔبيً ٞبي ا٘ففاؼي ٚ ٌفٚٞي ـا خبٍ٘يٗ ـٚي ٞبي لجّي وفؼٜ ا٘ؽ)اضٕؽي،

ـٚي ٞبي فؼبَ تؽـيه ثٝ ـٚي ٞبيي اٌبـٜ ؼاـؼ وٝ ثتٛا٘ؽ فؼبِيت ٞبي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا تمٛيت ٚ يبؼٌيفي ـا ثٝ يه خفيبٖ 

وٝ ؼٞٝ اغيف تٛخٝ ثىيبـي ـا ثٝ غٛؼ خّت وفؼٜ اوت، ايٗ ٘ٛع يبؼٌيفي (وٝ ؼـ 1387ؼٚ وٛيٝ تجؽيُ ٕ٘بيؽ)فّٕي غب٘ي 

ٚويّٝ اي ثفاي تمٛيت ٟٔبـتٟبي تفىف غالق ٚ اـتمبي وٙص يبؼٌيفي اوت ٚ خبٍ٘يٙي اوت ثفاي ٌفٜٚ ثٙؽي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثف 

بؼٜ وفؼٍ٘بٖ ثفاي ايفبي ٘مً اوبن تٛا٘بيي ٞبيٍبٖ ٚ ٚويّٝ اي اوت ثفاي ثٟجٛؼ ـٚاثٗ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٘ماؼٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ آٔ

 .(2012ؼـ فؼبِيت ٌفٚٞي)اوالٚيٗ،

اٞؽاف ٟٔٓ ٞف تدفثٝ ٞبي آٔٛقٌي ػجبـتٙؽ اق افكايً ٍٔبـوت ؼاً٘ آٔٛقاٖ، يبؼٌيفي ٚ ـٔبيت. يبؼٌيفي ٍٔبـوتي ثف 

إٞيت ٍٔبـوت ؼـ ٌفٜٚ ٞب، وٝ ٔي تٛا٘ؽ ثفاي يبؼٌيفي، وىت ؼاً٘ ٚ ا٘الػبت ٔفيؽ ٔتٕفوك ٌٛؼ تٛخٝ 

 (.2012ؼ)تف٘ىپب٘ؽـ،ؼاـ

ؼـ ايٗ ـٚيىفؼففاٌيف ٚ ػاليك ٚ تٛإ٘ٙؽي ٞبي اٚ ؼـ ٔفوك تٛخٝ لفاـ ؼاـؼ ٚ ٔؼّٓ تالي ٔي وٙؽتب تٛا٘بيي ففاٌيفاٖ ـا تمٛيت  

وٙؽ. ٔؼّٓ ٍٞٙبْ تؽـيه اق ٚوبيُ ٚ أىب٘بت آٔٛقٌي قيبؼي اوتفبؼٜ ٔي وٙؽٚ يبؼٌيفي ٔؤثفـا اق ٘فيك تٕفيٗ ٞب ٚ 

ثٝ ػٟؽٜ ففاٌيفاٖ ٔي ٌؿاـؼ ٚ آ٘بٖ ـاؼـ تطمك اٞؽاف ٚيبؼٌيفي ٔفبٞيٓ ؼـن ؼغبِت ٔي ؼٞؽ. ٔؼّٓ، ـإٞٙب فؼبِيتٟبي ٔتٙٛع 

ٚ ٞؽايت وٙٙؽ ٞبي اوت وٝ پب ثٝ پبي ففاٌيف ٔىيفآٔٛقٌي ـا ٘ي ٔي وٙؽ ٚ ثٝ اٚ وٕه ٔي وٙؽ تب ؼـن ـا ثٝ ٘ٛـ ػٕيك ٚ 

 (.1386اق ـٚي ػاللٝ يبؼثٍيفؼ )ِفٛي،

وبـٌٙبوبٖ تؼّيٓ ٚ تفثيت، ؼاً٘ آٔٛقا٘ي وٝ اق ٘فيك يبؼٌيفي فؼبَ ثٝ يبؼٌيفي ٔي پفؼاق٘ؽ ٘ٝ تٟٙب ثٟتف ٕٞسٙيٗ ثٝ اػتمبؼ 

ففا ٔي ٌيف٘ؽ ثّىٝ اق يبؼٌيفي ِؿت ثيٍتفي ٔي ثف٘ؽ . قيفا ثٝ خبي ايٗ وٝ ٌٙٛ٘ؽٜ ِفف ثبٌٙؽ فؼبال٘ٝ ؼـ خفيبٖ يبؼٌيفي 

 .(1388٘ٙؽ)وفأتي،ٍٔبـوت ٔي وٙٙؽ ٚ غٛؼ ـا ٔىئَٛ يبؼٌيفي غٛيً ٔي ؼا

ٕٞسٙيٗ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙٛاٖ وفؼ وٝ ؼـ ـٚيىفؼٞبي فؼبَ يبؼٌيفي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔفبٞيٓ ـا ؼـ ثبالتفيٗ وٙص يبؼٌيفي ٔي 

 (.2013آٔٛق٘ؽ ٚ آٔٛغتٝ ٞبيٍبٖ ـا ثٝ وبيف ٕٞتبيبٍ٘بٖ ا٘تمبَ ٔي ؼٞٙؽ) ٞفٔبٖ،

ي يبثؽ وٝ اففاؼ ٌفٜٚ، ٞٓ يبؼٌيفي ٌػّي ٌبٖ ـا اـتمب ؼٞٙؽ ٚ اِجتٝ القْ ثٝ ؾوف اوت وٝ يبؼٌيفي قٔب٘ي ؼـ ٌفٜٚ ٞب ٔؼٙب ٔ

ٞٓ ٘تبيح يبؼٌيفي ٕٞتبيبٍ٘بٖ ـا ؼـ ٘ظف ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ. اق ٘ظف ٔفٟٛٔي ـٚيىفؼ ٞبي فؼبَ ـيٍٝ ؼـ ٘ظفيٝ ٚاثىتٍي ٔتمبثُ 

ٙٙؽ وٝ اٞؽاف ٍٔتفوي اختٕبػي ؼاـؼ. ثف اوبن ايٗ ٘ظفيٝ، ٕٞىبـي قٔب٘ي ثيٍتفيٗ تأثيف ـا ؼاـؼ وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـن و

ؼاـ٘ؽ ٚ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف ففؼي ٘يك ٚاثىتٝ ثٝ الؽأبت ٌفٜٚ اوت ؼـ زٙيٗ ٌفايٙي ؼاً٘ أٛقاٖ ثب اوتفبؼٜ اق ٘تيدٝ ٌيفي 

ٞبي يىؽيٍف ٚ ؼـ ٘ظف ٌففتٗ اوتؽالَ ٞب ٚ ؼيؽٌبٜ ٞبي ؼيٍفاٖ ٚ ثب ثٝ زبًِ وٍيؽٖ آٖ ٞب ثٝ وٍف ؼيؽٌبٜ ٞبي ثٟتفي 

 (.2013ييّؽيك، ٘بئُ ٔي ٌٛ٘ؽ)ثىبن ٚ

ؼـتبـيع تؼّيٓ ٚ تفثيت ٘ٛيٗ، تأويؽ ثف پفٚـي وبقٔبٖ ٌٙبغتي غالق ٚ خىتدٌٛف ـا اق ٘فيك ـٚيىفؼٞبي فؼبَ تؽـيه ـا 

ٚ خبٖ ؼيٛيي ـؼيبثي وفؼ. ثف اوبن ايٗ ٌيٜٛ ا٘ؽيٍٝ په اق ؼيٛيي اِالش ٌفا٘ي  ٔي تٛاٖ ؼـ اؼيٍٝ ٞبي فّىفي ٚيّيبْ خيٕك
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تفيه، ٞبزيٗ، پيبلٜ، ثفٚ٘ف، ٌٛآة ثٝ اٌىبَ ٌٛ٘بٌٖٛ تغييفاتي ؼـ ثف٘بٔٝ ٞبي ؼـوي ٚ ـٚي ٞبي ٕٞسٖٛ ٔٛ٘تٝ وٛـي، ويّپب

تؽـيه ٚ اـقٌيبثي ايدبؼ وفؼٜ ا٘ؽ ايٙبيؽٜ ٞب ٚ ٌفايً ٞب ثٛيمٜ ؼـ ٘يٕٝ ي ؼْٚ لفٖ ثيىتٓ ثب ٘فاضي ثف٘بٔٝ ٞبيي ٔب٘ٙؽ ثف٘بٔٝ 

ٌفت ثيً اقٕٞٝ ثٝ إٞيت ـٚي ٞبي فؼبَ پي ثفؼٜ ثٝ  ٞبي ٔي تٛاٖ ٌفت پيبلٜ اقخّٕٝ وىب٘ي اوت وٝ ٌبيؽثتٛاٖ

وبـٌيفي آٖ ـا تِٛيٝ ٕ٘ٛؼٜ اوت. ٚي ٔؼتمؽ اوت وٝ ـٚي ٞبي تؽـيه فؼبَ ٘ٝ تٟٙب وبــا ثٝ غٛؼپفوتي آٔيػتٝ ثب ثي 

فٚٞي ثٙؽٚثبـي ٕ٘ي وٍب٘ؽ، ثّىٝ پفٚـي إ٘جبٖ ؼـٚ٘ي ٚ وًٌٛ اـاؼي ـا ٔٛخت ٔي ٌفؼؼ، ثٝ ٚيمٜ ٚلتي وبـ ففؼي ثٝ وبـٌ

 (.1387تٛأْ ٔي ٌٛؼ)ويف،

اق قاٚيٝ ؼيٍف ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙٛاٖ وفؼ وٝ ـٚيىفؼٞبي فؼبَ ؼـ تؽـيه ثفٌففتٝ اق ٘ظفيٝ ٞبي ا٘ىبٖ ٌفا وٝ ثفخٙجٝ ٞبي 

ا٘ىب٘ي، ػٛا٘ف ٚ اـتجبٖ ٞبي ثيٗ اففاؼ ؼـ ٔطيٗ ٔؽـوٝ تىيٝ ؼاـؼ  التجبن ٌؽٜ اوت . ايٗ ٘ظفيٝ ٞب ؼـ ٔطيٗ آٔٛقٌي ثف 

اـتجبٖ ثيٗ ٔؼّٓ ٚ ٌبٌفؼ پبفٍبـي وفؼٜ، ٚ ؼاً٘ آٔٛق ـا ففؼي ٔػتبـ ٔي ؼا٘ٙؽ وٝ ٔطٛـآٔٛقي لفاـٔي ٌيف٘ؽ. ايٗ إٞيت 

ٔٙفش ٌؽٜ ٔؼتمؽ٘ؽ وٝ ٔؼّٕبٖ ثبيؽ ٔطيٙي ٌفْ  ٘ظفيٝ ٞب وٝ ثفٌففتٝ اق٘ظفيٝ ٞبي آثفاٞبْ ٔبقِٛ،وبـَ ـاخفق ٚ آـتٛـ وٕجك

 .(1389ايٙىٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثتٛا٘ٙؽ ثفـوي ٚ تطميك وفؼٜ ٚ ـٌؽ ٕ٘بيٙؽ)ٍٔبيػي ـاؼ،ٕٞفاٜ ثب إ٘يٙبٖ ٚ اػتمبؼ ففاٞٓ وٙؽ، تب 

 (1388)آلبقاؼٜ، انواع رویکردهبی تذریس فؼبل:

 ( ـٚي ثبـي ٔغكي1-2

 ( ثؽيؼٝ پفؼاقي  2-2

 ( ضُ ٔىئ3-2ّٝ

 ٍٔبٚـٜ اي -( غيف ٔىتمي4-2ٓ

 (ايفبي ٘م5-2ً

 (ٌفؼي ػّٕي6-2

 ( وبٌٍٚفي7-2

 يّٝ ـايب٘ٝ( آٔٛقي ثٝ ٚو8-2

 ( ثطث ٌفٚٞي9-2

     (تؽـيه ففايٙؽي10-2

 ( ثيبٖ فىف11-2

 (ـٚي ٔجتٙي ثف غالليت12-2

 ( ـٚي ٕٞيبـي13-2

 
 روش ببرش هغسی -

يىي اق خؽيؽتفيٗ ـٚي ٞبي تؽـيه ٍٔبـوتي اوت وٝ ثٝ ؼالئُ ٌفايٗ ٚ فٛايؽ ٔٙطّف ثٝ ففؼ آٖ ٘ٝ تٟٙب ؼـ ٔؽاـن ثّىٝ 

ٔيالؼي( ثفاي ضُ 1998) اوتفبؼٜ اق آٖ ٔتؽاَٚ ٌؽٜ اوت. ايٗ ـٚي تٛوٗ اِىه اوجٛـٖؼـ خّىبت ٔؽيفيتي ٟ٘بؼٞب ٘يك 

والوي ٘يك يبؼ ٔي ٌٛؼ . ؼـ تؼفيف ايٗ ـٚي زٙيٗ  ٍٔىُ ٔؽيفيتي ٔؼففي ٌؽ ٚ أفٚق اق آٖ ثٝ ػٙٛاٖ يه ـٚي تؽـيه

ّي ـا ثيبثٙؽ، ؼـ ايٗ ـٚي تىٙيه ثفٌكاـي يه وٙففا٘ه وٝ ؼـ آٖ وؼي ٌفٜٚ ثف ايٗ اوت تب ـاٜ ضُ ٍٔػ»آٔؽٜ اوت:

ٚ اُِ ثٝ ػٙٛاٖ پبيٝ ٔٙفش ٔي په ؼـ ايٗ ـٚي ؼ«٘ظفات ؼـ خٕغ ثٙؽي ثؽٖٚ وٓ ٚ وبوتي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ.

 :(1388)آلبقاؼٜ،ٌٛؼ

 (تٙٛع ٘ظفات وٝ ثبػث فؼبَ ٌؽٖ لىٕت غالق ؾٞٗ ٔي ٌٛؼ.1

 (ثبالـفتٗ وٕيت ثبػث ثبالثفؼٖ ويفيت ٔي ٌٛؼ.2
 ردازیروش بذیؼه پ -

اق ثٙيبٖ ٌؿاـاٖ ايٗ ـٚي 4يىي اق ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ تؽـيه اوت وٝ تأويؽ قيبؼي ثفپفٚـي غالليت ؼـ ٌفٜٚ ؼاـؼ. ٌٛـؼٖٚ

اوت وٝ ثب٘فش ٘ظفيبت خؽيؽ ؼـ ٔٛـؼ غالليت اػتمبؼات وٙتي ؼـ ٔٛـؼ آٖ ـاٌىىت. اٚ ثف غالف ٌؿٌتٍبٖ وٝ غالليت ـا 

يبؼؼاؼٖ ٚ يبؼٌففتٗ ٔؼففي وفؼ. اٚ ٕٞسٙيٗ ػٙٛاٖ ؼاٌت وٝ فؼبِيت ٞبي  يه أف وبٔال ؾاتي ٔي ؼا٘ىتٙؽ، آٖ ـا لبثُ

تٛخٝ ثٝ ؼٚ ٘ىتٝ ي قيف ثفاي اثف ثػٍي ايٗ ـٚي  (.1387ٌفٚٞي اق ثٟتفيٗ ـاٜ ٞبي پفٚـي غالليت  اوت )غٛيي ٘ماؼ،

 تؽـيه ٔفٚـي اوت:

 قاؼي ٔي تٛا٘ؽ غالليت ـا ثبال ثجفؼ.ٔؼّٓ ٘جبيؽ آففيًٙ ٞب ٚ ليبن ٞبي ٌبٌفؼاٖ ـا تطت تأثيف لفاـؼٞؽ ٚ ؼاؼٖ آ 
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  ٝاخفاي ايٗ ـٚي ثىتٝ ثٝ ؼاٌتٗ تٛا٘بيي ٞبي غبِي ؼـ ؼاً٘ آٔٛقاٖ اوت ٚ ٔؼّٓ لجُ اق ا٘تػبة ايٗ ـٚي ثبيؽ ث

 ـٌؽ ؾٞٙي ؼاً٘ آٔٛقاٖ غٛؼ تٛخٝ وٙؽ.

ي ثفٚق ٕ٘ي وٙؽ، غالليت لبثُ اق ٍ٘بٜ ـٚي تؽـيه ثؽيؼٝ پفؼاقي غالليت تبثؼي اق ٌفايٗ، الؽاْ ٚ تفىف اوت، غالليت ٘بٌٟب٘

 (.1395تٛوؼٝ ٚ يبؼٌيفي اوت. )ضبفظي ٘ماؼ، 

 روش حل هسئله -

  ايٗ ـٚي يىي اق ـٚي ٞبي ٍٔبـوتي ؼـ تؽـيه اوت وٝ وبـثفؼ قيبؼي ؼاـؼ. ٌفزٝ ثفغي ايٗ ـٚي ـا ثيٍتف ثب اٍِٛي     

 ثٝ ِٛـت ٌفٚٞي ٔؤثفتف اق اٍِٛي ا٘ففاؼي آٖ اوت ا٘ففاؼي وبقٌبـ ؼا٘ىتٝ ا٘ؽ، ِٚي تدفثٝ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ وبـثفؼ ايٗ ـٚي

 .(1387)اوؽقاؼٜ،اوىٙؽـي،

ضُ ٔىئّٝ ففايٙؽي اوتجفاي وٍف، تٛاِي ٚ تفتيت ـاٜ ٞبيي وٝ "(: 1387ؼـتؼفيف ـٚي ضُ ٔىئّٝ زٙيٗ آٚـؼٜ ا٘ؽ)ِفٛي،

خٛاة إٞيت ٘ؽاـؼ ثّىٝ  په ثبيؽ تٛخٝ ؼاٌت وٝ ؼـففايٙؽ ضُ ٔىأِٝ فمٗ "ثٝ يه ٞؽف يب يه ـاٜ ضُ ٔٙتٟي ٔي ٌٛ٘ؽ.

 ففايٙؽ ـويؽٖ ثٝ آٖ ٘يكٔٛـؼ تٛخٝ اوت.

 ؼـ ايٗ ـٚي ثٝ ؼٚ ٔٛـؼ ثبيؽ تٛخٝ قيبؼ ٌٛؼ:

 (تدبـة لجّي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚ ايدبؼ ٌفايٙي ثفاي ففاغٛاٖ آٖ ٞب .1

 (ـويؽٖ ثٝ ـاٜ ضّي وٝ لجال ثفايففؼ ٘بٌٙبغتٝ ثٛؼٜ اوت .2

 ٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ثبؾوف آٖ ٞب ٔىأِٝ ـاـٌٚٗ تف ٔي وٙيٓ :ؼـ ٔٛـؼ ٔفاضُ ـٚي ضُ ٔىأِٝ ؼٚ ٘ظفيٝ ٟٔ

 (:1387ٔفضّٝ ـا ثفاي ضُ ٔىأِٝ ٔؼففي ٔي وٙؽ)ِفٛي، 5ؼيٛيي  (نظریه و دیذگبه جبى دیویی :1

 (ٍٔػُ وفؼٖ ٔىأ1ِٝ

 ( ضؽن قؼٖ ٚ يب ٍٔػُ وفؼٖ ػُّ ٔىئ2ّٝ

 ( ؼـ٘ظف ٌففتٗ تٕبْ ـاٜ ضُ ٞبي ٕٔى3ٗ

 ٛخٝ ثٝ ٔٛلؼيت ٔىأِٝ( ا٘تػبة ثٟتفيٗ ـاٜ ضُ ثب ت4

 ( اخفاي ـاٜ ضُ ا٘تػبثي ٚ ٘تيدٝ ٌيفي5

 ٔفضّٝ اوبوي ثفاي ضُ ٔىأِٝ ؼـ ٘ظف ٔي ٌيفؼ: 4پِٛيب  (هذل جورج پولیب:2

(ٔفضّٝ ؼـن ٚ فٟٓ ٔىأِٝ وٝ ؼـ ايٗ ٔفضّٝ ؼاؼٜ ٞب ٚ غٛاوتٝ ٞب ي ٔىأِٝ ٚ ـاثٙٝ ي ثيٗ آٖ ٞب ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٔي 1

 ٌيفؼ

 ٌبُٔ ا٘تػبة ـاٞجفؼ ٞب ٚ اوتفاتمي ٞبي ٕٔىٗ اوت. (ٔفضّٝ ٘فش ـيكي و2ٝ

 (ضُ ٔىأِٝ ثب اوتفبؼٜ اق ـاٞجفؼٞبي ا٘تػبة3

 (ٍ٘بٜ ثٝ ػمت وٝ ايٗ ٔفضّٝ ٔبٞيت ففاٌٙبغتي ؼاـؼٚؼـآٖ ثٝ ثفـوي ٔفاضُ ٘ي ٌؽٜ ثفاي ضُ ٔىأِٝ ٔي پفؼاقؼ.4

 هطبوره ای -روش غیر هستقین   -

يبؼٌيفي اق٘فيك ٍٔبٚـٜ ـايبؼٌيفي ثٝ ٌيٜٛ غيفٔىتميٓ ٞٓ ٘بٔيؽٜ ا٘ؽ.اق ايٗ ـٚ، يبؼٌيفي اق٘فيك ٍٔبٚـٜ ثٝ ٔثبثٝ يه       

يبؼٌيفي تّمي ٔي ٌٛؼ وٝ ا٘ؽيٍٝ ٞبي وبـَ ـاخفقثٝ ػٙٛاٖ ثٙيبٖ ٌؿاــٌٍٕٚبٚـٜ اي ٚيمٜ، ـٕٞٙٛؼٞبي  –ـٚي تؽـيه 

٘ؽ ٚ آ٘سٝ ؼـ فّىفٝ ٚ تىٙيه ٞبي ٍٔبٚـٜ اي وبـَ ـاخفقآٔؽٜ اوت ، اٍِٛي تؽـيه ثىيبـ اثف ٌؿاـي ثفاي يبؼٌيفي ٔي ٕ٘بيب

غيف ٔىتميٓ ـا وٝ غب٘ٛاؼٜ ؼـ اٍِٛي تؽـيه لفاـٔي ٌيفؼ پًٌٛ ؼاؼٜ ٚ پٍتيجب٘ي ٔي وٙؽ. يىي اق ٟٔٓ تفيٗ وبـثىت ٞبي 

اوت ٚ ٔؼّٓ تالي ٔي وٙؽ ؼاً٘  "ـاوؽ"اٍِٛي تؽـيه يبؼٌيفي ٍٔبٚـٜ اي يب غيف ٔىتميٓ قٔب٘ي اوت وٝ والن ثىيبـ

 .(1389)ثٟفٍ٘ي، آٔٛقاٖ ـا ثٝ ٞف ليٕتي ٌؽٜ اق ٘فيك ؼاؼٖ تٕفيٗ ٚ ػفٔٝ ٔٙبِت ؼـوي ثٝ ضفوت ؼـآٚـؼ
اٍِٛي تؽـيه يبؼٌيفي ٍٔبٚـٜ اي يب غيف ٔىتميٓ تالي ٔؼّٓ ِفف آٖ ٔي ٌٛؼوٝ يبؼٌيف٘ؽٌبٖ ـا يبـي وٙؽ تبغٛؼ٘مً 

ايفب وٙؽ. ؼـوالن ؼـن ٔؼّٓ ثٝ ٔثبثٝ يه تىٟيُ ٌف ٚ ٔؽيف يبؼٌيفي ٔي وٌٛؽ اِّي ـاؼـٞؽايت آٔٛقي ٚپفٚـي آٟ٘ب

تؽـيه غيف ٔىتميٓ/ ٍٔبٚـٜ اي ؼاـاي  ـٚي ا٘الػبت قٔيٙٝ اي ػفٔٝ وٙؽ تب يبؼٌيف٘ؽٌبٖ غٛؼ ثٝ ضُ ٔىئّٝ ثپفؼاق٘ؽ.

 ي اوت، وٝ ثٝ تفتيت قيف٘ؽ )ٕٞبٖ(:ٔمبِؽ

 ػب٘في اق ٘فيك پفٚـي اػتٕبؼثٝ ٘فه ٚخفأت آٔٛقي.(ٞؽايت يبؼٌيف٘ؽٌبٖ ثفاي وىت ثٟؽاٌت ـٚا٘ي 1ٚ

 (ايدبؼ تٛإ٘ٙؽي غٛؼ ـٞجفي ؼـ تؼييٗ اٞؽاف ٔطتٛا ٚ ٌيٜٛ يبؼٌيفي .2

 (پفٚـي ا٘ٛاػي اق تفىف ويفي ٘ظيفغالليت ٚ غٛؼاثكاـي .3
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ـٔي ؼاـؼ وٝ تٛاِي ثب ٚخٛؼ آٖ وٝ، ويّبَ ثٛؼٖ ٚ پيً ثيٙي ٘بپؿيف ثٛؼٖ اٍِٛي تؽـيه ضبٔفپؿيففتٝ ٌؽٜ اوت، ـاخفق اظٟب

 ؼـ ايٗ ـٚي تؽـيه ٔي تٛا٘ؽ ٔٛخت تىٟيُ يبؼٌيفي ٌٛؼ.

 روش ایفبی نقص -
ايفبي ٘مً، ـٌٚي اوت وٝ ٔي تٛا٘ؽ ثفاي تدىٓ ػيٙي ٔٛٔٛػبت ٚ ؼـن ٞبيي وٝ ثفاي ٕ٘بيً ٔٙبوت ثبٌٙؽ، ثٝ وبـ ـٚؼ. 

 (.1387ٛتبٜ اخفا ٔي وٙٙؽ )ِفٛي، ؼـ ايٗ ـٚي ، ففؼ يب اففاؼي اق ؼاً٘ آٔٛقاٖ ، ٔٛٔٛػي ـا ثٝ ِٛـت ٕ٘بيً و

ايفبي ٘مً ، ثٝ ٔؼٙبيي وٝ ؼـايٙدب ثٝ وبـ ٔي ـٚؼ، ثٝ ٟٔبـتٟبي غبَ ٞٙفي ٔثُ ثبقيٍفي ؼـ تئبتف ٚ ويٕٙب ٘يبقي ٘ؽاـؼ، ثّىٝ 

ٔؼّٓ ثٙب ثٝ ٔٛلؼيت، ٞؽف ٚ ٔٛٔٛع ٔٛـؼ ٘ظف، ثٝ ػٙٛاٖ يه ـٚي اقآٖ اوتفبؼٜ ٔي وٙؽ تب ٔٛخت تىٛيٗ ٌػّيت ففؼي ٚ 

 (.1386ٕبػي ففاٌيفاٖ ٌفؼؼ) ٌؼجب٘ي،اخت

ؼـ ايٗ ـٚي، ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثفاوبن ػاليك غٛيً، ٘مً ٞبي ٔٛـؼ ٘ظف ـا ا٘تػبة ٔي وٙٙؽ ٚ ثب ٘ظبـت ٔؼّٓ ٚ ٕٞىبـي 

ٕٞىالوبٖ، ثٟبيفبي ٘مً ٔي پفؼاق٘ؽ. اق ايٗ ٘فيك، آٔٛقي لٛا٘يٗ ٚ ـٚاثٗ اختٕبػي ضبوٓ ثف خبٔؼٝ ثٟتف ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ 

ي ٔؤثفٚ وبـآٔؽ ٔي ا٘دبٔؽ، قيفا ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٕٔٗ ٌٙبغت ٞٙدبـ ٞبي اختٕبػي، ثٝ تطّيُ آٖ ٞب ٔي پفؼاق٘ؽ ٚ يبؼٌيف

ؼـضيٗ ايفبي ٘مً، ٍ٘في غٛؼ ـا تثجيت ٔي وٙٙؽ ٚ ٘ٛػي اـتجبٖ ػب٘في ٚ ا٘ىب٘ي ثب ؼيٍفاٖ ثفلفاـ ٔي وبق٘ؽ)فّٕي 

 (.1387غب٘ي،

ٛؼ وٝ ففاٌيفاٖ اضىبوبت غٛؼـا ثفٚق ؼٞٙؽ؛ اق ثيًٙ غٛؼ ؼـ ٍ٘في ٞب ٚ ثبيؽ ػٙٛاٖ وفؼ وٝ ايٗ ـٚي تؽـيه ٔٛخت ٔي ٌ

ثفؼاٌت ٞب وٛؼ خٛيٙؽ، ٍ٘في ٞب ٚ ٟٔبـت ٞبي ضُ ٔىبئُ ـا ٌىتفي ؼٞٙؽ ٚ ٔٛاؼ ؼـوي ـا اق ٘فيك ٌٛ٘بٌٖٛ ثفـوي 

ُٕ اوت ٚ افتتبش وٙٙؽ. ايٗ ـٚي ٔٛخت ـٌؽ ٕٞؽِي ثب ؼيٍفاٖ ٚ ثفـوي ٔىبئُ ٚ ٚالؼيت ٞب ٚ اق اـقي ٞبي اختٕبػي ؼـػ

 (.1389ثبة ٌفت ٚ ٌٛ ؼـثبـٜ اـقي ٞب ٚ زٍٍٛ٘ي اثف آٖ ٞب ؼـ ق٘ؽٌي ـٚقا٘ٝ اوت )غٛـٌيؽي،

 روش گردش ػلوی -

أفٚقٜ والن ؼـن ٚ ٔؽـوٝ تٟٙبٔىبٖ آٔٛقٌي ٘يىتٙؽ، ثّىٝ ٔطيٗ غبـج والن ٚٔؽـوٝ ٘يك ٔي تٛا٘ٙؽ ثٝ ػٙٛاٖ يه      

( ٘يك ٔؼتمؽ اوت؛ ا٘تظبـ خبٔؼٝ ي وٙٛ٘ي ايٗ اوت وٝ ؼاً٘ 1388ٔىبٖ آٔٛقٌي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ لفاـ ٌيف٘ؽ. فّٕي غب٘ي)

يٗ ٞبي غبـج اق ٔؽـوٝ ثٝ ؼوت آٚـ٘ؽ، قيفا ثٝ وجت ٔطؽٚؼيت ٞبي آٔٛقاٖ ثػً اػظٓ تدبـة ٚ ا٘الػبت غٛيً ـا اق ٔط

آٔٛقي ـوٕي ٔؽـوٝ اي، أىبٖ تدفثٝ ي ؼوت اَٚ ٚ ٌػّي ثفاي ففاٌيفاٖ ؼـ ٔؽـوٝ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ٚ ٔؼّٓ ، ثب ثيفٖٚ ثفؼٖ 

 لفاـ ؼٞؽ.ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ غبـج اق والن ٚ ٔؽـوٝ ٔي تٛا٘ؽ غٌٛٝ زيٗ ا٘الػبت ٚ ػّْٛ قٔبٖ ـا ؼـؼوتفن آ٘بٖ 

ٌفؼي ػّٕي ثٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ أىبٖ ٔي ؼٞؽ وٝ اق ٘فيك ٍٔبٞؽٜ ٘جيؼت، ٚلبيغ، فؼبِيت ٞب، اٌيبء ٚ ٔفؼْ، تدفثٝ ػّٕي ثٝ 

 (.1389ؼوت آٚـ٘ؽ)غٛـٌيؽي، 

ٌفؼي ػّٕي يب فؼبِيت تدفثي غبـج اقٔؽـوٝ وبـي اوت ػّٕي وٟجيفٖٚ اق والن، آقٔبيٍٍبٜ يب وتبثػب٘ٝ ِٛـت ٔي ٌيفؼ ٚ 

ٔٙبِؼبت ٔىتميٓ ٚ ؼوت اَٚ ؼـثبـٜ يه ٔىبِٝ، خٕغ آٚـي ا٘الػبت اق ٘فيك ٍٔبٞؽٜ، پفوٍٙبٔٝ، ّٔبضجٝ، ا٘ؽاقٜ  ٌبُٔ

ٌيفي، ٕ٘ٛ٘ٝ ثفؼاـي ٚ وبيف فٖٙٛ تطميمبت ٔي ثبٌؽ ٚ اق ٘فيك ؼـ ٔٛـؼ اػتجبـففٔيٝ ٞب، تٍػيُ تغييفات يبؼـوتي ِٚطت 

 (.1387ٌفايٗ ٚٔٛلؼيت ٞبإ٘يٙبٖ ضبُِ ٔي ٌٛؼ)ِفٛي،

فٕبي آقاؼ ٚ ثؽٖٚ ومف، ثٟتفيٗ آقٔبيٍٍبٜ ٘جيؼي ثفاي ؼاً٘ آٔٛقاٖ اوت. ثٝ ٘ٛـ وّي، ٌفؼي ػّٕي ٔي تٛا٘ؽٌبُٔ ؼيؽاـ 

اقيه ٌٟف، ٔٛقٜ، ٕ٘بيٍٍبٜ، وبـغب٘ٝ، ٔكـػٝ ٚ... ثبٌؽ.ؼـ ايٗ ـٚي ، ٔؼّٓ ثب ثفؼٖ ففاٌيفاٖ ثٝ خبٞبيي ٘ظيف پبـن، ٔٛقٜ، ثبؽ 

ٔفبٞيٓ ٚالؼي ٚ ػيٙي اٞؽاف يبؼٌيفي ٔٙفش ٌؽٜ ؼـ ٔؽـوٝ ٚ والن آٌٙب ٔي وبقؼ)لٛـزيبٖ ٚضً ٚ أثبَ ايٟٙب، آ٘بٖ ـا ثب 

 .(1380ٚ ٕٞىبـاٖ، 
 روش کبوضگری -

ثفاي آٔٛقي ففايٙؽ خىتدٛ ٚ تٛٔيص پؽيؽٜ ٞب تؽٚيٗ وفؼ. اٍِٛيي وٝ  ـٚي تؽـيه وبٌٍٚفي ـا،ـيسبـؼ وبزٕٗ     

ففايٙؽٞبيي ؼـٌيف ٔي وبقؼ وٝ ٔطممبٖ اق آٖ ٞب ثفاي وبقٔب٘ؽٞي ؼاً٘ ٚ وبزٕٗ تؽٚيٗ وفؼٜ اوت، ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا ثب 

اوتفبؼٜ ٔي وٙٙؽ. ـٚي تؽـيه وبٌٍٚفي، ثٝ ٔٙظٛـ ـٚيبـٚ وبغتٗ ٔىتميٓ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثب ففايٙؽٞبي  "اَِٛ"پؽيؽآٚـي

ؽ آٔؽٜ اوت. وبـثفؼ ايٗ ـٚي، ػّٕي تؽٚيٗ ٌٍت، ايٗ ـٚي ثف ٔيٙبي ايٗ ثبٚـ ثٛؼ وٝ ثبيؽ يبؼٌيف٘ؽٜ ـا ٔىتمُ ثبـآٚـؼ، پؽي

ٔىتّكْ فؼبِيت ثٝ ِٛـت وبٌٍٚفي ػّٕي اوت.ٞؽف ػبْ ـٚي تؽـيه وبٌٍٚفي وٕه ثٝ پؽيؽآيي إ٘جبٖ ؾٞٙي ٚ ٟٔبـت 

ٞبي القْ ثفاي وٛاَ پفويؽٖ ٚ پبوػٍٛيي ثٝ وٛاَ ٞبيٍبٖ اوت. ـٚي آٔٛقي وبٌٍٚفي ثب اـائٝ يه ٔفْٟٛ ٘ىجتبً پيسيؽٜ 

 يٝ وبزٕٗ ؼـثبـٜ ـٚي تؽـيه وبٌٍٚفي ثٝ تفتيت قيف اوت:ٌٛؼ. اوبن ٘ظفٔي  آغبق
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 (ؼاً٘ آٔٛقاٖ، آٍ٘بٜ وٝ ثب ٔىئّٝ اي ـٚثفٚ ٔي ٌٛ٘ؽ ثٝ وبٚي ؼوت ٔي ق٘ٙؽ.1

 .آ٘بٖ ٔي تٛا٘ٙؽـاٞجفؼٞبي تفىفـايبؼثٍيف٘ؽٚاق٘مً آٟ٘ب ؼـففايٙؽوبٌٍٚفي آٌبٜ ٌفؼ٘ؽ(2

 آٔٛقاٖ آٔٛغت(ـاٞجفؼٞبي تفىفي ـا ٔي تٛاٖ ثٝ ٘ٛـ ٔىتميٓ ثٝ ؼاً٘ 3

 (وبٌٍٚفي اق٘فيك ٕٞيبـي ثفغٙبي تفىفٔي افكايؽٚؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا يبـي ٔي وٙؽ تب ؼـثبـٜ ٔبٞيت ـٚي ٞب ا٘ؽيٍٝ وٙٙؽ4

 .(1386)ٌؼجب٘ي،

 روش آهوزش به وسیله رایبنه -
ٟٔٓ تطٛالت ٔي ثبٌؽ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ  "وبغت ٌفايي"فٙبٚـي اِىتفٚ٘يىي خكء اليٙفه ـٚي ٞبي يبؼٌيفي ثفاوبن ؼيؽٌبٜ

ؼـ والن ؼـوي وٝ ضيبتي تفيٗ ٔطُ تغييف ٚ تطَٛ اوت، ا٘دبْ ٚظيفٝ ٔي وٙؽ.ـايب٘ٝ)ٔبٌيٗ آٔٛقٌي( ٘ٛػي اثكاـ ػّٕي 

ثفاي ؼاً٘ آٔٛقٚ ٔؼّٓ اوت وٝ ٕٞبًٞٙ ثب ـاٞجفؼٞبي ٔتؼؽؼ آٔٛقي ٚ يبؼٌيفي ٔي تٛا٘ٙؽ اق آٖ اوتفبؼٜ 

 (.1386وٙٙؽ)ؾٚفٗ،

يبؼٌيفي ا٘الق ٔي ٌٛؼ، وٝ ؼـ آٖ وًٙ ٞبي ٔتمبثُ  –وت وٝ ثٝ ٔٛلؼيت ٞبي آٔٛقٌي آٔٛقي ثب وٕه ـايب٘ٝ اِٙالضي ا

آٔٛقٌي ٔىتميٕبً ثيٗ ـايب٘ٝ ٚ ؼاً٘ آٔٛق ِٛـت ٔي ٌيفؼ. ٔبٌيٗ ٞبي آٔٛقٌي،ثفاوبن ٘ظفيٝ اوىيٙفٌىُ ٌففتٝ اوت 

 (.1386ٚتٕبْ اَِٛ ٌف٘ي ٌؽٖ فؼبَ ؼـآٖ ثٝ وبــفتٝ اوت)ٌؼجب٘ي،

 روش بحث گروهی -
ايٗ ـٚي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اي اق ـٚي ٞبي ؼاً٘ آٔٛقٔطٛـ اوت ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ٘طٛي فؼبَ ؼـ تؽاـن قٔيٙٝ ٞبي القْ ثفاي ؼـ 

 .(1387يبؼٌيفي تالي ٔي وٙٙؽ)ويف،

( ٔؼتمؽ٘ؽ وٝ ـٚي ثطث ٌفٚٞي ؼاـايي ٕٞٝ أتيبقٞبي اوتٍبفي اوت. ؼـ ايٗ ـٚي ثٝ 1388ٌيح ٚ ثفاليٙف)ثٝ ٘مُ اق آلبقاؼٜ،

ٖ ففِت ثيٍتفي ثفاي فؼبِيت ؼاؼٜ ٔي ٌٛؼ ٕٞيٗ أفثبػث افكايً ؼـن ٚ فٟٓ ؼاً٘ آٔٛقاٖ اق ٔفبٞيٓ ٚ وىت ؼاً٘ آٔٛقا

ٟٔبـت ٞبي ضُ ٔىأِٝ ٔي ٌٛؼ .ؼـ ايٗ ـٚي ثب وٕه ٔؼّٓ ٔٛٔٛع ٔٛـؼ ثطث وٝ اوثفاً ٔٛـؼ تٛافك ٍٕٞبٖ ٔي ثبٌؽ ثفاي 

ف اوت ٚ ٔؼّٓ ؼـ خفيبٖ ثطث ٘مً ٔؽيفيت ـا ثفػٟؽٜ ؼاـ٘ؽ ٚ ٞف ٌفٜٚ ا٘تػبة ٔي ٌٛؼ. ٞف ٌفٜٚ ٘يك ٔؼٕٛالً ؼاـاي يه ـٞج

 ٌبٞي ٚاـؼ ثطث ٘يك ٔي ٌٛؼ.

 تذریس فراینذی -
ثٝ ثؼؽ ـٌؽ ٚ ٌىتفي پيؽا وفؼٜ اوت ٟٔبـت ٞبيي  1970ايٗ ـٚي وٝ ثف ٟٔبـت ٞبي ٌٙبغتي تأويؽ ثىيبـي ؼاـؼ اق ؼٞٝ

ٙجبٖ وفؼٖ، پيً ثيٙي وفؼٖ، ففٔيٝ وبقي ٚ اٍِٛ وبقي اق ٔب٘ٙؽ: ٍٔبٞؽٜ وفؼٖ، ا٘ؽاقٜ ٌيفي وفؼٖ، ٘جمٝ ثٙؽي وفؼٖ، اوت

يبؼٌيفي ٞىتٙؽ. اق ايٗ ـٚي ثٝ ػٙٛاٖ ثكـٌتفيٗ وٍف آٔٛقي ٚ  -ٟٕٔتفيٗ ٟٔبـت ٞبي پيً ثيٙي ٌؽٜ ؼـ ففايٙؽ يبؼؼٞي

 (.1387پفٚـي وٝ ٕٞبٖ آٔٛقي تفىف ٚ ٌٙبغت ٔطٛـ اوت يبؼ ٔي ٌٛؼ)اضؽيبٖ،

 روش بیبى فکر -
ثبـ ٔبيىٙجبْ ٚ ٌٛؼٔٗ اٚج ٌففت ٚ تثجيت ٌؽٜ اوت. ايٗ ـٚي ؼاـاي ؼٚ ثؼؽ ٌٙبغتي ٚ اختٕبػي اوت. ايٗ ـٚي تؽـيه ثب آ 

ثؼؽٌٙبغتي ٔفثٖٛ ثٝ ػّٕيبت فىفي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚ ثيبٖ افىبـ غٛؼ ؼـ ٕٔٗ وبـ اوت. يبؼٌيف٘ؽٜ ؼـ خفيبٖ وبـ وٝ ا٘دبْ ٔي 

ـٚي ٔفثٖٛ ثٝ وٟيٓ وبقي ؼيٍفاٖ ؼـ ٔطَّٛ ا٘ؽيٍٝ  ؼٞؽ ثب ِؽاي ثّٙؽ ٌفش ػّٕيبت ٘يك ٔي ؼٞؽ. ثؼؽ اختٕبػي ايٗ

ففؼي اختٕبػي ؼاـؼ. اق خّٕٝ ا٘تمبؼٞبيي وٝ ثٝ ايٗ ـٚي ٌففتٝ ٌؽٜ اوت تفن اق تفىف اوت ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ اففاؼ اق 

 ا٘ؽيٍيؽٖ ٚ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ ػُٕ ثٝ ا٘ؽيٍٝ غٛؼ ٔي تفوٙؽ. ايٗ ـٚي ثٝ ٘ٛػي آٔٛقي ضُ ٔىبئُ اوت ٚ ٔؼّٓ ؼـ والن ؼـن

 (.1388ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا ثٝ فىف ٚاؼاـؼ) آلبقاؼٜ، -ٔي تٛا٘ؽ اق ٘فيك آٔٛقي ثفـوي ٚ ٌٙبغت ٔىبئُ

 روش تذریس هبتنی بر خالقیت -
وبِيب٘ي اوت وٝ ثٝ غالليت ثٝ ٔثبثٝ يىي اقتٛإ٘ٙؽي ٞبي ػبِي ؾٞٙي ٔٛـؼتٛخٝ لفاـٔيٍيفؼ.ايٗ ٔٛٔٛع ٔٛـؼتٛخٝ فالوفٝ، 

ٖ ػّْٛ ٘ظفي ٚا٘ىب٘ي ثٛؼٜ اوت. ثفاي ٌىتفي ؼأٙٝ ثفـوي غالليت ٚـٌٚٗ وبقي ؼإٍ٘ٙؽاٖ ػّْٛ تدفثي ٚؼإٍ٘ٙؽا

ثٝ ٚيمٜ ـٚاٍ٘ٙبوبٖ ضٛقٜ آٔٛقي ٚپفٚـي قضٕبت قيبؼي ـأتطٓ ٍِؽٜ ا٘ؽ.ثبايٗ ٕٞٝ آ٘سٝ ،  ؼـٚ٘ؽاٌت غالليت، ـٚاٍ٘ٙبوبٖ

ٔجتٙي ثفغالليت،تالي ثفايٗ اوتىٝ ؼــٚي تؽـيه .  ؼـقٔيٙٝ غالليت اـائٝ ٌؽٜ اوت ثفغالليت ػّٕىفؼ،پفؼاغتٝ ٌؽٜ اوت

ٔؼّٓ ثبيؽ ثباوتفبؼٜ اقـٚي تؽـيه ضبٔفثٝ ٌٛ٘ٝ اي تؽـيه .  ٌيٜٛ غاللب٘ٝ ػّٕىفؼٖ اقوٛي ٔؼّٓ ٚؼاً٘ آٔٛق ثبقٕ٘ٛؼٜ ٌٛؼ

 وٙؽ وٝ ثتٛاٖ ثبٌبغُ ٞبي غالليت آ٘فا غاللب٘ٝ ٘بٔيؽ.ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٞٓ ثبيؽ ؼـففاٌيفي اقـاٜ ٞبي غاللب٘ٝ ثٟفٜ ٌيف٘ؽ. ـٚي

ا٘ؽن قٔب٘ي اوتىٝ ٔٛـؼتٛخٝ لفاـٌففتٝ اوت.اٚج تٛخٝ ثٝ ـٚي تؽـيه ٔجتٙي ثفغالليت په ،  تؽـيه ٔجتٙي ثفغالليت

http://www.johi.ir/


 3 -46، جلد سوم، ص 3531، بهار 35، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
(. (1959)  ٌيّفٛـؼ) ثٛؼٜ اوت.ِٚي ثيٍتفي ٘تٛخٝ ثٝ غالليت اقضؽٚؼ ٘يٕٝ ؼْٚ لفٖ ثيىت آغبقٌؽٜ اوت 1980 اقؼٞٝ

 (.1395بؼي ؼـايٗ قٔيٙٝ ا٘دبْ ؼاؼٜ اوت)والٞؽٚق،اقپيٍٍبٔبٖ پمًٚٞ ؼـقٔيٙٝ غالليت ثٛؼٜ ٚپمٍٟٚٞبي قي

ٞؽف ؼاـ ثٛؼٖ، ثٕفٜ ي وبـٌػّي ثٛؼٖ ٚ تىٟيُ وٙٙؽٜ ثٛؼٖ ثفاي يبفتٗ ـاٜ ضُ ٞبي خؽيؽ اق ؼيٍفٚيمٌي ٞبي ـٚي 

غالليت اوت. اق ؼيٍف ٌفايٗ ٔجتٙي ثف غالليت ايدبؼ خٛ ػب٘في ثب ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚ ـاثٙٝ ي آٔٛقٌي ٚ يبؼؼٞي اوت 

 (.1389)ضبتٕي،

ؼـ اؼأٝ ؾوف ايٗ ٘ىتٝ القْ اوت وٝ ثب ثفـوي اوٙبؼ ٚ وتبة ٞبي ٌ٘ٛتٝ ٌؽٜ )ػٕؽتبً ؼـ وٍٛـٞبي پيٍففتٝ( ايٗ ٚالؼيت ـا 

ـٌٚٗ ٔي وٙؽ وٝ ٘ظبْ آٔٛقي ٚ پفٚـي تب اٚاوٗ لفٖ ثيىتٓ ثٝ ثي ـاٞٝ ـفتٝ ٚ ثيٗ آٔٛقي ٚ ق٘ؽٌي ٌىبف ػٕيمي ـا 

بي ق٘ؽٌي ٚ آٔٛقي ٞبي ٔؽـوٝ اي، ٌففتبـي ٞب ٚ ٌىىت ٞب ٚ وفغٛـؼٌي ٞبي ثٛخٛؼ آٚـؼٜ اوت. ٌىبف ثيٗ ٚالؼيت ٞ

ؼـؼآٚـ ٚ قضٕت افكايي ـا ؼـوت ٔي وفؼ. اق خّٕٝ تطّيُ وفؼٌبٖ ـا اق آ٘سٝ ؼـ ثيفٖٚ ٔؽـوٝ ٔي ٌؿٌت ؼٚـ ٍ٘ٝ ؼاٌتٝ ٚ 

يبٖ ؼـيبفتٙؽ وٝ آٔٛقي ٚ پفٚـي ٕ٘ي آٖ ٞب ـا ثب ـٚيؽاؼٞب ٚ تغييفات ثيفٚ٘ي ثيٍب٘ٝ ٔي وفؼ. ؼـ آغفيٗ ـثغ لفٖ ثيىتٓ، خٟب٘

تٛا٘ؽ ٚ ٘جبيؽ اق ٚالؼيت ٞبي ق٘ؽٌي ؼٚـ ثٕب٘ؽ. ايٗ ٔٛٔٛع ٚـؼ قثبٖ ٞب ٌؽ ٚ وفا٘دبْ ٘ظبْ آٔٛقٌي تبقٜ اي ـا پي ـيػتٙؽ ٚ 

 (.1984ِٛؼٜ غٛؼ لفاـ ؼاؼ )يٛ٘ىىٛ،ٔؼّٓ ـا ؼـ پبيٝ ٚ ٌب

 روش هویبری -

غٛؼ  تدفثٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽٜ ا٘ؽ وٝ ٔٛثفتفيٗ ـٚي آٔٛقي، فؼبَ وفؼٖػّٕبي تؼّيٓ ٚ تفثيت په اق وبَ ٞب تطميك ٚ 

 ؼاً٘ آٔٛقاٖ وٝ اق ٘فيك ـٚي ػّٕي ثٟتف ٔيىف ٔي ٌفؼؼ.

يؼٙي ؼاً٘ آٔٛق ثٝ وٕه تفىفٚلٛاي ؾٞٙي غٛؼ وٝ ؼـ فٙفت ؾٞٙي ٞف ا٘ىب٘ي ٟ٘فتٝ اوت ٔب٘ٙؽ وٙدىبٚي، ضؽن، ٔمبيىٝ، 

ا٘ؽ ٍٔىّي ـا ٌٙبوبيي ٚ ثفاي آٖ ـاٜ ضُ ـا ثٝ ٔفضّٝ اخفاء ثٍؿاـؼ ٚ ثٝ ٘تيدٝ ثفوؽ.ٔي ٘تيدٝ ٌيفي، تّٛـ، تػيُ ٚ ... ٔي تٛ

تٛاٖ ٌفت لؽٔت ثٝ وبـٌيفي ـٚي ٞبي فؼبَ تؽـيه ثٝ لؽٔت آٔٛقي ٚ پفٚـي غيف ـوٕي ٔي ـوؽ ٚ اففاؼي زٖٛ ومفاٖ 

ٍٕيفي ؼـ ففايٙؽ يبؼؼٞي، يبؼٌيفي اق ـٚي ٞبي فؼبَ وٝ ثف اوبن اٍِٛٞبي ففؼي تؽـيه ثٙيبٖ ٌؿاٌتٝ ٌؽٜ ٚ اثفات زٍ

 ؼـ اؼأٝ ثٝ ـٌٟٚبي يبؼٌيفي وٝ قٔيٙٝ ٔٙبوت ـا ثفاي يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي ففاٞٓ ٕ٘ٛؼ٘ؽ اٌبـٜ غٛاٞؽ ٌؽ  ؼاٌتٝ ا٘ؽ

 (.1388)ٚويّيبٖ،

 (روش دالتوى1

ْ ٌٟفت ٌففتٝ اوت. ( ؼـ ٌٟف ؼاِتٖٛ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٘ب1920) ايٗ ـٚي تٛوٗ ٔفثي ٔؼفٚف پبـوٟفوت

 فؼبِيت ٞبي آٔٛقٌي ؼـ٘فش ؼاِتٖٛ وٝ اِبِت ـاثٝ وٛؼن ٔي ؼٞؽثٝ ؼٚ ؼوتٝ تمىيٓ ٔي ٌٛ٘ؽ:

 اِف(ٔٛاؼ اِّي وٝ ٌبُٔ ؼـٚن ػّٕي ٚ اؼثي اوت 

 ة(ٔٛاؼ ففػي وٝ ٞؽف آٖ تّٙيف ؾٚق، اضىبن، ؼـن، تٕديؽ ٞٙفٚ وىت ٟٔبـت ٞبي ػّٕي ٔب٘ٙؽ ٔٛويمي، ٘مبٌي ٚ ...

 ي ايٗ ـٚي ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاـؼقيف اٌبـٜ وفؼ:اق ٚيمٌي ٞب

 *تٍفيه ٔىبػي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثب ٔؼّٓ

 *ايدبؼ ٕٞجىتٍي ٚ اـتجبٖ ثيٗ افىبـ ٚ تدبـة

 *تىيٝ ثف تدفثٝ ٌفايي

 *تمٛيت ٔيُ اختٕبػي

 *پؿيفي ٔىئِٛيت ٚ تمٛيت ٔيُ ٕٞىبـي

ىيٓ وفؼٜ ٚ ٞفٌفٚٞفا ثٝ فبِيت ٚيمٜ اي ؼـ قٔبٖ ؼـ ايٗ ـٚي ٔفثي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا ثف ضىت تٛا٘بيي ٞبيٍبٖ ثٝ زٙؽٌفٜٚ تم

 ٔؼيٙي تٍٛيك ٔي وٙؽ.

 ( روش هونته سوری2
( ٔي ثبٌؽ. ايٗ ـٚي ثفاوبن اٍِٛي يبؼٌيفي ا٘ففاؼي اوت ٚٞؽف آٖ 1870-1952) ٔجتىف ايٗ ـٚي غب٘ٓ ٔٛ٘تٝ وٛـي

 پفٚـي ٌػّيت ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔي ثبٌؽ.

 اق:ثفغي اَِٛ ٚ ٚيمٌي ٞبي ايٗ ـٚي ػجبـتٙؽ 

 *افكايً اػتٕبؼ ثٝ ٘فه ٚ ـإٞٙب ثٛؼٖ ٔؼّٓ

 *ثفاوبن فؼبِيت ٚ اـاؼٜ ففؼي ثٙيبٖ ٌؿاـي ٌؽٜ اوت ٚ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ٔيُ ٚ اـاؼٜ غٛؼ ٔٙبِؼٝ يب ثبقي ٔي وٙٙؽ.

 *تٍفيه ٔىبػي ٚ ضه اضتفاْ ٘ىجت ثٝ ٔؼّٓ ٚ ٌبٌفؼ

 بَ*پفٚـي غالليت ٚ اثتىبـ ٍٞٙبْ ثبقي ثب اوجبة ثبقي ٞبي آٔٛقٌي غ
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 *ؼاٌتٗ اوتمالَ ػُٕ ؼـ ا٘تػبة ٘ٛع فؼبِيت

 (روش دکرولی3

( ٔفثي ثّميىي ثٙيبٖ ٌؿاـي ٌؽ ٚي اوبن فؼبِيت غٛؼ ـا اَِٛ ٘ٛيٗ آٔٛقي ٚ 1871-1933ايٗ ـٚي تٛوٗ ؼوفِٚي)

 پفٚـي لفاـ ؼاؼٜ ثٛؼ ٚ تٛخٝ غبِي ثٝ خٙجٝ ٞبي ٌػّي وٛؼوبٖ ؼاٌت.

 اٌت ٚ ثفغي اَِٛ ٚ ٚيمٌي ٞبي آٖ ػجبـتٙؽ اق:ايٗ ـٚي ثف وىت تدفثٝ ٚ تفثٝ ٌفايي تأويؽؼ

 *تٍٛيك ٚ تفغيت ثٝ ٍٔبٞؽٜ ٚ ثٟفٜ ٌيفي اق ٔؼّٛٔبتي وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٕٔٗ تدفثٝ ٚ ػُٕ وىت ٔي وٙٙؽ.

 *ـٌؽ اػتٕبؼ ثٝ ٘فه ٚ ٕٞىبـي اق ٘فيك ثطث ٚ تجبؼَ ٘ظف .

 .اختٕبػي*تٍفيه ٔىبػي ؼـ ٔىبئُ اختٕبػي اق ٘فيك تٛخٝ ثٝ تفثيت اغاللي ٚ 

 *تٛخٝ ثٝ تفبٚت ٞبي ففؼي اق ٘فيك ٘جمٝ ثٙؽي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ضىت اوتؼؽاؼٞبي ؾٞٙي.

 (طرح کلر4

ؼيؽٌبٜ غٛؼ ـا ثيبٖ ٕ٘ٛؼ. اق ايٗ ؼيؽٌبٜ تطت ػٙٛاٖ ٘ظبْ ففؼي  1968ٔجؽع ايٗ ٘فش وّف ٔي ثبٌؽوٝ ٘ي ٔمبِٝ اي ؼـ وبَ 

 ٔي تٛاٖ ثٝ ايٕٙٛاـؼاٌبـٜ وفؼ: وفؼٖ آٔٛقي ٘بْ ٔي ثف٘ؽ اق اَِٛ ٚٚيمٌي ٞبي ايٗ ٘فش

 *پيٍففت ثٝ اوبن تٛاٖ ففؼي اوت ٚ يبؼٌيفي ٚ ٔيكاٖ پيٍففت ففاٌيف خؽاي اق وبيف ٕٞىالن ٞب ٔي ثبٌؽ.

يبؼٌيفي ؼـ ايٗ ـٚي ٔٛـؼ تٛخٝ اوت ٚ ففاٌيف ثؽٖٚ ٞير  –*يبؼٌيفي ؼـ ضؽ تىّٗ وٝ اقٚيمٌي ٞبي ثبـق اٍِٛي يبؼؼٞي 

 ٝ يبؼٌيفي ٔي پفؼاقؼ.ٔدبقاتي ثفاي ػؽْ ٔٛفميت ث

 ايٗ ٘فش اوت. *تٍفيه ٔىبػي ففاٌيفاٖ ثفپيٍففت ثب ففاٌيفاٖ ٔجتؽي ٚ ثٝ ٘ٛػي تؽـيه غِّٛي اق ٚيمٌي ٞبي ثبـق

آغبق ٌؽٜ تب ثٝ  20ٚ اٚايُ لفٖ 19ؼـ اؼأٝ ٔي تٛاٖ زٙيٗ ػٙٛاٖ وفؼ وٝ اقثفـوي ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ وٝ اق اٚاغف لفٖ 

ٞب ٚ ـٌؽ ٕٞٝ خب٘جٝ ففاٌيف ثٝ ٚيمٜ ـٌؽ ٌٙبغتي، اختٕبػي، ففٍٞٙي ٚ ٞيدب٘ي ففاٌيف  أفٚقٞؽف ٚ ٔجٙبي اِّي ايٗ ـٚي

 ٚ ... ٔٙبثمت ؼاـؼ. ثٛؼٜ ٚ ثب ؼيؽٌبٜ ٞبي پيبلٜ، ٚيٍٛتىىي، اـيىىٖٛ

په ثبيؽ ٔؼّٕبٖ ٚ آٔٛقٌبـاٖ ثٝ ايٗ ّٔٙت ؼلت ٘ظف ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ وٝ آٔٛقي تٟٙب خٕغ وفؼٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ يه والن 

٘تمبَ ٔؼّٛٔبت ٚ پٌٛب٘ؽٖ ِجبن ٔتطؽاٍِىُ آٔٛقٌي ثؽٖٚ ؼـ ٘ظف ٌففتٗ تفبٚت ٞبي ففؼي ثٝ تٗ آٖ ٞب ٘يىت. ؼـن ٚ ا

ا٘تمبؼي وٝ ثٝ اخفاي ـٚي ٞبي تؽـيه فؼبَ ٚاـؼ ثٛؼ ايٗ اوت وٝ ثٝ وبـثىتٗ ايٗ ـٚي ٞب اق ػٟؽٜ ٔؼّٕي وبغتٝ اوت وٝ 

ي اق اَِٛ ـٚاٍ٘ٙبوي ٚ ا٘الع اق ايٗ اَِٛ ـاٞي ثفاي ثيفٖٚ ا٘الػبت غٛثي اق ـٚاٖ ٌٙبوي وٛؼن ؼاٌتٝ ثبٌؽ.ثٟفٜ ٌيف

 .(1393ـفتٗ اق ايٗ ٘تمبؼ اوت)پبوؽٌت،

 120افكايً وبـثفؼ يبؼٌيفي ٌفٚٞي يىي اق ٔٛفك تفيٗ ؼاوتبٖ ٞبي اختٕبػي ٚ ـٚاٖ ٌٙبوي آٔٛقٌي اوت. ثيً اق 

ـلبثتي ٚ ففؼي ا٘دبْ ٌؽٜ اوت ٚ اق ايٗ تطميمبت ؼٞٝ ي ٌؿٌتٝ ؼـ ٔٛـؼ تالي ٞبي ٌفٚٞي،  11ٔٙبِؼبت تطميمبتي ؼـ 

تئٛـي ٞب ٚ ٌيٜٛ ٞبيي ؼـ اوتفبؼٜ اق يبؼٌيفي ٌفٚٞي)ٕٞيبـي( اوتػفاج ٌؽٜ اوت وٝ ايٗ ٌيٜٛ ٞب ثٝ ٚويّٝ ي ٔفثيبٖ 

 .(2009وفتبوف خٟبٖ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ)خب٘ىٖٛ ٚ خب٘ىٖٛ،

ثبق٘ؽٜ( ٌىّي اق ـلبثت ؼـ والن ٞبي -ٚٞي اوت. اٍِٛي )ثف٘ؽٜٔٙظٛـ ٕٞيبـي، ٞٓ ا٘ؽيٍي ٚ تالي ٞبي ػّٕي ثٝ ِٛـت ٌف

ؼـن أفٚقي اوت. يىي اق ٔطؽٚؼيت ٞبي ايٗ ٌىُ اق يبؼٌيفي ؼاً٘ آٔٛقا٘ي اوت وٝ ؼاـاي ٔؼف ثب ؼٌٛاـي يبؼٌيفي 

ثي ٞىتٙؽثؽٖٚ ٌه ـاٞي ثفاي وٕه ثٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ثؽٖٚ ٚاـؼ ٌؽٖ ثٝ ـلبثت ٞب٘تبيح يبؼٌيفي ّٔٙٛ

(. اق آ٘دبيي وٝ ٘ظبْ آٔٛقي ٚ پفٚـي اٞؽاف ٍٔتفوي ـا ثفاي ٕٞٝ ي 1391ـاوىت وٙٙؽٚثٝ ٔٛفميت ٘بيُ ٌٛ٘ؽ.)ثفٚتيبٖ،

ؼاً٘ آٔٛقاٖ تؽاـن ؼيؽٜ اوت ٚ آٖ ؼوتيبثي ثٝ ؼاً٘، ٟٔبـت ٚ ٍ٘في ٞبوت ثي ٌه ثفاي ؼوتيبثي ثٝ اٞؽاف ٍٔتفن 

ي تٛا٘ؽ ٌكيٙٝ ي ٔٙبوجي ثبٌؽ. يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي ـاٞجفؼي ـٚي ٕٞيبـي ٚ تؼبُٔ ثٝ خبي ـلبثت ٚ ؼـ وٙبـ آٖ ٔ

ثػً  اوت وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا ؼـ لبِت ٌفٜٚ ٞبي ٔٙىدٓ ٚ پبيؽاـ ثفاي وبـ ٚ تؼبُٔ ثب يىؽيٍف ثفٔي اٍ٘يكؼ. وبـ ٌفٚٞي

مً ٔؼّٓ اق ؼا٘بي ؼـ يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي ٘» اِّي تطمك اٞؽاف يبؼٌيفي ؼـ والن ؼـن اوت. ثٝ ٘ظف آِيىٖٛ ويًٙ

 (.1388آلبقاؼٜ،«)ِطٙٝ والوت ـإٞٙبي ػُٕ تغييف ٔي يبثؽ

ثب ا٘دبْ ؼاؼٖ تطميمبت ٚ ثب ثفـوي ٘تبيح ضبُِ اق ٔدٕٛػٝ تطميمبت ا٘دبْ ٌؽٜ  پمٍٍٚٞفاٖ

كايً اظٟبـ ؼاٌتٝ ا٘ؽ وٝ ثٟفٜ ٌيفي اق ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـ وجت اف. (2008؛ٌيّيك،1992؛ٔيّكٕٚٞىبـا1999ٖ)ٌٛؼٚيٗ،

يبؼٌيفي ٌفٚٞي ـاـٌٚي ثفاي يبفتٗ ٍٔىالت آٔٛقٌي ٔي ؼا٘ؽوٝ تٛوٗ  ويفيت ثبقؼٜ ٞبي يبؼٌيفي ٔي ٌٛؼ.ٔيّكٚ ؼٚـؼٖ

 .(2006ٔؽاـن ثٝ وبـٌففتٝ ٔي ٌٛؼ)ٔيّكٚ ؼٚـؼٖ،

http://www.johi.ir/


 3 -46، جلد سوم، ص 3531، بهار 35، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
تٙؽ ٚ ثٝ ٟٕٔتفيٗ ؼٌٛـاٞبيي وٝ ففاٌيفاٖ ؼـ ٞف ٔمٙؼي ثٝ ٚيمٜ ؼـ وبِٟبي ؼثىتبٖ ٚ ـإٞٙبيي ٚ ؼثيفوتبٖ ثب آٖ ـٚثفٚ ٞى

٘ٛػي يه زبًِ ؼـ ٘ظبْ آٔٛقٌي ٚ يبؼٌيفي ثٝ ضىبة ٔي آيؽ افت پيٍففت تطّيّي، ٌٌٛٝ ٌيفي ٚ افىفؼٌي ) وٝ ثٝ 

ػّت ٌيٛع آٖ اق آٖ ثٝ ػٙٛاٖ وفٔب غٛـؼٌي ـٚا٘ي يبؼ ٔي وٙٙؽ.( ثي ٞؽفي ٚ ػؽْ فؼبِيت ٞبي خٕؼي ٚ ٍٔبـوتي اوت. 

 ي ٍٔىالتي اق لجيُ افت تطّيّي، ٌٌٛٝ ٌيفي ٚ ... ـا اق ثيٗ ٔي ثفؼٚ ٕٞىبـاٍ٘ؼٙٛاٖ ٔي وٙٙؽ وٝ ـٚي ٕٞيبـٖ خب٘ىٛ

 .(1388)آلبقاؼٜ،

اثف  5يىي اق اٞؽاف ٘ظبْ آٔٛقٌي ؼـ ٞف وٍٛـي ثبال ثفؼٖ وٙص فؼبِيت ؾٞٙي ٚ ٌٙبغتي ؼـ ففاٌيفاٖ اوت. اوٙٛ ٚوٛا٘ىٖٛ

وٝ ضه اػتٕبؼ ثٝ ٘فه ٍ٘في  ٌي اوتٌؿاـي ـٚي ٕٞيبـي ؼـ ثفآٚـؼٜ ٌؽٖ اٞؽاف ٌٙبغتي ـا ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ. ٚ ايٗ ـٚ

ػٙٛاٖ ٔي وٙؽ ـاٜ وبـٞبي يبؼٌيفي ٌفٚٞي ثفاي  ٔثجت ثٝ ٔؽـوٝ ـا ثبال ثفؼٜ ٚ ـٚاثٗ ثيٗ ففؼي ـا ثٟجٛؼ ٔي ثػٍؽ. ٌٛؼٚيٗ

 .(1999)ٌٛؼٚيٗ، « تٕبْ وٗ ٞب، وجه ٞبي آٔٛقٌي ٚ قٔيٙٝ ٞبي اغاللي ثٝ ٘ٛـ ٔٛفميت آٔيكي ػُٕ ٔي وٙٙؽ

اوت. ـٚي ٕٞيبـي  آٔٛقٌي ٞف وٍٛـي اٞؽاف ٍٔتفوي ـا ثفاي ففاٌيفاٖ ؼـ ٔمب٘غ ٔػتّف ؼـ ٘ظف ٌففتٝ اق آ٘دبيي وٝ ٘ظبْ

ٚ ايدبؼ ٕٞجىتٍي ثيٗ ٌفٜٚ ٘يك اق  وٙؽ ٕٞجىتٍي ٔثجت ثيٗ اػٕبي ٌفٜٚ ـويؽٖ ثٝ ايٗ اٞؽاف ـا٘كؼيه تفٔي ٘ظفثٝ ايدبؼ

اق ؼيٍف اٞؽاف ثفٌٕفؼٜ ٌؽٜ ثفاي  .(1388يف اوت. )يغٕب، ٘فيك تمىيٓ وبـ) ٔٛفميت ( تٛقيغ ٔٛاؼ آٔٛقٌي ٚ ... أىبٖ پؿ

 :(1388اوتفبؼٜ اقـٚي ٕٞيبـي ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاـؼ قيف اٌبـٜ وفؼ)ٚويّيبٖ،

 وىت تٛا٘بيي اثفاق ٘مبٖ لٛت غٛؼ*

 ٌٙبغت ٘مبٖ ٔؼف ٚ لٛت*

 ففاٌيفي پيٛ٘ؽ قؼٖ زٙؽ فىف ثب ٕٞؽيٍف*

 ثٟجٛؼ ؼـ اـتجبٖ ثيٗ ٌػّي*

 ػبِي تفىفؼوت يبثي ثٝ وٙٛش *

 تٕفيٗ ٟٔبـت ٞبي ٔؽيفيتي*

 افكايً ضٕٛـ ؼـ ٔؽـوٝ ٚ والن ؼـن*

 وىت ٕ٘فات ثبال*

 پػتٍي ٟٔبـت ٞبي ثفلفاـي اـتجبٖ*

 تٛاقٖ ثيٗ ٔىِٛٚيت ٌػّي ٚ ٌفٚٞي*

 ػنبصر یبدگیری از طریق هویبری 

اغتيبـ يبـاٖ ٌفٜٚ لفاـ ٔي ؼٞٙؽ تب ؼـ يبؼٌيفي ثٝ ٌيٜٛ ي ٕٞيبـي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼَ ثٝ خٕغ ٔي وپبـ٘ؽ ٚ ٞف زٝ ؼاـ٘ؽ ؼـ 

غٛؼ ٞٓ اق يبـي ؼيٍفاٖ ثٟفٜ ثٍيف٘ؽ. ثف غالف آ٘سٝ تّٛـ ٔي ٌٛؼ ٕٞيبـي زيكي ففاتف اق وٙبـ ٞٓ ٍ٘ب٘ؽٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ 

يه ٘يٕىت ٚ ا٘دبْ ؼاؼٖ تىبِيف ثٝ ِٛـت ا٘ففاؼي اق وٛي ؼاً٘ آٔٛقاٖ اوت.ٔٙبوت تفيٗ ٌىُ اوتفبؼٜ اق يبؼٌيفي 

 (.1393)پبوؽَ،ايدبؼ فٕبي ػب٘في ثيٗ اػٕبي ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي، اٌتفان ؼـ ٞؽف، ثطث ٔيبٖ ٌفٚٞي ٚ ... اوت.ٕٞيبـا٘ٝ 

 (:1388)آلبقاؼٜ،ػٙبِف ٔٛـؼ تأويؽ ؼـ يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي ػجبـتٙؽ اق

٘ؽتبثب يبـي يه اػٕبي ٕٞجىتٍي ٔثجت ثيٗ ؼاً٘ آٔٛقاٖ : ٕٞٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٞؽف يبؼٌيفي ـا ٟٔٓ ٔي ؼا٘ٙؽٚا٘تظبـ ؼاـ -1

ان ؼـ ٞؽف، وبـ ٚ اوتفبؼٜ اق ٔٙبثغ آٔٛقٌي ؼـ پبؼاي فٌفٜٚ يبؼٌيفي ثٝ ٞؽف ؼوت يبثٙؽ. ايٗ ٕٞجىتٍي اق ٘فيك اٌت

تٕٕيٗ ٔي ٌٛؼ. ٕٞسٙيٗ ٔؼّٕبٖ ٔي تٛا٘ٙؽثفاي ايدبؼ ٕٞجىتٍي ٔثجت ٚ ثفاي ٘بيُ ٌؽٖ ثٝ ٞؽف يبؼٌيفي پبؼاي ٞبي ـا 

ب اق ٌفٜٚ ثػٛاٞٙؽ ٌكاـي ٔمبِٝ اي پيفأٖٛ يبؼٌيفي غٛؼ اـائٝ ؼٞٙؽ. ثفغي تطميمبت ٍ٘بٖ ٔي ثفاي ٌفٜٚ ؼـ ٘ظف ثٍيف٘ؽ ي

( ؼـ يبؼٌيفي ٌفٚٞي ؼاً٘ آٔٛقا٘ي وٝ فؼبِيت فيكيىي ؼاـ٘ؽ ٘ىجت ثٝ ؼاً٘ آٔٛقا٘ي وٝ فؼبِيت 2011،ؼٞؽ )ٌٛاِٛ ٌٛيفٚف

كاٖ وٓ تفي اق ٔٛفميت ـا ثجت وفؼ٘ؽ. ايٗ ٔىأِٝ اختٕبػي ؼاـ٘ؽ ٔٛفك تف٘ؽ ٚ ثبثت وفؼ٘ؽ وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثي تطفن ٔي

 إٞيت تؼبُٔ ثب اػٕبي ٌفٜٚ ٚ ثب ٌفٜٚ ٞبي ؼيٍف ـا ٔي ـوب٘ؽ.

٘ٛع فؼبِيت آٔٛقٌي : ٕٞيبـي ثفاي ٕٞٝ تىبِيف آٔٛقٌي ٔٙبوت اوت. قٔب٘ي وٝ ـٌؽ اختٕبػي، ضُ ٔىئّٝ، ـاٞجفؼٞبي  -2

٘يك ؼـ يه ،  وت ثبيؽ اق يبؼٌيفي ٕٞيبـا٘ٝ ثٟفٜ ٌففت. ٔفيّيٗ ٚ ٔفِيٗاوتؽالِي وٙص ثبال، يبؼٌيفي ثّٙؽ ٔؽت ٚ ...ٔٙفش ا

تطميك ثفاي افكايً يبؼٌيفي التّبؼ ثيٗ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ِٛـت ٌفٚٞي اوتفبؼٜ وفؼٜ ا٘ؽ ايٍبٖ ٔتؿوف ٔي ٌٛ٘ؽ وٝ 

اٖ ثفاي پبوػٍٛيي ثٝ اوتفبؼٜ اق ٌيٜٛ ٞبي ِٔٛؽ يبؼٌيفي ؼـ والن ٞبي يبؼٌيفي ٕٞىبـ ثبػث افكايً اػتٕبؼ ؼاً٘ آٔٛق

 .(1992وؤاالت ٌؽٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ ؼـ ؼوتفن ٘جٛؼٖ ا٘الػبت )ففأٌٛي( وبًٞ يبفتٝ اوت. )ٔفيّيٗ ٚ ٔفِيٗ، 
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ؼـ ٚالغ ٞؽف ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تفثيت ايدبؼ ٔطيٙي أٗ ٚ وفٌبـ اق ٌبؼي ٚ ٍ٘بٖ اوت ثٝ ٘ٛـي وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثتٛا٘ٙؽ ثب » 

.« ) يبٖ وٙٙؽ ٚ ثب ٕٞؽيٍف تؼبُٔ وبق٘ؽٜ ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ تب ثتٛا٘ٙؽ ثٝ ـٌؽ ٚ ٌىٛفبيي ؼوت يبثٙؽ آوٛؼٌي غب٘ف ػمبيؽ غٛؼ ـا ث

 .(1390ٔفتٕٛي قاؼٜ ٚ ٍِىفي ، 

 :آٔٛقٌي ٔٛاؼ – آٔٛق ؼاً٘ –تؼبٔالت ٔؼّٓ  -3

ثب ٔٛٔٛع وٕه ٔي ٔؼّٓ ؼـ ِطٙٝ ي والن ٘مً ـإٞٙب ـا ؼاـؼ ٚ ٞف قٔبٖ وٝ ٘يبق ثبٌؽثفاي اـتجبٖ ثيٍتف ثب يبؼٌيف٘ؽٌبٖ 

وٙؽ ٚ ؼـ ضىٓ يه ٍٔبٚـ ػُٕ ٔي وٙؽ. ثفـوي وبـ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٚ إ٘يٙبٖ اق يبؼٌيفي ٌفٚٞي اق ٚظبيف ٔؼّٓ 

اوت.ؼاً٘ آٔٛقاٖ وٝ ؼـ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـ فؼبِيت ٔي وٙٙؽ پؿيففتٝ ا٘ؽ وٝ غٛؼـا ٔٙجغ ػٕؽٜ ي يبـي، ثبق غٛـؼ، 

ٜ، تٛا٘بيي ٌٙيؽٖ آـاي ؼيٍفاٖ ٚ ثيبٖ ٘ظفات غٛؼ ؼـ وٕبَ ِجفٚ فزٟ ؼبُٔ زٟفٜ ثٝتمٛيت ٚضٕبيت ثٝ ضىبة آٚـ٘ؽٜ ت

زٝ ٔٛاؼآٔٛقٌي ـاؼـاغتيبـ ؼاـؼثفاي آٔٛقي آٖ  ضِّٛٝ اق ٚيمٌي ٞبي تؼبُٔ ٌفٚٞي اوت.ٞف ؼاً٘ آٔٛقثىتٝ ثٝ ايٗ وٝ

ٕٞجىتٍي ٔثجتي ثيٗ اػٕبي ٌفٜٚ ٞب ٚ  ا٘تػبثي ٔؼّٕبٖ ثفاي تٟيٝ ٔٛاؼ آٔٛقٌي ثٝ يبؼٌيفي ـوٕي ٔىِٛٚيت ؼاـؼ. ٌيٜٛ ي

ٌيٜٛ ٞبي ٔٙبوجي ـاثفاي تٛقيغ ٔٛاؼ آٔٛقٌي اتػبؾ وٙؽ ٚ ؼوتٛـاِؼّٕٟبي ٔٙبوت ـاثفاي ثٟفٜ  ٔٙدف ٔي ٌٛؼ.ٔؼّٓ ثبيؽ

ٚ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٌفٜٚ ٞبي ٕٞيبـ ثبيؽ ثؽا٘ٙؽ ؼـ اوتفبؼٜ اق ٔٛاؼ آٔٛقٌي وٟيٓ ٞىتٙؽٚايٗ ضه  اـائٝ ؼٞؽ ٌيفي اق ٔٛاؼ

ٍف اػٕب ـا ؼي ثبيؽ  ؼـ آٟ٘ب تمٛيت ٔي وٙؽ ٞف ؼاً٘ آٔٛقي وٝ ثٝ ٔٙبثغ يب ا٘الػبت خؽيؽ ؼوتيبثي پيؽا ٔي وٙؽ ٕٞىبـي ـا

٘يك ؼـ خفيبٖ لفاـ ؼٞؽ.ٞف وؽاْ اق اػٕبي ٌفٜٚ ٕٞيبـ ثبيؽ ثفاي ٔٛفميت ٌفٜٚ غٛؼ تالي وٙؽ ٔؼّٕبٖ ثبيؽ إ٘يٙبٖ غب٘ف 

ٝ ٕٞىبـي ٞىتٙؽؼـ غيفايٗ ِٛـت يبؼٌيفي ٔٛـؼ ٘ظف ضبُِ ٕ٘ي پيؽا وٙٙؽ وٝ اػٕبي ٌفٜٚ ؼاـاي ٕٞجىتٍي ٚـٚضي

ٌٛؼ.ٕٞسٙيٗ ٔؼّٕبٖ ثبيؽ تىبِيف ـٌٚٗ ٚ ؼليك ـا ثيبٖ وٙٙؽ ٚ اٞؽاف ٚ ٔفبٞيٓ ٔفثٖٛ ثٝ ؼـن ـا تٛٔيص ؼٞٙؽ. ٚ ثب پفوً 

 ٞبي غبَ ؼـن ٚ فٟٓ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا اق تىبِيف يبؼٌيفي ثفـوي وٙٙؽ .

ٟفٜ : ؼـ ٌفٜٚ ٞبي ٘بٍٕٞٗ ؼاٌتٗ اـتجبٖ زٍٕي ٔىتميٓ اق ٚيمٌي ٞبي اوبوي ؼـ آـايً ثفلفاـي اـتجبٖ زٟفٜ ثٝ ز -4

 ٌفٜٚ ٞبي ٕٞيبـ اوت.

 ٔىِٛٚيت ففؼي: اٌف زٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي فؼبِيت ٔي وٙٙؽ أب ٔىئَٛٚ يبؼٌيفي غٛؼ ٞٓ ٞىتٙؽ. -5

ـتجبٖ اوت وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٌفٜٚ ٕٞيبـ وؼي ٔي وٙٙؽ اق ايٗ ٟٔبـت ؼـ اـتجبٖ: يىي اق ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي ثفلفاـي ا -6

 ٘فيك ثٝ ٞؽف ٍٔتفن ثفوٙؽ.

 .(2010ِٚت)غٛؼ ٘ظٕي يبؼٌيفي: غٛؼ ٘ظٕي يبؼٌيفي يىي اق ؼوتبٚـؼ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـي اوت ،  -7

اٌبـٜ ٔي وٙؽ قٔب٘ي وٝ تىبِيف ) ؼاً٘ آٔٛقاٖ ( ؼـ ضٛقٜ ٚويغ تف ٚ ثب قٔبٖ ؼِػٛاٜ ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ ، اففاؼ ٔدبق ثٝ اظٟبـ  

٘يكٔطمك ٔي ... ٚ ،اـٔبي اٍ٘يكٜ،وٙتفَ فؼبِيتٟب ؼــاوتبي ٔمبِؽ يبؼٌيفي ٚ قٔبٖ القْ ٘ظف٘ؽ، تٍػيُ تالي

 .( 2010ِٚتٌٛؼ)

اػٕب ثبيؽ تؼبُٔ .ثپفؼاق٘ؽ يبـثبيؽ٘كؼيه ثٝ ٞٓ ثٍٙيٙٙؽ ٚثٝ ٌيٜٛ اي ٔٛثفثٝ تؼبُٔ ٚاـتجبٖآـايً والن : اػٕبي ٌفٜٚ ٕٞ -8

 زٟفٜ ثٝ زٟفٜ ٚ اـتجبٖ زٍٕي ثب ؼاٌتٝ ثبٌٙؽ. آـايً ؼايفٜ اي ثٟتفيٗ ٌيٜٛ آـايً والن ٕٞيبـ اوت. 

 ارزضیببی در رویکرد هویبری
وي وٝ ثٝ ِٛـت يبؼٌيفي ٕٞيبـا٘ٝ آٔٛغتٝ ٔي ٌٛ٘ؽ ثبيؽ ثٝ اـقٌيبثي يبؼٌيفي ؼـٚ« ٘ظبْ اـقٌيبثي ٔالن ٔفخغ اوت » 

» يفؼ. ٔالن ٚيمٜ اي ثفاي پؿيفي فؼبِيت ٞب ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌٛؼ ٚ اق ٌكيًٙ وبـٞب ثٝ ِٛـت ٔفخؼب٘دبٍٔ –ِٛـت ٔالن 

ٌٛؼ ٔؼّٕبٖ ثبيؽ ؼـ اثتؽاي ٞف فؼبِيت يبؼٌيفي ٔالن ٞبي ٔٛـؼ ٘ظف ـا تٍفيص  غٛؼؼاـي«ٔفخغ –ٞٙدبـ

 .(1388)ٚويّيبٖ،وٙٙؽ
ثفاي وٙدً ويفيت ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ثبيؽ ثٝ ؼٚ ػّٙف ٔطٛـي تٛخٝ وفؼ: ٕٞىبـي ؼـ اؼأٝ ؾوف ايٗ ٘ىتٝ القْ اوت وٝ 

اػٕبي ٌفٜٚ ٚ ٕٞىبـي ٔيبٖ ٌفٚٞي ٚ)ؼيٍفي( ٔيكاٖ ؼوتيبثي ثٝ ثبقؼٜ ٞبي ٔٛـؼ ا٘تظبـ ) اٞؽاف (. وٙدً ـفتبـٞبي 

ـفتبـٞبي ٔٛـؼ ا٘تظبـ ٚ تٟيٝ يه ٘يٕفظ وبـ أىبٖ پؿيف اوت. ٌفٜٚ يبؼٌيفي ّٔٙٛة اق  ٕٞيبـي ٚ ٕٞىبـي اق ٘فيك ٍٔبٞؽٜ

٘ظف ٕٞيبـي ٚ ٕٞىبـي ٌفٚٞي اوت وٝ ؼـ آٖ اػٕب ثيٍتفيٗ اوتفبؼٜ اق ـفتبـٞبي تؼفيف ٌؽٜ ثفاي ؼوتيبثي ثٝ اٞؽاف ثٝ 

فؼٖ ثٝ وػٙبٖ اػٕبي ٌفٜٚ، ٘مؽ ٚ ثفـوي ػُٕ ٔي آٚـ٘ؽ. ) ٔٙظٛـ اق ـفتبـٞبي تؼفيف ٌؽٜ ـفتبـٞبيي اق لجيُ، ٌٛي وپ

ا٘ؽيٍٝ ٞب ٘ٝ اففاؼ، تٍٛيك ٚ تفغيت ٞف يه اق اػٕب ثٝ ٍٔبـوت ٚ ...(ثبقؼٜ يبؼٌيفي ضبُِ اق ففايٙؽ يبؼٌيفي ٕٞيبـا٘ٝ وٝ ؼـ 

ف ثفاثف ٔي آٖ اففاؼ ثٝ ِٛـت ا٘ففاؼي فؼبِيت وفؼٜ ا٘ؽ ٔٛـؼ لجَٛ ٘يىت. آٖ ٘ٛع ثبقؼٞي ّٔٙٛة اوت وٝ ٞٓ ثب ثبقؼٜ ٔٛـؼ ٘ظ

 .(1388آلب قاؼٜ ،« ) وٙؽ ٚ ٞٓ اق ٘فيك ٕٞيبـي ٘كؼيه اػٕب ضبُِ ٌٛؼ.
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ٔؼّٓ ثب اضتيبٖ تىبِيف ٔؼٙي ؼاـي ـا ٘فاضي ٔي وٙؽ وٝ ٔىتّكْ فؼبِيت ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ٌفٜٚ ثفاي ؼوت يبفتٗ  ٕٞسٙيٗ

ؽيٗ ِٛـت اوت وٝ ثفاوبن ا٘دبْ ٌفزٝ ٔؼٕٛالً اـقيبثي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـٌيٜٛ ٞبي ٍٔبـوتي ث. اوتثٝ يه ٞؽف ٔؼيٗ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ؼـيىي اقايٗ ـٌٚٝ .  تىبِيف ٍٔتفن ٕ٘فٜ وّي ؼـيبفت ٔي وٙٙؽ أبـٌٟٚبي ٔتفبٚت ؼيٍفي ٘يكٚخٛؼؼاـؼ

اؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ٘ٛـا٘ففاؼي وبـٔي وٙٙؽ ٚ٘يك اـقٌيبثي ٔي ٌٛ٘ؽ ؼـضبِي وٝ ـٚي يه ٔٛٔٛع وّي وبـٔي وٙٙؽؼـايٗ ـٚي 

وع ِطيص ـا ثؽا٘ؽآٖ ـاثٝ ؼيٍفاٖ يبؼة ؼٞؽ ايٗ ـٚي اضىبوبت ٚـٚاثٗ ٌفٔي ثيٗ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ايدبؼٔي اٌفيىي اقاػٕبپب

ٔؼّٓ ٔي تٛا٘ؽثبتٛخٝ وفؼٖ ثٝ فؼبِيت ٞبي ته ته ؼاً٘ .  وٙؽِٚي ٔجيٗ فؼبِيتٟبي خٕؼي ٕٞٝ ي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٘يىت

آٔٛقي ؼـٔٛٔٛع غبِي تطّيُ آٔٛقاٖ ايٗ ٍٔىُ ـاتبضؽٚؼي ثف٘فف وٙؽ.ايٙفٚي ثبػث ٔي ٌٛؼ ٞفؼاً٘ 

 (.1388يبثؽ)ٔؼتٕؽ٘ماؼ،
 :(1388)ؼاؼٌفاٖ،ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاـؼ قيف اٌبـٜ وفؼ  اق ؼيٍف ـٚي ٞبي اـقٌيبثي ؼـ ـٚيىفؼ ٕٞيبـي

 : (اـقٌيبثي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ ٘ٛـ ا٘ففاؼي1

.  ٌيبثي ا٘ففاؼي ٍ٘بٖ ؼٞؽٞفؼاً٘ آٔٛقثبيؽتىّٗ غٛؼـا ثفٔطتٛي ؼـن ؼـيه اـق،  ؼـايٗ ٔفضّٝ ثؽٖٚ وٕه اػٕبي ٌفٜٚ

ٞؽف ٌفٜٚ ٞبؼـايٗ لىٕت ا٘دبْ ٔىتمُ ّٚٔٙٛة ٚظبيف ثٝ ٘ٛـا٘ففاؼي اوت ٚؼـٟ٘بيت ٕ٘فٜ ته ته اػٕبي ٌفٜٚ ٚ 

 . ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘فات آ٘بٖ ٕ٘فٜ ي وُ ٌفٜٚ ـا ٍٔػُ ٔي وٙؽ

 : (ثبقٌٙبوي ٌفٜٚ ٚاـائٝ پبؼاي2

» ، «  ػبِي»  ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘فات اففاؼتؼييٗ ٌٛؼٚأتيبقاتي ٘ظيفؼـاغّت ـٌٟٚبي ٍٔبـوتي ٔٛفميت ٌفٜٚ ٞب ثبيؽ ثٝ ٚويّٝ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اٌفػّي ػٌٕٛفٜٚ اِف .  ـاؼـيبفت ٕ٘بيٙؽ ٚايٗ أتيبقات ثبخٛايكٔتٙبوت ٕٞفاٜ ثبٌؽ«  غٛة»  ٚ«  ثىيبـغٛة

ؼـپيٍففت اٚ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ؼـآقٖٔٛ ٞفتٍي غٛؼپيٍففت لبثُ تٛخٟي اقغٛؼٍ٘بٖ ؼٞؽٌفٜٚ إٚٔىٗ اوت ثٝ ؼِيُ وٟيٓ ثٛؼٖ 

 اقوبـٌفٚٞي ٔؤثف ثٝ ٌففتٗ پبؼاي ٔفتػفٌٛؼ.

 هسایبی رویکرد هویبری -
ٔمبيىٝ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـ ٚ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ( ثٝ 1ؼـ اؼأٝ ثفاي ثفٌٕفؼٖ ٔكايبي ـٚيىفؼ ٕٞيبـي ؼـ خؽَٚ)     

ٌفٜٚ ٞبي ف ـٌٚٗ ٌفؼؼ.القْ ثٝ تٛٔيص اوت وٝ پفؼاغتٝ غٛاٞؽ ٌؽ تب اثؼبؼ ٔػتّف ـٚيىفؼ ٕٞيبـي ٞفزٝ ثيٍت وٙتي

يبؼٌيفي وٙتي ثٝ ٌفٜٚ ٞبيي ا٘الق ٔي ٌٛؼ وٝ اق ـٚي ٞبي ٕٞيبـي ثٟفٜ ٕ٘ي ثف٘ؽ.ثفاي ٔمبيىٝ ٌفٜٚ يبؼٌيفي ٕٞيبـ ٚ 

وٙتي ٔفبٞيٕي اق لجيُ اـتجبٖ ثيٗ ففؼي ٔىئِٛٚيت پؿيفي، وٙص تٛا٘بيي تطّيّي، ٍٔبـوت، ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي، 

ٔؼّٓ ٚ ٌبٌفؼ، اـقٌيبثي، ضَّٛ ٞؽف ٞبي آٔٛقٌي، وىت ٟٔبـت ٞبي ؾٞٙي وٙص ثبال، اػتٕبؼ ثٝ ٘فه، ضه فؼبِيت 

آٔٛقٌي، تٛخٝ ثٝ ٘يبقٞبي ففاٌيفاٖ ٚ ... وبٌٍٚفي، تمٛيت غالليت، تٛا٘بيي تطُٕ اثٟبْ، وىت ـٚضيٝ اوتمالَ، تىفاـ ٔٙبِت 

 .(1388،)آلبقاؼٌٜبـٜ ٔي ٌٛؼٔؽ ٘ظف لفاـ ٔي ٌيفؼ وٝ ؼـ خؽَٚ ؾيُ ثٝ آٟ٘ب اخٕبال ا
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 (1388)آلبقاؼٜ،ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـ ٚ ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي وٙتئمبيىٝ  :1جذول

 

  هحذودیتهبی رویکرد هویبری -

ثكـٌتفيٗ ٔطؽٚؼيت ايٗ ـٚي ٍٔىُ ـٞجفي ٚٞؽايت آٖ اوت ايٗ ـٚي اٌفغٛة ٞؽايت ٚوبقٔب٘ؽٞي ٍ٘ٛؼ ٞير يه اق      

اٞؽاف ٔٛـؼ ٘ظفتطمك ٕ٘ي يبثؽپه ٔفٚـي اوت لجُ اقاخفاي ايٗ ـٚي ٔؼّٕبٖ ؼـقٔيٙٝ ي ٔفاضُ ٔػتّف آٖ ا٘الػبت القْ 

وٝ ثؽٖٚ آٌبٞي اقايٗ ـٚي اخفاي آٖ ٕٔٙئٙبً ثب ٌىىت ٔٛاخٝ  ـاوىت ٕ٘بيٙؽ ٚ ثؼؽ ؼـِؽؼ اخفاي ايٗ ـٚي ثفآيٙؽ زفا

غٛاٞؽ ٌؽٚ ػالٜٚ ثفايٗ وٝ غٛؼٔؼّٓ ؼزبـ يأن ٚ ٘بأيؽي ٔي ٌٛؼ ٔفثٝ ي ثىيبـ وػتي ثف پيىف ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚاـؼ ٕ٘ٛؼٜ 

ٙبيي ٔؼّٕبٖ ثب اخفاي ٌبيؽ يىي اقؼاليّي وٝ ايٍٙٛ٘ٝ ـٚي ٞب ؼـ٘ظبْ آٔٛقٌي ٔبخبيٍبٜ غٛؼـا پيؽا ٘ىفؼٜ اوت ػؽْ آٌ.  اوت

ؼٚٔيٗ ٔىأِٝ ؼـػؽْ اخفاي ايٗ ـٚي تٛوٗ ٔؼّٕبٖ ،وفؼـٌٕي ؼـ٘طٜٛ ي اـقٌيبثي پبيب٘ي  آٖ ٚ تفن اق ٌىىت ثبٌؽ.

ؼاً٘ آٔٛقاٖ اوت وٝ ثٝ غّٗ ٔؼيبـ اـقٌيبثي ـا أتطبٖ وتجي خبٔغ ٔي ؼا٘ٙؽ ٚ ؼـ ثفغٛـؼ ثب ايٗ ٌٛ٘ٝ ـٚي ٞبٚ تٙجيك آٖ 

ٖٙٛ ٞٓ ؼـوٍٛـاخفا ٔي ٌٛؼ ثالفبِّٝ غٗ ثٙالٖ ثٝ ـٚي آٖ ٔي وٍٙؽ ٚ اق اخفاي آٖ ٘ٛٔيؽ ثبـٚي ٞبي وٙتي وٝ ٞٓ او

ٔي ٌٛ٘ؽ غبفُ اق ايٗ وٝ ايٗ ـٚي ٕٞبٖ ٘ٛـي وٝ تطميمبت ٔتؼؽؼ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت يىي اقثٟتفيٗ ـٚي ٞبي ٕٔىٗ ثفاي 

 (.1393)ٟٔؽي ـاؼ،.  آٔٛقي ٚيبؼٌيفي اوت

ٍٔبـوتي ػٙٛاٖ ٔي ٌٛؼ ايٗ اوت وٝ، وٙتفَ والن ثٝ ِٛـت وٙتي، ثفاي ٍٔىُ ؼيٍفي وٝ ثفاي ثٝ وبـٌيفي ـٚي 

ٔؼّٕيٗ ثٝ ٔفاتت آوب٘تف اق وٙتفَ والن ثٝ ِٛـت ٍٔبـوتي اوت ٚ ٕٔىٗ اوت ثؼٕي اق ٔؼّٕيٗ اٍ٘يكٜ اي ثفاي ثىبـٌيفي 

ٗ آٌبٜ ٚ ػاللٝ ٔٙؽ ٚ يبؼٌيفي ٍٔبـوتي ٘ؽاٌتٝ ثبٌٙؽ. اِجتٝ ثؽيٟي اوت وٝ ٕٞٝ ي ٔٛاـؼ فٛق اليٙطُ ٘يىتٙؽ ٚ ٔؼّٕي

 .(1978ّٔٙغ اق ـٚي ٞبي يبؼٌيفي ٍٔبـوتي ثٝ ـاضتي ٔي تٛا٘ٙؽ ثف ايٗ ٍٔىُ فبئك آيٙؽ)خفٙفٕٚٞىبـاٖ،

 

 

 

 ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي وٙتي ٌفٜٚ ٞبي يبؼٌيفي ٕٞيبـ

 ٔىتميٓ أىب٘پؿيف اوت.وىت ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي ثٝ ضىت (1

 2).ٍٔبـوت ثٝ ضؽاوثف ٔي ـوؽ 

 3).ٞؽف ٞبي آٔٛقٌي ٔؽ٘ظف ضبُِ ٔي ٌٛؼ 

 4).اػٕبي ٞف ٌفٜٚ ؼاـاي وٙص تٛا٘بيي ٔتفبٚت ٞىتٙؽ 

 5) ايٗ ٌٛ٘ٝ فؼبِيت ٞبي ٍٔبـوتي وجت تمٛيت غالليت اػٕبي

 ٌفٜٚ ٔي ٌٛؼ.

 6).وجت وىت ـٚضيٝ اوتمالَ ٔي ٌٛؼ 

 7)٘ فيك اػٕبي ٌفٜٚ ٚ ٔفاخؼٝ ثٝ ٔؼّٓ تىفاـ ٔٙبِت آٔٛقٌي اق

 أىبٖ پؿيف اوت.

 8) ،ٟٔبـت ٞبي ؾٞٙي ٚ ٌٙبغتي وٙص ثبال اق لجيُ وبـ ثىت

 تدكيٝ تطّيُ ٚ ... ٔطمك ٔي ٌٛؼ.

 9).اػتٕبؼ ثٝ ٘فه ؼـ خٕغ اػٕب ثيٍتف ؼيؽٜ ٔي ٌٛؼ 

 10)ضه ٔطٛـ ؼـٌفٜٚ ٞبي پمًٚٞثٛيمٜ  ؼـٌفٜٚ ٞبي ٕٞيبـ

 وبٌٍٚفي ثٝ زٍٓ ٔي غٛـؼ.

 اـتجبٖ ثيٙففؼي ٚثيٗ ٌفٚٞي ثٝ ٌؽت تمٛيت ٔي ٌٛؼ.(11

 ففاٌيفاٖ ٞٓ ٔىئَٛ يبؼٌيفي غٛؼٞىتٙؽٚٞٓ اػٕبي ٌفٜٚ.(12

 ٔؼّٓ ٘مً ـإٞٙب ٚ ٍٔبٚـ ٚ ٟٔٙؽن آٔٛقٌي ؼاـؼ. (13

اـقٌيبثي ثٝ ِٛـت ٌفٚٞي اوت ٚ ٕ٘فٜ ٞف يه اق اػٕب ؼـ وىت (14

 ٕ٘فٜ ٔٛفميت ٌفٜٚ ٔٛثف اوت.

ىئّٝ يب ثٝ ػجبـتي تطُٕ اثٟبْ ؼـ ٌفٜٚ ٞبي تٛا٘بيي ثفغٛـؼ ثب ٔ(15

 ٕٞيبـ ٚخٛؼ ؼاـؼ.

 .ثٝ ٘يبقٞبي ففاٌيفاٖ اق٘ظف ػب٘في تطّيّي  تٛخٝ ٔي ٌٛؼ(16

 وىت ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي ؼـ ضؽ ا٘تظبـ ٘يىت.(1

 ـلبثت خبي ٍٔبـوت ـا ٔي ٌيفؼ.(2

 .٘يىت ِبؼق ففاٌيفاٖ  ؼـ ٔٛـؼ ٕٞٝ ي(3

 اوتوٙص تٛا٘بيي ؼـ ايٗ لجيُ ٌفٜٚ ٞب يىىبٖ (4

 پيٛ٘ؽؼ تمٛيت غالليت ؼـٕٞٝ اػٕبثٝ ٚلٛع ٕ٘ي(5 

 وىت ـٚضيٝ اوتمالَ ٔطمك ٕ٘ي ٌٛؼ.(6

 ٔٙبِت آٔٛقٌي تىفاـ ٕ٘ي ٌٛؼ.(7

 8) ثيٍتف ٟٔبـت ٞبي ٌٙبغتي وٙص پبييٗ اق

 لجيّؽاً٘ ٚ ؼـن ٚ فٟٓ ٔطمك ٔي ٌٛؼ.

 ٌٛؼ. ؼـ ٕٞٝ اػٕبي ٌفٜٚ وٙتي ؼيؽٜ ٕ٘ي(9

 ضه وبٌٍٚفي ٔطمك ٕ٘ي ٌٛؼ.(10

 اـتجبٖ ثيٗ ففؼي ٚ ثيٗ ٌفٚٞي ؼـ ضؽ ا٘تظبـ ٘يىت. (11

ٔىئِٛيت پؿيفي ؼـتجبؼَ يىؽيٍفؼـضؽا٘ؽن ؼيؽٕٞي (12

 ٌٛؼ.

ٔؼّٓ ٘مً ا٘تمبَ ؼٞٙؽٜ ي ٔٙبِت ٚ ؼـ ضىٓ پف وفؼٖ (13

 ظفف غبِي ؾٞٗ ففاٌيفاٖ ـا ؼاـؼ.

 فؼ.اـقٌيبثي ثٝ ِٛـت ٌفٚٞي ا٘دبْ ٕ٘ي ٌي(14

اوثف ففاٌيفاٖ لؽـت تطُٕ آـاي ؼيٍفاٖ ٚ ضُ ٔىبِٝ ـا (15

 ٘ؽاـ٘ؽ .

اوثف ففاٌيفاٖ ؼـ يه وٙص ؼيؽٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ٚ وٕتف ثٝ (16

 تفبٚت ٞبي ففؼي آٟ٘ب تٛخٝ ٘ظف ٔي ٌٛؼ
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 طرح هویبر هؼلن -

اٍِٛٞبي تؽـيه ؼـ ٚالغ اٍِٛٞبي يبؼٌيفي ٞىتٙؽ، ثٝ ػجبـتي ٔؼّٕيٗ ثٝ ٌبٌفؼاٖ ؼـ وىت ا٘الػبت، ٘ظفات، ٟٔبـت ٞب، 

ػميؽٜ وٕه ٔي وٙٙؽ، ٕٞسٙيٗ ٘طٜٛ يبؼٌيفي ـا آٔٛقي ٔي ؼٞٙؽ. ؼـٚالغ، ٟٕٔتفيٗ ٘تيدٝ ؼـاق ٔؽت ـاٟٞبي تفىفٚاثفاق

آٔٛقي ٔيتٛا٘ؽ افكايً اوتؼؽاؼٞبي ٌبٌفؼاٖ ثفاي يبؼٌيفي آوبٖ تف ٚ ٔٛثفتفؼـ آيٙؽٜ ثبٌؽ وٝ ٘بٌي اق وىت ؼاً٘، ٟٔبـت 

ٞبي غٛؼآٔٛق ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼاـؼ. يبؼٌيفي ٚ آٔٛقي ثٝ ٞٓ ٚ ففآيٙؽٞبي يبؼٌيفي اوت. ٘طٜٛ ي تؽـيه اثفقيبؼي ثف تٛا٘بيي 

ٚاثىتٝ ا٘ؽ، يبؼٌيفي ٞؽف اوت ٚ آٔٛقي ٚويّٝ ـويؽٖ ثٝ ٞؽف، ثٙبثفايٗ ـٚي ٞبي تؽـيه فؼبَ ٘ىجت ثٝ ـٚي ٞبي 

 (.1386وٙتي ثب وٕيت ٚ ويفيت ثيٍتفي قٔيٙٝ ؼـٌيفٌؽٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثب ففآيٙؽ يبؼٌيفي ـا ففاٞٓ ٔي وٙٙؽ)ٌؼجب٘ي،

ؼـ ـٚي ٕٞيبـ ٔؼّٓ وّيٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ خبي ٔؼّٓ ؼـ تؽـيه ؼـن ٌفوت ؼاـ٘ؽ. ٚيمٌي اِّي ايٗ ـٚي ٍٔبـوت ؼاً٘ 

آٔٛقاٖ ؼـ ا٘تمبَ ٔفبٞيٓ ٚ ٔٙبِت ؼـوي ثٝ وبيف ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔي ثبٌؽ. ؼـ يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـ ٔؼّٓ تفبٚت اففاؼ ٌفٜٚ 

ؽف ٞبي يبؼٌيفي اق ٘فيك ايٗ ـٚي ايٗ اوت وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثبػث وبـآٔؽ ٌؽٖ يبؼٌيفي ٔي ٌٛؼ. يىي اق ٞ

يبؼثٍيف٘ؽ ثب ٞف وىي وبـوٙٙؽ ٚاقايٗ ٘فيك ٔٛخت ثبالـفتٗ پيٍففت تطّيّي ففاٌيفاٖ، ايدبؼ اـتجبٖ ٔثجت ٚ ا٘تمبَ تدبـثي 

ثفاي ايٙىٝ ٌفٜٚ ٞبي ٕٞيبـ ؼـ ـٚي  ثٝ آٖ ٞب ٔي ٌٛؼ وٝ ثفاي تٛوؼٝ ي اختٕبػي، ـٚا٘ي ٚ ٌٙبغتي وبِٓ ثٝ آٖ ٘يبق ؼاـ٘ؽ.

ٕٞيبـ ٔؼّٓ ٔٛفك ٌٛ٘ؽ، ٔؼّٓ وٝ زيك ـا ثبيؽـػبيت وٙؽ: ـفتبـ ٕٞٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـا قيف ٘ظفؼاٌتٝ ثبٌؽ، ٘تبيح ضبُِ اق 

ٟٔبـت ٞبي اختٕبػي اي ـا وٝ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثٝ وبـ ٔيجف٘ؽ ثٝ آ٘بٖ ثٍٛيؽ، ؼـٔٛالغ ٔٙبوت ثفاي آٔٛقي ٟٔبـت ٞبي ٔفٚـي 

 (.1388وبـ ٌفٜٚ ٞب ٔؽاغّٝ وٙؽ)پٛـػّيفٔبتٛتىّٝ،ؼـ 

ٕٞيبـٔؼّٓ ثب ٞؽايت ٚ ـإٞٙبيي ٔؼّٓ، ؼاً٘ آٔٛقاٖ لٛي اق ٘ظف ػّٕي)قـً٘( ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔؼيف والن ـا وٕه ٚ تطت 

ـ والن پًٌٛ لفاـ ؼاؼٜ ٚ ثب تٕفيٗ، تىفاـ ٚ ٍٔبـوت، آ٘بٖ ـاثٝ وٙص لبثُ لجِٛي اـتمبؼاؼٜ تبآٖ ٞب ثٝ وٙص ػّٕي ٔتٛوٗ ؼ

ثفوٙؽ. ثفاوبن ايٗ ٘فش، ٔؼّٓ ثب ٌٙبغت ٚ وبقٔب٘ؽٞي ؼاً٘ آٔٛقاٖ والن ٔي تٛا٘ؽ اق تٛإ٘ٙؽي ٞبي فىفي ٚ ػّٕي ؼاً٘ 

آٔٛقاٖ ٔؼؽَ ثبال ؼـخٟت تمٛيت ؼـٚن ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔؼيف اوتفبؼٜ ٕ٘بيؽ. ٌٙبوبيي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٔي تٛا٘ؽ ثفاوبن ٔؼؽَ، 

ق ٘فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ؼـضٛقٜ ٞبي ػّٕيٝ اق ٘فيك ّ٘جٝ ٞب ثٝ ِٛـت ٔجبضثٝ ٚ ٔؿاوفٜ ِٛـت اوتؼؽاؼٚتٛاٖ ٔبِي آ٘بٖ ثبٌؽ. أفٚ

ٔي ٌيفؼ ٚ تمفيجبً ٔٛفك ثٛؼٜ ٚ ٞىت. ػالٜٚ ثف ٍ٘في ؼيٙي ٚ ٔؿٞجي ؼـ ؼ٘يبي أفٚق، ففاٞٓ وفؼٖ قٔيٙٝ ٞبي ٍٔبـوت 

ٚ ٕٞسٙيٗ ثف٘بٔٝ ٞبي آٔٛقٌي ٔثُ  ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـثف٘بٔٝ ٞبي تفثيتي ٔثُ ٔفاوٓ ِجطٍبٞي، وفٚؼ، ٔىبثمبت ففٍٞٙي

ٕ٘بيٙؽٌي والن)ٔجّفي(، ضٕٛـٚغيبة ٚ ... ضتي ؼـ ضٛقٜ ٞبي غؽٔبتي ٔثُ تؼبٚ٘ي ٞبي آٔٛقٌٍبٞي ، ٘ظبفت ٔؽـوٝ ٚ ... 

تفثيتي  –ؼـ ؼ٘يبي ٔؼبِف، ٔتؽاَٚ ٚ ؼـغبَ اخفا ٔي ثبٌؽ. ايدبؼ قٔيٙٝ ٞبي ٍٔبـوت ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ضٛقٜ ٞبي آٔٛقٌي 

ٌػّيت آ٘بٖ ٚ ؼاٌتٗ ـٚضيٝ ٔىئِٛيت پؿيفي ٚ ا٘تمبؼپؿيفي ٚ تؼبٖٚ ٚ ٕٞىبـي يىي اق ويبوت ٞب ٚ اٞؽاف خٟت تىٛيٗ 

 (.1388ٚقاـت آٔٛقي ٚ پفٚـي ٔي ثبٌؽ)وّيٕبٖ پٛـ،ٌؽاقزيبٖ، 

ٔي تٛاٖ  ، ٕٞيبـيؽـيبؼٌيفي اوت.يبـٔؼّٓاوبن ـٚي تؽـيه ٔجتٙي ثفٕٞثب تٛخٝ ثٝ ٔٙبِت فٛق ٔي تٛاٖ ػٙٛاٖ وفؼ وٝ 

وبَ آثبـ ٚ افىبـ خبٖ ؼيٛيي ؼـ اثتؽاي لفٖ ثيىتٓ اوت ؼـ  ،وف آغبق ا٘ؽيٍٝ ٕٞيبـي ؼـ يبؼٌيفي يٗ ٌٛ٘ٝ ػٙٛاٖ وفؼ وٝا

ايٗ لفٖ خبٖ ؼيٛيي ٔؼّٕبٖ ـاثٝ تٍىيُ ٌفٜٚ ٞبيي ثفاي ثفـوي ٚضُ ٔىئّٝ تفغيت ٔي وفؼؼـؼٞٝ  ٞبي آغبقيٗ

اق  يبؼٌيفيؼٚذ ٘يك وبـ غٛؼ ـا ثب تطميك ٚ تفٚيح اٍِٛٞبي ٕٞيبـي ؼـ يبؼٌيفي ٌفٚع وفؼ.پمًٚٞ ؼـثبـٜ ي  ٔٛـت1960ٖٛ

ـاخفٚؼيٛيؽ خب٘ىٖٛ، ـاثفت وبِٛيٗ، ٘يُ .ٞٓ اؼأٝ يبفت ٚ ٔٛـؼ تٛخٝ اوبتيؽ قيبؼي لفاـ ٌففت  1970ؼـ ؼٞٝ  ٕٞيبـي٘فيك 

 .(1388)آلبقاؼٜ، ٚي ايٗ ٔىئّٝ ثٝ تطميك پفؼاغتٙؽاق خّٕٝ اففاؼي ثٛؼ٘ؽ وٝ ـ ؼاٚيؽوٖٛ، اوپٙىف وبٌبٖ

فؼبِيت ٞبي يبؼٌيفي  ٚ وٝ يبؼٌيفي يه ففايٙؽاختٕبػي اوت ـٚي تؽـيه ٔجتٙي ثفٕٞيبـي ثفايٗ ثبٚـ٘ؽ پمٍٍٚٞفاٖ ضٛقٜ 

تؼبُٔ ثب  ضيبتي اوت.پيبلٜ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت وٝ ثيٍتف آٔٛغتٝ ٞبي ٔب ضبُِ، ثفاي ـويؽٖ ثٝ ٔفضّٝ تِٛيؽ ا٘ؽيٍٝ ٚ ا٘الػبت 

ؼيٍفاٖ اوت.ـٚي تؽـيه ٔجتٙي ثف ٕٞيبـي ففِت القْ ثفاي تالي اوبوي ثٝ ٔٙظٛـ ـويؽٖ ثٝ اٞؽاف ٌٛ٘بٌٖٛ 

آٔٛقٌٍبٞي ـا ففاٞٓ ٔي آٚـؼ. ثب ايٗ ٕٞٝ ػٕؽٜ تفيٗ ٞؽف ايٗ ـٚي تؽـيه وًٌٛ ثفاي ؼوت يبثي ثٝ فؼبِيت ٞبي ػبِي 

والن ؼـن ثب وٝ ٔٛلؼيت آٔٛقٌي ـٚثفٚ ٞىتٙؽ. ثفغي ٔؼّٕبٖ ٔؼّٕبٖ ؼـ  1984ؾٞٙي اوتجٝ ٌفتٝ ي ؼيٛيؽ خب٘ىٖٛ 

ٔي ٌٛ٘ؽ ثفاي ثف٘ؽٜ ٌؽٖ تالي وٙٙؽ.ثفغي اق آٔٛقٌبـاٖ ٔٛلؼيت  ـٚي ـلبثتي ـا تفغيت ٔي وٙٙؽٚؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚاؼاـ

 ٚؼـثفغي ٔٛاـؼآٔٛقٌي ـاؼـاغتيبـؼاً٘ آٔٛقاٖ لفاـ ٔي ؼٞٙؽ ٚ اخبقٜ ٔي ؼٞٙؽ وٝ ثف اوبن ٔيُ غٛؼ ثٝ يبؼٌيفي ثپفؼاق٘ؽ. 

.ِٚي أفٚقٜ ٔٙبِت ؼـوي ـاففا ثٍيف٘ؽ ٕٞيبـي ي ٔؼّٕبٖ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ـاثٝ ِٛـتي وبقٔب٘ؽٞي ٔي وٙٙؽ وٝ ؼـ لبِت ٌفٜٚ ٞب

ٍٔبٞؽٜ ٔي ٌٛؼ وٝ اغّت ـٚي ٞبي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ؼـتؽـيه ٚ آٔٛقي ضبِت ٔىبثمٝ اي ٚ ـلبثتي ؼاـؼ ٚ ؼاً٘ آٔٛقاٖ ثفاي 

آٟ٘ب ـا ثٝ فؼبِيت ٞبي ٌفٚٞي ٚ آٔٛقي ٌفٚٞي تفغيت وٙؽ وٕتف اوتفبؼٜ ٔي  تىبِيفي وٝ٘ٙؽٚ اقٕ٘فٜ ٚ أتيبق ؼـن ٔي غٛا
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ـٌؽقٔيٙٝ ٞبي ؼاٍ٘ي،ػب٘في ٚاختٕبػي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ٚتٛخٝ ثٝ  ٚيبؼٌيفي ٕٞيبـي ٌٛؼ.يىي اق ٔكايبي ٔؽـوٝ ٕٞيبـي

 .(1393)پبوؽَ، ٌػّيت اختٕبػي آ٘بٖ اوت

ٌٛٝ ٌيفي ٌٍٔىالتي اقلجيُ افت پيٍففت تطّيّي،  ٕٞيبـي ػٙٛاٖ ٌؽ ـيهٕٞب٘ٙٛـي وٝ ؼـ ثطث زفايي ـٚي تؽ

 ٕٚٞىبـاٖ، ؛ٚي1984ٕٕٗٙٞسٙيٗ ٌٛاٞؽ )ثّْٛ، اق ثيٗ ٔي ثفؼ ففاٌيفاٖ، ثي ٞؽفي ٚ٘بـاضت ثٛؼٖ ؼـفؼبِيت ٞبي خٕؼي ـا

ٜ ٕٞيبـٔؼّٓ ؼـ ثفآٚـؼثٝ ـٌٚٙي اثفٌؿاـي ـٚي . (1994،؛ٚثٛ فبـيٛاـ1997ٕٚٞىبـاٖ، ؛ ٞٛن2011،؛ٔيػبئيّىبٚا٘بن 2005

 .(2005)ٚيٕٙٗ ٌٙبغتي ـاٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽٚ  ٌؽٖ اٞؽاف آٔٛقٌي،ػب٘في،اختٕبػي

 برهویبر هؼلن هبتنی تذریس روش اجرای هراحل  -   
 غٛؼ ا٘تظبـات يؼٙي وٙؽ ٍٔػُ غٛؼـا ؼـن اق ٞؽف وٝ اوت آٖ ٔؼّٓ يه ٞبي ٔٛفميت اق يىي:  آٔٛقٌي اٞؽاف (ثيب1ٖ 

 ثيبٖ.غٛاٞؽ ٔي زٝ اٚ اق ٔؼّٓ ٚ ثٍيفؼ يبؼ ثبيؽ ـا زيكي زٝ ؼـن اق آٔٛق ؼاً٘ ايٙىٝ، ٕ٘بيؽ ثيبٖ ؼـن اق ـا آٔٛق ؼاً٘ ٚ

 آٔٛقٌي اٞؽاف ثّىٝ ثبٌؽ تٛا٘ؽ ٕ٘ي ٌػُ ٞبي خٛاة ثب وٛاَ زٙؽ ٘فش فمٗ ٞؽف ثيبٖ. ثبٌؽ ؼليك ٚ ـٌٚٗ ثبيؽ اٞؽاف

 .وٙؽ ٔي ٚاؼاـ تطّيُ ٚ تدكيٝ ٚ وبـثفؼ، فٟٓ ثٝ ـا آٔٛق ؼاً٘ ثبال وٙص

 ايدبؼاـتجبٖ ؼـ وٙٙؽوٝ ٔي اوتفبؼٜ ٔىتٙيّي آـايً اق تؽـيه ٕٞيبـٔؼّٓ ـٚي ٔؼّٕبٖ اق ثفغي:  ؼـن والن (زي2ًٙ

 ثٝ ؼـن ٞبي ٌفٜٚ اوت ِٛـت ؼايفٜ ثٝ تؽـيه ـٚي ٘ٛع ؼـايٗ والن آـايً.وٙؽ ٔي ايدبؼ ٔطؽٚؼيت زٟفٜ ثٝ زٟفٜ

 ٚ ٌفٜٚ اػٕبي ثيٗ ٕٞىبـي ٟٔبـت وفؼٖ زٖٛ پيؽا.ؼٞٙؽ ٔي ا٘دبْ ـا غٛؼ تىبِيف ثطث ٕٔٗ ٚ ٍ٘يٙٙؽ ٔي اي ؼايفٜ ِٛـت

 .ٌٛؼ اوتفبؼٜ ٘ففٜ 3 ٚ 2 ٞبي ٌفٜٚ اق ٌٛؼ ٔي تِٛيٝ اوت ثف قٔبٖ تؽـيه ـٚي ٘ٛع ايٗ ؼـ ٔؼّٓ يبفتٗ تىّٗ
 .(1388)آلبقاؼٜ،

 ؼـ آٔٛقٌي ٔٛاؼ ٞب ٌفٜٚ اقتٛخيٝ په. اوت وبغتٝ ٔؼّٓ خكٜٚ يه يب وتبة ٔؼٕٛال آٔٛقٌي ٔطتٛاي:  آٔٛقٌي ٔٛاؼ (اـائ3ٝ

 ٞبثٝ ٌفٜٚ وبـ ثبقثيٙي ٕٔٗ ٔؼّٓ ٚ پفؼاق٘ؽ ٔي ٘ظف تجبؼَ ٚ تىبِيف ا٘دبْ ثٝ آٔٛقاٖ ؼاً٘. ٌٛؼ ٔي ٌؿاٌتٝ آ٘بٖ اغتيبـ

 ٔؼّٓ ٔؽاغالت ؼـوبقٌبـي ؼـتطميمي زٛ ٔيًٙ. وٙؽ ٔي تفغيت فؼبِيت ـاثٝ آ٘بٖ ٚ ٌفتٝ پبوع آ٘بٖ اضتٕبِي وٛاالت

 ؼاؼٖ ٚ) ٔؼّٓ ي ٔؽاغّٝ وبقؼ ٔي غب٘فٍ٘بٖ اوت ؼاؼٜ لفاـ ٔٛـؼثفـوي ـا ٌفٚٞي يبؼٌيفي ٘ي آٔٛقاٖ ؼاً٘ ؼـ٘يبقٞبي

اوت. ٚي  ٌؿاٌتٝ خب ثف آٔٛقاٖ ؼاً٘ ٍٔىالت ضُ ٚ يبؼٌيفي ثف ـا ٔثجتي تأثيفات(ٕٞيبـ ٞبي ؼـٌفٜٚ ٌفوت ٚ ثبقغٛـؼ

 ٔي ٚ اوت يبؼٌيفي ٞبي ٌفٜٚ اػٕبي وٛاالت پبوػٍٛي ثيٍتف ثّىٝ وٙؽ ٕ٘ي تؽـيه، ـٚي ايٗ ؼـ ٔؼّٓ ٌٛؼ ٔي ٔتؿوف

 .(2008، زٛ ٔيًٙ ٔيًٙ. )ٕ٘بيؽ اوتفبؼٜ ٌفٜٚ اػٕبي يب  ٞب وفٌفٜٚ اق ؼـن ٔفٚـ ثفاي تٛا٘ؽ

 ٕ٘ٛ٘ٝ يه ؼاؼٖ ثب ٔؼّٓ ٌٛؼ ٔي ٍٔػُ تؽـيه اثتؽاي ؼـ وٝ آٔٛقٌي اٞؽاف ثٝ تٛخٝ ثب:  اـقٌيبثي ٚ ٌيفي ٘تيدٝ (4

 ٚ ـٌٚٗ ـفتبـي اٞؽاف ثب ٔفتجٗ ثبيؽ وٛاالت. وٙؽ ٍٔػُ ؼـن يبؼٌيفي ـا آٟ٘ب ٟٔبـت آٔٛقاٖ ؼاً٘ اق پفويؽٖ يب تٕفيٗ

 ثٝ وفؼٕٚ٘فات پفوً ٚيبٌفٚٞي ا٘ففاؼي ِٛـت ثٝ ٞب ٌفٜٚ اػٕبي اق تٛاٖ ٔي يبؼٌيفي وٙدي ويفيت ثطث ؼـ ثبٌؽ ؼليك

 يب وتجي) وٙٙؽ ٔي ا٘تػبة ـا اـقٌيبثي ٞبي ٌيٜٛ ٘ٛػب آٔٛقٌي (. ٔطممب1388ٖٕ٘ٛؼ)آلبقاؼٜ، ٔٙظٛـ يبٌفٚٞي ففؼي ِٛـت

 آٔٛقاٖ ؼاً٘ وٝ ـا آ٘سٝ ثبيؽ وبقؼ. ٔؼّٕبٖ ٔي ٔٙؼىه آٔٛقٌي فؼبِيت اق ـا آٔٛق ؼاً٘ ا٘تظبـ ٔٛـؼ يبؼٌيفي وٝ(  ٌفبٞي

 .(2008فٛـاِه ٚ تٛٔسٛ. )  ا٘ؽ ٍ٘ففتٝ يبؼ يب ؼا٘ٙؽ ٕ٘ي ـا آ٘سٝ ٘ٝ ثىٙدٙؽ ا٘ؽ آٔٛغتٝ

 ٔجٙبي ؼيٍف فؼبَ ٞبي ٔب٘ٙؽـٚي ثفٕٞيبـي، ٔجتٙي تؽـيه ـٚي، ٕٞيبـ ٞبي ٌفٜٚ اػٕبي تطّيّي ٚ ٌػّيتي ٞبي ٚيمٌي

 ٌفوت ثٝ تٕبيُ ففاٌيفاٖ ي ٕٞٝ آيب وٝ ايٙدبوت ٘ىتٝ ِٚي اوت يبفتٝ ٌىتفي ٌؽٜ ا٘دبْ تطميمبت اوبن ثف ٚ ؼاـؼ ػّٕي

 غيف. يب ٞىتٙؽ ٞب ٌفٜٚ ٘ٛع ايٗ ؼـ

 : وٙيٓ ٔي ثفغٛـؼ آٔٛق ؼاً٘ ٘ٛع ؼٚ ثب ٔىئّٝ ايٗ ثب ثفغٛـؼ ؼـ

 تىبِيف اق ا٘دبْ پيٍففت اٍ٘يكي ٘ؽاٌتٗ ٘ٛػي ثٝ ٚ، تٛا٘بيي ؼاٌتٗ ثب وٝ ٔؼيف يب پيٍففت وٓ آٔٛقاٖ ؼاً٘: اَٚ ٌفٜٚ

 .وٙٙؽ ٌفوت ٞب ٌفٜٚ ايٗ ؼـ وٝ پؿيف٘ؽ ٔي وٕتف غب٘ف ايٗ ثٝ ٚ ق٘ٙؽ ٔي وفثبق

 ٌفٜٚ ؼـ ٌفوت اق ثبال ا٘ففاؼي ٕ٘فات وىت ٚ ـلبثتي ٞبي ٌيٜٛ ؼـ تطّيُ ثب وٝ غٛة يب پيٍففت پف آٔٛقاٖ ؼاً٘: ؼْٚ ٌفٜٚ

تؽـيه  ـٚي وٙٙؽ ٔي غٛؼؼاـي پيٍففت وٓ آٔٛقاٖ ؼاً٘ ثب تؼبُٔ ؼـ ـغجت ػؽْ يب ٚ پبييٗ ٕ٘فات وىت اق تفن  ؼِيُ ثٝ

 – ٌػّيتي ٞبي ٚيمٌي ثب ثبيؽ تؽـيه ٌفٚع اق لجُ ٔؼّٓ ِٚي ٘يىت ٔؼٕالت ايٗ ثب ٕٞفاٜ يب ٔىبٚي اِكأبً ٕٞيبـ ٔؼّٓ

 ٔي ـا ٞبيي ضُ ـاٜ ٍٔىالت ايٗ ثفٚق ِٛـت ؼـ ٚ ثبٌؽ ؼاٌتٝ آٌٙبيي آٔٛقاٖ ؼاً٘ ففؼي ٞبي تفبٚت ٚ تطّيّي

 ٔٛـؼ آٔٛقاٖ ؼاً٘ ثب ثبيىت ٔي ٘ػىت ٌفٜٚ آٔٛقاٖ ؼاً٘ ثب ثفغٛـؼ ؼـ وٙؽ الؽاْ آٟ٘ب ثىت ثبٌؽٚؼـوبـ تٛا٘ؽؼـ٘ظفؼاٌتٝ

 فؼبِيت ٚ. ٕ٘بيؽ ثجت ٚ ٍٔبٞؽٜ ـا اٚ ٞبي فؼبِيت. ؼٞؽ تٛٔيص ـا آٖ اق اوتفبؼٜ ٔٙٙك ٚ ـٚي ايٗ ٔكايبي ،وٙؽ ِطجت ٘ظف

 ي اٌٚيٜٛ ثفاي تٕبيُ ػؽْ ٚ وفوػتي ِٛـت ؼـ ٚ وٙؽ ففاٞٓ ـا اٚ تٍٛيك ٔٛخجبت ٚ ؼٞؽ غٛـؼ ثبق اٚ ثٝ ـا ٔثجت ٞبي

http://www.johi.ir/


 3 -46، جلد سوم، ص 3531، بهار 35، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 آٟ٘ب ثٝ ٕٞيبـٔؼّٓ ـٚي ٔٙٙك ٔكايبٚ ٕ٘ٛؼٖ ٔٙفش ثبيؽؼـوٙب ؼْٚ ٌفٜٚ آٔٛقاٖ ثبؼاً٘ ؼـٔٛاخٟٝ ٌيفؼ. ـاپيً ا٘ففاؼي

 ٚ تٕفيٗ، تىفاـ يبؼٌيفي اوبن وٝ ٌٛيٓ اففاؼيبؼآٚـٔي ايٗ ثٝ ٕٞسٙيٗ.وٙؽ ٔٙظٛـٔي ٚي ـاثفاي أتيبقي يه إ٘يٙبٖ ٌفٜٚ

 تثجيت ـا غٛؼ ٞبي آٔٛغتٝ ؼيٍفاٖ ثٝ ؼاؼٖ يبؼ ٚ تىفاـ ثب وٝ ايٗ اق ثبالتف زيكي زٝ ٚ اوت وپفؼٖ غب٘ف ثٝ

 .(1388وٙؽ)ٚويّيبٖ،

   

 بحث و نتیجه گیری
ٔطؽٚؼيت ٞبي ايٗ تطميك ػالٜٚ ثف ٔطؽٚؼيت ٞبي ٔٙبِؼبت تدفثي، يؼٙي وٙتفَ ٘بپؿيف ثٛؼٖ ٔٙبِؼبت ا٘ىبٖ، وٝ ؼـ ٘تبيح 

وٛتبٜ ثٛؼٖ ٔؽت قٔبٖ اخفاي  تطميك تأثيف ٔي ٌؿاـؼ، ٔطؽٚؼيت ٞبي غبَ غٛؼ ـا ؼاـا ثٛؼ وٝ ٟٕٔتفيٗ آٖ ٞب ػجبـتٙؽ اق:

تطميك اق خّٕٝ ٔطؽٚؼيت ٞبي تطميك ٔي ثبٌؽ وٝ ٕٔىٗ اوت ثب افكايً ٔؽت اخفاي تطميك تغييفي ؼـ ٘تبيح ضبُِ ٌٛؼ. 

اق ؼيٍف ٔطؽٚؼيت ٞبي ايٗ پمًٚٞ ٔي تٛاٖ ثٝ وٕجٛؼ فٕب ٚ أىب٘بت آٔٛقٌي ٔٙبوت ثفاي ايدبؼ فؼبِيت ٞبي ٌفٚٞي اٌبـٜ 

ٜ، ِؿا ثٝ ؼِيُ ايٙىٝ ٌفايٗ ؽـٌْ بـ٘دـٚي ؼاً٘ آٔٛقاٖ پىف ٔمٙغ ٔتٛوٙٝ ؼْٚ ٌٟفوتبٖ ٌٌٛتف افًٞ ضبٔف ثٚپموفؼ. 

ايٗ يٓ ٘تبيح ـتؼٕاخفاي ايٗ ؼٚـٜ آٔٛقٌي ٔٙطّف ثٝ ففؼ اوت ٚ ٕٔىٗ اوت ٌفايٙي ثٝ ايٗ  ٌىُ ثبقوبقي ٍ٘ٛؼ ؼـ 

ٝ ـــثاي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ـٚي ٕٞيبـي فـــبيً ثـــٔآقيٗ افـــٌؼٖ ٛـــؽ ثـــخؽيؼ.  ثفـثىبقْ ـا الٖ ضتيباثبيؽ پمًٚٞ 

ٔٙبِت ن ئٛـوبُٔ ي ٌيفـثىبة ٚ ٘تػبْ اوت. ػؽؼٜ اتأثيف ٘جٖٛٚ ضتٕبأل ثؽا٘ي ؼـٚيي قؼٖ ـٚاثف ٞٓ ؼـ بّٔيـــػاٖ ٛـــػٙ

ًٞ ٚميٗ پْ ا٘دباق ا٘سٝ آ ؼؼ.ٔي ٌفقي آٖ ٔٛؼـ آوّي ي ٚ ٘ظف خؽـ ظٟباق اب٘غ ـًٞ ٔٚمـٍي پـٔبيآقيٗ افـٌؼـن ؼـ يٗ ا

 اق:وت ـت ابـػجؼ، ٌيفاـ فـلؼٜ وتفبـؼ اٌي ٔٛقٔٛـ آٔٛؼ اثٟجٛؼـ ٘ؽ أي تٛؼ ٚ ضبُِ ٔي ٌٛ
٘ظف ثٝ ايٙىٝ ٘تبيح پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت وٝ ٘فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ؼـ پيٍففت تطّيّي ؼـن ـيبٔي ؼاً٘ آقٔٛقاٖ اثف   .1

بَ ٚ ثٝ ٚيمٜ ٘فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ثٝ وبـ فؼيه ـتؽي ٞبـٚي ٞف زٝ ثيٍتف ي ٌيفـثىبٔثجت ؼاـؼ  پيٍٟٙبؼ ٔيٍٛؼ وٝ 

 ٌففتٝ ٌٛؼ. 

٘ظف ثٝ ايٙىٝ ٘تبيح پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت وٝ ٘فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ؼـ پيٍففت تطّيّي ؼـن فيكيه ؼاً٘ آقٔٛقاٖ اثف  .2

 ٔثجت ؼاـؼ  پيٍٟٙبؼ ٔي ٌٛؼ پمًٚٞ ضبٔف ؼـ وبيف ٔمب٘غ ٘يك ا٘دبْ ٌٛؼ

فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ؼـ پيٍففت تطّيّي ؼـن ٌيٕي ؼاً٘ آقٔٛقاٖ اثف ٔثجت ٘ظف ثٝ ايٙىٝ ٘تبيح پمًٚٞ ٍ٘بٖ ؼاؼٜ اوت وٝ ٘

 فؼبَ ٚ ثٝ ٚيمٜ ٘فش ٕٞيبـ ٔؼّٓ ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌٛؼ.يه ـتؽي ٞبـٚي ٞف زٝ ثيٍتف ي ٌيفـثىبؼاـؼ  پيٍٟٙبؼ ٔيٍٛؼ وٝ 
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 هراجغهنببغ و       

 . ويؽ ٔطٕؽي.تٟفاٖ: ا٘تٍبـات ؼٚـاٖ( ـٚاٍ٘ٙبوي تفثيتي.تفخٕٝ يطيي 1387اوالٚيٗ، ـاثفت) -1

يبؼٌيفي ٚ وبـثفؼ آٖ ٞب ؼـ آٔٛقي، تٟفاٖ: -،ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ يبؼؼٞي1389اوجفي ، ٌّؽـٜ اي؛ ففيؽٖٚ ٚؼيٍفاٖ؛ -2

 ا٘تٍبـات ففتبة.

 ، ـإٞٙبي ـٚي ٞبي تؽـيه ثفاي آٔٛقي ٚ وبـآٔٛقي، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات آييم.1386اضؽيبٖ، ٔطٕؽٚآلبقاؼٜ،ٔطفْ: -3

 ، آٔٛقي ٍٔبـوتي ،تؼفيف، ٔكايب ٚ ٔٛا٘غ، ٔدّٝ ٔؼّٓ، ٌٕبـٜ وْٛ.1391، ويؽٜ ٟٔتبة؛أبْ خٕؼٝ -4

 .، ـإٞٙبي ـٚي ٞبي ٘ٛيٗ تؽـيه.تٟفاٖ، ا٘تٍبـات آييم1388آلبقاؼٜ، ٔطفْ،  -5

(آٌٙبيي ثب يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي، تفخٕٝ ٘بٞفٜ ـوتٍبـ ٚ ٔطيؽ ّٔىبٖ، ا٘تٍبـات 1386آِيه، ن. ٚٚاِٗ، ن. ) -6

 اٖ.٘ي، تٟف

ثٟفٍ٘ي ٔطٕؽـٔب، آلبيبـي ٘يجٝ. تطَٛ ٘بٌي اق تؽـيه ٍٔبـوتي اق ٘ٛع خيه وبٚ ؼـ ٚٔؼيت وٙتي تؽـيه  -7

 .36-52(:3)10؛1383ؼاً٘ آٔٛقاٖ پبيٝ پٙدٓ. فّّٙبٔٝ ٘ٛآٚـي ٞبي آٔٛقٌي. قٔىتبٖ

 اٖ.(.ـٚي آٔٛقي ٚ پفٚـي،تفخٕٝ ٔٙٛزٟف افُٕ، تٟفاٖ:ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘بٜ تٟف1374ثفٚ٘ف، خفْٚ. ان.) -8

 .143، َ 1370،تفخٕٝ ويؽاثٛاِمبوٓ پٛـضىيٙي، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات ػّٕي ٚ ففٍٞٙي،«ومفاٖ»ثفٖ، لاٖ،  -9

 (.1388ثؽـيبٖ، ػبثؽ، آٔٛقي ٌيٕي: ـاٞجفؼٞب ٚ ٌيٜٛ ٞبي ٘ٛيٗ آٔٛقي ٌيٕي ؼـ ٔؽاـن، تٟفاٖ: ٍ٘ف ثٙبي غفؼ، ) -10

ؼاٍ٘ىؽٜ ػّْٛ تفثيتي ٚ ـٚاٍ٘ٙبوي (، وبٌٚي ؼـثبـٜ ـٚي تؽـيه ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ، 1386پبن وفٌت ٔطٕؽخؼفف) -11

 .155-11َ174ؼاٍٍ٘بٜ زٕفاٖ اٞٛاق. ٔدّٝ ػّْٛ تفثيتي ٚ ـٚاٍ٘ٙبوي

 (.1388) 366ٌٕبـٜ  -پٛـػّيفٔب تٛتىّٝ، ػّي:٘مً ٞبي ٔتؼؽؼ ٔؼّٓ ؼـوالن ؼـن، ٔدّٝ ا٘الػبت ػّٕي -12

ٔٛقاٖ ٔمٙغ ـإٞٙبيي پبوؽَ، ِٙيف، ٔمبيىٝ اثفثػٍي ـٚي تؽـيه فؼبَ ٚ وٙتي ثف پيٍففت تطّيّي ؼاً٘ آ -13

 .91-92آٔٛقي ٚ پفٚـي ؼـ وبَ تطّيّي 

 .1385پيبلٜ، لاٖ. ـٚاٍ٘ٙبوي ٚؼاً٘ آٔٛقي ٚ پفٚـي. تفخٕٝ: ػّي ٔطٕؽوبـؼاٖ، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ -14

 .1377يبؼٌيفي ٍٔبـوتي تفخٕٝ ؼوتف ٔطٕؽ أيٙي ٚ ؼوتف ّٔٙٛـ ٔفػٍي، -خٛا٘ب اوىبف ٚ ٕٞىبـاٖ -15

، زبح وْٛ، 1388، تفخٕٝ ٔطٕؽـٔب ثٟفٍ٘ي، 2004ـٌب ٚيُ، أيّي وبِٟٖٛ.اٍِٛٞبي تؽـيهخٛيه، ثفٚن، ٔب -16

 تٟفاٖ، ا٘تٍبـات وٕبَ تفثيت.

  .تٟفاٖ: ثيتب تدفثٝ ٚآٔٛقي فؼبَ، .(1369ع .) ضىيٙي، -17

(.تأثيفـٚي تؽـيه ٕٞيبـي ثف ٍ٘في تطّيّي ؼـن ـيبٔي ؼاً٘ آٔٛقاٖ پبيٝ پٙدٓ اثتؽايي 1388غؽاؼ٘ماؼ، ػّي ) -18

 ٌٟفوتبٖ ٌسىبـاٖ، فّّٙبٔٝ ا٘ؽيٍٝ ٞبي تبقٜ ؼـ ػّْٛ تفثيتي.

 ، ـٚي ٞب ٚ فٖٙٛ تؽـيه، تٟفاٖ: يىٙفٖٚ.1389غٛـٌيؽي، ػجبن؛ -19

، ـاٞجفؼٞبي يبؼٌيفي ٚيبؼؼٞي ؼـوالن 1381غٛـٌيؽي، ػجبن ٌٟٚبة اِؽيٗ غٙؽاِي، ٔطٕؽضىيٗ فٟفخي؛ -20

 ؼـن)ثبػٙبيت ثٝ ٍ٘في ففاٌٙبغت(، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات ويب.

 ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘بٜ پيبْ ٘ٛـ. 1389ٚـ، ػّي. ـٚي ٞبي آٔبـي ؼـ ـٚاٍ٘ٙبوي ٚ ػّْٛ تفثيتي، زبح ثيىتٓ ،ؼال -21

 .(. ـٚي تطميك ؼـ ـٚاٍ٘ٙبوي ٚػّْٛ تف ثيتي.زبح ثيىت ٚؼْٚ.ا٘تٍبـات ٍ٘ف ٚيفاي1386ًؼالٚـ،ع .) -22

 .10، ِفط9/07/86ٝتبـيع ثٝ 18913.إٞيت ٚ خبيٍبٜ ٔؼّٓ ؼـ ٘ظبْ آٔٛقي ٚ پفٚـي. ٌٕبـ1386ٜـٚق٘بٔٝ ٌفق. -23

 .(. تفثيت ثٝ ودبـٜ ٔي وپبـؼ1367ْ. ) لاٖ پيبلٜ ، تفخٕٝ ؼاؼوتبٖ، -24

(، ٌٛـاي ػبِي ا٘مالة 1390وٙؽ ـاٞجفؼي تطَٛ ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تفثيت ـوٕي ٚػٕٛٔي خٕٟٛـي اوالٔي ايفاٖ) -25

 ففٍٞٙي.
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 .1376ٜ ـوتٍبـ ٚ ٔديؽ ّٔىبٖ آٌٙبيي ثب يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي، تفخٕٝ ٘بٞف -وٛقاٖ اِيه ٚ وٛقاٖ ٚاِٗ -26

 .ا٘تٍبـات ٍ٘فؼٚـاٖ زبح پب٘كؼٞٓ. (.ٔمؽٔٝ اي ثف ٘ظفيٝ ٞبي يبؼٌيفي.1389ع .) ويف، -27

 .(. ـٚاٖ ٌٙبوي پفٚـٌي، ا٘تٍبـات أيف وجيف1386ع . ) ويف ، -28

يي ٘ماؼ، (، ثف٘بٔٝ ـيكي ؼـوي ثفاي تؽـيه ٚ يبؼٌيفي ثٟتف، تفخٕٝ غالٔفٔب غ1376ٛويّٛـ، خبٖ ٌبِٗ ٚ ٕٞىبـاٖ) -29

 ٍٟٔؽ، ا٘تٍبـات آوتبٖ لؽن ـٔٛي.

 .ٍ٘فاضىٗ ٟٔبـت ٞبي تؽـيه ٘ٛيٗ، (.1384) ج. وّيٕبٖ پٛـ، -30

 .وبـثفؼاٍِٛٞبي تؽـيه ؼـآٔٛقي ٍ٘فؼاٍٍ٘بٜ آقاؼاوالٔي(.1388. )ج وّيٕبٖ پٛـ، -31

 (.1384ا٘تٍبـات ٘ٛيٗ ٍ٘ف)«ٟٔبـت ٞبي تؽـيه»وّيٕبٖ پٛـ، خٛاؼ:  -32

 . 8فًٞٙ ػّْٛ ـفتبـي.تٟفاٖ:ا٘تٍبـات أيفوجيف،َ (. ف1382ٌؼبـي ٘ماؼ، ػّي اوجف) -33

 ٌؼجب٘ي، ضىٗ.ٟٔبـت ٞبي آٔٛقي ٚ پفٚـي)ـٚي ٞبٚ فٖٙٛ تؽـيه(،تٟفاٖ،ا٘تٍبـات وٕت ٚيفايً ؼٞٓ. -34

 (، ـٚي ٞب، فٖٙٛ ٚ اٍِٛ ٞبي تؽـيه، زبح پٙدٓ، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات وٕت.1389ِفٛي، أبٖ اهلل.) -35

 .ٍ٘ف ٘يب آٌٙبيي ثب يبؼٌيفي اق ٘فيك ٕٞيبـي ،زبح ؼْٚ :. (1386) ٘بٞفـوتٍبـ ٚٔديؽ ّٔىبٖ -36

 (.ففًٞٙ فبـوي ػٕيؽ، خّؽ ؼْٚ،تٟفاٖ:ا٘تٍبـات أيفوجيف.1363ػٕيؽ، ضىٗ.) -37

غالْ قاؼٜ، وٟيال، ففِت ٞبي يبؼٌيفي ـيبٔي اق ٘فيك ا٘دبْ فؼبِيت، ٔدٕٛػٝ ٔمبالت ٔٙتػت ؼٚٔيٗ وٙففا٘ه  -38

 .1389آٔٛقي ـيبٔي ايفاٖ، ٍ٘فػبثؽ، 

 .1386فػفايي، اثفاٞيٓ، ٌيالٖ ؼـ خٙجً ٍٔفٚ٘يت، تٟفاٖ: ٌفوت ٞبي خيٕي،  -39

، ـإٞٙبي ػّٕي ـٚي ٍٔبـوتي ٚ فؼبَ ؼـ ففايٙؽ تؽـيه، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات آقٖٔٛ 1386فّٕي غب٘ي، ٔٙٛزٟف؛  -40

 ٘ٛيٗ.

ا٘ي ٚ فتبضي ثبفمي ػّي، وفيٕي ضىيٗ، ا٘ٛـي ٔطٕؽضىيٗ، ثفقٌفوبظٓ. ٔمبيىٝ تأثيفـٚي ٞبي آٔٛقي وػٙف -41

ثطث ٌفٚٞي ثفٔيكاٖ يبؼٌيفي ؼاٍ٘دٛيبٖ وبـٌٙبوي ػّْٛ آقٔبيٍٍبٞي. ٔدّٝ ٔفوك ٔٙبِؼبت ٚ تٛوؼٝ آٔٛقي 

 .51-6(:2)4؛1386، پكٌىي

، تفخٕٝ ٔطٕؽـٔب ثٟفٍ٘ي، ا٘تٍبـات وٕبَ «٘ظبـت ٚ ـإٞٙبيي تؼّيٕبتي»ويت. آ. ازىٖٛ ٚ ٔفؼيت ؼأيٗ ٌبَ:  -42

 (.1380تفثيت)

 .1380ٕٙبيي تؼّيٕبتي. تفخٕٝ ٔطٕؽـٔب ثٟفٍ٘ي،ويت اضىٖٛ. ٘ظبـت ٚ ـاٞ -43

(تأثيفيبؼٌيفي ٍٔبـوتي ثف پيٍففت تطّيّي ؼاً٘ آٔٛقاٖ ؼـ ؼـن فيكيه ٔدّٝ 1388وفأتي، ٔطٕؽـٔب) -44

 . 147-165(2، )38ـٚاٍ٘ٙبوي ٚػّْٛ تفثيتي ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ

، َ، 1386ي، تٟفاٖ، وفٚي، ،يٛ٘بٖ ٚـْٚ، تفخٕٝ ويؽخالَ اِؽيٗ ٔدتج1ٛوبپّىتٖٛ، ففؼـيه، تبـيع فّىفٝ، ج -45

128. 

 . ٍٟٔؽ: ففاٍ٘يكي )ٕٞيبـي اق٘فيك يبؼٌيفي( ٍٔبـوتي (.يبؼٌيفي1390)ْ وفأتي، -46

(،يبفتٝ ٞبي وٛٔيٗ ٔٙبِؼبت ثيٗ إِّّي تيٕك،ـيبٔيبت ٚ ػّْٛ ؼٚـٜ ـإٞٙبيي، 1376ويبًٔٙ، ْ.ـضٕبٖ ٘ٛـي.) -47

 زبح اَٚ، تٟفاٖ، ٚقاـت آٔٛقي ٚ پفٚـي .

 ، ثٟٕٗ.5(٘ٛآٚـي ؼـوالن ؼـن، ـٌؽتىِٙٛٛلي آٔٛقٌي، ؼٚـٜ ثيىت ٚ وْٛ، ٌٕبـ1386ٌٜؽاقزيبٖ، فبٕ٘ٝ) -48

-4فّّٙبٔٝ ـاٞجفؼٞبي آٔٛقٌي ٌٕبـٜ، -(. ـاثٙٝ اٍ٘يكي پيٍففت تطّيّي ؼـ ؼاٍ٘دٛيب1390ٌٖٙؽٔي، قيٙت) -49

19-15. 
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ٖ، ٍٟٔؽ: ا٘تٍبـات ، ـٚاٍ٘ٙبوي تفثيتي، تفخٕٝ غالٔفٔب غٛيي ٘ماؼٕٚٞىبـا 1372ٌيح، ٖ، َ، ٚثفاليٙف، ؼ، وي؛ -50

 ضىيٓ ففؼٚوي ٚپبل.

 ٌب٘يٝ، ـٚثفت ْ، ٌفايٗ يبؼٌيفي، تفخٕٝ ٘دفي ق٘ؽ، خؼفف، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات ـٌؽ ٚيفايً وْٛ. -51

 (.وبـٌفٚٞي ؼـٔؽـوٝ. تفخٕٝ ـٔبفالضي ٚٔطىٗ ضبخيّٛ،تٟفاٖ: ا٘تٍبـات ٍ٘ف ـٚيً.1387ٌبَ. آ. ل) -52

 .1386يـب ثالي تؼدت اٚ؛ ضٛاٌي ثبلفٔؤٔٙي، تٟفاٖ: ا٘ؽيٍٝ، ٔفاغٝ اي، قيٗ اِؼبثؽيٗ، ويبضت ٘بٔٝ اثفاٞيٓ ثيً  -53

، وبقٔبٖ ٔٙبِؼٝ ٚ تؽٚيٗ وتت ػّْٛ ا٘ىب٘ي ؼاٍٍ٘بٜ 1381ٍٔبيع، ففيؽٜ، ؼيؽٌبٜ ٞبي ٘ٛ ؼـ ثف٘بٔٝ ـيكي آٔٛقٌي، -54

 ٞب)وٕت(زبح اَٚ.

 .28 َ، پٙدٓ زبح، 1385، ٘جب٘جبيي ػالٔٝ ؼاٍٍ٘بٜ ا٘تٍبـات، تٟفاٖ، خٕؼي اـتجبٖ ٚوبيُ؛ وبظٓ، ٔؼتٕؽ٘ماؼ -55

 . ،ـٚي ٞب ٚ فٖٙٛ تؽـيه، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات پٛـاٖ پم1390ًٞٚٔيفقا ٔطٕؽي، ٔطٕؽضىٗ؛ -56

 (،٘ظفيٝ ثف٘بٔٝ ـيكي، تفخٕٝ ؼوتف ٔطٕٛؼ ٟٔف ٔطٕؽي، زبح ٞفتٓ، ٍ٘ف وٕت.1389ٔيّف، خي پي) -57

 .1386٘دٕي، ٘بِف، ؼاـاِػالفٝ تٟفاٖ ؼـيىّؽ وبَ پيً، تٟفاٖ:اـغٛاٖ،  -58

ـ،اِىٖٛ، ٔتيٛاذ، ٔمؽٔٝ اي ثف٘ظفيٝ ٞبي يبؼٌيفي، تفخٕٝ ويف، ػّي اوجف، ٚيفايً ٞفتٓ، تٟفاٖ، ٞفٌٟٙبٖ، ثي، ا -59

 ا٘تٍبـات ؼٚـاٖ .
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