
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

آهَسش بِ بيوار 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.spacelabshealthcare.com/patient-monitoring-connectivity/images/patient-monitoring-connectivity.jpg&imgrefurl=http://www.spacelabshealthcare.com/patient-monitoring-connectivity/index.html&usg=__Lsbp3dkCJ3U690oYe_TKID0ijwI=&h=370&w=370&sz=27&hl=fa&start=4&tbnid=GRojqrzVPJK79M:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dpatient%26gbv%3D2%26hl%3Dfa%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.spacelabshealthcare.com/patient-monitoring-connectivity/images/patient-monitoring-connectivity.jpg&imgrefurl=http://www.spacelabshealthcare.com/patient-monitoring-connectivity/index.html&usg=__Lsbp3dkCJ3U690oYe_TKID0ijwI=&h=370&w=370&sz=27&hl=fa&start=4&tbnid=GRojqrzVPJK79M:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dpatient%26gbv%3D2%26hl%3Dfa%26sa%3DG


 2 

 :هطالبفْزست 
 

 غفحِ عٌَاى رديف

 3 همذهِ  1

 5 عشيف  آهَصؽ ثِ ثيوبست 2

 5 تبسيخچِ آهَصؽ ثِ ثيوبس 3

 6 اّذاف آهَصؽ ثِ ثيوبس 4

 6 هضايبي آهَصؽ ثِ ثيوبس 5

 7 لضٍم آهَصؽ ثِ ثيوبس 6

 7 آهَصؽ ثِ عٌَاى استجبى 7

 8 آهَصؽ ٍ يبدگيشي 8

 9 ًمؾ پشػتبس دس آهَصؽ ٍ يبدگيشي 9

 9 حيٌِ ّبي يبدگيشي 10

 13 اكَل پبيِ يبدگيشي 11

 15 فشآيٌذ آهَصؽ ثِ ثيوبس 12

 18 ثجت آهَصؽ ثِ هذدجَ 13

 18 ٍهعيت آهَصؽ ثِ ثيوبس دس وـَس 14

 20 هَاًع آهَصؽ ثِ ثيوبس 15

 22 ساّىبسّبي پيـٌْبدي جْت اجشاي ًشح آهَصؽ ثِ ثيوبس 16

 24 هٌبثع 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

 هقذهِ

اًؼبى دس ّش هَلعيتي دسكدذد اػدت تدب ثدب فشاگيدشي      ، ـش ثَدُ اػتثآهَصؽ اص هَهَعبتي اػت وِ ّويـِ هَسد تَجِ 

وٌدذ  ّدش هدَلعيتي ودِ تهشثدِ هدي     ، تَاًذ دس ؿشايي هختلف ًيبصّبي خَد سا ثدشآٍسدُ ػدبصد  ثّبي جذيذ داًؾ ٍ هْبست

 . يي ًوبيذووهْبستْبي خبف حيبت اٍ سا ت ثيٌذ ٍ چِ ثؼب يبدگيشيًيبصّبي جذيذي سا دس همبثل خَد هي

دادى ػالهتي ٍ احيبًبً ثؼتشي ؿذى دس ثيوبسػتبى يىي اص هَلعيت ّبيي اػت وِ ًيبص ثدِ يدبدگيشي سا دٍ چٌدذاى     اص دػت

ِ فشكتي ثشاي آهَصؽ ٍ يبدگيشي فشاّن هي، بسيوثِ عجبست ديگش ثي. هي ًوبيذ  ًوبيذ ٍ دس ّويي ساػتب هفَْم آهَصؽ ثد

 . شفتِ اػتثيوبسدس ٌّگبم ثيوبسي ٍ ثؼتشي ؿذى دس ثيوبسػتبى ؿىل گ

ي پشػدتبساى دس اساهدِ خدذهبت ثْذاؿدتي ٍ     ذّبي پشػتبسي ٍ اص ًمؾ ّبي وليآهَصؽ ثِ ثيوبس يىي اص اثعبد هْن هشالجت

 . سٍدثِ ؿوبس هي يدسهبً

ايدي ثخدؾ جدض هْودي اص ٍ دبيف      . هٌبلعبت ًـبى دادُ اػت وِ پشػتبساى ًمؾ اسصًذُ اي دس آهَصؽ ثِ ثيوبساى داسًدذ 

خبًَادُ ٍي داسًدذ ٍ صهدبى ثؼديبسي سا كدشف     ٍ  صيشا پشػتبساى دػتشػي ثيـتشي ثِ ثيوبس . ؿَدهيهؼتمل آًبى هحؼَة 

 . هشالجت اص ثيوبس هي وٌٌذ ٍ دس ًتيهِ فشكت ّبي هىشسي ثشاي آهَصؽ فشاّن هي ؿَد

ٍ  ذضايؾ يبثد خبًَادُ ٍي ووه هي وٌذ تب تَاًبيي آًبى دس هشالجت اص خَد افد ٍ  پشػتبس دس ًمؾ آهَصؽ دٌّذُ ثِ ثيوبس

 . دس ًتيهِ ػالهتي استمبء يبفتِ ٍ اص ثيوبسي ّب پيـگيشي ؿَد

هشٍست آهَصؽ سا ًوبيبى هي ػبصد وِ يىي اص هْن تشيي آًْب اّويت ػالهتي ًؼجت ثِ دسهدبى دس لدشى    عَاهل هتعذدي

، وَتدبّتش دس ثيوبسػدتبى  البهدت  . ػالهتي ّؼدتٌذ ثٌبثشايي افشاد ًيبصهٌذ وؼت داًؾ ٍ تغييش ًگشؽ دس صهيٌِ ، وًٌَي اػت

افدضايؾ ًدب تدَاًي ٍ    ، هدضهي  ّبي افضايؾ ثيوبسي ، آهبدگي ثشاي گزساًذى دٍسُ ًمبّت دس هٌضل، خشٍج صٍدتش اص تخت

 . هعلَليت ّب اص عَاهلي ّؼتٌذ وِ ًمؾ آهَصؽ سا هْن هي ػبصًذ

َتبُ وشدى هذت ثؼتشي سا هي ثب تَجِ ثِ هحذٍديت ّبي هشاوض هشالجت ّبي ثْذاؿتي ٍ هشٍست وبّؾ ّضيٌِ ّب وِ و

ًلجذ ٍ ّوچٌيي پيـشفت ّبي تىٌَلَطي پضؿىي وِ ػَال ّبي صيبدي سا دس همبثل ثيوبساى لشاس دادُ اػت ًيبص ثِ اًدال   

 . سػبًي ٍ افضايؾ آگبّي ثْذاؿتي هشدم اص اٍلَيت ٍ اّويت خبف ثشخَسداس ؿذُ اػت

بت هختلف تبييذ ؿذُ اػت اص آًهبهيىِ حفظ ٍ استمدبء ػدالهتي اص   اثشات اسصًذُ ٍ هفيذ آهَصؽ ثِ ثيوبس ثبسّب دس تحميم

اٍلَيت ّبي ػيؼتن ّبي ثْذاؿتي دس جْبى هحؼَة هي ؿَد آهَصؽ ثِ ثيودبس ٍ افدضايؾ تَاًدبيي افدشاد دس هشالجدت اص      

َ هد آهَصؽ ثِ ثيوبس ثبعث افضايؾ س. ثِ ايي هٌظَس اػت  خَد وليذ اكلي سػيذى  ،ثْجدَد ويفيدت صًدذگي   ، بيت هدذدج

ِ      ، ود وبّؾ اهٌشاة ثيوبس، ّباًويٌبى اص تذاٍم هشالجت  ّدبي بّؾ ثدشٍص عدَاسم ثيودبسي ٍ افدضايؾ ؿدشوت دس ثشًبهد

 . سٍصاًِ هي ؿَدهشالجت ثْذاؿتي ٍ افضايؾ اػتمالل هذدجَ دس اًهبم فعبليت ّبي 

هلدشف   تحميمبت ًـبى دادُ اًذ افدضايؾ داًدؾ ٍ هْدبست ثيودبس هَجدت ودبّؾ اػدتشع ٍ اهدٌشاة ؿدذُ ٍ ودبّؾ          

ّوچٌديي آهدَصؽ لجدل اص تدشخيق ثيودبس سعبيدت سطيدن        . ثِ ّوشاُ داؿتِ اػدت داسٍّبي هخذس پغ اص عول سا دس آًبى 

. % اص پزيشؽ ههذد ثيوبساى ثب اًهبم آهَصؽ تَػي پشػدتبس وبػدتِ هدي ؿدَد    42% ثْجَد هي ثخـذ ٍ 55داسٍيي ٍي سا 

اى اًهبم ؿذُ اًذ ًتبيج لبثل تَجْي سا اص جْدت ودبّؾ   يوبسثگشدّوبيي هختلف ّوچٌيي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي وِ ثشاي 
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شاي ّدش يده دیسي ودِ    ثد اًذ ثدِ ًدَسي ودِ    وبّؾ تَلذ ًَصاد ًبسع ًـبى دادُ، وبّؾ پزيشؽ  ههذد ثيوبساى، ّضيٌِ

 . گشددجَيي هي كشفِدیس   4تب 3كشف آهَصؽ ثِ ثيوبس هي گشدد 

صيدشا  . ي ؿبى ثب داًؾ وبهل پبػخ دٌّدذ تشػتبساى ثِ ػَایت هشالجثيوبساى اًتظبس داسًذ وِ پ : ( هي گَيذ2552هبسوَم )

اًهودي ثيوبسػدتبى ّدبي    . داًؼتي اًالعبت وبهل اص ػيش ثيوبسي ٍ دسهدبى خدَد اػدت   ، يىي اص هْن تشيي حمَق ثيوبساى

تبساى دس آهشيىب ًيض آهَصؽ سا حك لبًًَي هذدجَيبى اعالم ًوَدُ اػت ٍ اجشاي آى سا جضء هؼئَليت ّبي حشفِ اي پشػ

سهبيت ثيوبس اص آهَصؽ سا يىي اص ؿبخق ّبي ػٌهؾ ويفيت عولىشد پشػتبساى  ايي اًهوي ّوچٌيي. ًظش گشفتِ اػت

%  45ذُ يده هشودض آهدَصؽ ثدِ ثيودبس ٍ      حد % اص ثيوبسػتبى ّب دس ايبلدت هت 52گضاسؽ هي دّذ وِ . هعشفي ًوَدُ اػت

 . ثيوبسػتبى ّب يه هشوض اًالعبت ثْذاؿتي داسًذ

وٌذ ثِ خبًش ثش آٍسدُ ؿذى يىي اص ًيبصّبي اًؼدبًي دس  وِ دس صهبى ثيوبسي آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص سا دسيبفت هيفشدي 

 . د احؼبع اهٌيت ٍ آساهؾ هي وٌذ لزا هحشٍم ػبختي اٍ اص اًالعبت هَسد ًيبصؽ عولي غيش اخاللي اػتخَ

مَلـبى ثْجَد آًدبى سا ػدشعت ثخـديذُ ٍ صهدبى     بس ٍ ػْين ًوَدى اٍ دس تلوين گيشي ٍ هحتشم ؿوشدى حوآگبُ وشدى ثي

هي وبّذ ثٌبثشايي اص ًظدش التلدبدي ٍ اجتودبعي    البهت دس ثيوبسػتبى سا وبّؾ هي دّذ ٍ اص پزيشؽ ههذد دس ثيوبسػتبى 

اص ًشفي عذم اجشاي آهَصؽ ثِ ثيوبس هَجت هي ؿَد تب ثيودبساى دس هشالجدت اص خدَد دچدبس اؿدتجبُ      . اّويت صيبدي داسد

 . ثشخي هَاسد ثِ خَد آػيت سػبًٌذس ؿًَذ ٍ د

ثبيذ هتدزوش  . ؿَدهيليَى دیس جْت هـىالت دسهبى ًبؿي اص عذم اساهِ آهَصؽ ّضيٌِ هي 055تب  69دس آهشيىب حذٍد 

ؿذ وِ پشػتبس دس اّذاف هشالجتي خَد صهبًي ثِ ًتبيج هٌلَة دػت خَاّدذ يبفدت ودِ دس ساػدتبي هشالجدت كدحي  ثدش        

هشالجت  شاه تَاى گفت وِ دٍي ثِ اهش هْن آهَصؽ ثِ ثيوبس ًيض ثپشداصد ٍ هيفبثب هْبست و، يّبي پشػتبساػبع تـخيق

 . یصم ٍ هشٍسي ٍ دس ٍالع هتون يىذيگش ّؼتٌذ، ياص ثيوبس ٍ آهَصؽ ثِ ثيوبس دس جْت دػت يبفتي ثِ اّذاف پشػتبس

 
 : يز حاکن استبِ ّويي جْت اهزٍسُ در ساختار کلي هزاقبت ّاي بْذاضتي جاهع قَاًيي س

 . ي هذدجَ فشاّن گشددعٌَسٍاًي ٍ ه، ثشًبهِ اي جبهع جْت سفع ًيبصّبي جؼوي -0

 . ثشًبهِ ّب ًيبصّبي فشدي ّش هذدجَ سا ثٌَس اًفشادي ثشآٍسدُ ػبصد -2

 . ٍ اػتمالل ٍ عذم اتىب استمبء يبثذ 1شد جْت خَد ثْجَديفدس ثشخَسدّبي دسهبًگشاًِ وَؿؾ ؿَد  شفيت  -3

2جت اص خَدثِ آهَصؽ ٍ هشال -4
 . پيؾ اص دسهبى ٍ يب هتىي ؿذى تبويذ ؿَد   

-ؿَد ايي ديذگبُ وِ آًهب هىبًي جْت آهَصؽ ٍ وبس داًٍلجبًِ ٍ فعبليتدس ّش جبيي وِ هشالجت ثْذاؿتي اساهِ هي -5

 . ّبي اجتوبعي اػت هَسد تَجِ لشاس گيشد

آهَصؽ داسًذ ٍ آهَصؽ ثيوبس عولىشد اكدلي  ّب ثشاي هشالجت اص خَدؿبى ثشاي خَة هبًذى ٍ خَة ؿذى ًيبص ثِ اًؼبى

 تَاًذ خٌشات ثيوبسي ساهي خَاٌّذ ثذاًٌذ چِ ػجىي اص صًذگي ٍ چِ ًَ  سفتبسيّب هياًؼبى. حشفِ ّبي ثْذاؿتي اػت

-دس ايي ساػتب ووه ثِ هذدجَيبى ثشاي دػدت . وبّؾ دّذ ٍ ثبعث حفظ ٍ ثْجَد ػالهتي ٍ استمبي خَة ثَدى گشدد

 . ي اػتمالل دس اهش هشالجت اص خَد اص هْن تشيي اّذاف پشػتبسي اػتيبثي يب ثبصيبفت

                                                 
1-

 self healing 
2-

 self care  
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ي دسهبى ّدبي ًجدي اػدت لدضٍم آهدَصؽ ثدِ ثيودبس سا        ًفـبسّبي اجتوبعي ثِ حَصُ هشالجت ّبي ثْذاؿتي وِ حبهل گشا

 . سٍصافضٍى ًوَدُ اػت

ثْجدَد تغزيدِ سجدَ  ثدِ      ،ّب جْت تغييش سفتبس هدشدم ٍ لجدَل هؼدٍَليت حفدظ ػدالهتي اص ًشيدك آهدَصؽ ٍسصؽ       تالؽ

ُ ٍ تٌظين خبًَادُ ٍ فشاّن وشدى صًدذگي خدبًَادگي تیجيدت يبفتدِ ٍ اًهدبم آصهبيـدبت غشثدبلگشي        هـبٍس،  دًذاًپضؿه

دسهبًي سا وبّؾ دادُ  يٍجَد هشاوض لبثل دػتشػي جْت وؼت اًالعبت هي تَاًذ ًيبص ثِ هشالت ّب. كَست هي گيشد

 . ٍ دس ّضيٌِ ّب ًيض كشفِ جَيي ؿَد

ثذٍى ووه افشاد حشفِ ثْذاؿتي ثبيذ ّش وغ داًؾ ٍ تىٌيه ّبي هشالجتي سا  1شالجت اص خَدهس جْت اؿبعِ ػيبػت د

 . ثيبهَصد

  گيشي هـتشن ثب ثيوبس، تلوينبهِ سٍيىشد خَد هشالجتي اساهِ خذهت ثِ هذدجَ ثبيذ هجٌي ثش هحَسيت لشاس دادى ثيوبسًثش

 . ثيوبساى دس ثشخَسد ثب ثيوبسي خَد ثبؿذ خَد وبساييٍ  ػالهتي ٍ افضايؾ ػٌ اساهِ هـبٍسُ  ،ثشاي تعييي ًَ  خذهبت

 
 :آهَسش بِ بيوار  تعزيف

، دسهدبى ، ّدبي يدبدگيشي سا ثدشاي ثيودبس ٍ خدبًَادُ ٍي دس صهيٌدِ ثيودبسي       آهَصؽ ثِ ثيوبس فشآيٌذي اػدت ودِ فشكدت    

 . ّبي ػبصگبسي ٍ افضايؾ هْبست ّب فشاّن هي وٌذهىبًيؼن

، فشايٌذ ووه ثِ افشاد اػت وِ سفتبسّبي هشثَى ثِ ػدالهتي سا اص ًظدش داًدؾ    ( آهَصؽ ثِ ثيوبس 2553بثل )تبػاص ًظش ث

 . ؿبى ثِ وبس ثشًذّب ثيبهَصًذ ثِ ًَسي وِ ايي سفتبسّب سا دس صًذگي سٍصاًِؽ ٍ اسصؽگشً، هْبست

، سي ثدش سفتدبس ثيودبس ٍ ايهدبد تغييدش دس داًدؾ      گزا شآهَصؽ ثِ ثيوبس سا فشآيٌذ تبثي، ٌگؼتبى پضؿىبى خبًَادُ آهشيىبّفش

 . هعشفي هي وٌذ، ّب وِ ثشاي حفظ ٍ استمبء ػالهتي هشٍسي اػتؽ ٍ هْبستگشً

هٌظن ٍ ًشاحي ؿذُ وِ ثِ هَجت آى يبدگيشي اتفبق هي افتذ ٍ ثِ ، ػيؼتوبتيه، آهَصؽ ثِ ثيوبس فشايٌذي اػت ّذفوٌذ

يش ايهبد هي ؿَد ٍ كالحيت ٍ تَاًدبيي اٍ دس هشالجدت اص خدَد افدضايؾ     ًگشؽ ٍ هْبست ثيوبس تغي، دًجبل آى دس آگبّي

ثدبلمَُ پيـدگيشي    اسم عٍَ سفبُ ٍي هي افضايٌذ ٍ اص ثشٍص دس دّذ وِ ثِ ػٌ  ػالهت يبفتِ ٍ فعبليت ّبيي سا اًهبم هي

ثْذاؿتي ، بي دسهبًيّهشثَى ثِ ثيوبسي ؿبهل آهَصؽ يآهَصؽ ثِ ثيوبس دس ثشگيشًذُ توبم فعبليت ّبي آهَصؿ. هي وٌذ

وؼدت  ٍ بسي خدَد  ود گيشي آگبّبًدِ دس هدَسد ثي  الهت ثبليٌي اػت وِ ثشاي ووه ثِ ثيوبس ثِ هٌظَس تلوينػٍ استمبي 

 . گيشدهْبست خَد هشالجتي كَست هي

 
 تاريخچِ آهَسش بِ بيوار

ثدِ عٌدَاى    يبًي ودِ پشػدتبس  يعٌي صه 0855ثِ ًَسي وِ اص ػبلْبي . ًمؾ پشػتبس ثِ عٌَاى آهَصگبس لذهتي ديشيٌِ داسد

ّبي ثْذاؿتي ثَد تَػدي پشػدتبساى اًهدبم    ّبي هْن هشالجتآهَصؽ وِ يىي اص ًَآٍسي .يه حشفِ لبًًَوٌذ ؿٌبختِ ؿذ

 . ؿذهي

                                                 
1-

 self care 
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ًَصدّن دس اًگليغ اّويت آهَصؽ ثِ خبًَادُ سا ثِ هٌظَس سعبيت ثْذاؿت ٍ پبويضگي ٍ  ىاص اٍاخش لش هذيشاى پشػتبسي

هاللبت دس هٌضل جْت ثيودبساى ًبؿدي اص   ، پشػتبساى دس آهشيىب ًيض ثب ّويي اًگيضُ. ًذدَسد تَجِ لشاس داهشالجت اص ثيوبس ه

ًمدؾ پشػدتبس ثدِ عٌدَاى آهَصگدبس       0937دس ثشًبهِ سيضي آهَصؽ پشػتبسي اص ػدبل  . سا آغبص ًوَدًذ تجٌگ ٍ هْبجش

 . هَسد تبويذ لشاس گشفت

 
 اّذاف آهَسش بِ بيوار

 يهتي ٍ پيطگيزي اس بيوارحفظ ٍ ارتقاء سال -

استمدبء ٍ حفدظ ػدالهتي اػدت هَػؼدبت      ، يىي اص اّذاف آهَصؽ ثِ ثيوبس تغييش سفتبسّبي ثْذاؿتي ثِ هٌظَس پيـگيشي

.. جْدت حفدظ   . ووه ّبي اٍليِ ثشاي وَدوبى ٍ، ايوٌي، ثْذاؿت، تغزيِ، خذهبت ثْذاؿتي ثشاي تبهيي سؿذ ٍ تىبهل

 . دم ووه هي ًوبيٌذثِ هش يثيوبسػالهتي ٍ پيـگيشي اص 

استمبء سفتبس ثْذاؿتي اص ًشيك آهَصؽ ثب دادى اهىبًبت یصم ثِ هذدجَ جْت پدزيشؽ هؼدئَليت ثيـدتش ػدالهتي ثبعدث      

صهبًي وِ هذد جَيبى ًؼجت ثِ ػالهتي آگبّتش ؿًَذ احتوبیً ثيـتش ثِ دًجبل تـدخيق  . افضايؾ اعتوبد ثِ ًفغ ٍي هيـَد

 . َدػشيعتش هؼبهل ثْذاؿتي خَاٌّذ ث

 
 باسگطت بِ سالهتي  -

هٌلَة ػالهتي هذدجَيبى آػيت ديذُ ٍ ثيوبس ثِ اًالعبت ٍ هْبست ّبيي ًيبص داسًذ تب ثِ آًْب جْت دػتيبثي ثِ ػٌَح 

، لِ تٌجيدك دادُ اًدذ  كد هذدجَيبًي وِ اص تٌؾ اٍليِ ثيوبسي يب كذهِ ثْجَد يبفتِ اًذ ٍ خَد سا ثب تغييشات حب. ووه وٌٌذ

 عبتي دس هَسد ٍهعيت خَد ّؼتٌذ خَاّبى وؼت اًال

ًدي  . هشالجت ٍ دسهبى هَسد ًيبص ثبيدذ آهدَصؽ ثجيٌٌدذ   ، دس هشحلِ تـخيق ٍ دسهبى ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي دس هَسد ثيوبسي

تذاٍم ًَتَاًي ٍ ، سطين غزايي فعبليت، هشحلِ پي گيشي ًيض آًْب ًيبصهٌذ ؿٌبخت هشالجت ّب دس هٌضل هبًٌذ اػتفبدُ اص داسٍ

 . د ٍ عَاسم ثيوبسي هي ثبؿٌذَاص عپيـگيشي 

اػت ًيبص ثبؿذ ثِ اًذاصُ هذدجَ اًالعبت یصم سا   ت ٍ هوىيػخبًَادُ جضء حيبتي جْت ثبصگـت هذدجَ ثِ ػالهتي ا

 . وؼت وٌذ

 
 ساسگاري با اختالل در عولكزد -

ب ثبيدذ يدبد ثگيشًدذ ودِ چگًَدِ ثدب       ثؼيبسي اص آًْد . وٌٌذتوبم هذد جَيبى ثِ ًَس وبهل اص آػيت يب ثيوبسي ثْجَد پيذا ًوي

غبلجبً ، ذ فعبليت ّبي عبدي سٍصاًِ صًذگي سا  اداهِ دٌّذثشاي ايٌىِ هذدجَيبى ثتَاًٌ. تغييشات ٍالعي ػالهتي همبثلِ وٌٌذ

 . ثِ اًالعبت ٍ هْبست ّبي جذيذ ًيبص داسًذ

تيت اعوبء خبًَادُ احتيبج داسًذ وِ ثذيي تش. ًمؾ خبًَادُ هذدجَ ًيض هوىي اػت تغييش وٌذ، دس كَست ًبتَاًي ؿذيذ

ي خبًَادُ دس حوبيت اص هذدجَ ًبؿي اص آهَصؽ اػت وِ ثِ هحن ؿٌبخت ًيبصّبي تَاًبي. هؼئلِ سا دسن ٍ لجَل وٌٌذ

پشػتبس ثِ اعوبء خبًَادُ هي آهَصد تدب ثدِ هدذدجَ دس اًهدبم هشالجدت      . هي ؿَد ؿشٍ هذدجَ ٍ عاللِ خبًَادُ ثِ ووه 

  .ثْذاؿتي ووه وٌٌذ
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ػبصگبسي ثب ًبتَاًي ّدب ٍ عدَاسم ثيودبسي تَاًدبيي     ، خبًَادُ ٍي هَجت ثْجَد ويفيت صًذگي ثيوبس ٍآهَصؽ ثِ ثيوبس 

 . اًهبم ٍ بيف اٍليِ ٍ حوبيت اص ثيوبس هي ؿَد

 هشاياي آهَسش بِ بيوار

 افضايؾ سهبيتوٌذي ثيوبساى -

 وبّؾ اهٌشاة ثيوبس -

 وبّؾ دٍسُ ثؼتشي -

 جٌذي ثيـتش ثيوبساى ثِ الذاهبت هشالجتيًتبيج دسهبى ثب پبيافضايؾ   -

 وبّؾ ّضيٌِ ّبي دسهبًي ٍ ثْذاؿتي -

 اًويٌبى اص تذاٍم هشالجت ّب -

 ثْجَد ويفيت صًذگي ثيوبس -

 وبّؾ ثشٍص عَاسم ثيوبسي -

 افضايؾ تَاًوٌذي ٍ هـبسوت دس ثشًبهِ ّبي دسهبًي ٍ هشالجتي  -

 افضايؾ اػتمالل ثيوبس دس فعبليت ّبي سٍصهشُ -

 ّبي دسهبًيتىويل ثشًبهِ  -

  وبّؾ پزيشؽ ههذد ثيوبساى -

            . ًْبيت تَاًوٌذػبصي جبهعِ سد -

                                                                   
 لشٍم آهَسش بِ بيوار

يب ثيوبسي  َلَطي هَجت ؿذُ تب اویش افشادي وِ دس ػٌيي پبييي دچبس هعلَهيت ٌٍپيـشفت ّبي پضؿىي ٍ افضايؾ  تى -

ثٌبثشايي آًبى ثشاي فبيك آهذى ثش هـىالت ٍ ػبصؽ ثب ؿشايي ايهبد ؿدذُ ٍ پيـدگيشي   . صًذُ ثوبًٌذ، ّبي هضهي هي ؿًَذ

 . اص ثشٍص هـىالت جذيذ ًيبصهٌذ ووه ٍ آهَصؽ ّؼتٌذ

ذيي هـدىل دس  دس ايي ػدٌيي ٍ سخدذاد چٌد    هضهيٍ ثشٍص ثيـتش ثيوبسي ّبي  پيشثب تَجِ ثِ سًٍذ كعَدي جوعيت افشاد  -

ثِ ؿذت هـىالت هي افضايذ ثٌبثشايي اص ًشيك اساهِ آهَصؽ هيتَاى ثِ  پيشي ل اصكيه صهبى ثِ ّوشاُ تغييشات ًجيعي حب

ثيش یصم سا ثِ وبس ثجشًذ  ٍ ثدِ حدذاوث  ػدٌ  ػدالهت ٍ     پيش ٍ خبًَادُ ٍي ووه وشد تب هـىالت سا دسن ٍ تذاافشاد 

 . ؿبى تبهيي ؿَداػتمالل دػت يبفتِ ٍ سفبُ ٍ ػالهتي 

تدالؽ ّدبي آهدَصؽ ثدِ ثيودبس دس      ، ي ّبًٍ ًبتَا هضهيثب ؿٌبخت ّش چِ ثيـتش ًمؾ پيـگيشي دس وبّؾ ثيوبسي ّبي  -

 . جْت ووه ثِ ثيوبساى ثشاي وبّؾ ثشٍص ثيوبسي ٍ عَاسم آى ٍ وبّؾ كذهبت ًبتَاى وٌٌذُ ثبيذ افضايؾ يبثذ

. هٌضل افضايؾ هي دّذ سهؼئَليت آًْب سا دس هشالجت اص خَد د، وبسػتبىثشًبهِ سيضي جْت تشخيق صٍدتش ثيوبساى اص ثي -

آهدَصؽ ثدِ ثيودبس هدشٍسي     ، ثٌبثشايي جْت دػتيبثي ثيوبس ٍ خبًَادُ  ثِ داًؾ ٍ هْبست یصم ثشاي ايي ػٌ  اص هشالجدت 

 . اػت
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شي عدبدي اػدت ٍ ثدِ ايدي     ي ًذاسد  ثلىِ اهصيٌتديگش ؿىل ، ًحَُ هشالجت ٍ دسهبى، آگبّي ثيوبساى دس هَسد ٍهعيت -

ثٌدبثشايي  . علت ثيوبساى حك داسًذ وِ آگبّي داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس تلوين گيشي هشثَى ثِ ػدالهتي خدَد هـدبسوت ًوبيٌدذ    

 .هشٍست داسد صؽ ثِ ثيوبس دس خذهبت ثؼتشي ٍػشپبييآهَ

  
 آهَسش بِ عٌَاى ارتباط

هـشٍى ثش آًىِ هحتَاي هَسد اًتمبل اص فشػتٌذ ثدِ گيشًدذُ   ، فشايٌذ اًتمبل پيبم اص فشػتٌذُ ثِ گيشًذُ : استجبى عجبستؼت اص

 . هٌتمل ؿَد ٍ يب ثبلعىغ

اهب ّويـِ ًوي تَاى اًتظبس . پيبم ٍ گيشًذُ هشٍسي اػت، حوَس ػِ عٌلش فشػتٌذُ، ثشاي ثشلشاسي ػبدُ تشيي ًَ  استجبى

ثٌدبثشايي ثدِ خلدَف دس چٌديي     . مدل ؿدَد  ثِ ساحتي  ٍ ثِ ًَس وبهل اص فشػتٌذُ ثدِ گيشًدذُ هٌت  ، داؿت وِ هحتَاي پيبم

هَالعي حوَس عٌلش چْبسهي ثِ عٌَاى وبًبل يب ٍػيلِ استجبًي یصم ثِ ًظش هي سػذ ٍ چَى هعوَی تٌْب فشػتٌذُ پيدبم اص  

 . ٍػيلِ اػتفبدُ هي وٌذ ثٌبثشايي ثبصخَسد ثِ ؿىل هؼتملي عٌلش پٌهن استجبى سا تـىيل هي دّذ

. هَثش ثؼتگي داسد يآهَصؽ هَثش تب حذي ثِ چگًَگي استجبى ثيي فشد. بى ثشاثشي هي وٌذاستج فشايٌذ بفشآيٌذ آهَصؽ ث

پدغ  . ثيوبس دسن وٌذ هذد جَ هوىي اػت اًالعبت ثخَاّذ يب پشػتبس هوىي اػت ًيبص ثِ اًالعبت سا دس، دس آهَصؽ

ثعذ ، لبدس خَاّذ ثَد يه ّذف آهَصؿي آًچِ سا ؿشح هي دّذ وِ فشاگيش. خبف سا ًشاحي هي وٌذ  ياّذاف آهَصؿ

 . اص يه آهَصؽ هَفميت آهيض اًهبم دّذ

ودِ ثدشاي فشاگيدش     صثدبًي  تبس اص ًشيك استجدبى ثدب  ػپش. پيبهي سا ثِ هذدجَ ثشػبًذ پشػتبس فشػتٌذُ اي اػت وِ هي خَاّذ 

. گزاسًدذ  س ػدجه ٍ سٍيىدشد پشػدتبس اثدش هدي     دثؼيبسي اص هتغيشّبي ثيي فشدي . اهش آهَصؽ سا اًهبم هي دّذ، آؿٌبػت

 . تبس تبثيش داسًذػعَاًف ٍ هعلَهبت ثش ؿيَُ اسػبل پيبم تَػي پش، اسصؽ ّب، ًگشؽ ّب

   . پيبم يب هحتَاي آهَصؽ سٍؿي ٍ دليك اساهِ هي ؿَد

. ػبصهبى هي دّذ وِ هذد جَ ساحت تش هْبست ّب يب عمبيذ سا دسن وٌذ يپشػتبس ًَسي اًالعبت سا دس يه سًٍذ هٌٌم

 . ش پيؾ هيشٍدص هْبست ّبي ػبدُ ثِ هْبست ّبي پيچيذُ تّش دسع يب هٌلت ا

تودبم حدَاع     وبًدبل ّدبي     . هوىي اػت پشػتبس جْت اساهِ هحتَاي آهَصؽ خَد اص ؿيَُ ّبي گًَبگَى اػتفبدُ وٌذ

 . ػخٌشاًي يب ثحث ػبدُ تشيي هي ثبؿذ ٍؽوبًبل ؿٌَايي دس س. دسيبفت اًالعبت   ّؼتٌذ

گيشًذُ دس . ثب يىذيگش اػتفبدُ ؿًَذ فشايٌذ يبدگيشي هٌبػجتش ٍ هحشن تش هي ؿَد حؼي ٌّگبهي وِ وبًبل ّبي هختلف

. ٍ تَاًبيي يبدگيشي هذدجَ اثدش ثگزاسًدذ   ُهتغيشّبي فشدي هوىي اػت ثشاًگيض. يبدگيشي فشاگيش اػت –فشايٌذ آهَصؽ 

ًي آهبدگي یصم ثشاي دسيبفت پيدبم  هذد جَيبى صهبًي آهبدُ يبدگيشي ّؼتٌذ وِ جْت يبدگيشي ا ْبس عاللِ وٌٌذ ٍ صهب

 . داسًذ وِ هحتَا سا دسن وٌٌذ

 . لذست دسن پيبم تبثيش داسًذاهٌشاة ٍ اسصؽ ّب ثش ، ًگشؽ ّب، صثبى

 . هشحلِ سؿذ ٍ تىبهل ٍ هعلَهبت لجلي ثؼتگي داسد، ويفيت آهَصؽ، هت حؼي ٍ عبًفيالتَاًبيي يبدگيشي ثِ ػ

 . ميت يه ثشًبهِ آهَصؿي تْيِ هي وٌذسٍؽ سا ثشاي اسصؿيبثي هَف، يه وبسآهذ
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ثِ ًَسيىِ پشػتبس ثتَاًذ هَفميت ، فشاگيش اًالعبت دسيبفتي سا ثبصگَ وشدُ يب هْبست ّبي يبدگشفتِ ؿذُ سا اجشا هي وٌذ

 . سا اسصؿيبثي ًوبيذ يآهَصؿ

 .جبى هي ثبؿذيبدگيشي تحمك يبفتِ اًذ يب ًِ  ّوبى عٌلش ثبصخَسد دس فشايٌذ است  اّذافتعييي ايٌىِ آيب 

 

  
 آهَسش ٍ يادگيزي

گشٍّي اص فعبليت ّبي آگبّبًِ ٍ ػٌهيذُ اي آهَصؽ فشآيٌذ هتمبثلي اػت وِ هَجت استمبء يبدگيشي هي ؿَد ٍ ؿبهل 

يبد گيشي  سا ًيض ايهبد تغييشات ودن ٍ ثديؾ   . اػت وِ ثِ افشاد جْت وؼت داًؾ يب هْبست ّبي جذيذ ووه هي وٌذ

ل هي ؿَد ٍ ًبؿي اص سؿذ ٍ تغييدشات فيضيَلَطيده ًيؼدت    كاثش تهشثِ ٍ ثيٌؾ حب دس فشاگيش وِدس سفتبس  ثبلمَُ  هويدا

 . تعشيف ًوَدُ اًذ

آهَصؽ يه فشايٌذ استجبًي اػت وِ هَجت استمبء يبدگيشي هي ؿَد ٍ . تفىيه آهَصؽ اص يبدگيشي غيش هوىي اػت

 . وٌذ تب هعلَهبت جذيذي سا وؼت وٌذؿبهل ههوَعِ اي هختلش ٍ دليك اص اعوبلي اػت وِ ثِ فشد ووه هي 

 . ل هي ؿَدكيبدگيشي وؼت داًؾ يب هْبستي جذيذ اػت وِ اص ًشيك تمَيت عول ٍ تهشثِ حب

ثِ ًَس ولي آهَصؽ ٍ يبدگيشي صهبًي ؿشٍ  هي ؿَد وِ ؿخق ًيبص ثِ داًؾ يب وؼت تَاًدبيي ثدشاي اًهدبم ودبسي سا     

استجبى ثيي فشدي ثشاي آهدَصؽ  . وِ دس پبػخ ثِ ًيبصّبي فشاگيش ثبؿذ آهَصؽ صهبًي ثيـتشيي تبثيش سا داسد. احؼبع وٌذ

 . هَفك اهشي اػبػي اػت

 
 ًقص پزستار در آهَسش ٍ يادگيزي

اگش ايي اًالعبت دس اختيبسؿبى گدزاسدُ  . هذدجَيبى ٍ خبًَادُ ّب غبلجبً اص پشػتبساى اًالعبت ثْذاؿتي سا ًلت هي وٌٌذ

هدذدجَ دس هدَسد ؿدشايي     يپشػتبس ثبيذ تدالؽ وٌدذ ًيبصّدبي آهَصؿد    . ؿي ًگشددهوىي اػت ًيبص ثِ آهَصؽ سٍ، ـَدً

سا اساهِ دّذ وِ هذدجَ ٍ خبًَادُ ًيبص داسًذ  يپشػتبس ثبيذ اًالعبت. شًبهِ ّبي دسهبًي خَد سا پيؾ ثيٌي ًوبيذثجؼوي ٍ 

ثبؿذ ثبيذ هذدجَ سا تحت آهدَصؽ  ثشاي ايي وِ پشػتبس آهَصؽ دٌّذُ هَثشي . ٍ احتوبیً هَسد اػتفبدُ لشاس خَاٌّذ داد

ِ سا وِ هذدجَ ًيبص داسد ثـٌبػذ ٍ صهبًي سا وِ ًچآپشػتبس ثبيذ ثب دلت . لشاس دّذ ًِ ايٌىِ فمي حمبيك سا ثگَيذ ٍ ثگزسد

 .ًوبيذثشاي آهَصؽ ايي اهش هٌبػت اػت تعييي 

 : َدُ اػتًتبيج آهَصؽ هَثش ثِ هذد جَ سا دس ػِ هَسد هـخق ًو   HaysLip(0995ّبيؼليپ )

 وؼت ًتبيج هٌلَة ٍ ٍالع گشايبًِ -0

 دادى تَاًبيي ثِ هذد جَ ثشاي ؿشوت هَثش دس ثشًبهِ هشالجتي -2

 دػتيبثي ثِ ػٌَح تَاًجخـي هٌلَة -3

هذدجَيبًي آهبدگي ثيـتشي ثشاي ، صهبًي وِ پشػتبساى ثِ آهَصؽ هذدجَ اسصؽ  هي گزاسًذ ٍ لبدس ثِ اجشاي آى ّؼتٌذ

 . وٌٌذي وؼت هيپزيشؽ هؼئَليت ّبي ثْذاؿت
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 حيطِ ّاي يادگيزي

 : ػِ حيٌِ اًهبم هي گيشد دسيبدگيشي 

 حيٌِ ؿٌبختي ) داًؾ ( -0

 ي (ؿحيٌِ عبًفي )اًگيض -2

 حشوتي ) هْبست ّبي عولي ( –حيٌِ سٍاًي  -3

 . هشثَى ثِ يه حيٌِ ثبؿذ ميف ّش هَهَعي وِ ثبيذ آهَختِ ؿَد هوىي اػت ؿبهل توبم حيٌِ ّب يب

اص پشداختي ثِ جضهيبت هشثَى ثِ ايي ًجمِ ثٌذي روش ايي ًىتِ هشٍسي اػت وِ ػِ حيٌِ هؼتمل اص يىذيگش ًجدَدُ  لجل 

 . ٍ ثب يىذيگش هشصّبي هـتشن داسًذ

 
 :حيطِ ضٌاختي -

يبدگيشي دس ايي حيٌِ هشثَى ثِ هَاسدي هيـَد وِ هحتَاي هشثَى ثِ آًْب والً جٌجدِ تئدَسي داؿدتِ ٍ دػدتيبثي ثدِ آًْدب       

دس ايي حيٌِ ػٌ  هختلفدي اص يدبدگيشي لدشاس داسد ودِ اص     . لبثل تَجْي سا ايهبة هي وٌذ يًالعمعبليت ّبي رٌّي ٍ ف

 : ايي ػٌَح ثِ تشتيت عجبستٌذ اص. ُ ثِ پيچيذُ ػبصهبى يبفتِ اًذدػب

 
  1آگاّي ) داًص ( -1

ذسع ٍ آًْب اػت ثذٍى ّشگًَِ تغييش هد  يبدگيشي دس حذ آگبّي هؼتلضم تَاًبيي ثِ خبًش ػپشدى هٌبلت ٍ ثِ يبد آٍسدى

 ِ ّبي ديگش چَى وبسثشد اًالعبت دس هَلعيت ّبي جذيذ تَجِ ًذاسًذ        يبدگيشًذُ ثِ جٌج

 . جلي ثبؿذلثِ پبػخ ػبدُ اي اص هٌبلت وؼت ؿذُ  ساًتظبس هي سٍد يبدگيشًذُ لبد ٍ تٌْب 

                                                 
1- 

Know Ledge 

 حیطه های یادگیری

 حیطه شناختی -1    

 حیطه عاطفی - 2   

 حیطه روانی حرکتی -3   
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  1ادراک ) فْويذى ( -2

بًش ػپشدى ٍ دسن هٌبلت ٍ اساهِ آًْب ثب عجبست ٍ جوالتي هي ؿدَد ودِ ؿدخق    يبدگيشي دس حذ ادسان هؼتلضم ثِ خ

خالكدِ ودشدى پبػدخ دّدذ ٍ     ، آًؼت وِ ثتَاًذ ثِ ػَایت تَػي تفؼديش تعجيدش   ُيبد گيشًذ يتَاًبيي رٌّ. خَدؽ ثؼبصد

 . ًٌوَدُ ثلىِ آًشا دسن وشدُ اػت حفظًـبًِ آًؼت وِ هٌبلت سا يبدگيشًذُ تٌْب 
 : 2ر بستي ( کاربزد )بكا -3

لَاًيي ٍ سٍؽ ّب دس هَلعيدت ّدبي جذيدذ    ، اكَل، هفبّين ولي يدگيشي دس حذ وبسثشدي هؼتلضم تَاًبيي ثِ وبس ثؼتيب

 . فعبليت رٌّي هَسد ًيبص دس ايي ػٌ  تَاًبيي حل هؼئلِ دس هَلعيت جذيذ  يب حذالل ؿٌبخت هي ثبؿذ. هي ثبؿذ

 
  3تجشيِ ٍ تحليل -4

ثِ اجضاي تـىيل دٌّذُ آهَختِ ّب پي هي ثدشد ٍ ثدِ دًجدبل چشاّدب ٍ دیيدل آًؼدت ٍ استجدبى ٍ        دس ايي ػٌ  يبدگيشًذُ 

 . پذيذُ ّبػت فعبليت ؿٌبختي دس ايي ػٌ  هؼتلضم وـف دیيل. ػبخت ٍ ػبصهبى ولي هٌبلت سا دسن هي ًوبيذ

 
  4تزکيب -5

. فَْم ٍ ًشح جذيذ ٍ يب فشهيِ اثذا  هي وٌذدس ايي ػٌ  داًؼتٌي ّبيؾ سا ثِ يىذيگش استجبى دادُ ٍ يه ه ُيبد گيشًذ

 . عولىشد ؿٌبختي هَسد ًيبص دس ايي ػٌ  تَاًبيي آفشيٌٌذگي ٍ خالليت  اػت

 

يبدگيشًذُ ثب ووده اًالعدبت وؼدت ؿدذُ ثدِ لودبٍت ٍ       . ايي ػٌ  يبیتشيي ػٌ  حيٌِ ؿٌبختي اػت 5ارسضيابي -6

 . لوبٍت وشدى  فعبليت ؿٌبختي ايي ػٌ  اػت. شداصد.. هي پ. يي ًٍَؿتِ ٍ گضا، ثيبًبت، داٍسي دسهَسد سٍؽ

 
 حيطِ عاطفي-

. ًشص تلمي ٍ يب اسصؽ ّب ثِ وبس ثشدُ هي ؿًَذ، ًشص فىش، عبًفي دس استجبى ثب ايهبد ٍ يب تغييش ًگشؽدس حيٌِ يبدگيشي 

 : صاػٌَح حيٌِ عبًفي عجبستٌذ 

 
  6تَجِ ٍ دريافت -1

 . يب هَهَ  خبف آگبُ ؿذُ ٍ ثِ آى تَجِ ًـبى هي دّذ يذُپذدس ايي ػٌ  يبدگيشًذُ اص ٍجَد يه 

 

  7پاسخ دادى-2

                                                 
2-Comprehension 

0
- 
Application  

2-Analysis 

3
-
 Synthesis 

4- 
Evaluation 

5
-
 Receiving 

6
-
 Responding  



 02 

عالٍُ ثش آگبّي اص ٍجَد يه پذيذُ ٍ تَجِ ثِ آى ثب ًشص سفتبس خَد عوالً ٍ ثِ ًدَس ٍاهد  ٍ    ُيبد گيشًذدس ايي ػٌ  

 . فعبیًِ عىغ العول ًـبى هيذّذ

 

  ارسش گذاري -3
 . ًوبيذيبثذ ٍ ثش اػبع آى عول هيگيشد ٍ تیجيت هيؽ پزيشفتِ ؿذُ ؿىل هيدس ايي ػٌ  سفتبس يبدگيشًذُ ثش اػبع اسص

 
  ساسهاًذّي ارسضْا-4

اسصؽ آًشا ثب اسصؽ ّبي پيـيي تٌجيك دادُ يب ػبصهبى هيذّذ ٍ جْت اسصؿي وِ ثيـتش  ًيپغ اص پزيشؽ دسٍ ُيبد گيشًذ

 . گيشدٍي ؿىل هي يوٌذ ٍ ايي پذيذُ دس ًظبم اسصؿهَسد لجَل ٍي اػت اٍلَيت ثٌذي هي

 
  تبلَر ضخػيت-5

دس ايي ػٌ  اسصؽ يب ههوَعِ ػدبصهبى يبفتدِ اسصؽ ّدب دس اختيدبس يبدگيشًدذُ اًعىدبع داهدن هدي يبثدذ ٍ دس ؿخلديت           

 . بت سفتبس ٍي سا وٌتشل هي ًوبيذجْيبدگيشًذُ تجلَس هي يبثذ ٍ توبم 

 
 حزکتي  –حيطِ رٍاًي  -

 : گيشد وِ ػٌَح آى عجبستٌذ اصيٌِ لشاس هي حآهَصؽ هْبست ّب دس ايي 

 
 آهادگي ٍ تقليذ  -1

 . دس ايي ػٌ  يبدگيشًذُ ًجك الگَي دس حبل اجشا يه هْبست سا تمليذ هي وٌذ

 
  اجزاي هستقل ) اجزاي عول بذٍى کوک (-2

 . ثش اػبع دػتَسالعول آهَختِ ثذٍى ووه يب ساٌّوبيي ثِ اجشاي هْبستي هي پشداصد ُيبد گيشًذ

 
 دقت سزعت ٍ   -3

 . تَاًبيي اجشاي هْبست سا داسد ٍ ثذٍى خٌب هْبست سا اًهبم هيذّذدس ايي ػٌ  يبدگيشًذُ ثب ػشعت ٍ دلت 

 
  ّواٌّگي حزکات-4

دس ايي ػٌ  ثب ّوبٌّگي يه سؿتِ اعوبلي سا ثب سعبيت تشتيت آى ثب هْبست ٍ اػتبداًِ ثِ ًَس ّوضهبى ٍ يب هتَالي اجدشا  

 . هي ًوبيذ

 
  عادي ضذى-5

تشيي ػٌ  ايي حيٌِ اػت ٍ يبدگيشًذُ اعوبل سا ثِ ًَس اتَهبتيه ٍ خَد ثِ خَد ٍ ثب ّوبٌّگي ٍ تؼلي وبفي اجدشا  ثبی

 . هي وٌذ
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 غَل پايِ يادگيزيا

 . س هَثش ٍ وبس آهذ آهَصؽ دّذ ثبيذ ؿيَّبي يبدگيشي افشاد سا دسن وٌذپشػتبس ثشاي ايٌىِ ثتَاًذ ثِ ًَ

 . هحيط آهَسضي –تَاًايي يادگيزي  –اًگيشُ  : يادگيزي بِ سِ عاهل بستگي دارد

 

 اًگيشُ

. آًگيضُ توبيل ؿخق ثشاي يبدگيشي اػت اًگيضُ يه احؼبع دسًٍي اػت ودِ ؿدخق سا ههجدَس ثدِ عودل هدي وٌدذ       

 . احتوبیً يبدگيشي كَست ًخَاّذ گشفت، يبد ثگيشدچٌبًچِ ؿخق ًخَاّذ 

 . اًگيضُ ّبي فيضيىي ٍ هْبست دس اًهبم ٍ بيف اجتوبعي هحشن ؿخق ثشاي يبدگيشي ّؼتٌذ

هذدجَي هجتال ثِ تغييش دس عولىشد جؼوي هوىي اػت دس يدبدگيشي سٍؽ ّدبيي   . ّبي ثيوبس جؼوي ّؼتٌذُ غبلجبً اًگيض

 . ت عولىشدي تحشيه ؿَدثب تغييشا جْت ووه ثِ ػبصگبسي

 –ي ًگدشؽ ّدب ٍ عَاهدل فشٌّگدي     لجلد هعلَهبت . جبؿذًثشداؿت هذدجَ اص ػالهتي هوىي اػت ثب ثشداؿت پشػتبس يىي 

 . اجتوبعي ثشاًگيضُ تبثيش داسًذ

تٌْب ثب ًشح ًيبصّبي يبدگيشي ٍ ًشح اّذافي ٍالع گشايبًِ ًوي تَاى ثذٍى تَجدِ ثدِ اًگيدضُ ٍ جلدت عاللدِ هدذدجَ دس       

پشػتبس ثبيذ ًظش هدذدجَ سا  . مذ ثِ اّويت ػالهتي ًجبؿذ ّيچ دسهبًي هفيذ ًخَاّذ ثَدتاگش هذدجَ هع. هَصؽ هَفك ثَدآ

 . اًگيضُ يبدگيشي ٍ ًيبصّبي آهَصؿي جْت پيشٍي اص ثشًبهِ دسهبى اسصيبثي وٌذ، ًؼجت ثِ ػالهتي

 . يش چٌذ هتغيش لشاس گيشًذاعتمبدات ثْذاؿتي هذدجَ هي تَاًٌذ اًگيضُ اي لَي ثبؿٌذ ٍ تحت تبث

ثدذيي تشتيدت   . آگبّي اص اعتمبدات ثْذاؿتي هذدجَ دس تعييي عَاهلي وِ هحشن يبدگيشي ّؼتٌذ ووه خَاّدذ ودشد  

تٌظين ثشًبهِ آهَصؽ ثِ عمبيذ ٍ اعتمبدات تَجِ وٌذ وِ هحشن فدشد دس يدبدگيشي ثدَدُ ٍ عبهدل ايهدبد       دسپشػتبس ثبيذ 

 . عبهل اًگيضُ ثبيذ ثشاي هبُ ّب ثعذ اص ؿشٍ  ثشًبهِ آهَصؿي تبويذ ٍ تـَيك ؿَد، َصؽثشاي تؼْيل آه. اًگيضُ هي ثبؿٌذ

اّذاف هَسد ًظدش ثيودبس ٍ   ، تهبسة صًذگي، ثلَغ سٍحي، هشحلِ ػبصؽ ثب ثيوبسي، عَاهل هختلفي هبًٌذ ٍهعيت سٍحي

اجتوبعي ٍ ػيؼدتن   –التلبدي ٍهعيت ، عضت ًفغ، فشٌّگي –پيـيٌِ اجتوبعي ، عمبيذ ديٌي، عمبيذ ثْذاؿتي، خبًَادُ

 . ّبي حوبيتي ثش آهبدگي ثيوبس ثشاي يبدگيشي هَثشًذ

 ثِ ًَسي ودِ ٍاودٌؾ ّدبي سٍحدي خفيدف هبًٌدذ اهدٌشاة        ، وبس دس فشايٌذ يبدگيشي تبثيش هي گزاسديٍهعيت سٍحي ث

. دگيشي سا تؼشيع وٌذآهبدگي ٍي سا ثشاي يبدگيشي ٍ دسن افضايؾ هيذّذ ٍ هي تَاًذ يب، خفيف ثب افضايؾ تَجِ ثيوبس

. بًيت ٍ تشع ٍ عذم اعتوبد هَاسدي ّؼتٌذ وِ هدي تَاًدذ دس يدبدگيشي اخدتالل ايهدبد وٌٌدذ      جعل، اهٌشاة ثيؾ اص حذ

 . توبيل ثشاي يبدگيشي صهبًي ؿشٍ  هيـَد وِ ثيوبس ثيي داًؼتِ ّب ٍ آًچِ وِ ثبيذ ثذاًذ فبكلِ اي سا احؼبع وٌذ
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ثشاي هذدجَيبى لجَل اص دػت دادى ػالهتي ثِ ًدَس  . گبّي فمذاى اًگيضؽ ثِ علت اؿىبل دس ػبصگبسي ثب ثيوبسي اػت

ِ اص ًظش سٍاًي خَد سا ثب هـىالت جؼدوي ٍ  وفشايٌذ غن ٍ اًذٍُ ثِ هذدجَ فشكت هيذّذ . هَلت يب داهوي دؿَاس اػت

 . عبًفي ثيوبسي تٌجيك دّذ

اص لجَل ثيوبسي ًبتَاى اػت  هذدجَ ٍلتي. هشثَى اػت لبثل تَجْي ثِ هشحلِ غن ٍ اًذٍُ آهبدگي ثشاي يبدگيشي ثِ ًَس

الجتِ آهَصؽ صهبًجٌذي ؿدذُ هدي تَاًدذ هَجدت تؼدْيل دس اهدش       . ًوي تَاًذ هٌلجي سا ثيبهَصد، يب توبيل ًذاسد آًشا ثپزيشد

 . تٌجيك ثب ثيوبسي يب ًب تَاًي ؿَد

هشحلِ خَثي  دس صهبًي وِ هذدجَ، پشػتبس ثبيذ ثشًبهِ آهَصؿي سا ؿشٍ  وٌذ، ـَدصهبًي وِ ثيوبس ٍاسد هشحلِ پزيشؽ هي

 . آهَصؽ اداهِ خَاّذ يبفت، اص يبدگيشي لشاس داسد

 . ؿشوت هذدجَ دس فشايٌذ يبدگيشي دال ثش توبيل ٍي ثِ وؼت هعلَهبت يب هْبستْب اػت 

 
 تَاًايي يادگيزي

 تَاًبيي سؿذ ٍ تىبهل -

اهب اگش تَاًبييْدبي رٌّدي   ، ب كالحيت ثبؿذثپشػتبس هي تَاًذ يه آهَصگبس . يبدگيشي تبثيش داسدسؿذ ؿٌبختي ثش لذست 

پشػدتبس اص وتبثچدِ ّدب ٍ    ، آهدَصؽ  ثشاي هیبل گدبّي اٍلدبت دس  . ؽ هَفك ًخَاّذ ثَدصآهَ، هذدجَ دس ًظش گشفتِ ًـَد

 . سا ثخَاًذ ٍؿَس ّبيي اػتفبدُ هي وٌذ وِ ثعذاً هـخق هي ؿَد هذدجَ ًوي تَاًذ آًْبشث

لجدل اص ايٌىدِ فدشدي ثتَاًدذ     . پشػتبس ثبيذ ػٌ  داًؾ ٍ هْبست ّدبي هدذدجَ سا ثديؾ اص ؿدشٍ  ثشًبهدِ آهَصؿدي ثذاًدذ       

صهبًي وِ اًالعبت جذيذ داًدؾ  . اص سؿذ ٍ تىبهل ؿٌبختي هشٍست داسد ػٌ  هعيٌي ، اًالعبت جذيذي سا فشا ثگيشد

 . هي گيشدكَست  ػشيع تش يبدگيشي، فعلي سا تىويل هي وٌذ

 
 گزٍُ سٌي-

 –ثذٍى سؿذ كحي  اجتودبعي  . يبدگيشي ٍ سفتبسّبي يبدگيشي اػت وِ هي تَاى آى سا وؼت ًوَد تَاًبيي ػي ثبصتبة

 . حشوتي ٍ صيؼت ؿٌبػي ثؼيبسي اص اًَا  يبدگيشي كَست ًوي گيشد، صثبًي، ؿخلي

 
 تَاًايي جسوي -

 –ْدبست ّدبي سٍاًدي    هثدشاي يدبدگيشي   . جؼوي فشد ثؼتگي داسدتَاًبيي يبدگيشي غبلجبً ثِ ػٌ  سؿذ جؼوي ٍ ػالهت 

آهدَصؽ هدذدجَ ثدشاي    ، ثدشاي هیدبل  . ّوبٌّگي ٍ لذست جؼوي ثبؿدذ ، هي اص ًيشٍحشوتي هذدجَ ثبيذ داساي ػٌ  یص

 . وبس ثيَْدُ اي اػت، ثذى هذدجَ ًيشٍي وبسي ًذاؿتِ ثبؿذ يؼوت فَلبًلتش ثِ كٌذلي چشخذاس چٌبًچِ ؼاًتمبل اص ث

 جدذي  تهذدجَيي وِ كج  تحت هعبيٌب، ي وِ اًشطي ؿخق سا ون وٌذ ثش تَاًبيي يبدگيشي كذهِ  هي صًذشايٌّش ؿ

 ِ ًخَاّذ ثَد بدس ثِ ؿشوت دس يبدگيشي ٍ ثحث ّبي هشثًَداحتوبیً ل، تـخيق لشاس هي گيشد

ذ ثِ تعَيك افتدذ ٍ صهدبًي   آهَصؽ ثبي، هیل تت ثبی يب هـىالت تٌفغ ثذتش ؿَد يصهبًي وِ يه ثيوبسي ثب  َْس عَاسه

 . پشػتبس احؼبع هَفميت ثيـتشي دس آهَصؽ داسد، وِ هذدجَ فعبیًِ دس يبدگيشي ؿشوت هي وٌذ
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 هحيط يادگيزي

پشػتبس . عَاهل هحيٌي وِ آهَصؽ دس آًهب كَست هي گيشد آى سا ثِ كَست تهشثِ اي هٌلَة يب هـىل دس هي آٍسًذ

هحديي هٌبػدت  ثدشاي    . َ ووه ًوبيذ تب ثتَاًذ ثش يبدگيشي توشوض داؿدتِ ثبؿدذ  ثبيذ هحيٌي سا اًتخبة وٌذ وِ ثِ هذدج

يه اتبق تبسيه دس تَاًبيي  ، دسجِ حشاست ٍ هجلوبى هٌبػت ثبؿذ، ًَس، هحيٌي اػت وِ داساي تَْيِ هٌجَ ، آهَصؽ

يه هْبست اػت يب خلَكبً ٍلتي وِ پشػتبس هـغَل اًهبم . پشػتبس  اختالل ايهبد هي وٌذهذدجَ جْت هـبّذُ اعوبل 

اًتخبة هحيٌي آسام جْت حفظ خلَت هدذدجَ ٍ عدذم   . اص سػبًِ ّبي ديذاسي هبًٌذ پَػتش يب جضٍات اػتفبدُ هي وٌذ

 . اعوبء خبًَادُ هي تَاًٌذ دس ثحث ؿشوت وٌٌذ، ل ثبؿذيبههذدجَ   چٌبًچِ، لٌع كحجت ٍي حبهض اّويت اػت

 
 فزآيٌذ آهَسش بِ بيوار

ػيؼتوبتيه ٍ تفىيه ؿذُ اػت وِ دٍ عول هؼتمل آهدَصؽ  ، ه ػشي عوليبت ًشاحي ؿذُي فشايٌذ آهَصؽ ثِ ثيوبس

-فعبليدت  بًاي اػت وِ دٍ گشٍُ آهَصؽ دٌّذُ ٍ فشاگيش هـدتشو ايي فشايٌذ ثِ ؿىل چشخِ. گيشدٍ يبدگيشي سا دس ثش هي

فشايٌدذ پشػدتبسي ٍ   . گيدش اػدت  آى تغييشات هدَسد ًظدش دس سفتدبس فشا    ًتيهِّبي آهَصؽ ٍ يبدگيشي سا اًهبم هي دٌّذ ٍ 

. فشايٌذ پشػتبسي ًيبصهٌذ اسصيبثي توبم هٌبثع اًالعبت جْت تعييي ًيبصّدبي هشالجتدي هدذدجَ اػدت    . آهَصؽ يىي ًيؼتٌذ

 . دگيشي هذدجَ توشوض داسداؿتيبق ٍ تَاًبيي يب، يبدگيشيصّبي بًي شثفشايٌذ آهَصؽ 

بس ود اجشا ٍ اسصؿيبثي اػت ودِ دس آى اًالعدبت  دس هدَسد ثي   ، يضيثشًبهِ س، فشايٌذ آهَصؽ ثِ ثيوبس ؿبهل هشاحل ثشسػي

هدَسد   ىگدشدد ٍ پدغ اص اجدشا تدبثيش آ    ػپغ ًشحي ثشاي آهَصؽ تذٍيي ٍ ثشًبهِ سيضي هدي . ُآٍسي ٍ ثشسػي ؿذجوع

 . گيشداسصؿيبثي لشاس هي

 
 بزرسي

تَاًدبيي ٍ توبيدل هدذدجَ ثدشاي     ، تدَا هَفميت دس آهَصؽ هذدجَ ًيبص داسد وِ پشػتبس توبم عَاهل هدَثش ٍ هدشتجي ثدب هح   

. فشايٌذ آهَصؽ اغلت اص تعييي ًيبص ثدِ آًچدِ فدشد ثبيدذ ثذاًدذ آغدبص هدي ؿدَد        . هَصؽ سا اسصيبثي وٌذآيبدگيشي ٍ هٌبثع 

 . هحتَاي آهَصؽ سا تعييي هي وٌذ بي يبدگيشي  هذدجًَّيبص

 
 ضٌاسايي ًياسّاي يادگيزي 

فىدش  » ػدَایتي هبًٌدذ   . شي هذدجَ ) هحتَاي آهَصؽ( سا هـخق هي وٌٌذپشػتبس ٍ هذدجَ اًالعبت یصم ثشاي يبدگي

ثدِ هدذدجَ    «هي وٌيذ داًؼتي چِ هٌلجي ثشاي ؿوب حبهض اّويت اػت تب ثتَاًيذ ثِ ًَس وبفي اص خَدتبى هشالجت ًوبهيذ ؟ 

ٌىِ هذدجَ دس فشايٌذ ًيبصّبي يبدگيشي ثش اػبع اي. اهىبى ؿشوت فعبل دس ثشًبهِ سيضي ًشح هشالجت اص خَد سا هي دّذ

ثشسػدي ًيبصّدبي يدبدگيشي اصًشيدك     . ثذيي تشتيت اسصيبثي يده فعبليدت هدذاٍم اػدت    . تغييش هي وٌذ، ثْجَدي وهبػت

دس اًتْدبي ثشسػدي   . سفتبسي ٍ يب پيؾ ثيٌي ًيدبص ّدب ًدي ًدشح دسهدبى ًيدض هيؼدش اػدت        ، هـبّذُ هؼتمين ٍهعيت جؼوي

 . ت دٌّذُ هي تَاًذ ًيبصّبي آهَصؿي ثيوبس سا ثشسػي ًوبيذپشػتبسي ٍ ًي استجبى هتمبثل ثب ثيوبس هشالج

 
 بزرسي اًگيشُ جْت يادگيزي
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ايدي ػدَایت ثدِ تعيديي آهدبدگي ٍ توبيدل هدذدجَ ثدِ         . تَاًذ ثب ًشح ػَایتي اًگيضُ هذدجَ سا تعيديي ًوبيدذ  پشػتبس هي

، اعتمدبدات هشثدَى ثدِ ػدالهتي    ، آًْب ؿبهل ػَایتي اص هذدجَ دس هدَسد سفتبسّدبي يدبدگيشي   . وٌذيبدگيشي ووه هي

عاليدن جؼدوي ودِ دس يدبدگيشي     ، ًگشؽ دس هَسد اساهِ دٌّذگبى هشالجت ّبي ثْذاؿتي ٍ اًالعبتي ودِ ثبيدذ آهَخدت   

 . ثبؿٌذهي  اجتوبعي ٍ ػجه يبدگيشي اسج  -صهيٌِ فشٌّگي، دسد(، دخبلت هي وٌٌذ )خؼتگي

 . هَثش تش خَاّذ ثَد اگش صهبى آهَصؽ ٍ آهبدگي ثيوبس ّوبٌّگ ثبؿٌذ يبدگيشي

آيب اص ًظش ثيوبس ايي اًالعبت هفيذ اػت ٍ يب . دس ايي هشحلِ ثبيذ ًگشؽ ثيوبس ًؼجت ثِ هَهَ  هَسد آهَصؽ تعييي ؿَد

 هَجت اتالف ٍلت اػت ؟

 
 تَاًايي يادگيزي

. ي سا هختل وٌٌدذ ثؼيبسي اص عَاهل هي تَاًٌذ تَاًبيي يبدگيش. پشػتبس ػٌَح ؿٌبختي ٍ جؼوي هذدجَ سا تعييي هي وٌذ

ّوبٌّگي ٍ ّش ًَ  ًمق حؼي ٍ ػٌ  سؿذ ٍ تىبهدل ٍ ػدٌ  عولىدشد ؿدٌبختي     ، پشػتبس ًيبص داسد وِ تَاًبيي جؼوي

یصم سا اًهدبم   اًؼَليي هحبػدجبت ثشاي  هلشف داسٍيي چَى  ثشاي هیبل ؛ آيب هذدجَ هي تَاًذ . سصيبثي وٌذاهذدجَ سا 

 . ٍ هـىالت اٍ تَجِ گشدد يس ثبيذ ثِ ٍهعيت فعلدّذ ؟ ثشاي ثشسػي تَاًبيي يبدگيشي ثيوب

 
 هحيط آهَسضي

حتدي  ػدش ٍ كدذا ػدٌ  سا   ، اًحدشاف فىدش   هدل پشػتبس ثبيدذ عَا ، هحيي ثشاي جلؼِ آهَصؽ ثبيذ  هحشن يبدگيشي ثبؿذ

ثدِ   .هحيي ثش هيضاى ٍ ًحَُ اساهدِ اًالعدبت تدبثيش هيگدزاسد    ، دس دػتشع ثَدى اتبق ٍ تهْيضات سا اسصيبثي ًوبيذ، هذدجَ

 .هحيي خيلي ػشد يب خيلي گشم ثِ ٍاػٌِ ايهبد ًبساحتي هي تَاًذ دس ثشسػي تبثيش گزاسد، ًحَي وِ فمذاى خلَت ثيوبس

  
 هٌابع يادگيزي 

آيب اعوبء خبًَادُ دس جلؼبت آهَصؽ حوَس . جَ هوىي اػت ًيبصهٌذ حوبيت اعوبء خبًَادُ ٍ خَيـبًٍذاى ثبؿذدهذ

ظش هيشػٌذ ٍ ػَایت هشٍسي سا هي پشػٌذ ؟ دسن ًب هٌبػدت خدبًَادُ اص ثيودبسي ٍ پديؾ     داسًذ ؟ آيب آًْب عاللوٌذ ثِ ً

 . آگْي آى ثب آهَصؽ ثيوبس تذاخل هي ًوبيذ

هٌدبثع هَجدَد دس هٌدضل ٍ اثدضاس آهدَصؽ       ،پشػتبس ثبيذ ّش ًَ  اًالعبت هشٍسي ثشاي ووه دس اساهِ هشالجت ّبي یصم

 . هَسد ًيبص سا اسصيبثي وٌذ

 

 پزستاريتطخيع ّاي 

ّدب سا  دادُ، ّبي پشػتبسي وِ ثبصتبة ًيبصّدبي خدبف آهدَصؽ هدذدجَ ّؼدتٌذ     ثعذ اص اسصيبثي پشػتبس ثبيذ ثشاي تـخيق

. وٌذٌذي سا فشاّن هيثّبي پشػتبسي اهىبى اٍلَيتتـخيق، اػت يچٌبًچِ هذدجَ داساي چٌذ ًيبص آهَصؿ. تحليل وٌذ

 . ليل آى سا ثيبى هي وٌذًَ  خبكي اص ًيبص آهَصؿي ٍ د يّش ثيبى تـخيل

ُ   ّب ثش اػبع ػِ حيٌِ يبدگيشي ثِ پشػتبس ووه هيثٌذي تـخيقًجمِ -وٌذ تب تَجِ خبف ثِ هَهدَ  هشثًَدِ ٍ ؿديَ

 . آهَصؿي  داؿتِ ثبؿذّبي 
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دّدذ   سا تـدخيق  يپشػتبس هوىي اػت ؿشايٌ. ثبؿٌذّبي پشػتبسي ًـبى دٌّذُ آهَصؽ ًب هٌبػت هيثشخي اص تـخيق

تحول فعبليت( دس ايي هَاسد پشػتبس ثبيذ اًمذس آهَصؽ سا ثِ تبخيش ثيبًذاصد ل دسد ٍ عذم هیَصؽ هَثش ؿًَذ )وِ هبًع آه

 .وِ تـخيق پشػتبسي اص دسجِ اعتجبس ػبلي ؿَد يب هـىل ثْذاؿتي وٌتشل گشدد

 

 
 بزًاهِ ريشي

تبس ثشًبهِ آهَصؿي تذٍيي هي پشػ، ثعذ اص تعييي تـخيق ّبي پشػتبسي وِ ًيبصّبي آهَصؽ هذدجَ سا هـخق هي وٌذ

ًدشح  . وٌذ وِ حبٍي اّذاف ٍ ًتبيج هَسد اًتظبس اػت ٍ هدذدجَ ًيدض دس اًتخدبة تهشثدِ ّدبي آهَصؿدي ؿدشوت داسد       

 تذٍيي هي گشدد ، ًيبصّبي يبدگيشي ؿٌبػبيي ؿذُ هَصؽ ثش اػبعآ

پيؾ ٍ  يثضاسّبي آهَصؿسٍؽ ٍ ا، يل ّبي هحتَي آهَصؿػشفل، ؿبهل ًتبيج يب اّذاف يبدگيشيآهَصؿي  يه ًشح 

 . ثيٌي اسصؿيبثي هَثش آهَصؽ هي ثبؿذ

اي ثبؿذ وِ ّش يه اص افشاد تين ثذاًٌذ چِ چيضي آهَختدِ خَاّدذ ؿدذ؟ دليدل آهدَصؽ آى چيؼدت؟       ًشح ثبيذ ثِ گًَِ

 چگًَِ اسصؿيبثي خَاّذ ؿذ؟

اّدذاف  . ٍاه  دسج گدشدد آهَصؽ دس كَستي هَثش خَاّذ ثَد وِ ًشح ثِ خَثي آهبدُ ؿَد ٍ دس آى اّذاف ثِ ًَس 

هبًٌذ ساُ سفدتي ثدب چدَة صيدش     . لبثل اًذاصُ گيشي ثبؿٌذ ٍ ثِ ؿىل فعل سفتبسي ثيبى ؿًَذ، لبثل دػتيبثي، ثبيذ اختلبكي

 . ٍيك يب تعييي همذاس داسسضت، ثغل

دّبيي اػدتبًذاس ، اّذاف ٍ هحتدَاي كدحي   . اگش هحتَا وبفي ًجبؿذ ّذف ًوي تَاًذ ساٌّوبي آهَصؽ ٍ يبدگيشي ثبؿذ

اّذاف يبدگيشي دس ػِ حدَصُ  . ثشاي ثبصخَسد يبدگيشي فشاّن ًوَدُ ٍ پبيِ اي ثشاي اسصؿيبثي ثشًبهِ آهَصؿي هي ثبؿٌذ

 . سٍاًي حشوتي دػتِ ثٌذي هي ؿًَذ، عبًفي، ؿٌبختي

شل ديبثدت ٍ  ثِ عٌَاى هیبل ثيوبساى جْت فْويذى )حيٌِ ؿٌبختي ( چگًَگي تبثيش ديبثت ثش ثذى ٍ تبثيش اًؼَليي ثدش وٌتد   

عالٍُ ثش ايدي لجدَل ثيودبسي ٍ هؼدئَليت پدزيشي      . ت ًيبص ثِ اًالعبت داسًذديبثػبيش هفبّين رٌّي جْت صًذگي ػبلن ثب 

اًؼدَليي )حيٌدِ    لدي چدَى تضسيدك   وًيض هْن اػت ٍ ايي ثيوبس ثبيذ هْبست ّدبي ع  جْت هشالجت اص خَد )حيٌِ عبًفي(

 . سٍاًي حشوتي( سا ًيض ثيبهَصد

 
 َسضيرٍش ّاي آه

. ؿيَُ يب ساُ ّبيي ّؼتٌذ وِ آهَصؽ دٌّذُ ثشاي اساهِ هحتَاي آهَصؿي اص آًْب اػتفبدُ هي ًوبيدذ ، سٍؽ ّبي آهَصؿي

آهَصؽ ثِ ًشٍق هختلفي اساهِ هي ؿَد ٍ ؿيَُ هٌبػدت ثدش اػدبع    . ثبيذ دس ّش حيٌِ ثْتشيي سٍؽ آهَصؽ تعييي گشدد

 . هحتَاي هٌلت ٍ الگَي يبدگيشي ثيوبس اًتخبة هيـَد

سػديذى ثدِ هَفميدت     ذػبدگي ٍ لبثل فْن ثَدى هٌبلت ولي، ثشاي پشػتبساى اًتخبة هَثشتشيي ساّىبس آهَصؽ هْن اػت

 . اػت
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. دس حيٌدِ ؿدٌبختي ّؼدتٌذ    يبدگيشياستمبء پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ػخٌشاًي ّبي سػوي ؿيَُ ّبي هَثش ثشاي ، جلؼبت ثحث

دس اعودبل هشالجتدي آهَختدِ هدي      ِ هیبل ٍ هـبّذُ ٍ هـدبسوت  اساه، ًگشؽ دس هَسد ثيوبسي ثب تهؼن تلَيشي ٍ ّوذلي

 . آهَصؽ هْبست ّبي حشوتي ثْتش اػت ثب توشيي ٍ وبس عولي ٍ ًوبيؾ سٍؽ اًهبم وبس كَست گيشد. ؿَد

ثحث گشٍّي اػت ٍ فشكتي فدشاّن هدي ًوبيدذ تدب ثيودبساى اص تهدبسة       ، يه سٍؽ هَثش ثشاي يبدگيشي هَثش ٍ هحشن

هدذدجَ ثدَدُ ٍ ثيـدتش اص يده سٍؽ هوىدي اػدت ثدشاي         سٍؽ ثبيذ هىودل ًيبصّدبي  . فبدُ ًوبيٌذيبدگيشي يىذيگش اػت

 . آهَصؽ ثِ وبس سًٍذ
 

 اجزا

 . اي وِ ثب هـبسوت ثيوبس ٍ خبًَادُ تذٍيي ٍ ثشًبهِ سيضي ؿذُ اػت اجشا هيـَددس ايي هشحلِ ثشًبهِ

بًٌدذ تَجدِ ثدِ آهدبدگي ٍ تَاًدبيي ثيودبس صهدبى        اجشاي ًشح آهَصؽ ؿبهل اػتفبدُ اص توبم اكَل آهَصؽ ٍ يدبدگيشي ه 

 آهَصؿدي ػدبصهبًذّي  ٍػبيل ووه  ، سٍؽ هٌبػت ثب تَجِ ثِ حيٌِ يبدگيشي، ٍ خبًَادُ اٍػْين وشدى ثيوبس ، هٌبػت

تَجِ ثِ ، اػتفبدُ اص اكَل يبدگيشي هبًٌذ اكَل تىشاس ٍ تمَيت، تىلن ثب صثبى لبثل فْن ثشاي ثيوبس، يآهَصؿ هَهَعبت

 . اًتخبة  هحتَاي هٌبػت ٍ اٍلَيت ثٌذي  صهبى اساهِ آى هي ثبؿذ، ثبصخَسدّبي ثيوبس  دگيشي ٍ دسيبفت هحيي يب

ايؼتگبُ پشػتبسي ثِ . اًتخبة يه هحيي آسام هْن اػت. ٌّگبم اجشاي آهَصؽ پشػتبس ثبيذ اكَلي سا دس ًظش داؿتِ ثبؿذ

دس ثيوبسػدتبى ثدب گزاؿدتي    . ثبؿدذ اي آهدَصؽ ًودي  سفت ٍ آهذّبي هىشس هحل خَثي ثشاي اجش، دليل ٍجَد ػش ٍ كذا

صهدبى آهدَصؽ ثدِ توبيدل ٍ     . ٍ يب ثشدى ثيوبس ثِ يه هحيي خلَت هيتَاى ساحتي ٍ آساهؾ ثيودبس سا فدشاّن ودشد    ىبساٍاپ

آهَصؽ ثب ػشعت . ػشعت اساهِ هٌبلت دس يبدگيشي تبثيش داسد. ٍهعيت ثيوبس ثؼتگي داسد وِ ثبيذ هَسد تَجِ لشاس گيشد

ّدش جلؼدِ   ، صهدبى آهدَصؽ  ثبيدذ هحدذٍد ثبؿدذ     . اػدت  ُهَجت گيهي هيـَد اص ًشفي ػشعت ون ًيض خؼتِ وٌٌدذ صيبد 

 . ؿَدػَال وشدى هَجت تمَيت يبدگيشي هي، ذ. تىشاس هٌبلت هْنهاًهبهي دليمِ ٍ يب ووتش ًَل  05آهَصؽ 

 
 ثبت آهَسش بِ هذدجَ

ٌّگبم داسٍ دادى( ، هذدجَ كَست هي گيشد ) ثشاي هیبل چَى آهَصؽ هذدجَ غبلجبً ثِ كَست غيش سػوي ثيي پشػتبس ٍ

غبلجبً پشػتبساى فشاهَؽ هي وٌٌذ تدب ٍلتدي سا ثدِ يبدداؿدت اًالعدبت      . ثجت هذاٍم هحتَاي آهَصؽ هذدجَ هـىل اػت

 .آهَصؽ دادُ ؿذُ اختلبف دٌّذ

  
 : ( ًكات سيز را بزاي ثبت آهَسش هذدجَ پيطٌْاد کزد1995کيس )

اي ؿشح دّيذ وِ پشػتبساى ديگش لبدس ثبؿٌذ آهَصؽ سا اداهِ هَهَ  سا ثِ گًَِ يس اختلبكثِ ًَ : هحتَاي خاظ -0

گدشدد  خدَد داسي ؿدَد صيدشا هَجدت هدي     « هلدشف داسٍ آهدَصؽ دادُ ؿدذ    »هیل  عجبساتياص  . دادُ ٍ تمَيت وٌٌذ

 . وبسوٌبى دس هَسد هحتَاي هٌبلت آهَصؽ دادُ ؿذُ ثي اًال  ثبؿٌذ

ايي اًالعبت وبسوٌبى سا دس هَسد پيـشفت هذدجَ آگبُ ودشدُ  . شاحل يبدگيشي سا ثجت وٌيذه : ارسضيابي يادگيزي -2

 . تعييي هي وٌذ، ٍ هٌبلجي سا وِ ٌَّص ثبيذ آهَصؽ دادُ ؿًَذ
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اي وِ دس آهَصؽ ثدِ ودبس   ّبي ؿٌبختِ ؿذُسٍؽ. ّبي آهَصؿي هَسد اػتفبدُ سا ؿشح دّيذسٍؽ : رٍش آهَسش -3

وٌٌذ تب ثِ ًَس وبس آهذتشي هؼئلِ سا پيگيشي ًوبيٌذ ٍ دس كَستي وِ يبدگيشي اًهبم سًٍذ ثِ وبسوٌبى ووه هيهي

 . سٍؽ جبيگضيي سا پيـٌْبد وٌٌذ، ًـذ

 
 ارسضيابي

 . آهَصؽ هذدجَ وبهل ًخَاّذ ؿذ هگش ايٌىِ پشػتبس ًتبيج فشايٌذ آهَصؿي ٍ يبدگيشي سا اسصيبثي وٌذ

 . وٌذپشػتبس ثب هـبّذُ عولىشد هذدجَ هَفميت سا اسصؿيبثي هي ِ سا وِ یصم ثَد آهَختِ اػت ؟ًچآيب هذدجَ آ

-تَاًذ اًهبم ؿَد اگش اجشاي سفتبسي هَسد ًظش اػت ًوبيؾ سفتبس تَػي فشاگيدش هٌٌمدي  اسصؿيبثي ثِ ًشٍق هختلف هي

اگش دسن ثيوبس هَسد ًظش اػدت ػدَال ودشدى ٍ تَهدي  خَاػدتي هٌبػدت       . سفتبسي اػت تتشيي سٍؽ اسصؿيبثي كح

 . سٍدؿفبّي ٍ وتجي ثِ وبس هي يّبي چٌذ ػَالاگش افضايؾ ؿٌبخت ٍ داًؾ ٍي هٌشح اػت اػتفبدُ اص آصهَى. اػت

اسصؿديبثي هوىدي   . وٌدذ اگش اسصؿيبثي ووجَد داًؾ يب هْبست سا ًـبى دّذ پشػتبس ثشًبهِ آهَصؿي سا اكالح يب تىشاس هي

پشػدتبس ايدي عَاهدل سا    . يي يبدگيشي هذدجَ سا هـخق وٌذاػت ًيبصّبي يبدگيشي جذيذ يب عَاهل جذيذ هَثش ثش تَاًب

ّوبًٌدذ فشايٌدذ   . ثشاي سٍص آهذوشدى ثشًبهِ آهَصؿي ٍ هتٌبػت وشدى آى ثب ًيبصّبي هذدجَ ههدذداً اسصيدبثي هدي ًوبيدذ    

 . پشػتبسي فشايٌذ آهَصؽ ًيض هذاٍم ٍ دس حبل تحَل اػت

 

 ٍضعيت آهَسش بِ بيوار در کطَر

بي پشػتبسي اػت هعْزا هٌبلعبت اًهبم ؿذُ ٍ تهشثيدبت  ّّب ٍ اػتبًذاسدّبي هشالجتاص اٍلَيت اگش چِ آهَصؽ ثِ ثيوبس

 . ي هَسد ًيبص ثيوبس تَػي پشػتبساى هي ثبؿذوبفثبليي حبوي اص عذم آهَصؽ پظٍّـگشاى دس 

 . بت هختلفي اًهبم ؿذُ اػت وِ ٍهعيت آهَصؽ ثِ ثيوبس سا هـخق هي وٌذعدس وـَس هب ًيض هٌبل

دليمدِ كدشف آهدَصؽ ثدِ      2/8اي كج  تٌْدب  دليمِ 455 ؿيفتاي ًـبى دادُ پشػتبساى دس س هٌبلعِد( 0369فبيي )ٍ -

 . وٌٌذثيوبس  هي

ّبي داًـگبُ علَم پضؿىي تْشاى ًـبى داد ثب ٍجَد ايٌىدِ پشػدتبساى داساي   ( دس ثيوبسػتبى0375تيي )ػهٌبلعِ رٍالشيب -

ؿَد ٍ اص ايي هؼئلِ ًِ تٌْب ثيوبس ٍ خبًَادُ ٌذ اهب ايي سػبلت ثِ خَثي اًهبم ًويي ًؼجت ثِ آهَصؽ ثيوبس ّؼتیجتًگشؽ ه

 . اٍ ثلىِ جبهعِ ًيض سًج هي ثشد

 ؾ ّبي اٍسطاًغ ثيوبسػتبى ّبي علَم پضؿىي تْدشاى ثخويفيت هشالجت ّبي پشػتبسي دس ( 0377هعضي ٍ ّوىبساى) -

ًتدبيج  . ّب تَػي پشػتبساى سا ػدٌهيذًذ هبيت ثيوبساى اص اساهِ آهَصؽدس ايي ساثٌِ هيضاى س. هَسد اسصؿيبثي لشاس دادًذ سا

 . % آًْب اص آهَصؽ ّبي اساهِ ؿذُ تَػي پشػتبساى سهبيت داؿتٌذ0/37ثيوبس فمي  092ًـبى داد وِ اص هيبى 

يوبس دس تحليلي ثب عٌَاى ثشسػي ًگشؽ پشػتبساى دس هَسد آهَصؽ ث –( هٌبلعِ اي تَكيفي 0383ًبلي ٍ عجذل آثبد ) -

% پشػتبساى آهدَصؽ سا جدضء   48/97ًتبيج ًـبى داد . اًهبم دادًذ ثيشجٌذبسػتبى ّبي آهَصؿي داًـگبُ علَم پضؿىي وثي

ؿيَُ ّبي آهَصؿي % ثب 75/70. % داساي  اًالعبت علوي دس ايي صهيٌِ ّؼتٌذ68/88. ٍ بيف حشفِ اي خَد  هي داًٌذ

% پشػتبساى آهَصؽ ثِ ثيوبس سا وبس هـىلي 69/49. ي دس ايي صهيٌِ داسًذیجتثِ ثيوبس آؿٌبيي داسًذ ٍ دس ههوَ  ًگشؽ ه
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% پشػتبساى هعتمذًذ وِ هؼئَليي آًبى سا هَسد 4/82. % اعالم ًوَدًذ فشكت وبفي ثشاي اًهبم آى ًذاسًذ22/74. هيذاًٌذ

 . تـَيك  ٍ حوبيت لشاس ًوي دٌّذ

 %(96/72آهَصؽ دٌّذُ لجَل داسًذ )ّوچٌيي ًتبيج ًـبى داد ثيوبساى پشػتبساى سا ثِ عٌَاى 

 %( 74/98%( ًيبصهٌذ آهَصؽ ّؼتٌذ )5/82ثِ وبس هي ثشًذ )%( آهَصؽ ّب سا 59/93ثيوبساى آهَصؽ سا دٍػت داسًذ )

( هٌبلعِ اي ثب ّذف تعييي عَاهل هَثش ثش فشايٌذ آهَصؽ ثِ هذدجَ اص ديذگبُ پشػتبساى 0383گَدسصي ٍ ّوىبساى ) -

ًفش اص پشػتبساى تىويل ؿذ يبفتِ ّب  325پشػـٌبهِ تَػي . ( اًهبم دادًذ82-83لَم پضؿىي تْشاى )دس ثيوبسػتبى ّبي ع

 . ثَدًذ ي%( پشػتبساى صى ٍ داساي هذسن وبسؿٌبػ9/89ًـبى داد )

% داساي ػبثمِ آهَصؽ ثِ ثيوبس هي ثبؿدٌذ. اگدش   9/89دس  دٍساى تحليل گزساًذُ اًذ ٍ سا % ٍاحذ آهَصؽ  ثِ ثيوبس 64

% ثدشاي آهدَصؽ ثيودبس اثدشاص     52ّبي هشالجت ّبي پشػتبسي هي داًٌذ ٍلدي   % پشػتبساى آهَصؽ سا اص اٍلَيت4/87چِ 

 . سا هبًع اجشاي فشايٌذ آهَصؽ هيذاًٌذ عاللِ ًوَدًذ ٍ دس ايي هيبى عَاهلي 

ىدبى هٌبػدت   %( ًجدَدى ه 78ت آى )ثجد سػوي ًجَدى آهَصؽ ثِ هذدجَ ٍ عذم تبويدذ ثدش    –%( 78ووجَد ًيشٍي اًؼبًي)

%( ٍ ًجدَدى هٌبلدت ودبفي ٍ    56%( اٍلَيدت دادى ثدِ ػدبيش الدذاهبت هشالجتدي )     68ووجَد ٍلت )، %(72جْت آهَصؽ)

 . %( هي ثبؿٌذ53آهَصؽ ثِ ثيوبس ) ياختلبك

 
 هَاًع آهَسش بِ بيوار

  ٍ ًودي ثبؿدذ ٍ اص   عيت هٌلدَة ثشخدَسداس   هد چٌبًچِ هٌبلعبت ًيض ًـبى هيذّذ  دس وـَس هب ثشًبهِ آهَصؽ ثدِ ثيودبس اص  

  ِ  ؿَاّذ ٍ لشاهي چٌيي ثش هي آيذ وِ آهَصؽ ثيوبس يب اجشا ًوي ؿَد ٍ يب ايٌىِ ثؼيبس ًبلق ٍ ًبهٌظن اجشا هي گدشدد ٍ ثد

ًتبيج هٌبلعدبت هختلدف   . بس هَاًع ٍ هـىالت فشاٍاًي ثشاي پشػتبساى ٍجَد داسدويًظش هي سػذ وِ دس اجشاي آهَصؽ ث

داًؾ ٍ آگبّي پشػتبس ٍ اّويدت ًدذادى     هٌبثع ًبوبفي ٍ هحيي ًبهٌبػت فمذاى، ػٌلووجَد پش، ووجَد ٍلتًـبى هيذّذ 

خَد هْن تشيي عبهدل   يآهَصؽ هحؼَة هيـًَذ. دس ايي هيبى عذم اعتمبد پشػتبس ثِ ًمؾ آهَصؿثِ ايي ٍ يفِ  اص هَاًع 

 . ثبصداسًذُ ثِ ؿوبس هي سٍد

اهدب عدَاهلي   . في سا وؼت هي وٌٌذ ٍ افشاد تَاًدبيي ّؼدتٌذ  هعتمذ اػت پشػتبساى داًؾ ٍ هْبست ّبي وب (0383اديت )

. فمذاى اًگيدضُ يىدي اص ايدي عَاهدل اػدت     . هَجت هجـَد وِ ًتَاًٌذ خذهبت خَثي اص جولِ آهَصؽ ثِ ثيوبس اساهِ دٌّذ

يي ٍ اسصؽ ًذادى ثِ خذهبت پشػتبساى اص ًشف هؼئَل، ثي عذالتي دس تَصيع هٌبثع هبلي، پشػتبساى ووجَد حمَق ٍ دسآهذ

 . ؿبى هَثش هي داًٌذُ هشدم سا دس اًگيض

 

 .( فقذاى اًگيشُ پزستار يكي اس هْن تزيي عَاهل باسدارًذُ در آهَسش بِ ضوار هي رٍد2003ل)ببِ اعتقاد باستا

 

 : عجبستٌذ اص اًذ وِثب آى هَاجِ اػت ثش ؿوشدُ ياي سا وِ پشػتبس دس ايفبء ًمؾ آهَصؿًَيؼٌذگبى هتعذدي هَاًع عوذُ

تدشخيق صٍد ٌّگدبم ٍ ٍ دبيف هتعدذد     ، وَتبُ ثَدى صهبى البهدت دس ثيوبسػدتبى   –مذاى ٍلت وبفي ثشاي آهَصؽ ف -0

 . هَجت وـتِ تب ٍلت وبفي ثشاي آهَصؽ فشاّن ًـَد
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ّبي ًبوبفي دس  آهَصؽ. ؿَدووتش ثِ داًـحَيبى تعلين دادُ هي، هتبػفبًِ اخيشاً هْبست ّبي یصم ثشاي اًهبم آهَصؽ -2

فشاگيدشي ساّىبسّدبي   . هَجت گـتِ تب پشػتبساى خَد سا ؿبيؼتِ ٍ آهبدُ اساهِ آهَصؽ ثِ ثيوبس ًذاًٌذ صهبى تحليل

ّوچٌيي اساهِ دٍسُ ّبي آهَصؽ ثدِ ثيودبس ثدِ كدَست     ، آهَصؿي تَاًبيي آًْب سا دس آهَصؽ ثِ ثيوبس افضايؾ هيذّذ

 . يه دٍسُ هؼتمل ٍ جذا اص  دسٍع ديگشي هي تَاًذ هَثش ثبؿذ

 . ثِ ؿوبس هيشٍدي فشدي پشػتبس ٍ اًگيضُ اٍ دس آهَصؽ ثيوبس اٍليي عبهل هَفميت ٍيظگي ّب -3

حودي  ثشًبهِ ّبي دسهبًي هتٌَعي وِ اًهبم هيـدَد عبهدل هشا  ، دس هحيي  اهبفي ٍجَد كذاي، فمذاى فوبي هٌبػت -4

 . ثشاي آهَصؽ ثِ ثيوبس هحؼَة هي ؿَد

ٍ اختلبف ثَدجِ ًبوبفي ثشاي ايي اهش اگش چِ پشػتبساى  اٍلَيت ًذادى آهَصؽ ثِ ثيوبس ٍ پشػٌل اص ًشف هؼئَليي -5

آهَصؽ سا ًمؾ هْوي اص ٍ بيف حشفِ اي خدَد هدي داًٌدذ اهدب تبويدذ هدذيشاى ثدش اجدشاي آى ٍ دخبلدت دادى دس          

 . ايي عولىشد سا تحت تبثيش لشاس هيذّذ، اسصؿيبثي ّب

 َاى يىي اص ٍ بيف لبًًَي حوبيت ًىشدى اص ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٍ ثي تَجْي ثِ اًهبم آى ثِ عٌ -6

ثي عاللگي ثيوبس ٍ ثىبس ًجشدى آهَصؽ ّب تَػي اٍ هَجت گـتِ تب پشػتبساى ٍ پضؿدىبى دس هدَسد فَاهدذ آهدَصؽ      -7

 . تشديذ ًوبيٌذ

مٌدع اساهدِ هيـدَد دس آهدَصؽ ثيودبساى اخدتالل       ٌهَهَعبت هختلفي وِ تَػي افشاد گًَبگَى ثذٍى ّودبٌّگي ٍ ه  -8

فظ تذاٍم ٍ استجبى هٌبػت ثيي افشاد تدين هدي   حاگزاسي هؼئَليت ٍ ايهبد ّوبٌّگي ٍ ايهبد هي وٌذ دس حبلي وِ ٍ

 . تَاًذ تبثيش ثؼضايي داؿتِ ثبؿذ

 : ( آهَصؽ ثِ ثيوبس داساي چْبسجضء اكلي2550تمبد ليٌَ)عثِ ا

 ثيوبساىتهبسة علوي ٍ عولي ٍ اهَختِ ّبي  -

 آگبّي ٍ هْبست پشػتبساى -

 اىآگبّي ٍ هْبست ّبي پشػتبس -

 ساُ وبسّبي آهَصؿي -

ثٌبثشايي ًوي تَاى ًمدؾ  . هي ثبؿذ وِ دٍ جضء آى ثِ پشػتبس ٍ آگبّي ٍ هْبست ٍ داًؾ علوي ٍ تهشثي اٍ هشثَى هيـَد

 . پشػتبس سا د سآهَصؽ ًبديذُ گشفت

ايدي عدذم   . ثب اّويت تشيي هبًع دس هؼيش آهَصؽ ثيوبس هي ثبؿدذ  "عذم آگاّي پزستار"ًجك هٌبلعبت اًهبم ؿذُ عبهل  

ثدذيي  . يدبدگيشي ثيودبساى هٌدشح ؿدذُ اػدت      س صهيٌِ سٍؽ ّبي آهَصؿي ٍ ّن دس صهيٌِ ؿٌبخت ًيبصّبيدّن ، آگبّي

عَاهل هشثَى ثدِ هحديي ٍ ثيودبس دس دسجدبت ثعدذي لدشاس هدي         ٍعَاهل هشثَى ثِ پشػتبس ثَدًذ ، تشتيت هْن تشيي هَاًع

 . گيشًذ

ي يٍليي لذم افضايؾ آگبّي ّبي پشػتبساى ٍ ثشًبهِ سيدضي ٍ اجدشاي الدذام ّدب    هَصؽ ثيوبس اآثٌبثشايي ثشاي غلجِ ثش هَاًع 

 . پشػتبساى اػت يثشاي افضايؾ تَاى آهَصؿ

 
 : هَاًع آهَسش
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 عذم آگبّي پشػتبس اص سٍؽ ّب ٍ فٌَى آهَصؽ -

 ثَدى هذت ثؼتشي ثيوبساى دس ثخؾوَتبُ  -

 عذم ٍجَد هحيي ٍ ٍػبيل آهَصؿي هٌبػت دس ثيوبسػتبى -

 پشػتبس ًؼجت ثِ هٌبلت آهَصؿي هَسد ًيبصعذم آگبّي  -

 عذم ٍجَد اًگيضُ يبدگيشي ٍ ثي تَجْي ثيوبس ثِ هؼئلِ آهَصؽ -

 عذم ٍجَد اعتوبد ثِ ًفغ ٍ اعتمبد ثِ ًمؾ آهَصؿي پشػتبس -

 عذم تَجِ ٍ حوبيت هؼئَليي ٍ هذيشاى دس لجبل هؼبلِ آهَصؽ ثيوبس -

 سيووجَد ٍلت پشػتبساى ثِ خبًش تشاون ػبيش ٍ بيف پشػتب -

 عذم ثشًبهِ سيضي آهَصؿي ثِ ثيوبس دس وبس سٍصاًِ پشػتبساى ثِ عٌَاى يه ٍ يفِ -

 عذم وؼت اهتيبص ثشاي پشػتبس ثِ خبًش آهَصؽ دادى ثِ ثيوبساى -

 
 راّكارّاي پيطٌْادي جْت اجزاي طزح آهَسش بِ بيوار

 تَسعِ خط هطي -1

 خذهبت آهَصؽ ثِ ثيوبس تَػعِ اّذاف ٍ ثيبى فلؼفِ  –الف 

اػتبًذاسّبي لبًًَي ٍ حؼبثشػي ويفي دس جْت خدذهبت آهَصؿدي    ّبيي ثش اػبعجيت خي هـي هٌبػت ٍ سٍؽتی -ة

 ثيوبس ثِ 
 هذيزيت -2

 ايهبد ثخؾ خذهبت هذيشيتي جْت آهَصؽ ثِ ثيوبس –الف 

 تذاسن هٌبثع هبلي جْت خذهبت آهَصؽ ثِ ثيوبس ) تخليق ثَدجِ( –ة 

 يفيت ثبیتش آهَصؽ ثِ ثيوبسجْت و فشاّن وشدى اثضاسّبي آهَصؽ  –ج 

 ايهبد ّوبٌّگي دس خذهبت آهَصؿي ثِ ثيوبس : ّواٌّگي -3

اص جْدت سػديذى ثدِ اّدذاف آهدَصؽ ثدِ ثيودبس        : فشاّن وشدى هـدبٍسُ ٍ ساٌّودبيي جْدت افدشاد گدشٍُ ّدب       هطاٍرُ -4

  هتخلليي آهَصؽ
 تزبيت ٍ آهَسش هذاٍم -5

 ثيوبس )پشػتبساى( ثشسػي ًيبصّبي آهَصؿي هؼٍَليي آهَصؽ ثِ -الف  

 سفع هَاًع هَجَد –ة 
 تَسعِ بزًاهِ آهَسش جْت جوعيت ّذف )گزٍُ ّاي ياد گيزًذُ ( -6

 اًالعبت ٍ تهضيِ ٍ تحليل آى ٍسيؿٌبػبيي ًيبصّبي آهَصؽ ثيوبساى تَػي گشد آ  -الف 

 . صهبًذّي ٍ تَػعِ ثشًبهِ آهَصؿي  ثب وَؿؾ هتخلليي هختلفػب –ة 

 هحتَي ٍ اػتشاتظي اجشايي جْت ّش ثشًبهِ آهَصؿي، جضهي، كيتَػعِ اّذاف اختلب -ج

 ّذايت اجشايي خذهبت اهَصؽ ثِ ثيوبس -د
 ارسضيابي  خذهات آهَسش بِ بيوار -7
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 ًشاحي ٍ هذيشيت اسصؿيبثي ٍ ثبصثيٌي ثشًبهِ ّب ٍ فعبليت ّبي آهَصؿي ثِ ثيوبس  -الف  

 ثِ ثيوبس حوبيت اص تَػعِ حؼبثشػي جْت ويفيت خذهبت آهَصؿي –ة 

 . گشٍُ وبسي ٍ ّوىبسي هـتشن، ًَؿتبسي –ثِ كَست والهي  : فزاّن کزدى داًص ٍ هْارت ّاي عوَهي -8

 

 

 

 
 ًكات کليذي بحث:

هٌظن ٍ ًشاحي ؿذُ وِ ثِ هَجت آى يبدگيشي اتفبق هي افتذ ٍ ، ػيؼتوبتيه، آهَصؽ ثِ ثيوبس فشايٌذي اػت ّذفوٌذ -

ست ثيوبس تغييش ايهبد هي ؿَد ٍ كالحيت ٍ تَاًبيي اٍ دس هشالجت اص خدَد افدضايؾ   ًگشؽ ٍ هْب، ثِ دًجبل آى دس آگبّي

يبفتِ ٍ فعبليت ّبيي سا اًهبم هي دّذ وِ ثِ ػٌ  ػالهت ٍ سفبُ ٍي هي افضايٌذ ٍ اص ثشٍص دس عَاسم  ثدبلمَُ پيـدگيشي   

 هي وٌذ

ثبصگـدت ثدِ ػدالهتي ٍ ػدبصگبسي ثدب      ، اّذاف آهَصؽ ثِ ثيوبس ؿبهل حفظ ٍ استمبء ػدالهتي ٍ پيـدگيشي اص ثيودبسي    -

 اختالل دس عولىشد هي ثبؿذ.

وبّؾ ، وبّؾ ّضيٌِ ّبي دسهبًي ثْذاؿتي، اص جولِ هضايبي آهَصؽ ثِ ثيوبس هي تَاى اص افضايؾ سهبيتوٌذي ثيوبساى -

 دٍسُ ثؼتشي ٍ ثْجَد ويفيت صًذگي ثيوبساى ًبم ثشد.

 . گيشًذُ هشٍسي اػت پيبم ٍ، ثشاي ثشلشاسي استجبى ػِ عٌلش فشػتٌذُ -

 . تَاًبيي يبدگيشي ٍ هحيي آهَصؿي اػت، اكَل يبدگيشي ؿبهل اًگيضُ -

اجشا ٍ اسصؿديبثي  ، ثشًبهِ سيضي، تـخيق پشػتبسي، (ؿٌبػبيي ًيبصّبي يبدگيشي )فشآيٌذ آهَصؽ ثِ ثيوبس ؿبهل ثشسػي -

 اػت.

فمدذاى داًدؾ ٍ   ، هحديي ًدب هٌبػدت   ، ٌدبثع ًبودبفي  ه، ووجَد پشػٌل، هْوتشيي هَاًع آهَصؽ ثِ ثيوبس ؿبهل ووجَد ٍلت -

 آگبّي پشػتبس ٍ اّويت ًذادى ثِ ايي ٍ يفِ هي ثبؿذ.
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