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چکیده 
کارآفزیٌی یک ًَع سبک سًذگی هتعالی بزای سیست پَیا ٍ تَسعِهٌذ کطَرّا است ٍ بذٍى کارآفزیٌی
ضاّزگّای حیاتی یک کطَر بی رهق خَاّذ بَد ٍ در ارسیابی رًٍذ ٍ ضزیب تَسعِ کطَر ّا هیشاى خالقیت
افزاد یک جاهعِ بِ ّوزاُ سایز خػَغیات فزدی کِ ًزخ کارآفزیٌی در آى جاهعِ را هطخع هیکٌذ هَرد
هٌاط اعتبار است ٍ اها در ایي عزغِ کطَرّا با چطن اًذاسّای بزًاهِای هختلف بِ سوت تَسعِ کارآفزیٌی
در بیي افزاد جاهعِ اس جولِ ًسل جَاى خَد اس دٍراى پیص دبستاًی ٍ حتی قبلتز اس آى ّستٌذ کِ یکی اس
ایي بزًاهِّا در حَسُ آهَسش ٍ در سیز ضاخِّای هختلف عزاحی ٍ تذٍیي هیضَد ٍ در بحث بزًاهِ آهَسضی
ًیش بحث الگَ ٍ ضیَُّای تذریس بسیار هْن ٍ حیاتی جْت اثزگذاری هَضَع است .تحقیق حاضز ًیش با
ّذف بزرسی اّویت ایي هْن ٍ احػاء ضیَُّای هتٌاسب بزای آهَسش کارآفزیٌی ٍ اس ّوِ هْوتز ضیَُّای
تذریس آى گزدآٍری ضذُ است .در ایي هقالِ با ًگاّی بِ ضیَُّا ٍ الگَّای تذریس هختلف ٍ تطزیح آًْا
سعی ضذُ تا تحقیقات ٍ ًظزیِ ّای هعتبز در خػَظ هسایل هزتبظ با آهَسش ٍ تذریس کارآفزیٌی کِ
بسیار ّن کن بَدُ ٍ خالء هحسَسی احساس هیضَد بِ احػاء ایي ضاخػِّای هزتبظ بپزداسد ٍ سپس اس
بیي ضیَُ ّای هختلف هتذاٍل بزای دٍرُّای هطابِ کارآفزیٌی چٌذ رٍش ارایِ ضذُ اها در هجوَع پیطٌْاد
ضذُ کِ ًب ایذ هزبی بزای آهَسش کارآفزیٌی خَد را در یک ضیَُ تذریس هَثز هحػَر ٍ هعذٍم ًوایذ بلکِ
خالقاًِ ضیَُ ّای تذریس هَثز را تزکیب ٍ یا حتی ابذاع ًوایذ چزا کِ اقتضای اّذاف آهَسش کارآفزیٌی
چٌیي رٍش ّایی را هی علبذ .تحقیق در خػَظ ارسیابی ضیَُ ّای هختلف تذریس هَثز در دٍرُ ّای
هختلف ٍ ارسیابی ٍ اًذاسُ گیزی اثزبخص آى در هَضَعات هختلف کارآفزیٌی اس پیطٌْادات ًَیسٌذگاى بزای
تحقیقات بعذی هیباضذ .
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هقدهه
وبضآفطيٙي يه ٘ٛؿ ؾجه  ٚفطآيٙس پبيب  ٚپٛيب اؾت ٚ ،اخعاء آٖ ٔتكىُ اظ فىطآفطيٙي،آيٙسٍٜ٘طي ،تحٚ َٛ
ذالليت ...ٚاؾت ايٗ فطآيٙس ٔؿتّعْ ث ٝوبضٌيطي ا٘طغي  ٚفالل ٝث ٝذّك  ٚث ٝاخطا زضآٚضزٖ ايسٜٞبي تبظٚ ٜ
ضاٜحّٟبي ثسيـ ذاللب٘ٔ ٝي ثبقسِٛٔ .فٞ ٝبي اثطٌصاض زض ايٗ ظٔي ٝٙفجبضتٙس اظ :تٕبيُ ثٙٔ ٝؾٛض ا٘دبْ
ضي ؿىٟبي حؿبة قس ٜاظ ِحبػ اضظـ ثبظاضي ذبِم  ٚيب قغُ ،تٛا٘بيي ايدبز يه تيٓ ٔدطة ٔ ٚترهم
التهبزئٟ ،بضت ذاللب٘ٛ٘ ٚ ٝآٚضا٘ ٝتبٔيٗ ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ ٟٔ ٚبضت پبيٝاي ٔطثٛط ث ٝتسٚيٗ يه ثط٘بٔ ٝوؿت
 ٚوبضي ٔٙؿدٓ  ٚتيعثيٙي زض قٙبذت فطنت ،آٖ  ٓٞزض خبيي و ٝزيٍطاٖ ثب ثي٘ؾٕي ،تٙبلض  ٚؾطزضٌٕي
زؾت ثٌ ٝطيجبٖ ٞؿتٙس .وبضآفطيٙي چيعي ثيف  ٚثبالتط اظ ايدبز نطف وؿت  ٚوبض اؾتٞ .ط چٙس ايٗ خٙجٝ
ثؿيبض ٕٟٔي اؾت ،أب ٕ٘ٛز وُ ٔٛضٛؿ ٘يؿتٚ .يػٌيٞبي ٔطثٛط ث ٝاؾتفبز ٜاظ فطنتٞب ،ذغطپصيطي خساي
احؿبؼ أٙيت  ٚپكتىبض الظْ ثطاي تجسيُ يه ايس ٜثٚ ٝالقيت  ٚپسيس ٜو ٝزؾت ث ٝزؾت  ٓٞزاز ٚ ٜزيسٌبٜ
ٚيػٜاي ضا ثٚ ٝخٛز ٔيآٚض٘س و ٝوبضآفطيٙبٖ ضا ث ٝذٛز خّت  ٚخصة ٔيٕ٘بيس .ايٗ زيسٌب ٚ ٜزٚضٕ٘ب زض افطاز
لبثُ ٌؿتطـ ثٛز ٚ ٜزض زض ٚ ٖٚثيط ٖٚيه ؾبظٔبٖ ،زض فقبِيتٞبي ا٘تفبفي  ٚغيطا٘تفبفي  ٚزض فقبِيتٞبي
وؿت  ٚوبضي  ٚغيط آٖ و ٝثٙٔ ٝؾٛض ذّك ايسٜٞبي ذاللب٘ ٝنٛضت ٔيٌيطزٔ ،يتٛا٘س ٕ٘بيبٖ ٌطزز.
ثسيٗتطتيت ،وبضآفطيٙي يه ٔمٛٔ ٚ ِٝٛضٛؿ وٌُطا ثٛز ٜو ٝث ٝقىُ ٔٙحهط ثفطز  ٚثسيـ ،ثط وؿت  ٚوبض
افطاز تبثيط ٔي ٌصاضز .ايٗ زيسٌب ٜاؾت و ٝضٚـ وؿت  ٚوبض ضا زض  ٕٝٞؾغٛح  ٚوّي ٝوكٛضٞب ٔتح َٛؾبذتٝ
اؾت(عثاس وژاد.)6831 ،
وبضآفطيٙي ث ٝفٛٙاٖ فبُٔ وّيسي ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزي زض فهط ٔسضٖ قٙبذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض ٔطوع
ضلبثت ثيٗإِّّي ،قطوت ٞبي وبضآفطيٙب٘ٞ ٝؿتٙس وِ ٝج ٝتيع ضلبثتي آٟ٘ب ٔقغٛف ث ٝا٘قغبف ؾبظٔب٘ي ٚ
اؾتطاتػي تغييط ٔؿتٕط زض فطآيٙسٞبٔ ،حهٛالت  ٚعطحٟبؾت(پشيكًپىكً ي پايليه.)7 ،6996،
او ٖٛٙزض فطن ٝخٟب٘ي افطاز ذالقٛ٘ ،آٚض ٔ ٚجتىط ث ٝفٛٙاٖ وبضآفطيٙبٖ ٔٙكبء تحٛالت ثعضٌي زض
ظٔيٞٝٙبي نٙقتي ،تِٛيسي  ٚذسٔبتي قسٜا٘س  ٚاظ آ٘بٖ ٘يع ث ٝفٛٙاٖ لٟطٔب٘بٖ ّٔي يبز ٔيقٛز .چطخٞبي
تٛؾق ٝالتهبزي ٕٛٞاض ٜثب تٛؾق ٝوبضآفطيٙي ث ٝحطوت زض ٔيآيس ،زض إٞيت وبضآفطيٙي ٕٞب٘غٛض و ٝاقبضٜ
قس ٕٞيٗ ثؽ و ٝعي ثيؿت ؾبَ ( ) 1960-80زض وكٛض ٙٞس تٟٙب پب٘هس ٔٛؾؿ ٝوبضآفطيٙي قطٚؿ ث ٝوبض
وطز ٜا٘س  ٚحتي پبضٜاي اظ قطوتٞبي ثعضي خٟبٖ ثطاي حُ ٔكىالت ذٛز ث ٝوبضآفطيٙبٖ ضٔ ٚيآٚضزٜا٘س.
ايٗ زض حبِي اؾت و ٝزض ايطاٖ حتي يه ٔٛؾؿ ٝوبضآفطيٙي ٔؿتمُ زض زٞ ٝٞبي اذيط ٘ساقتٝايٓٔ .قٕٛال
ٚاغ ٜوبضآفطيٙي ثب ايدبز قغُ  ٚوؿت  ٚوبض ٔتطازف قس ٜاؾت زضحبِيو ٝاقتغبَ يىي اظ آثبض وبضآفطيٙي
اؾت ٕٔ ٚىٗ اؾت فقبِيت ٞبي وبضآفطيٙب٘ ٝاقتغبَ ايدبز ٘ىٙس أب تِٛيس ثطٚت وٙس  ٚيب ث ٝزا٘بيي
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ثيفعايس.وكٛضٞبي پيكطفت ٝنٙقتي،ذيّي ؾطيـ تٛا٘ؿتٙس ٘مف وبضآفطيٙبٖ ضا زض تٛؾق ٝالتهبزي وكف وٙٙس
 ٚث ٝز٘جبَ تٛؾق ٚ ٝتطٚيح چٙيٗ فطٍٙٞي زض ٔيبٖ ٔسيطاٖ التهبزي ثبقٙس (اكثشی.)676،6831،
زض حبَ حبضط ؾيط تحٛالت خٟب٘ي ،وبضآفطيٙبٖ ضا زض ذظ ٔمسْ تٛؾق ٝفٙأٚضي  ٚتٛؾق ٝالتهبزي لطاض
زاز ٜاؾت (احمذپًس ي مقيمی .)61 ،6831 ،اظ عطفي وبضآفطيٙي ضا ٘يع ٔيتٛاٖ آٔٛظـ  ،تمٛيت  ٚضقس  ٚتٛؾقٝ
زاز .إِٓبٖ ،أطيىب ،اٍّ٘يؽ  ٚغاپٗ اظ پيكطٚاٖ آٔٛظـ زض ايٗ ٔجحث حيبتي ثٛز٘س .اِجت ٝايٗ ٔٔ ٟٓحسٚز ثٝ
چٙس وكٛض ٘جٛز ثّى ٝث ٝتسضيح ز َٚاضٚپبيي ٘يع حٕبيت ٞبي ذبني  ٚثؿتطٞبيي اظ فقبِيت ٞبيي و ٝخٟت
تكٛيك وبضآفطيٙي ثيٗ خٛا٘بٖ ايدبز ٔي وطز ،ثقُٕ آٚضز٘س فقبِيتٟبي آٔٛظقي زض خٟت وبضآفطيٙي ضا ٔي
تٛاٖ زض ؾٔ ٝمغـ ظٔب٘ي  ٚزض ؾبَ ٞبئ 1990 ٚ 1985غبِق ٝوطز .اِٚيٗ تالـ آٔٛظقي اظ ؾٛي ٔه وّٝ
ِٙس  ٚثب ٞسف  1980،اٍ٘يعقي تٛفيك عّجي زض ثيٗ ثبظضٌب٘بٖ ٙٞسي ا٘دبْ قس .تب اٚايُ زٞة  1980تٟٙب
 130زا٘كىس ٜث ٝعطاحي زٚضٞ ٜبي ٔحسٚزي زض ظٔيٙة وبضآفطيٙي پطزاذت ٝثٛز٘س .زض حبِي و ٝزض اٚايُ
زٞة 1990ايٗ تقساز ث ٝثيف اظ  500زا٘كىس ٜضؾيس  ٚاو ٖٛٙثيف اظ  20زا٘كٍب ،ٜوبضآفطيٙي ضا ث ٝفٛٙاٖ
ضقتٌ ٚ ٝطايكي ٔؿتمُ تسضيؽ ٔي وٙٙس( .احمذپًس )6879،آ٘چ ٝو ٝزض تسضيؽ زٚضٞ ٜبي وبضآفطيٙي ثيف
اظ پيف ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ،وبضآفطيٙب٘ ٝثٛزٖ قيٞ ٜٛبي تسضيؽ ،تطويت افطاز  ٚاٞساف آٔٛظقي ٚ
تغجيك ٕٞ ٚؿٛيي ايٗ ٔٛاضز ثب يىسيٍط ٔيثبقس( .احمذپًس.)6873،
آٔٛظـ وبضآفطيٙي فطايٙسي ٞسفٌطا٘ ،ؾبْٔٙس ،آٌبٞب٘ ٚ ٝپٛيب ٔيثبقس و ٝعي آٖ افطاز ٔقِٕٛي ِٚي
زاضاي تٛاٖ ثبِم ٜٛث ٝنٛضتي ذالق تطثيت ٔي ٌطز٘س .زض ٚالـ ،آٔٛظـ وبضآفطيٙي فقبِيتي اؾت و ٝاظ آٖ ثطاي
ا٘تمبَ زا٘ف  ٚاعالفبت ٔٛضز ٘يبظ خٟت وبضآفطيٙي اؾتفبزٔ ٜيقٛز و ٝافعايف ثٟجٛز تٛؾقٍ٘ ٝطـٞب،
ٟٔبضتٟب  ٚتٛا٘بيي ٞبي افطاز غيط وبضآفطيٗ ضا زض پي ذٛاٞس زاقت زض ٚالـ ٞسف اظ آٔٛظـ وبضآفطيٙي تطثيت
 ٚپطٚضـ افطازي ذالق ٛ٘ ٚآٚض اؾت .ايٗ لجيُ زٚضٞ ٜب ث ٝز٘جبَ اؾتفبز ٜاظ فطنتٞبي ٔٙبؾت فطا ٓٞقس،ٜ
ٔربعط ٜپصيطي ،تٕبيُ ث ٝحُ ٔكىالت  ،ثٟجٛز ٍ٘طـ ٌ ٚطايف ٞبي افطاز ٔيثبقس(رتيحی ي َمكاسان.)6831،
ث ٝعٛض وّي زض آٔٛظـ ضقت ٝوبضآفطيٙي اٞساف ٔتقسزي ٔٛضز ٘ؾط اؾت و ٝثطذي اظ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ:
الف) كسة داوص مشتًط تٍ كاسآفشیىی
ب) كسة مُاست دس استفادٌ اص فىًن تحليلی ،فشصتُای اقتصادی ي تشكية تشوامٍ َای
عملياتی
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ج) ضىاسایی ي تحشیک استعذادَا ي مُاستُای كاسآفشیىاوٍ
د) القای مخاطشٌ پزیشی تا استفادٌ اص فىًن تحليلی
َـ) تجضیٍ وگشش َا دس جُت پزیشش تغييش
س) ایجاد َمذلی ي حمایت تشای جىثٍ َای مىحصش تٍ فشد كاسآفشیىی
آٔٛظـ وبضآفطيٙي  ٚتحميمبت ٔطثٛط ث ٝآٖ  ٓٞاو ٖٛٙثب چبِفٞبي ٔتقسزي ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت و ٝثطذي
اظ ايٗ چبِفٞب تٛؾظ ثالن  ٚاؾتبٔپ اضائ ٝقس ٜاؾت .ايٗ چبِفٞب فجبضتٙس اظ :چبِف زض ايدبز
ٔتسِٛغيٞبي تحميك ثطاي ا٘ساظٌٜيطي اثطثركي وبضآفطيٙي ،چبِف زض ٔحتٛا  ٚقيٜٞٛبي آٔٛظقي
وبضآفطيٙي ،چبِف زض ويفيت ٔسضؾبٖ وبضآفطيٙي ،چبِف زض پصيطـ آٔٛظـ وبضآفطيٙي زض زا٘كىسٜٞب ٘ؿجت
ث ٝوؿت  ٚوبض ،چبِف زض ايدبز يه پيىط ٜفٕٔٛي (ٔكتطن) زض ظٔيٞٝٙبي زا٘كي ٔرتّف ،چبِف زض
٘يبظٞبي يبزٌيطي وبضآفطيٙب٘ي و ٓٞ ٝاو ٖٛٙزض آٖ ث ٝؾط ٔيثط٘س ،چبِف زض اثط ثركي ضٚـٞبي تسضيؽ
(احمذپًس ي َمكاسان )6831،قطٚؿ ٞط چيعي ٔ ٟٓاؾت  ٚثبيس آٌبٞي يبفت تب ثط اؾبؼ آٖ قطٚؿ وطز  ٚأب زض
ٔٛضٛؿ حيبتي وبضآفطيٙي وبفي اؾت تب آٔٛظـٞبي الظْ زض ايٗ ظٔي ٝٙاضائٌ ٝطزز تب خطل ٝوبضآفطيٙب٘ ٝزض
ش ٗٞآٟ٘ب ظز ٚ ٜزض ف يٗ حبَ ضطٚضت ٔؿبِ٘ ٝيع ثطاي آٟ٘ب ٔكرم قٛز .أب ثطاي خبضي  ٚؾبضي ثٛزٖ ايٗ
حطوت ثبيس ثب پطٚضـ آ٘بٖ اظ عطيك السأبتي ٔب٘ٙس حٕبيت ٔسيطيت ،ايدبز تفىط اؾتطاتػيه وبضآفطيٙي ٚ
فطا ٓٞؾبظي فٛأُ ؾبذتبضي ٔ ٚحتٛايي ثؿتط فقبِيت ٔؿتٕط  ٚپٛيبي وبضآفطيٙبٖ ؾبظٔب٘ي ضا فطا ٓٞوطز.
(ميشصاخاوی .)6896،
روش تدریس در تزبیت ،پزورش و آهوسش کارآفزینی
پطٚضـ يب تطثيت « خطيب٘ي اؾت ٔٙؾٓ ٔ ٚؿتٕط وٞ ٝسف آٖ ٞسايت ضقس خؿٕب٘ي ،قٙبذتي ،اذاللي ٚ
اختٕبفي يب ث ٝعٛض وّي ضقس  ٕٝٞخب٘ج ٝقرهيت فطاٌيط زض خٟت وؿت  ٚزضن ٔقبضف ثكطي ٙٞ ٚدبضٞبي
ٔٛضز پصيطـ خبٔق٘ ٚ ٝيع وٕه ث ٝقىٛفب قسٖ اؾتقساز آ٘بٖ اؾت» تحمك ايٗ ٔ ٟٓاظ عطيك ٔقّٓ و ٝقىُ
زٙٞس ٜخ ٛوالؼ اؾت ٕٟٔ ٚتطيٗ ٘مف ضا زض پطٚضـ ذالليت زا٘ف آٔٛظاٖ ثطفٟس ٜزاضز ٔ ٚيتٛا٘س ايٗ
٘مف ضا اظ عطيك ضٚـٞبي تسضيؽ زض والؼ ث٘ ٝح ٛاحؿٗ  ٚفقبَ  ٚاثطٌصاض ث ٝا٘دبْ ضؾب٘س
(خسشيجشدی .)66،6831،تسضيؽ فجبضت اؾت اظ :تقبُٔ يب ضفتبض ٔتمبثُ ٔقّٓ  ٚقبٌطز ،ثط اؾبؼ عطاحي ٔٙؾٓ
ٞ ٚسفساض ٔقّٓ ،ثطاي ايدبز تغييط زض ضفتبض قبٌطز .تسضيؽ ٔفبٞيٓ ٔرتّف ٔب٘ٙسٍ٘ :طقٟبٌ ،طايكٟب ،ثبٚضٞب،
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فبزتٟب  ٚقيٜٞٛبي ضفتبض  ٚث ٝعٛض وّي ا٘ٛاؿ تغييطاتي ضا ؤ ٝيذٛاٞيٓ زض قبٌطزاٖ ايدبز وٙيٓ ،زض
ثطٔيٌيطز( .ميشصا محمذی.)67،6838،چٟبض ٚيػٌي ذبل زض تقطيف تسضيؽ ٚخٛز زاضز و ٝفجبضتٙس اظ  :اِف)
ٚخٛز تقبُٔ ثيٗ ٔقّٓ  ٚزا٘ف آٔٛظاٖ ة) فقبِيت ثط اؾبؼ اٞساف ٔقيٗ  ٚاظ پيف تقييٗ قس ٜج ) عطاحي
ٔٙؾٓ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقيت  ٚأىب٘بت ز) ايدبز فطنت  ٚتؿٟيُ يبزٌيطي( .ضعثاوی.)66 ،6891،
ضٚـ زض ٔمبثُ ٚاغٜي التيٙي «ٔتس» ث ٝوبض ٔيضٚز ٚ ٚاغٜي ٔتس زض فط ًٙٞفبضؾي «ٔقيٗ»  ٚفطًٙٞ
اٍّ٘يؿي ث ٝفبضؾي «آضيب٘پٛض» ث :ٝضٚـ ،قي ،ٜٛضا ،ٜعطيم ،ٝعطظ ،اؾّٛة ٔقٙي قس ٜاؾت .ث ٝعٛض وّي «ضاٜ
ا٘دبْ زازٖ ٞط وبضي » ضا ضٚـ ٌٛيٙس .ضٚـ تسضيؽ ٘يع فجبضت اظ ضاٙٔ ٜؾٓ ،ثب لبفسٙٔ ٚ ٜغمي ثطاي اضائٝ
زضؼ ٔيثبقس .ا٘ٛاؿ ضٚـ تسضيؽ زض حبِت وّي قبُٔ)1 :ضٚـٞبي تبضيري  )2ضٚقٟبي ٘ٛيٗ

(صفًی،

 .)6871،۷89عطاحي ٔحيظ ٞب ،تقطيف والؾيه تسضيؽ اؾت .قبٌطزاٖ زض تقبُٔ ثب آٖ ٔحيظ ٞب يبز
ٔيٌيط٘س ٘ ٚح ٜٛيبزٌيطي ذٛز ضا ثطضؾي ٔيوٙٙس (دیًیی . )6961 ،اٍِٛي تسضيؽ ٔحيظ يبزٌيطي ضا تٛنيف
ٔيوٙس  ٚضفتبض ٔقّٓ ظٔبٖ اؾتفبز ٜاظ اٍِ ٛضا تقييٗ ٔيوٙس(.تُشوگی  )17-11 ،6831،اظ عطيك اٍِٞٛبي
تسضيؽ و ٝاظ ؾبثم ٝتحميمبتي ثؿيبضي اظ ٔقّٕبٖ ٔحمك ثطذٛضزاض٘س ٔيتٛاٖ ثطاي فطاٌيطاٖ ٔرتّف زض
ٔٛضٛفبت ٔتفبٚت ٔتٙبؾت ثب آٖ ٔحيظ ٞبي حيبتي  ٚاثطٌصاض ايدبز وطز(َمان .)8 ،زض ايٗ ثرف ث ٝتكطيح
ا٘ٛاؿ اٍِٞٛبي تسضيؽ ثطتط ٔيپطزاظيٓ.
تفکز استقزایی
تبويس اٍِٞٛبي اعالفبت پطزاظي ثط ضاٜٞبي تمٛيت وكف شاتي ا٘ؿبٖ ثطاي زضن خٟبٖ اظ عطيك
ٌطزآٚضي  ٚؾبظٔب٘سٞي اعالفبت اِٚي ،ٝوكف ٔؿبئُ  ٚاضائ ٝضا ٜحُ ٞبي آٟ٘ب ٚ ،ايدبز ٔفبٞيٓ  ٚثيبٖ
آٟ٘بؾت .ثطذي اظ اٍِٞٛب ثطاي يبزٌيطاٖ اعالفبت ٔ ٚفبٞيٓ فطأ ٓٞيآٚض٘س ،ثطذي ثط تىٛيٗ ٔف ٚ ْٟٛآظٖٔٛ
فطضي ٝتبويس زاض٘س ٚ ،ثطذي زيٍط تفىط ذالق ثٚ ٝخٛز ٔيآٚض٘س .چٙس اٍِٛي اعالفبت پطزاظي ثطاي افعايف
تٛاٖ وّي فمُ ،ثؿيبضي اظ آٟ٘ب ثطاي ثطضؾي ذٛيكتٗ  ٚخبٔق ٚ ٝثسيٙؿبٖ ثطاي ٘بيُ آٔسٖ ثٞ ٝسفٞبي
فطزي  ٚاختٕبفي آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تسٚيٗ يبفتٝا٘س .ث ٝعٛض وّي ٟٔبضت اؾبؾي تفىط ،تٛا٘بيي تدعي ٚ ٝتحّيُ
اعالفبت  ٚذّك ٔفبٞيٓ اؾت .اٍِٛيي و ٝزض ايٗ خب ٔقطفي ٔيقٛز تغجيمي اظ آثبض ٞيّسا تبثب (ٚ)1966
وؿبٖ زيٍط اؾت .آٟ٘ب ٘ح ٜٛي آٔٛظـ ث ٝقبٌطزاٖ ثطاي يبفتٗ  ٚؾبظٔبٖ زازٖ ث ٝاعالفبت  ٚؾبذتٗ ٚ
آظٔ ٖٛفطضيٞ ٝبي ثيبٍ٘ط ضٚاثظ ٔيبٖ ٔدٕٛفٞ ٝبيي اظ زازٞ ٜب ضا ثطضؾي وطز ٜا٘س .وبضثطز ايٗ أٍِ ٛحسٚز ٚ
ٚاثؿت ٝث ٝفّ٘ ْٛيؿت  ٚزض ظٔيٞ ٝٙبي ثؿيبض ٚؾيـ ٔ ٚتٛٙؿ ثط٘بٔ ٝزضؾي  ٚثطاي قبٌطزاٖ ٞط ؾٙي لبثُ
اؾتفبز ٜاؾت .تحّيُ ؾبذ تبضي  ٚآٚاقٙبؾي ٕٞچ ٖٛلٛافس زؾتٛضي ث ٝيبزٌيطي ٔفٚ ْٟٛاثؿت ٝاؾت .ؾبذتبض

10-4

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار

ازثيبت ٔجتٙي ثط عجم ٝثٙسي اؾت .ثطضؾي خٛأـ ٚ ُّٔ ،تبضيد ٔؿتّعْ يبزٌيطي ٔف ْٟٛاؾت .حتي اٌط
يبزٌيطي ٔف ْٟٛزض ضقس تفىط آٖ چٙبٖ اؾبؾي ٘جبقس ،ؾبظٔب٘سٞي اعالفبت ثطاي ظٔيٞٝٙبي ثط٘بٔ ٝزضؾي
آ٘م سض اؾبؾي اؾت و ٝتفىط اؾتمطايي اٍِٛيي ثؿيبض ٔ ٟٓثطاي يبزٌيطي  ٚتسضيؽ ٔٛضٛؿ ٞبي آٔٛظقي
ٔحؿٛة ٔيقٛز .ايٗ اٍِ ٛث ٝقىّي و ٝخٛيؽ  ٚوبِ ٚ)1996،1998( ٖٟٛخٛيؽ ،وبِٞ ٚ ٖٟٛطايىبٚن
( ) 2001پيكٟٙبز وطز ٜا٘س ٔجتٙي ثط تغجيك  ٚؾبظٌبضي ٘تبيح تحميمبت زضثبض ٜي تؿطيـ تٛإ٘ٙسي يبزٌيطي
قبٌطزاٖ زض ظٔيٞ ٝٙبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزضؾي اؾت.
دریافت هفهوم
ايٗ اٍِ ٛثطاؾبؼ ٔغبِقبتي و ٝثط٘ٚطٌٛ ،ز٘ب  ٚآؾتيٗ( )1967زضثبض ٜي تفىط ا٘دبْ زاز ٜا٘س ،ث ٝنٛضت
ذٛيكب٘ٚسي ثطاي اٍِٛي اؾتمطايي قىُ يبفت ٝاؾت .ايٗ اٍِ ٛو ٝثطاي آٔٛظـ ٔفبٞيٓ  ٚوٕه ث ٝيبزٌيطي
ٔؤثط تط ٔفبٞيٓ تسٚيٗ قس ،ٜثطاي اضائ ٝاعالفبت ؾبظٔبٖ يبفت ٝاظ ٔٛضٛؿ ٞبي ثؿيبض ٌؿتطز ٜث ٝقبٌطزاٖ زض
ٞط ٔطحّ ٝاظ ضقس ضٚقي وبضآٔس اؾت.
الگوی استقزایی نگاره-کلوه
أيّي وبِ ٖٟٛاٍِٛي اؾتمطايي تهٛيط وّٕ ٝضا ٔقطفي ٔيوٙس .ايٗ اٍِ ٛثط اؾبؼ تحميك زضثبض٘ ٜحٜٛ
ؾٛاز آٔٛظي قبٌطزاٖ ،ثٚ ٝيػ ٜذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚقتٗ ٘ ٚيع ٘ح ٜٛتٛؾقٚ ٝاغٌبٖ ٞبي الظْ ثطاي قٙيسٖ  ٚؾرٗ
ٌفتٗ تسٚيٗ يبفت ٝاؾت .زض ٍ٘بض ٜوّٕ ٝتطويجي اظ اٍِٞٛبي تفىط اؾتمطايي  ٚزضيبفت ٔف ْٟٛثطاي قبٌطزاٖ
ؤ ٝكغ َٛثطضؾي وّٕبت ،خٕالت  ٚپبضاٌطاف ٞب ٔيثبقٙس ،ث ٝوبض ٔيضٚز .ايٗ اٍِ ٛثطاي ثط٘بٔٞ ٝبي زضؾي
ذٛا٘سٖ قبٌطزاٖ وٛزوؿتبٖ  ٚاثتسايي ثؿيبض ٔؤثطاؾت ٘ ٚيع ثطاي قبٌطزاٖ ثعضٌؿبَ زٚضٞ ٜبي ضإٙٞبيي ٚ
زثيطؾتبٖ ؤ ٝيذٛاٙٞس ثط٘بٔٛ٘ ٝيؿٙسٌي  ٚلطائت ضا آغبظ وٙٙس ،ث ٝوبض ٔيضٚز.
کاوضگزی علوی
ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاي اظ چٙسيٗ اٍِ ٛو ٝقبٌطزاٖ ضا ٚاضز وبٚقٍطي زض فّٔ ْٛيوٙٙس ،اظ آثبض وٕيت ٝي
ثطضؾي فّ ْٛظيؿت قٙبذتي ث ٝضيبؾت خٛظف قٛاة ( )1965اؾتفبز ٜوطز ٜايٓ .ايٗ اٍِ ٛقبٌطزاٖ ضا اظ
اثتساي وبض ٚاضز فطايٙس فّٕي ٔي وٙس  ٚث ٝآ٘بٖ زض ٌطزآٚضي  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ زازٞ ٜب ،ثطضؾي فطضيٚ ٝ
٘ؾطيٞ ٝب ٚ ،تسثط  ٚتفىط ثط ٔبٞيت ؾبذت زا٘ف وٕه ٔيٕ٘بيس .اظ ايٗ أٍِ ٛيتٛاٖ ثطاي آقٙبيي ٘ٛخٛا٘بٖ
ثب فّٔ( ْٛتع ) 1995،اؾتفبز ٜوطز  ٚاثطات ثؿيبضي ثط فساِت زض يبزٌيطي ،زض ٚالـ حصف تفبٚت ٞبي خٙؿي
(پبضوط  ٚآفط ٚ )1987تب ا٘ساظ ٜي ثؿيبضي حصف تفبٚتٞبي التهبزي اختٕبفي ثط خبي ٌصاضز .وٕيت ٝثطضؾي
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فّ ْٛظيؿت قٙبذتي ث ٝوبضـ زض ثبظٍ٘طي ث ٝثط٘بٔ ٝزضؾي  ٚتٛؾق ٝثط٘بٔٞ ٝبي زضؾي ثطاي قبٌطزاٖ زض
ؾٙيٗ پبييٗ تط ازأٔ ٝي زٞسٚ .ة ٔطثٛط ث ٝايٗ وٕيت ٝاعالفبت ثؿيبضي زضثبض ٜثط٘بٔٞ ٝبي زضؾي خٟت
يبفت ٝاظ وبٚقٍطي زاضز .ثٚ ٝيػ٘ ،ٜؾطات ٔطثٛط زض قجى ٝآيعٟ٘بٚض ٚخٛز زاضز ٚ ،قجي ٝؾبظي فضبيي ضا
ٔيتٛاٖ اظ ثط٘ٚسازٞبي قجى ٝآيعٟ٘بٚض  ٚؾبظٔبٖ فضبيي ٘بؾب ٔالحؾ ٝوطز.
ههارت آهوسی کاوضگزی
ؾٛوٕٗ ( ) 1962ايٗ اٍِ ٛضا ثطاي اِٚيٗ ثبض خٟت آٔٛظـ قبٌطزاٖ ث ٝوبض ثطز تب آ٘بٖ ثتٛا٘ٙس ثط حؿت
ظٔي ٝٙاؾتسالَ وٙٙس ،زض عطح ؾؤاالت  ٚفطضيٞ ٝبي ٔٙبؾت ضٚاٖتط  ٚزليكتط ق٘ٛس ٚ ،آٟ٘ب ضا ثيبظٔبيٙسٞ .ط
چٙس زض انُ ،ايٗ اٍِ ٛزضفّ ْٛعجيقي ٔٛضز اؾتفبز ٜثٛزِٚ ،ي زض فّ ْٛاختٕبفي  ٚثط٘بٔٞ ٝبي ٟٔبضت آٔٛظي
ثب ٔحتٛاي فطزي  ٚاختٕبفي ٘يع ،اظ آٖ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اٍِٛي وبٚقٍطي ثِ ٝحبػ اضظقي و ٝزض آٔٛظـ
٘حٜٛي اؾتٙجبط  ٚايدبز  ٚآظٔ ٖٛفطضي ٝث ٝقبٌطزاٖ زاضز ،زض ايٙدب ٔيآيس.
یاد یارها (کوک به حافظه)
يبز يبضٞب ،ضاٞجطزٞبي يبزؾپبضي  ٚخصة اعالفبت زض شٔ ٗٞيثبقسٔ .قّٕبٖ اظ يبز يبضٞب ث ٝفٛٙاٖ
ضإٙٞبي اضائٔ ٝغبِت ٔيتٛا٘ٙس اؾتفبز ٜوٙٙس (يقٙي چٙبٖ تسضيؽ وٙٙس و ٝقبٌطزاٖ ثتٛا٘ٙس ث ٝآؾب٘ي
اعالفبت ضا خصة ٕ٘بيٙس) ٚ ،ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ تساثيطي ثيبٔٛظ٘س و ٝثتٛا٘ٙس اظ آٟ٘ب ثطاي افعايف ثطضؾي زضثبضٜي
اعالفبت ٔ ٚفبٞيٓ ث ٝنٛضت فطزي  ٚث ٝقىُ ٕٞيبضي اؾتفبز ٜوٙٙس .ايٗ إٍِٞ ٛچٙيٗ ،زض ثؿيبضي اظ
ظٔيٞٝٙبي ثط٘بٔ ٝي زضؾي  ٚزضثبض ٜي قبٌطزا٘ي اظ ؾٙيٗ ٔرتّف  ٚثب ٚيػٌي ٞبي ذبل ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض
ٌطفت ٝاؾت .زض ايٙدب يبفتٞٝبيپطؾّيِٛ،يٗ  ٚزال٘ي (ِٛ،)1982يٗ ِٛٚيٗ(٘ ٚ)1990يع وبضثطزٞبي ضايح تٛؾظ
ضايٗ (ِٛ ٚ )1974وبؼ( )2000ضا ٔغطح ٔي وٙيٓ .اظ آ٘دب و ٝيبزؾپبضي ضا زض ثقضي اٚلبت ثب تىطاض ،يبزٌيطي
عٛعي ٚاض  ٚانغالحبت ٔج ٚ ٟٓؾط پٛقيس ٚ ٜاعالفبت ؾغحي اقتجبٔ ٜيٌيط٘س ،تهٛض ٔيقٛز و ٝيبز يبضٞب
تٟٙب ث ٝپبييٗتطيٗ ؾغح اعالفبت ٔيپطزاظز .أب ٔغّت ثٞ ٝيچ ٚخ ٝچٙيٗ ٘يؿت .اظ يبز يبضٞب ٔيتٛاٖ ثطاي
وٕه ث ٝقبٌطزاٖ زض چيطٌي ثط ٔفبٞيٓ خبِت اؾتفبز ٜوطز .فال ٜٚثط آٖ يبز يبضٞب ٔيتٛا٘ٙس ثؿيبض ؾطٌطْ
وٙٙس ٜثبقٙس.
بدیعهپزداسی
ثسيق ٝپطزاظي زض آغبظ ثٙٔ ٝؾٛض اؾتفبزٜي ٌطٜٞٚبي ذالليت زض ظٔيٞٝٙبي نٙقتي ثٚ ٝخٛز آٔسٚ .يّيبْ
ٌٛضز ) 1961(ٖٚآٖ ضا ثطاي اؾتفبز ٜزض آٔٛظـ اثتسايي  ٚزثيطؾتب٘ي تغجيك زاز .ثسيق ٝپطزاظي زض خٟت
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وٕه ث ٝقبٌطزاٖ زض ثط  ٓٞظزٖ ٔٙؾ ٝٔٛخبضي اشٞبٖ ذٛز زض فقبِيت ٞبي شٙٞي ٔجتي ثط ٔكىُ ٌكبيي ٚ
٘ٛقتٗ  ٚزؾت يبفتٗ ث ٝچكٓ ا٘ساظٞبي خسيس ثطاي حُ ٔؿبيُ ٛٔ ٚضٛؿ ٞبي ٔٛخٛز زض ضقتٞ ٝبي ٔرتّف
تسٚيٗ يبفت ٝاؾت .اٍِٛي ثسيق ٝپطزاظي زض والؼ زضؼ تب ظٔب٘ي ث ٝنٛضت وبضٌبٞ ٜب ث ٝقبٌطزاٖ اضائٝ
ٔيقٛز و ٝآ٘بٖ ثتٛا٘ٙس ضٚاَ اخطايي آٖ ضا ث ٝنٛضت فطزي  ٚيب ٔجتٙي ثط ٕٞيبضي ٌطٞٚي ث ٝوبض ٌيط٘سٞ .ط
چٙس ايٗ اٍِ ٛث ٝنٛضت ٔحطن ٔؿتميٓ ثطاي تفىط ذالق تسٚيٗ يبفت ٝاؾت ِٚي اظ اثطات خب٘جي افعايف
ٕٞىبضي ٟٔ ٚبضت ٞبي ٔغبِق ٚ ٝاحؿبؼ نٕيٕيت زض ٔيبٖ قبٌطزاٖ ٘يع ثطذٛضزاض اؾت.
پیصساسهاى دهندهها
ايٗ اٍِ ٛو ٝتٛؾظ زيٛيس آظٚثُ( )1963تسٚيٗ يبفت ٝاؾت يىي اظ اٍِٞٛبي ذب٘ٛازٜي اعالفبتپطزاظي
اؾت و ٝضٕٗ  40ؾبَ ٌصقت ٝثيكتطيٗ تحميك زضثبض ٜي آٖ ث ٝفُٕ آٔس ٜاؾت .ايٗ اٍِ ٛتسٚيٗ يبفت ٝتب
قبٌطزاٖ ؾبذتبضي قٙبذتي ثطاي زضن ٔغّت فطض ٝقس ٜزض ذالَ ؾرٙطا٘ي ،ذٛا٘سٖ  ٚؾبيط ضؾب٘ٞ ٝب ثٝ
ٚخٛز آٚض٘س .اظ اٍِٛي پيف ؾبظٔبٖ زٙٞس ٜتمطيجب ثطاي ٞط ٔحتٛاي لبثُ زضن  ٚيب قبٌطزاٖ زض ٞط ؾٙي
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .اظ ايٗ أٍِ ٛي تٛاٖ زض تطويت ثب اٍِٞٛبي زيٍط ،ث ٝعٛض ٔثبَ ،زض ٍٙٞبْ تطويت اضائٝ
ٔغبِت ثب فقبِيت اؾتمطايي ث ٝذٛثي اؾتفبز ٜوطز.
یاراى در یادگیزی
زض ؾبَٞبي اذيط تالـ ٞبي ثؿيبضي ثطاي تحٛالت زض وبضثطز يبزٌيطي ثب ٕٞيبضي ضٚي زازٚ ،ٜ
ضاٞجطزٞبي ٕٞىبضي ٔؤثط قبٌطزاٖ ثب يىسيٍط تٛؾق ٝفطاٚا٘ي يبفت ٝاؾت .ثٚ ٝيػ ،ٜوٕه ٞبي ؾٌ ٝط ٜٚو ٝثٝ
تطتيت تٛؾظ ؾ٘ ٝفط يقٙي ضاخط  ٚزيٛيس خب٘ؿ ،ٖٛضٚثطت اؾالٚيٗ ٚ ،قّ ٛٔٛقبضاٖ ٞسايت ٔيقٛز قبيبٖ
شوط اؾت .خبٔق ٝيبزٌيطي ثب ٕٞيبضي زض وُ ،زض ا٘تمبَ اعالفبت  ٚف ٚ ،ٖٛٙزض اخطا  ٚتدعي ٚ ٝتحّيُ
تحميمبت فقبَ ثٛز ٜاؾت .زض ٘تيد ،ٝاثعاض ذٛة  ٚثؿيبضي ثطاي ؾبظٔب٘سٞي قبٌطزاٖ ثطاي ٕٞىبضي ثب
يىسيٍط ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .زض ايٗ زأ ،ٝٙؾيؿتٓٞبي تسضيؽ ث ٝقبٌطزاٖ زض ا٘دبْ تىبِيف ؾبز ٜيبزٌيطي
ث ٝنٛضت ز٘ ٚفط ٜتب اٍِٞٛبي پيچيس ٜؾبظٔب٘سٞي والؼ ٞب  ٚحتي ٔساضؼ و ٝث ٝنٛضت خٕـ ٞبي يبزٌيطي
زض تالـ آٔٛذتٗ ث ٝذٛز ٞؿتٙس ،لطاض زاضز .ضٚاَٞبي يبزٌيطي ٔجتي ثط ٕٞيبضي ،يبزٌيطي زض  ٕٝٞي ظٔيٝٙ
ٞبي ثط٘بٔٝي زضؾي  ٚؾٙيٗ ٔرتّف ضا آؾبٖ ٔيؾبظز ٛٔ ٚخت ثٟجٛز فعت ٘فؽٟٔ ،بضتٞبي اختٕبفي ٓٞ ،
پيٛؾتٍي ٞ ٚسفٞبي يبزٌيطي زضؾي زض زأٝٙاي اظ وؿت اعالفبت ٟٔ ٚبضتٞب تب ٕ٘ٛزٞبي وبٚقٍطي ضقتٝ
ٞبي زضؾي ٔيقٛز.
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تفحص گزوهی
خبٖ زيٛيي ( )1916و ٝايٗ ٘ؾط ضا ثٚ ٝخٛز آٚضز٘ .ؾطي و ٝثقسٞب تٛؾظ تقساز ثؿيبضي اظ ٔقّٕبٖ ٚ
٘ؾطي ٝپطزاظاٖ ثؿظ زاز ٚ ٜپطزاذت ٝقسٞ ٚ ٜطثطت ثّٗ ( )1960ثطاي آٖ تقطيف ٔٙبؾجي فطا ٓٞوطز؛
ٔي ٌٛيس آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض خبٔقٔ ٝطزْ ؾبالض ث ٝعٛض ٔؿتميٓ فطايٙس ٔطزْ ؾبالضي ضا آٔٛظـ زٞس.
ٕٞيبضي زض وبٚقٍطي ٔؿبيُ ٔ ٟٓاختٕبفي  ٚزضؾي ثرف افؾٓ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قبٌطزاٖ اؾت .ايٗ اٍِٛ
٘يع ،زض انُ پسيس آٚض٘س ٜي ؾبظٔبٖ اختٕبفي ثطاي وبضثطز اٍِٞٛبي ثؿيبض زيٍط زض ٔٛلـ ٔٙبؾت اؾت .تفحم
ٌطٞٚي زض ٕٝٞي ظٔيٞٝٙبي زضؾي  ٚثب ٕٝٞي قبٌطزاٖ زض ٞط ؾٙي ٚ ،حتي ثب اٍِٛي اختٕبفي ٔ ٚحٛضي
ثطاي  ٕٝٞي ٔساضؼ ،ث ٝوبض ضفت ٝاؾت .ايٗ اٍِ ٛثطاي ٞسايت قبٌطزاٖ زض تقطيف ٔؿبيُ تسٚيٗ يبفت ٝتب
ثتٛا٘ٙس ثب چكٓ ا٘ساظٞبي ٔرتّف ٔؿبيُ ضا حُ وٙٙس ،ثب  ٓٞثط اعالفبت٘ ،ؾطات ٟٔ ٚبضتٞب چيط ٜق٘ٛس،
 ٓٞ ٚظٔبٖ ث ٝضقس قبيؿتٍي اختٕبفي ٘بيُ آيٙسٔ .قّٓ فطايٙس ٌطٞٚي ضا ؾبظٔبٖ ٔيزٞس  ٚث٘ ٝؾٓ زض
ٔيآٚضز ،ث ٝقبٌطزاٖ وٕه ٔي وٙس تب اعالفبت ضا ث ٝزؾت آٚض٘س  ٚؾبظٔبٖ زٙٞس ٚ ،آ٘بٖ ضا ثٚ ٝخٛز ٔجبحثٝ
 ٚفقبِيت خسي ٔغٕئٗ ؾبظز .قبضاٖ ٕٞ ٚىبضا٘ف ( ٚ )1988خٛيؽ  ٚوبِ )1998( ٖٟٛايٗ اٍِ ٛضا تٛؾقٝ
زاز ٚ ٜثب يبفتٞ ٝبي اذيط زض تٛؾقٌ ٝطٞ ٜٚبي وبٚقٍط تطويت وطز ٜا٘س.
ایفای نقص
اٍِٛي ايفبي ٘مف اظ آٖ خٟت و ٝقبٌطزاٖ ضا ثطاي ف ٟٓضفتبض اختٕبفي٘ ،مف ذٛز زض تقبُٔ اختٕبفي،
 ٚضاٞ ٜبي ٔؤثط تط حُ ٔؿبئُ ٞسايت ٔيوٙس .فب٘ي  ٚخطج قبفتُ( )1982ايٗ اٍِ ٛضا ثٚ ٝيػ ٜثطاي وٕه ثٝ
قبٌطزاٖ زض ثطضؾي اضظـ ٞبي اختٕبفي ذٛز  ٚتفىط ثط آٟ٘ب تسٚيٗ وطزٜا٘سٕٞ .چٙيٗ ،ايفبي ٘مف ثٝ
قبٌطزاٖ زض ٌطزآٚضي  ٚؾبظٔب٘سٞي اعالفبت زضثبضٜي ٔؿبئُ اختٕبفي،ضقس ٕٞسِي ثب زيٍطاٖ ٚ ،تالـ ثطاي
ثٟجٛز ٟٔبضت ٞبي اختٕبفي آ٘بٖ وٕه ٔيوٙس .ايٗ اٍِ ،ٛفال ٜٚثط آٖ ،اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔيذٛاٞس تب ث ٝقىُ
ٕ٘بيكي تقبضضبت زض٘ٚي ذٛز ضا ثيط ٖٚضيع٘س ،يبز ثٍيط٘س ذٛز ضا زض ٘مف زيٍطي لطاض زٙٞسٔ ٚ ،كبٞسٌ ٜط
ضفتبض اختٕبفي ثبقٙس .ايفبي ٘مف ،ثب تغجيك ٔٙبؾتٔ ،يتٛا٘س ثطاي قبٌطزاٖ زض ٞط ؾٙي ث ٝوبض ضٚز.
کاوضگزی به ضیوه ی هحاکن قضایی
ثب تٛؾق ٝضقس  ٚضؾف قبٌطزأٖ ،يتٛاٖ ثطضؾي ٔؿبيُ اختٕبفي زض ؾغح خبٔق ٝي ٔحّي ،اؾتب٘ي،
وكٛضي  ٚثيٗ إِّّي ضا زض اذتيبض آ٘بٖ لطاض زاز .ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض اٍِٛي ٔحبوٓ لضبيي تسٚيٗ قس ٜاؾت .ايٗ
اٍِ ٛث ٝذهٛل زض زضؼ فّ ْٛاختٕبفي زثيطؾتبٖ ،ضٚـ ثطضؾي ٔٛضزي و ٝيبز آٚض آٔٛظـ حمٛق اؾت ،ضا
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ٚاضز خطيبٖ آٔٛظـ ٔيوٙس .قبٌطزاٖ ٔٛاضزي ضا و ٝزضثطزاض٘سٜي ٔؿبيُ اختٕبفي زض ظٔيٞٝٙبيي چٖٛ
(فساِت  ٚثطاثطي ،فمط  ٚلسضت) و٘ ٝيبظٔٙس تقييٗ ذظ ٔكي فٕٔٛي اؾتٔ ،غبِقٔ ٝيوٙٙس .آ٘بٖ ثطاي
قٙبؾبيي ٔؿبيُ ذظ ٔكي فٕٔٛي  ٚا٘تربة ضاٞ ٜبي ٕٔىٗ ثطاي پطزاذتٗ ث ٝآٟ٘ب  ٚاضظـ ٞبي ٔطثٛط ثٝ
ايٗ ضاٞ ٜبي ا٘تربثي ٞسايت ٔي ق٘ٛسٞ .ط چٙس و ٝايٗ اٍِ ٛثطاي فّ ْٛاختٕبفي ثٚ ٝخٛز آٔسِٚ ٜي ٔيتٛا٘س
زض ٞط ظٔي ٝٙي زيٍطي و ٝزض آٖ ٔؿبيُ ذظ ٔكي فٕٔٛي ٚخٛز زاقت ٝثبقس ٘ ٚيع زض اوثط ظٔيٞ ٝٙبي
ثط٘بٔ ٝي زضؾي ٔب٘ٙس (اذالق زض فّٓ ،تدبضت ٚ ،ضظـ  )...ٚو ٝؾطقبض اظ ايٗ ٔغبِت اؾت ث ٝوبض ضٚز.
تدریس غیزهستقین
وبضَ ضاخطظ ( ،) 1982ٚ1961ضٚاٖ قٙبؼ ٔ ٚكبٚض ٔكٟٛض ثطاي ؾ ٝز ٝٞؾرٍٛٙي قٙبذت ٝقس ٜي
اٍِٞٛبيي اؾت ؤ ٝقّٓ زض آٖ ٘مف ٔكبٚض ضا ايفب ٔيوٙس .ايٗ اٍِ ٛو ٝثط ٌطفت ٝاظ ٘ؾطي ٝي ٔكبٚض ٜاي اؾت
ثط ٕٞطاٞي ثيٗ ٔقّٓ  ٚقبٌطزاٖ تبويس زاضزٔ .قّٓ زض تالـ اؾت و ٝث ٝقبٌطزاٖ وٕه وٙس ٘ح ٜٛي ايفبي
٘مف ٞبي فٕس ٜزض ٞسايت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ذٛز ضا ثكٙبؾٙس .ث ٝعٛض ٔثبَ عٛضي ضفتبض وٙٙس وٞ ٝسف
ٞبي ذٛز ضا ضٚقٗ ؾبظ٘س  ٚزض ايدبز ضاٞ ٜبي حه َٛثٞ ٝسف ٞب ٔكبضوت خٛيٙسٔ .قّٓ اعالفبتي زضثبض ٜي
ٔيعاٖ پيكطفت حبنّ ٝفطأ ٓٞيؾبظز  ٚث ٝقبٌطزاٖ ثطاي حُ ٔؿبيُ وٕه ٔيوٙسٔ .قّٓ زض ايٗ اٍِٛي غيط
ٔؿتميٓ ثبيس ث ٝعٛض فقبَ ٔٛخجبت ٕٞطاٞي الظْ ضا فطا ٓٞؾبظز  ٚزض ٍٙٞبْ تالـ قبٌطزاٖ زض حُ ٔؿبيُ
ذٛز وٕه ٞبي الظْ ضا زض اذتيبضقبٖ لطاض زٞس .اظ ايٗ اٍِ ٛث ٝقيٞ ٜٛبي ٔرتّف اؾتفبزٔ ٜيقٛز .ا ،َٚزض
ؾغح ثؿيبض وّي ( ٚوٕتط ٔقٕ )َٛث ٝفٛٙاٖ اٍِٛي ٔجٙب ثطاي اخطاي  ٕٝٞي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي پطٚضقي ثٝ
وبض ٔي ضٚز .ز ،ْٚايٗ اٍِ ٛزض تطويت ثب ؾبيط اٍِٞٛب ثطاي حه َٛاعٕيٙبٖ اظ ثطلطاضي اضتجبط ثب قبٌطزاٖ ثٝ
وبض ٔيضٚز .زض ايٗ حبِتٔ ،حيظ آٔٛظقي ضا ٔتقبزَ ٔيؾبظز .ؾ ،ْٛاظ آٖ ظٔب٘ي اؾتفبزٔ ٜيقٛز وٝ
قبٌطزاٖ ث ٝعٛض ٔؿتمُ پطٚغٞ ٜبي ٔغبِق ٝي ا٘فطازي ٔ ٚكتطن ضا تٟئ ٝيوٙٙس .چٟبضْ ،اظ آٖ ث ٝتٙبٚة
ظٔب٘ي ،زض ٍٙٞبْ ٔكبٚض ٜثب قبٌطزاٖ زض پي ثطزٖ ث ٝاحؿبؼ  ٚازضان آ٘بٖ  ٚوٕه ث ٝآ٘بٖ زض ف ٟٓآ٘چ ٝزض
ؾط ٔيپطٚضا٘ٙس ،اؾتفبزٔ ٜي قٛزٞ .ط چٙس ايٗ اٍِ ٛثٙٔ ٝؾٛض ضقس  ٕٛ٘ ٚزضن ذٛيكتٗ  ٚذٛز ٔساضي تسٚيٗ
يبفتِٚ ٝي فُٕ آٖ زض وٕه ث ٝتحمك زأٚ ٝٙؾيـ ٞسف ٞبي آٔٛظقي زض والؼ ثؿيبض ذٛة ثٛز ٜاؾت.
افشایص عشتنفس
چ ُٟؾبَ اؾت و ٝاظ اثط ذٛة آثطاٞبْ ٔبظِ ٛزض ضإٙٞبيي ثط٘بٔٞ ٝب ثطاي ؾبذتٗ تٛا٘بيي فعت ٘فؽ ٚ
تحمك ذٛيكتٗ اؾتفبزٔ ٜي قٛزٔ .ب ضٕٗ وبض ثب قبٌطزاٖ ثطاي اعٕيٙبٖ تب حس أىبٖ اظ ذٛة فُٕ وطزٖ
تهٛض فطزي آ٘بٖ ،انّي ضا و ٝثتٛا٘س ضفتبضٞبي ٔب ضا ٞسايت وٙس وكف ٔي وٙيٓ .انالحبت اذيط زض ثطضؾي
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ٔقّٕبٖ زض ظٔب٘ي و ٝآ٘بٖ شذبيط اٍِٞٛبي تسضيؽ ذٛز ضا افعايف ٔيزٙٞس اثعاضي ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت وٝ
ٔقّٕبٖ ثب آٖ ٔي تٛا٘ٙس ؾجه ٞب  ٚفطايٙسٞبي يبزٌيطي ذٛز ضا ثطضؾي وٙٙس (خٛيؽ  ٚقبٚضظٞ )2002،سف
ٞبي فطزي ،اختٕبفي  ٚزضؾي آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ثب يىسيٍط ٕٞؿبظ٘س .ذب٘ٛاز ٜي ا٘فطازي اٍِٞٛبي تسضيؽ
ثرف ضطٚضي شذبيط اٍِٞٛبي تسضيؽ زض ش ٗٞضا ايدبز ٔي وٙس  ٚث ٝعٛض ٔؿتميٓ ٘يبظٞبي قبٌطزاٖ ث ٝفعت
٘فؽ  ٚزضن ذٛيكتٗ  ٚحٕبيت  ٚاحتطاْ ث ٝقبٌطزاٖ زيٍط ضا ٔربعت لطاض ٔيزٞس.
یادگیزی تسلط یاب و آهوسش بزناهه بندی ضده
فبزي تطيٗ وبضثطز ٘ؾطي ٝؾيؿتٓ ٞبي ضفتبضي ثطاي ٞسف ٞبي زضؾي ث ٝقىُ يبزٌيطي تؿّظ يبة
ٔقطٚف اؾت٘ .رؿتٔ ،غبِت آٔٛذتٙي ثٚ ٝاحسٞبيي اظ ؾبز ٜث ٝپيچيس ٜتمؿيٓ ٔيقٛزٔ .غبِت ثب ضؾب٘ٝ
ٞبي ٔٙبؾت(ٔغبِت ثطاي ذٛا٘سٖٛ٘ ،اض ،فقبِيت) ث ٝقبٌطزاٖ ؤ ٝقٕٛال ث ٝنٛضت ا٘فطازي وبض ٔيوٙٙس ،اضائٝ
ٔيقٛز .قبٌطزاٖ ذٛز لسْ ث ٝلسْ  ٚث ٝعٛض پيبپي ٚاحسٞب ضا پي ٔيٌيط٘س .پؽ اظ ٞط يه اظ ايٗ ٚاحسٞب
آظٔ٘ٛي ثطاي وٕه ث ٝزضيبفت آ٘چ ٝو ٝآٔٛذت ٝا٘س اضائٔ ٝيقٛز .اٌط قبٌطزاٖ تؿّظ وبفي زض ٞط يه اظ
ٚاحسٞب ٘ساقت ٝثبقٙس ،آ٘بٖ ٔي تٛا٘ٙس آٖ ٚاحس يب ٚاحس ٔقبزَ آٖ ضا تب حس تؿّظ ثط ٔغبِت تىطاض وٙٙس .ثط
اؾبؼ اي ٗ اٍِ ٛؾيؿتٓ ٞبي آٔٛظقي ثطاي آٔٛظـ ث ٝقبٌطزاٖ ؾٙيٗ ٔرتّف زض زأٚ ٝٙؾيقي اظ «ٟٔبضت
ٞبي اؾبؾي» تب ٔغبِت ثؿيبض پيچيس ٜضقتٞ ٝبي فّٕي فطا ٓٞآٔس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ،اظ ايٗ ؾيؿتٓ ٞب
ٔي تٛاٖ ثب تغجيك ٔٙبؾت ثطاي قبٌطزاٖ تيعٛٞـ  ٚاؾتثٙبيي ،قبٌطزاٖ ثب ٔؿبيُ فبعفيٚ ٚ ،ضظقىبضاٖ ٚ
فضب٘ٛضزاٖ اؾتفبز ٜوطز.
آهوسش هستقین
اظ ثطضؾي ٞبي تفبٚت ٞبي ثيٗ ٔقّٕبٖ وٓ  ٚثيف اثط ثرف  ٚاظ ٘ؾطي ٝاختٕبفي يبزٌيطي ،اٍِٛي
ؾّؿّٔ ٝطاتجي ثطاي آٔٛظـ ٔؿتميٓ ثٚ ٝخٛز ٔيآيس .فجبضات ٔؿتميٓ ٞسف ٞبٔ ،دٕٛف ٝفقبِيت ٞبيي و ٝثٝ
عٛض ٔؿتميٓ ث ٝآٖ ٞسف ٞب ٔطتجظ ٔيق٘ٛس ،وٙتطَ ثب احتيبط پيكطفت ٚ ،ثبظذٛضز زضثبض ٜي پيكطفت
زضؾي  ٚالسأبت فّٕي ثطاي پيكطفت اثط ثرف تط ثب ٔدٕٛف ٝضإٙٞبيي ٞبي تؿٟيُ يبزٌيطي پي٘ٛس
ٔيذٛضز .ايدبز وٙٙسٌبٖ(تبْ ٌٛز-خطي ثطٚفي-وبضَ خطيتط-ظيٍي إٍّ٘ٗٚ-ؼ ثىط)
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یادگیزی اس ضبیهساسها؛ ههارتورسی و خودآهوسی
اظ ٌطٞ ٜٚبي فطٔب٘كي (ؾيجط٘تيه) ٘ؾطي ٝپطزاظاٖ ضفتبضي ز ٚقيٜٛي ضٚي آٚضي ثٟٔ ٝبضت آٔٛظي تٛؾقٝ
يبفت ٝاؾت .اِٚي اٍِٛي ٘ؾطي ٝث ٝفُٕ زٔٚي قجي ٝؾبظي اؾت .زض اِٚي اعالفبت زضثبض ٜيه ٟٔبضت ثب ٘كبٖ
زازٖ ،تٕطيٗ ،ثبظذٛضز ٘ ٚؾبضت زضٔ ٓٞيآٔيعز تب فطز زض آٖ ٟٔبضت ٔؿّظ قٛز .ث ٝعٛض ٔثبَ ،اٌط يه
ٟٔبضت ضيبضي ٞسف آٔٛظقي والؼ زضؼ ثبقس ،آٖ ٟٔبضت ضا تٛضيح زاز٘ ٚ ٜكبٖ ٔيزٙٞس ،تٕطيٗ ثب
ثبظذٛضز انالحي ٔيزٙٞس ٚ ،اظ قبٌطز ٔي ذٛاٙٞس آٖ ٟٔبضت ضا تحت ٘ؾط ٕٞىالؾي ٞب يب ٔطثي ث ٝوبض ثطز.
ايٗ حبِت ث ٝعٛض ٔقٕ َٛزض ٟٔبضت آٔٛظي ٚضظقي ث ٝوبض ٔيضٚز .قجي ٝؾبظٞب اظ تٛنيف ٔٛلقيت ٞبي
ظ٘سٜي ٚالقي ؾبذتٔ ٝي ق٘ٛس .زض ايٗ نٛضت ٔحيظ ٔٛلقيت آٔٛظقي ضا تب ا٘ساظ ٜاي وٕتط اظ قىُ ظ٘سٌي
ٚتمقي ثٚ ٝخٛز ٔيآٚض٘سٌ .بٞي اٚلبت قجي ٝؾبظي ثؿظ زازٔ ٜي قٛز(ث ٝعٛض ٔثبَ ،قجي ٝؾبظٞبي پطٚاظ يب
ؾفي ٝٙي فضبيي  ٚيب قجي ٝؾبظٞبيي ثطاي اضتجبعبت ثيٗ إِّّي) .قبٌطزاٖ ثطاي حه َٛثٞ ٝسف قجي ٝؾبظي
زؾت ا٘سضوبض فقبِيت (ث ٝپطٚاظ زضآٚضزٖ ٛٞاپيٕب ،يب قبيس ثبظؾبظي يه ٔٙغم ٝي قٟطي)ٔيق٘ٛس  ٚثبيس
آ٘مسض ثب فٙبنطي وٚ ٝالـٕ٘ب ٞؿتٙس وبض وٙٙس تب ثط ٞسف ٔؿّظ ق٘ٛس(.تُشوگی)19-19 ،6831،

روش تدریس و رابطه آى با کارآفزینی
تسضيؽ،تٟٙب فقبِيت ٔقّٓ زض والؼ زضؼ ٘يؿت ثّـــى ٝفقبِيتي ز ٚخب٘ج ٝاظ عطف ٔقّٓ  ٚزا٘ف آٔٛظاٖ
ٔيثبقس و ٝزض خطيبٖ آٖ ،ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ثب يىسيٍط ٔ ٚقّٓ تقبُٔ ٚخٛز زاضزٕٞ .ب٘غٛض و ٝتهطيح قس
ضٚـ تسضيؽ ضا ٔيتٛاٖ ث ٝزٌ ٚط ٜٚفٕس ٜتمؿيٓ وطز :ضٚقٟبي تسضيؽ فقبَ  ٚضٚـٞبي تسضيؽ غيط فقبَ
(ؾٙتي ) .زض ضٚـ تسضيؽ غيط فقــــبَ ،فمظ ٔقّٓ ٘مف فقبِي ضا زض خطيبٖ تسضيؽ ثقٟس ٜزاضز ٔ ٚغبِجي
ضا و ٝاظ لجُ تقييٗ قس ٜاؾت ثغٛض قفبٞي زض والؼ ثيبٖ ٔيوٙس  ٚزا٘ـــــف آٔٛظاٖ زض ايٗ ٔيبٖ ٚاوٙف
چٙسا٘ي اظ ذٛز ٘كبٖ ٕ٘يزٙٞس .ث ٝفجبضت زيٍط وٛزن ثطاي ٔسضؾ ٝاؾتٔ ٝ٘ ،سضؾ ٝثطاي وٛزن .تسضيؽ
ؾٙتي تٟٙب ٚؽيف ٝذٛز ضا ايٗ ٔيزا٘س و ٝحبفؾ ٝوٛزن ضا اظ ٔقّٔٛبت ا٘جبقت ٝؾبظز ،آ٘طا ث ٝظيٛض فّٓ ثيبضايس
 ٚثب افىبض ثعضي ظيٙت ثرف .ثٙبثطايٗ ذالليت فمظ خبى ا٘سوى زض آٔٛظـ ؾٙتى زاضز ،ظيطا زض آٔٛظـ
ؾٙتي وؿت ٟٔبضت ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚقتٗ ٔ ٟٓاؾت  ٚاضائٔ ٝفبٞيٓ ث ٝنٛضت قفبٞي اظعطف ٔقّٓ  ٚتىطاض ٚ
حفؼ وطزٖ  ٚپؽ زازٖ ٔغبِت تٛؾظ قبٌطزاٖ ا٘دبْ ٔيقٛز .ثسيٗ تطتيت ش ٗٞقبٌطزاٖ ثب خعئيبت قتبة
ظز٘ ٚ ٜبٔطثٛط ا٘جبقتٔ ٝيقٛز  ٚآٟ٘ب اظ يبزٌيطي ٔغبِت ٔ ٟٓزضؾي  ٚلبثُ فٔ ٟٓحطٔ ْٚيٌطز٘س ٚ ،تالقي
ثطاي پبؾد ٞبي چبِف اٍ٘يع ٚخٛز ٘ساضز .قيٞ ٜٛبي آٔٛظـ ؾٙتي زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثب ضٚـ ٞبي قٙبذتي
ؤ ٝطتجظ ثب ز٘يبي فطزا اؾت ٕٞطإ٘ ٜي وٙس  ٚچٙيٗ تسضيؽ ٘بٔٙبؾجـــي ٕٞطا ٜثب فسْ عطح ٔٛضٛفبت
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ثحث ثطاٍ٘يعٔ ،حيظ آٔٛظقي ٔالِتآٚضي ضا ايدبز ٔيوٙس .زض٘تيد ٝثبفث فسْ وٙدىبٚي  ٚؾئٛاَ ٚ
ٔكبضوت اظ خب٘ت وٛزن ٔيقٛز .ثطاي پط وطزٖ ايٗ قىبف  ٚفمساٖ ٔيتٛاٖ ثب ضٚـٞبي فقبَ  ٚپٛيب ٔب٘ـ اظ
وؿت ايٗ زيسٌب ٜؾغحي ٍ٘ط قس .زض ٔمبثُ ضٚـ تسضيؽ ؾٙتي ،ضٚـ ٞبي زيٍطي ٚخٛز زاضز و ٝزض آٟ٘ب
ثط ذالف ضٚـ تسضيؽ غيط فقبَ ،زا٘ف آٔٛظاٖ ثيكتط فقبِيت زاض٘س  ٚلؿٕت افؾٓ وبض آٔٛظـ  ٚتسضيؽ
ثقٟس ٜزا٘ف آٔــٛظاٖ ٔي ثبقس .زض ٚالـ يه تقبُٔ ز ٚعطف ٝثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔ ٚقّٓ  ٚزا٘ف آٔٛظاٖ ثب
يىسيٍط ٚخٛز زاضز .زض ايٗ ضٚـ پيكٟٙبز ٔيوٙٙس و ٝاظ ٚؾـــقت ثط٘بٔ ٝوبؾت ٝقٛز  ٚويفيت ثط٘بٔٛٔ ٝضز
إٞيت ثبقس ظيطا ثبثت قس ٜاؾت ٔقبضفي و ٝعي تفحهبت  ٚپػٞٚفٞبي آظازا٘ٔ ٝكرـم ثسؾت ٔيآيس
ثٟتط زض ش ٗٞثبلي ٔئب٘س  ٚث ٝقبٌطز فطنت ٔيزٞس ث ٝوؿت ضٚـٞبيي ٘بئُ آيس و ٝزض تٕبْ زٚض ٜظ٘سٌي
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز  ٚثغٛض ٔسا ْٚزأ ٝٙوٙدىبٚي ا ٚضا تٛؾقٔ ٝيزٞس  ٚزا٘ف آٔٛظ يبز ٔيٌيطز چٍٝ٘ٛ
فمُ ذٛز ضا قرهب ثىبض ا٘ساظز  ٚثسيٗتطتيت آظازا٘ٔ ٝفبٞيٓ  ٚتهٛضات ذٛز ضا ثٙب ٔيوٙس .ثٙبثطايٗ اؾتفبز ٜاظ
ضٚـ فقبَ زض اضائ ٝزضؼ ٘ ٝتٟٙب زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثطؾط قٛق  ٚشٚق آٚضز ٚ ٜاٍ٘يع ٜيبزٌيطي ضا زضآ٘بٖ تمٛيت
ٔيوٙس ،ثّىٔ ٝقّٓ ضا زض تجسيُ ٔحيظ والؼ ث ٝخبٔقـــ ٝاي وٛچه  ٚزِپصيط لبزض ٔيؾبظز .زض ٘تيدٝ
ايدبز  ٚپيكطفت چٙيٗ ٔحيظ ٞبيي اؾت و ٝحؽ وٙدىبٚي زا٘ف آٔٛظاٖ ثطاٍ٘يرتٔ ٝيقٛز.ثٙبثطايٗ ٔقّٓ
ثبيس ثطاي ثطاٍ٘يرتٗ فقبِيتٟبي ٔٛضز ٘ؾط ذٛز اظ ضغجت ٞبي عجيقي زا٘ف آٔٛظاٖ اؾتفبز ٜوٙس  ٚآٟ٘ب ضا
ٚازاض ٕ٘بيس ت ب اظ ضٚي ضغجت  ٚفالل ٝفقبِيت ٕ٘بيٙس  ٚذالليت آٟ٘ب ضا پطٚضـ  ٚقىٛفب ؾبظز .ث ٝعٛض وّي
ضٚـ تسضيؽ ٔٙبؾت زض ٔساضؼ ٘ ٝتٟٙب ثبفث ٔيقٛز و ٝذالليت وٛزوبٖ ضقس يبثس ،ثّى ٝزا٘ف آٔٛظاٖ ضا
ثب ز٘يبي فطزا ؤ ٝؿئّٔ ٚ ٝكىالت ثي قٕبضي زاضز ،آٔبز ٜي حُ ٔؿئّ ،ٝذالليت ٛ٘ ٚآٚضي ٔيوٙس .پؽ
الظْ اؾت تب خبٔق ٝزض آٌب ٜوطزٖ ٔقّٕبٖ ث ٝا٘ٛاؿ ضٚـ ٞبي فقبَ تالـ وٙس تب ٔقّٕبٖ اظ ضٚقٟبي ٔٙبؾت
زض والؼ ذٛز اؾتفبز ٜوٙٙس ،وٙدىبٚي وٛزوبٖ ضا ثطاٍ٘يع٘س  ٚقطايظ ٔٙبؾتتطي ضا ثطاي ذالليت وٛزوبٖ
و ٝثقٛٙاٖ فٙهط انّي  ٚذٕيط ٔبي ٝوبضآفطيٙي لّٕساز ٔيقٛز  ٚثبيس زض ؾٙيٗ اثتسايي خٞٛط ٜآٖ ثب ضٚـ
تسضيؽ ٔٙبؾت ضلٓ ثرٛضز ايدبز وٙٙس(.خسشيجشدیٕٞ )61-61،6831،ب٘غٛض ؤ ٝكبٞس ٜقس ضٚـٞبي
تسضيؽ ثقٛٙاٖ فٙهط ٔ ٟٓزض ثط٘بٔٝضيعي زٚضٜٞبي آٔٛظقي اؾت .يه ثط٘بٔ ٝزضؾي وبضآٔس تضٕيٗ وٙٙسٜ
تسضيؽ  ٚيبزٌيطي ثٟتط والؾي ٘يؿت .چٙب٘ى ٝثطٚفي ٔ Brophyقتمس اؾت و٘ ٝتبيح تطتيجي ثٚ ٝؾيّٝ
آ٘چ ٝو ٝتسضيؽ قس ٜاؾت (ثط٘بٔ ٝزضؾي)  ٓٞ ٚچٍٍ٘ٛي ٔغّٛة ثٛزٖ تسضيؽ (ضٚـٞبي تسضيؽ) تقييٗ
ٔي ٌطزز .زض ٔٛضز ضٚقٟبي تسضيؽ وبضآفطيٙي ،ضٚـ ٔكرهي پيكٟٙبز ٘كس ٜاؾت ،أب ٔطٚضي ث ٝازثيبت
ضايح وبضآفطيٙي ،تغييط اظ آٔٛظـ ؾٙتي وبضآفطيٙي ضا ث ٝؾٕت پصيطـ ضٚـٞبي تسضيؽ ٘ٛيٗ وبضآفطيٙي وٝ
ٔجتٙي ثط يبزٌيطي ثٚ ٝؾيّ ٝفُٕ اؾت٘ ،كبٖ ٔي زٙٞس .آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٘جبيس ث ٝفٛٙاٖ يه فطآيٙس
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ٔىب٘يىي ٍ٘طيؿت ٝقٛز ،ثّى ٝفطآيٙسي خبٔـ  ٚوبُٔ ث ٝقٕبض ٔي ضٚز .زض ٘تيد ٝتالـ ثطاي تسضيؽ چٙيٗ
فطآيٙسي چبِف ثطاٍ٘يع ٔ ٚكىُ ؾبظ اؾت .ثطاي غّج ٝثط ايٗ ٔكىُ خساؾبظي خٙجٞٝبي لبثُ آٔٛظـ اظ
خٙجٞٝبي غيط لبثُ آٔٛظـ وبضآفطيٙي ؾٙس ذٛثي زض ازثيبت آٖ ث ٝقٕبض ٔيضٚز .ثرف فّٓ وبضآفطيٙي و ٝثٝ
وؿت  ٚوبض ٔ ٚسيطيت ٔطثٛط ٔي قٛز لبثُ تسضيؽ اؾت و ٝيه ضٚيىطز ٍ٘ ٚطـ آٔٛظقي ٔقٕ َٛضا ث ٝوبض
ٔيٌيطز ،زض حبِيى ٝثرف ٙٞط وبضآفطيٙي ؤ ٝطثٛط ث ٝخٙجٞٝبي ٙٞطي  ٚذالق آٖ ٔيقٛز ث٘ ٝؾط ٔيضؾس
وٕٞ ٝب٘ٙس ثرف فّٓ لبثُ تسضيؽ ٘جبقس.

(كيا)۷1- 6831،61 ،

ٕٟٔتطيٗ انُ زض فطآيٙس تسضيؽ ،ايدبز ٔحيظ يبزٌيطي زٚؾٛي ٚ ٝثطضؾي ٘ح ٜٛيبزٌيطي اؾت .اٍِٞٛبي
تسضيؽ زض ٚالـ ضٚـٞبي يبزٌيطي  ٚيبز زٞي ٟٔبضت ٔ ٚفبٞيٓ ٞؿتٙس و ٝفال ٜٚثط آٔٛظـ وؿت ايٗ
زا٘فٞب ٟٔ ٚبضتٞب ٘ح ٜٛيبزٌيطي ضا ٘يع ث ٝفطاٌيطاٖ ٔيآٔٛظ٘س ٕٟٔتطيٗ ٔبحهُ آٔٛظـ وؿت يبزٌيطي
ٟٔبضت  ٚتؿّظ ٔتقّٓ زض زا٘ف ٔس٘ؾط ٔيثبقس٘ .ح ٜٛا٘دبْ تسضيؽ تبثيط ظيبزي ثط لبثّيتٞبي فطاٌيطاٖ ثطاي
ذٛزآٔٛظي زاضزٔ .طثيبٖ ٔٛفك ث ٝفطاٌيطاٖ ذٛز ٘ح ٜٛشذيط ٜؾبظي اعالفبت ثسؾت آٔس ٜاظ نحجتٞب  ٚضاٜ
زض٘ٚي وطزٖ آٟ٘ب ضا ٔيآٔٛظز .ث ٝايٙهٛضت ٘مف فٕس ٜتسضيؽ تطثيت فطاٌيطا٘ي لسضتٕٙس اؾت.
وطِؿىي  ٚوبضِؿٗ (ٔ ) 1997قتمس اؾت و ٝثطاي اتربش يه ضاٞجطز وبضآٔس ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظـ
وبضآفطيٙي ثبيس ثط اؾبؼ فطضيٞ ٝبي يبزٌيطي اؾتٛاض ثبقٙس تب ثتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب ٔفبٞيٓ پيچيسٜ
وبضآفطيٙي ث ٝاخعاء فيٙي  ٚلبثُ وٙتطَ تجسيُ وطز .زٛٔ ٚضز اظ ٘ؾطيٞ ٝبي يبزٌيطي و ٝايٗ زٔ ٚحمك تبويس
زاض٘س٘ :ؾطي ٝيبزٌيطي ظايكي ٘ ،ؾطي ٝيبزٌيطي تدطثي .زض ٘ؾطي ٝيبزٌيطي ظايكي يقٙي ٔغع ا٘ؿبٖ لبزض ثبقس
تب ثهٛضت پٛيب ٔيبٖ ٔفبٞيٓ ٘بقٙبذت ،ٝثب زا٘ف  ٚتدطث ٝلجّي ضاثغٔ ٝقٙي زاض ثطلطاض وٙسٚ .زض ٘ؾطيٝ
يبزٌيطي تدطثي يقٙي فطاٌيط ثب تٛا٘بيي ٞبي قرهي ذٛز ثهٛضت فقبَ زض حُ ٔؿبِٔ ٝكبضوت وٙس.
تطخيحبت فطزي زض يبزٌيطي ٔحتٛاي آٔٛظقي ضا ؾجه يبزٌيطي ٔي٘بٔٙس .يبزٌيطي افطاز ٔقٕٛال ث ٝؾٝ
ضٚـ نٛضت ٔيٌيطز .1 :قي ٜٛزيساضي  .2قي ٜٛقٙيساضي .3قي ٜٛحطوتي ،حؿيٞ .طيه اظ ايٗ قيٜٞٛب
زاضاي ذهٛنيبتي ٔي ثبقس .زض ٔٛضز ؾجه يبزٌيطي وبضآفطيٙبٖ ٘يع ٘ؾطات ٔتفبٚتي ٔغطح اؾت ،ؾىؿتٖٛ
زض ؾبَ  1997افالْ وطز ٜو ٝوبضآفطيٙبٖ ايسٜٞبي ٔقيٙي زض ٔٛضز ايٙى ٝچغٛض يبز ٔيٌيط٘س  ٚچ ٝچيعي ضا
ٔيذٛاٙٞس يبز ثٍيط٘س زاض٘س .ضايت زض ؾبَ  2000يه ؾطي فطضيبتي زضثبض ٜؾجه يبزٌيطي وبضآفطيٙبٖ اضايٝ
زاز ٜاؾت و ٝلسيٕيتطيٗ  ٚپصيطفتٝتطيٗ قي ٜٛاي و ٝوبضآفطيٙبٖ اظ عطيك آٖ يبز ٔيٌيط٘س ،يبزٌيطي اظ
عطيك "ا٘دبْ زازٖ وبضٞبؾت" و٘ ٝؿجت ث ٝثمي ٝؾجه ٞبي يبزٌيطي ثطتطي  ٚتمسْ زاضزٌ .يپ  ٚوبتٗ
(٘ ) 1998يع ٔقتمس٘س و ٝافطاز ثبيس ٔفبٞيٓ وبضآفطيٙي ضا اثتسا احؿبؼ ؾپؽ ثهٛضت فّٕي وؿت وٙٙس ٘ٝ
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ايٙى ٝنطفب آٟ٘ب ضا ث ٝقئ ٜٛقِٕٛي ثيبٔٛظ٘س .آٟ٘ب ٔقتمس٘س اؾبؾب وبضآفطيٙبٖ اظ ٔٙبثـ ٔتٛٙؿ ثهٛضت ٔتٙبٚة
يبز ٔيٌيط٘س  ٚزض ٔمبيؿ ٝاي ضٚيىطز ٔتقبضف  ٚضٚيىطز وبضآفطيٙب٘ ٝضا ث ٝقطح شيُ ٔٛضز ٔمبيؿ ٝلطاض زازٜ
ا٘س.
ضاخص َای یادگيشی دس سيیكشد
سدیف

تذسیس متعاسف

ضاخص َای یادگيشی دس
سيیكشد تذسیس كاسآفشیىاوٍ

1

ٔحتٛا ٔحٛض

فطآيٙس ٔحٛض

2

ٔطثي ٔحٛض

فطاٌيط ٔحٛض

3

ٔطثي تٟٙب ٔٙجـ ا٘تمبَ زٙٞس ٜاعالفبت

ٔطثي تؿٟيُ وٙٙس ٜيبزٌيطي

4

فطاٌيطي خٛاة ٞبي چطا؟

5

فطاٌيط ٔٙفقُ(زضيبفت وٙٙس ٜاعالفبت)

6

ا٘فقبَ فبعفي  ٚاحؿبؾي

7

خّؿبت زضؼ ثط٘بٔ ٝضيعي قسٜ

8

اٞساف يبزٌيطي اظ پيف تقييٗ قسٜ

9

فطضي ٝتبويس ثط ٔفْٟٛ

10

تٕطوع ثط ٔٛضٛؿ ٔ ٚفبٞيٓ

فطاٌيطي پبؾد ٞبي ودب،
چٍ ٚ ٝ٘ٛچ ٝوؿي؟
فطاٌيط فقبَ  ٚوٙكٍط(ٔكبضوت
زض تِٛيس اعالفبت)
يبزٌيطي احؿبؾي  ٚفبعفي
خّؿّت زضؾي ا٘قغبف پصيط ٚ
پٛيب
اٞساف يبزٌيطي تٛافمي
فطضي ٝضاثغ ٝفّٕي  ٚفيٙي
ٔفْٟٛ
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يبزٌيطي  ٚتدطث ٝا٘سٚظي

11

تطؼ اظ آظٔ ٖٛذغب

12

يبزٌيطي يىؿٛيٝ

13

يبزٌيطي تقبّٔي ثيٗ فطاٌيط ٔ ٚطثي

ٔجتٙي ثط آظٔ ٖٛذغب
يبزٌيطي ز ٚؾٛيٝ
يبزٌيطي تقبّٔي ثيٗ فطاٌيطاٖ
ٔ ٚطثي ٘مف ٞسايتٍطي زاضز

ضايت ٘يع ث ٝچطذ ٝيبزٌيطي وّت ؤ ٝجتٙي ثط ز ٚضاٞجطز احؿبؼ وطزٖ ٚفىط وطزٖ ثطاي زضيبفت
اعالفبت خسيس فطاٌيط و ٝثبيس زض والؼ زضؼ تدطثٕ٘ ٝبيس تبويس زاضز(كيا ي وساج .)66-4،6831،
ثب ثطضؾي اثقبز ٔرتّف آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٔتٛخٔ ٝيقٛيٓ و ٝثيكتط ضٚـ ٞبي وبضآفطيٙي ٔطثٛط ثٝ
ٔٛضٛفبتي چ ٖٛوؿت  ٚوبض ٔي ثبقس ٝ٘ .تٟٙب ثطاي ثبض آٚضزٖ فطز وبضآفطيٗ ث ٝفّٓ ( زا٘ف) ٘يبظ اؾت ثّىٝ
ث ٝضاٜٞبي ثسيـ  ٚتبظ ٜتفىط ،ا٘ٛاؿ ٟٔبضتٞب ٔ ٚسَ ٞبي خسيس ضفتبض (ٙٞط) ٘يع ٘يبظ اؾت .و ٝآٔٛظـ ؾٙتي
زض ايٗ ظٔيٕ٘ ٝٙي تٛا٘س ٔٛثط ثبقس ،ضٚـ ؾرٙطا٘ي ٘يع ثطاي اضاي ٝزا٘ف ٘ؾطي ٔٙبؾت اؾت أب ثطاي تسضيؽ
چٙيٗ زضٚؾي وبضثطز ٘ساضز (ثربعط ايٙى ٝضقتٞ ٝبي وبضآفطيٙي ثبيس وبضثطزي  ٚفّٕي تط تسضيؽ ق٘ٛس).
ؾبظٔب٘ي ث٘ ٝبْ ضئبَ و ٝزض ؾبَ  1985زض آٔطيىب تبؾيؽ قس ٜاشفبٖ ٔيزاضز و ٝوبضآفطيٙي ٚالقي ثبيس اظ
عطيك آٔٛظـ فقبَ تسضيؽ قٛز ظيطا افطاز وبضآفطيٗ ث ٝوبضٞبيي و ٝثب زؾت ذٛز ا٘دبْ ٔيزٙٞس ثيكتط
ضغجت زاض٘س تب ث ٝيبزٌيطي ٔٙفقُٕٞ .چٙيٗ ضائي ٘يع زض ظٔي ٝٙتسضيؽ وبضآفطيٙي تبويس ث ٝايٗ ٘ىت ٝزاضز وٝ
الظْ اؾت ثسا٘يٓ افطازي و ٝزض ايٗ ظٔي ٝٙثٛٔ ٝفميت ٞبيي ضؾيسٜا٘س اظ چ ٝضاٞي  ٚچٍ ٝ٘ٛفُٕ وطز ٜا٘س ٚي
ٔقتمس اؾت ثىبض ٌطفتٗ ضٚـ ضٚايتي  ٚزاؾتب٘ي ٘ؿجت ث ٝتبضيد ظ٘سٌي افطاز ،ضٚقي لبثُ افتٕبز ٛ٘ ٚآٚضا٘ٝ
اؾت  ٚيبزٌيطي وبضآفطيٙب٘ ٝضا تؿٟيُ ٔيوٙس .فبيت زض ٔٛضز يبزٌيطي فقبَ ضٚيىطز ٔجتٙي ثط تئٛضي ضا زض
تسضيؽ وبضآفطيٙي پيكٟٙبز ٔيوٙسٚ .ي تبويس ٔيوٙس و ٝتسضيؽ ظٔب٘ي ثٟتط ا٘دبْ ٔيقٛز و ٝتئٛضي ٚ
فُٕ ثب يىسيٍط تطويت ق٘ٛس ٚ .زٔ ٚب٘ـ فٕس ٜث ٝقطح شيُ ثطاي پيكطفت آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٔتهٛض قس ٜوٝ
ثط آٖ آؾيت ٚاضز ٔيوٙس . 1 :نطفب آٖ ضا فّٕي  ٚتحّيُ ٔٛضزي وٙيٓ ٞ ٚيچ پبي ٝتئٛضيىي ث ٝفطاٌيطاٖ اضايٝ
٘سٞيٓ  . 2ايٙى ٝوبٔال تئٛضي ثبقس  ٚث ٝفطاٌيطاٖ ٔدبَ زضٌيطي ثب ٔٛلقيت فّٕي ضا ٘سٞيٓ .زض ٔٛؾؿٝ
 NFTEثٕٙؾٛض تسضيؽ نحيح  ٚاثطثرف اظ وتبة ضإٙٞبي ٔطثي و ٝزض ٔمسٔ ٝآٖ ث ٝضٚـ تسضيؽ
وبضآفطيٙي اقبض ٜقسٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز  ٚزض آٖ اظ ضٚـ تسضيؽ تقبّٔي و ٝث ٝفالل ٚ ٝآًٙٞ
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يبزٌيطي تٛخ ٝثؿيبضي ٔيقٛز ،تبويس زاضز .يبزٌيطي ٔٛضز٘ؾط ،يبزٌيطي خٕقي /فّٕي اؾت .ايٗ يبزٌيطي
اظ عطيك فقبِيتٞبيي ٔب٘ٙس :ثبظيٞبي چب٘ٝظ٘ي ٌ ،طزقٟبي فّٕئ ،غبِقبت ٔٛضزي  ٚفقبِيتٞبي ٔطتجظ ثب
تٟي ٝيه عطح وؿت  ٚوبض حبنُ ٔيآيس .زا٘كٍب ٜوٛييٗ ثطاي تسضيؽ وبضآفطيٙي اظ چٟبضچٛثي ٔكتُٕ ثط
ضٚقٟبي تسضيؽ ظيط اؾتفبزٔ ٜي وٙس :ضٚـ حُ ٔؿبِ ،ٝتٕطيٙبت ٌطٞٚي اظ عطيك ٌطٜٞٚبي ضؾٕي وٛچه،
قجيٝؾبظئ ،غبِقٛٔ ٝضزي ،ايفبي ٘مف .زا٘كٍب ٜفٙال٘س ٘يع ضٚـ ٞبي شيُ ضا ثقٛٙاٖ ضٚقٟبي تسضيؽ
پيكٟٙبزي ثطاي تسضيؽ وبضآفطيٙي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض زاز ٜاؾت :تسضيؽ والؾي  ٚؾرٙطا٘ي ٞبٔ ،اللبت ثب
ٔترههبٖ وؿت ٚوبض ،اضائ ٝثبَ ٞبي فّٕي اظ وبضآفطيٙي ،پطٚغٜٞبي وبضٌطٞٚئ ،هبحج ٝثب وبضآفطيٙبٖ،
ثبظيٞبي وؿت

 ٚوبض  ٚفقبِيتٞبي ضقس زٙٞسَ(.ٜمان )۷1-67،
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نتیجه گیزی
وبضآفطيٙي ثقٛٙاٖ انّي ثيثسيُ أطٚظ ٜزض تٛؾق ٝپبيساض وكٛضٞب ٘مفآفطيٙي ٔيوٙس أطٚظ ٜوكٛضٞب
ثطاي ٘يُ ث ٝايٗ ٔيب٘جط تٛؾق ٝثب ضٚيىطزٞبي ٔرتّف ثؿٛي ايٗ ٔ ٟٓزض تالـ ٞؿتٙس ثغٛضيى ٝثط٘بٔٞٝبي
اؾتطاتػيىي فطاٚا٘ي ضا زض ؾٙس تٛؾق ٝذٛز عطحضيعي ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚث ٝوبضآفطيٙي اظ چٙس ٔٙؾط اؾبؾي ثطاي آٖ
ؾٙس چكٓ ا٘ساظ عطاحي  ٚتسٚيٗ ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝثحث پػٞٚف  ٚتطٚيح  ٚفط ًٙٞؾبظي  ٚآٔٛظـ  ...ٚاظ خّٕٝ
آٟ٘ب ٔي ثبقس و ٝثحث آٔٛظـ ثٛ٘ ٝفي فبٔيت ثيكتطي زاقت ٚ ٝثٛ٘ ٝفي ظيط ؾبذت ؾبيط حٛظٞ ٜبي ٔس٘ؾط
٘يع تّمي ٔي قٛز زض ثحث آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٘يع حٛظٞ ٜبي ٔرتّفي ثطاي آٖ عطاحي قس ٜاؾت و ٝذبضج اظ
ثحث ايٗ ٔمبِٔ ٝي ثبقس أب زض ثحث آٔٛظـ ثٔ ٝقٙبي والؾيه آٖ قي ٜٛآٔٛظـ  ٚاظ ٕٟٔ ٕٝٞتط ضٚـ
تسضيؽ ثؿيبض ٔٔ ٟٓيثبقس  ٚيميٙب ضاثغٔ ٝقٙي زاضي ثيٗ قي ٚ ٜٛضٚـ تسضيؽ وبضآفطيٙي  ٚوبضآيي
اثطثرف تط آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٚخٛز زاضز.
ثب فٙبيت ث ٝخٙجٞٝبي ٔرتّف وبضآفطيٙي ٚ ٚيػٌي ٞبي ضٚا٘كٙبذتي وبضآفطيٙبٖ  ٚثب فّٓ ث ٝايٗ ٘ىت ٝوٝ
وبضآفطيٗ ظازٕ٘ ٜيقٛز ثّى ٝتطثيت ٔيقٛز  ٚزض ٚالـ ايٗ ٚيػٌيٞب زض  ٕٝٞافطاز خبٔق ٝفّياِرهٛل
وٛزوبٖ  ٚخٛا٘بٖ  ٚزا٘كدٛيبٖ ثب ٘ؿجتٞبي ٔرتّف ٚخٛز زاضز ٘ ٚيبظ اؾت تب ثب يه ثط٘بٔٝضيعي آٔٛظقي
ٔٛثط زض اثقبز ٔرتّف ايٗ ٚيػٌيٞبي زض٘ٚي ضا پطٚضـ ،آٔٛظـ ،تمٛيت ،ضقس  ٚتٛؾق ٝزازٕٟٔ .تطيٗ ٘ىت ٝزض
يه ثط٘بٔٝضيعي زضؾي ٔٛثط؛ اٍِ ٚ ٛضٚـ تسضيؽ اظپيف عطاحي قس ٜاؾت و ٝثبيس ٔتفبٚت ثب ضٚـ تسضيؽ
آٔٛظـ ٔتقبضف  ٚفٕٔٛي ثبقس چطا و ٝاٞساف آٔٛظقي ايٗ ز٘ ٚيع ثب ٔ ٓٞتفبٚت ثٛز ٚ ٜزض ٘تيد ٝثط٘بٔٝضيعي
آٔٛظـ وبضآفطيٙي ٘يبظٔٙس يه اٍِٛي تسضيؽ  ٚضٚـ تسضيؽ پٛيب  ٚپبيب  ٚفقبَ اؾت .و ٝتبويس ثط فطآيٙس
ٔحٛضي  ٚفطاٌيط ٔحٛض ثٛزٖ زض ٔمبثُ ٔحتٛا ٔحٛضي ٔ ٚطثي ٔحٛضي  ٚتجسيُ ٘مف ٔطثي اظ ا٘تمبَ زٙٞسٜ
نطف ث ٝتؿٟيُ وٙٙس ٜيبزٌيطي  ٚخّؿبت زضؾي ا٘قغبفپصيط  ٚپٛيب  ٚيبزٌيطي تٛافمي ثدبي خّؿبت زضؼ
ثط٘بٔ ٝضيعي قس ٚ ٜاٞساف يبزٌيطي اظ پيف تقييٗ قس ٚ ٜايدبز فضبي آٔٛظقي و ٝفطاٌيط اظ حبِت ٔٙفقُ
ذبضج  ٚث ٝفطاٌيط فقبَ  ٚوٙكٍط تجسيُ قس ٚ ٜثدبي تٕطوع ثط ٔٛضٛؿ ٔ ٚفبٞيٓ ثط خٙجٞ ٝبي فّٕي ٚ
وبضثطزي ٔٛضٛفبت ٔ ٚفبٞيٓ تبويس زاقت ٝثبقس اظ ذهٛنيبتي اؾت و ٝثبيس ٔطثي زض اٍِٛي تسضيؽ  ٚضٚـ
ذٛز ثطاي ٘يُ ث ٝآٟ٘ب ثط٘بٔ ٝزاقت ٝثبقس.
ثطاؾبؼ پػٞٚفٞبي نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔي ٝٙتسضيؽ وبضآفطيٙي "ضٚـٞبي ؾرٙطا٘ي تطويجي ،ايفبي
٘مفٔ ،غبِقٛٔٝضزئ ،جبحث ،ٝقجيٝؾبظي ،عٛفبٖ فىطي ،يبزٌيطي فقبَ  ٚپٛيب ،ثسيقٝپطزاظي اظ ضٚـ ٞبي
اثطٌصاض  ٚضايح زض وبضآفطيٙي ٔيثبقس ٚ .ث٘ ٝؾط ٔيضؾس ٔطثيبٖ وبضآفطيٙي زض والؼٞب  ٚزٚضٜٞبي ذٛز ثبيس ثب
ٔس٘ؾط زاقتٗ اٞساف ٞط ٔٛضٛؿ اظ ٔحتٛاي ٔس٘ؾط وبضآفطيٙي ثٟطٜثطزاضي وطزٕٞ ٚ ٜب٘غٛض و ٝذالليت
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ثقٛٙاٖ قبذه ٝانّي وبضآفطيٙي ٔس٘ؾط اؾت زض ضٚقٟبي تسضيؽ ايٗ ضقت٘ ٝيع ثب تطويجي ذاللب٘ ٝاظ
ضٚقٟبي  ٓٞؾٙد ٔتٙبؾت  ٚيب اثسافي اٞساف آٔٛظقي وبضآفطيٙي ضا ثهٛضت وبضثطزي فّٕيبتي وطز چطا وٝ
٘جبيس ٔقّٓ وبضآفطيٙي ذٛز ضا ٔحسٚز ٔ ٚقس ْٚث ٝوّيكٞٝبي تسضيؽ فبْ  ٚيب يه ضٚـ ذبل ٕ٘ٛز ظيطا
التضبي ٔبٞيت وبضآفطيٙي  ٚآٔٛظـ آٖ چٙيٗ چيعي ضا ٔيعّجسِ .صا زض پبيبٖ ثطاي تحميمبت ثقسي پيكٟٙبز
ا٘دبْ ٔغبِقبت ٔمبيؿٝاي زض ثيٗ چٙسيٗ ٌطٞ ٜٚسف (زٚض ٜآٔٛظقي) ثب تطويتٞبي ٕٞؿبٖ زض يه ؾطفهُ
وبضآفطيٙي  ٚثب قيٜٞٛبي تسضيؽ ٔرتّف ٔتٙبؾت ٌ ٚطفتٗ ثبظذٛضز زض زٚضٜٞبي ظٔب٘ي آٔٛظـ  ٚاضظيبثي
ذطٚخي ٔيعاٖ يبزٌيطي خٟت ؾٙدف اثطٌصاضي قيٜٞٛبي ٔرتّف تسضيؽ پيكٟٙبز ٔيقٛز.
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