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 چکیذُ

اص اٛشظبسار ػٕ٘ٞ ٗرشدٕ ثر٠    یٌیػبٗؼ٠،  یجبِٛیشُش یٝ اػشوبد یث٠ ٗـٌالر كش١ِٜ یزثب ػٜب

 یر٠ ػٔ٘ ی١رب  حرٞصٟ  یشیزاػرز. ٗشًرض ٗرذ    یر٠ ػٔ٘ ی١رب  اطشثخؾ حٞصٟ یًٜـِش یٜیٚٗشذ یظٟٝ

 ی١ْرضاس عٔجر٠ ٝ كربسؽ آشحلر     675اص  یؾٗذسػ٠ دس ػغح ًـرٞس ٝ ثر   55:خٞا١شاٙ ثب حذٝد 

ٌ  یزاص ػ٘ؼ ػٕٞ یيخٞا١ش دس ػغح دٝ حذٝد  ٚ . دس اد١رذ  یٗر  یْعالة ًـٞس سا سـر  یٚثر  یر

 یشاػشٜربة ٛبدرز   یحْ آٙ اٛشظبسار ضرشٝسس  یٝ اطشثخؾ ثشا یاػبػ ای، یـ٠س یس٘شًض ثش سا١ٌبس

اص ١٘ربٙ   یٌری سا  یربص ٗرٞسد ٛ  ی٢ٗربسس  ی١ب آٗٞصؽ یناص عش یسٝ سٞاٜٛ٘ذػبص یؾد یناػز. سحو

 یرز ٝ دس ٢ٛب یٚسٞاٜٛ٘رذ ٝ ًربسآكش   یاٛؼربٛ  یرشٝی ث٠ ػشضر٠ ٛ  سٞاٛذ ی٠ً ٗ اٛذد یٗ یاػبػ ی١ب ساٟ

 ییٝ ًربسا  یٝس ث٢رشٟ  یؾخلٞف دس ػبٗؼ٠ ثبٛٞاٙ ٜٗؼش ُشدد. اكضا ث٠ یاػش٘بػ ١بی یتًب١ؾ آػ

ث٠ ػرؤاالر ٝ ؿرج٢بر    ییدظ١ٝؾ، دبػخِٞ یز،ٝ سشث یٖسؼٔ یؾ،ٗبٜٛذ سجٔ یٗشسجظ ثب عٔجِ یقٝظب

دظ١ٝؾ سالؽ  یٚاػز. دس ا یذُٟشد شًضثش آٙ ٗش٘ ینسحو یٚاػز ٠ً ا یٝ ٗبٜٛذ آٙ اص ٗٞضٞػبس

عالة  یٚدس ث یآٗٞص ٢ٗبسر یزا١٘ ییٚٛظشاٙ ض٘ٚ سج ٝ ٗلبحج٠ ثب كبحت یؿذ ثب سٝؽ اػٜبد

ٗ  ی١ب ػشكلْ یٚث ای یؼ٠ٗوب یػٜؼ خٞا١ش، ثب ٛؼجز ٙ اسائ٠ ؿرذٟ   ی،ٝ ٢ٗربسس  یدسٝع داٛـر  یرب

                                                

 با٬كال١لىمؾايٍگاه  ،٨كهًگ یقاهبكؾ یكیثاقٌؿ هؿ یؾايً آهىؼحه کاقًٌاو. 



  یؼىاهكاو ال يٝك ههاقج یه٠ل٘ یها وٙط ؾو ظىله یؾوقه آهىلٌ ًٌاوی یبآو   698  

ؿذ  ییٚخٞا١ش سج عالة یبصٗٞسد ٛ ی١ب د. ػذغ ٢ٗبسرُشد یبٙث ی٢ٗبسس ی١ب آٗٞصؽ ییٚػ٢ٖ دب

ٝ  یرذ ٝضغ ٗٞػٞد ٝضغ ٗغٔٞة ٗـرخق ُشد  یٚكبك٠ٔ ث یبص،ٗٞسد ٛ ی١ب ٢ٗبسر یٚٝ ثب سٞػ٠ ث٠ ا

 ؿذ. یبٙث یآٗٞص ٢ٗبسر یزسوٞ ی١ب ساٟ یق،سظو ییاكضا ٢ٗبسر یثب اسائ٠ آِٞ یزدس ٢ٛب

 
 آٗٞصؽ، ٢ٗبسر. ؿٜبػی، یتخٞا١شاٙ، ػغح دٝ، آػ ی٠حٞصٟ ػّٔ٘بیکلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

هاایی اقلٌاً٘ؿ ؾق واٙط ٨اكؾ،  قویً ،اي٭رب اورهی جكیى بكکات یکی ال بمقگ
٘ىق که ایى اي٭رب بىیاقی ال ا٨كاؾ قا هً٭لب کكؾ  اوث. ه٘او و يهاؾ والهاو ،اشح٘اٞ

ها قا هان باا قویکاكؾ اِارظی یاا  ياب ٬كاق ؾاؾ، بىیاقی ال والهاو و ؾق هىیك اورم
های جاویىی په  ىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو یکی ال والهاوجاویىی ؾق ایى هىیك ٬كاق ؾاؾ. ظ

 1444ال اي٭رب اوث که ؾق ه٭ایىه با واب٭ه ظىله ٠ل٘یه بكاؾقاو باا ٬اؿهحی بایً ال 
االو که ایى واالهاو  به لعاٚ ک٘ی و کی٩ی قٌؿ چٍ٘گیكی ؾاٌحه اوث. وال ظ٭ی٭حاً 

ؾچااق  شهٍای چٍا٘گیك باكای آو اج٩اا٪ يی٩حاؿکًاؿ اگاك  ؾوقه گفاق ؼىؾ قا ٘ی های
گی که ذ٘كه آو ٩٤لث اوث ؼىاهاؿ ٌاؿ.  های هح١ؿؾی والهايی ال ش٘له قولهكه آ٨ث

جىايؿ جكبیث ٘رب هى٫٨ ؾق ٠كِه کًٍگكی اشح٘ا٠ی  یکی ال هّاؾی٫ ایى شهً هی
ياهة يیم يیالهًؿ بكکه ایى  جىايً٘ؿ جكبیث ا٨كاؾ هى٫٨ و ٌؿ هگك باهیىك يؽىاهؿ باٌؿ که 

اواحكاجژي لهااو اواث.  آهىلٌ  هًاوب و هحًاوب با يیالوًص  ا٬حٕای  ؾق قاوحاي
هااي  ٌااهل کلیاه جىاياای  ههااقتا٨ماواث.  يیم يحیصه ا٬ؿاهات ههاقتجىايً٘ؿوالي 

٘ىق ٠٘اؿه  و به والؾه  ٌؿه ٠٘ل  ابحؿای  اللم اوث که ايصام کاق قا ؾق ٌكایٗ ج١ییى
 ;باٌؿ. هیهاقت اؾقاک  هايىاي  و  ههاقت ٨ً ، ههاقت وه ظىلکٌاهل 

ٌىؾ و ایى جىايىحى ه٘ااو  ٌایاو ـکك اوث که ِك٦ ؾايىحى هًصك به جىايىحى ي٘ی
های ٠ل٘ی اوث که ؾق ٨كایًؿ آهىلي باه ٘ارب آهىؼحاه  ههاقت ايصام ٠٘لی ؾايىحی

گاهی و ٨هن ایى هىئله يیال به لیكواؼث هی جكیى ایى  هایی ؾاقؾ که یکی ال ههن ٌىؾ. آ
 ها، اِرض واؼحاق آهىلٌی اوث. كواؼثلی

                                                
آهاىلی ؾق جىايً٘ؿواالی يیاكوی ايىاايی.  هع٘ؿ ظىى هیكلاهع٘ؿی، هع٘ؿ ٨حعی، و٘یكا يؿیكؼايلى،. بكقوی ي٭ً ههااقت .;

 .<:;، َ ;C=;، >، ٌ٘اقه، ;آهىلی، ؾوقه  آهىلی، ههاقت ههاقت
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ايؿ یاا باه ٠بااقت  وقی قا هحكاؾ٦ با اذكبؽٍی و ؾاقایی ؾايىحه ؾق ٠لن هؿیكیث بهكه
آهىلی هع٭٫ و  وقی ال کايال ههاقت F و بهكهDِعیط ايصام ؾاؾو کاق ؾقوثEجك،  واؾه

. لیاكا ؿآیا به ظىاب ه  یک والهاو جكیى يیال ، ههنوقی که ایى بهكه ;ٌىؾ. ج٭ىیث هی
اهاؿا٦ واالهاو قا  جىايؿ ها، جؽُّ و جىاو ؼىؾ، ه  ویژگ  يیكوي ايىاي  جىايً٘ؿ با

 هع٭٫ کًًؿ.

های ٠ل٘یه ؼىاهكاو يیم هىحًری يیىث. لیكا ٬كاق اوث اهاؿا٨ی قا  ؾق ایى بیى ظىله
هاا جًهاا ي٭اً آهىلٌای  والی کًؿ. ظاىله ؾق وٙط شاه١ه جىوٗ ٘رب ؼىاهك پیاؾه

يؿاقيؿ، بلکه بایؿ ه٩اهین ؾیًای قا ؾق واٙط شاه١اه بگىاحكايًؿ و ایاى ِك٦ به ٠هؿه 
يیالهًؿ جكبیث ٘ربی اوث که يه جًها ؾقون ؾايٍی و ه١اق٨ی قا بیاهىليؿ، بلکاه جاىاو 

ها و بىحكهای هؽحل٧ اشح٘ا٠ی قا کىب ي٘ایًاؿ کاه  والی ایى ه٩اهین ؾق هعیٗ پیاؾه
 ث.آهىلی او ایى ههن يیالهًؿ جىشه شؿی به ههاقت

جىاياؿ ؾق ظاىله  آ٨كیًی ٠روه باك جااهیى اهاؿا٦ ظاىله ٠ل٘یاه، ظحای های ههاقت
هاای هاى٨٭ی  لایی و ٤لبه بك جًگًاهای ا٬حّاؾی شاه١اه ک٘اک ي٘ایاؿ. جصكباه اٌح٥ال

ايؿ باه  جىوٗ ٘ربی که ال ٘كی٫ جىايً٘ؿی ظل هٍکرت ا٬حّاؾی یک هًٙ٭ه جىايىحه
 ئله اوث.اهؿا٦ ؾیًی و ٨كهًگی بكوًؿ هئیؿی بك ایى هى

 و جىايً٘اؿی ا٨امایً باه يیاال ٠ل٘یاه هاای ظىله آهىؼحگااو ؾايً و ٘رب اهكوله
 بایىحی ؾیًی ٠لىم ٘رب. ؾاقيؿ قوظايیث های کاقویژه هؽحل٧ های ٠كِه ؾق ههاقت
 ؾق ؾیاى جبلیا٣ بكای هىذك ٘ىق به بحىايًؿ جا کًًؿ کىب کاقآهؿجكی و بیٍحك یها ههاقت
 .باًٌؿ ؾاٌحه ظٕىق شاه١ه

ٌىؾF ه١ٝان  هی ؾیؿه ؤىض به قهبكی ؾام ٜله ه١ٝن ه٭ام بیايات ؾق ٔكوقت ایى
 ٨كهایًؿ: باقه هی له ؾق ایى

                                                
الی ؾ٨ااٞ هعىقی ؾق آهىلي کاقکًاو يیكوهای هىلط، ايحٍاقات ؾايٍاگاه و پژوهٍاگاه ٠ا هع٘ؿ ظىى با٬كی، ه٘ایً ههاقت .;

 .=@، َ CA=;هلی و جع٭ی٭ات قاهبكؾی، اول، 
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Eؾق بایاؿ ها. اوث ؾیًی یها ههاقت کىب اوث، ههن که ها ؾیگك کاقهای ال یکی 
 ٨هن ٬ؿقت ا٨مایً هكؾم، با اقجباٖ ج٭ىیثD; E.کًین پیؿا ههاقت ؼىؾهاو  ظك٨ه و قٌحه

 ٘لبگای،  لی اؼر٬ای، و هاالی وارهث قوظايیث، ٬ؿاوث ظ٩ٛ ویاوی، جعلیل و
 هبااقله و ها ايؿیٍاه شهاايی پیکااق هیاؿاو ؾق پیاكولی بكای ؾیًی یها ههاقت ا٨مایً

 شایگااه ظ٩اٛ هىشاب هاا آو به ٠٘ل که اوث وٜای٩ی ش٘له ال ؼكا٨ات، با ٌصا٠ايه
 >.Dٌؿ ؼىاهؿ آو جاقیؽی های ویژگی اوح٘كاق و قوظايیث يٝیك بی

 و ؾاؾه يٍااو جىشاه اهك ایى به يیم به هرابه یک هؿیك ٠الی ظىلوی ا٠كا٨ی، الله آیث
 يٝاام ظاىله، هاای هاهىقیث ٔلٟ وه ؾاقای ظىله چكؼه ٌؿو ؾقوثEکه  ي٘ىؾه جاکیؿ
 =D.اوث کاقبكؾی و ههاقجی يٝام و ای قٌحه

 باٌؿF به ایى ٠لث ج٘كکم جع٭ی٫ ظأك بك ه٭ٟٙ وٙط ؾو ظىه ٠ل٘یه ؼىاهكاو هی
 که ایى ه٭ٟٙ ایى همایا قا ؾاقؾ:

 <.هماق ي٩كٓ 124ج١ؿاؾ ٘لبه هعّل و ٨اق٢ الحعّیل قا ؾاقؾ. ٔظؿوؾ بیٍحكیى  -1

 ?باٌؿ. بیٍحكیى وٙط ؾقگیكی ٘رب ؼىاهك ؾق ایى ه٭ٟٙ هی -2

 482هؿقواه ال  448بیٍحكیى هؿاقن ٠ل٘یه ؼىاهكاو ؾق ایى ه٭ٙاٟ اواث.ٔ -3
 @ٓ.هؿقوه

ای وٙىض ؾیگك اواث و اگاك ج٭ىیاث ٌاىؾ باكای واایك ای بك ایى وٙط ه٭ؿهه -4
 وٙىض هن جاذك هربث ؼىاهؿ گفاٌث.

                                                
 .?A/B/;=B;بیايات ؾق ؾیؿاق قوظايیىو اوحاو وً٘او،  .;
 .?A/B/;=B;با قهبك اي٭رب،   ؾیؿاق ٠ل٘ا و قوظايیىو اوحاو وً٘او .>
ل٘یاه باه يٍاايی هاای ٠ ، وایث هكکام هاؿیكیث ظاىله?A/;=C/?>يٍىث هصٟ٘ ي٘ایًؿگاو ٘رب با آیث الله ا٠كا٨ی هىقغ  .=

https://ismc.ir. 
 .http://public.whc.irهای ٠ل٘یه ؼىاهكاو به يٍايی  وایث هكکم هؿیكیث ظىله .<
 ه٘او. .?
 ه٘او. .@

http://public.whc.ir/
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هىاالل اواث کاه  جاكیى یال اواو ی،ها ؾق آهىلي ٠ال آهىلي ههاقت ی٩یثک یبكقو
 هاای یامیق و بكياهه یاواو های گیكی ینٌؿه و جّ٘ یهىالل آهىلٌ یلوجعل یهوبب جصم

ظىله با  یىا یؿکه اواج یىو ا ؾهؿ ی٬كاق ه یي ٠الهكاشٟ هكبى٘ه آهىل یاققا ؾق اؼح یقاهبكؾ
 ;.پكؾالياؿ یؼاىؾ ها یآهىلٌا یها و قوي یىهاِرض ٌ ه٠٘لکكؾ ؼىؾ ب ی٩یثال ک یآگاه

الحعّیرو و آهااؾگی  های اذكگفاق و باکی٩یث ٨اق٢ ها با هىئله ههن ؼكوشی ج٭ىیث ههاقت
ه  های ؼؿهات ٘لبگی گكه ؼىقؾه اوث. آيها بكای وقوؾ به ٠ِك

هیماو پاوؽگىیی به ههااقت هاىقؾ يیاال ٘ارب ال ؾو شهاث باكای ظاىله ٠ل٘یاه 
كاو اه٘یث ؾاقؾ: يؽىث، ظ٩ٛ جىاو ق٬ابحی ؼىؾ با وایك يهاؾهای آهىلي ٠االی ؼىاه

الحعّایرو باكای  ها و ؾوم که بىیاق ظالم اه٘یث اوث جىايً٘ؿی ٨ااق٢ هايًؿ ؾايٍگاه
٘ىق که قهبك ه١ٝن اي٭رب  ٠ی. ه٘اوهایی با ٌئىو ؾیًی و اشح٘ا قوايی ايصام ؼؿهث

 >ايؿ. قوايی اشح٘ا٠ی یکی ال وه ٔلٟ وٜای٧ ٘لبگی ؾايىحه ؾام ٜله ؼؿهث

باٌؿ  آهىلی ؾق ٘رب ؼىاهك هی های ج٭ىیث ههاقت هؿ٦ ال ایى جع٭ی٫، اقاله قاه
هاای يٝاام ١٨لای،  ًٌاوای و هٍاؽُ ٌاؿو کاواحی و بكای ایى هًٝىق ٔ٘ى آویب

های ؾوقه وٙط ؾو به لعاٚ ؾايٍای و ههااقجی  یماو وك٨ّلای ه وًصی ه٭ایىه يىبث
هااای هااىقؾ يیااال ٘اارب ؼااىاهك ًٌاوااایی ٌااؿه و بااا  ايصااام ٌااؿه و وااپه ههاااقت

های هىشىؾ، ؾق يهایاث  ا٠حباقوًصی هیماو جاهیى يیال ههاقجی ٘رب بكاوان وك٨ّل
ؾيبال اقاله های ههاقجی، به  الگىی ایى ج٭ىیث اقاله گكؾیؿ. ایى الگى ٔ٘ى اقاله آهىلي

 های بیًٍی و ؾايٍی ِك٦ هن با قویکكؾ ههاقجی اوث. آهىلي

                                                
های هىقؾ يیال ٌهكوالاو شهث وقوؾ به ظكبه و وًصً اواح٭كاق  ویؿ هىلن ویؿ العىیًی و الهام ذًاگك ؾقبايی، بكقوی ههاقت .;

 .66، َ 1444، بهاق 45اوح٭كاق هؿیكیث کی٩یث ٨كاگیك، هىیث ٌهك، ٌ٘اقه 
 .?C=;/>/?>ؾیؿاق ٘رب با ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىقغ  .>
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ها به ا٘ر٠اات  ها ٔج٥ییك ؾاؾه ایى جع٭ی٫ به ؾيبال جىِی٧ ؤٟ هىشىؾ، جبییى یا٨حه
٨كآوقی ٌؿهٓ و ؾق يهایث با يگاهی جصىیمی به بیااو قاهبكؾهاا و قاهکاقهاا ؾق لهیًاه 

 ؾو ؼىاهؿ پكؾاؼث.ؾقون ههاقجی ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو ؾق وٙط 

ال ٘ك٦ ؾیگك ال آيصا که اکرك ؼىاهكاو ٘لبه جًها جاا ایاى واٙط ؾق ظاىله ظٕاىق 
ٌىيؿ و ایًکه ایى ؾوقه باه ٠ًاىاو پایاه باكای  های ٨كهًگی هی ؾاقيؿ و ب١ؿ واقؾ ١٨الیث

قولقواايی و یاا ایصااؾ  باٌاؿ، لافا اه٘یاث بااليگكی و باه اؾاهه جعّیل ٘رب های
 کًؿ. ؾوقه قا ؾوچًؿاو هیهای ههاقجی ایى  وك٨ّل

یکی ال  ;Dو١ی و جريEه٩هىم ههاقت ؾق هبايی ؾیًی به آو جاکیؿ ویژه ٌؿه اوث. 
به ؾاللث الحماهای یکای ال ه٩ااهین هاكجبٗ باا آو D ههاقتEال ه٘یى ه٩اهین اوث که 

بك ایى اوان، ؾق  >اوث. ؾق قوایات هح١ؿؾ يیم هىٔىٞ ههاقت به آو اٌاقه ٌؿه اوث.
گايه هكکم هؿیكیث ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو چهاق هاهىقیث ٤یكهىاح٭ین 11های  هاهىقیث

کًؿ. ه٘نًایى ؾق هّااظبه  و ه٩ث ههاقت هىح٭ین بعد ههاقت آهىلی قا هٙكض هی
آهىلٌی ٘رب جصكبه  های ٠كِه ؾق که اوث هؿیكايی و کاقًٌاواو يٝكاو، با ِاظب

ؿ باك اه٘یاث اياؿ شاؿول لیاك باه ؾواث آهاؿ کاه جاییا ؾاٌحه هؿیكیث یا کاق ظٕىق،
 های ٠ل٘یه ؼىاهكاو اوث. آهىلی ؾق ظىله ههاقت

  

                                                
;. Eو او لیه لريىاو اال ها و١ی D آیه =?يصن ٔوىقه ،ٓ=C. 
ْو ٨Eكهایًؿ: هی هايًؿ قوایث اهام ِاؾ٪ ٠لیه الىرم که .> اب  و  ُهاى  أ  ْکى   ٘ اا اْل ه  ُب ب  ل  ْصح  ل  ی 

ر  خ  ؼ  ر  ی ذ  ل  كٌّ ا   ٙ ْٕ ة  ُه ا٠   ً
 ِ ي  ـ   

ُکلُّ
ه ل   ٘ ١ْ ى  اْوح 

 ٘ یًر ل   ٘
یه  ُهْىح  ة  ٨ 

اي  ه  أْل  یًا ل  ؾِّ ه  ُهئ  ل   ٘  ١ ٬ًا ب  ـ  ا
ُکىو  ظ  . ٔظىى بى ٠لی بى ١ٌبه ظكايی، جع٧ ال١٭اىل ٠اى آل قواىل، ٠لای  ی 

هك اهل ٨ًی بكاي هى٨٭یث ؾق کىب و کاق ؼىؾ ٔکه کاقي بگیاكؾٓ باه واه . ٓ>>=، َ =@=;اکبك ٩٤اقی، شاه١ه هؿقویى، ٬ن، 
 -قوحی قا ظ٩ٛ کًاؿF هٙلب يیالهًؿ اوث: جؽُّ و هاهك ؾق ٨ى و ظك٨ه هىقؾ يٝكF اهیى باٌؿ و ؾق کاق و هال هكؾم، اهايث و ؾ

 ٬لب باٌؿ. با کاق٨كها و ِاظب کاق، ؼىي بكؼىقؾ و ؼىي
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 های ٠ل٘یه ؼىاهكاو. ؾق ظىلهD آهىلی اه٘یث ههاقتEيحایس هّاظبه  -1-1شؿول 
 ٗض٘ٞٙ ٢ٛبیی

دس ُضاسؽ ٢ٛبیی سحوین 
 ؿٞد ػشض٠ ٗی

 ٗض٘ٞٙ اٝٓی٠
 ؿٞد. دس ٗشاحْ اٝٓی٠ سحوین ؿٜبخش٠ ٗی

 ا١٘یز ثبال

 آؼبدٟ ا١٘یز كٞم
 صیبدثؼیبس 

 ثؼیبس ضشٝسی
 ثب سٞػ٠ ث٠ سؼبٗالر ٗٞسد ٛیبص عالة، ضشٝسی اػز.

 ُزساٜٛذ. ای ثٞدٙ ػغح دٝ ث٠ عٞسی ٠ً ٠٘١ ٗی دبی٠
 ١بی ثبٛٞاٙ سؼذد ٝ سٌظش ٛوؾ

 ١ب ثبؿذ. ؿشط ٝسٝد ث٠ حٞصٟ ثبیذ داؿشٚ ثشخی ٢ٗبسر
 ٗجبحض ٢ٗبسسی ثبیذ دس اٝٓٞیز ثبؿذ.

 سبٗیٚ ٛیبص
 ؿٞد. عالة ثب ٢ٗبسر سبٗیٚ ٗیٛیبص١بی سجٔیـی ٝ سذسیؼی 

 ؿٞد. ٛیبص١بی دظ١ٝـی ثب ٢ٗبسر سبٗیٚ ٗی

 اِٛیضؿی
 ١ب ث٠ ایٚ ػغح ثب ِٛبٟ آسٗبٛی ٝسٝد خبٖٛ

 اٛشظبس داسٛذ دس ایٚ ػغح اسسوبء اخالهی یبثٜذ.
 ؿٞد. اِٛیضُی دس یبدُیشی ٗی ٢ٗبسر، ٗٞػت ثی داٛؾ ثی

ػٞاهررت ػرررذٕ سٞػرر٠ ثررر٠   
 آٗٞصی ٢ٗبسر

 ُیشد. ٞسد ؿلٔز هشاس ٗی١بی عالة ٗ دؿذؿ٠
 آٗٞصی ػشخٞسدُی دس دبیبٙ ػغح دٝ ث٠ دٓیْ ػذٕ ٢ٗبسر

بیی ٢ٗبسر  ١ب دس دسٝع ثشای ػُٔٞیشی اص ػشخٞسدُی ٓضٕٝ ػب٘ٛ
 ٖ  ؿررذٙ سٛررَ ٗجبحررض داٛـرری ثررذٝٙ ٢ٗرربسر، ٗٞػررت ًرر

 ١بػز. سبطیشُزاسی آٗٞخش٠
 ؿٞد. ١ب ؿٜبخش٠ ٛ٘ی ١ب ٝ ظشكیز ثذٝٙ ٢ٗبسر ؿبیؼشِی

 ؿٞد. خالهیز ؿٜبخش٠ ٛ٘یثذٝٙ ٢ٗبسر، 
 دیچیذُی ٝ چِِٞٛی ٗل٢ٕٞ سجٔیؾ دس آیٜذٟ

 ؿٞد ١بی ػجشاٙ ٛبدزیش ٗی ٛذشداخشٚ ث٠ ٢ٗبسر، ٜٗؼش ث٠ آػیت

 سكشبسی

ٞا١شٙا  داسٛذ. ثؼضایی سبطیش آیٜذٟ ٛؼْ سشثیز دس سجٔیؾ اص ػذای خ
١رب ٝ   اسسوبء ػبیِبٟ كشدی، ػٔ٘ی ٝ ٗؼٜٞی ٝ سٞاصٙ ثیٚ ٛورؾ 

 آٗٞصی اػز. ٢ٗبسر ١ب ثب ایٚ ػبیِبٟ
 الص٠ٗ ًٜؾ سكشبسی عٔج٠

 ا١ذاف
 ػذٕ س٘شًض دسٝع ث٠ ا١ذاف سشثیشی اخالهی عٔج٠

ِٛرشی ٛیبصٜٗرذ ٢ٗربسر     ؿٜبػی، ٗظجرز  ػبصی، كشكز ػشیبٙ
 آٗٞصی اػز.
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 ٗـٌالر كؼٔی
 ًٜذ. ُشایی سا سوٞیز ٗی ػبخشبس كؼٔی ِٛبٟ ٗذسى

 اػز.ٜٗـبء ثؼیبسی اص ٗـٌالر عالة ٛبؿی اص ػذٕ ٢ٗبسر 

 آٗٞصی ٗضایبی ٢ٗبسر

 اػز. آٗٞصؿی ٝ ًبسآٗذی ٗغبٓت ث٢شش دسى ثبػض
 سبطیشُزاسی دس ػبٗؼ٠ ثشای حْ ٗؼبئْ ػبٗؼ٠

 سٝ حْ سؼبسضبر دس كضبی دیچیذٟ دیؾ
 ١ب ١بی سؼبسضی ثیٚ ٛوؾ ثؼز سكغ ثٚ

کًاؿ هاىاقؾ ـیال  اها ال ٘ك٨ی آينه ٔكوقت وقوؾ به ایى هباظد قا هٕاا٧٠ های
 اوث:

های ههاقجی بكای اوحاؾ و ٘لبه: لیكا هباظد ههااقجی ال شاًه  آهىليوؽحی  -1
 ا٨حؿ بؽر٦ هباظد ؾايٍیFهی جىايً٘ؿی اوث و با ج٘كیى و ه٘اقوث اج٩ا٪

 همیًه بك بىؾو هباظد ههاقجی: -2

 وؽث بىؾو ًٌاوایی جًاوب آهىلي با يیال قول شاه١ه: -3

ِاعًه ج٭ابال باا شكیااو هاهىقیث، پینیؿگی و جًىٞ وٜای٧ ٘رب و ياپایاؿاقی 
آوقی و جهؿیااؿها، يااىٞ کااًً و  بایىااحی بااا ج٥ییااك ِااعًه، ٨ااى ه١ايااؿ ٨كهًگاای، هاای

 های ههاقجی اللم جؿاقک ؾیؿه ٌىؾ. های ها يیم ج٥یك کًؿ و به جًاوب آهىلي واکًً

هاای  ایى ه٭اله ؾق پاوػ به ایى وىال اِلی اوث که ؾوقه آهىلٌی وٙط ؾو ظاىله
هایی باكای آو ٬ابال  ظل هایی ؾاقؾ و چه قاه هاقجی چه آویب٠ل٘یه ؼىاهكاو به لعاٚ ه

 اقاله اوث؟

 گكؾؾ: و ایى وىال اِلی ؾق ٬الب چهاق وىال ٨ك٠ی لیك جبییى هی

های  ی ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو ؾق لهیًهها وك٨ّلای هیماو  وًصی ه٭ایىه يىبث -1
 وًصیٓ ٔيىبث و ههاقجی چگىيه اوث؟ؾايٍی 

ؾق  و ه٘ىاك هااؾق ،يیال ٘رب ؼاىاهك باه هراباه هبل٥اهیی هىقؾ ها ههاقتچه  -2
 ٔيیالوًصیٓ شاه١ه اورهی وشىؾ ؾاقؾ؟
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کًًاؿه يیالهاای  ؾوقه آهىلٌی وٙط ؾو ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو به چه هیماو جاهیى -3
 1ٓٔا٠حباقوًصی یا قوایی ههاقجی بايىاو ٘لبه اوث؟

   آهىلی قا ج٭ىیث کكؾ؟ جىاو ایى ههاقت چگىيه هی -4

 قویکكؾی جصىیمی ؾاقؾ. 4و  2جىِی٩ی اوث و وىال  3و 1وىال 

 پیطیٌِ ٍ ساتقِ هطالؼات ٍ تحقیقات پیطیي

وشىی ِىقت گك٨حه ؾق ٠لن يث، ویىیلکا و ياىقهگم جع٭ی٭ااجی باه  ب١ؿ ال شىث
های ههاقجی یا٨ث ٌؿ. لکى به ِىقت جؽّّی که به  ِىقت ٠ام به هىٔىٞ آهىلي

 ه ٠ل٘یه باٌؿ، پیؿا يٍؿ.های ههاقجی ؾق ظىل اهك بكقوی آهىلي

 هاؿیكیث هكکم آهىلي ه١اويث اقلیابی و قیمی بكياهه ؾ٨حك جىوٗپژوهٍی گىحكؾه 
 ٠ل٘یاه هاای ظىله آهىلٌای يٝام ًٌاو  آویب هؿ٦که با  ؼىاهكاو ٠ل٘یه  های ظىله

 ج٘اهی ه٘کاقی با پژوهً یىِىقت گك٨ث. ا 1394-91 جعّیلی وال ؾق ؼىاهكاو
 آهىؼحگااو، ؾايً ٘رب، ی١ًی ؼىاهكاو ٠ل٘یه های ظىله آهىلٌی يٝام با هكجبٗ ا٨كاؾ

 و هاؿیكاو يیام و ٠ااؾی و ویاژه ٠٘اىهی ؾوقه ؾق هاؿاقن ه١ااويیى و هؿیكاو و اواجیؿ
 . لفا گىحكؾگی شاه١ی ؾاٌث.گك٨ث ايصام اوحايی های هؿیكیث ه١اويیى

 ضٌاسی پژٍّص رٍش

ًٌاوای ههااقت و  ای باه ه٩هاىم کحابؽايهؾق ابحؿا با هٙال١ه اوًاؾی و  جع٭ی٫، ایى
 بااا هّاااظبه کی٩اا ، گیااكی ال قوي هااای آو پكؾاؼحااه اوااث. وااپه بااا بهااكه هئل٩ااه

 جعلیال و جصمیه ؾق. ها، جصمیه و جعلیل ِىقت گك٨ث آوقی ؾاؾه يٝكاو، شٟ٘ ِاظب
 هٕ٘ىو اوح٩اؾه گكؾیؿ. جعلیل قوي ال ها، هّاظبه ٌؿه ؾق آوقي شٟ٘ ا٘ر٠ات

                                                
1. Validity. 
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 چارچَب هفَْهی

باٌاؿ. يؽىاث  ه٩اهین اوح٩اؾه ٌؿه ؾق ایى جع٭یا٫ ٌااهل ؾو ؾواحه ه٩ااهین های
ٌىؾ و بًاوث قوٌى ٌىؾ هًٝىق ال ظىله ٠ل٘یاه ؼاىاهكاو و  ه٩اهین وابىحه هٙكض هی

ًٌاوای و  ؾقون وٙط ؾو چیىث و وپه به هح٥یكهاای هىاح٭ل جع٭یا٫ کاه آوایب
 پكؾالین. ههاقت اوث هی

حَسُعلویِخَاّزاى

 یٌ٘ى یمؾهنال ؾهه چهل ٬كو و یًجا پ ی،اوره یكاوبايىاو ؾق ا یًیؾ یرتجعّ
 یبمقگ اواره یکه ٤البًا ال وابىحگاو ٠ل٘ا -ال بايىاو یِك٨ًا به بكؼ یبه ِىقت ٨كؾ

ٔقهٓ یًایکه يهٕث ظٕاكت اهاام ؼ٘ 1341اؼحّاَ ؾاٌث و په ال وال  -بىؾيؿ
کٍىق باا ٠ًاىاو  یال ٌهكها یبكؼ قبايىاو ؾ یًیؾ یلآ٤ال ٌؿ، ظكکث اقلًٌ٘ؿ جعّ

ٔٞٓ ؾق ٬ن و هکحب ياكشهٔنٓ ؾق هٍاهؿ یو هکحب ٠ل یؿهکحب هايًؿ: هکحب جىظ
 ه٭ؿن ٌكوٞ ٌؿ.

و  ی٠ل٘ یها و ظٕىق اقلًٌ٘ؿ بايىاو ؾق ٠كِه یپه ال اي٭رب ٌکىهً٘ؿ اوره
 یًا٨اما یكیباه ِاىقت چٍا٘گ یظىلو یرتبه جعّ یىا٬بال بايىاو هحؿ ی،اشح٘ا٠

به ؾوحىق ظٕكت اهامٔقهٓ شاه١ه المهكاءٔنٓ ؾق ٌاهك  1363ؾق وال  یًکه. جا ایا٨ث
ٌهك ؾق آو اؾ٤ام ٌؿيؿ و ال  یىهؽحل٧ ؼىاهكاو ا یها ٌؿ و هکحب یهه٭ؿن ٬ن جؤو

جکاهل و  یبه ؼىؾ گك٨ث و به وى یگكیبايىاو ٌکل ؾ یحیو جكب یآو لهاو بكياهه آهىلٌ
 گام يهاؾ. یٍك٨ثپ

 هؿٜله یبكکث ه٭ام ه١ٝن قهبك و یكك پك ؼپه ال و٩ یکىالظؿوؾ 1375ؾق وال 
وااليؿه باه هىائىالو ظاىله ؾق شهاث  یبه ٌهك ه٭ؿن ٬ن و اقالاه قهً٘ىؾهاا یال١ال

 ی٬ان ٘ا یاهظاىله ٠ل٘ ی٠ال یٌىقا یه،٠ل٘ یها و جىو١ه ه٘ه شايبه ظىله یواهايؿه
و  یهًٝاىق وااهايؿه باهقا D ؼاىاهكاو یاه٠ل٘ یهاا ظاىله یكیثهكکم هاؿE یا هّىبه

 کكؾ. یهؼىاهكاو کٍىق جؤو یهال هؿاقن ٠ل٘ یبايیو پٍح یثظ٘ا
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سطحدٍ

باٌاؿ. ایاى ؾوقه ال چًاؿ  های ٠ل٘یه ؼىاهكاو، وٙط ؾو های اولیى ه٭ٟٙ ؾق ظىله
 لعاٚ اه٘یث ؾاقؾ:

 های ٠ل٘یه اوثF ٨كاگیكجكیى ؾوقه آهىلٌی ؾق ظىله -1

 ؾهؿF بیٍحكیى ٘رب قا به ؼىؾ اؼحّاَ هی -2

هؿقوه  58هؿقوه ؾاقای وٙط ؾو،  ٠448ل٘یه ؼىاهكاو، هؿقوه  482ال بیى  -3
 ;هؿقوه وٙط چهاق قا ؾاقيؿ. 16وٙط وه و 

 
 .٨كاوايی هیماو هؿاقن ؾق وٙىض هؽحل٧ -1-2ي٘ىؾاق 

ضٌبسیآسیت

قيس، هعًث، اظىاوات و ٤ٕاب  یبه ه١ً path=patho یىيايی یٍهواژه ال ق یىا
باه Epathology D یىاواث. بًاابكا یا٨حاه یابؾايً و ًٌاؼث جكک یبه ه١ًا Logyو 

اهاكاْ، هٙال١اه ٠اىاقْ و  ی٠ُلن جٍاؽ ی،هكْ ًٌاو ی،ًٌاو یياؼىٌ یه١ًا
 .قوؾ یبه کاق ه ی٠اؾ یك٠رلن ٠

                                                
 http://public.whc.irهای ٠ل٘یه ؼىاهكاو به يٍايی  . ؾقگاه هكکم هؿیكیث ظىله;
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 ٠ىاهال ٌاًاؼث و هٙال١اه باه ه١ًااي ٘بی١ا  اِاٙرض ٠لاىم ؾق ًٌاو  آویب
 ;اوث. شى٘اي  هاي ؾقهاو بی٘اقي شهث ايىاي  اقگايیىن ؾق يٝ٘  ب 

اشح٘اا٠   ه ال ٠لىم ٘بی١ی به وایك ٠لىم هن وكایث کكؾ. به ٠ًىاو هرال ٠لاىمایى واژه ب
هااي  بی٘ااقي و شاه١اه کالبؿ و ايىاي  کالبؿ هیاوٓ يىلؾهن ٬كو ؾقٔ والي هٍابهث اذك ؾق

هًٝاىق  اشح٘اا٠  باه ًٌاوا  آوایب ياام باه يىیً  ؾايً اشح٘ا٠ ، هاي بعكاو و ٠ٕىي
 >آوقؾ. پؿیؿ اشح٘ا٠  هاي بی٘اقي و يٝ٘  ب  هاي قیٍه و ٠ىاهل هٙال١ه

 ؾوحه آو ًٌاوایی ًٌاوی، آویب ال به ٘ىق ؼرِه و به ه١ًای اِٙرظی، هًٝىق
 ٨كآیًاؿ جىاياؿ هی آيها ظیات جؿاوم یا و آهؿو وشىؾ به که اوث هئذكی و ههن ٠ىاهل ال

 =.ي٘ایؿ کًؿ هعىىن ِىقت به یا و هحى٧٬ قا ویىح٘ی و يٝام هك جع٭٫

هْبرت

ًٌاواای و  بااكای ایًکااه ٨هاان ِااعیعی ال ههاااقت ایصاااؾ ٌااىؾ، يؽىااث قیٍااه
هاای  ًٌاوی کل٘ه ههاقت بكقوی ؼىاهؿ ٌؿ و وپه بكای ٨هن بهحاك آو ٬ىاین ه٩هىم

 ههاقت قا ـکك ؼىاهین کكؾ. 
 هعًای ههارت

 و اوااحاؾی کااق، ؾق قوااایی و ههااقت هّاؿق اوااث و ؾق ل٥اث بااه ه١ًاای لیكکای
و به ٘اىق  @کاق ؾق جىايایی ؾوحی، چیكه ?بىؾو، لبكؾوث کاقی، ؾق هاهك بىؾو <لبكؾوحی،

کااقؾايی، وقله، کااقآلهىؾ و  لبكؾواحی، ؾواحی، چیكه کلی ؾق ٨اقوی با کل٘ات چیكگی،
 کاقآلهىؾه هحكاؾ٦ اوث.

                                                
، باه ي٭ال ال ٨كهًاگ کاهال :C;َ ،B=;، پاالیم C;٠بؿالعىیى ؼىكوپًاه، آویب ًٌاوی ٨لىا٩ه، قاهباكؾ ٨كهًاگ، ٌا٘اقه  .;

 ايگلیىی ٨اقوی.
 .?;، َ AB=;هع٘ؿ ظىیى ٨كشاؾ، آویب ًٌاوی اشح٘ا٠ی و آویب ًٌاوی ايعكا٨ات، جهكاو، يٍك بؿق،  .>
 .?https://hawzah.net  ،</B/;=Bابل ؾوحكوی ؾق: ، ٬?B=;. ظىى بًیايیاو، آویب ًٌاوی اي٭رب اورهی، =
 .ل٥ث ياهه ؾهؽؿا .<
 .٨كهًگ ٨اقوی. ?
 .٨كهًگ ه١یى. @

https://hawzah.net/
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هاقهEای ٠كبی اوث.  ههاقت ؾق اِل واژه ك  Eهّؿق D ه  ه  به ه١ًای ظاـ٪ ٌاؿو D ه 
ه١ًا ٌؿه اوث. ؾق هك ؾو ل٥ث ياهه ـکكٌاؿه D ٘لظاـ٪ بکل E٠و هاهك يیم  ;باٌؿ هی

 ههاقت به ٨حط و کىك هین به ه١ًای ظاـ٪ ٌؿه اوث. 

E  ك ه  كهااEقوؾ، های ؾق هص٘ىٞ به ؾو ه١ًا ؾق ؾو ه٩هىم ؼااَ باه کااقD ه  ه  ، باه Dه 
ها٠Eًىاو هرال  هك  هكEو اون آو D ههكاً Eٔههكیه لو قا ؾاؾٓ و هّؿق آو D ا٠ٙی ه   ٘ و D ال

هكE >اوث.D ُهىقهُ Eشٟ٘ آو   ٘ ههك E <باٌؿ. هیD الّؿا٪Eبه ه١ًای  =ؾق ایى لهیًهD ال
Eههك بال١٘ل Dٌه هی هاق  ٌه یا ه  هاق   ?باٌؿ. ی١ًی به کاق هاهك ٌؿ و هّؿق آو ه 

ٌاىؾ  ههاقه ٠روه بك ه١ًای هّؿقی، ه١ًای اوا٘ی هان ؾاقؾ و ش٘اٟ ههااقه های
Eههاقات D :هايًؿEالوحؽؿام الل٥اه الّرلهة ال٭ؿقات: الل٥ىّیة ال٘هاقاتD@  باه ه١ًاای

 های لبايی: جىايایی اوح٩اؾه ال لباو. ههاقت

ك  ـکك کكؾه هايًؿ:  ه  ٠روه بك ایى ه١ايی هّباض الً٘یك ه١ايی جک٘یلی ؾیگكی بكای ه 
Eك  ٨ی ال١لن ٨هى هاهك ه  هاا ه١ك٨اهEٔبه ٠ل٘ی هىلٗ ٌؿ، په هاهك ٌؿٓ، D ه   ً ج٭  باه D ا 

D اواحاؾ کاكؾوEهكوی ههاقت قا به ه١ًای  Aؾاياییٓه١ًای ٔجىلٗ به لعاٚ ًٌاؼث و 
 Bهن ه١ًا کكؾه اوث.

Eهاهك D قاEالىابط ال٘صیؿ D يیم ه١ًا کكؾه اياؿ. واابط باه ه١ًاای ٌاًاگك و اواب
 Cجیمقو و هصیؿ به ه١ًای باٌکىه و ٠الی اوث.

                                                
ك والحىلیٟ، . ; ٙبا٠ه الًٍ ٘ال الؿیى هیكؾاهاؾی، بیكوت، ؾاق ال٩کك لل ىق، لىاو ال١كب، ش  .?B;،َ ?٪، ز <;<;هع٘ؿ بى هکكم ابى هًٝ
 .B@ َ ،;AB=;هع٘ىؾ بى ٠٘ك لهؽٍكی، ه٭ؿهه االؾب، جهكاو، هىوىه هٙال١ات اورهی ؾايٍگاه جهكاو، اول  .>

3. Context. 
 .<B;، َ ?، ز <;<;شلؿ، بیكوت، ؾاق ِاؾق، وىم  ?;هع٘ؿ بى هکكم ابى هًٝىق، لىاو ال١كب،  .<
 .B@ َ ،;AB=;هع٘ىؾ بى ٠٘ك لهؽٍكی، ه٭ؿهه االؾب، جهكاو، هىوىه هٙال١ات اورهی ؾايٍگاه جهكاو، اول  .?
  https://www.almaany.comياهه آيریى ال١٘ايی به يٍايی  . ل٥ث@
A. شلؿ، ٬ن، هىوىه ؾاق الهصكه، ؾوم،  >لكا١٨ی، اظ٘ؿ بى هع٘ؿ ٨یىهی، الّ٘باض الً٘یك ٨ی ٤كیب الٍكض الکبیك ل;>;> َ ،٪?B=. 
B.  ،هع٘ؿ بى یىو٧ هكوی، بعكالصىاهك ه١صن الٙب الٙبی١ی، ٬ن، شرل الؿیى، اول;=BA َ ،=@:. 
C.  ،ز ?;<;هع٘ؿ بى ی١٭ىب ٨یكولآباؾی، ال٭اهىن ال٘عیٗ، بیكوت، ؾاقالکحب ال١ل٘یه ،٪<  َ<<B. 

https://www.almaany.com/
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ف٪، بكا٠ه ٔلیكکیٓ، لبا٬ه  ال٘کًم که ل٥ث ياهه هحكاؾا٨ات اوث ههاقت قا هحكاؾ٦ ظ 
 ;ٔباجؿبیكٓ، ه٘اقوه ٔج٘كیىٓ ؾايىحه اوث.

 باٌؿ: های ايگلیىی کل٘ه ههاقت ٌاهل کل٘ات لیك هی ه١اؾل
skill, dexterity, adeptness, ability, art, artifice, expertise, 

expertness, craft, attainment, competence, deftness, facility, finesse, 

hand, industry, knack, manship, mastery, neatness, professionalism, 

proficiency, prowess, science, technique, touch, stuff, virtuosity. 

بیٍاحكیى کااقبكؾ قا ؾق  skillکه بكاوان ل٥ث ياهه جعلیلگكاو ؾق ایاى بایى، کل٘اه 
 ايگلیىی ؾاقؾ.

کى٩ىقؾ ؾو ج١كی٧ بكای آو آهؿه اوث:  ؾق ل٥ث ياهه آ

1. The ability to do something well. ٓٔجىايایی ايصام ؾاؾو کاق به ؼىبی 

2. A particular ability or type of ability. ٓ2ٔجىايایی ؼاَ یا يى٠ی ال جىايایی 

هااای ل٥ااات  کااه بااه بكقواای قیٍااه https://www.etymonline.comؾق وااایث 
 ًٌاوايؿ. هٙكض ٌؿه که ه٩هىم آو قا بهحك هی skillپكؾالؾ، يکاجی ؼىبی قاشٟ به کل٘ه  هی

هایرؾی باه کااق ق٨حاه  12ؾق ایى وایث آهؿه اوث که ایى ل٥ث اولیى باق ؾق ٬اكو 
باىؾه اواث.  =ای آل٘ايی ؾاٌحه و ؾق آو هى٬ٟ به ه١ًای ٬اؿقت جٍاؽیُ اوث و قیٍه

ى ؾق آو هى٬ٟ به ه١ًای شؿا کكؾو، جٍؽیُ، ٨هن و هح٩ااوت باىؾو، ٬ٕااوت ه٘نًی
 يیم بکاق ق٨حه اوث. <ؼىب

 باٌؿ. هی ?قیٍه وىلؿی آو يیم به ه١ًای ؾلیل، شؿایی، هكل و ظؿ

 باٌؿ. هی ;اقوپایی آو به ه١ًای بكیؿو-قیٍه هًؿو

                                                
 .?:;، َ <;<;کًم ال١كبی ال١٘اِك، بیكوت، هکحبه لبًاو ياٌكوو، اول هع٘ىؾ او٘ا٠یل ِیًی، ال٘ .;

2. oxford advanced learners dictionary, 2002, p 1206. 
3. power of discernment. 
4. to separate; discern, understand, to differ, good judgment. 
5. reason, a separation, boundary, limit. 

https://abadis.ir/entofa/skill/
https://abadis.ir/entofa/dexterity/
https://abadis.ir/entofa/adeptness/
https://abadis.ir/entofa/ability/
https://abadis.ir/entofa/art/
https://abadis.ir/entofa/artifice/
https://abadis.ir/entofa/expertise/
https://abadis.ir/entofa/expertness/
https://abadis.ir/entofa/craft/
https://abadis.ir/entofa/attainment/
https://abadis.ir/entofa/competence/
https://abadis.ir/entofa/deftness/
https://abadis.ir/entofa/facility/
https://abadis.ir/entofa/finesse/
https://abadis.ir/entofa/hand/
https://abadis.ir/entofa/industry/
https://abadis.ir/entofa/knack/
https://abadis.ir/entofa/manship/
https://abadis.ir/entofa/mastery/
https://abadis.ir/entofa/neatness/
https://abadis.ir/entofa/professionalism/
https://abadis.ir/entofa/proficiency/
https://abadis.ir/entofa/prowess/
https://abadis.ir/entofa/science/
https://abadis.ir/entofa/technique/
https://abadis.ir/entofa/touch/
https://abadis.ir/entofa/stuff/
https://abadis.ir/entofa/virtuosity/
https://www.etymonline.com/
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 13ق ٬اكو ؾق ایى وایث آهؿه اوث که ه١ًای اظىان جىايایی و لیكکی اولیى بااق ؾ
 >هیرؾی واقؾ ایى ه٩هىم ٌؿ.

جىاو يحیصه گك٨ث.  ههاقت قا ال ایى قیٍه ًٌاوی هیهای و اللههها به يى٠ی ویژگی
 ٌاىؾ، هىشاب ٨هان و جٍاؽیُ به ایى يعى که ههاقت هىشب ج٘اایم باا ؾیگاكاو های

ٌىؾ ٠ٔلن ؾاٌحى کا٨ی يیىاث  گكؾؾ، هىشب ٬ٕاوت ؼىبی ؾق هىقؾ هىٔى٠ی هیهی
 .٬ٕاوت کاقًٌان و کاقؾاو و ههاقت چیمی قا ؾاٌثٓبایؿ بكای 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .وپهك ه١ًایی واژه ههاقت ؾق وه لباو ٨اقوی، ٠كبی و ايگلیىی -1-2ٌکل 

 .ای ايگلیىی: ٬هىه ،٠كبی: وبم ،٨اقوی: آبی
 ػًاطی ههارت هفهىم

ههاقت ؾق اِٙرض به جىايایی ايصام کاقی ؾق ظؿا٬ل لهاو و یا ظاؿا٬ل اياكژی باه 
ٌاىؾ. ی١ًای  آیاؿ، گ٩حاه های بهحكیى ٌکل ه٘کى که با ج٘كیى و ه٘اقوث به ؾوث هی

                                                                                                               
1. Cut. 
2. https://www.etymonline.com 

 

https://www.etymonline.com/
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هایی بكوايین که بحىايؿ کاق قا به بهحكیى ٌکل ايصام ؾهؿ و  ایًکه ها ٨كؾ قا به ٌایىحگی
 ;والهاو قا ؾيبال کًؿ.ؾق واؼحاق والهايی هاهىقیث اِلی 

 کاه ايؿ ؾايىحه ای یا٨حه والهاو ـهًی و شى٘ايی ١٨الیحی ؾق ج١كی٩ی ؾیگك ههاقت قا
 ؾاقای چًایى ؼّىِایحی، باا ٌؽّی و ؾاقؾ يیال ه٘اهًگی و ج١اؾل ي٭ٍه، و ٘كض به

گاااهی پاافیكی، جٙبیاا٫ و پاافیكی اي١ٙااا٦ ٬بیاالF ال اوااث هااایی ویژگاای  هااؿ٦، ال آ
 بااالؼكه و آهاؿه، ؾوث به يااحایس به پایبًؿی ؾ٬ث، وك٠ث و ؾاٌاحى و يٝكی ِاظب
 کاكؾ ههااقت ٨كاهاىي يبایاؿ البحاه و ها ١٨الیاث ايصام ؾق ه٘اهًگی و آقاهً ؾاٌاحى

 >آيهاوث. ج٘كیى و پیگیك جري کاقآهىلی، يحیصه ا٨كاؾی، چًیى
 و ٔاً٘ی ؾاياً ههااقت، =اوثF ؾاؾو ايصام ٘كی٫ ال یاؾگیكی هعّىل ههاقت،

گاه ًٌاؼث . کًاؿهی کىب لهاو هكوق به ٌؽّی ِىقت به ٨كؾ یک که اوث ياؼىؾآ
 ؾايٍگاهی جعّیل آو کىب ٌیىه و آیؿ هی ؾوث به جصكبه با و اوث آهىؼحًی ههاقت
 هايًاؿ هح١اؿؾی هاای ٌایىه ايىايی، هًابٟ هؿیكیث کحب ؾق ؾايً کىب بكایٔ يیىث

Eٌاگكؾی اوحاؾD و E٨كاگیاكی واك٠ث جىايؿ هی آهىلي اها ٓ.ايؿ بكؾه يام ي٭ً، ای٩ای 
 <ؾهؿ. ا٨مایً قا ههاقت

 @ؾايؿ. هی ٔكوقی ههاقت بكای قا اواوی ٠ًّك ًٌ ?هایکلىىو
ههاقت ؾق کاق، لیكکی، قوایی و اوحاؾی اوث. ه٘ه ها ه١٘ىاًل با ههاقت هىاشاه و 
آًٌا هىحین. ههاقت، ٬ابلیث اوح١ؿاؾ ايصام کاق و یا پیً بیًی يحایس با ِك٦ ظاؿا٬ل 

 ;او و هًابٟ اوث.له

                                                
هعىقی ؾق آهىلي کاقکًاو يیكوهای هىلط، ايحٍاقات ؾايٍگاه و پژوهٍاگاه ٠االی ؾ٨ااٞ هلای و  ٠لیكٔا ٌیػ، ه٘ایً ههاقت .;

 .CA َ ،;AB- ;AA=;جع٭ی٭ات قاهبكؾی، اول، 
های يىیى جؿقیه بكای آهىلي و کااقآهىلی، چااپ چهااقم، جهاكاو، يٍاك آییاژ  هع٘ؿ اظؿیاو و هعكم آ٬الاؾه، قاهً٘ای قوي .>

 .B@ َ ،;B=;شام، اظ٘ؿ،
 .B: َ ،<?C=;ٌی٘ىو ؾوالو و قيؿال ٌىلك، هؿیكیث اهىق کاقکًاو و هًابٟ ايىايی، جهكاو، هكکم آهىلي هؿیكیث ؾولحی، . =
 .B> َ ،<CC=;ی٘ی و ظىى قيگكیم، هؿیكیث هًابٟ ايىايی، جهكاو، ٌكکث چاپ و يٍك بالقگايی، ٠باو١لی ظاشی کك .<

5. Sugai, Michelson, social skilss assessment, Plenum, New York,1983. 
، <C=;، پااییم <های هؿیكاو ٨كهًگی ال هًٝك ٬كآو، ه١ك٨ث ٨كهًگی اشح٘ا٠ی، واال ٌٍان، ٌا٘اقه  هعىى هًٙ٭ی، ههاقت .@

 ُِ;;?-;;>. 
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هعىق یاک ٨كایًاؿ  های ١٨لی آهیؽحه ٌىؾ. آهىلي ههاقت ها بایؿ با آهىلي ههاقت
های ١٨لی ٨ًای و هاؿیكیحی  آهىلي ٠٘لی و هیؿايی هبحًی بك ٠ىاهل هعیٙی و ٬ابلیث

هاای شااقی و  های ٠ل٘یه بكای بكؼىقؾاقی ال جىايایی اشاكای هاهىقیاث ٘رب ظىله
هىقؾ ايحٝاق ال ٘رب ؼىاهك اواث و بكاواان جصكبیاات و آیًؿه هّكظه و هعىله که 

 >هىحًؿات ٠ل٘ی، ٨ًی و جكبیحی باٌؿ.
 هحاىالی بٙىق ق٨حاق یک اقاله ال ظاِل جىايایی ههاقت ؾیگك، ج١كی٧ اِٙرظی ؾق

 به. اوث ٌؿه ٠ًىاو ٌىؾ، کاقکكؾی هؿ٦ یک به ؾوحیابی هىشب که يعىی به هکكق و
 ههاقت=  يٝكی ؾايً+  ٠٘ل جىايایی+  ج٘كیى و ه٘اقوث :ؾیگك بیايی

 ًتایج تحقیق

 ٌىؾ: ؾق ایى بؽً ؾق پًس ٨ّل به بكقوی يحایس جع٭ی٫ پكؾاؼحه هی
 ها ؾق وٙط ؾو ای هیماو وك٨ّل وًصی ه٭ایىه ٨ّل اول: يىبث

 های هىقؾ يیال ٘رب ؼىاهك ٨ّل ؾوم: ههاقت
 ٨ّل وىم: ا٠حباقوًصی هیماو جاهیى يیال ههاقجی ٘رب ؼىاهك

 آهىلی  های ج٭ىیث ههاقت ٨ّل چهاقم: قاه
 ا٨مایی جر٭ی٧ ٨ّل پًصن: اقاله الگىی ههاقت

ّبدرسطحدٍایهیشاىسزفصلًسجتسٌجیهمبیسِ

ی ظاىله ٠ل٘یاه هاا وك٨ّالای هیاماو  وًصی ه٭ایىاه يىبثؾق ایى ٨ّل يؽىث 
ی واًص ِىقت ؼىاهؿ گك٨ث. ایى يىبث و ٤یكههاقجی های ههاقجی ؼىاهكاو ؾق لهیًه

 3يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ به چه هیماو جىشه به ؾقون ههاقجی ِىقت گك٨ث اوث.

                                                                                                               
هعىقی ؾق آهىلي کاقکًاو يیكوهای هىلط، ايحٍاقات ؾايٍاگاه و پژوهٍاگاه ٠االی ؾ٨ااٞ  هع٘ؿ ظىى با٬كی، ه٘ایً ههاقت .;

 .=@، َ CA=;٭ی٭ات قاهبكؾی، اول، هلی و جع
گاه ٠االی ؾ٨ااٞ هعىقی ؾق آهىلي کاقکًاو يیكوهای هىلط، ايحٍاقات ؾايٍگاه و پژوهٍا ظىیى ولیىيؿ لهايی، ه٘ایً ههاقت .>

 .>CA َ ،C=;هلی و جع٭ی٭ات قاهبكؾی، اول، 
 http://www.whc.irبكگك٨حه ال وایث هكکم هؿیكیث ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو به يٍايی  .=
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 .ها اقاله ؾقون و واظؿها به ج٩کیک ٠ًاویى اِلی وك٨ّل -2-3شؿول 
 ٝاحذ١بی ٢ٗبسسی ١بی ٢ٗبسسیدسع سؼذاد ٝاحذ سؼذاد دسع ػٜٞاٙ اكٔی
 5 5 98 ;6 ادثیبر ػشة

 9 7 75 < سلؼیش ٝ ػٕٔٞ هشآٛی
 5 5 <7 = احٌبٕ ٝ كو٠

   69 9 اكّٞ كو٠
 5 5 9 7 حذیض

 5 5 69 : ػوبیذ ٝ ًالٕ
 5 5 =6 : ٜٗغن ٝ كٔؼل٠

 5 5 65 : سبسیخ
 9 7 67 65 اخالم ٝ سشثیز

 5 5 < : هبٛٞٙ ٝ ػیبػز
 5 5 9 7 ادثیبر كبسػی

 68 = 68 = ١ب سٝؽ
 76 67 5<6 <> ػ٘غ

 

 
 .ها گايه وك٨ّل 12ؾق ٠ًاویى وًصی اقاله ؾقون ههاقجی  ي٘ىؾاق يىبث -2-3ي٘ىؾاق 
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 دروس ارائه شده

 دروس مهارتی



  یؼىاهكاو ال يٝك ههاقج یه٠ل٘ یها وٙط ؾو ظىله یؾوقه آهىلٌ ًٌاوی یبآو   6;6  

اه ؾق که اوث هؿیكايی و کاقًٌاواو يٝكاو، ه٘نًیى ؾق هّاظبه با ِاظب  هاای ٠ِك
ايؿ شؿول لیك به ؾوث آهؿ کاه جاییاؿ  ؾاٌحه هؿیكیث یا کاق آهىلٌی ٘رب جصكبه ظٕىق،

 های ٠ل٘یه ؼىاهكاو اوث. آهىلی ؾق ظىله بك هیماو بىیاق پاییى ههاقت
 .های ؾايٍی و ههاقجی ای هیاو وك٨ّل وًصی ه٭ایىه هّاظبه يىبثيحایس  -4-3شؿول 

 ٗض٘ٞٙ ٢ٛبیی
دس ُضاسؽ ٢ٛبیی سحوین 

 ؿٞد ػشض٠ ٗی

 ٗض٘ٞٙ اٝٓی٠
 ؿٞد. دس ٗشاحْ اٝٓی٠ سحوین ؿٜبخش٠ ٗی

 اسصیبثی

 (8ً٘شش اص دٟ دسكذ )
 خیٔی خیٔی ًٖ اػز.

 ثؼیبس ًٖ
 حذاهٔی

 ١ب داٛـی اػز. ػ٘ذٟ ػشكلْ
 ٛذاسد.١یچ ػبیِب١ی 

 ؿٞد. ً٘جٞد دسٝع ٢ٗبسسی، ٗٞػت ػشخٞسدُی ٗی ػٞاهت

 ٗـٌالر

 ؿٞد. دس ػغح دٝ ثشای ٢ٗبسر سالؽ ٛ٘ی
 سٞػ٢ی ث٠ دسٝع ٢ٗبسسی ٗٞػٞد ًٖ

 ؿٞد. ػبی خبٓی ٗجبحض ٢ٗبسسی ًبٗالً احؼبع ٗی
 آٗٞصی ٗحٞسی اػز ث٠ ػبی ٢ٗبسر حلظ

ٗجبحض ٢ٗبسسی ٗٞػٞد ثبیؼشی اص حبٓرز اخشیربسی ثر٠    
 سـییش یبثذ.اػجبسی 

 ّبیهَردًیبسطالةخَاّزهْبرت

های هىقؾ يیال ٘رب ؼىاهك به هرابه هبل٥اه، هااؾق و  ؾق ٨ّل ؾوم به يیالوًصی ههاقت
های هىقؾ يیاال باا  پكؾالین. بكای ایى هًٝىق، لیىحی ال ههاقت ه٘ىك ؾق شاه١ه اورهی هی

يٝاكاو جهیاه  ای و به ٌیىه اواح٭كایی و هّااظبه باا ِااظب قوي اوًاؾی و هًابٟ کحابؽايه
های هىقؾ يیال ٘رب ؼىاهك بایؿ يؽىث وٜای٧ ایاى ٬ٍاك و  اقتگكؾیؿ. بكای اظّاء هه

کًاین، ایاى  ايحٝاقات شاه١ه ال آيها جبییى گكؾؾ. ایى قا بایؿ ؾايىث که و٬حی ها يیالی پیؿا هی
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اواث و D ههااقتEکًؿ، قیٍه ایى ظك٨ه یااؾگیكی  يیال ها قا به و٘ث یک ظك٨ه هؿایث هی
 ;ك ؾو جاهیى ٌىؾ.جىايؿ با آهىلي یا جصكبه یا ه ههاقت هی

٘ب٫ آينه ؾق وایث هكکم هؿیكیث ؼىاهكاو به آو اٌاقه ٌؿه قاهباكؾ اِالی هكکام، 
گىحكي و ٨كاگیك ي٘ىؾو آهىلي ٠لىم اورم و ظىلوی بكای ٘رب با اهؿا٦ ـیال کاه 

قوؿ يیال هی به يٝكها باٌؿF هك چًؿ ایى هاهىقیث به هرابه هاهىقیث والهاو اوث هی
 ها ؾق يٝك گك٨حه ٌؿ. کى ؾق ایى جع٭ی٫ هبًا ه٘یى هاهىقیثبه باليگكی ؾاقؾ، ل

 ٠ل٘یه های ظىله جكبیحی– ٠ل٘ی شاهٟ يٝام هىح٘ك بهىالی و اوح٭كاق ٘كاظی، -1
 و اورهی ه١اق٦ وها بكآهىله هبحًی بايىاو،های جىايً٘ؿی و يیالها با هحًاوب ؼىاهكاو

 ٠ل٘یهF های ظىله اقلٌی و اواوی اِىل ال هًؿ بهكه

 ای، قٌاحه هیااو کااقبكؾی ٠لاىم جىلیاؿ و ٠ل٘یه های ظىله قایس ٠لىم جىلیؿ بال -2
 اوارهی ٠لاىم ال گیاكی بهاكه باا باايىاو، شاه١اه يیاال و هى١٬یاث ٌكایٗ، با هحًاوب

Fوايىايی 

 هىاح٭ل جكبیحی– ٠ل٘ی يٝام ٠ًىاو به ؼىاهكاو ٠ل٘یه های ظىله شایگاه جربیث -3
 و هلای واٙط ؾق باايىاو شاه١اه ؾیًای و جكبیحای ٨كهًگی، ٠ل٘ی، هىالل ؾق هكشٟ و

 ال٘للیF بیى

 ؾیًای يیالهاای ق٨ٟ ؾق جىايً٘ؿ و کاقآهؿ هح١هؿ، هئهى، آهىؼحگاو ؾايً جكبیث -4
 ٠ل٘یهF  های ظىله و اورهی يٝام شىاهٟ،

 ؼاايىاؾه و لو هىالل ویژه به اورهی ه١اق٦ وها اقلي ج١٘ی٫ و جكویس جبلی٣، -5
 ٔجبلی٥یٓ ؾیًیF شىاهٟ و ٠ل٘ی هصاهٟ ؾق يىشىاو و کىؾک و

                                                
هعىقی ؾق آهىلي کاقکًاو يیكوهای هىلط، ايحٍاقات ؾايٍاگاه و پژوهٍاگاه ٠االی ؾ٨ااٞ  هع٘ؿ ظىى با٬كی، ه٘ایً ههاقت .;

 .;>، َ CA=;ؾی، اول، هلی و جع٭ی٭ات قاهبك
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 هىاالل بااالؼُ اورهیهای آهىله و ٨٭هی اظکام اوحًباٖ و بكقوی جع٭ی٫، -6
 ؼايىاؾهF ٔپژوهٍیٓ و لو اؼحّاِی

 ه١ك٨حی ٨کكی، هىالل ظکل بك ویژه جؤکیؿ با ايىايی ٠لن جىلیؿ و پكؾالی يٝكیه -7
F  الىاارم ٠لاایهن بیااث اهاال ه١اااق٦ و اواارم بااك هبحًاای ؼااايىاؾه و لياااو ق٨حاااقی و

 ٔپژوهٍیٓ

اواارهیF  يٝااام گىااحكي و اقج٭اااء جعکااین، ال ٨كهًگاای و ٠ل٘اای پٍااحیبايی -8
 ٔپژوهٍیٓ

 بكاباك ؾق هئذك هىاشه شهث آهىؼحگاو ؾايً ال پٍحیبايی و والهايؿهی جكبیث، -9
٨كهًگایF  گىيااگىو جهاش٘اات و الح٭اا٘یهاای ايؿیٍه ؼكا٨ات، ها، بؿ٠ث ٌبهات،

 ٔپاوؽگىییٓ

 ٨كهًگای، ٠ل٘ای، يهاؾهاای و هصااهٟ باا واليؿه ج١اهل و هئذك اقجباٖ ایصاؾ -14
 اشح٘ا٠یٓ –ویاویF ٔاقجبا٘ی  و اشح٘ا٠ی

 آياو ال ظ٘ایث با آهىؼحگاو ؾايً های جىايً٘ؿی ال بهیًه اوح٩اؾه و واهايؿهی -11
 هاكؾم های جٍکل و ٠ل٘ی های ايص٘ى ٨كهًگی، – ٠ل٘ی هئوىات جىو١ه و ایصاؾ ؾق

 ;٨كهًگیF ٔهؿیكیحیٓ – اشح٘ا٠ی يهاؾ

 ها: يکات هكجبٗ با ایى هاهىقیث

هاهىقیث ٌ٘اق یک، ؾو، وه و چهاق به جىايً٘ؿوالی، جىلیؿ ٠لاىم کااقبكؾی و  -1
 قووث. ای و جىشه به هىالل جكبیحی اٌاقه ؾاقؾ که هىیؿی بك جع٭ی٫ پیً هیاو قٌحه

 اوث.D جبلی٥یEی ها هاهىقیث پًصن ياٜك به ههاقت -2

 اوث.D پژوهٍیEهای  های ٌٍن، ه٩حن و هٍحن ياٜك به ههاقت هاهىقیث -3

                                                
 .های ٠ل٘یه ؼىاهكاو م هؿیكیث ظىلهوایث هكک .;
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 پكؾاؼحه اوث.D پاوؽگىیی ؾیًیEهای  هاهىقیث يهن به ههاقت -4

 اوث.D اقجبا٘ی و اشح٘ا٠یEهای  هاهىقیث ؾهن ؾق ظىله ههاقت -5

 اٌاقه ؾاقؾ.D هؿیكیحیEهای  هاهىقیث یالؾهن يیم به ههاقت -6

 ؾق کااه اوااث هااؿیكايی و کاقًٌاواااو يٝااكاو، ِاااظب بااا هّاااظبه ؾق ه٘نًاایى
 باه لیاك شاؿول اياؿ ؾاٌاحه هؿیكیث یا کاق ظٕىق، جصكبه ٘رب آهىلٌی های ٠كِه
کًؿ کاه  های هىقؾ يیال قا بكای ٘رب بیاو هی بؽٍی ال ههاقت به يعىی که آهؿ ؾوث

 ؾق ایى جع٭ی٫ و ؾق ایى ٨ّل به ٘ىق ج٩ّیلی هٙكض ٌؿ.
 ض٘ٞٙ ٢ٛبییٗ

دس ُضاسؽ ٢ٛبیی سحوین ػشض٠ 
 ؿٞد ٗی

 ٗض٘ٞٙ اٝٓی٠
 ؿٞد. دس ٗشاحْ اٝٓی٠ سحوین ؿٜبخش٠ ٗی

 سجٔیؾ، سؼٔیٖ، سشثیز ٝ سذسیغ
 دبػخِٞیی دیٜی

 (١9بی اسسجبط ٗٞطش ) ٢ٗبسر
 (١7بی صٛذُی ٝ خبٛٞادُی ) ٢ٗبسر
 ١بی هجْ اص اصدٝاع ٢ٗبسر
 ١بی اّٝ اصدٝاع ١بی ػبّ ٢ٗبسر
 كشصٛذآٝسی ٝ سشثیز كشصٛذ١بی  ٢ٗبسر
 ١بی ١٘ذٓی ٢ٗبسر

 خٞة ُٞؽ ًشدٙ
 ثبؿذ داؿش٠ دزیشٛذُی

 ٛـٞد دیِشاٙ ثب سؼبٗالسؾ دس ر١ٜی خغب١بی ُشكشبس
 ًالٗی ١بی سؼٔظ ث٠ ٢ٗبسر

 (7خٞدآُب١ی )
 ًالٗی ١بی ٢ٗبسر

 (7ر١ٚ ) ٗذیشیز
 ؿٜبػی ٗخبعت

 (8ٗؼئ٠ٔ ) حْ
 خالهیز
 كشصٛذدشٝسی ٝ ١٘ؼشداسی ١بی ٢ٗبسر

 ٗخشٔق ػٜیٚ ٝ اهـبس ثب اسسجبط ثشهشاسی
 خبٛٞادُی ٗـٌالر سكغ

 اػش٘بػی سكغ ٗـٌالر
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 ٌٜٗش اص ٢ٛی ٝ ٗؼشٝف ث٠ اٗش ٢ٗبسر
 اػششع  ثب ٗوبث٠ٔ ٢ٗبسر

 كٚ ثیبٙ 
 ٗذیشیز صٗبٙ

 ثشٛب٠ٗ سیضی
 ًٜششّ كٌبس

 ُیشی ٢ٗبسر سل٘یٖ
 ٢ٗبسر ٗشسجظ ثب ثٕٞ ١ش ٜٗغو٠

 ١ب ٝ ١ٞؽ ٗلٜٞػی ادٔیٌیـٚ
 آٝسا٠ٛ ك١ٚبی  ٢ٗبسر
 ١بی ٗؼئ٠ٔ ٗحٞس ٢ٗبسر

 ػٞاد سػب٠ٛ
 ٢ٗبسر سٜذ خٞاٛی

 آْ٘ٔ ١بی خبسػی ثشای سجٔیؾ ثیٚ یبدُیشی صثبٙ

 دظ١ٝؾ
 ١بی یبدُیشی ٢ٗبسر
 ػٔ٘ی ١بی آٗٞخش٠ اص اػشلبدٟ ٢ٗبسر
 ١ب آٗٞخش٠ ثیٚ اسسجبط ثشهشاسی چِِٞٛی ٢ٗبسر

 اسسجبعی اػش٘بػی
 ٢ٗبسر ٗشسجظ ثب ٗـٌالر ػبٗؼ٠

 سٝاثظ ٝآذیٚ صٝػیٚٗذیشیز 
 ١ب ثب ثشؽ ػٜؼیشی ٗذیشیز ٛوؾ

 ٗذیشیشی
 ٗذیشیشی

 ًٜؾ صیؼز ثٞٗی ٢ٗبسر١بی  ایؼبد ١ؼش٠
 ُیشی سل٘یٖ

 .های هىقؾ يیال ٘رب ؼىاهك ههاقت هّاظبه يحایس -5-3شؿول 

اعتجبرسٌجیهیشاىتبهیيًیبسهْبرتیطالة

ظىله ٠ل٘یه ؼىاهكاو به ؾوقه آهىلٌی وٙط ؾو وئال اِلی ایى ٨ّل ایى اوث که 
 1ٓٔا٠حباقوًصی یا قوایی چه هیماو جاهیى کًًؿه يیالهای ههاقجی بايىاو ٘لبه اوث؟

                                                
1. Validity. 
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های ههاقجی هىشىؾ که ؾق ٨ّل یک جبییى ٌاؿ باا  ای هیاو وك٨ّل بًابكایى ه٭ایىه
های هكکم هؿیكیث ؼىاهكاو  های هىقؾ يیال ٘رب ؼىاهك که هبحًی بك هاهىقیث ههاقت

گك٨ث. ه٘نًیى يٝكات بكؼی اواجیؿ و ِاظب يٝكاو ؾق هىقؾ هیاماو ِىقت ؼىاهؿ 
جاهیى يیالهای ههاقجی ١٨لی ٘رب ؼىاهك ؾق بكياهه ١٨لی ظاىله، ؾق ٬الاب هّااظبه 

 هٙكض ؼىاهؿ ٌؿ.
 .های اقاله ٌؿه های هىقؾ يیال و ههاقت ا٠حباقوًصی هیاو ههاقت -6-3شؿول 

 ١بی كؼٔیْ ػشكل ١ب سؼذاد ٢ٗبسر ٗٞضٞع ٗبٗٞسیز ٗبٗٞسیز

: 
سجٔیؾ، سؼٔیٖ 

 )سذسیغ(، سشثیز
 ٢ٗبسر اكٔی ;
 ٢ٗبسر كشػی 5:

 ٝاحذ 7، 6سٝؽ ػخٜشاٛی 
 ٝاحذ 6، 7سٝؽ ػخٜشاٛی 

 ٝاحذ 7سٝؽ سذسیغ، 
 ٝاحذ 6سٝؽ سذسیغ هشآٙ، 
 ٝاحذ 7سٝاٛـٜبػی سشثیشی، 

ٗجبحض سشثیشی خبٛٞادٟ دس 
 ٝاحذ 7اػالٕ، 

 ٝاحذ 7سٝاٛخٞاٛی، 
 ٝاحذ 7سؼٞیذ، 

 دظ١ٝؾ =، >، ;
 ٢ٗبسر اكٔی 8
 ٢ٗبسر كشػی 97

 ٝاحذ 7سٝؽ سحوین 
 ٝاحذ 6، 6سحوین 
 ٝاحذ 6، 7سحوین

 ٝاحذ 8سحوین دبیبٛی، 

 دبػخِٞیی دیٜی <
 ٢ٗبسر اكٔی 9
 ٢ٗبسر كشػی <7

--- 

 --- ٢ٗبسر 65 اسسجبعی ٝ اػش٘بػی 65
 --- ٢ٗبسر < ٗذیشیشی 66

ؾق ا٠حباقوًصی ِىقت گك٨حه بكای ایًکه ب٩ه٘این باه چاه هیاماو ؾقون واٙط ؾو 
 جاهیى کًًؿه يیال ههاقجی اوث هٍؽُ ٌؿ که هیماو پاییًی ؾاقؾ. 

اه ؾق که اوث هؿیكايی و کاقًٌاواو يٝكاو، ِاظب با هّاظبه ؾق ه٘نًیى  هاای ٠ِك
 جاییاؿ کاه آهؿ ؾوث به لیك شؿول ايؿ ؾاٌحه هؿیكیث یا کاق ظٕىق، جصكبه ٘رب آهىلٌی

 .اوث ؼىاهكاو ٠ل٘یه های ظىله ؾق آهىلی ههاقت پاییى بىیاق هیماو بك



  یؼىاهكاو ال يٝك ههاقج یه٠ل٘ یها وٙط ؾو ظىله یؾوقه آهىلٌ ًٌاوی یبآو   6;<  

 .يحایس هّاظبه ا٠حباقوًصی هیماو جاهیى يیال ههاقجی ٘رب -7-3شؿول 
 ٗض٘ٞٙ ٢ٛبیی

دس ُضاسؽ ٢ٛبیی سحوین 
 ؿٞد ػشض٠ ٗی

 ٗض٘ٞٙ اٝٓی٠
 ؿٞد. دس ٗشاحْ اٝٓی٠ سحوین ؿٜبخش٠ ٗی

 اسصیبثی

 ضؼیقدس حذ 
 دسكذ :6سب  65

 (8خیٔی ًٖ )
 ًٜٜذٟ ٛیؼز. ث٠ ١یچ ػٜٞاٙ سبٗیٚ

 ثؼیبس دبییٚ
 كبك٠ٔ صیبد سب حذ ٗغٔٞة

 ١بی ؿخلی اػز. ١بی كؼٔی عالة ٛبؿی اص سالؽ ٢ٗبسر

 ٛشبیغ

 د١ذ. حٞصٟ خشٝػی ٗشخلق سحٞیْ ٛ٘ی
 ٛیؼشٜذ. ٗؼ٢ض ٢ٗبسسی ١یچ ث٠ آشحلیٔی كبسؽ صٗبٙ دس

ؿذٙ ٛبؿری   ثذٓیْ دچبس ٗـٌْٗٞػت دٓضدُی دس صٛذُی 
 ؿٞٛذ. اص ٛذاؿشٚ ٢ٗبسر ٗی

آشحلیْ ػغح دٝ سٞاٛبیی سجٔیؾ، دظ١ٝؾ ٝ ًٜـِشی  كبسؽ
 دس خبٛٞادٟ ٛذاسد.

هبدس ث٠ حْ ٗؼبئْ ؿخلی ٛیؼرشٜذ چر٠ ثشػرذ ثر٠ حرْ      
 ٗؼبئْ ػبٗؼ٠ ٝ دیِشاٙ.

آهَسیٍارائِهذلتثمیفّبیتمَیتهْبرتراُ

 اوث هؿیكايی و کاقًٌاواو يٝكاو، با ِاظب دسایٚكلْٛخؼتٛتبیبٗلبحج٠
ؾق لهیًاه اياؿ ؾاٌاحه هاؿیكیث یا کاق آهىلٌی ٘رب جصكبه ظٕىق، های ٠كِه ؾق که

 گكؾؾ. گكؾؾ و وپه هؿل پیًٍهاؾی اقاله هیهی اقاله قاهکاقها اقاله
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 .آهىلی های ج٭ىیث ههاقت قاه هّاظبه يحایس -8-3شؿول 
 ٗض٘ٞٙ ٢ٛبیی

 ؿٞد سحوین ػشض٠ ٗیدس ُضاسؽ ٢ٛبیی 
 ٗض٘ٞٙ اٝٓی٠

 ؿٞد. دس ٗشاحْ اٝٓی٠ سحوین ؿٜبخش٠ ٗی

 اكالح آٗٞصؿی

 (١8ب ) ١بی سشثیشی دس ػشكلْ هشاس دادٙ ٢ٗبسر
 ٗحٞسی ٛ٘شٟ ػبی ث٠ دشٝسی ٢ٗبسر ثش سبًیذ

 سوٞیز دسٝع اهشضبیی
 سحلیٔی ١بی دبی٠ ٝ ١ب ٢ٗبسر ٗیبٙ ػبصی سٜبػت
 سحلیٔی ػٌ٘ٔشد ػبی ث٠ یبدُیشی ثش س٘شًض

 ٗذٛظش ١بی ٢ٗبسر ثب آٗٞصؿی ٗحشٞای ١٘ب١ِٜی
 (١7ب ثب ٢ٗبسر ) سٔلین ػشكلْ

 ١ب ثشُضاسی دٝسٟ

 (7اكضایی ) ١بی ٢ٗبسر ثشُضاسی دٝسٟ
 كشضی چبٓؾ یي ١بی حْ ثشُضاسی دْٜ
 ١ب ١ب ٝ ًبسُبٟ ثشُضاسی دْٜ

 دشداصی ایؼبد سٝیذاد١ب ایذٟ
 ًبسُبٟ ثشُضاسی

 سٞػظ خٞد عالة آٗٞصی ١بی ٢ٗبسر ثشُضاسی دٝسٟ

 ػبصٗبٛی سؼبٗالر ثشٝٙ

 (7اػشلبدٟ اص اػبسیذ حٞصٝی ٝ داٛـِب١ی خجشٟ )
 داٛـِب١یبٙ ثب سؼبٗالر اكضایؾ
 داٛـِبٟ ثشػؼش٠ اػبسیذ اص اػشلبدٟ

ثشهشاسی اسسجبط ٗٞطش ثب ػبیش ٗٞػؼبر ثشای ثشُضاسی 
 ١بی ٗٞسد ٛیبص دٝسٟ

 اكالح ػبخشبسی

 آٗٞصی اخشلبف ثٞدػ٠ اخشلبكی ثشای ٢ٗبسر
 ثؼذی ث٠ آٗٞصؽ ػذٕ ِٛبٟ سي

 ١ب دشٝسؽ خالهیز
 ٝاسدًشدٙ ٗجبحض ٢ٗبسسی دس ا١ذاف ًالٙ حٞصٟ

 ُٝٞ ُلز ٝ ثحض كضبی ایؼبد
 ٗخشٔق ١بی ػشك٠ دس عالة ٢ٗبسر ٗیضاٙ اسصیبثی

 ١ب حٞصٟ دس اػشؼذادیبثی
 دشٝسی ٛخج٠

 ١بی ػغح دٝ سخللی ًشدٙ دٝسٟ
 ٗـبسًز اػبسیذ ٝ عالة

 الصٕ دس ایٚ صٗی١٠ٜبی  اٛؼبٕ دظ١ٝؾ
 ٓضٕٝ سجییٚ ا١٘یز ایٚ اٗش ثشای ٗؼئٞٓیٚ ٝ عالة

 آٗٞصی عالة دس ٗشًض ٗذیشیز ایؼبد ٗؼبٝٛز ٢ٗبسر
 ػب٠ٓ ث٠ دٝ ثخؾ آٗٞصؿی ٝ ٢ٗبسسی سوؼیٖ دٝسٟ دٜغ
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الگَیتثمیف

ال بؽاً ظا٫  ٔٞٓىم ال کارم اهاام واصاؾ٠ًىاو ایى الگى قا ال باب جباكک و ه٩ها
ظ٫ قا ؾق هىقؾ يه . ظٕكت ؾق قواله ظ٭ى٬ی ال٥ّیك قواله ظ٭ى٬ی بكگك٨حه ٌؿه اوث

هُ Eظ٫ ال٥ّیك بكهی ٌ٘اقيؿ و وه هىقؾ اول ٌاهل  ُ٘ ١لی ر٭ی٩ُُه و ج  ظ٘حُه و ج  ك   ٨D; باٌؿ هی 
 که ؾاقای ه٩اهین ٠٘ی٭ی اوث.

آو هن آهىلي و جكبیث ها ج١لین و جر٭ی٧ قا به یک ه١ًا و  ها و ٌكض ه١٘ىاًل ؾق جكش٘ه
جك ؾاقؾ و ه٭ؿم بك ج١لین ٌاؿه  ايؿ. ؾق ظالی که جر٭ی٧، ه٩هىهی بىیاق وویٟ ؾق يٝك گك٨حه

٭٧ به ه١ًای  و قشٌل ذ٭ا٧ٌ  >D فعله و ء الؼي إدران في الحذقEاوث. جر٭ی٧ ال هاؾه الر 
 و ؾقک ؾق ـکااوت و ههااقت و به ه١ًای هكؾ هاهك و ظاـ٪ اوث. په ه٩هىم آو چیكگای

   .گىیًؿهی ظاـ٪ پمٌک ٬ىی و هىلٗ پمٌک به لفا و اوث ١٨ل ايصام
جاىاو اِاٙرظًا  ٧ قا هاییابكاوان آينه به لعاٚ ل٥ث ًٌاوی بكقوای ٌاؿ، جر٭

کكؾو  هىلط ـکاوت و لیكکی و ههاقت و هًك و ؾايً به قا آهىليؿه ٘ىق ه١ًا کكؾ که ایى
آهاىلی و  هىاهعحًا به ه١ًاای، ٨كهًاگبه ٘ىق که به پیكولی هًحهی ٌىؾ. لفا جر٭ی٧ قا 

 گیكین. آهىلی ؾق يٝك هی ههاقت
 الگىی جر٭ی٧ وه ٔلٟ اِلی ؾاقؾ:

 Fهح٥یكهای شىهكی و هاهیحی -1
 Fهح٥یكهای واؼحاقی و ٌکلی -2
 .هح٥یكهای وٙط بًؿی -3

 ضلن اول: هحغیزهای جىهزی و هاهیحی

ّبي   َلاَل ٨Eكهایًؿ:  باٌؿ که هی ایى ٔلٟ هبحًی بك قوایث يبىی هی ًَّ  آلّعٓلیُن  ّإيََّما ؽ ال
ٓو  ُهٓحَکَمةِ  آَیةِ  َذاَلَذةِ 

َ
یَضةِ  أ ٓو  َعاّدَلةِ  َفّز

َ
ةِ  أ ًَّ  =.D َفٓضل َفُهَى  َخاَلُهىَّ  َها َو  َلاّئَمةِ  ُط

                                                
 .:A>، َ <:<;ظىى بى ٠لی ابى ١ٌبه ظكايی، جع٧ ال١٭ىل ٠ى آل قوىل، ٠لی اکبك ٩٤اقی، ٬ن، شاه١ه هؿقویى،  .;
 .=A;٪، َ  >;<;ظىیى بى هع٘ؿ قا٤ب ا٩ِهايی، ه٩كؾات ال٩اٚ ٬كآو، اول، بیكوت، ؾاقال٭لن،  .>
 .@A، َ ;، زC><;هع٘ؿ بى ی١٭ىب کلیًی، الکا٨ی، ٬ن، ؾاقالعؿید،  .=



  6<5   ٠لىم اشح٘ا٠یویژه ، 1441بهاق ، 49ٌ٘اقه  ٨ّلًاهه 

ؾق ج٩ىیك ایى قوایث ٤الب ٌاقظاو و بمقگاو آیه هعک٘اه قا هىاالل کرهای و ا٠ح٭ااؾی، 
 ايؿ. و وًه ٬ال٘ه قا هباظد اؼر٬ی و جهفیب ي٩ه ؾايىحه ٨كیٕه ٠اؾله قا ٠لن ٌكایٟ و اظکام

 باٌؿ. ؾق الگىی جر٭ی٧ هح٥یكهای هاهیحی و شىهكی ٌاهل ٠٭ایؿ، اظکام و اؼر٪ هی
 ضلن دوم: هحغیزهای طاخحاری و ػکلی

ؾق ٔلٟ ؾوم الگىی جر٭ی٧، هباظد هكبىٖ به هعحىا، وااؼحاق و هعّاىل هٙاكض 
 گكؾؾ. هی

هاای ؾقون  هباظری اوث که بایؿ باه هاك یاک ال وك٨ّال هعحىا: هكاؾ ال هعحىا،
 ٨ه ٌىؾ یا ج٥ییكاجی ؾق آو ایصاؾ گكؾؾ یا شؿاگايه آهىلي ؾاؾه ٌىؾ.أا

قوؿ، هًٝىق ال واؼحاق  واؼحاق: ب١ؿ ال هٍؽُ ٌؿو هعحىا، يىبث به واؼحاق هی
ی كاجی اوث که ٌکل هًابٟ ؾقوی، يىٞ اقاله آهىلي ٔهرل بكگماقی کاقگاهی، ٠ااؾج٥یی

باٌؿ که هًصك به ج٥ییكاجی  ...ٓ و هايًؿ آو هیكياهه بىؾو، يٝكی، ٠٘لی، بالؾیؿ،یا ٨ى٪ ب
و هعیٙای  آوقی ٨اىهای  ٌىؾ. ه٘نًیى جهیه لیكواؼث شملی ؾق واؼحاق آهىلي هی

 گكؾؾ. ؾق بؽً واؼحاق ه١یى هی

 ٔا٘ى وا١٬ای، ؾق هى١٬یاث که اوااث ايىاااو ؾق جىايایی يى٠ی هعّىل: ههاقت
 هًصاك Dجىلیاؿ و آ٨كیًٍاگكیE و ٠٘لای کٍا٧ باه ههاقت، هىٔىٞ با ٠٘لی یكیؾقگ
 . اوث ٌهىؾی و جؿقیصی یاؾگیكی ظاِل جىايایی ایى. ٌىؾ هی

 ضلن طىم: هحغیزهای ططح بًذی

ؾق ٔلٟ وىم، ٘لبه ؼىاهك قا ؾق پًس وال ه١٘ىل وٙط ؾو، به واه بؽاً یاا قجباه 
والی و اوحؽكاز ٌاؿه ال  ط بىهیکًؿ. ایى وه وٙ ج٭ىین هی جىلٗو  جىايایی، آًٌایی
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باكای کىاب ههااقت پاًس  ;باٌؿ. اوحىاقت ؾقی٩ىن ای ؾقی٩ىن هی هؿل پًس هكظله
 Aؾهؿ. اقاله هی @و ؼبكگی ?، کاقؾايی<، ٌایىحگی=، هبحؿی پیٍك٨حه>هكظله هبحؿی

پاًس  ؾقی٩اىن آهاىلی ههاقتای  بًؿی هؿل پًس هكظله ؾق هؿل جر٭ی٧ بكای وٙط
قا ؾق واه  هحؽُّ -5و  هاهك -4،هحبعك -3، پیٍك٨حه هبحؿی -2، هبحؿی -٠1ًىاو 

 ٠ًىاو لیك ؼرِه کكؾین:
 آًٌایی: که ج٭كیبًا ه١اؾل ه٘او هبحؿی و هبحؿی پیٍك٨حه اوث. -1

 جىايایی: ه١اؾل هحبعك و هاهك ؾق هؿل ؾقی٩ىن اوث. -2

 جىلٗ: ه١اؾل ه٩هىم هحؽُّ ؾق ؾقی٩ىن اوث. -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ا٨مایی جر٭ی٧ ؾوقي٘ای الگىی ههاقت -4-3ي٘ىؾاق 

                                                
1. Stuart E. Dreyfus. 
2. Novice. 
3. Advanced Beginner. 
4. Competence. 
5. Proficiency. 
6. Expertise. 
7. Stuart E.Dreyfus, The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition, BULLETIN OF 
SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY, Vol. 24, No. 3, June 2004, pp 177-179. 

ٗشـیش١بی 
ػ١ٞشی آِٞی 

 سظویق

 3 2 1 ػوبیذ

4 
5 6 

 احٌبٕ

 7 8 9 اخالم

ٗشـیش١بی ؿٌٔی آِٞی 
 ٗحشٞا ٗحلّٞ ػبخشبس سظویق

 آؿٜبیی

 سٞاٛبیی

 سؼٔظ

ثٜذی ٗشـیش١بی ػغح
 آِٞی سظویق
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 .ا٨مایی جر٭ی٧ گايه الگىی ههاقت 27ؾوقي٘ای قاهبكؾهای  -9-3شؿول 

 
عمبیذاحکبماخالق

 ٗحلّٞ ػبخشبس ٗحشٞا ٗحلّٞ ػبخشبس ٗحشٞا ٗحلّٞ ػبخشبس ٗحشٞا

ی
آؿٜبی
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 يکات هكبىٖ به الگىی جر٭ی٧:

ی هاا وك٨ّالؾهؿ، بلکه با ظ٩اٛ  ایى الگى، ؾقون ١٨لی قا ج٥ییك بًیاؾیى ي٘ی -1
 ليؿ. ١٨لی، ههاقت قا به بٙى ظىله آوقؾه و با ه٘ه ؾقون گكه هی

 .گیكؾ هی ٌکل یکؿیگك با آيها ؾاؾو اقجباٖ و  گايه وه هح٥یكهای بیاو باایى الگى  -2

واله وٙط ؾو، وٙط هبحؿی هكباىٖ باه ؾو واال اول با ؾق يٝك گك٨حه ؾوقه پًس -3
كبىٖ باه واال هكبىٖ به وال وىم و چهاقم و وٙط هحؽُّ ه٘لبگی، وٙط هحبعك 

 باٌؿ. پًصن ؾوقه وٙط ؾو هی

هاای ٠رهاه وایؿ  ایى الگى، به لعاٚ الگىیی و واؼحاقی، هًب١د ال يىٞ اقاله -4
 باٌؿ. هًیكالؿیى ظىیًی الهاٌ٘ی هی

جاىاو باكای هاك یاک ال  قاهبكؾ اواث، های 27با اوح٩اؾه ال ایى الگى که ٌاهل  -5
-ی ههاااقجی ٔجبلیاا٣، جااؿقیه، پااژوهً، پاوااؽگىیی ؾیًاای، اقجبااا٘یهااا لوك٨ّاا

اشح٘ا٠ی، هؿیكیحیٓ و ؾق وٙىض هؽحل٧ ٔهبحؿی، هحبعك، هحؽُّٓ اقالاه قاهکااق 
ٔجىلیؿ هعحىای ٠٭ایؿ بكای ٘رب  25ؾاؾ. هرًر یک قاهکاق اشكایی بكای قاهبكؾ ٌ٘اقه 

٨بک ٔههاقت اقاله ٨لىا٩ه هحؽُّٓ ؾق لهیًه جبلی٣ یا جؿقیه بكای کىؾکاو، آهىلي 
 جىايؿ باٌؿ. بكای کىؾکاوٓ هی

ی هاا ههااقتایى هعّىل هبحًی بك هح٥یك شىهكی ٠ٔ٭ایؿ، اظکام، اؼر٪ٓ و  -6
اشح٘ا٠ی، هاؿیكیحیٓ -هىقؾ يیال ٔجبلی٣، جؿقیه، پژوهً، پاوؽگىیی ؾیًی، اقجبا٘ی

قواايه، ، های اقاله، جىلیؿ، پژوهً و وٙط ٘لبه ٔهبحؿی، هحبعك، هحؽُّٓ ؾق ٬الب
کًؿ باه جىاياایی کاه يحیصاه ههااقت  گكؾؾ. ایى هئل٩ه ک٘ک هی ایصاؾ گكوه، ... اقاله هی

 گكؾؾ. و ج٘كیى هلکه هی اوث و با اوح٘كاق

 و يٝاكی ٠٭ال اقجبااٖ يعاىه ال آهىلی ياٌاای ههاقت ؾق ؾايً ٜهىق هکايیمم -7
 پااكؾالؾ، هی کلیات اؾقاک به يٝكی کااه ٠٭ل های یا٨حه آو ٘ی که اوااث ٠٘لی ٠٭ل
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 ;.ؿباٌاا هی ٠٘ل وااىی به هؿایث آيها و ٠٘لی ٠٭ل شملاای های اؾقاک بكای هبًایی
های ٠٭ل يٝكی کاه ؾق ظاىله آهاىلي ؾاؾه  ایى الگى ؾق ظ٭ی٭ث به ؾيبال کٍايؿو یا٨حه

 باٌؿ. ٌىؾ به ِعًه ٠٘ل هی هی

 .ؿ اوثهبحًی بك هؿل آهىلي ج١اهلی اوث که ؾق هكم آهىلٌی هىقؾ جاکی -8

 هبحًی بك هعحىای اِیل اورهی اوث -9

 گايه الگىی جرمیف >8طاسی راهبزدهای  راهکارهای عملیاجی

هاای  قاهبكؾ کلی بكای کاقبىث ههاقت ؾق ٨كایًؿ آهىلي ظاىله 27الگىی جر٭ی٧ 
٠ل٘یه ؼىاهكاو بیاو کكؾ. بكای ایى قاهبكؾها، قاهکاقهایی ٠٘لیاجی بایؿ جؿاقک ؾیؿ کاه 

گكؾؾ. ایى قاهکاقها با اوح٩اؾه ال ٨كایًؿهای  ٨ّل بكؼی قاهکاقها اقاله هی ؾق اؾاهه ایى
 باٌؿ: ه١٘ىل و ٬ابل اشكا ؾق ٨ٕاهای آهىلٌی ١٨لی هی

 هااِرض وك٨ّل -
 های کاقگاهیؾوقه -
 آهىلٌی:های کاقبىث جکًیک -

کاه باا  >های ههاقجی ًٌاؼحه ٌاؿه اواث جکًیک بكای آهىلي 344جاکًىو ظؿوؾ 
هاىقؾ کااقبكؾ بیٍاحكی  7هایی که هكجبٗ با هباظد ٘لبگی اواث  جىشه به يىٞ ههاقت

، ٌابیه A، ای٩اای ي٭اً@، یااؾگیكی ؾق کااق?، کاقگاهی<، ٘ى٨او ه٥می=ؾاقؾ: وؽًكايی
 C.، یاؾگیكی ؾق کًاق یکؿیگكBوالی

                                                
ؾ دس ٢ٗبسر6 ی ٝ ث٢ٜبص ٗشػبٛی، ػبیِبٟ دٛا ٝٛا  .>=، ف 9<68، سبثؼشبٙ 85آٗٞصی، سا١جشد كش١َٜ، ؿ٘بسٟ  . ؿ٢یٚ ایش

ٗحٞسی دس آٗٞصؽ ًبسًٜبٙ ٛیش١ٝبی ٗؼٔح، اٛشـبسار داٛـِبٟ ٝ دظ١ٝـرِبٟ ػربٓی    هبٛؼی، ١٘بیؾ ٢ٗبسر. ٗلغلی 7
 .689، ف ><68دكبع ٗٔی ٝ سحویوبر سا١جشدی، اّٝ، 

3. Lecture. 
4. Brain Storming. 
5. Workshop. 
6. Action Learning. 
7. Role Play. 
8. Simulation. 
9. Instruction. 
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 پاطخ به یک ػبهه

ّال و لهااو ٌىؾ ایى اوث که با وشاىؾ ایاى ه٘اه وك٨ ای که هٙكض هی یک ٌبهه
 باٌؿ؟ واله، ؾیگك ٨كِحی بكای اقاله هباظد ههاقجی ي٘ی پًس

جىاو به وىال پاوػ گ٩ث. يؽىث، باا بااليگكی و ظاف٦ بكؼای ال  ال ؾو هًٝك هی
ٌىؾ. ؾوم، اگك با أا٨ه ٌؿو یک  ؾقون که ٔكوقت ک٘حكی ؾاقيؿ ایى هٍکل ظل هی

ا٨اموؾ، أاا٨ه ٌاؿو ایاى جىاو به اذكبؽٍی ٘رب به هیماو ٬ابال جاىشهی  وال هی يین
 باٌؿ. وال يه جًها ه٩یؿ، بلکه ٔكوقی هی يین

 بًذی ایى الگى جمن

وشهی جر٭ی٧ بایىحی يؽىث باا  های ههاقجی ؾق الگى وه ٌؿو آهىلي بكای يهاؾیًه
گكایی ِىقت گیكؾ و بكای ه٭ابلاه باا  ها و ي٭اٖ ٬ىت بالهًهؿوی جعىل ج٭ىیث ٨كِث

ٌىيؿ، ابحؿا آيها قا ٌاًاؼث  اوث که هايٟ ال جع٭٫ هیهایی  ها که به هرابه آویب جهؿیؿ
 گكا ایصاؾ کكؾ. ای بال هن با قویکكؾ جعىل قیمی ه٭ابله و بكای هك یک يیم بكياهه

قوااؿ بالههًؿواای واااؼحاق آهىلٌاای ه٘ااكاه بااا ج٭ىیااث ٨كایًااؿهای  بااه يٝااك هاای
ق ٠یى ظال جكیى و ؾ ای، یکی ال اواوی جىايً٘ؿوال و جىشه به يیالهای هعیٙی و هًٙ٭ه

جكیى ا٬ؿاهاجی اوث که ظىله ٠ل٘یاه ؼاىاهكاو بایىاحی وقوؾی شاؿی ؾاٌاحه  ٔكوقی
های اشح٘ا٠ی و ٨كهًگی بحىايؿ به یک بالیگك اِالی و جاذیكگافاق  باٌؿ جا ؾق کًٍگكی

با٬ی ب٘ايؿ وگكيه با ایى وك٠ث جعاىالت اشح٘اا٠ی ؾق بىاحكهای ههااقت پایاه هايًاؿ 
 ؾوق ال ايحٝاق يیىث. ٨ٕای هصالی به ظاٌیه قايؿه ٌؿو
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 .1363هٖ،ٗذسػیٚ،جبٗؼ٠ؿلبسی،اًجشػٔیسػّٞ،آّػٚآؼوّٞتحقػٔی،ثٚاثٚؿؼج٠حشاٛی،حؼٚ .1

آٜـوشٓٔغجبػو٠آلٌوشداسجٔذ،ثیوشٝت،15ٗیشداٗبدی،آذیٚج٘بّآؼشة،ٓؼبٌٙٗشٕ،ثٚاثٜٚٗظٞس،ٗح٘ذ .2
 .م1414ٝآتٞصیغ،
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1380. 
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 .1384حبجیًشی٘ی،ػجبػؼٔیٝسِٛشیض،حؼٚ،ٗذیشیتٜٗبثغاٛؼبٛی،ت٢شاٙ،ؿشًتچبحٝٛـشثبصسُبٛی، .7
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 .م1414كیٜی،ٗح٘ٞداػ٘بػیْ،آٌٜ٘ضآؼشثیآ٘ؼبكش،ثیشٝت،ٌٗتج٠ٓجٜبٙٛبؿشٝٙ،اّٝ .12
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 .228ف2م،ج1415جٔذ،ثیشٝت،داسآٌتتآؼٔ٘ی4،٠كیشٝصآثبدی،ٗح٘ذثٚیؼوٞة،آوبٗٞعآ٘حیظ، .15

.1429داسآحذیج،هٖ،جٔذ،15آٌبكی،ًٔیٜی،یؼوٞةثٚٗح٘ذ .16
.1369،تشج٠٘ٗلغلٞی،ت٢شاٙ،ًتبةكشٝؿیػٔ٘ی٠اػالٗی٠،،اكّٞآٌبكیًٔیٜی،ٗح٘ذثٚیؼوٞة .17
 .17ٝ24ٗغ٢شی،ٗشتضی،ٗج٘ٞػ٠آحبس،اٛتـبساتكذسا،ج(ػال٠ٗؿ٢یذ) .18

 .1391ت٢شاٙاٛتـبساتاٗیشًجیش،،كش١َٜكبسػیٗؼیٚ،ٗح٘ذ، .19

سآٗٞصؽًبسًٜبٙٛیش١ٝبیٗؼٔح،چبحاّٝ،ت٢شاٙ،اٛتـبساتٗحٞسیدج٘ؼیاصٛٞیؼٜذُبٙ،١٘بیؾ٢ٗبست .20
 .1397داٛـِبٟٝپظ١ٝـِبٟػبٓیدكبعٗٔی،
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28. https://www.etymonline.com
 ١http://public.whc.irبیػٔ٘ی٠خٞا١شاٙث٠ٛـبٛیتبسٛ٘بیٗشًضٗذیشیتحٞصٟ .29
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ّبهصبحجِ

 .(ٗذسعحٞصٟ،ٗؼبٝٙپظ١ٝؾٗذسعػٔ٘ی٠)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛآصادی .1

 .(اػتبدداٛـِبٟ)ٗلبحج٠ثبدًتشٗشیٖاسدثیٔی .2

 .(ًالٕاػالٗی4ٗذسعحٞصٟ،اسؿذًالٕاصداٛـِبٟت٢شاٙ،ػغح)اػذیٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛثٜی .3

 .(ٗذسعادثیبتػشة)تٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛثیب .4

 .(ٗذسعًالٕٝكٔؼل٠)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛحیذسی .5

 .(ٗذسعحٞصٟ،ٗشثیٝػخٜشاٙ،ًٝیْدادُؼتشی)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛخذإ .6
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 .(ٗذسعحٞصٟ)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛسحی٘ی .7

 .(ٗذسعحٞصٟ،كؼبّاجت٘بػی)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛػیلی .8

 .(ٗذیشٗٞػؼ٠آٗٞصؽػبٓیثبٛٞٗجت٢ذٟاٗیٚاكل٢بٙ)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛهبػٖپٞس .9
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حوٞصٟٗذسع،ٗجٔؾٝٗـبٝسحٞصٟ،ػغحچ٢بسٗؼبسفهوشآٙثوبت٘شًوضثوش)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛٗبصاسچی .11
 .(خبٛٞادٟدسهشآٙ،ًبسؿٜبػیاسؿذسٝاٛـٜبػی

 .(ٗذسعحٞصٟ،دًتشیتلؼیش)ٗلبحج٠ثبػشًبسخبٖٛٗب١شٝصادٟ .12

 .(ٗذسعحٞصٟ)ٗلبحج٠ثبحجتاالػالٕٗخذٕٝ .13

.(ٗذسعحٞصٟ)ٗلبحج٠ثبحجتاالػال١ٕبؿ٘یجضی .14
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