پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره سوم /پاییز 6931

ارائه یک الگوی تدریس چند مرحله ای برای آموزش مسائل مربوط به کسرها
ِیال ٔحٕذ٘یب

1

چکیده
دس آٔٛصش سیبضی ٕٞچ ٖٛػّ ْٛدیٍش ٞ ،ذف ٟ٘بیی اص آٔٛصش  ،یبدٌیشی است .یبدٌیشی ث ٝفشاٌیشاٖ وٕه ٔی وٙذ تب ٔسبئُ ٔغشح ضذ ٜدس ػشص ٝدا٘ص
ٔٛسد ٘ظش سا حُ وٙٙذ .ػٛأُ صیبدی ثش سٚی یبدٌیشی دا٘ص آٔٛصاٖ تبثیش ٌزاس است و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝی تٛاٖ ٘ٛع تذسیس ٔؼّٓ سا ٘بْ ثشد .یه تذسیس
ٔٙبست ٛٞ ٚضیبسا٘ ٝصٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ ؤ ٝؼّٓ ثب اضتجبٞبت  ٚثذفٕٟی ٞبی سایح دس ٔٛضٛع تذسیس آضٙب ثٛد ٚ ٜثتٛا٘ذ ٔشاحُ تذسیس خٛد سا ث٘ ٝحٛی
پیص ثجشد و ٝاحتٕبَ ایدبد ایٗ اضتجبٞبت  ٚثذفٕٟی ٞب دس دا٘ص آٔٛصاٖ وبٞص یبثذ .ثذفٕٟی ٘بضی اص ایٗ است و ٝدا٘ص آٔٛص ٔ ،غّت سا دسن ٘ىشد ٜیب ثٝ
غّظ دسن وشد ٜاست .دس ٚالغ ایٗ خغبٞب ٘بضی اص ثی دلتی یب ثی تٛخٟی ث ٝفؼبِیت ٘یستٙذ  ٚسیطٞ ٝبی ػٕیك تشی داس٘ذ .یىی اص دضٛاستشیٗ ٔفبٞیٓ سیبضیبت
ٔذسس ٝای دس  ٕٝٞسغٛح تحصیّی  ،وسش ٔی ثبضذ .تؼذاد صیبدی اص دا٘ص آٔٛصاٖ دس حُ ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب دچبس ثذفٕٟی ٔی ض٘ٛذٞ .ذف اص اسائ ٝایٗ
ٔمبِ ٝضٙبسبیی ثذفٕٟی ٞبی سایح دا٘ص آٔٛصاٖ دس حُ ثؼضی ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب  ٚپیطٟٙبد ساٞىبس تذسیس ٔشحّ ٝای ثشای ثشعشف وشدٖ آٟ٘ب ٔی ثبضذ.
کلمات کلیدی :آٔٛصش ،یبدٌیشی  ،وسش ،تذسیس ،ثذفٕٟی.

.1

استبدیبس ٌش ٜٚسیبضی ٔ ،شوض ضٟیذ ضشافت ،پشدیس ٘سیج ، ٝدا٘طٍب ٜفشٍٙٞیبٖ ،تٟشاٖ ،ایشاٖ ٘ٛیسٙذٔ ٜسئlmohamadnia@gmail.com. َٛ
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 ) 1مقدمه
آٔٛصش ٔفبٞیٓ ثٙیبدی سیبضیبت  ٚضیٞ ٜٛبی ٔمبثّ ٝثب دضٛاسی ٞبیی و ٝثٍٙٞ ٝبْ حُ ٔسبئُ سیبضی ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ سخ ٔی دٞذ ٕٛٞ ،اس ٜیىی اص
دغذغٞ ٝبی اصّی ٔؼّٕبٖ سیبضی دس والس دسس ثٛد ٜاست .اص سٛی دیٍش وسشٞب اص پیچیذ ٜتشیٗ  ٚا٘تضاػی تشیٗ ٔفبٞیٓ سیبضی ٞستٙذ و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ثب
آٟ٘ب ٔٛاخٞ ٝستٙذ .وسشٞب ثخص ٕٟٔی اس صیبضیبت ٔذسس ٝای ٞستٙذ ؤ ٝتبسفب٘ ٝدس ثشخی ٔٛاسد ث ٝخبی یه آٔٛصش  ٚیبدٌیشی ٔفٟٔٛی  ،ث ٝصٛست لٛاػذ
صٛسی  ٚحفظی آٔٛصش دادٔ ٜی ض٘ٛذ( ٞیجشت  ٚثٟش.(1988 ،
٘تبیح تیٕض ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ وطٛسٔبٖ ٘یض دس حُ ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب دچبس ٔطىُ ٔی ثبضٙذ ( دٚستی ٕٞ ٚىبساٖ .)1393
ثذفٕٟی  ،ایذ ٜای ضٟٛدی است و ٝدا٘ص آٔٛص دس تدشث ٚ ٝتؼبُٔ ثب د٘یبی ثیش٘ٚی دس ر ٗٞخٛد سبخت ٝاست  .ثبتُ چٙیٗ ثیبٖ ٔی داسد  ":ثذفٕٟی ٘بضی
اص ایٗ است و ٝدا٘ص آٔٛص ٔ ،غّت سا دسن ٘ىشد ٜیب ث ٝغّظ دسن وشد ٜاست .دس ٚالغ ایٗ خغبٞب ٘بضی اص ثی دلتی یب ثی تٛخٟی ث ٝفؼبِیت ٘یستٙذ  ٚسیطٝ
 ٞبی ػٕیك تشی داس٘ذ .ثذفٕٟی دا٘ص آٔٛصاٖ ٕٔىٗ است اص تدشثیبت  ٚدا٘ستٞ ٝبی پیطیٗ اٟ٘ب دس ص٘ذٌی سٚصٔش٘ ٜطبت ثٍیشد  ٚث ٝعٛس خذی تٛسظ دا٘ص
آٔٛصاٖ حفظ ضٛد ٘ ٚتبیح حبصُ اص آٖ ٞب  ،یبدٌیشی سا ث ٝتبخیش ا٘ذاصد) ثبتُ ٌ ،یُ .)2005،

اسٕبَ )  (2009دس یىی اص اسٙبد ثش٘بٔ ٝدسسی سیبضیبت ایبِت ا٘تبسی ٛوب٘بدا چٙیٗ ثیبٖ ٔی وٙذ ٚ ":لتی ٔؼّٓ ثب ایذٞ ٜب ٔ ٚفبٞیٕی و ٝثشای دا٘ص

آٔٛصاٖ پیچیذٞ ٜستٙذ  ٚدالیُ ایٗ پیچیذٌی  ،اضٙب ثبضذ  ،آٔٛصش خٛد سا دس سغحی ٔتٙبست ثب سغح سضذ دا٘ص آٔٛصاٖ اسائٔ ٝی وٙذ  ٚاص ایٗ عشیك دا٘ص
آٔٛصاٖ سا ثشای سبختٗ ٔفبٞیٓ ث ٝضىّی صحیح ث ٝچبِص ٔی وطذ .ایٗ أش ٔٛخت ٔی ضٛد تب احتٕبَ ضىُ ٌیشی ثذ فٕٟی ٞبی سیبضی دس دا٘ص آٔٛصاٖ
وبٞص یبثذ".
او ٖٛٙایٗ سٛاَ ٔغشح ٔی ثبضذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ حُ ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب سا آٔٛصش داد تب فشآیٙذ یبدٌیشی ث ٝثٟتشیٗ ٘ح ٛا٘دبْ ضٛد .دس ایٗ
ٔمبِ ٝاخشای یه تذسیس چٙذ ٔشحّ ٝای ٔتٙبست ثب ثذفٕٟی ٞبی سایح دا٘ص آٔٛصاٖ دس حُ ٔسبئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب پیطٟٙبد داد ٜضذ ٜاست.
 )2الگوی تدریس چند مرحله ای
 .2-1سبد ٜوشدٖ وسشٞب
یه اضتجبٔ ٜتذاِٚی و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ٍٙٞبْ سبد ٜوشدٖ وسشٞب ا٘دبْ ٔی دٙٞذ  ،ایٗ است و ٝصٛست ٔ ٚخشج سا ث ٝفبوتٛس ٔطتشن آٟ٘ب تمسیٓ ٔی
وٙٙذ  ٚچ ٝثسب ثؼذ اص ایٗ تمسیٓ ػّٕیبت سبد ٜوشدٖ سا ٔتٛلف ٔی وٙٙذ  ٚدس صٛستی وٞ ٝیچ فبوتٛس ٔطتشوی ث ٝرٙٞطبٖ خغٛس ٘ىٙذ  ،وسش سا سبد ٜضذٜ
ٔؼشفی ٔی وٙٙذ .ثشای خٌّٛیشی اص ایٗ اضتجبٞبت ٔی تٛاٖ سبد ٜوشدٖ وسشٞب سا ث ٝصٛست صیش تذسیس وشد.
ٔشحّ ٝا :َٚثبیذ ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ تٛضیح داد ٜضٛد و ٝثشای سبد ٜوشدٖ یه وسش  ،ثبیذ صٛست ٔ ٚخشج وسش سا ثش ثضسٌتشیٗ فبوتٛس ٔطتشن (
ثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن) تمسیٓ وٙٙذ  .دس ایٗ صٛست حتٕب وسش ث ٝضىُ سبد ٜضذ ٜدس ٔی آیذ .اٌش دا٘ص آٔٛصاٖ ٔف ْٟٛثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٝ
ٔطتشن سا ٕ٘ی دا٘ٙذ ،الصْ است ؤ ٝف ْٟٛآٖ  ٚچٍٍ٘ٛی یبفتٗ آٖ ث ٝضىُ صیش تٛضیح داد ٜضٛد.
اِف) صٛست ٔ ٚخشج سا ث ٝػٛأُ ا َٚتدضی ٝوٙیذ.

اسائ ٝیه اٍِٛی تذسیس چٙذ ٔشحّ ٝای ثشای ...

ة) پبیٞ ٝبی ٔطتشن دس تدضی ٝصٛست ٔ ٚخشج سا ٔطخص وٙیذ.
ج) پبیٞ ٝبی ٔطتشن ثب تٛاٖ وٕتش سا ا٘تخبة وٙیذ.
د) ضشة پبیٞ ٝبی ٔطتشن ثب تٛاٖ وٕتش ٕٞبٖ ثضسٌتشیٗ فبوتٛس ٔطتشن ( ثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن) ٔی ثبضذ.
ٔشحّ ٝد :ْٚتٛضیح دٞیذ و ٝاٌش ثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن ثیٗ صٛست ٔ ٚخشج وسش ثشاثش یه ضٛد  ،وسش ث ٝضىُ سبد ٜضذٔ ٜی ثبضذ .ث ٝػٛٙاٖ

11
ٔثبَ
5

ث ٝضىُ سبد ٜاست صیشا ثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن ثیٗ د ٚػذد  5 ٚ 11ثشاثش یه ٔی ثبضذ.

ٔشحّ ٝس :ْٛتٛضیح دٞیذ و ٝوسشٞبی ٔٙفی  ٓٞثٕٞ ٝبٖ ضىُ وسشٞبی ٔثجت سبدٔ ٜی ض٘ٛذٚ .دس ایٙدب ٔی تٛا٘یذ تزوش دٞیذ و ٝػالٔت ٔٙفی وسش
ٕٔىٗ است لجُ اص صٛست  ٚیب لجُ اص ٔخشج  ٚیب لجُ اص وسش ٘ٛضت ٝضٛد  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
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 یىی ٞستٙذ.

ٔشحّ ٝچٟبسْ :وسشٞبی ٔثجت ٙٔ ٚفی سا ث ٝػٛٙاٖ تٕشیٗ ث ٝدا٘ص آٔٛصا٘تبٖ ثذٞیذ  ٚاص آٟ٘ب ثخٛاٞیذ وسشٞب سا سبد ٜوٙٙذ ٔ .ی تٛا٘یذ دس اثتذای حُ
تٕشیٙبت ٘ىبت اصّی سا ث ٝصٛست صیش تىشاس وٙیذ.
تٛضیح :ثشای سبد ٜوشدٖ یه وسش  ،ثبیذ صٛست ٔ ٚخشج وسش سا ثش ثضسٌتشیٗ فبوتٛس ٔطتشن ( ثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن) تمسیٓ وٙیذ .
ٍٙٞبٔی یه وسش سبد ٜضذ ٜاست و ٝثضسٌتشیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطتشن صٛست ٔ ٚخشج یه ثبضذ.
ٔی تٛا٘یذ دس ا٘تٟبی تٛضیح ٔشاحُ ٘ ،ىت ٝصیش سا ٔ ٓٞتزوش ضٛیذ.
٘ىت : ٝاٌش صٛست ٔ ٚخشج وسش صٚج ثبضٙذ  ،حتٕب وسش ث ٝصٛست سبد ٜضذٕ٘ ٜی ثبضذ .چ ٖٛحذالُ فبوتٛس ٔطتشن  2ثیٗ صٛست ٔ ٚخشج ٚخٛد
داسد پس اٌش چٙیٗ وسشی سا دیذیذ  ،حتٕب سبد ٜضذ٘ ٜیست.
 .2 -2تجذیُ اػذاد ٔخّٛط ث ٝوسش

فبصی ٚ ٛسیٍّش)ٔ (2011ؼتمذ٘ذ و ٝثشخی اص دا٘ص آٔٛصاٖ ثٙٔ ٝظٛس وبس ثب اػذاد ٔخّٛط  ٚتجذیُ آٖ ث ٝوسش  ،ػذد وبُٔ سا دس صٛست وسش ضشة

2 4
ٔی وٙٙذ  ٚخٛاة سا سٚی ٔخشج ٔی ٘ٛیسٙذ  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ 
5 5

.2

دس ثؼضی ٔٛاسد ٘یض دا٘ص آٔٛصاٖ فىش ٔی وٙٙذ و ٝدس ٔٛسد  ٕٝٞوسشٞب  ،ثبیذ ٔخشج سا دس ػذد وبُٔ ضشة وشد ٚ ٜسپس ثب صٛست خٕغ وشدٚ ٜ
ثؼذ اص آٖ خٛاة ثذست آٔذ ٜساسٚی ٔخشج ٘ٛضت  .دس صٛستی و ٝایٗ لب٘ ٖٛفمظ ثشای وسشٞبی ٔثجت ٚخٛد داسد  ٚایٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجغ ایدبد خغب ثشای
تجذیُ اػذاد ٔخّٛط ٔٙفی ث ٝوسش ثبضذ.
 ٚغیش اصآٖ چ ٖٛثیطتش دا٘ص آٔٛصاٖ ػّت ا٘دبْ ایٗ ٔشاحُ سا دسوسشٞبی ٔثجت ٕ٘ی دا٘ٙذٕ٘ ،ی تٛا٘ٙذ ایٗ لٛا٘یٗ سا ث ٝر ٗٞثسپبس٘ذ  .ثشای خٌّٛیشی
اص ایٗ اضتجبٞبت ٔی تٛاٖ ٔغّت سا ث ٝصٛست صیش تذسیس وشد.

پویش در آموزش علوم پایه /دوره سوم ،شماره سوم /پاییز 6931

ٔشحّ ٝا :َٚاثتذا تٛضیح دٞیذ و ٝچشا ایٗ لب٘ ٖٛثشای ٘ٛضتٗ یه ػذد ٔخّٛط ث ٝوسش دسست است .ثشای ایٙىبس ٔی تٛا٘یذ اص یه ٔثبَ استفبدٜ

1
وٙیذ .یه پیتضا ثضسي سا ث 8 ٝتى ٝثشش ثض٘یذ .اٌش یه دا٘ص آٔٛص
8
1
پیتضا است  ( .دس ایٗ ٔثبَ ٔف ْٟٛػذد ٔخّٛط  ٓٞثشای دا٘ص آٔٛص یبد آٚسی ٔی ضٛد) .د ٚپیتضا وبُٔ ٞش وذاْ  8تى ٝداس٘ذ و ٝسٚی  16 ٓٞتىٝ
8
1 17
ٔی ضٛد و ٝاٌش ثب یه تى ٝاضبف ٝخٕغ وٙیٓ  17تىٔ ٝی ضٛد ثٙبثشایٗ داسیٓ:
2 
8 8

 2پیتضا ثشای خٛدش  ٚدٚستب٘ص سفبسش ثذٞذ  .ایٗ ثٔ ٝؼٙی د ٚپیتضا وبُٔ ٚ

ٔشحّ ٝد :ْٚتٛضیح دٞیذ و ٝلب٘ ٖٛثبال ثشای اػذاد ٔخّٛط ٔٙفی ث ٝوبس ثشدٕ٘ ٜی ضٛد .ثشای ٘ٛضتٗ یه ػذد ٔخّٛط ٔٙفی ث ٝصٛست وسش ثبیذ
اثتذا ػالٔت ٔٙفی وٙبس ٌزاضت ٝضٛد  ٚػذد ٔخّٛط ٔثجت ثب لب٘ ٖٛثبال ث ٝوسش تجذیُ ضٛد  ٚسپس ػالٔت ٔٙفی دس وسش حبصُ ضشة ضٛدٔ .ی تٛاٖ
ٔثبِی ٔطبثٔ ٝثبَ صیش اسائ ٝدٞیذ.

1
1 17
17
 2  ( 2  )  
8
8 8
8
ٔشحّ ٝسٔ :ْٛثبَ ٞبیی اص اػذاد ٔخّٛط سا ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ثذٞیذ  ٚاص آٟ٘ب ثخٛاٞیذ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ٌفت ٝضذ ، ٜایٗ اػذاد سا ث ٝوسش تجذیُ وٙٙذ.
ٔی تٛا٘یذ لجُ اص حُ تٕشیٙبت ٘ىت ٝصیش سا ٔغشح وٙیذ.
٘ىت :ٝثٟتش است لجُ اص تجذیُ یه ػذد ٔخّٛط ث ٝوسش  ،اعٕیٙبٖ حبصُ وٙیذ و ٝػذد ٔخّٛط ضىُ سبد ٜسا داسد.
ٔ.2-3مبیس ٝوسشٞب
ثذفٕٟی ٞبی ٔتذا َٚصیبدی دس ٔمبیس ٝوشدٖ وسشٞب ٚخٛد داسد ).دٚستی ،1392 ،ث٘ ٝمُ اص استبفیّذ ٚ ٚسٙیبد ) ٚثیبٖ ٔی وٙذ و ٝثؼضی اص دا٘ص
آٔٛصاٖ دس ٔمبیس ٝوسشٞب  ،صٛست ٔ ٚخشج وسش سا ث ٝػٛٙاٖ د ٚػذد ٔستمُ دس ٘ظش ٔی ٌیش٘ذ  .ایٗ دست ٝاص دا٘ص آٔٛصاٖ ٕٔ ،ىٗ است  ،تصٛس وٙٙذ و ٝاٌش

1
صٛست  ٚیب ٔخشج وسش افضایص یبثذ  ،اسصش وسش صیبد ٔی ضٛد  ٚدس ٘تید 1 ٝ
1

سا وٛچىتشیٗ وسش فشض ٔی وٙٙذ .

ثشخی دیٍش تصٛسی ثشػىس داضت ٚ ٝفىش ٔی وٙٙذ  ،اٌش صٛست  ٚیب ٔخشج وسش افضایص یبثذ  ،اسصش وسش وٓ ٔی ضٛد .ایٗ دست ٝاص دا٘ص آٔٛصاٖ

1
1
  1سا ثضسٌتشیٗ وسش دس ٘ظش ٔی ٌیش٘ذ  ٚتؼذادی اص دا٘ص آٔٛصاٖ لٛاػذ ٔمبیس ٝاػذاد عجیؼی سا ث ٝوسش تؼٕیٓ ٔی دٙٞذ .ایٗ دست ٝاص دا٘ص آٔٛصاٖ
8
1
1
سا ثضسٌتش اص ٔی دا٘ٙذ صیشا  8ثضسٌتش اص  6است.
6
8 3
دا٘ب ٚ ٖٚدسدسفٛسد)( 2005ثیبٖ ٔی وٙٙذ و ٝثشخی اص دا٘ص آٔٛصاٖ د ٚوسش  ٚسا ٔؼبدَ ٔی دا٘ٙذ  .آٟ٘ب سیط ٝایٗ ثذفٕٟی سا دس ایٗ استذالَ
9 4
٘بدسست ٔی دا٘ٙذ وٞ ٝش د ٚوسش داسای صٛست یه ٚاحذ ثیطتش اص ٔخشج ٞستٙذ  ٚدس ٘تیدٔ ٝسبٚیٙذ.

اسائ ٝیه اٍِٛی تذسیس چٙذ ٔشحّ ٝای ثشای ...

2 1
غیش اص آٖ ٔمبیس ٝد ٚوسش ٔٙفی ثشای تؼذادی اص دا٘ص آٔٛصاٖ ٔطىُ است  .تؼذادی اص دا٘ص آٔٛصاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝساحتی دسن وٙٙذ و ٝ
3 3
1
2
ثب دسن ٔ   طىُ داس٘ذ .ثشای وبٞص ایٗ ثذفٕٟی ٞب ٔ ،شاحُ تذسیس ایٗ ٔغّت ث ٝضىُ صیش پیطٟٙبد دادٔ ٜی ضٛد.
3
3

أب

ٔشحّ ٝا :َٚاثتذا ػالٔت وٛچىتش  ٚثضسٌتش سا ثشای دا٘ص آٔٛصاٖ تٛضیح دٞیذٔ .ی تٛا٘یذ ثٍٛییذ و ٝػالٔت ٕٞیط ٝاضبسٔ ٜی وٙذ ث ٝػذد وٛچىتش ٚ
یب ػالٔت ثبص ضذ ٜاست ث ٝسٕت ػذد ثضسٌتش.
ٔشحّ ٝد :ْٚاص دا٘ص آٔٛصاٖ ثخٛاٞیذ و ٝث ٝػالٔت ٔٙفی وسشٞب تٛخ ٝوٙٙذ ٚ .تٛضیح دٞیذ و ٝچٍ ٝ٘ٛثب ٔٙفی وشدٖ وسشٞب ػالٔت ػٛض ٔی ضٛد.
ثشای ایٙىبس ٔی تٛا٘یذ اص ٔحٛس اػذاد حمیمی وٕه ثٍیشیذ ٔ ٚثبَ ٞبیی ٔطبثٔ ٝثبَ صیش سا ثب وٕه ایٗ ٔحٛس تٛضیح دٞیذ.

1 1
1
1

 
2 4
2
4
ٔشحّ ٝس :ْٛثٟتش است و ٝثشای ٔمبیس ٝوسشٞب اص دا٘ص آٔٛصاٖ خٛاست ٝضٛد ؤ ٝخشج وسشٞب سا ثب وٕه ٔخشج ٔطتشن ٌشفتٗ ضجی ٓٞ ٝوٙٙذ ٚ
سپس صٛستٟبی آٟ٘ب سا ثب ٔ ٓٞمبیس ٝوٙٙذ .دس ایٙصٛست وٕتش ث ٝخبعش ػالٔت وسش دچبس اضتجبٔ ٜی ض٘ٛذ .اٌش ٘یبص ثٛد ٔ ،شاحُ پیذا وشدٖ ٔخشج ٔطتشن ٚ
٘ٛضتٗ وسشٞبی ٔؼبدَ سا ثب دا٘ص آٔٛصاٖ ٔشٚس وٙیذ.
ٔشحّ ٝچٟبسْ :چٙذ وسش اص ٘ٛع ٔثجت ٙٔ ٚفی ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ثذٞیذ  ٚاص آٟ٘ب ثخٛاٞیذ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔشاحُ ثبال آٟ٘ب سا ثب ٔ ٓٞمبیس ٝوٙٙذ.
ٕ٘ 4-2بیص وسشٞب ث ٝضىُ اػطبسی
دس تجذیُ یه وسش ث ٝػذد اػطبسی تؼذادی اص دا٘ص آٔٛصاٖ ٔف ْٟٛتىشاس سلٓ ٞبی اػطبس سا دسن ٕ٘ی وٙٙذ  ٚیب اٌش ایٗ ٔغّت سا  ٓٞدسن وٙٙذ ،
ٕ٘ی تٛا٘ٙذ د٘جبِ ٝای اص سلٓ ٞبی تىشاسی سا ضٙبسبیی وٙٙذ  ٚثب اضبف ٝضذٖ وسشٞبی ٔٙفی ث ٝوسش ٞبی ٔثجت ٔ ،غّت ٌیح وٙٙذ ٜتش ٔی ضٛد .ثشای ثٟجٛد
ثخطیذٖ ث ٝویفیت یبدٌیشی ایٗ تجذیُ ٔ ،شاحُ تذسیس ث ٝضىُ صیش پیطٟٙبد ٔی ضٛد.
ٔشحّ ٝا :َٚتٛضیح دٞیذ و ٝاثتذا و سش ثبیذ ث ٝضىُ سبدٛ٘ ٜضت ٝضٛد  ٚسپس ثشای تجذیُ ایٗ وسش سبد ٜضذ ٜث ٝیه ػذد اػطبسی  ،ثبیذ صٛست وسش
سا ثش ٔخشج آٖ تمسیٓ وٙیٓ ٌ .بٞی الصْ است وٌ ٝبْ ٞبی تمسیٓ ثشای تمسیٓ ٞبی عٛال٘ی ٘طبٖ داد ٜضٛد.
ٔشحّ ٝد :ْٚثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ٔشحّ ٝلجُ ٔ ،ف ْٟٛػذد اػطبسی ٔخت ٚ ْٛػذد اػطبسی ٔتٙبٚة سا تٛضیح دٞیذٔ .ی تٛا٘یذ ایٗ ٔغّت سا ای ٍٝ٘ٛٙثیبٖ وٙیذ
و ٝاٌش دس تمسیٓ صٛست ثٔ ٝخشج  ،ثبلیٕب٘ذ ٜصفش ضٛد  ،ػذد اػطبسی حبصُ دس خبسج لسٕت سا یه ػذد اػطبسی ٔختٔ ْٛی ٌٛیٙذ  ٚاٌش دس ایٗ تمسیٓ
ثبلیٕب٘ذ ٜصفش ثذست ٘یبیذ  ٚدسػذد ا ػطبسی حبصُ ،س لٓ  ٚیب اسلبٔی تىشاس ض٘ٛذ  .دس ایٙصٛست  ،ایٗ ػذد اػطبسی سا ٔتٙبٚة ٔی ٌٛیٙذ  ٚدس ایٗ حبِت ثٝ
خبی تىشاس سلٓ  ٚیب اسلبْ ٔی تٛاٖ اص یه خظ سٚی سلٓ ٞبیی و ٝتىشاس ٔی ض٘ٛذ ،استفبد ٜوشد .دس ایٙدب ٔی تٛا٘یذ ایٗ ٔغّت سا تزوش دٞیذ و ٝاِجت ٝاػذاد

اػطبسی ثی پبیب٘ی ٞستٙذ و ٝسلٓ ٞبی آٟ٘ب تىشاس ٕ٘ی ض٘ٛذ و ٝآٟ٘ب سا ٌٔ ًٙی ٌٛیٙذ ٔثُ . 

ٔشحّ ٝس :ْٛاص دا٘ص آٔٛصاٖ ثخٛاٞیذ و ٝث ٝػالٔت ٔٙفی وسشٞب تٛخ ٝوٙٙذ  ٚتٛضیح دٞیذ و ٝاٌش وسشی ٔٙفی ثبضذ  ،ثشای تجذیُ آٖ ث ٝػذد
اػطبسی ،اثتذا ػالٔت وسش وٙبس ٌزاضتٔ ٝی ضٛد  ٚسپس ٔشاحُ ثبال ا٘دبْ ضذ ٚ ٜدس ا٘تٟب خٛاة دس ٔٙفی ضشة ٔی ضٛد.
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ٔشحّ ٝچٟبسْ :چٙذ وسشٔثجت ٙٔ ٚفی و ٝحبصُ تجذیُ آٟ٘ب  ،اػذاد اػطبسی ٔختٔ ٚ ْٛتٙبٚة است سا ث ٝػٛٙاٖ تٕشیٗ ث ٝدا٘ص آٔٛصاٖ ثذٞیذ  ٚاص آٟ٘ب
ثخٛاٞیذ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔشاحُ ثبال آٟ٘ب سا ث ٝػذد اػطبسی تجذیُ وٙٙذ.
 )3بحث و نتیجه گیری
تحمیمبت ٔختّف ػّٕىشد دا٘ص آٔٛصاٖ دس حُ ٔسب ئُ ٔشثٛط ث ٝوسشٞب ،ثیبٍ٘ش ایٗ ٔغّت ٔی ثبضذ و ٝدا٘ص آٔٛصاٖ دس حُ ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛسبئُ دچبس
خغب  ٚاضتجبٞبت ٔتذاِٚی ٔی ض٘ٛذ .ضٙبخت ایٗ اضتجبٞبت ثشای وبٞص  ٚثشعشف وشدٖ آٟ٘ب ثب اسصش است .اسائ ٝیه اٍِٛی تذسیس ٔتٙبست ثب ایٗ
اضتجبٞبت ٔ ،ی تٛا٘ذ خغبٞبی دا٘ص آٔٛصاٖ سا وبٞص دٞذ  ٚویفیت یبدٌیشی سا افضایص دٞذ.
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