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 چکيذُ
جّزَ ةَ  ؽانیاز ٌؼؼ ى ییقكو اةحغا َیپا یکحب درؿ یىضحّا میجضه ُغف پژوُف صاضؼ

ىٍاةؽ  یاؿث. زاىؿَ آىارا ىضحّ میةَ روش جضه وی فیپژوُف از ٌّع ک اؿث. یٍُؼ ثیجؼة

َ کحب درؿی پای یآىار ٌيٌَّ ةاقغ و یىؿحتؼ ى یؾهي یُا ىؼةّط قاىم ىلاالت و کحاب

قغه  اؿحفادهی ؼیجفـ میدادُا از روش جضه میو جضه َیجسؽ یاٌحعاب و ةؼا قكو اةحغایی

کَ ُؼ ىّنفَ آن ظّد  ؼدیگ  یرا در ةؼ ى جؼةیث ٍُؼی یىّنفَ امهپٍر صاضؼ  پژوُفث. اؿ

جّنیغ ىضنّل  ىّنفَ ،دُغ یٌكان ى ةغؿث آىغه ریٌحا و ةاقغ دارای پٍر زیؼ ىّنفَ ىی

اظحناص  را ةَ ظّد جؼةیث ٍُؼی یُا درمغ از ىّنفَ 44.33 یاٌفؼاو ًیكحؼیةا ة ٍُؼی

 8..2صغود  یؿِي یفؼاواٌ ًیةا کيحؼ ٍُؼ جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍاییىّنفَ  و داده

ُای ارجتاط ةا ظتیؿث، زیتایی قٍاؿی و ٌلغ  ىّنفَ قّد. یُا را قاىم ى درمغ از ىّنفَ

رمغ ؿَ ىّنفَ دیگؼ جؼةیث ٍُؼی ىضـّب د 82.47 و 71..4 ، 44.24ٍُؼی ةَ جؼجیب ةا 

 قٌّغ. ىی
 .جضهیم ىضحّا، جؼةیث، ٍُؼ، جؼةیث ٍُؼی، پایَ قكو اةحغایی :ٍاشگاى کليذي
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 هقذهِ

ظالق کالىی و غیؼکالىی ارجتاظی، جفكؼ  ُای اؾحياد و ٌیؽ ىِارت ُای ىٍؿعف، كاةم زّاىؽ ٌیازىٍغ قِؼوٌغاٌی ةؼظّردار از ُّش

ُای قعنی یاد قغه از ظؼیق فؼایٍغ  ٌـتث ةَ جٍّع فؼٍُگی اؿث. دؿحیاةی ةَ كاةهیث ىیان فؼٍُگی و جؿِغ ُيغالٌَاٌحلادی و جعیهی، فِو 

(. ىكاجب گٌّاگّن فكؼی، ؿیاؿی و اؾحلادی، ٍُؼ را ةَ ىٍؽنَ 4431)نؼکیان و  ُيكاران،پػیؼ اؿث ُای ٍُؼی اىكان و کارةـث زةان یادگیؼی

ای اؿث کَ اوكات  رغو ایً جنّر رایر کَ ٍُؼ فلط وؿیهَ اٌغ. ؾهی یو و ىؿارف ىعحهف در زاىؿَ داٌـحَای کارآىغ زِث جّؿؿَ ىفاُ وؿیهَ

ُػا گؼایف  اٌغ، ىؽ ٌؼؼان ُو ةؼ آن جاکیغ کؼده و ؿؿی در جذتیث و جؿيیق ایً جنّر و اٌغیكَ داقحَ ای از ماصب کٍغ و ؾغه فؼاغث را پؼ ىی

ُاؿث و ٌَ مؼفا  ظتیؿی و زیتایی ُای ٍُؼی دال ةؼ ایً اؿث کَ ٍُؼ، ٌَ ىعحل ةؿضی از اٌـان ُای ُا ةَ زیتایی اؾو از زیتایی اٌـان

اظحناص ةَ اوكات فؼاغث دارد. از ایً رو ضؼورت دارد کَ ٍُؼ و زیتایی قٍاؿی از صاقیَ ةَ ىحً آىغه و ارزش و امانث واكؿی و درظّد 

 (4438یاةغ)رضایی،

کَ در ةؼگیؼٌغه ةعف ىِيی از اُغاف ایً « جؼةیث ٍُؼی»دارای کارکؼدُای ىحفاوجی اؿث و  ای ٌِاد آىّزش و پؼورش در ُؼ زاىؿَ

اُغاف آىّزش و پؼورش، قٍاظث  ًیجؼ از ىِو(. 4438ةاقغ)ؾؽیؽی، ٌِاد اؿث، از زيهَ کارکؼدُای ةا اُيیث آىّزش و پؼورش ىی

 انیة ارجتاط فكؼ هَیٍُؼی وؿ ُای ثی. فؿانةاقغ یاةؿاد ىعحهف رقغ ىدر  یىِارت کاف سادیو ا ُا آندن آىّزان، قكّفا ٌيّ اؿحؿغادُای داٌف

 ًیافؼاد ةَ کار ةؼد. ا یو ازحياؾ یؾاظف ،یؾلالٌیث ةؼكؼار کؼد و آن را ةؼای جؼة گؼانیارجتاط ىؤدؼی ةا د جّان یآن ى قیاز ظؼ ًیاؿث ةٍاةؼا

 (. 4434سی اوکؼکایی و رؿحگارپّر،)ؿّرجیگؼدد یفؼدی ى جسارب افكار، اصـاؿات الت،یاىؼ ىّزب ةؼوز جيا

جلّیث  یىٍاؿب ةؼا یآىّزان از ظؼیق ایساد ىضیع فعؼت داٌف یدرمغد قكّفای یٍُؼ یا ُيان جؼةیث ٍُؼ یةؼٌاىَ درؿ رویكؼد

اقیا و  یقٍاظح یو اةؿاد زیتای ُا یآىّزان ٌـتث ةَ ویژگ ٌِفحَ ُّش و جفكؼ و افؽایف صـاؿیث داٌف یُا صّاس، جعیم، ظالكیث، ػؼفیث

ٍُؼىٍغاٌَ  یُا ُا و صـاؿیث درمغد پؼورش دادن و قكّفا ؿاظحً كاةهیث یاز ظؼیق جؼةیث ٍُؼ ٍُؼىعحهف اؿث. درس  یُا پغیغه

 یکَ چگٌَّ ةتیٍٍغ، ةكٌٍّغ، ارجتاط ةؼكؼار ؿازٌغ و درزِث رقغ و کيال صؼکث کٍٍغ. در جؼةیث ٍُؼ دُغ یآىّزان اؿث و ةَ آٌِا یاد ى داٌف

 ،یٍُؼ یو ازؼا یةیان و اةؼاز ٍُؼىٍغاٌَ، ظؼاص یُا ُا ةا قیّه رقغ ظالكیث و جعیم کّدکان، آقٍا کؼدن آن یساد قؼایط الزم ةؼاؾالوه ةؼ ای

و  ّرپو ارزقيٍغ قيؼدن آٌِا ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث)راد یاز ٍُؼىٍغان و آدار ٍُؼ یاز ٍُؼ و جاریط آن، كغرداٌ یکـب آگاُ

درٌؼؼگؼفحَ قغه اؿث. رویكؼد « رویكـؼد جؼةیـث ٍُـؼی دیـیپهیً ىضّر»رویكؼدُای ىعحهف جؼةیث ٍُـؼی،  ىیان از. (4434ُيكاران،

دیـیپهیً ىضّر در آىّزش ٍُؼ ةـؼ ایـً فـؼض، اؿـحّار اؿث کَ ٍُؼ دارای قأن و ىٍؽنث دیـیپهیٍی اؿـث نـػا ةایغ ةَ ؾٍّان یك ىاده یا 

 .(4438،یو ىِؼىضيغ انیه قّد)کىّضّع درؿی ىـحلم در ةؼٌاىَ درؿی گٍساٌغ

-3 ،یٍُؼ جّنیغ ىضنّل-4 ،یقٍاؿ یزیتای-8ارجتاط ةا ظتیؿث، -4جفكیك کؼد4  جّان یى یرا ةَ پٍر ىّضّع که یجؼةیث ٍُؼ

 یاز آٌسا کَ اىؼوزه در ىغارس و ىؼاکؽ آىّزق. (4434و ُيكاران،  ّرپ)رادیٌلغ ٍُؼ-1و جاریط ٍُؼ ایؼان،  یةا ىیؼاث فؼٍُگ یآقٍای

ؾتارت دیگؼ ةا  ةَ ـث؛ٌی ةؼظّردار ای قایـحَ و ىٍاؿب زایگاه از ٍُؼ درؿی، ُای ةؼٌاىَ در و ّدق ٌيی گؼفحَ ٍُؼی ةَ زغ ثجؼةی کكّرىان

جضهیم ىضحّای کحب پایَ  پژوُف ؿؿی قغه اؿث کَ ةا ایًدر  کٌٍّی، ؼایطٍُؼی در ق ثیكاةم جّزَ جؼة ُای ثیجّزَ ةَ غفهث از ػؼف

جؼ  ُای جؼةیث ٍُؼی )کَ در ةاال ذکؼ قغ( در ایً کحب ىكعل قّد جا ىسؼیان آىّزقی ةا دیغی روقً ان جّزَ ةَ ىّنفَقكو اةحغایی ىیؽ

 ةَ جؼةیث ٍُؼی داٌف آىّزان ةپؼدازٌغ. 

 

 هثاًی ًظري پصٍّص

 ترتيت
 Educationژه ىؿادل کهيَ جؼةیث در نغث ةَ ىؿٍی ٌكّ و ٌيا دادن، زیاد کؼدن، ةؼکكیغن و ىؼغّب یا كیيحی ؿاظحً اؿث. ایً وا

رود و ىؿٍایف ةار  کَ کارةؼد گـحؼده دارد و در ىّرد صیّاٌات ُو ةَ کار ىی Educareدو ریكَ دارد. یكی  Educationاٌغ  اؿث. گفحَ

قّد اىا  ةؼده ىیآوردن، قكم دادن  از ةیؼون جغػیَ و پؼوردن اؿث. و دیگؼ ىفِّم جؼةیث اگؼ چَ ةؿضی ىّاكؽ ةَ غهط ةؼای غیؼ اٌـان ةَ کار 

كَ ارزش آٌـث کَ  آن را جٍِا در ىؿٍای دكیلی کَ ٌكان دٍُغه جضّل اٌـاٌی اؿث ةَ کار ةؼیو. در ایً ىؿٍا ىٍؼّر از جؼةیث اٌـاٌی یؿٍی ایٍ

فِّم ةیّنّژیك، ةَ ؿازد جّزَ کٍیو. و او را از صغ آدىی زاده، ى ُایی کَ او را در ىیان ىّزّدات ىحيایؼ و ىيحاز ىی ةَ گُّؼ اٌـاٌی و ارزش

 (.4438ؿّی اٌـان اقؼف ىعهّكات ةككاٌیو)ىِغیان،

 

 ٌّر
ٌؼ یا ٌؼه ةَ  و ةؼ آن ىحؼجب اؿث یٌیك و ُؼ چیؽ ظّب کَ فضایم و کياالج ىؿٍای ةَ ؿّ کهيَ نفغ ٍُؼ در زةان ؿاٌـكؼیث از دو

و ٌیك و از مفات  ظّبی قكم ٌُّؼ آىغه کَ ةَ ىؿٍاقغه و در اوؿحا ةَ  یزن و ىؼد جككیم قغه اؿث. ایً واژه وارد زةان فارؿ یىؿٍا
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کيال و  یکاىم و فؼزاٌَ و ُو ةَ ىؿٍا اٌـانی ةَ مّرت ٍُؼ و ةَ ىؿٍا ،اؿالىی دوره و پؾ از آن در یىیاٌَ یا پَِهَّ یاُّراىؽداؿث. در فارؿ

)رادپّر و اؿث یل، کیاؿث، فؼاؿث و زیؼککيا فضیهث، ؾهو، ىؿؼفث، داٌف، فضم، ىؿٍای ةَ ٍُؼ دُعغا ٌاىَفضیهث آىغه اؿث. در نغث 

 (.4434ُيكاران،

 

 ترتيت ٌّري
ةَ  «ٍُؼی ثیجؼة»اؿث.  یىحؼة ثیةؼ اؿاس اةؿاد وزّدی قعن ثیاز اٌّاع جؼة یكیٍُؼی  ثیدارد و جؼة یگٌّاگٌّ ُای ویجلـ ثیجؼة

و  یٍیة ؽیو رقغ ج فیافؽا ٍغیٍُؼی ةَ فؼا ثیجؼةاؿث.  یؼاىٌّیپ ُای غهیاز پغ تاقٍاؿاٌَیُای ز اٌّاع ٍُؼُای ىعحهف و زٍتَ ؼییکارگ

کارکؼدُای  ًیجؼ ٍُؼی از ىِو ثی. جؼةقّد یٍُؼی گفحَ ى ُای ثیكاةه ییو قكّفا ُا غهیپغ و ایاق یقٍاؿ ییتایفؼد ٌـتث ةَ ز ثیصـاؿ

ٌّآوری،  ةؼوز ای ىاٌٍغ ؿازٌغه ایُ ٍَیو ةارورؿازی زى سادیکَ در ا قّد یى یکارکؼد از آٌسا ٌاق ًیا ثیاؿث. اُي كؼویپی ٌؼام آىّزق

. قگؼف دارد ؼییؿهّك فؼدی جأد در قیؾي ؼاتییجغ سادیؾّاظف و ا میپؼورش و جؿغ ،یُای فكؼی و قٍاظح رقغ ىِارت ث،یظالك

 وزّدی ایُ ثیو رقغ كاةه ًیٌّ ُای غهیا غیاظالؾات از ىٍاةؽ ىحٍّع و جّن ٌّغیپ ،یقٍاظح ُای فكؼی و ٌؼؼان ىؿحلغٌغ ةِتّد ىِارت ماصب

 (.4431)ىضنل،اةغی یى یٍُؼی جسه ثیجؼة ٍغیدر فؼا

 

 اّذاف ترتيت ٌّري
 زِث ىٍاؿب اةؽار و جِیۀ ُا روش قٍاظث ىّزب ٍُؼی جؼةیث در اُغاف ةیٍی پیف. ٌیـث ُغف ةغون ای آگاُاٌَ فؿانیث ُیچ اؿاؿاً

 ةؼای قاظنی ةَ دؿحیاةی و ىلنّد ةَ رؿیغن ةیكحؼ ةؼای ؼكجض و اٌگیؽه ایساد اىؼ، ایً ىحّنیان ُای فؿانیث ىیان ُياٍُگی ىّاٌؽ، رفؽ

 آدار ىعاظتان ؿالیق ةَ دُی قكم و ىعهّب ٍُؼ درك کٍٍغگان پؼورش جؼةیث ٍُؼی، ُغف. قّد ىی اىؼ ایً در ىّفلیث ىیؽان ؿٍسف

 جؼةیث ٍُؼی، صّزة در اؿحیک گٌَّ ُؼ. اؿث ٍُؼی ىحٍّع ىضنّالت ةا آگاُاٌَ ةؼظّرد و ٍُؼی آدار در ؿٍسف صـاؿیث ةعكی و ٍُؼی

 .(4431ىضنل، )قغ ظّاُغ ةیگاٌَ ىغوّن جّؿط ٍُؼی ُای ةـحَ رؿّخ ىّزب

 

 ٌّري ترتيت تر حاکن اصَل
قف ؿال و ؿً ورود ةَ ایً  ظّل دوره ٌعـث جؼةیث، زيِّری اؿالىی ایؼان ىعاةق ةا رٍُاىَ ٌؼام جؼةیث رؿيی و ؾيّىی در

و  انیک)امّل صاکو ةؼ جؼةیث ٍُؼی ؾتارجاٌغ از اؿث؛ ةؼ ُيـیً اؿاس، قغه درٌؼؼگؼفحَ ؿانگی 7 آغاز ؿال جيام یؿٍی 1 دوره،

 (44384 ،یىِؼىضيغ

 .گیؼد كؼار جّزَ ىّرد صّاس پؼورش ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث در. اول امم

 .قّد فؼاُو ظیال كّه و جعیم پؼورش اىكان ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث در. دوم امم

 .کٍغ فؼاُو ىحؼةیان را ةؼای رىؽگكایی و رىؽگػاری قایـحگی کـب اىكان ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث. ؿّم مما

 .قّد کـب جّؿط ىحؼةیان آن ةا ىؼجتط ُای قایـحگی ُيَ ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث در. چِارم امم

 .قّد جهلی ُيگاٌی و ؾيّىی ثجؼةی ىذاةَ ةَ ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث. پٍسو امم

 .کٍغ فؼاُو را ظالكیث و گؼی آفؼیٍف قؼایط و زىیٍَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث. قكو امم

 .آورد فؼاُو ىحؼةیان را در ٍُؼی جعنل و گؼایف زىیٍَ و ةاقغ ىٍؿعف ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث. ُفحو امم

 .قّد ىٍسؼ ىهی و زِاٌی ؿعش رد ىكحؼك ُای ُّیث جلّیث ةَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث. ُكحو امم

 .ةیاٌساىغ ای ىغرؿَ ای و ىٍعلَ ىضهی، ؿعّح در ىحؼةیان اظحنامی ُای ُّیث پؼورش ةَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث. ٌِو امم

 گیؼد. كؼار ىّردجّزَ درؿی ُای کم ةؼٌاىَ ةؼ صاکو روح و درؿی فؼا ةؼٌاىَ ىٍؽنَ ةَ ةایغ قٍاظحی زیتایی و ٍُؼی جؼةیث. دُو امم

 اؿث. آن ارزش اؿث، ٍُؼ وزَ ىحيایؽکٍٍغة آٌچَ. داقث جّزَ ٍُؼُا ىیان ىحيایؽکٍٍغه وزَ ةَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث در. زدُویا امم

 (8118)آیؽٌؼ، قّد جـِیم ٍُؼی ُّش رقغ جا کٍٍغ جالش ةایغ ٍُؼی جؼةیث ُای ةؼٌاىَ. دوازدُو امم

 کٍٍغ، جّنیغ رضایث ةعف جناویؼ دیغاری چگٌَّ ةیاىّزٌغ جا کٍغ کيك آىّزان داٌف ةَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث ةؼٌاىَ. ؿیؽدُو امم

 ةكٍاؿٍغ. را کٍغ ىی ایفا فؼٍُگ در ٍُؼ کَ ٌلكی دٍُغ، واکٍف ٌكان و کٍٍغ ٌگاه ةنؼی آدار ؿایؼ و ٍُؼی آدار ةَ چگٌَّ

 صحی و ىحفاوت قعنی، اةؿاد جا کٍغ کيك آىّزان داٌف ةَ ةایغ ٍُؼی جؼةیث. چِاردُو امم

 ةكٍاؿٍغ. را ىیكٍٍغ ظهق ظّد کَ آدارٍُؼی و ظّد ،فؼد ةَ ىٍضنؼ
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 کـب روزىؼه زٌغگی در را زیتایی قٍاظحی ىعحهف جسارب ةحّاٌٍغ آىّزان داٌف جا کٍغ جالش ةایغ ٍُؼی جؼةیث. پاٌؽدُو امم

 (.4431کٍٍغ)نؼکیان و ُيكاران،

 ًگاّی اجوالی تِ چٌذ رٍیکرد هختلف در ترتيت ٌّري

 در ٍُؼ. کٍغ ىی دارد، ىؿؼفی ظّیف ظالكاٌَ اةؼاز ةَ اظحناص کَ ای صّزه ؾٍّان ةَ مؼفاً را ٍُؼ ویكؼدر ایً  الف(رٍیکرد سٌتی:

 اصـاس، ةَ ةحّاٌغ پیكؼفحَ ةؼجؼ ؿعّح در جا فؼد، ی گؼایاٌَ آفؼیٍف ظالق و ُای ػؼفیث آزادؿازی ةؼای اؿث ىضيهی اٌغیكَ، ایً چارزّب

 آزادی رویكؼد ایً گفث جّان (. ىی4433کٍغ)ىِؼىضيغی، ىٍحلم دیگؼان ةَ و ةغُغ ظارزی رجیمّ یا فؼم ظّد ُای و اٌغیكَ جنّر ادراك،

 كاةم غیؼ قكم ةَ ٍُؼ گؼچَ کَ ةاورٌغ ایً ةؼ ؿٍحی رویكؼد ىٍحلغان اىا داٌغ ىی كعؿی آن نّازم از ٍُؼی جؼةیث در را آىّزان داٌف ىعهق

 درؿث آىّزان ةَ داٌف ىعهق ؾيم آزادی اؾعای ةا آن داٌـحً ةؼاةؼ شآىّز اىا اؿث ؾسیً ظالكاٌَ اػِار و ةا اةؼاز جككیكی

 (.4434و رؿحگارپّر، ییاوکؼکا یسیؿّرجٌیـث)

 ُای طیىض ًیو ُيچٍ یىعؼح قغ و ىّرد جّزَ فؼاوان ىضافم ؾهي( 4321) از دَُ كؼدیرو ًیا4 ب(رٍیکرد دیسيپليي هحَر

ىٍؼّر  ییُا در زىؼه جالش غیةا خیص ًیاز ا و ٌگؼد یىدیـیپهیً  كیؼ ةَ ؾٍّان داٌـث کَ ةَ ٍُ كؼدییرو ـثیكؼار گؼفث کَ ةا یآىّزق

 و كهيؼو كیٍُؼی را ةَ ؾٍّان  ثیجؼة كؼد،یرو ًیاؿحفاده از واژه در ا .داٌٍغ یٌگاه ةَ آن ى ىؼُّن ٍُؼ را یـحگیو قا ثیقّد کَ اصؼاز مالص

ای از  واژه اول دالنث ةؼ ىسيّؾَ ًیکَ ا ؼایز کٍغ یى یىؿؼف ةاقغ، یه ىقغ فیجؿؼ ییىؼز ىضحّا و ظاص کَ دارای چارچّب و صغ یىؿؼفح

 دارای ٍكَیو ؿّم ا کٍغ یصّزه را ةَ ذًُ ىحتادر ى ًیدر ا یو ؾيهكؼد جعنن ىعانؿَ دارد. دوم، افحَی داٌف ىضحّای ىغون و ؿازىان

 (.4433) ىِؼىضيغی،کٍغ یى میو جـِ ىيكً ارگاٌَ راُای چِ از صّزه كیکَ کكف و ىعانؿَ ُؼ  ةاقغ یى ژهیُای و از روش ای ىسيّؾَ

ؿاظث  ةَ ُای ؾيهی ىؼةّط و ىِارت ُا ثیٍُؼی ىحّزَ كاةه ثیامهی جؼة ؼییدر ایً رویكؼد، زِث گ ج(رٍیکرد تَليذ هحَر:

 رو، ایً از. ثو امهی اؿ ٍُؼی ىفِّم ىضّری غیجّن یای ؾتارت دیگؼ، در ایً رویكؼد، آفؼیٍف ٍُؼ ُای ٍُؼی اؿث. ةَ آفؼیٍف آدار و پغیغه

 كؼار کَ ىّرد جّزَ ؽیزیتایی قٍاظحی را ٌ کارکؼدی ُای ثیُا و كاةه ةحّاٌغ ىِارت کَ اؿث یةعكادؼ  دارای گاه آن ٍُؼ درؿی ُای ةؼٌاىَ

 (.4431)فالصی و ُيكاران،وزّد آورد آىّزان ةَ در داٌف ؼد،یگ ىی

 زیتاقٍاؿی ثیآیغ، در ةضخ ىؼةّط ةَ جؼة قيار ىی ةؼزـحۀ ایً رویكؼد ةَةؼودی کَ ٌيایٍغة  د(رٍیکرد دریافت احساض ٍ هعٌا:

در کارةؼد  ُا ثیصغاكم كاةه ازىٍغیٌ «ؿّاد زیتاقٍاظحی»ٌگؼد و ىؿحلغ اؿث کَ  و ظهق ادؼ ٍُؼی ةَ ؾٍّان یك ضؼورت ىی غیجّن ةَ

یك  ُای ثیاز ٌؼؼ ةؼودی در زىؼة كاةه ُا ثكاةهی ایً. ثاؿ ای ٍُؼىٍغ صؼفَ یكاٌغازة  و صغ در ٌَ انتحَ ادؼ، ظهق ةؼای گٌّاگّن ُای اٌَرؿ

 (.4434)ىِؼىضيغی و کیان,ٍُؼی ةَ آن پؼداظث ثیُای جؼة و نػا ةایغ زؽء ىؤنفَ اؿث عحَیاٌـان فؼُ

 

 پيطيٌِ عولياتی
ُای آىّزقی  زقی، ٌؼام( در ىلانَ جاىهی ةؼ کارکؼدُای جؼةیث ٍُؼی در ٌؼام آى4422ّفؼ و ُيكاران ) ُای جيٍایی ةؼ اؿاس یافحَ

ُا و اُغاف آىّزقی ظّد، ُيّاره پؼورش اٌـان کاىم را ىّرد ٌؼؼ ظّد كؼار  گػاری و جغویً آرىان ؿیاؿث  کكّرُای ىعحهف دٌیا در صّزه

ُا  ٌـانُای دروٌی و ؿاظحار وزّدی ا ُای آىّزقی ُـحٍغ کَ ةا اٌگیؽه اٌغ کَ ةؼای دؿث یافحً ةَ چٍیً ُغف ةؽرگی ٌیازىٍغ روش داده

 رؿغ ةؼای جضلق ایً ُغف، ٍُؼ و جؼةیث ٍُؼی ٌلكی آقكار و جؿییً کٍٍغه داقحَ ةاقغ. ُيعّاٌی داقحَ ةاقغ؛ از ایً رو ةَ ٌؼؼ ىی

 زىیٍَ ةَدیغن جغارك  ،ٍُؼ دوره اةحغایی قٍاؿایی وزّه و اةؿاد ىغفّل ةؼٌاىَ درؿی( در 4438ظتق پژوُف کیان و ىِؼىضيغی )

جّاٌغ، راُكاری ةؼای جغییؼ در ةؼٌاىَ درؿی فؿهی ٍُؼ در دوره  ی ىیىضّر در ؾٍامؼ ةؼٌاىَ درؿ دیـپیهً یث ٍُؼیکارگیؼی رویكؼد جؼة

 اةحغایی و ةِتّد قؼایط ةؼای جؼةیث ٍُؼی ةاقغ.

ةؼای  ؼیو فؼاگ یارزق یٍُؼی دارای چارچّة ثیجؼة(در ىلانَ ظّاٌف اىام ظيیٍی)ره(، 4431ُيچٍیً ةؼ اؿاس پژوُف ىضنل )

 یدر رقغ و ةؼوز اؿحؿغادُای قٍاظح . جؼةیث ٍُؼیاؿث ی و رؿیغن ةَ کيالاؿالى ثیجؼة ظؼح یاةیةؼای کاى یؼد و زاىؿَ و اةؽاری اؿاؿف

 صؾ سادیؾّاظف و کٍحؼل اصـاؿات، ا میجؿغ ،یُای رواٌ در کاُف اضعؼاب و جٍف ًیدارد. ُيچٍ یاؿاؿی ٌلك یو ىِارج یو ؾاظف

 .ىؤدؼ اؿث اریةـ ٍفیو کـب ة یازحياؾ ؼییادگی میجـِ راُتؼی، رقغ ظّد ،یظّدارزق

 یٍغیفؼآی ُا ُای ٍُؼی و ىِارت جؼةیث ٍُؼی ةؼ فؿانیث كؼدیجأدیؼآىّزش ةا رو( در پژوُف 4431یافحَ ُای فالصی و ُيكاران )

اٌغ ةا داٌف آىّزاٌی کَ ةا  ّزش دیغهدُغ کَ ؾيهكؼد داٌف آىّزاٌی کَ ةا رویكؼد جؼةیث ٍُؼی آى یی، ٌكان ىیچِارم اةحغا ۀیآىّزان پا داٌف

جفكؼ، ُایی چّن  اٌغ جفاوت ىؿٍا داری داقحَ اؿث. در آىّزش ةا رویكؼدُای جؼةیث ٍُؼی ىِارت ُای ؿٍحی گػقحَ آىّزش دیغه روش

 ٍغ.ک زاٌتَ داٌف آىّزان را فؼاُو ىی ةیكحؼ جلّیث قغه، کَ زىیٍَ رقغ ُيَ ثو ظالكی دكث ٌؼو، ُيكاری، ارکث،جؿاىم، ىك
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 ّذف کلی پصٍّص
ىّنفَ امهی  1ی اؿث کَ ةا ٍُؼ ثیجّزَ ةَ جؼة ؽانیاز ٌؼؼ ى ییقكو اةحغا َیپا یکحب درؿ یىضحّا میجضهُغف کهی ایً پژوُف 

 جؼةیث ٍُؼی ةَ جتییً آن پؼداظحیو.

 

 سَال پصٍّص
َ قكو اةحغایی ةَ چَ ىیؽان ةَ ةا جّزَ ةَ ُغف کهی ذکؼ قغه در ةاال ؿّال اؿاؿی در ایً پژوُف ایً اؿث کَ در کحب پای

 ُای جؼةیث ٍُؼی جّزَ قغه اؿث؟ ىّنفَ

 

 رٍش ضٌاسی پصٍُ
 یةؼا کَ داٌغ یى قیاز فٍّن جضل یكیىضحّا را  میاؿحفاده قغه اؿث . ةؼنـّن جضهکیفی ىضحّا  میپژوُف از روش جضه ًیدر ا

و پؼ  ًیاز ىِو جؼ یكی ىضحّا میکؼدن اؿث . جضه ؼیـرود و ُغف آن جف یآقكار ارجتاظات ةَ کار ى یو ىٍؼو ىضحّا یٍیؾ فیجّم

 (.4428)ؿاروظاٌی،ةا آن ؿؼوکار دارد یمّرج ةَ یجّان گفث ُؼ ىضلل یى یاؿث و ةَ درؿح قیجضل یروش ُا ًیکارةؼدجؼ

ةؼ اؿاس ةَ مّرت ُغفيٍغ و  یؼیگ روش ٌيٌَّ .ةاقغ یىؿحتؼ ى یُا قاىم ىلاالت و کحاب ،طجتىؼ یىٍاةؽ ؾهي یزاىؿَ آىار    

 ٌيٌَّ آىاری اٌحعاب قغه در ایً پژوُف کحب پایَ قكو اةحغایی و زاىؿَ جياىی کحب دوره اةحغایی اؿث.و اؿث ىّزّد  یارُایىؿ

 

 اطالعات يآٍر اتسار جوع
پژوُف ةا ىكاُغه و  ًیدر ا اظالؾاتی ةاقغ و زيؽ آور یى جؼةیث ٍُؼیىؼةّط ةَ ىّضّع  یپژوُف، اؿٍاد و ىغارك ؾهي اةؽار

 مّرت گؼفحَ اؿث. کحب پایَ قكو اةحغاییىعانؿَ 

 

 ّا ٍ ًتایج یافتِ
 کحب پایَ قكو اةحغایی4ُا در  جّزَ ةَ آن ؽانیو ى جؼةیث ٍُؼی یُا ىّنفَ ؼیُا و ز ىّنفَ

 

 ّاي ترتيت ٌّري : اتعاد ٍ هَلف1ِجذٍل ضوارُ

ی
ٍؼ

ُ 
ث

ؼةی
ج

 

 ؿثیارجتاط ةا ظت

 یقٍاؿ ییتایز

 یىضنّل ٍُؼ غیجّن

 ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا

 یٌلغ ٍُؼ

 

 ی،قٍاؿ ییتایز، ؿثیارجتاط ةا ظتیؿٍی  جؼةیث ٍُؼی امهی ىّنفَ پٍر پژوُف ایً در قّد، ىی دیغه فّق زغول در کَ ُياٌعّر    

 اٌغ. گؼفحَ كؼار جضهیم ٍُؼی ىّرد و ٌلغ ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍاٍُؼی،  ىضنّل جّنیغ
 

 ّاي ترتيت ٌّري ّا ٍ زیر هَلفِ : هَلف2ِوارُجذٍل ض

ی
ٍؼ

ُ 
ث

ؼةی
ج

 

 ُا زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

 دوؿث داقحً ظتیؿث

 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی ٍاؿیزیتایی ق
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 جّمیف اصـاؿات ظّد

 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 اؿحفاده از كّه جعیم

 جّنیغ ىضنّل ٍُؼی

 جّنیغ آدار ٍُؼی

 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهفىِارت 

 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و 

 جاریط ٍُؼ

 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 ٌلغ آدار ٍُؼی

 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

ُا ظّد دارای پٍر زیؼ ىّنفَ  ُؼ یك از ىّنفَ کَ اؿث، پؼداظحَ جؼةیث ٍُؼی امهی ُای زیؼىّنفَ و ُا ىّنفَ نةیا قياره دو ةَ زغول

، ؼاىّنیپ طیدر ىض یکاوقگؼ، ؿثیدوؿث داقحً ظت، ؿثیظت ییىكاُغه و قٍاؿاةاقغ. در ىّنفَ ارجتاط ةا ظتیؿث پٍر زیؼ ىّنفَ قاىم  ىی

ُای زیتایی قٍاؿی  كؼار دارد. زیؼ ىّنفَ ك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكاتدرو  ؿثیظت یکّقف در زِث صفغ و ٌگِغار

 ییتایؾٍامؼ ز یؼیةكارگی، نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼ، اصـاؿات ظّد فیجّمی، ظهلث و ىعهّكات انِ یُا ییتایدرك زقاىم 

 انِامی، آدار ٍُؼ غیجّنّنفَ جّنیغ ىضنّل ٍُؼی، پٍر ىّضّع قٌّغ. ُيچٍیً در ى ىی میاؿحفاده از كّه جعو   )رٌگ، قكم و...(یقٍاؿ

 ییجّاٌای و جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼ ثیرؾا، در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف ىِارتی، آدار ٍُؼ غیجّن یگؼفحً از آدار ىّزّد ةؼا

ةا  ییآقٍاُا قاىم  ، زیؼ ىّنفٍَُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیا ىة ییآقٍادٍُغ. در ىّنفَ  ُا را جككیم ىی زیؼ ىّنفَ افكار و اصـاؿات ظّد انیة

 یاؿالى-یؼاٌیا ثیُّ دركی، اؿالى-یؼاٌیا یاز ٍُؼُا یةا ةؼظ ییآقٍا، ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم اصحؼام، و آداب و رؿّم یفؼٍُگ ؼاثیى

ةَ  جّزَ، گؼانید غیةَ افكار و ؾلا اصحؼامی، ار ٍُؼٌلغ آدقٌّغ. و در پایان پٍر ىّضّع  ىی کكّر و صفغ آن یفؼٍُگ ؼاثیةَ ى ؾالكَو  ظّد

ُای ٌلغ ٍُؼی را جككیم  زیؼ ىّنفَ اظالؾات و ارجتاظات ًیٌّ یُا یاز فٍاور اؿحفادهو  ىعحهف یرقحَ ُا یةَ ارزقيٍغ ةاور، جفكؼ ثیاُي

 دٍُغ. ىی

 

 : آهَزش قرآى3جذٍل ضوارُ

 ؽ درمغزي زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 83.44 . ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

83 41.7. 

 83..4 1 دوؿث داقحً ظتیؿث

 44.14 3 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 7.23 8 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 81.72 7 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی
  47.44 44 ظهلث و ىعهّكات انِی درك زیتایی ُای

 

 

 44.22 1 جّمیف اصـاؿات ظّد 
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 43.31 47 47.77 7 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 88.88 2 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 44.44 3 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 41 43 جّنیغ آدار ٍُؼی

31 84.78 

 81 41 م گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼیانِا

 81 2 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 48.1 1 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 1.. 4 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 37.77 . رؿّمآقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و 

41 2.4 

 44.44 8 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 7.77 4 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 81 4 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 44.44 8 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 73..8 42 ٌلغ آدار ٍُؼی

71 41.44 

 41.42 41 و ؾلایغ دیگؼاناصحؼام ةَ افكار 

 87.41 .4 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 .4.1 8 ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 73..8 42 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

درمغ از  .41.7قغ، کَ ةا ىی 83زيؽ فؼاواٌی ةؼاةؼ  ؿثیارجتاط ةا ظتقّد، در ىّنفَ  ىی ىكاُغه قياره ؿَ زغول در کَ ُياٌعّر

ةاقغ. ُيچٍیً  درمغ ىی 43.31و  47ی فؼاواٌی و درمغ ةَ جؼجیب ةؼاةؼ قٍاؿ ییتایزُا را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث. در ىّنفَ  کم ىّنفَ

ُا را  ىّنفَ درمغ از کم 41.44و  2.4،  84.78ی ةَ جؼجیب ٍُؼ ٌلغؼ و ٍُ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍای، ىضنّل ٍُؼ غیجّنؿَ ىّنفَ 

درمغ ةَ جؼجیب ةیكحؼیً و  2.4ةا  ٍُؼ جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا درمغ و ىّنفَ آقٍایی 41.44 قٌّغ کَ ىّنفَ ٌلغ ٍُؼی ةا قاىم ىی

 اٌغ. داده کيحؼیً فؼاواٌی را ةَ ظّد اظحناص

 

 : تفکر ٍ پصٍّص4جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 43.48 84 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

7. 41 

 41.33 . دوؿث داقحً ظتیؿث

 84.22 47 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 34..4 48 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 44.34 3 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 3.41 44 و ىعهّكات انِی درك زیتایی ُای ظهلث

443 

 

81..3 

 

 41.84 38 جّمیف اصـاؿات ظّد

 1..1 2 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 81.27 83 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 44.24 .3 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 .43.3 82 جّنیغ آدار ٍُؼی

 32.. 43 گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی انِام 34..8 .42

 .47.1 44 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف
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 2.11 47 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 18.31 32 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 .43.3 41 و آداب و رؿّمآقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی 

42 1.7. 

 1.87 8 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 84.11 2 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 2..41 7 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 42.38 . ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 43.88 43 ٌلغ آدار ٍُؼی

843 41.7. 

 83.87 12 صحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼانا

 42.34 34 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 1.34 44 ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 41..4 34 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

ی، ىضنّل ٍُؼ غیجّنی، قٍاؿ ییتایز، ؿثیتارجتاط ةا ظُای  ظتق ٌحایر ةغؿث آىغه از زغول قياره چِار، فؼاواٌی ُؼ یك از ىّنفَ

 843و  42، .42، 443، .7ی در کحاب جفكؼ و پژوُف پایَ قكو اةحغایی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ٍُؼ ٌلغو  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا

 ةا اده اؿث و ىّنفَ آقٍاییُای جؼةیث ٍُؼی را ةَ ظّد اظحناص د درمغ از ىّنفَ .41.7اؿث، کَ ىّنفَ ٌلغ ٍُؼی ةا ةیكحؼیً فؼاواٌی، 

 قّد. ُا را قاىم ىی درمغ از ایً ىّنفَ .1.7ٍُؼ ةا کيحؼیً فؼاواٌی،  جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث

 

 : ریاضی5جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 24..4 43 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

4. 3.72 

 2.4 4 ً ظتیؿثدوؿث داقح

 41.24 3 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 42.34 . کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 83.48 3 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 2.81 3 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

413 44.24 

 4.77 3 جّمیف اصـاؿات ظّد

 7.38 . ن از ىكاُغه آدار ٍُؼینػت ةؼد

 .77.3 4. ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 .43.7 47 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 84.13 24 جّنیغ آدار ٍُؼی

4.7 3..71 

 41.4 42 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 24..4 .7 و وؿائم ىعحهفىِارت در کارةؼد اةؽار 

 44.44 .44 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 43.34 4. جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 4..31 47 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

41 3.34 

 44.38 3 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 81 . اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 43.82 1 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 .2.1 4 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن
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 ٌلغ ٍُؼی

 81.81 .3 ٌلغ آدار ٍُؼی

848 83.3 

 48.1 83 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 17.23 448 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 3..3 44 ر ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهفةاو

 1.7 44 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

 3.72اؿث کَ  .4ُا ةؼاةؼ  ةؼ اؿاس جضهیم مّرت گؼفحَ از کحاب ریاضی پایَ قكو اةحغایی در ىّنفَ ارجتاط ةا ظتیؿث فؼاواٌی داده

اؿث. ىّنفَ جّنیغ ىضنّل ٍُؼی  44.24و  413َ زیتایی قٍاؿی فؼاواٌی و درمغ ةَ جؼجیب ةؼاةؼ قّد. در ىّنف ُا را قاىم ىی درمغ از ىّنفَ

 ؼاثیةا ى ییآقٍاقّد. در ظؼف ىلاةم ىّنفَ  ُا ىی درمغ از کم ىّنفَ 71..3، ةیكحؼیً فؼاواٌی را در ایً کحاب دارد کَ قاىم 4.7ةا فؼاواٌی 

ةاقغ. و فؼاواٌی آظؼ ىّنفَ )ٌلغ ٍُؼی( ةؼاةؼ  ُا ىی درمغ از کم ىّنفَ 3.34، کيحؼیً فؼاواٌی را دارد کَ 41ةا فؼاواٌی  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ

 ةاقغ. ىی 848

  

 : علَم تجرتی6جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 82.3 81 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

22 87.33 

 41.88 3 دوؿث داقحً ظتیؿث

 1..4 44 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 41.3 43 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 31.. . درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 48.1 44 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

31 48.87 

 41 7 ّدجّمیف اصـاؿات ظ

 41 3 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 1..8 44 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 41 7 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 88.3 81 جّنیغ آدار ٍُؼی

2. 87.72 

 3.43 2 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 44.44 83 ؼد اةؽار و وؿائم ىعحهفىِارت در کارة

 48.73 44 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 84.24 43 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 74.74 . آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

44 4.4. 

 42.42 8 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 3.13 4 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 1 1 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 3.13 4 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 43 43 ٌلغ آدار ٍُؼی

411 41.7. 

 84 84 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 44 44 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 2 2 َ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهفةاور ة

 .4 .4 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات
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 411ُای جؼةیث ٍُؼی ةؼرؿی قغه در کحاب ؾهّم جسؼةی ٌلغ ٍُؼی ةا فؼاواٌی  زغول قياره قف ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ در ىیان ىّنفَ

، ؿثیارجتاط ةا ظتکيحؼیً فؼاواٌی ُا را دارٌغ. ُيچٍیً فؼاواٌی ؿَ ىّنفَ  44اٌی ٍُؼ ةا فؼاو جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا ةیكحؼیً و آقٍایی

 ةاقغ. ىی .2و  31، 22ی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ىضنّل ٍُؼ غیجّنی و قٍاؿ ییتایز

 

 : فارسی7جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 48.41 88 یؿثىكاُغه و قٍاؿایی ظت

72 44.34 

 43.44 44 دوؿث داقحً ظتیؿث

 .47.4 44 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 7..44 2 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 81.12 43 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 42.37 83 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

441 81.73 

 81 87 جّمیف اصـاؿات ظّد

 88.41 83 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 87.38 41 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 48.41 47 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 81.43 44 جّنیغ آدار ٍُؼی

444 81.22 

 41.72 43 ر ٍُؼیانِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدا

 .48.3 .4 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 43.1 43 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 47.73 32 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 44.38 88 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

.1 44.24 

 41 . اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 43.82 41 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 43..4 87 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 43.. 1 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 88.38 83 ٌلغ آدار ٍُؼی

41. 84.43 

 .82.3 44 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 87.47 82 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 2.34 3 ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 43.14 41 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

، در 72ةؼاةؼ  ؿثیارجتاط ةا ظتُا در ىّنفَ  ُای زغول قياره ُفث در کحاب فارؿی پایَ قكو اةحغایی فؼاواٌی داده ةؼ اؿاس یافحَ

و در  1.ةؼاةؼ  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا، در ىّنفَ 444ی ةؼاةؼ ىضنّل ٍُؼ غیجّن، در ىّنفَ 441ی ةؼاةؼ قٍاؿ ییتایزىّنفَ 

ُا  درمغ از کم ىّنفَ 44.34و  81.22ةاقغ. ُيچٍیً دو ىّنفَ جّنیغ ىضنّل ٍُؼی و ارجتاط ةا ظتیؿث ةا  ىی .41ی ةؼاةؼ ٍُؼ ٌلغىّنفَ 

 اٌغ. ؼیً و کيحؼیً فؼاواٌی را ةَ ظّد اظحناص دادهةیكح
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 : کار ٍ فٌاٍري8جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 47.23 82 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

.7 48.12 

 42.38 43 دوؿث داقحً ظتیؿث

 41.18 2 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 41.87 84 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 4.33 4 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 3.21 . درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

.4 44.82 

 8.24 8 جّمیف اصـاؿات ظّد

 41.33 44 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 13.41 38 زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(ةكارگیؼی ؾٍامؼ 

 .48.7 3 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 84.88 13 جّنیغ آدار ٍُؼی

813 31.42 

 7.73 .4 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 14.13 447 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 12.. 42 ر ؿاظث آدار ٍُؼیرؾایث جٍاؿب و جلارن د

 3.33 83 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 42.74 .4 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

33 7.33 

 3.13 3 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 43.13 41 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 44.74 7 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 3.13 8 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 41.48 43 ٌلغ آدار ٍُؼی

423 83.81 

 48.1 84 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 7.. 43 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 2.73 47 ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 71.27 448 ز فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظاتاؿحفاده ا

 

ىضنّل  غیجّن، در ىّنفَ 4.ی ةؼاةؼ قٍاؿ ییتایز، در ىّنفَ 7.ةؼاةؼ  ؿثیارجتاط ةا ظت ُا در ىّنفَ فّق فؼاواٌی داده زغول در    

اؿث.  423ةاقغ ةؼاةؼ  ی ىیٍُؼ ٌلغکَ  و در آظؼیً ىّنفَ 33ةؼاةؼ  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا، در ىّنفَ 813ی ةؼاةؼ ٍُؼ

جؼةیث  ُای ىّنفَ فؼاواٌی کيحؼیً درمغ 44.82زیتایی قٍاؿی ةا  و فؼاواٌی درمغ ةیكحؼیً 31.42 ُيچٍیً ىّنفَ جّنیغ ىضنّل ٍُؼی ةا

 .دٍُغ ىی جككیم را ٍُؼی

 

 : هطالعات اجتواعی9جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 41 .8 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

31 41.33 

 43.33 44 دوؿث داقحً ظتیؿث

 42.22 .4 کاوقگؼی در ىضیط پیؼاىّن

 41.11 43 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 84.44 43 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات
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 زیتایی قٍاؿی

 3..81 84 ی ُای ظهلث و ىعهّكات انِیدرك زیتای

414 4..42 

 37.14 .3 جّمیف اصـاؿات ظّد

 44.27 43 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 41.23 44 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 38.. 2 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 4..41 88 جّنیغ آدار ٍُؼی

431 83.13 

 3.82 7 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 48.21 42 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 3.82 44 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 21..1 24 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 31.37 43 فؼٍُگی و آداب و رؿّم آقٍایی ةا ىیؼاث

24 43.82 

 44.81 44 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 .43.8 47 اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 41.77 44 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 41.23 3 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 47..4 83 ٌلغ آدار ٍُؼی

47. 82..3 

 4..44 14 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 42.48 73 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 3.43 . ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 2.42 43 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

ُا  دُغ کَ فؼاواٌی داده ؾی پایَ قكو اةحغایی، ٌكان ىیُای جؼةیث ٍُؼی در کحاب ىعانؿات ازحيا ٌحایر ةغؿث آىغه از ةؼرؿی ىّنفَ

، 31ی ةَ جؼجیب ةؼاةؼ ٍُؼ ٌلغو  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍای، ىضنّل ٍُؼ غیجّنی، قٍاؿ ییتایز، ؿثیارجتاط ةا ظتدر پٍر ىّنفَ 

ٍُؼ ةَ جؼجیب، ةیكحؼیً و کيحؼیً فؼاواٌی را در  طجاری و فؼٍُگی ىیؼاث ةا ُای ٌلغ ٍُؼی و آقٍایی اؿث؛ کَ ىّنفَ .47و  24، 431، 414

 پٍر ىّنفَ ةؼرؿی قغه دارٌغ.

 

 : ًگارش11جذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 83.44 .4 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

12 41.2 

 42.37 44 دوؿث داقحً ظتیؿث

 83.44 43 پیؼاىّنکاوقگؼی در ىضیط 

 41.14 3 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 48.17 . درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 47.77 41 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

31 83.18 

 84.44 84 جّمیف اصـاؿات ظّد

 43.33 44 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 41 .8 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 41.11 43 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 47..8 87 جّنیغ آدار ٍُؼی
31 81.22 

 48.74 48 انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی
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 23..4 .4 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 2.38 2 ث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼیرؾای

 44.72 48 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 42 43 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

11 44.78 

 2 3 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 43 . اؿالىی-آقٍایی ةا ةؼظی از ٍُؼُای ایؼاٌی

 43 .4 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی

 7 4 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 83.48 42 ٌلغ آدار ٍُؼی

.3 81.47 

 44.12 84 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 .81.8 41 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 3.31 . ةاور ةَ ارزقيٍغی رقحَ ُای ىعحهف

 43.27 44 ده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظاتاؿحفا

 

، در 31ی ةؼاةؼ قٍاؿ ییتایز، در ىّنفَ 12ةؼاةؼ  ؿثیارجتاط ةا ظتُا در ىّنفَ  ظتق ٌحایر ةَ دؿث آىغه از زغول ةاال فؼاواٌی داده

 اؿث. ُيچٍیً 3.ی ةؼاةؼ ٍُؼ ٌلغو در ىّنفَ  11ةؼاةؼ  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا، در ىّنفَ 31ی ةؼاةؼ ىضنّل ٍُؼ غیجّنىّنفَ 

 44.78فؼاواٌی،  ٍُؼ ةا کيحؼیً جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍایی ىّنفَ و درمغ 81.22فؼاواٌی،  ةیكحؼیً ٍُؼی ةا ىضنّل جّنیغ ىّنفَ

 .قٌّغ ىی قاىم را جؼةیث ٍُؼی ُای ىّنفَ درمغ از

 

 ّاي آسواًی : ّذی11ِجذٍل ضوارُ

 زيؽ درمغ زيؽ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی زیؼ ىّنفَ ُا ىّنفَ ُا

 ارجتاط ةا ظتیؿث

 47.74 .4 ىكاُغه و قٍاؿایی ظتیؿث

414 81.73 

 3..81 84 دوؿث داقحً ظتیؿث

 .48.2 44 پیؼاىّنکاوقگؼی در ىضیط 

 41.23 44 کّقف در زِث صفغ و ٌگِغاری ظتیؿث

 42.24 43 درك و اصحؼام ةَ اٌـان ةَ ؾٍّان اقؼف ىعهّكات

 زیتایی قٍاؿی

 84.42 47 درك زیتایی ُای ظهلث و ىعهّكات انِی

73 4..11 

 81.82 43 جّمیف اصـاؿات ظّد

 44.13 3 نػت ةؼدن از ىكاُغه آدار ٍُؼی

 87.12 42 ةكارگیؼی ؾٍامؼ زیتایی قٍاؿی)رٌگ، قكم و...(

 43..4 48 اؿحفاده از كّه جعیم

جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

 41.72 .8 جّنیغ آدار ٍُؼی

22 88.43 

 31.. . انِام گؼفحً از آدار ىّزّد ةؼای جّنیغ آدار ٍُؼی

 41.88 3 ىِارت در کارةؼد اةؽار و وؿائم ىعحهف

 48.1 44 رؾایث جٍاؿب و جلارن در ؿاظث آدار ٍُؼی

 42.74 43 جّاٌایی ةیان افكار و اصـاؿات ظّد

آقٍایی ةا ىیؼاث 

فؼٍُگی و جاریط 

 ٍُؼ

 7..13 84 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و آداب و رؿّم

38 41.72 
 43.82 7 اصحؼام ةَ فؼٍُگ و آداب و رؿّم

 7..3 8 اؿالىی-ٍُؼُای ایؼاٌیآقٍایی ةا ةؼظی از 

 84.2 41 اؿالىی ظّد-درك ُّیث ایؼاٌی
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 8.42 4 ؾالكَ ةَ ىیؼاث فؼٍُگی کكّر و صفغ آن

 ٌلغ ٍُؼی

 31..8 87 ٌلغ آدار ٍُؼی

34 84.77 

 44.44 44 اصحؼام ةَ افكار و ؾلایغ دیگؼان

 .42.8 .4 جّزَ ةَ اُيیث جفكؼ

 .1.4 1 رقحَ ُای ىعحهف ةاور ةَ ارزقيٍغی

 41.11 43 اؿحفاده از فٍاوری ُای ٌّیً اظالؾات و ارجتاظات

 

، در 414ةؼاةؼ  ؿثیارجتاط ةا ظتُا در ىّنفَ  آؿياٌی فؼاواٌی ىّنفَ ُای ُغیَ کحاب در یازده، قياره زغول از آىغه ةغؿث یرٌحا ظتق

و در ىّنفَ  38ةؼاةؼ  ٍُؼ طیو جار یفؼٍُگ ؼاثیةا ى ییآقٍا، در ىّنفَ 22ی ةؼاةؼ ىضنّل ٍُؼ غیجّن، در ىّنفَ 73ی ةؼاةؼ قٍاؿ ییتایزىّنفَ 

 ظّد ةَ را ٍُؼی جؼةیث ُای ىّنفَ از درمغ 81.73 فؼاواٌی، ةیكحؼیً ظتیؿث ةا ةا ةاقغ. ُيچٍیً در ىّنفَ ارجتاط ىی 34ؼ ی ةؼاةٍُؼ ٌلغ

 .قّد ىی قاىم را ُا ىّنفَ ایً از درمغ 41.72 فؼاواٌی، کيحؼیً ةا ٍُؼ جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا ىّنفَ آقٍایی و اؿث داده اظحناص

 

 ّاي ترتيت ٌّري در کتة پایِ ضطن اتتذایی هيساى تَجِ تِ هَلفِ تٌذي : جوع12جذٍل ضوارُ 

 زیتایی قٍاؿی ارجتاط ةا ظتیؿث ُا ىّنفَ
جّنیغ ىضنّل 

 ٍُؼی

آقٍایی ةا ىیؼاث 

 فؼٍُگی و جاریط ٍُؼ
 ٍُؼیٌلغ 

 درمغ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی درمغ فؼاواٌی ُا کحاب

 1.41 71 4.27 41 8.27 31 3.12 47 8..3 83 آىّزش كؼآن

 42.31 843 3..3 42 .44.4 .42 ...4 443 41.34 .7 جفكؼ و پژوُف

 42.43 848 3.18 41 87.23 4.7 44.22 413 7.18 .4 ریاضی

 34.. 411 8.24 44 7.88 .2 1.13 31 43.44 22 ؾهّم جسؼةی

 2.32 .41 42.13 1. .3.4 444 47.17 441 .44.1 72 فارؿی

 43.13 423 44.43 33 42.47 813 3.13 4. .48.4 7. کار و فٍاوری

 44.83 .47 84.43 24 41.14 431 48.27 414 43.71 31 ىعانؿات ازحياؾی

 1.27 3. 48.22 11 3..7 31 44.37 31 3.33 12 ٌگارش

 .4.. 34 41.28 38 7.83 22 2..2 73 47.33 414 ُغیَ ُای آؿياٌی

 411 4874 411 422 411 4432 411 21. 411 743 کم

 

ُای آؿياٌی و آىّزش  ُای ُغیَ ىعاةق زغول ةاال ةیكحؼیً و کيحؼیً ىیؽان جّزَ ةَ ىّنفَ ارجتاط ةا ظتیؿث ةَ جؼجیب در کحاب

 قّد. در ىّنفَ زیتایی قٍاؿی کحاب فارؿی ةیكحؼیً و آىّزش كؼآن کيحؼیً فؼاواٌی را دارٌغ. ُيچٍیً در ىّنفَ جّنیغ كؼآن دیغه ىی

اٌغ. در ىّنفَ  ُای ریاضی و آىّزش كؼآن ةَ جؼجیب ةیكحؼیً و کيحؼیً فؼاواٌی را در پایَ قكو ةَ ظّد اظحناص داده ٍُؼی، کحاب ىضنّل

ٍُؼ ةیكحؼیً فؼاواٌی را کحاب ىعانؿات ازحياؾی و کيحؼیً را کحاب ؾهّم جسؼةی دارٌغ؛ و در آظؼیً ىّنفَ  جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍایی

ةاقغ، دو کحاب جفكؼ و پژوُف و ریاضی ةا فؼاواٌی ٌؽدیك ةَ ُو ةیكحؼیً و کحاب آىّزش كؼآن کيحؼیً  ٍُؼی کَ ٌلغ ٍُؼی ىیجؼةیث 

 فؼاواٌی را در ایً ىّنفَ دارٌغ.

 

 اتتذایی ضطن پایِ در ٌّري ترتيت ّاي هَلفِ تِ تَجِ هيساى تٌذي : جوع13جذٍل ضوارُ 

 درمغ فؼاواٌی ُا ىّنفَ

 44.24 743 ظتیؿث ةا ارجتاط

 71..4 21. قٍاؿی زیتایی

 44.33 4432 جّنیغ ىضنّل ٍُؼی

 8..2 422 آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و جاریط ٍُؼ
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 82.47 4874 ٌلغ ٍُؼی

 411 3337 زيؽ

 

درمغ از  44.33(، 4432ةؼ اؿاس زغول قياره ؿیؽده، در جياىی کحب پایَ قكو اةحغایی جّنیغ ىضنّل ٍُؼی ةا ةیكحؼیً فؼاواٌی )

قّد.  ُا را قاىم ىی درمغ از ىّنفَ 82.47ُا را ةَ ظّد اظحناص داده اؿث. ىّنفَ ٌلغ ٍُؼی پؾ از ىّنفَ جّنیغ ىضنّل ٍُؼی،  ىّنفَ

درمغ، ؿّىیً و چِارىیً ىّنفَ ىّرد جّزَ در کحب  44.24و  71..4ُای زیتایی قٍاؿی و ارجتاط ةا ظتیؿث ةَ جؼجیب ةا  ُيچٍیً ىّنفَ

ُا را در  درمغ از ىّنفَ 8..2ةاقغ، کَ  ةاقٍغ. کيحؼیً فؼاواٌی ٌیؽ ىؼةّط ةَ ىّنفَ آقٍایی ةا ىیؼاث فؼٍُگی و جاریط ٍُؼی ىی ایَ ىیایً پ

 گیؼد. ةؼىی
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 گيري تحث ٍ ًتيجِ
ظّد  ةَ را یث ٍُؼیجؼة ُای ىّنفَ از درمغ 44.33  فؼاواٌی، ةا ةیكحؼیً ٍُؼی ىضنّل جّنیغ ىّنفَ گؼفحَ مّرت جضهیم ةَ جّزَ ةا

 قّد، ىی قاىم را ُا ىّنفَ از درمغ 8..2 صغود ؿِيی فؼاواٌی، کيحؼیً ٍُؼ ةا جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍایی ىّنفَ اؿث، داده اظحناص

ٌغاقحَ  چٍغاٌی جّزَ ٍُؼ جاریط و فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍایی ىّنفَ و ىّضّع ةَ کحب پایَ قكو اةحغایی کَ دُغ ىی ٌكان ىّضّع ایً کَ

 ةا ارجتاط ُای ُا کَ قاىم ىّنفَ ؿایؼ ىّنفَ. اؿث داقحَ ٍُؼی، ظالكیث و كغرت آفؼیٍٍغگی ىؿعّف ىضنّل جّنیغ ةؼ را ظّد جّزَ و اؿث

ُای جؼةیث ٍُؼی ةَ ظّد اظحناص  درمغ از ىّنفَ 82.47و  71..4،  44.24ةاقٍغ، ةَ جؼجیب  ٍُؼی ىی قٍاؿی و ٌلغ ظتیؿث، زیتایی

کحب پایَ قكو  کَ کؼد ؾٍّان ةایغ ٌيّده اؿث، اقاره پژوُكگؼ ٌؼؼ ىّرد ُای ىّنفَ ةَ کحب پایَ قكو اةحغایی اٌغازه چَ جا ٍكَای. اٌغ داده

 کَ اؿث، قغه اقاره فّق ىّضّع ةَ ةارُا ىػکّر کحب در اؿث و داده ٍُؼی كؼار ىضنّل جّنیغ ىّنفَ و ىّضّع ةؼ را ظّد جيؼکؽ اةحغایی

 .اؿث گؼفحَ ریؽان درؿی پایَ قكو اةحغایی كؼار جغویً گؼان و ةؼٌاىَ جّزَ ىّرد ظّةی ٍُؼی ةَ ىضنّل جّنیغ کَ دُغ ىی ٌكان ظّد

 فؼٍُگی ىیؼاث ةا آقٍایی ( ُو ؿّیی دارد. ىّضّع4431ُيچٍیً ىّضّع جّنیغ و ظهق ىضنّل ٍُؼی ةا ٌحیسَ پژوُف فالصی و ُيكاران )

 ىّضّع ایً کَ اؿث داده اظحناص ظّد ةَ کحب پایَ قكو در را ؿِو کيحؼیً قّد ىی ّبىضـ جؼةیث ٍُؼی ىّنفَ دیگؼ ٍُؼ کَ جاریط و

ریؽان درؿی ایً پایَ كؼار گیؼد؛ ُؼچٍغ کَ در کحاب ىعانؿات ازحياؾی ایً ىّنفَ ةیكحؼیً فؼاواٌی را در  ةایغ ىّرد جّزَ ةیكحؼ ةؼٌاىَ

ُا ٌیؽ ةایغ ةَ ایً ىّنفَ جّزَ ةیكحؼی قّد جا داٌف آىّزان ةا فؼٍُگ  ؼ کحابُای ىّرد ةؼرؿی، ةَ ظّد اظحناص داده اؿث؛ اىا در ؿای ىّنفَ

 اؿالىی ةَ ظّر کاىم آقٍا ةكٌّغ.-و ٍُؼ ایؼاٌی
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