
 هؾگالت یبدگیشی دسپغبکشًّب



تبکٌْى، ًظبم آهْصؽی  1398اص اّاخش عبل  19پبًذهی کّْیذ
ایشاى سا ُوچْى دیگش کؾــْسُب اعــالهی تشثیتی جوِْسی 

تحــت تبثیش قشاس دادٍ ّ ثــَ ًْػی اکثش هؤلفَ ُبی هؤثــش دس تؼلین 
ّ تشثیت کْدکبى ّ ًْجْاًبى سا ًیبصهٌذ ثبصًگشی جذی قشاس دادٍ 

. اعت  



تٌِب ثشای هقبثلَ ثب ثحشاى ؽــیْع ثیوبسیآًالیي یبدگیــشی   

 کشًّب ًیغــت ّ پظ اص پبیبى ایي ثیوــبسی ًیض ثَ ػٌْاى یک

.جذیذ اداهَ پیذا خْاُذ کشداعتبًذاسد   

ثــشای آهْصػ دس آیٌذٍ ّ پــظ آًالیي سًّذ اعــتفبدٍ اص ؽــیُِْبی 
اص پبیبى ایي ثیوبسی ًیض اداهَ خْاُذ داؽــت ّ ؽــیٍْ یبدگیشی ّ 

، چَ ثب ّجْد ایي ثیوبسی ّ چَ ثذّى آًالیيآهْصػ الکتشًّیک ّ 
. ًیض اداهَ پیذا خْاُذ کشد ۱۹ثیوبسی کّْیذ   



ًِبدُبی هلی آهْصؽی ّ عبصهبًِبی کؾْسی ّ ثیي 
الوللی ثبیذ ثش سّی ایي هغئلَ هتوشکض ؽًْذ کَ چگًَْ 

هیتْاى اص پتبًغیلِب ّ ظشفیتِبی آهــْصػ ّ یبدگیشی آًالیي، 
ثشای حوبیت اص فشآیٌذ آهْصػ ّ تذاّم آى دس ُش ًقطَ اص کشٍ 
صهیي ّ دس ُش ؽــشایطی دس آیٌذٍ، خْاٍ دس ؽــشایظ ػبدی ّ 

.خْاٍ دس ؽشایظ اضطشاسی ّ غیش هتشقجَ اعتفبدٍ کشد  

 دعتشعی ثَ اتصبل ایٌتشًت هٌبعت ّ قبثل اطویٌبى



ّالذیي ثَ ّاثغتگی 

هجبصی فضبی دس کبهپیْتشی ُبی ثبصی ثَ اػتیبد 

 تحصیلی افت 

کبفی توشکض فقذاى 

ٍآهْصػ صهبى ؽذى کْتب 

هیلی ثی ّ تحشکی کن ّ تٌجلی ثبػث هْجت خبًَ دس آهْصػ 
 ُب کالط دس حضْس ثَ



َاًجبم تکبلیف ّ گیشًذ ًوی جذی سا آهْصػ کْچک ُبی ثچ 
 دٌُذ ًوی

ّالذیي ًذاؽتي آهبدگی 

ُوشاٍ تلفي ّ ایٌتشًت ثَ دعتشعی اهکبى ػذم 

آهْصاى داًؼ ثَ دقت ثذّى ُبی دادى ًوشٍ ّ کشدى قجْل 

اهتحبًبت دس تقلت 

تحصیل تشک 

خْاثیذى صیبد ّ ؽذى ثیذاس دیش 



 تغییشات دس ًظبم آهْصؽی تشثیتی

هحیظ :دسعــی ثشًبهَ ُبی اص ػٌبصش ثؼضــی تغییــش هبُیتــی • 
 یبدگیشی، صهبى آهْصػ سعوی حضْسی، 

ّ خبًْادُِب دس فشایٌذ یبددُی یبدگیشیداًؼ آهْصاى تغییش ًقؼ هؼلوبى، •   

هغــئْلیت ثیؾــتش اّلیب ثَ ػٌْاى دعتیبس هؼلن اص یک عــْ ّ اص عْی • 
هؼلندیگش تذاخل ًقؼ ّلی ثب   

فضبی آهْصؽــی اص تغیش ّ هؼلوبى دس هذسعــَ ّ داًؼ آهْصاى ػذم حضْس • 
خبًَهذسعَ ثَ   

ثشای ایفــبی ًقؼ داًؼ آهْصاى هجِــض ًجْدى ثؼضی اص هؼلوــبى ّ • 
(آهْصػ آًالیي)هؤثش دس آهْصػ اص ساٍ دّس   

ثب داًؼ آهْصاى ّ ُوچٌیي داًؼ آهْصاى ًحٍْ ّ هیضاى تؼبهل ثیي هؼلوبى ّ • 
 یکذیگش



تغییش دس اثضاسُب ّ سعــبًَ ُبی آهْصؽی ثَ عــوت • 
 آهْصؽِبی الکتشًّیکی ّ هحْسیت فضبی هجبصی

هٌبعت ًجْدى اثضاسُب ّ ثغتش تؼبهل الکتشًّیکی • 
 هْجْد دس جِت آهْصػ آًالیي



حْصٍ یبدگیشی سا دس پغبکشًّب تحت الؾؼبع قشاس هْاسدی کَ 
.دادخْاٌُذ   

ایي هْضْع حذاقل دس . سًگ دیگشی خْاُذ گشفت ساتطَ هعلن ّ ضاگشد
 هْسد کْدکبى ثیؾتش خْدًوبیی خْاُذ کشد

ّ فیضیکی، ؽکل عبثق خْد سا دس رُي  هذسسَ ی هلوْط
 .ؽبگشداى ّ حتی هؼلوبى اص دعت خْاُذ داد

داهي گیش ؽبگشد ّ هؼلن ؽذٍ ّ  ّسْاط فکشی ّ اضطشاب تب هذت ُب

دس هْسد کْدکبى ایي اضطشاة . ثش سّاثظ آى ُب ثب ُن اثش خْاُذ گزاؽت

.ثیؾتش اص ّالذیي ثَ آى ُب القبء خْاُذ ؽذ  

 ًِبدیٌَ آى، دس دخیل افشاد اغلت دس قشًطیٌَ دّساى اص ًبؽی ًظوی ثی
 ثؼضی دس .ؽذ خْاُذ تحصیلی افت ثَ هٌجش جِبت ثؼضی دس ؽذٍ،

 هغتلضم آى اص سفتي ثیشّى ّ داد خْاُذ سخ یادگیشی اختالل ؽکل ثَ
 .اعت دسهبًی ثؼضب ّ پژُّؾی ػویق فؼبلیت



قجلی کَ اکثش تؼلین ّ تشثیت  «حافظَ پشداص» کبسکشدُبی
کؾْس سا ثب خْد ُوشاٍ کشدٍ ثْد، ثب چبلؼ ؽذیذی سّثَ سّ 

 خْاُذ ؽذ

ًغجت ثَ  «رُي یادگیشًذٍ» اص ؽبگشداى اُویتثؼضی 
اًذفِویذٍ سا « عبختوبى هذسعَ»  

  یب «الکتشًّیک اػتیبد» دچبس قشًطیٌَ دّساى دس کَ ؽبگشداى اص ثخؾی

 ّاعطَ ثَ ُب آى یبدگیشی اًذ، ؽذٍ «سعبًَ ُذف ثی هشّس اػتیبد»

 .گشفت خْاُذ قشاس الؾؼبع تحت اػتیبد ُویي

 ساحتی ثَ ؽبگشداى خْد  فْتیای ّ ّالذیي ًگشاًی دلیلی ثَ
 ثَ ؽًْذ فؼبل ُن اگش ّ ؽذ ًخْاٌُذ فؼبل یبدگیشی هشاکض
 سّ ثَ سّ صیبد ّ هوتذ ُبی غیجت ثب ًگشاًی ُویي خبطش

 .ؽذ خْاٌُذ
  



آًچَ سثة تی سغثتی ضواس صیادی اص داًص آهْصاى تَ 
تشگطتي سشکالط ُای دسط ضذٍ، تغییش ضیٍْ 

ّ ثبصگؾت  صًذگی است کَ دس یکسال گزضتَ سخ دادٍ
. ثَ هذسعَ سا ثشای آًبى دؽْاس عبختَ اعت  

َ گیشی ّ ثغتَ  ٍ ُبی کن دسآهذ دس دّساى ُو ًْجْاًبى خبًْاد
ؽذى هذاسط ثَ خبطش ثیکبس ؽذى ّ هؾکالت هبلی 

ّالذیٌؾبى هؾغْل ثَ کبس ؽذٍ ّ ثب گشفتي کبس توبم ّقت، 
َ ُبی خْد ّ خبًْادٍ سا تأهیي هی کٌٌذ. ثغیبسی اص ّالذیي  ُضیٌ

ًیض پظ اص ثغتَ ؽذى هذاسط ثَ ًبچبس ثشًبهَ ًگِذاسی ّ 
هشاقجت اص فشصًذاى خْد سا تغییش دادٍ ّ ثب ؽشایظ جذیذ عبصگبس 

ٍ اًذ َ ُب کبس چٌذاى آعبًی . کشد ثٌبثشایي تغییش دّثبسٍ ثشًبه
.ًیغت  
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تی هیلی ًسثت تَ هذسسَ  کبسؽٌبعبى ایي پذیذٍ سا
هقاّهت دس تشاتش آهْصش سٌتی ّ  ّ آى سا ًام ًِادٍ

ٍ اًذ هتعاسف ثشخی ثش ایي ثبّسًذ . تؼشیف کشد
َ گیشی، ضیٍْ صًذگی ّ اًتخاب ُای هشدم  کَ ُو

ایي پذیذٍ سا تحشاى  دیگش تشخی ّ سا دگشگْى کشدٍ
داًستَ اًذاجتواعی ّ آهْصضی   



آهْصش دس هذسسَ سا تِتشیي گضیٌَ صاحة ًظشاى، 
.تشای یادگیشی کْدکاى ّ ًْجْاًاى هی داًٌذ  

َ گیشی، ًظبم تؼلین ّ تشثیت ثب پیؼ  اص دّساى ُو
هؾکالت فشاّاًی هْاجَ ثْدٍ اعت ّ ُویي 

هؾکالت هْجت ؽذٍ ثْد تب ػالٍّ ثش داًؼ آهْصاى، 
هؼلوبى ُن چٌذاى سغجتی ثَ حضْس دس هذاسط 

َ گیشی کشًّب ّ فبصلَ . ًذاؽتَ ثبؽٌذ ثب آغبص دّساى ُو
گشفتي داًؼ آهْصاى ّ هؼلوبى اص فضبی هذسعَ، 

ؽشایظ طْسی سقن خْسد کَ ایي ثی سغجتی ثَ هذسعَ 
.ثیؼ اص پیؼ قْت گیشد  



 فْائذ یبدگیشی

یبدگیشی دس اعتقالل 

کشدى فکش دس اعتقالل 

َیبدگیشی هغئْلیت گشفتي ػِذٍ ث 

یبدگیشی ثَ آهْصػ فشٌُگ تجذیل 

هذسعَ دیْاسُبی اص فشاتش یبدگیشی 

آهْصاى داًؼ تؼذاد دس هحذّدیت ػذم 

ًیغت هکبى ّ صهبى ثَ هحذّد ّ اعت دائوی آهْصػ 

کْدکبى ثب خبًْادٍ ثیؾتش گزساًذى ّقت 



 چَ ثبیذ ثکٌین

هذاسط تذسیجی ثبصگؾبیی 

حضْسی غیش ّ حضْسی ُبی آهْصػ ثشخی ثْدى اًتخبثی 

ٍتشکیجی آهْصػ اص اعتفبد 

حضْسی کالط قْاػذ ّ قْاًیي سػبیت 

ٍخبًَ فضبی کشدى آهبد 

یبدگیشی ثَ آهْصػ فشٌُگ تجذیل 

پژُّؾی کبسُبی اًجبم 



 ساُجشدُبی اجشایی

 تْاًوٌذعبصی هؼلوبى دس آهْصػ ّ تْلیذ هحتْای الکتشًّیکی

اص هٌظــش آهْصؽِبی تشکیجــیداًؼ آهْصاى دسعــی ثشًبهَ ُبی ثبصًگــشی   

 تجِیض هذاسط ّ فضبُبی آهْصؽی ثشای تغِیل آهْصػ الکتشًّیکی

دسعــی دس ثشًبهَ ُبی تْعــؼَ فشٌُگ ّ هِبستِــبی خبًْادُِب ثشای هؾــبسکت دس اجشای 
تشکیجیآهْصػ ُبی   

دس جِت افضایؼ ثِشُوٌذی اص آهْصػ تشکیجی، هقشسات حضْسًبهَ ُب ثبصًگشی هقشسات ّ آییي   
 دس فضبی هجبصی

سعبًَ ایّ اطالػبتی دس ساعتبی حضْس دس فضبی هجبصی ّ افضایؼ عْاد فشٌُگ عبصی   

هٌبعت اسائَ آهْصؽِبی الکتشًّیکی ّ هجبصیًشم افضاس طشاحی   



یبدگیشی تشکیجی ثب داؽتي هضیت ُبی ُش دّ سّیکشد آهْصػ 
سّیکشد هؤثش ثشای افضایؼ اثشثخؾی  یک ( عٌتی ّ الکتشًّیکی)

ُوچٌیي . یبدگیشی، عِْلت دعتشعی ثَ هْاد آهْصؽی ثبؽذ
َ هٌظْس یبدگیشی، هْجت آى  ثَ دلیل  اسائَ فشصت ُبی هختلف ث

تفبّت ُبی  هی ؽْد کَ دس کٌبس افضایؼ جزاثیت آهْصػ، ثَ 
فشدی فشاگیشاى ًیض ثَ طْس هٌبعجی تْجَ ؽْد، صیشا ُوَ افشاد 

ُویي دلیل اعتفبدٍ اص  ًوی گیشًذ ّ ثَ  یبد ثَ یک ؽیٍْ
.سّػ ُبی هختلف ثشای آهْصػ ضشّسی ثَ ًظش هی سعذ  



  : تشکیجی ثشای داًؼ آهْصاى ػجبست اًذ اص هضایبی یبدگیشی 

هحْس اعت ّ کٌتشل ثیؾتشی سا ثشای داًؼ آهْصاى فشاُن یبدگیشًذٍ .1
. هی کٌذ   

ػالٍّ ثش اًؼطبف پزیشی کَ ثشای داًؼ آهْصاى ایجبد هی کٌذ،   .۲ 
. هی عبصد دعتشعی ثَ هٌبثغ آًالیي سا فشاُن    

پظ اصآًکَ کالط هجبصی پبیبى یبفت، داًؼ آهْصاى هی تْاًٌذ   .۳ 
هجذد گْػ دٌُذ یب ( صْتی ثبؽٌذ دسصْستی کَ )ثحث ُبی هْضْػی سا 

. هؾبُذٍ کٌٌذ( دسصْستی کَ تصْیشی ثبؽٌذ)   
هؼلوبى هی تْاًٌذ ثب تْلیذ هحتْای عشگشم کٌٌذٍ ّ ساُکبسُبی جبلت ّ   .۴ 

ثِتشی سا ثَ ّجْد آّسًذ کَ هْجت یبدگیشی  پشطشف داس، تجشثَ یبدگیشی 
.ثیؾتش ؽْد   

  



ُشچٌذ آهْصػ هجبصی هضایبی صیبدی اص جولَ ػذم هحذّد ثْدى ثَ 
صهبى ّ هکبى، دعتشط پزیشی، اعتفبدٍ ی آعبى، صشفَ جْیی دس 
ُضیٌَ ُب، ثَ سّص ثْدى هحتْا ّ جزاثیت آى سا ثَ دًجبل داسد، اهب اص 

عْی دیگش حزف هحیظ عٌتی کالط دسط کَ دس آى تؼبهل چِشٍ 
ثَ چِشٍ هؼلوبى ثب داًؼ آهْصاى سا داؽتَ، اثشات ًبخْؽبیٌذی هی 

.تْاًذ داؽتَ ثبؽذ  

.  یبدگیشی تشکیجی سا ًغل عْم آهْصػ اص ساٍ دّس ًبهیذٍ اًذ
ًغل اّل ؽبهل آهْصػ هکبتجَ ای ثْد کَ سّؽِب ّ اثضاسُبی 

. آهْصػ یکطشفَ اص قجیل سادیْ ّ تلْیضیْى سا ثکبس هی گشفت
ًغل دّم، آهْصػ اص ساٍ دّس ّ هجتٌی ثش فٌبّسی ُبی استجبطی 

.یؼٌی یبدگیشی ثش پبیَ ی ایٌتشًت ّ سایبًَ ثْد  



ثش حبلت حضْسیػالٍّ دسعی ّ آهْصؽی دس آیٌذٍ ثبیذ دّسٍ ُبی   

ّ اص ساٍ دّسآًالیي هحْس، ُوضهبى ثــشای اسائَ ثَ صْست کالط ّ   

 ًیض طشاحی ؽذٍ ّ هؼلوبى ثشای آى آهْصػ ثجیٌٌذ

هْفــق ثغــتگی ثَ آًالیــي تجشثَ یبدگیشی اص ساٍ دّس ّ 
تْاًبیی ّ قذست تؼبهل هٌبعــت هؼلوبى ّ هشثیــبى دس کبس ثب 

ًــشم افضاسُبی یبدگیشی دیجیتبل ّ ُویي طْس آؽــٌبیی ثب 
. سّؽِــب ّ هذلِبی هتفبّت تذسیظ اص ساٍ دّس داسد  

ثشای هقبثلَ ثب ایي هؾکل ّ کبُؼ ؽکبف دیجیتبلی، 
اعتفبدٍ تشکیجی اص هجوْػِبی اص هذلِب ّ ساُکبسُب، ًظیش 
اعــتفبدٍ اص اثضاسُبی کبهپیْتشی ّ ُْؽــوٌذ قبثل حول 

قبثل حبفظَ ُبی هثل تلفٌِبی ُوشاٍ، اعــتفبدٍ اص اًْاع 
فؾشدٍحول، لْحِبی   



 اثضاسُــبی یبدگیــشی الکتشًّیــک ّ ساٍ حلِــبی هجتٌی ثش

 هذلِبی هتفبّت سا ثب ُن تشکیت کٌیذ

اص صهبًی کَ ثحشاى ؽیْع ثیوبسی کشًّب آغبص ؽذٍ اعت، 
سّیکشدُبی هختلف ّ صیبدی دس اعــتفبدٍ اص اثضاسُبی یبدگیشی 

الکتشًّیک ؽبهل اثضاسُب ّ سّؽِبیی ًظیش اعتفبدٍ اص ّیذئْ 
کتبثخبًَ ُبی کٌفشاًغِب، تذسیظ هجبصی، اعــتفبدٍ اص 

دس دعتْس آًالیي یبدگیشی ًشم افضاسُبی دیجیتبلی ّ گغتشػ 
.گشفتَ اعتکبس کؾْسُب ّ ًِبدُبی آهْصؽی هلی قشاس   

. 



تشکیت ّ ُوغــبى عــبصی ایي اثضاسُب ّ سّؽِب ثب طیف 
هختلفی اص سّؽِبی اسائَ هطبلت دسعی، ًظیش ثشگضاسی 

کالعِبی دّ عْیَ ّ تؼبهلی دس ثغتش یبدگیشی آًالیي، اسائَ 
دسط گفتبسُبی آهْصؽی ّ ػلوی ثَ صْست صًذٍ ّ یب ضجظ 
ؽذٍ ّ ایجبد هٌبثغ آهْصؽی هجتٌی ثش ُوکبسی گشُّی دس 

ثغــتش آهْصؽِبی آًالیي ّ یبدگیشی الکتشًّیک هیتْاًذ ثَ خْثی 
 یبدگیشی جبهغ ّ هْثش ثبؽذ صهیٌَ عــبص اسائَ یک تجشثَ


