
شاَذٌ است برای خریذ فایل يرد ي قابل فایل برای مایه 

سایت يیرایش ایه اقذام پژيَی با قیمت ديَسار تًمان بٍ 

 مراجعٍ کىیذ .

1 
 

 

 

 

 

 مًضًع اقذام پژيَی :

 

داوش آمًزان  ادبیاتچگًوٍ تًاوستم بٍ کمک تکىیک َای خالقیت, يضعیت درس 

 را بُبًد بخشم ؟ سال سًم راَىمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شاَذٌ است برای خریذ فایل يرد ي قابل فایل برای مایه 

سایت يیرایش ایه اقذام پژيَی با قیمت ديَسار تًمان بٍ 

 مراجعٍ کىیذ .

2 
 

 

 تمسیط ٍتكىط

ب ثتَاًن ثِ فٌَاى فضَ وَچىی اظ ذبًَازُ ی فطٌّگی وكَضم زض هسضؾِ ت  ثبتكىط اظ زٍؾتبى ٍّوىبضاى ذَثن

ؾْن ًبچیعی زض ثطعطف ًوَزى هؿبئل ٍهكىالت زاًف اهَظاى اظ ًبهغلَة ثِ ٍضقیت هغلَة ثِ قىل وبهال 

  زاقتِ ثبقن  فلوی

 

 تٍتقذیم 

 زض ربی ربی ایطاى ،ّوِ ی ّوىبضاى فعیعم 

 اهیس وِ هفیس فبیسُ لطاضثگیطز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شاَذٌ است برای خریذ فایل يرد ي قابل فایل برای مایه 

سایت يیرایش ایه اقذام پژيَی با قیمت ديَسار تًمان بٍ 

 مراجعٍ کىیذ .

3 
 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 فْطؾت هغبلت

  

 3 ................................................................................................................. : سُیچى

 4 .................................................................................................................... همسهِ

 5 ................................................................................................... :هَرَز ٍضـ یثطضؾ

 6 .............................................................................................................. هؿئلِ بىیث

 7 ...................................................................................... (۱ قَاّس) اعالفبت یآٍض روـ

 8 ......................................................................................................... :كیتحم ٌِیكیپ

 8 ................................................................................................................. : ؽیتسض

 9 ........................................................................................................ : تیذالل هفَْم

 9 ........................................................................................................ : تیذالل ٌسیفطا

 ۱1 ......................................................................................... : تیذالل ٍ پطٍضـ آهَظـ

 ۱7 ............................................................ كوٌساىیاًس ٍ ضٍاًكٌبؾبى ًؾط اظ یلیتحه افت لیزال

 01 ................................................................................. :۱ قَاّس اعالفبت لیتحل ٍ ِیتزع

 01 ................................................................................................................ :تمبضبّب

 01 ............................................. : قسم طیظ یتمبضبّب هتَرِ ّب زازُ ٍ اعالفبت یثٌس روـ اظ پؽ

 00 ................................................... (:یكٌْبزیپ یّب حل ضاُ) یهَلت سیرس یّب حل ضاُ اًتربة

 03 ............................................................................ : ثطآى ًؾبضت ٍ یكٌْبزیپ ضٍـ یارطا

 03 ............................................................ :آهَظاى زاًف یضفتبض یّب َُیق ثب یفول یثطذَضزّب

 03 ................................................... : زازًس یًو گَـ زضؼ ثِ وِ یآهَظاً زاًف ثب ثطذَضز َُیق



 

2 
 

 04 ..................................... : ًساقتٌس والؼ زض ضوتهكب ثِ لیتوب وِ یآهَظاً زاًف ثب ثطذَضز َُیق

 04 ....................... : كسًسیه گطاىیز هعاحن ٍ وطزًس یه نحجت ّن ثب وِ یآهَظاً زاًف ثب ثطذَضز َُیق

 04 ............................................. : ًساقتٌس شّي حؾَض والؼ زض وِ یًآهَظا زاًف ثب ثطذَضز َُیق

 05 .............................................................................. : ثطوالؼ حبون لَافس وطزى هكرم

 06 ...................................................................................... (0 قَاّس) اعالفبت یآٍض گطز

 07 ......................................................................................................... : یطیگ زِیًت

 09 ................................................................................................................. : هٌبثـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 چکیذُ :

تلفیك  ثِ ضٍـ ضاٌّوبیی ؾَمزاًف آهَظاى   ازثیبتیبزگیطی زضؼ   ّسف ایي پػٍّف ثْجَز ٍضقیت

تىٌیه ّبی ذاللیت ثب ضٍـ ّبی تسضیؽ اؾت .ضٍـ تحمیك اظ ًَؿ السام پػٍّی ثَزُ ٍ گطٍُ ًوًَِ قبهل 

 .اؾت  ضاٌّوبیی ؾَمزاًف آهَظ ؾبل  0۱

)اظ رولِ یَضـ فىطی, تىٌیه زلفی , تىٌیه ذاللیت عطح   . زض ایي السام پػٍّی تىٌیه ّبی ذاللیت

ضٍـ تسضیؽ هجبحخِ ٍ هٌبؽطُ ,ضٍـ  ب ضٍـ ّبی تسضیؽ )اظ رولِ قجىِ ای هغع ٍ تىٌیه قَذی ( , ضا ث

تسضیؽ فطاگیطی هكتطن , ضٍـ تسضیؽ تكىیل تین ّبی والؾی ٍ تسضیؽ اظ عطیك پطؾف هَحط ( ,تلفیك 

قس . ثسیي تطتیت  ضاٌّوبیی ؾَمزاًف آهَظاى ؾبل  ازثیبتًْبیتب هٌزط ثِ یبزگیطی احط ثرف زضؼ  وطزُ ٍ 

ٍ زضیبفت ًوطُ ّبی ثبال ,تَؾظ زاًف آهَظا ى فاللِ آًْب ثِ یبزگیطی ٍ فقبل ثَزى زض ثب زضن وبهل هغلت 

والؼ افعایف یبفتِ ٍ هٌزط ثِ افعایف افتوبز ثِ ًفؽ ٍ اًگیعُ یبزگیطی آًْب قس. ّوچٌیي هكبضوت زض 

 فقبلیت ّبی گطٍّی ٍ تقبهل ثب گطٍُ ًیع زض آًْب تمَیت یبفت .
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 هقذهِ 

ضؾی یىی اظ هْن تطیي زضٍؼ زاًف آهَظاى زض عی زٍضاى تسضیؽ آى ّب هی ثبقس . ایي زضؼ ازثیبت فب

زضؼ ثطای ثقضی اظ زاًف آهَظاى ثِ زلیل زاقتي لغبتی فطاتط اظ زاًف آى ّب ٍ هقبًی پیچیسُ ٍ اققبضی وِ 

 زضن آى ّب زض ثقضی هَاضز ؾرت ٍ زؾت ًیبفتٌی ثطای آى ّبؾت ، اظ هحجَثیت ووی ثطذَضزاض اؾت.

تسضیؽ ٍالقی ,آهَظـ ًحَُ یبزگیطی اؾت تب زاًف آهَظاى هغبلت زضؼ ضا ثْتط رصة ,ضجظ ,ّضن ٍ 

پبالیف زٌّس. اگط هقلن چیعی ضا تسضیؽ وٌس ٍ تغییطی ضخ ًسّس ,یبزگیطی اتفبق ًیفتبزُ اؾت . تقلین زازى 

وبض ذَز هزطة ٍ ًِ تٌْب یه قبیؿتگی اؾت ثلىِ یه هْبضت اؾت . اظ ایي ضٍ تقلین زٌّسُ ثبیس زض 

 (۱385هترهم ثبقس . هقلوی ٌّطهٌس اؾت وِ ایي قبیؿتگی ٍ هْطت ضا ثِ ًوبیف هی گصاضز .)زٍد,
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 :بررسی ٍضع هَجَد

یبزگیطی زاقتن ٍاضز والؼ  –ثب قَق ٍ فاللِ ذبنی وِ ثِ یبززّی  اظ آغبظ ؾبل تحهیلی یي ضٍظؾَهزض 

ضٍـ وبض والؼ   ٍ ازثیبتَظاى ,تَضیحبتی زض ذهَل زضؼ آقٌبیی زاًف آه  ثقس اظهقطفی ذَز ٍ  قسم.

یبزگیطی فاللِ ای  -اضائِ زازم. ؾپؽ قطٍؿ ثِ تسضیؽ وطزم . اًتؾبض زاقتن زاًف آهَظاى ًیع ثِ اهط یبززّی

ًكبى زٌّس اهب ایٌگًَِ ًجَز. ؾقی وطزم ثب اضائِ پطؾف ّبیی زض حیي تسضیؽ , زاًف آهَظاى ضا ثِ هجحج 

فقبلی زض والؼ ًساقت . اوخط زاًف آهَظاى فاللِ ٍ اًگیعُ ای ثِ  وٌن . اهب وؿی هكبضوت زضؾی ًعزیه تط 

ّن ًساز . ثب ثطلطاضی اضتجبط ثیكتط,  زضؼ ًكبى ًوی زازًس. فلت ضا اظ آًْب رَیب قسم اهب رَاة لبًـ وٌٌسُ ای 

رولِ وتبة ,چٌسیي ؾَال هب فاللِ ای ثِ ایي زضؼ ًساضین . ّط ” قطٍؿ ثِ پبؾد گَیی وطزًس ٍ گفتٌس وِ

ٍ هب لبزض ثِ حفؼ آًْب ًیؿتین, هغبلت آى ؾٌگیي اؾت , حَنلِ   زاضز . هجبحج آى حفؼ وطزًی اؾت

وِ ثَز والؼ ضا روـ ٍ رَض وطزُ ٍ چٌس نفحِ ای زضؼ زازم ٍ زض  ثِ ّط ًحَی ”. …ذَاًسى آًطا ًساضین ٍ

زی ّن پطؾف والؾی وطزم اهب ٍضقیت ضضبیت ًْبیت فطنتی ثطای هطٍض هجبحج تسضیؽ قسُ زازُ ٍ اظ تقسا

زض رلؿِ ثقسی ًیع زاًف آهَظاى فاللِ ای ثِ زضؼ ًكبى ًسازًس . زاًف آهَظاى ایي والؼ   ثركی ًساقتٌس .

ثؿیبض هكىل زاض ثَزًس ثِ ًحَی وِ ًِ تٌْب تحول والؼ ثطای توبهی هقلوبى   اظ ًؾط اذاللی ٍ اًضجبعی ًیع

رفتارَای   آوُا در کالس درس ویس,ثطای هقبًٍیي هسضؾِ ًیع ؾرت ثَز.  هكىل ثَز , حتی وٌتطل آًْب

متفايتی داشتىذ عذٌ ای از آوُا در کالس مشارکت وذاشتىذ, عذٌ ای تا َم صحثت می کردوذ ي 

مساحم دیگران می شذوذ, عذٌ ای َم در کالس حضًر رَه وذاشتىذ ي ترخی َم در کالس , تٍ 

 درس گًش ومی دادوذ.
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 هسئلِبیبى  

هكىل هي فسم تَرِ ٍ توبیل زاًف آهَظاى ثِ یبزگیطی ایي زضؼ ٍ ّوچٌیي ثطٍظ ضفتبضّبی هرتلفی       

ّوچَى فسم هكبضوت زض والؼ ,فسم گَـ زازى , فسم حضَض شّي ٍ ّوچٌیي نحجت ّبی والؾی .حبل 

 وِ : ایي ؾَاالت هغطح قس 

 ذاروذ تایذ ترخًرد کىم ؟چگًوٍ تا داوش آمًزاوی کٍ تمایل تٍ مشارکت در کالس و

چگًوٍ می تًاوم تا داوش آمًزاوی کٍ در کالس صحثت می کىىذ ي مساحم دیگران ویس می شًوذ 

 رفتار کىم؟

 چگًوٍ می تًاوم حضًر رَه داوش آمًزان را جلة کىم؟

 چگًوٍ می تًاوم تًجٍ داوش آمًزاوی کٍ تٍ درس گًش ومی دَىذ را جلة کىم؟

ضاُ حلی ذبل گطفتن وِ ّوبى   ثِ اؾتفبزُ اظ  ثِ ذبل ثَزى ٍضقیت والؼ  تهوینزض ًْبیت ثب تَرِ       

چگًوٍ تا استفادٌ از تکىیک َای ” اؾتفبزُ اظ تىٌیه ّبی ذاللیت ثَز . ایي ؾَال ضا هغطح وطزم وِ: 

 ” .خالقیت می تًاوم تذریس اثر تخش تری را ارائٍ دَم ؟

v :داوش  ادتیاتتکىیک َای خالقیت , يضعیت درس  چگًوٍ میتًاوم تا کمک” ؾَال انلی پػٍّف

 “؟ را تُثًد تخشم  آمًزان ایه کالس
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 (۱جوع آٍری اطالعبت )ضَاّذ  

ضفتبضی  قبهل ثیؿت ٍ یه ًفطزاًف آهَظ ثب ؾغح فلوی ثؿیبض پبییي ٍ زاضای هكىالت اذاللی ٍ  ؾَم والؼ

ِ لسضی هكىل ثَز وِ توبهی زثیطاى ,اظ ٍرَز وٌتطل والؼ زض وٌبض تسضیؽ ثِ ایي زاًف آهَظاى ث ثَز.ثبال, 

چٌیي والؾی گالیِ زاقتٌس. نحجت توبهی زثیطاى زض ظًگ ّبی تفطیح ٍ ّوچٌیي رلؿبت قَضا , زض هَضز 

والؼ ثطای هي ًیع   زضؾی زاًف آهَظاى آى ثَز. حتی وبضوطزى زض ایي-ایي والؼ ٍ هكىالت اذاللی

 ثؿیبضهكىل ثَز.

,نبحت ًؾطاى ٍ فقبلیت ّب ٍ تزطثیبت لجلی آًبى ٍ ذَزم ضا هطٍض وٌن تب  َمکارانؾقی وطزم ًؾطات   اثتسا,

 مذیرٍ  مشاير ٍ ثرهَل َمکارانثتَاًن ایي هكىل ضا تب حس اهىبى حل ًوبین .لصا تقبهل ًعزیىی ثب 

  ّبی هسضؾِ ثطلطاض وطزم تب حسی وِ آًْب زض رطیبى زلیك هطاحل وبض لطاض زاقتٌس ٍ زض ایي ظهیٌِ ضاٌّوبیی

 ثؿیبضی ثِ ایٌزبًت وطزًس.

ثقس اظ چٌس رلؿِ هتَرِ قسم وِ زاًف آهَظاى ایي والؼ ضفتبضّبی ثؿیبض هتفبٍتی زاضًس )فسُ ای زض  

ًیع هی قسًس, فسُ ای زض والؼ  والؼ هكبضوت ًساقتٌس, فسُ ای ثب ّن نحجت هی وطزًس ٍ هعاحن زیگطاى 

ًس(. ایي اهط والؼ زاضی ّوطاُ ثب تسضیؽ احطثرف ضا حضَض شّي ًساقتٌس ٍ ثطذی ثِ زضؼ گَـ ًوی زاز

 ثطاین زقَاض هی وطز . 

ضاُ حلی ذبل گطفتن , وِ   ثِ اؾتفبزُ اظ  لصا , اهىبى اؾتفبزُ اظ یه ضاُ حل هَحط ًیع ٍرَز ًساقت. تهوین

 ّوبى اؾتفبزُ اظ تىٌیه ّبی ذاللیت ثَز .

فلت هطزٍزی ٍ افت تحهیلی آًْب ثسؾت آٍضزم ؾپؽ یه ؾطی اعالفبت اظ ٍضقیت ظًسگی زاًف آهَظاى ٍ 

.ٍ ثقس وتبثْبی ربلجی زض ظهیٌِ اؾتطاتػی تسضیؽ ,تسضیؽ احط ثرف , ضٍـ ّبی تسضیؽ ٍ ّوچٌیي 

 ذاللیت ٍ تىٌیه ّبی ذاللیت هغبلقِ ًوَزم.
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ٍ  www. Sid.irًْبیتب ثِ هٌبثـ فلوی هطارقِ وطزم. زض ایي ضاؾتب ؾبیت ّبی فلوی هقتجط فبضؾی ّوچَى 

www.magiran.ir   ٍاظ آًزب وِ تب حسی ثِ ظثبى اًگلیؿی آقٌبیی زاقتن اظ پبیگبُ  ثؿیبض هفیس ٍالـ قسًس

اؾتفبزُ وطزم. …ٍ scopus, Elsevier, springer , emeraldزازُ ّبی فلوی زاًكگبُ تْطاى ,اظ رولِ 

  ًوَزم . ّوچٌیي ثب اعالفبتی زض ذهَل ذاللیت ٍ ّوچٌیٌي اًَاؿ تىٌیه ّبی ذاللیت زضیبفت لصا 

اعالفبتی زض ذهَل ضٍقْبی تسضیؽ ,تسضیؽ احطثرف ٍ اؾتطاتػی تسضیؽ  ;وتبثْبی هرتلف  هغبلقِ

 ثسؾت آٍضزم.

 :پیطیٌِ تحقیق

 تذریس :  

تسضیؽ،ثِ ارطا زضآٍضزى ثطًبهِ زضؾی عطاحی قسُ اؾت.تقبضیف هرتلفی زضثبضُ ٍاغُ تسضیؽ ٍرَز 

ثی زضثبضُ آًچِ ثبیس یبز گطفتِ قَز هی زاًٌس ٍ گطٍّی زیگط، تسضیؽ ضا زاضز.ثقضی تسضیؽ ضا ثیبى نطیح هط

ّن ٍضظی هتمبثل هی زاًٌس وِ ثیي هطثی،فطاگیط ٍ هحتَا زض والؼ زضؼ رطیبى زاضز،فسُ ظیبزی اظ 

هترههبى تقلین ٍ تطثیت فطاّن وطزى هَلقیت ٍ اٍضبؿ ٍ احَالی وِ یبزگیطی ضا ثطای فطاگیطاى آؾبى وٌس 

 (۱387یسُ اًس. )ویب,ًؿبد ,تسضیؽ ًبه

ثِ عَض ولی اظ ایي ثحج ّب هی تَاى چٌیي ًتیزِ گطفت وِ تسضیؽ یه فقبلیت اؾت.اهب ًِ هبًٌس زیگط 

فقبلیت ّب؛ثلىِ فقبلیتی اؾت وِ آگبّبًِ ٍ ثط اؾبؼ ّسف ذبنی اًزبم هی گیطز.فقبلیتی وِ ثط پبیِ ٍضـ 

ْب هی قَز؛ٍ زض ًْبیت فول تسضیؽ یه ؾلؿلِ فقبلیت قٌبذتی فطاگیطاى اًزبم هی پصیطز ٍ هَرت تغییط آً

 (۱387ّبی هطتت،هٌؾن،ّسفساض ٍ اظ پیف عطاحی قسُ اؾت. )ویب,ًؿبد ,
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 هفَْم خالقیت :

تحمیك زض هَضز ذاللیت ٍ فٌبنط تكىیل زٌّسُ آى تَؾظ زاًكوٌساى فلَم ارتوبفی اظ ثیف اظ یه لطى 

ٍی   ( ایزبز گطزیس .Guilfordتَؾظ گیلفَضز) ۱951بل آغبظ قس . اهب اًگیعُ انلی پػٍّف اظ ؾ  پیف

 (.۱375 ذاللیت ضا ثب تفىط ٍاگطا زض همبثل تفىط ّوگطا هیساًؿت )هسًی پَض , 

اظ اؾبتیس ضفتبضؾبظهبًی ,ذاللیت ضا ثِ ٍرَز آٍضزى تلفیمی اظ اًسیكِ ّب ٍ ضّیبفت ّبی افطاز ٍ ( ۱990لَتبظ )

وطزُ اؾت . ثبضظهي ذاللیت ضا فطایٌس قٌبذتی اظ ثَرَز آهسى یه یب گطٍّْب زض یه ضٍـ رسیس , تقطیف 

 (.۱375 ایسُ , هفَْم , وبال یب وكفی ثسیـ هی زاًس )هسًی پَض , 

ذاللیت ّوچَى فسالت ,زهَوطاؾی ٍ آظازی زاضای هقبًی هرتلفی اؾت ٍلی یه فبهل هكتطن زض توبم 

ذتي ثِ فَاهل رسیسی وِ فبهل ذاللیت زض آًْب ذاللیتْب ایي اؾت وِ ذاللیت ّویكِ فجبضت اؾت اظ پطزا

هَرَز ثَزُ ٍ ثِ فٌَاى هزوَؿ هیطاث فطٌّگی فول هیىٌٌس ٍلی آًچِ وِ تبظُ اؾت تطویت ایي فَاهل زض 

ذاللیت یقٌی تَاًبیی تطویت ایسُ ّب زض یه ( ۱990الگَیی رسیس اؾت )ره ّبلَضاى ,زٍگالؼ ًجتَى ,

ذاللیت فجبضتؿت اظ ثىبضگیطی تَاًبیی (.۱99۱ثیي ایسُ ّب)ضاثیٌع ,  ضٍـ هٌحهط ثِ فطز یب ایزبز پیَؾتگی

ذاللیت ,پیسایی ٍ تَلیس اًسیكِ ٍ فىطی ًَ (.۱373ّبی شٌّی ثطای ایزبز یه فىط یب هفَْم رسیس)ضضبئیبى,

 (.۱388غفبضی هزلذ ,  اؾت )ًیىٌبهی , تمی پَض ؽْیطی ٍ

 فرایٌذ خالقیت :

,فطایٌس ذاللیت ضا اظ اًسیكِ تب فول ثِ ؾِ هطحلِ : ثَرَزآٍضزى   یتاظ نبحجٌؾطاى هسیط( , ۱974اتطیه)

هطاحل ذاللیت فولی ٍ ,  (۱987اًسیكِ ,پطٍضـ اًسیكِ ٍثىبضگیطی اًسیكِ تمؿین وطزُ اؾت . آلجطقت )

لبثل ارطاتطی ضا وِ اظ پٌذ هطحلِ تكىیل قسُ اؾت ,پیكٌْبز هیىٌس . ایي هطاحل ثِ تطتیت فجبضتٌس اظ : 

الفبت , الْبم , آظهَى , پبالیف ٍ فطضِ . آلجطقت هقتمس اؾت وِ قرم ذالق ,اعالفبت پیطاهَى رصة اع

ذَز ضا رصة هیىٌس ٍ ثطضؾی هؿبئل ,ضّیبفتْبی هرتلفی ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیسّس . ظهبًی وِ شّي فطز 
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زعیِ ٍ تحلیل ٍ ذالق اظ اعالفبت ذبم اًجبقتِ قس ثغَض غیطلبثل هحؿَؼ قطٍؿ ثِ وبض هیىٌس ٍ پؽ اظ ت

 (۱375 تطویت اعالفبت , ضّیبفتی ثطای هؿئلِ اضائِ هیىٌس . )هسًی پَض , 

 آهَزش پرٍرش ٍ خالقیت :

ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ ثب تَرِ ثِ گؿتطزگی ٍ ًمف ظیطثٌبیی آى هؿئَلیت انلی ضٍال ثركیسى ثِ 

طای تجلَض ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض ربهقِ ضا ثطفْسُ زاضز ضطٍضی اؾت وِ ثؿتط هٌبؾت ث

ؾبظهبى هسیطیت آهَظـ ٍ پطٍضـ ایزبز وطز تب ثتَاى ذاللیت ٍ ًَآٍضی ضا زض ربهقِ قىَفب ٍ ّسایت وطز 

ّبی آهَظقی العاهی اؾت. ًرؿتیي گبم رْت ایزبز  ثطای ًیل ثِ ایي هٌؾَض ایزبز فضبی هٌبؾت زض هحیظ

ّبی ؾبظهبًی اؾت. اظ آًزب وِ تغییط، انالح ٍ  زض هحیظفضبی هٌبؾت ثطای ؽَْض ذاللیت ٍ ًَآٍضی تغییط 

ّبی ؾبظهبى ًیطٍی اًؿبًی ٍ  ثْجَز هجٌبی ثطٍظ ذاللیت ٍ ًَآٍضی اؾت لصا هیل ثِ فسم توطوع زض فقبلیت

ّبی انالحی ٍ ثْجَز ضطٍضی اؾت. وبضگعاضاى هسضؾِ ٍ ٍالسیي )هطثیبى هسضؾِ ٍ ذبًِ  اؾتفبزُ اظ اًَاؿ ضٍـ

 (۱389رت گیطاًِ لبزض ثِ ضّجطی ٍ تطثیت افطاز ذالق ًیؿتٌس )ًفط,(ثب قیَُ ّبی ؾ

ّبی  ی لَی ثطذَضزاضًس ٍ لعٍهب زض آظهَى زاًف آهَظاى ذالق اظ لسضت اؾتسالل، زضن ؾطیـ هفبّین ٍ حبفؾِ

ّبی تفىط  ّبی هطثَط ثِ ؾٌزف هْبضت وٌٌس. اهب زض آظهَى ای وؿت ًوی القبزُ ی چٌساى فَق َّقی ًوطُ

ثلىِ زاضای َّـ هتَؾظ ّؿتٌس .   آٍضًس. ثٌبثطایي اقربل تیعَّـ ًیؿتٌس وطُ ثبالیی ثِ زؾت هیٍاگطا ً

( 549ل-۱369تَاى ًؿجت زاز. )ؾیف  هبًسگی شٌّی زاضًس هی ووجَز ذاللیت ضا فمظ ثِ افطازی وِ فمت

ّبی ذَز  ّب ٍ ًگطـزٌّس. آًْب زض ثبظذَضز ای ثطای حل هؿبیل اضائِ هی ّبی ذاللبًِ آهَظاى ذالق ضاُ زاًف

زٌّس اظ ًؾط یبزگیطی زض قطایظ ثبظ ٍ ًبهحسٍز فقبلیت وٌٌس. ثِ  تقهت ّؿتٌسٍتطریح هی هؿتمل ٍ ثی

قجبّت ثَزى ثِ زیگطاى  ّبی ارتوبفی فاللِ زاضًس. احؿبؼ ثی ّبی فطٌّگی ثیف اظ ٍضظـ ٍ فقبلیت فقبلیت

س ٍ ثطای هكَضت ثیكتط ثِ زٍؾتبى هطارقِ گیطً ّبی گطٍّی ًمف ضّجط ضا ثِ فْسُ هی زاضًس. زض فقبلیت

اًس. زاضای ضٍیبّبی ثب قىَُ ٍ  وٌٌس. زاضای تریلی لَی ّؿتٌس ٍ حتی زض وَزوی زٍؾت ذیبلی زاقتِ هی

 اًگیع ّؿتٌس ؾَاالت آًْب فزیت ٍ غطیت اؾت. ٍحكت
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طایٌس ضقس اظانَل ٍ ضٍـ ّبیی وِ ویفیت آهَظـ ضا زض ظهیٌِ ی ذاللیت افعایف زازُ ٍهی تَاًس زض ف

 ) :۱384ذاللیت ًمف هْوی زاقتِ ثبقس ثِ هَاضز ظیط هیتَاى اقبضُ وطز)ؾبم ذبًیبى ,

 .زاًف آهَظاى ضا ثِ تٌبؾت ضفتبضّب ، فقبلیت ّب ٍ زؾتبٍضزّبی ذالق آى ّب هَضز تكَیك لطاض زاز .۱

 . وِ ًؿجت ثِ ایسُ ّب ٍ افىبض ذَز حؿبؼ ثبقٌس ثِ زاًف آهَظاى آهَظـ زازُ قَز   .0

 .هَضز هبّیت ذاللیت ٍ هفبّین آى ، ثِ زاًف آهَظاى اعالفبت الظم زازُ قَززض   .3

 .قٌیساضی اؾتفبزُ قَز _حس اهىبى اظ ٍؾبیل ٍ ضٍـ ّبی آهَظقی زیساضی  .4

 .ُ لبئل قسثطای تریالت ٍ افىبض ًَ زاًف آهَظاى اضظـ ٍ احتطاهی ٍیػ  .5

ثِ زاًف آهَظاى آهَظـ زازُ قَز وِ افىبض ٍ ضفتبضّبی ذَز ضا ثیف اظ حس هَضز لضبٍت ٍ اضظـ  .6

 .یبثی لطاض ًسٌّس

ثب اظ ضٍـ پطؾف ٍ پبؾد ثطای زاًف آهَظاى اؾتفبزُ قَزتب آى ّب ثِ پطؾیسى ؾَاالتكبى تطغیت  .7

 .قًَس

 .ٌسثطای حل هؿبیل ، ّوَاضُ ضاُ ّبی هتقسزی ضا رؿت ٍ رَ وٌ .8

تب حس اهىبى ثِ زاًف آهَظاى اهٌیت ٍ آظازی فول زازُ قَزتب اظ ٍضـ همطضات ذكه ٍ هحسٍز  .9

 .وٌٌسُ زض والؼ ذَززاضی قَز

 …ذاللیت ٍ آحبض ٍ ًتبیذ اضظقوٌس تفىط ذالق ضا ثطای آى ّب تجییي وٌیسٍ .۱1

یس ثطیبزگیطی اظ چٌس لبثل یبزگیط ثَزى هحتَاثب تبو“ٍیػگی هحتَای آهَظقی ذالق ضا (۱367-71فطًَزیبى ) 

 ).۱384ثیبى هیساضز)ؾبم ذبًیبى ,” حَاؼ هرتلف ٍٍرَز اضتجبط ثیي هحتَای زضؾی ٍ هحیظ 

 هٌؾَض اظ افت تحهیلی چیؿت؟ 

http://www.zibaweb.com/
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هقٌبی لغَی افت فجبضت اؾت اظ ووجَز، ووی، ون ٍ وبؾت ٍ ًمهبى. لصا افت تحهیلی ثِ هقٌبی ووجَز ٍ 

تحت اللفؾی آى ؾٌزف فلل آهبض تزسیسی ٍ هطزٍزی زاًف  ًمهبى زض فطآیٌس تحهیل اؾت. یب ثِ هقٌبی

  آهَظاى اؾت. 

 ثبلفقل ٍ ثبلمَُ اؾتقساز ثیي اگط  ثرف ثِ ًبهغلَة اؾت، ضضبیت اظ آهَظ افت تحهیلی وبّف فولىطز زاًف

 ظهیٌِ ایي زض قبذم ثْتطیي ٍ قَز هی یبز تحهیلی افت فٌَاى ثِ آى اظ قَز، ایزبز ای فبنلِ آهَظی زاًف

 اٍلبت گبّی  قَز، هی شوط وِ اؾت افسازی اظ فطاتط تحهیلی افت  گبّی.اؾت فقلی ٍ لجلی فولىطز بیؿِهم

 آهَظ زاًف ٍ ًساضز ضا الظم ویفیت آهَظـ، اهب یبثس هی ضاُ ثبالتط پبیِ ثِ ٍ قَز هی لجَل آهَظ زاًف وِ ایي ثب

 .ثطز ًبم پٌْبى افت اظ تَاى هی ذهَل ایي زض ٍ اؾت پبییي هقلَهبت ٍ زاًف ؾغح ًؾط اظ

ٍضُ ز ثب همبیؿِ زض  افت تحهیلی وبّف ًؿجی فقبلیت زضؾی ٍ هغبلقِ یه زاًف آهَظ زض یه زٍضُ ًؿجی

 اظ تقسازی یب توبهی زض اذیط ّفتِ زٍ زض اهب زاقتِ ۱5 حس زض ًوطات هبُ ؾِ عی وِ وؿی ًؿجی لجل اظ آى

. زاضز تحهیلی افت پیف هبُ ؾِ ثِ ؿجتً حبضط حبل زض گَیین هی وطزُ، وؿت ۱0 حسٍز ًوطات زضٍؼ

یف ًجَزُ حتی وؿی وِ ضق آهَظاى زاًف قبهل تٌْب تحهیلی افت وِ اؾت ایي ًؿجی ولوِ آٍضزى اظ هٌؾَض

وؿت هی وٌس ، زٍ ًوطُ ًؿجت  ۱6زاقتِ اگط زض حبل حبضط ًوطات حسٍز  ۱8چٌس هبُ پیف ًوطات حسٍز 

 ثِ زٍضُ لجل افت زاضز.

اى یىی اظ هكىالتی اؾت وِ اگط ثِ آى تَرِ ًكَز، گبّی هَرت زلؿطزی ٍ تطن افت تحهیلی زاًف آهَظ

هیل، اتالف ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ التهبزی ضا زض پی زاضز. ثٌبثطایي تح زض آهَظ زاًف قىؿت تحهیل ذَاّس قس ٍ

 فَاهل افت تحهیلی ثبیس ثِ عَض زلیك هَقىبفی ٍ ضاّىبضّبی اؾبؾی ثطای رلَگیطی اظ آى اضائِ قَز.

 فٌَاى ثِ اٍ اظ ٍ ثطزُ اٍ ؾوت ثِ اتْبم اًگكت ًجبیس آهَظی زاًف زض تحهیلی افت ثب قسى هَارِ ٌّگبم 

ٍ ثی اًضجبط یبز قَز، چَى گبّی هوىي اؾت ٍضقیت آقفتِ ٍ ًب ثِ ؾبهبى ذبًَازُ زض آى  تٌجل قبگطزی
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ٌس ٍ زض رطیبى تقلین ٍ تطثیت ًمف زاقتِ ثبقس.اٍلیبی زاًف آهَظاى ثبیس اضتجبط ثیكتطی ثب هسضؾِ ثطلطاض وٌ

 .گیطًس لطاض ّب فطظًساى ذَز ٍ ضًٍس آهَظـ آى

 اظ ثؿیبضی زض پطٍضـ ٍ آهَظـ هؿبئل تطیي طیي ٍ قٌبذتِ قسُت لسیوی اظ یىی هطزٍزی ٍ تحهیلی افت 

 نسی زض نس رلَگیطی ثطای ضاّىبض یه اؾت ًتَاًؿتِ وكَضی ّیچ زّس هی ًكبى تحمیمبت ٍ وكَضّبؾت

 ضاّىبضّبیی ٍ اًزبم ضا ّبیی ثطضؾی ذَز ٍضقیت ٍ قطایظ ثب هتٌبؾت وكَضّب توبم اهب زّس اضائِ هكىل ایي

پؽ ثْتط اؾت وِ ثط اؾبؼ ٍالقیت ّبی هَرَز ٍ قٌبذتی وِ اظ فَاهل ایزبز افت تحهیلی  .اًس زازُ اضائِ ضا

ثسؾت آهسُ اؾت ، حتی زض هٌبعك هرتلف آهَظقی ، ًؿرِ ّبی هتفبٍتی پیچیس ٍ هٌحهط ثِ ضٍـ ّبی 

 ولیكِ ای ًجَز . 

 تحهیلی:   ّبی ًبقی اظ افت ذؿبضت

 قبهل هیتَاى ضا  وٌس ت تحهیلی ثِ ًؾبم آهَظقی تحویل هیٍلت یبآى چِ اف ُ ثِ ز قس ّبی تحویل ّعیٌِ-۱

 :  زاًؿت ظیط هَاضز

 . ٍلت ز تَؾظ آهَظقی هَؾؿبت اضُ ٍ  ّبی ربضی از الف: اتالف ّعیٌِ

 اث ٍ تزْیع فضبّبی آهَظقی ٍ پطٍضقی.  ّبی حبثت ثطای احس گصاضی ة: اتالف ؾطهبیِ

 : قبهل ُ ذبًَاز ثط ُ قس تحویل ّبی ّعیٌِ -0 

 التحطیط.  ًبم، ّعیٌِ لَاظم اذت حك حجت ُ هخل پطز ّبی هؿتمین ذبًَاز لف: اتالف ّعیٌِا

 ضؾِ.  آهَظاى ثِ هس اًف ز  ّبی حول ٍ ًمل، اضتجبعبت ثطای ضفت ٍ آهس ة: اتالف ّعیٌِ

 ُ قبهل:  آهَظاى قىؿت ذَضز اًف ُ ثِ ز ّبی ٍاضز ذؿبضت -3

 طتط ضاُ یبفتي ثِ ثبظاض وبض. ی ؾت ضفتِ ثط احط ز الف: ّعیٌِ فطنت اظ ز
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وفبیتی  گی، احؿبؼ حمبضت ٍ ثی هخل ّعیٌِ ٍالقی ؾطذَضز  قَز هی  ٍاضز  یگطی وِ ثط فطز ّبی ز ة: ذؿبضت

 اضی هٌفی.  پٌس ٍ ذَز

هطاتت ضطثبت  ، ثِ قَز هی  ُ اٍ ٍاضز آهَظ ٍ ذبًَاز اًف ّب وِ ثِ ز ضٍاًی ارتوبفی ذؿبضت  وِ ثقس  ضؾس ثِ ًؾط هی

 قىؿت ّبی ظذن رجطاى هتأؾفبًِ ٍ  وٌس هی تحویل  فطز ٍ ُ ثطذبًَاز ی هبز  ثقس تطی ًؿجت ثِ  ی ًی رسضٍا

 . قَز هی اًزبم ی وٌس  ٍ ؾرتی ثِ تحهیلی

 :تحهیلی افت ثط هَحط فَاهل 

 ، آهَظ زاًف ذَز ثرف   4   ایي فَاهل ضا ثِ عَض ذالنِ هیتَاى چٌیي ثیبى ًوَز ٍ آى ضا زض

 :ًوَز لحبػ ارتوبؿ ٍ ؾِذبًَازُ،هسض

 آهَظ زاًف ذَز ثِ هطثَط فَاهل .۱ 

 غیطُ ٍ قٌَایی ٍ ثیٌبیی ضقف هبًٌس رؿوی ٍ فیعیَلَغیىی فَاهل   ·

 سضت حبفؾِ ٍ ؾالهت ضٍاًیل ٍ َّـ هیعاى هبًٌس ضٍاًی ٍ شٌّی فَاهل   ·

 تحهیل اظ ضٍقي ٍ فیٌی ٍ ٍالقی ّسف ًساقتي   ·

 هغبلقِ ٍ هیلتح ثطای زضًٍی اًگیعـ فسم   ·

 وبفی ًفؽ ثِ افتوبز ًساقتي   ·

 تهویوبت ارطای ٍ هغبلقِ ٍ تحهیلی ّبی گیطی تهوین زض اضازُ ضقف    ·

 ضٍظاًِ هغبلقِ هیعاى ٍ ظهبى لحبػ اظ زلیك ضیعی ثطًبهِ فسم  ·
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 هرتلف زضٍؼ ثطای هٌبؾت هغبلقِ ضٍـ ًساقتي  · 

 . ًبزضؾت هغبلقِ ّبی هْبضت  ·

 ذبًَازُ ثِ طهطثَ فَاهل  .0  

 غیطُ ٍ پسضی ًب یب هبزضی ًب  ٍرَز ، ٍالسیي ضٍاًی یب فیعیىی عالق ، آقفتِ ذبًَازُ ٍ ذبًَازگی اذتالف  · 

 السیي ٍ افتطاو ثِ رَ ذبًَازٍُ ثب لزجبظی هبًٌس ذبًَازُ ثب فطظًساى اذتالف  ·

 اثتسایی زٍضاى اظ هٌعل تىبلیف ٍ زضؾی اهَض زض ٍالسیي ثِ فطظًساى ًوَزى هتىی ٍ ٍاثؿتِ ·

تحمیط ، ؾطظًف ٍ همبیؿِ ًبزضؾت فطظًساى ثب ّوؿبالى هَفك ٍ زض ًتیزِ پبییي آٍضزى افتوبز ثِ ًفؽ ٍ · 

 ذَز پٌساضی آًبى

 تغییطات هٌفی زض ذبًَازُ هبًٌس ٍضقىؿتگی ؾیبؾی ٍ التهبزی ٍ افتیبز ٍ غیطُ· 

 غبفلگیط ٍ ثبذتگی ذَز اظ ٍ ذبًَازُ ارتوبفی یب التهبزی ؾغح هتطلجِ غیط ٍ ؾطیـ اضتمبی رْت زض تغییط ·

 اًحطافبت اًَاؿ ٍ فطظًساى قسى

 هسضؾِ ثِ هطثَط فَاهل  . 3

 زضؼ والؼ زض ًبثزب ّبی قَذی ٍ هعاحوت هبًٌس ّوؿبالى گطٍُ  ·

 تبضّبی ًب هٌبؾت فَاهل ارطایی هسضؾِ هبًٌس هقبٍى هسضؾِ ، هقبًٍیي ، زثیطاى ٍ هكبٍضاىضف  ·
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 ذبعط ثِ ًوطُ زازى زض زثیطاى حس اظ ثیف گیطی ؾرت هبًٌس زضؾی لحبػ اظ هسضؾِ ثط ونحب فوَهی رَ  ·

و ایٌىِ فط ثب ضقیف آهَظاى زاًف ؾبیط ثب آهَظ زاًف قسى ّوطًگ یب هسضؾِ فلوی ؾغح وطزى فطو ثبال

 .ّوِ زاًف آهَظاى هسضؾِ ضقیف ّؿتٌس

 ارتوبؿ ثِ هطثَط فَاهل  .4

  ثبة ًب زٍؾتبى 

 اؾتفبزُ ًبزضؾت اظ ولَح ّبی ٍضظقی ، ثسى ؾبظی ، ثیلیبضز ٍ غیطُ 

 اؾتفبزُ ًبزضؾت اظ وبفی ًت ّب ٍ گین ًت ّب گصضاًسى ٍلت ظیبز زض ذیبثبى ّب ٍ ذبضد اظ هٌعل

  تحهیلی  افت وبّف افت اظ رلَگیطی رْت هست زضاظ ٍ وَتبُ ّبی ثطًبهِ 

ّبی آًی هیؿط ًیؿت.  تحهیلی هَضَفی غیط لبثل حل ًیؿت، اهب حل آى ّن یىجبضُ ٍ ًبگْبًی ٍ ثب قیَُ  افت

ّبیی وِ ثط اؾبؼ  ت ٍ ظیطثٌبیی احتیبد اؾت. ثطًبهِ ضاظهس ّبی ز ضیعی ُ، ثِ ثطًبهِ یس ثطای همبثلِ ثب ایي پس

 .  ثبقٌس اقتِ ز ضا آهَظقی ضیعی ثطًبهِ انَل اظ یىی فٌَاى ٍ ضوبًت ارطایی ثِ   ّبی ارتوبفی ثبقٌس ٍالقیت

ض ًؾبم  اثیط ظیطثٌبیی اؾت وِ یه ؾیبؾت ولی ضا ز ّب تس ی: ایي ثطًبهِ ت یب ثٌیبز ضاظهس ّبی ز الف: ثطًبهِ

 . علجس آهَظقی هی

 : اظ  فجبضتٌس ّب ضٍـ ایي رعییبت اظ ثطذی 

 ض ًؾبم اضظقیبثی.  ًؾط ز  یس تزس -۱

 آهَظاى ّط والؼ.  اًف ز  از ّف تقسوب -0

http://www.zibaweb.com/
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 آهَظاى ٍ قٌبذت تَاًبیی ّبی آًبى لجل اظ قطٍؿ همغـ تحهیلی رسیس  اًف اضظیبثی َّقی ز -3

 ثْیٌِ اظ اهىبًبت .  اؾتفبزُ ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ اهىبًبت تزویـ  -4

یی ثِ ؾَم زثیطؾتبى ثبظ تغییط زض قیَُ ّسایت تحهیلی وِ ثحوسا... ثب تغییط ًؾبم آهَظقی اظ اٍل ضاٌّوب -5

ذَاّس گكت . ایي ًىتِ ثؿیبض تبهل ثطاًگیع ثَز ٍ ّبیت تحهیلی ثقس اظ ؾبل اٍل زثیطؾتبى ، ذَز یىی اظ 

 فَاهل ضیكِ ای افت تحهیلی هحؿَة هیگطزیس . 

 ّب ثِ قطح ظیط اؾت:  ت: رعئیبت ایي ثطًبهِ ّبی وَتبُ هس ة: ثطًبهِ

 ى ٍؾبیل ووه آهَظقی.  فطاّن آٍضز ضؾی ٍ ّبی ز تْیِ ثِ هَلـ وتبة -۱

 یي.  ضؾِ ٍ ٍالس یه اٍلیبء هس ّوىبضی ًعز -0

 .  هقلوبى ٍ تكَیك هقلوبى وبضآهس  اضظیبثی فولىطز -3

 آهَظاى.  اًف ضًٍی ز ّبی ز تمَیت اًگیعُ -4

ّبی  ٍـض ض اضؼ، ًَآٍضی ز یطیت هس ّبی هس ض ؾجه ّبی آهَظقی هقلوبى، تغییط ز ض ًگطـ ّوچٌیي تغییط ز

ض وبّف هؿبئل آهَظـ ٍ  ز  تَاًس هی  هی گیطی ٍ تَرِ ثِ هكبضوت هطز یبز -ّی ز یبز  ضیؽ، انالح فطآیٌس تس

 .  تحهیلی هخوط حوط ثبقس  پطٍضـ ثِ ٍیػُ افت

 دالیل افت تحصیلی از ًظر رٍاًطٌبسبى ٍ اًذیطوٌذاى 

ت فطزی اقربل یب ثِ فجبضت زیگط ثب افت تحهیلی ثب ًؾبم آهَظقی ٍفطٌّگ ،ارتوبؿ ،ذبًَازُ ٍ ذهَنیب

ٍیػگیْبی زاًف آهَظاى اضتجبط ثؿیبض ًعزیه زاضزز زض ایٌزب ثِ چٌس فلت انلی افت تحهیلی اقبضُ هی قَز 

الظم ثِ شوط اؾت وِ ایي فلل ثِ عَض هؿتمل ٍ هزعا اظ یىسیگط ثبفج ثِ هَرَز آهسى افت تحهیلی زض زاًف 
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قجىِ پیچیسُ ای ضا ثِ ٍرَز هی آٍضز وِ ثط ٍضقیت زاًف آهَظاى احط آهَظاى ًوی قَز ثلىِ اضتجبط آًْب ،

 هرطة هی گصاضز.

 فلل فطزی  -الف 

 َّـ-۱

ّط فطز زاضای تَاى شٌّی ذبل اؾت وِ َّـ ًبهیسُ هی قَز اظ آًزب وِ ثبظزُ َّقی ّط فطز تب حس ظیبزی 

 هتبحط اظ ظهیٌِ ّبی اضحی اؾت ٍ ًوی تَاى آى ضا تغییط زاز .

 اًگیعُ  هیل ٍ-0

گبُ زیسُ هی قَز وَزوی هساضد اثتسایی ضا ثب هَفمیت وبهل عی هیىٌس اهب ّویي وِ پب ثِ ؾٌیي ثبالتط هی  

افت تحهیلی هیكَز ٍ زیگط هیلی ثِ یبزگیطی ثیكتط ٍ ضلبثت تحهیلی ًكبى ًوی زّس .هحیظ   گصاضز زچبض

 زاًف اهَظ ًمف ثؿیبض هْوی زض پیسایف اًگیعُ تحهیلی اٍ زاضز.

 آقفتگی ّبی فبعفی ٍ ّیزبًی -3

فكبض ّبی ضٍاًی زاًف آهَظاى زض همبعـ هرتلف ضقس ، هی تَاًس ثبفج اقتغبل ذبعط ، آؾیت ٍاضز آهسى ثِ 

 لَای َّقی ٍ تحلیل اًطغی شٌّی ، فسم توطوع حَاؼ ٍ زض ًْبیت هَرت افت تحهیلی هی قَز.

 ثلَك  -4

وِ ربًجِ ٍ گؿتطزُ ای زض حیغِ ّبی ضٍاًی ٍ رؿوی ثِ ثلَك اظ هْن تطیي همبعـ ضقس اؾت وِ تغییطات ّ

ّوطاُ زاضز . تَاًبیی ؾبظگبضی ثب ایي تغییطات ًبگْبًی ٍ فطاگیط ، ًیبظهٌس آگبّی ّب ،آهَظـ ّب ٍ حوبیت ّبی 

ذبنی اؾت وِ اگط اهىبى پصیط ًكَز زض ًؾبم ظًسگی فطز ًب ّوبٌّگی ثِ ٍرَز آهسُ چِ ثؿب هَرت ثطٍظ 

 ٍ ارتوبفی ٍگبُ رؿوی هی قَز.آؾیجْبی ضٍاًی 

 هكىالت ذبًَازگی  -ة
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فَاهل فسیسُ ای زض اضتجبعجب ذبًَازُ زاًف آهَظاى هی تَاًس هَرت افت تحهیلی آًبى قَز وِ اّن اًْب ثِ 

 لطاض ظیط اؾت :

 ضٍاثظ ٍ ًؾبم اضظقی ذبًَازُ :-۱

تحهیل ذبًَازُ اؾت.ایٌىِ  قبیس ثتَاى گفت هْوتطیي فبهل هَحط زض قىلگیطی ًگطـ زاًف آهَظ ًؿجت ثِ

ٍالسیي ثب زاًف آهَظاى ٍ زضؼ ٍتحهیل اٍ چگًَِ ثطذَضز هی وٌٌس ٍ زض الگَّبی تطثیتی ذَز ثطای چِ ًَؿ 

یىی اظ ارعای اؾبؾی زض قىل گیطی ًگطـ زاًف آهَظاى ًؿجت ثِ تحهیل   ضفتبضّبیی اضظـ لبئل هی قًَس

 اؾت 

 اقتغبل وَزوبى -0

ثِ ایي تطتیت وِ   زاًف آهَظاى ،ربثزبیی ٍؽبیف ٍالسیٌی ٍ فطظًسی اؾت یىی اظ فَاهل افت تحهیلی

وَزوبى زض ؾٌی ثِ وبض ٍ اقتغبل هی پطزاظًس وِ هقوَال اظ آًْب اًتؾبض هی ضٍز زض آى همغـ ثیكتط ثِ ًمف 

 ّبی هَضز اًتؾبض اظ رولِ تحهیل ثپطزاظًس .

 ثی ؾَازی ٍالسیي -3

سضؾِ ، ٍالسیي ّؿتٌس ٍ ثی ؾَازی یِ ون ؾَازی ٍالسیي آؾیت زٍ هْوتطیي هٌجـ ووه اهَظقی ذبضد اظ ه

ربًجِ ای زاضز ٍ ایي لجیل ٍالسیي ًِ تٌْب ًوی تَاًٌس اظ ًؾط آهَظقی ٍ تحهیلی ووىی ثِ فطظًساى ذَیف 

 ًوبیٌس ثلىِ یه الگَی تملیسی ًب هٌبؾت ثطای فطظًساى ذَز ّؿتٌس.

 هكىالت هحیغی ٍ ارتوبفی-د

 هَظقی هٌبؾت :فسم ٍرَز فضبی آ-۱
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گبُ زاًف آهَظی اظ تَاًبیی شٌّی ٍ ًؿجتب ذَثی ثطذَضزاض اؾت ثِ هَاظات ایٌىِ ثِ والؼ ّبی ثبالتط هی ضٍز 

ًیبظهٌس ثِ اهىبًبت ثیكتطی ثطای فطاگیطی زضٍؼ پیچیسُ تط هی قَز ٍ اگط اظ زاقتي هحیغی ًؿجتب آضام 

 َاّس ثَز.ٍذلَت ثطای هغبلقِ هحطٍم ثبقٌس هَرت افت تحهیلی ٍی ذ

 فمط ٍ هحطٍهیت التهبزی -0

 هْبرطت ٍ اًتمبل-3

ربثزبیی زاًف آهَظ اظ هحیغی آقٌب ثِ هحیغی ًبآقٌب اغلت تقبزل فبعفی ٍ ّیزبًی اٍ ضا ثط ذن هی ظًس . 

اًتمبل ٍ ربثزبیی هؿتلعم ایي اؾت وِ زاًف آهَظ هسضؾِ ٍیب حتی والؾمجلی ذَز ضا تطن ًوبیس ٍ ذَز ضا ثب 

وبٌّگ وٌس ٍ ایي تغییط ٍربثزبیی یىجبضُ حبئع فكبض ضٍاًی قسیسی اؾت وِ تحول آى هوىي هىبى رسیس ّ

 اؾت ثطای اٍ ثؿیبض هكىل ثبقس .

 :۱تجسیِ ٍ تحلیل اطالعبت ضَاّذ 

 تقبضبّب:

 پس از جوع بٌذی اطالعبت ٍ دادُ ّب هتَجِ تقبضبّبی زیر ضذم :

 .سفسُ ای اظ زاًف آهَظاى زض والؼ ثِ زضؼ گَـ ًوی زٌّ .۱

 . زض فقبلیت ّبی والؼ ًساضًس  فسُ ای اظ زاًف آهَظاى توبیلی ثِ قطوت .0

فسُ ای اظ زاًف آهَظاى زض والؼ زضؼ ظیبز نحجت هی وٌٌس ٍ هعاحن زیگطاى ٍ والؼ زضؼ هی  .3

 . قًَس

 . فسُ ای زض والؼ فمظ حضَض فیعیىی زاضًس ٍ لی حضَض شّي ًساضًس .4

 . ازثیبت فسم فاللوٌسی ثطذی اظ زاًف آهَظاى ثِ زضؼ .5

 .فسم آقٌبیی ثب ضٍـ ّبی ًَیي تسضیؽ .6
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 . ای ًبهَفك زض ؾبل لجل تَؾظ تقسازی اظ زاًف آهَظاى  زاقتي تزطثِ .7

 شاخص َای کالس فعال ۶-۲٫

 . تمَیت ّوىبضی گطٍّی ٍ احؿبؼ زٍؾتی ثیي افضبء گطٍُ .۱

 . فطاّن قسى فطنت ثطای افطاز رْت اضظیبثی ذَزقبى .0

 . تیوبّف اؾتطؼ افطاز ووطٍ ٍ ذزبل .3

 . تمَیت افتوبز ثِ ًفؽ زض افطاز ٍ ایزبز ضٍحیِ ًمبزی .4

 يیژگی َای یک معلم خًب :  ۶-۳٫

 . ؾبظهبى زٌّسُ یبزگیطی زض والؼ اؾت .۱

 . اًقغبف پصیط اؾت .0

 . ضفتبضی ذٌخی ٍ ثی عطف ًساضز .3

 . هؿئَلیت ّب ٍ ٍؽبیف ضا ثِ ذَثی هكرم هیىٌس .4

 . رْت زٌّسُ ,ضاٌّوب ٍ وبضگطزاى اؾت .5

 . َة ضا تكَیك هی وٌسایسُ ّبی ذ .6

 . ًمبط لَت ضا پطٍضـ زازُ ٍ ًمظ ضقف ضا وبّف هی زّس .7

 . زض والؼ فطایٌس ذَز اضظیبثی ضا پطٍضـ هی زّس .8

 . ثب توبهی زاًف آهَظاى وبض هی وٌس .9

 يیژگی تذریس خًب: ۶-۴٫

 . آهَظـ ًحَُ یبزگیطی اؾت .۱

 . تمَیت وٌٌسُ هْبضت ٍ ثهیطت زض زاًف آهَظاى اؾت .0
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 . ,ضٍاى ٍ لبثل تزطثِ اؾتلبثل اًقغبف  .3

 .ضٍقی ربلت ٍ پط هحتَا زاضز .4

 . ثِ زاًف آهَظاى هكبٍضُ هی زّس ٍ ضاٌّوبی فولی ٍ فلوی آًْب اؾت .5

 . زضثطگیطًسُ گَـ زازى ,ؾَال وطزى ٍ پبؾد قٌیسى اؾت .6

 

 اًتخبة راُ حل ّبی جذیذ هَقتی )راُ حل ّبی پیطٌْبدی(: 

 .ثِ هغبلت زضؾیتمَیت هْبضت توطوع حَاؼ رْت تَرِ ثیكتط  .۱

 . تمَیت تقْس زاًف آهَظاى رْت فقبلیت زض گطٍُ .0

 . زضگیط وطزى توبم زاًف آهَظاى رْت هكبضوت زض فقبلیت ّبی گطٍّی .3

 . تمَیت هْبضت حضَض شّي زض والؼ تَؾظ زاًف آهَظاى .4

 .ازثیبتاّویت یبزگیطی زضؼ   تفْین .5

 . َظاى ثِ یبزگیطی ایي زضؼتفْین اضظـ ٍ اّویت فلَم ظیؿتی رْت افعایف اًگیعُ زاًف آه .6

 .  تغییط ضٍـ تسضیؽ لجلی ٍ اضائِ ضٍـ ّبی تسضیؽ رسیس تط .7

 . تلفیك تىٌیه ّبی ذاللیت ثب ضٍقْبی تسضیؽ رْت زؾت یبثی ثِ ضٍـ تسضیؿی رسیس ٍ ذالق .8

حؽ ّوىبضی ٍ ووه ثِ زیگطاى رْت آًىِ زاًف آهَظاى لَی تط ثِ زاًف آهَظاى ضقیف   تمَیت .9

 . ووه وٌٌس

 

 

 



 

23 
 

       جرای رٍش پیطٌْبدی ٍ ًظبرت برآى :ا

ثب تَرِ ثِ قَاّس ٍ زازُ ّبی ثِ زؾت آهسُ ٍ ًیع هغبلقِ ضٍـ ّبی تسضیؽ ایي فطو اؾبؾی زض شٌّن 

ثب تلفیك تىٌیه ّبی ذاللیت ٍ ضٍـ ّبی تسضیؽ ثبفج فاللوٌسی ثیكتط زاًف آهَظاى ”قىل گطفت وِ

ؾِ گطٍُ پٌذ ًفطُ ٍ یه گطٍُ قف ًفطُ زض والؼ تكگیل  ثسیي هؾَض والؼ ضا گطٍُ ثٌسی ًوَزم ٍ ”. قَم

قس . ّوِ گطٍّْب اظ لحبػ ٍضقیت زضؾی یىؿبى ثَزًس . ؾپؽ چیسهبى زاًف آهَظاى ضا ثِ قىل زایطُ لطاض 

ٍ افضبء ّط گطٍُ ًیع زض وٌبض یىسیگط لطاض زاقتٌس.ذَز ًیع زض وٌبض زاًف آهَظاى هی ًكؿتن. ؾپؽ   زازم

 فولی زض والؼ اًزبم زازم.هَاضز ظیط ضا ثغَض 

 برخَردّبی عولی بب ضیَُ ّبی رفتبری داًص آهَزاى:

ٍرَز ضفتبضّبی هرتلفی چَى فسم هكبضوت زض والؼ ,فسم گَـ زازى , فسم حضَض شّي ٍ ّوچٌیي 

اؾتطتػی تسضیؽ “ثطذَضز ضفتبضی ثَز. زض ایي ضاؾتب وتبة   نحجت ّبی والؾی, ًیبظهٌس قیَُ ّبی هرتلف

  رٌبة آلبی هؿقَز زٍد )ًكط ؾبضگل(ووه فطاٍاًی ثِ ایٌزبًت وطز . قیَُ ثطذَضزم ضا” ثرف  ,تسضیؽ احط

ثب ّط زؾتِ اظ زاًف آهَظاى , ثِ تط تیت ظیط تغییط زازم ٍ ًْبیتب تَاًؿتن ًؾوی هٌغمی ٍ هقمَل ضا زض ول 

 ی ظیط تغییط زازم.والؼ ایزبز وٌن . ثسیي هٌؾَض قیَُ ثطذَضزم ثب زاًف آهَظاى هرتلف ضا ثِ ضٍـ ّب

 ضیَُ برخَرد بب داًص آهَزاًی کِ بِ درس گَش ًوی دادًذ :

 . ضا زاقتن” ایي هجبحج ثِ چِ زضز هیرَضز ؟“ّوَاضُ پبؾری ثِ ایي ؾَال وِ  .۱

 . ثِ حسالل ضؾبًسم قیَُ تسضیؽ ؾرطاًی ضا زض والؼ  .0

 . فقبلیتْبی گطٍّی ضا زض ثیي ایي زاًف آهَظاى تمَیت وطزم .3

 .ایزبز وطزم بی گطٍّی ضا زض ایي زاًف آهَظاى اًگیعُ وبضّ .4

 . ثب حطوبت غیط والهی فطایٌس تسضیؽ ضا رصاة وطزم .5
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 ضیَُ برخَرد بب داًص آهَزاًی کِ توبیل بِ هطبرکت در کالس ًذاضتٌذ :

 .اظ اثتسا ؾقی وطزم وِ ّوِ ضا زضگیط هجبحج والؼ وٌن .۱

 . ٍؽبیف ؾبزُ هحَل وطزم ثِ ایي زؾتِ اظ زاًف آهَظاى  .0

 .آًْب ضا زض گطٍُ وَچىی لطاض زازم .3

 . ؾَاالتی ضا وِ هغوئي ثَزم وِ ایي زاًف آهَظاى هی تَاًس پبؾد زّس ضا اظ آًْب هی پطؾیسم .4

فسم هكبضوت یقٌی فسم یبزگیطی ًیؿت . قبیس ؾجه “ّوَاضُ ایي ًىتِ ضا زضًؾط زاقتن وِ  .5

 . ”یبزگیطی آًْب ایٌگًَِ ًجبقس

 

ی کِ بب ّن صحبت هی کردًذ ٍ هساحن دیگراى ضیَُ برخَرد بب داًص آهَزاً

 هیطذًذ :

لجل اظ ٍضٍز ثِ والؼ چٌس زلیمِ ای رلَی زضة والؼ هی ایؿتبزم تب ّوِ ؾط ربی ذَز ًكؿتِ ٍ  .۱

 .ؾىَت حىن فطهب قَز , ؾپؽ ثِ والؼ ٍاضز هی قسم

 .ایي لبًَى ضا زض والؼ حبون وطزم وِ ّوَاضُ زض والؼ فمظ یه ًفط نحجت هیىٌس .0

 . اقتي حبلت تسافقی لجل اظ ازاهِ زضؼ چٌس لحؾِ زض والؼ ؾىَت هی وطزمثسٍى ز .3

 . زض عَل زضؼ ٍ ؾرٌطاًی ثِ عطف ایي زؾتِ اظ زاًف آهَظاى هی ضفتن .4

ًیؿت  ّسف هب اظ ایي ضفتبض, قطهٌسُ وطزى زاًف آهَظاى “ثِ یبز زاقتن وِ  ّوَاضُ ایي ًىتِ ضا  .5

 ”.ثلىِ رلَگیطی اظ هعاحوت اؾت

 بب داًص آهَزاًی کِ در کالس حظَر رّي ًذاضتٌذ : ضیَُ برخَرد

 . ثغَض هؿتمین آًْب ضا هربعت ذَز لطاض زازم ٍ ؾَاالتی ضا اظ آًْب هی پطؾیسم .۱

 . اظ اثعاض ّبی ثهطی اؾتفبزُ وطزم .0
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 . هغبلت ضا ضٍی تبثلَ هی ًَقتن .3

 .اظ آًْب زض ذالنِ وطزى زضؼ ووه هی گطفتن .4

توطوع شٌّی آًْب   پطؾف ّبی ًبگْبًی ؾقی زضثبال ثطزى ثب ًگبُ وطزى هؿتمین ثِ چكن آًْب ٍ .5

 . زاقتن

 هطخص کردى قَاعذ حبکن برکالس :

پؽ اظ تسضیؽ ّط هجحج زضؾی , افطاز یگ تین هَؽف ثِ تَضیح هغبلت زضؼ زازُ قسُ ثَزًس ُ ٍ  .۱

 . هي ثقٌَاى هقلن ّسایت وٌٌسُ والؼ ثَزم

 .ضؼ رلؿِ لجل پطؾف هی قسزضپبیبى تسضیؽ ,هغبلت زضؾی رسیس ثقالٍُ هغبلت ز .0

وبض والؾی ,ّوىبضی زض گطٍُ ,قطوت زض فقبلیتْبی والؾی ,ّوگی زاضای اهتیبظ رسا گبًِ ای ثطای  .3

  .اضظیبثی زاقت ًوطُ 

فقبل تطیي ٍ ثْتطیي تین , زض ّط رلؿِ هقطفی هی قس وِ ایي ذَز زض ًوطُ هؿتوط والؾی  .۱

 . تبحیط زاقت

ثِ فىط یبززّی هغبلت ثِ ّن  وبضی تین ذَز,  ّط زاًف آهَظ رْت ثبال ثطزى ویفیت .0

 .گطٍّْبی ذَز ًیع ثَز

 . گطٍُ ثِ ًتیزِ حل هكىل هی ضؾیس .3

)     هیكس.  ًوطُ هؿتوط هحؿَة 4تب  3ّط هبُ یه اهتحبى وتجی ثطگعاض هی قس وِ  .4

 ( ثطای اضظیبثی ًوطُ هؿتوط لحبػ هی قس  آظهًَْبی هتقسز

وی تحمیك ٍ پػٍّف فلوی هطتجظ ثب فٌَاى ّبی فاللِ ,هكبضوت ,تزطثیبت ٍؾَاالت فل  .5

 .وتبة هْن ٍالـ هی قس

 .ضاثغِ هقلن ٍ زاًف آهَظ تقبهلی ثَز   .6
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 (۲گرد آٍری اطالعبت )ضَاّذ   

ثطگعاضی آظهًَْبی وتجی ًكبى زٌّسُ افعایف ثیف اظ حس یبزگیطی زض آًْب ثَز. تغییطات ضفتبضی ٍ زضؾی ثِ 

یبئ آًْب ًیع هتَرِ ایي تغیییطات قسُ ثَزًس ٍ ضضبیت فطاٍاى ؾَههَظاى,لسضی ظیبز ثَز وِ فالٍُ ثط زاًف آ

ظیبزی ضا ثبفج قس,ثلىِ  زاقتٌس. ًوطات ثبالی آًْب ,ًِ تٌْب ثطای زاًف آهَظاى یه تكَیك ٍ افعایف اًگیعُ 

ثطای ذَز هي ًیع ضغجت ٍ اًگیعُ ای هضبفف ایزبز وطز ٍزض رلؿبت ثقسی ثب قَق ثیكتطی زض والؼ زضؼ 

 بضط هی قسم.ح

, اظ ضًٍس وبض اعالؿ زاقتٌس ٍ ّوگی ًتبیذ پیكطفت ضا َمکاران ٍ ّوچٌیي چٌس تي اظ مشاير ,هسضؾِ مذیر

هكَق ٍ پكتیجبى لَی زض ایي ظهیٌِ ثطای ایٌزبًت   وِ ّوَاضُ یه هسضؾِتبییس وطزًس. )ثرهَل هسیط 

 ثَزًس (.

هغبلت زض هٌعل ًساقتٌس ٍ ّوِ هغبلت ضا زض والؼ ثِ گفتِ ذَز زاًف آهَظاى آًْب ًیبظ چٌساًی ثِ ذَاًسى 

ثب یه ثطًبهِ ضیعی نحیح زاًف آهَظاى تَاًؿتٌس توبم وتبة ضا ثطای ؾِ ثب  زضؼ یبز هی گطفتٌس . ّوچٌیي 

 ض زض هبُ ّبی فطٍضزیي ٍ اضزیجْكت زٍضُ وٌٌس .

 ازثیبتگفتِ ؾطگطٍُ زضؼ اهتحبى ًْبیی پبیبى ؾبل ًیع ثهَضت ّوبٌّگ زض ؾطاؾط وكَضی ثطگعاض قس ٍ ثِ  

 .هٌغمِ ,اهؿبل ؾغح ؾَاالت ثؿیبض هكىل ٍ تفْیوی ثَز 
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 : ًتیجِ گیری

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ ٍ اعالفبتی وِ زض ظهیٌِ اؾتفبزُ اظ تىٌیه ّبی ذاللیت ثِ قىل گطٍّی زض 

 اهط تسضیؽ ٍ والؼ زاضی ٍ اضظقیبثی نَضت گطفت ًتبیذ ظیط حبنل قسُ اؾت :

 افعایف یبفت . ازثیبتعاى فاللِ زاًف آهَظاى ثِ زضؼ هی

 توبهی زاًف آهَظاى ثب ًوطُ ثبال لجَل قسًس ) ثب تَرِ ثِ ایٌىِ آظهَى آًْب ثهَضت وكَضی ثطگعاض قس(.

 افعایف یبفت.  هیبًگیي ًوطُ زضؾی آًْب

 تقبهل زاًف آهَظ ٍ هقلن افعایف یبفت.

 ثبفج قس.یبزگیطی زٍ ؾَیِ ی زاًف آهَظ ٍ هقلن ضا 

 اًگیعُ یبزگیطی زاًف آهَظاى افعایف یبفت .

 هیعاى افتوبز ثِ ًفؽ زض زاًف آهَظاى افعایف یبفت .

 افعایف ذاللیت زض هقلن ٍ زاًف آهَظاى ضا هٌزط قس .

 زاًف آهَظاى هتمبضی اعالفبت ٍ هٌبثـ گطٍُ قسًس.

 بلت ثِ ّن گطٍّْبی ذَز ًیع قس .ّط زاًف آهَظ رْت ثبال ثطزى ویفیت وبضی تین ذَز ثِ فىط یبززّی هغ

 ”.وتبة تٌْب هٌجـ فلوی ًیؿت“زاًف آهَظاى زضیبفتٌس وِ 

 هكبضوت فقبل زاًف آهَظاى زض ثحج ّبی گطٍّی والؼ ضا ثبفج قس .

 قس.  ثطای اًزبم وبض ,ّوىبضی گطٍُ تمَیت
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 گؿتطـ فضبی آهَظقی ضا ثبفج قس .

 حَض قس.یبزگیطی ه  ثِ ووه تىٌیه ّبی ذاللیت ضٍـ تسضیؽ

 فضبی والؼ پط اًطغی قس.

 اًتمبل اعالفبت قجىِ ای قس.
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