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 چکيذٌ
ازحياّی اؿث ك ؿؼچكيَ ىٍْا ك جسؼةَ ةؼای  ّيم كیژق ةَ ّيم ٌّع ُؼ قؼط پیف ُّیث

ىؼدـ اؿث.ىـانَ ُّیث زيْی ك فؼٍُگی از زٍتَ ُای گٌّاگّف ك از ؿّی ىحفکؼاف ك 

ٌُؼیَ پؼدازاف ةـیاری ىٌؼح اؿث ك قؼایي فْهی زِاف ك ارجتاط ك ركیاركیی فؼٍُگ ُا 

 "ؽ ةؼ اُيیث ىّوّع افؽكدق اؿث . در ىلانَ صاوؼکَ در راؿحای ُغؼ امهی جضلیق ٌی

ةّدق ،جالش قغق ةا جكؼیش ىفِّـ ُّیث ك ُّیث ازحياّی ،  "جتییً ُّیث ازحياّی 

الکيً ، زّاٌا  –ىیغ ؼ ةؼگؼ  –دیغگاق ماصب ٌُؼاف زاىَْ قٍاؿی ك ركاف قٍاؿی )کّنی 

، ىارکّؿً كزٍیکٍؽ(  درةارق ُّیث ازحياّی را ىٌؼح راب كایث ،گی ركقَ ، کؼكزؼ -كایً 

پؼداظحَ قّد.كةؼ ایً اؿاس ةایغ گفث  ك در اداىَ ةَ ةضخ ك جضهیم ىـانَ ُّیث ازحياّی ،

کَ پژكُف ةَ مّرت جّمیفی ك از ٌّع جضهیم اؿٍادی اٌساـ قغق اؿث.ًتق جضهیم اٌساـ 

ّی در پایَ ؿّـ ةیكحؼ جّزَ قغق از ىّنفَ ُای ُّیث ازحياّی ةَ ىّنفَ ی ُّیث ازحيا

قغق ك ةْغ از آف ُّیث فؼدی .  در پایَ چِارـ ةَ ىّنفَ ُّیث فؼدی ، در پایَ پٍسو ةَ 

 ىّنفَ ُّیث ىػُتی ك در پایَ قكو ةَ ىّنفَ ُّیث فؼدی ةیكحؼ جّزَ قغق اؿث .
 ُّیث ىػُتی.ُّیث ازحياّی، جضهیم اؿٍادی،  :ياصگان کليذي
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 2، ایًب عبذي وضاد1جًاد جُان

 .ؼافیا کؼىاٌكاق،،ییرزا غیقِ ؾیپؼد اف،یداٌكگاق فؼٍُگ ،یدرؿ یؽیةؼٌاىَ ر یدکحؼا 1
 .داٌكسّی کارقٍاؿی داٌكگاق فؼٍُگیاف پؼدیؾ قِیغ رزایی کؼىاٌكاق 2
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 مقذمٍ

 پٍر ىّنفَ ُّیث ىػُتی،ُّیث ىهی،ُّیث ظاٌّادگی ،ُّیث گؼكُی ك ُّیث فؼدی ىیتاقغ.ُّیث ازحياّی قاىم 

 ، ٌيادُا اصـاؿات ، ةاكرُا ، ،ٍُسارُا ُا ارزش قاىم یركاٌ ك یاّحلاد ، یقٍاظح یا ىسيَّّ یىػُت ثیُّ : یمذَب تیًَ

 یُا کٍف ةؼ یگػار ادؼ ةا ك افحَی ؿازىاف ییغا ّرىض کی صّؿ کَ داٌـث یازحياّ – یفؼد ظّد کی ةَ ىعحل یُا یآگاُ ك ُا یًؼزجهل

 یگؼكُ ةؼكف ؽاتیجيا ىّزتات گؼید یؿّ از ك قّد یى گؼكق یاّىا افیى در یگؼكُ دركف اٌـساـ ك یُيتـحگ ؿتب ، ؿّ کی از یازحياّ

 (. 105:  1389، یرئّف)  آكرد یى فؼاُو ُا گؼكق افؼادك گؼید ةا را

 ًییجْ یٌلك اكحناد یصح ك اؿثی،ؿ ،ازحياع فؼٍُگ صّزق در ؼای،ز اؿث ثیُّ اٌّاع از ٌّع ًیجؼ ىِو یىه ثیُّ  : یمل تیًَ

 یكِایگؼا از یزغا – یازحياّ یُا ٌُاـ یجياى در ثیُّ ؿٌش ًیجؼ ىكؼكع صاؿ ًیّ در ك ًیؼجؼیفؼاگ یىه ثیُّ. دارد کٍٍغق

 (.11:  1392، یهیكک ك یآزادارىک) اؿث – کیغئّنّژیا

 ییگؼا زيِ درصغكد یؽیچ ك ، داٌـث یا راةٌَ ركاةي ةؼ یىتحٍ یازياّ ثیُّ یٌّّ غیراةا یظاٌّادگ ثیُّ : یخاوًادگ تیًَ

 (. 84:  1383، دكراف)  آكرد صـاب ةَ کیٌؽد یازحياّ فامهَ ةؼ یىتحٍ

 بیجؼک یازحياّ ركاةي ك یفؼٍُگ اقکاؿ یزيْ یفىا ةا را قعل یدركٌ یایدٌ کَ اؿث یىفِّى ،یگؼكُ ثیُّ: یگزيَ تیًَ

 ( .28:  1389، یؿهگ)کٍغ یى

  اؿث یگؼید ةا اك ركاةي ىضنّؿ ك ؿاظحَ آقکار را اقعاص فؼد ةَ ىٍضنؼ ك اتیظنّم ك ُا یژگیك یفؼد ثیُّ:  يفزد تیًَ

 ( .3:  1389، یؿهگ) قّد یى غقیٌاى یقعن ًیة ركاةي امٌالصا کَ

( گُّؼ امهی اٌغیكَ ك جفکؼ اٌـاف در ًّؿ صیات  1) ىلّنَ ُّیث پؼؿف از ذات ك ىاُیث اٌـاف ك ٌیؽ ٌـتث اك ةا دگؼ یا دگؼاف

ركاٌی ، فکؼی ك جيغٌی كی ةّدق اؿث . آدىی از آف زىاف کَ ةَ ُیتث اٌـاٌی ك ازحياّی دراىغ ، ُيّارق دؿ ىكغّؿ ُّیث فؼدی ك زيْی 

ـاس اؿحلالؿ قعنی ظّد ةّدق ، ك كغؿی ظّیف ك یا ةَ جْتیؼ زاکّةـً ، دؿ ةـحَ اصـاس جيایؽ قعنی ، اصـاس جغاكـ قعنی ك اص

جؼیً ك ىٍتـي جؼیً گفحياف ُای ظّد را پیؼاىّف ایً ىلّكنَ ىفنم ةٍغی کؼدق اؿث . اگؼچَ ىتضخ ُّیث كغىحی دیؼیٍَ ، ةّیژق در صّزق 

ر ىتاصذات ىغرٌیحَ اظیؼ ةغؿ فهـفی دارد ، اىا ًؼح آف در اةْاد ازحياّی اؿاؿا ةَ دكراف گػار ةاز ىی گؼددکَ ُّیث را ةَ ىـانَ ای ىِو د

کؼدق اؿث . ركی دادف جغییؼات ىِيی ىاٌٍغ اٌلالب مٍْحی ، رقغ ك گـحؼش قِؼٌكیٍی ، جغییؼ در انگّی فؼٍُگی ك ٌـتی قغف فؼٍُگ ، 

ةـیار دقّار رقغ ك گـحؼش ٌِىث ُا ك ىکاجب گٌّاگّف فؼٍُگی ، ّلیغجی ك ... ُّیث ؿازی ك ىٍْایاةی ةَ قیّق ؿٍحی ) ُّیث اٌحـاةی( را 

ی ك صحی ٌاىيکً کؼدق اؿث .افؼاد کؼق ظاکی در ُؼ ٌلٌَ ای کَ ةاقٍغ ، ةَ ٌضّی ةا ایً جضّالت گـحؼدق ركةَ رك ةّدق ك اةْاد گٌّاگّف زٌغگ

کار کؼد . افؼادةٌّر ُيَ زاٌتَ ای جضث جادیؼ جضّالت زغیغ كؼار گؼفحَ اؿث ، ةٌّری کَ ٌيی جّاف آدار ك پیاىغُای ایً گٌَّ جضّالت را اٌ

 کكّر ىا ایؼاف ٌیؽ ُيؽىاف ةا ؿایؼ کكّرُا ركٌغ جغییؼ ك جضّؿ در اةْاد ىعحهف را جسؼةَ کؼدق اؿث . جضّالجی کَ ةٍیادُای زٌغگی ةؼ ركی

نف ّيیلی زیـث کؼق را جغییؼ دادق اٌغ . ةا جّزَ ةَ جغییؼات ایساد قغق یکی از ىِو جؼیً اةْاد زٌغگی افؼاد یٍْی زٍتَ ُّیحی آٌاف دچار چا

 (.2-3:  1390قغق اؿث ) روایی کؼىازاٌی ، 

 

 بيان مسالٍ
ارجتاًی زاىَْ اًالّاجی جادیؼ ىی پػیؼد ، ُّیث اؿث . ُّیث ، ةَ ٍّّاف  –یکی از زٍتَ ُای ىِيی کَ از فٍاكری ُای اًالّاجی 

ث از ٌیازُای ركاٌی اٌـاف ك پیف ٌیاز ُؼگٌَّ یکی از ىٍاةِ قٍاظث ، ازىـائم ىِو زّاىِ ةكؼی اؿث . ةغكف جؼدیغ ىی جّاف گفث کَ ُّی

 قٍاؿی ركاف در ُيَ از ةیف ُؼچٍغ اؿث؛ ای رقحَ ىیاف ىّوّّی داٌكِا، ىیاف در ( .ُّیث 3:  1391زٌغگی زيْی اؿث . ) ّغنی پّر ، 

 ُای درصّزق .ُـث ُو ظاص ىٍْای ةَ قٍاظحی ىْؼفث ك ّاـ ىٍْی ةَ فهـفی ىّوّّی كنی اؿث ، قغق ةضخ آف از ّهّـ ازحياّی ك

 چٍغ كاكْیحی ُّیث ةٍاةؼایً .آیغ ىی قيار ىِو ةَ ةـیار ىتاصخ ك ىّوّّات از اكحناد صحی ك اىٍیث ؿیاؿث، فؼٍُگ، اظالؽ، ّؼفاف،

ا ة "ىا  " "ىً  "( .ةؼای درؾ ةِحؼ ىفِّـ ُّیث ذکؼ دك كیژگی الزـ اؿث : یکی آٌکَ ُّیث كزَ جيایؽ ةیً 1:  1390اؿث)زْفؼیاف ، ةْغی

اؿث .دكـ آٌکَ ُّیث ىِو جؼیً ك اؿاؿی جؼیً ىٍتِ قٍاظث ّّاًف ، اصـاؿات ك ؿازىاٌغی رفحارُای زيْی ك  "دیگؼاف  "  "دیگؼ  "

فؼدی دركف زاىَْ ی پیؼاىّف ىا ىضـّب ىی قّد .ةٍاةؼایً جياـ كیژگی ُا ك رفحارُایی کَ جيایؽی ىیاف ىا ك آٌِا ىی گػارٌغ ، ىّنفَ ُای 

حياّی  ةَ قيار ىی ركٌغ ، ىذم زةاف ، دیً ، كّـ یا ٌژاد ، اداب ك رؿّـ ، ًتلَ ازحياّی ، قغم ، ّىّیث ُای گؼكُی ك... ىفِّـ ُّیث از

در كاكِ جالش ةؼای قٍاؿایی ُّیث ُای ازحياّی جالقی اؿث ةؼای جضهیم انگُّای جکؼار پػیؼکٍف ُا ك ٌگؼش ُای گؼكُی .) روایی 

 (.5:  1390کؼىازاٌی ، 
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 ُّیث . دارد اقارق ُيـاٌی كیژگی دیگؼةَ ىٍْای در ك اؿث جيایؽ ةیاٌگؼ ىٍْا یک در کَ اؿث امهی ىٍْای دك دارای یثُّ كاژق

 فؼآیٍغُای ادؼ در ُّیث .دارد كؼار زاىَْ ةا دیانکحیکی ای راةٌَ در ذٍُی ُؼگٌَّ كاكْیث ىاٌٍغ ك اؿث ذٍُی كاكْیث امهی ازؽای از یکی

 .گیؼد ىی قکم ٌّ از ركاةي ازحياّی ی ٌحیسَ در صحی یا کٍغ ىی جغییؼ ىاٌغ، ىی ةاكی قغف ىحتهّر از پؾ قّد، ىی ازحياّی جكکیم

 درؾ ىاّی ازث ُّیث .ىی یاةٍغ جْیً ازحياّی ؿاظحار صـب ةؼ اٌغ ُّیث دظیم صفٍ در ُو ك جكکیم در ُو کَ ازحياّی فؼآیٍغُای

 ازحياّی ُّیث . چیـث دیگؼ افؼاد ك ظّدقاف از دیگؼاف درؾ آف ًؼؼ، از ك غکیـحٍ دیگؼاف ك ُـحیو کـی چَ کَ اؿث ىٌهب ایً از ىا

 ( .ةَ  2:   1388پؼداظث ) قیؼازی ،  چؼا ك چّف ةَ آف ةاب در جّاف ىی ك اؿث، جّافق ّغـ ك جّافق ىضنّؿ ٌیـث؛ك ذاجی ىٍْا ُياٌٍغ

 در فؼد ك ةاقغ ىحيایؽ زّاىِ ؿایؼ از زاىَْ یک ّىّ کَ یا گٌَّ اؿث ةَ زاىَْ یک ةَ ُيتـحگی ك جْهق اصـاس ازحياّی ُّیث ّتارجی

 پاؿط ظّد از را زاىَْ زّیغ،اٌحُارات ىكارکث آف ىعحهف اىّر در ك کٍغ جکهیف ك جِْغ اصـاس ظّد زاىَْ كىْیارُای ُا ارزش ىلاةم

 :ةؼظّردارٌغ كیژگی دك از ىا کالؿیک ی كَاٌغی در ُا ةؼای اك ىِو ةاقغ .ُّیث ةضؼاف ةؼ غهتَ ك زاىَْ ؿؼٌّقث ةضؼاٌی، ىّاكِ در ك دُغ

 یک ةار یٍْی .قغٌغ ىی ةؼكؼار ىؼاجتی ؿهـهَ ی قیّق ةَ ىْيّالا  ُا ُّیث کَ آف دكـ ك قغ ىی داةث ارزیاةی ؿاظحارقاف در ٌکَ ای یکی

 ىؼاجتی ؿهـهَ قکم زا ایً در ُو ةاز کَ ُاؿث ف ُّیث ةی ٌـتث دیگؼ ةار ك قّد ىی فؼض داةث اش دركٌی ؿاظحار کَ اؿث ُّیث ظّد

 را ظّد دتات ُا ُّیث دركٌی ؿاظحار ك ازؽا ی ُيَ آىغق پیف کَ ای زِاٌی كوْیث ك جضّالت داظهی جادیؼ جضث اىؼكزق .کٍغ ىی ةؼكؼار

 رفحً ًةی از صاؿ در ُا ُّیث ةیً ىؼاجب ًّنی ؿهـهَ ٌُو دیگؼ ّتارت ةَ .اؿث ریعحَ ُو ةَ ُا آف ىؼاجب ؿهـهَ ٌیؽ ك اٌغ دادق ازدؿث

 ُّیث ةیً ًّنی ی راةٌَ ُو ك قغق جغییؼ دچار ُّیحی، ُؼ ی دٍُغق جكکیم یٍْی ازؽای ُّیث، ظّد ُو اکٍّف کَ آیغ ىی ٌُؼ ةَ .اؿث

( .ُيَ اٌـاٌِا ةَ ایً دنیم کَ ىّزّداجی ازحياّی ُـحٍغ .دارای ُّیحی ازحياّی ىی ةاقٍغ   3:   1388اؿث) قیؼازی ،  ریعحَ ُو ةَ ُا

ازحياّی اٌـاف ةغكف كزّد راُی ةؼای داٌـحً ایٍکَ دیگؼاف کیـحٍغ ك ةغكف ٌّّی درؾ از ایٍکَ ظّد ىا کیـحیو غیؼ كاةم جنّر  زٌغگی ".

اؿث . .... ةغكف كزّد چِارچّةی ةؼای ىكعل ؿاظحً ُّیث ازحياّی ك ُّیث ُای فؼدی ، ىً ُياف ةّدـ کَ قيا ُـحیغ ك ُیچ یک از 

ـتث ىٍْادار یا ؿازگاری ةؼكؼار کٍغ . دركاكِ ةغكف ُّیث ازحياّی زاىَْ ای در کار ٌیـث . ُّیث ازحياّی ةَ ىا كادر ٌيی ةّد ةا دیگؼی ٌ

 " ٍّّاف ىتٍایی ةؼای آقکار ؿاظحً قتاُث ُا ك جفاكت ُا ، اىکاف ةؼكؼاری ارجتاًی ىٍْی دار ك ىـحيؼ را ىیاف افؼاد زاىَْ ةّزّد ىی اكرد.

کَ ٌـتث ةَ دیگؼاف ىحيایؽ زهّق کٍٍغ ك از ایً جيایؽ ظّد اصـاس ؿؼةهٍغ ٌيایٍغ .ةَ ُيیً دنیم اٌـاٌِا اٌـاٌِا ذاجا در پی آف ُـحٍغ 

جيایم دارٌغ کَ ُّیث ظّیف را ةٌّر آگاُاٌَ در دركف یک گؼكق ظاص زـحسّ ٌيایٍغ . ك ىً ظّیف را ةَ ىا جتغیم کٍٍغ . ُّیث یاةی افؼاد 

جّازف ك قکّفایی قعنیحی اؿث . اُيیث یک چٍیً جْهلی ، در ؿٌش ظؼد ایً اؿث کَ یک در گؼكق ُا ، ؿؼچكيَ ی ٌیؼكی ركاٌی ، 

ُّیث ازحياّی ظاص ، ُيچّف داقحً یک نِسَ ی ةعنّص ، ىیؽاف ظامی از جیؼگی پّؿث ، یک ٌاـ ظاٌّادگی كّىی در قٍاؿٍاىَ یا ... 

ةٍاةؼایً ةعكی از ُّیث فؼد آف چیؽی اؿث کَ دیگؼی در اك ىی جّاٌغ ىسّزی ةؼای جيـعؼ ، ًؼد یا صحی اّياؿ ظكٌّث جهلی ىی قّد. 

ىی ةیٍغ ىی جّاٌغ ّّاكتی ظّقایٍغ یا ٌاظّقایٍغ ةؼای فؼد در پ داقحَ ةاقغ . ُّیث ازحياّی پغیغق ای ایـحا ٌیـث ةَ ّتارت دیگؼ 

ـ جّافق اٌغ ةٌّری کَ ىی جّاف در ىّرد ىنادیق ُّیث ٌـتث ةَ زىاف ك ىکاف ىحفاكت ةّدق ك چیؽی ذاجی ٌیـحٍغ ةهکَ ىضنّؿ جّافق ك ّغ

( .ةاجّزَ ةَ ىٌانب گفحَ قغق ىی جّاف گفث کَ ُغؼ امهی ایً جضلیق یافحً پاؿعی ةؼای 3:  1383آف ةَ چّف ك چؼا پؼداظث ) ّتاؿی ، 

 ىی ةاقغ . "ُّیث ازحياّی چیـث؟ك ىِو جؼیً ٌُؼیَ ُای آف کغاىٍغ؟  "ؿّاؿ 

 

 اَميت ي ضزيرت تحقيق 
یکی از ىّنفَ ُای صیات ك ىضنّؿ جالش اٌـاف ةؼای ىٍْی ةعكی ةَ زٌغگی اؿث ، اىؼكزق ةیكحؼیً آؿیب ك جضّؿ را ُّیث کَ 

پػیؼفحَ ك ةَ ُيیً اؿاس، اصیا ك جذتیث ك ُغایث مضیش آف از ىضّرُای اؿاؿی جالش اٌغیكيٍغاف ك پژكُكگؼاف درصّزق ّهّـ ازحياّی 

 ( .7:  1388ىضـّب ىی قّد ) کالكقکی ، 

اىؼكزق ىـانَ ُّیث زيْی ك فؼٍُگی از زٍتَ ُای گٌّاگّف ك از ؿّی ىحفکؼاف ك ٌُؼیَ پؼدازاف ةـیاری ىٌؼح اؿث ك قؼایي فْهی 

 .ؿازٌغ ؿؼٌّقث اىؼكزق ُّیحی (.چانكِای3:  1389زِاف ك ارجتاط ك ركیاركیی فؼٍُگ ُا ٌیؽ ةؼ اُيیث ىّوّع افؽكدق اؿث ) نِؼاؿتی ، 

 رؿاٌَ ُا، ك اًالّات ّنؼ در اؿث . اىؼكزق جّؿَْ الزـ قؼط ك ازحياّی كیژق ّيم ةَ ّيم، ٌّع ُؼ قؼط پیف ثّهيی،ُّی ازياع ةؼاؿاس

 ؿازد؛ ىی جِی را اًؼاؼ ظّیف ی زاىَْ آف دٌتاؿ ةَ ك ةّدق ظانی جّ فؼد آف ةغكف کَ چؼا اؿث؛ ةؼظّدار اُيیث از ُّیث ُو جْؼیف ٍُّز

 ك کسا ُؼ در ُّیث کغاىٍغ؟ یافحً دظیهٍغ اىؼ درایً کَ چیؽُایی آف ی ُيَ ك قّد؟ ىی َؿاظح چگٌَّ چیـث؟ ُّیث داٌـث ةایغ پؾ

 ًّر ةَ ةاقغ، ةؼظّردار وؼكرت ك اُيیث ٌّؿاف ی ازدرزَ جّاٌغ ىی قؼایٌی جضث ىلّنَ ایً اىا .اؿث ةؼظّردار اُيیث از قعل ُؼ ةؼای

 ةیكحؼی اُيیث از زّاٌی ك ٌّزّاٌی در ٌیـث، اُيیث دارای اٌغازق کی ةَ اٌـاف ُای زٌغگی ؿاؿ ی ُيَ در ُّیث ؿؤاؿ ةَ پاؿط ىذاؿ

 ایً کٍغ ك ٌيی مغؽ مغ در مغ ُا اٌـاف ی ُيَ ىّرد در كىیَ ایً داقث ٌُؼ در ةایغ اىا .ةؼّکؾ کٍِـانی در ؿٍیً ك اؿث ةؼظّردار
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در کٍِـانی  پاؿط ؿّاؿ ُّیث ىً چیـث ؟ ؼكرتو یٍْی ةاقغ، جنّر ایً ىعانف کاىالا  كىیَ ٌِا اٌـا ةؼظی در کَ دارد كزّد اصحياؿ

 ( .21:  1390ةؼای فؼد وؼكرت ىی یاةغ .)زْفؼیاف ،

 كیژق ةَ زغیغ زّاىِ در زٌغگی ىؼدـ ك فؼٍُگ ىعحهف ُای صّزق ىـایم جؼیً اؿاؿی ك جؼیً ىِو از یکی ةَ اظیؼ، دكراف در ُّیث

 اىؼكز ٌـم کَ اؿث ىـائهی جؼیً اؿاؿی زؽء فؼد قٍاظحی یک ُـحی انّدقق ٍّّاف ةَ ُّیث .اؿث قغق جتغیم ایؼاف ىاٌٍغ کكّرُایی در

 اٌغیكَ از ٌاقی جضّالت جتِ ةَ ظّد ٌّیً گػار فؼآیٍغ ك جضّؿ ؿیؼ در فىاُای قِؼی ك قِؼُا اظیؼ، ُای دَُ ًی در.اؿث درگیؼ آف ةا

 کَ ای گٌَّ ةَ .اؿث چٍغاف دك اىؼ ایً يیثاُ اىؼكزی قِؼُای در .قغُاٌغ قگؼفی ُای جغییؼات كدگؼگٌّی دؿحعّش قغف، زِاٌی

 ایً در افؼاد ةٍاةؼایً .اٌغ قغق ىّازَ ظّد كتهی ُّیث ةا ٌاُيعّاف ةْىاا  ك زغیغ ُّیحی ٍّامؼ ك ةا اكحىائات زّاٌاف ظنّما آف قِؼكٌغاف

 جؼکیب در كزّاف ٌّزّاف ؿٍی گؼكق ةؽرگ ةـیار ؿِو.قٌّغ ُّیحی ؿؼدرگيی ٌّّی دچار یا ك دٍُغ قکم را زغیغ ُّیحی یا ةایغ ىـیؼ

 ظالء ك فؼمحِا کؼدف پؼ ةؼای زایگؽیً قیُِّای ركاج ك ای صؼفَ ظنّص فؼمحِای در فؽایٍغق ٌگؼاٌیِای ك اةِاىات ایؼاف، زيْیحی

 ىتاصخ ك اچانكِ ك زّاٌاف ؿازٌغق یا ك جِغیغکٍٍغق پحاٌـیهِای ظنّص در ركیب دیغگاُِای دكرق زّاٌی، یافحً اىحغاد از ٌاقی ایسادقغق

 ةاالیی از اُيیث را ایؼاف در زّاٌاف صّزق در پژكُف ك ىٌانَْ کَ ىیؼكٌغ قيار ةَ زىیٍَ ُایی زيهَ از زّاٌاف فؼٍُگ ةَ ظؼدق ىؼةّط

 ( .   14:   1392اؿث) صـیً زادق ك قسؼاكی ،  ؿاظحَ ةؼظّردار

 

 تاریخچٍ مطالعاتی
ُای  ةؼاةؼ ةا ّيؼ ةكؼیث ك جيغف دارد. در ایً ىٍْا زىاٌی کَ اكنیً گؼكقىـئهَ ُّیث ةٌّر ّاـ یک ىفِّـ فؼاگیؼ اؿث کَ ّيؼی 

ُایی چّف كّىیث، ٌژاد، زةاف ك دیً گؼد آىغٌغ، ماصب ُّیحی قغٌغ کَ ةا افؼاد  اٌـاٌی ةَ دكر یک ىضّر ىحكکم از ىسيّع ٍّامؼ ك ىؤنفَ

 "دیگؼی"ُّیث یا پؼؿف از کیـحی، ةؼای ایؼاٌیاف، از كِتَمِ  ىـئهَ(.  171:  1392 ىیؼىضيغی)  دیگؼی در زغؼافیایی دیگؼ ىحفاكت ةّد

ىٌؼح قغ. یٍْی ایؼاٌیاف اةحغا اركپا را ةا جياـ نّازـ ك قؼایٌف دیغٌغ، ك پؾ از آف ةّد کَ ایً پؼؿف ةؼایكاف ىٌؼح قغ کَ  "غؼب"یٍْی 

ؼب ةیكحؼ قغ، پؼؿف از ُّیث ٌیؽ ةؼای آٌاف ةا ّيق ك پؾ ىا کیـحیو، در کسا كؼار داریو، ك چَ ةایغ ةکٍیو؟ ُؼچَ قٍاظث ایؼاٌیاف از غ

ُای ایؼاٌیاف از ُّیث ظّدقاف، ٌاآگاُاٌَ ةّدق ك ىلارف ةا آغاز صکّىث كازار قکم  رؿغ اكنیً پؼؿف ةَ ٌُؼ ىی. قغت ةیكحؼی ىٌؼح گؼدیغ

ٌّیـاٌی ىٌؼح  ی اكنیً ةار از ؿّی ؿفؼٌاىَـ( ظّد را ٌكاف دادق اؿث. ایً پؼؿف ةؼا 1788قاق ) گؼفحَ ك ُيؽىاف ةا آغاز ؿهٌٍث فحضْهی

(.امٌالح ُّیث  74: 1393،  ىٍنّرٌژاد) جّاف آٌِا را ةَ ىٍْی دكیق کهيَ اٌغیكيٍغ داٌـث؟ قغ کَ اگؼچَ اُم داٌف ك جفکؼ ةّدٌغ كنی ٌيی

. اؿحفادق از ایً امٌالح از دَُ ی ، کَ ةَ ةؼرؿی جغاكـ ، جغییؼ ك كصغت در ّیً کذؼت ىی پؼدازد ، دارای جاریط فهـفی ةهٍغ ىغجی اؿث 

رایر قغق ك در دك صّزق ی ٌُؼی ركاٌكٍاؿی ك زاىَْ قٍاؿی ةَ ةضخ گػاقحَ قغق اؿث . ٌُؼیَ ُای صّزق ركاف قٍاؿی کَ ةا  1950

ٌُؼیَ ُای  کارُای فؼكیغ قؼكع قغق اؿث ، ةؼ ُـحَ ی دركٌی ك ذٍُی یک ؿاظحار ركاٌی ك فیؽیکی جاکیغ دارٌغ ، اىا ؿٍث زاىَْ قٍاؿی

ُّیث ةا ىفِّـ ظّد در ىکحب کٍف ىحلاةم ٌيادیً پیٌّغ ظّردق اؿث . ٌُؼیَ ُای زاىَْ قٍاؿی در اةحغا ةا کارُای كیهیاـ زیيیؽ ك زّرج 

ُؼةؼت ىیغ قؼكع قغك ةْغُا از ًؼیق کارُای اركیٍگ گافيً ، پیحؼ ةؼگؼ ك دیگؼاف ىفِّـ ُّیث ةٌّر ركقً اؿحلؼار یافث ك كارد جضهیم 

، ُّیث ةَ یکی از چِارچّب ُای كصغت ةعف در  1990( .در ؿٌش زِاٌی در دَُ  35:  1378ای زاىَْ قٍاؿاف گؼدیغ ) اقؼفی ،ُ

ةضخ ُای ركقٍفکؼی جتغیم قغ . اىؼكز چٍاف ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ ُيگاف ) زاىَْ قٍاؿاف ، ىؼدـ قٍاؿاف ، ؿیاؿحيغاراف ، ركاف قٍاؿاف ، 

ف ك فیهـّفاف ( صؼفی ةؼای گفحً رازِ ةَ آف دارٌغ .در ؿٌش ىهی ، ُّیث ةؼای ایؼاف ىْامؼ ةَ ُیچ كزَ پؼؿف زغؼافی داٌاف ، جاریط داٌا

زغیغی ٌیـث . جاریط ىْامؼ ایؼاف ةَ ًؼز ظارؽ انْادق ای ةا پؼؿف ُّیث ، گفحياف ُای ُّیث ، ةضؼاف ُّیث ، ُّیث ةیگاٌَ ، ُّیث 

 70ك اكایم دَُ  60كاكِ ىـئهَ ُّیث در ایؼاف اؿالىی در دَُ ُای اظیؼ ةعنّص دَُ ظّدی ك غیؼق ُو ٌِاد ك ّسیً قغق اؿث . در

قيـی ، جّزَ زیادی را ةؼ اٌگیعث . ةؼٌاىَ ُای رؿيی دكنحی ، جانیفات پژكُف ُا ك ؿيیٍارُای اٌساـ قغق در كهيؼك ىّوّع ُّیث در ایً 

 ( .1-2:  1393اؿث ) ىضيغی ،  دَُ ُا ٌكاٌَ اُيیث ةـیار صیاجی ُّیث ك ىّوّّات ىؼجتي ةا آف

 

 پيشيىٍ تحقيق
در زىیٍَ ُّیث ك ةؼرؿی آدار ك دالنث ُای گٌّاگّف آف ، جضلیلات ىعحهفی جّؿي پژكُكگؼاف ایً ّؼمَ اٌساـ گؼفحَ اؿث کَ ظّد 

 ٌكاف دٍُغق اُيیث ك زایگاق ایً ىفِّـ ىی ةاقغ . 

ف اؿث کَ داٌف آىّزاف ةؼظّردار از ُّیث ازحياّی ىٍاؿب در ىلایـَ ةا ( ٌیؽ ةَ ٌّةَ ظّد ٌكاٌگؼ آ 2010ك ُيکاراف ) 2جضلیق نی

 ةیكحؼی ُـحٍغ.  3ؿایؼ داٌف آىّزاف ، ىؤفق جؼ ّيم کؼدق ك دارای اؿحلالؿ قٍاظحی

                                                           
2
 . Lee 
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آٌِا ىّرد  5( در پژكُف ظّد ، جأدیؼات كوْیث ُّیحی داٌف آىّزاف را ةؼ ركی ؿٌش پیكؼفث جضنیهی 2007)  4کؼاس ك آنً

ر دادق ك ٌحیسَ گیؼی ىی کٍٍغ آف دؿحَ از فؼاگیؼاٌی کَ دارای اؿحاٌغاردُای ةاالی ُّیث ُـحٍغ ، ّيهکؼد جضنیهی ةِحؼی ةؼرؿی كؼا

 ةّدق ك اٌحُارات آىّزقی را ةَ ًّر ىٍْاداری ةؼآكردق ىی ؿازٌغ . 6داقحَ ك در زىیٍَ اٌساـ فْهیث ُای یادگیؼی ظّد ، جکهیف ػ ىغار

( ٌیؽ ىؤیغ كزّد راةٌَ ىذتث ك كّی ىیاف رقغ ٍّامؼ ُّیحی فؼد ك ةِتّد ك ارجلاء ّيهکؼد  2007)  7پژكُف قاٌاُاف ك پیچی

 جضنیهی داٌف آىّزاف اؿث . 

( ٌیؽ ةَ ٌّةَ ظّد ٌكاٌگؼ آف اؿث کَ داٌف آىّزاف ةؼظّردار از ُّیث ازحياّی ىٍاؿب در ىلایـَ ةا  2010ك ُيکاراف ) 8جضلیق نی

 ةیكحؼی ُـحٍغ.  9ّيم کؼدق ك دارای اؿحلالؿ قٍاظحی ؿایؼ داٌف آىّزاف ، ىؤفق جؼ

( در پژكُف ظّد ةؼ كزّد ارجتاط جٍگاجٍگ ىیاف ؿَ ٍّنؼ فؼٍُگ ، ُّیث ك یادگیؼی جأکیغ کؼدق ك  2010)  10جّىاس ك کّنّىتّس

ی ُؼ فؼد را جْییً ىی کٍغ . ىْحلغٌغ کَ فؼٍُگ ك ُّیث فؼد اؿث کَ جفکؼ ، ّيم ك جْاىالت ازحياّی ك ٌِایحاا ّيهکؼد ك پیكؼفث جضنیه

 2010ك ُيکاراف )  11نػا در ُؼ جالقی ةؼای ةؼٌاىَ ریؽی فؼٍُگی ك آىّزقی ةایغ ایً كاكْیث ىِو را ىّرد جّزَ كؼار داد . پژكُف ركدریکّئؽ

ةاّخ ىی قّد کَ فؼد  ( كزّد پیٌّغ ك ارجتاط ىٌٍلی ىیاف ؿَ ةْغ فؼدی ، كّىی ك ىهی را جأییغ کؼدق ك اذّاف ىی کٍٍغ کَ ایً راةٌَ ،

 ادراکی ىٍاؿب از زِاف پیؼاىّف ظّد ةَ دؿث آكردق ك در کاُف یا صم جْاروات ك چانف ُای ُّیحی ظّد ىؤفق گؼدد . 

( در جضلیق ظّد ةؼ ركی داٌف آىّزاف دةیؼؿحاٌی ، ويً اقارق ةَ ىكکالت ُّیحی جْغادی از  2009ك ُيکاراف )  12ُيچٍیً ةؼىً

َ ایً ىكکالت ، پیف ةیٍی کٍٍغق ىٍاؿتی ةؼای جكعیل ىـائم ك ةضؼاٌِای ركاٌكٍاظحی داٌف آىّزاف در ىؼاصم آٌِا جأییغ ىی کٍٍغ ک

 ةْغی رقغ ىی ةاقغ .

( در پژكُكی جأدیؼ ىذتث جغریؾ جاریط را ةؼ ركی ایساد ك قکم گیؼی ُّیث داٌف آىّزاف گؽارش  2009آٌغرنّیؾ ك ُيکاراف )  

ىَ ریؽاف آىّزقی جّمیَ ىی کٍٍغ کَ ىغارس ك ىضیي ُای آىّزقی ، ةایغ قؼایي ك ةـحؼُای الزـ را ةؼای کؼدق ك ةَ ؿیاؿحگػاراف ك ةؼٌا

 رقغ ك جکاىم ُّیث داٌف آىّزاف جغارؾ ٌيایٍغ . 

( در ىّرد داٌف آىّزاف ایؼاٌی ةّدق اؿث کَ درمغ كاةم جّزِی از داٌف  1381ك  1382از ؿّی دیگؼ ، پژكُف نٌف آةادی )   

%(  ىْحلغٌغ کَ آىّزش دركؿی ىاٌٍغ جاریط ، زغؼافیا ك ادةیات فارؿی ُّیث ىهی ك ركح ایؼاف دكؿحی را در داٌف 64ىحّؿٌَ ) آىّزاف 

 آىّزاف جلّیث ٌيی کٍغ .

ًتق جضلیلات ىحْغد ، ىنادیق ّیٍی ُّیث ىهی ّهیؼغو جأکیغ  "( ةا اقارق ةَ ایٍکَ  131:  1388کٍَِ پّقی ك کٍَِ پّقی )  

در پژكُف ظّد ، ويً جائیغ ةؼظّرد غیؼ ّهيی ك ؿیاؿی ةا ىفِّـ  "ٌَ ُا ك ةؼٌاىَ ُای درؿی در زاىَْ ایؼاف وْیف ىی ةاقغ زیاد رؿا

ُّیث در ٌُاـ آىّزقی ایؼاف ، جنؼیش ىی کٍٍغ ایً ركیکؼد ىّزتات جىْیف اصـاس جْهق ك ىیؽاف جِْغ ةَ زاىَْ را فؼاُو کؼدق ك افؼاد را 

در ّيم ، آٌچَ را کَ در ركیکؼد آىّزش ُّیث ةَ صـاس جؼیً ؿً ُّیث یٍْی  "اٍُساری ُای ازحياّی ىی کكاٌغ . ةَ صاقیَ ك اٌؽكا ك ٌ

ٌّزّاٌی قاُغ ُـحیو ، ركیکؼدی اؿث کَ ُيچٍاف در پارادایو كغیيی ىهث ؿازی ةاكی ىاٌغق ك ُؼگٌَّ جکذؼی را در دركف کكّر ٌفی ىی 

)  "اٌتاری در ّؼمَ اصـاس جْهق ك جِْغ ةَ زاىَْ ةیٍساىغ ك یا صحی ةَ ةضؼاف ُّیث جتغیم قّد کٍغ . ایً ركیکؼد ىی جّاٌغ ةَ ٌحایر زی

 ( .  136:  1388کٍَِ پّقی ك کٍَِ پّقی ، 

( در جضلیق ظّد ٌكاف ىی دٍُغ کَ در کحب درؿی دكرق اةحغایی ةَ ٌيادُای ُّیث ىهی  1386مانضی ّيؼاف ك قکیتائیاف ) 

ُای ىػکّر ٌيی جّاٌٍغ ٌلف چٍغاف ىؤدؼی در قکم دُی ك جضکیو ىؤنفَ ُای اؿٌّرق ای ك ٌيادیً ُّیث ىهی جّزِی ٌكغق ك نػا کحاب 

 داٌف آىّزاف داقحَ ةاقٍغ . 

( ایً ٌکحَ ىّرد جنؼیش كؼار گؼفحَ اؿث کَ ّالكَ ىٍغی ةَ كًً ك ىهی گؼایی در ىیاف داٌف آىّزاف  1383در پژكُف ىٍادی ) 

اؿث ك جْغاد اٌگكث قياری ایً ّالكَ را ٌكاف دادق اٌغ.... در ّیً صاؿ ، قٍاظث ك ّالكَ ةَ صفٍ آدار جاریعی دكرق ىحّؿٌَ ةـیار وْیف 

 ٌیؽ ةؼای آٌِا چٍغاف ىِو ٌیـث . 
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( ةا جأکیغ ةؼ اجعاذ ركیکؼد آؿیب قٍاؿاٌَ ٌـتث ةَ ةضؼاف ُّیث ، از گــث فؼٍُگی ، جىاد ٌـم ُا ، ىِازؼت 1385قؼفی زو ) 

 الت فؽایٍغق ، فً آكری ىاُّارق ك گـحؼش قِؼٌكیٍی ةَ ٍّّاف ٌلاط آؿیب پػیؼ ُّیث در ایؼاف ٌاـ ىی ةؼد . كؿیِ ، جضّ

( ٌیؽ ٌكاٌگؼ آف اؿث کَ ىضحّای کحب درؿی جاریط ك فارؿی دكرق ىحّؿٌَ رقحَ ّهّـ اٌـاٌی  1387جضلیق مادؽ زادق ك ىٍادی ) 

ّزَ ٌکؼدق اؿث ك ىضحّای ایً کحب ، ٌيی جّاٌغ ٌلف چٍغاف ىؤدؼی در جلّیث ك پؼكرش ةَ ًّر ىحْادؿ ك ىحّازف ةَ ٌيادُای ُّیث ىهی ج

 ُّیث ىهی داٌف آىّزاف ایفا کٍغ . 

( ٌیؽ ىؤیغ آف اؿث کَ ىؼكر ةؼظی کحب درؿی ٌكاف ىی دُغ کَ در آٌِا ةَ ىلّنَ ُای ُّیث ك  1383پژكُف قیعاكٌغی ) 

 فؼٍُگ كّىی پؼداظحَ ٌكغق اؿث .

( ٌیؽ در پژكُف ظّد ٌحیسَ گیؼی ىی کٍغ کَ ةیً ؿؼىایَ فؼٍُگی ك ُّیث ازحياّی ك ٌیؽ ىیاف زٍـیث ك ُّیث 1384رىىاٌی ) 

 راةٌَ ىٍْاداری كزّد دارد . 

( ةیاٌگؼ آف اؿث افؼادی کَ ٌيؼق ُای ةاالیی در ةاكرُای ىػُتی اؿاؿی داقحٍغ ، در ةضؼاف  1388جضلیق رزایی ك ُيکاراف ) 

 ( .5-6: 1390ر ؿالىث ّيّىی ٌيؼق ةیكحؼی کـب کؼدق اٌغ) اىیٍی ك ُيکاراف ،ُّیث ٌيؼق کيحؼ ك د

( ٌیؽ در جضلیق ظّد داةث ىی کٍغ کَ ىیاف جغییؼات ایساد قغق در ُّیث زّاٌاف ك کارةؼد فً آكری اًالّات ك  1387فؼُيٍغ ) 

( ىؤیغ ارجتاط ىیاف پایگاق ُّیحی داٌف آىّزاف دظحؼ  1387ارجتاًات ك فؼآیٍغ زِاٌی قغف فؼٍُگ ارجتاط كزّد دارد. پژكُف فؼزاٌَ ظّ ) 

 ( .6: 1390ك ّيهکؼد ظاٌّادق ىی ةاقغ) اىیٍی ك ُيکاراف ، 

 

 مباوی وظزي 

 ان کًلی ي ميذ وظزیٍ خًد آیىٍ س
غ ٌیؽ آف از اكنیً ٌُؼیَ ُایی کَ پایَ ك ىتٍای ٌُؼیَ ُای ُّیث ازحياّی ىضـّب ىی قّد، ٌُؼیَ ظّد آیٍَ ؿاف کّنی اؿث کَ ىی

را جّؿَْ دادق اؿث . در ایً ٌُؼیَ ٌلف زاىَْ در قکم گیؼی ُّیث افؼاد، ظنّما ٌّزّاٌاف ةیاف قغق اؿث .کّنی ىْحلغ اؿث کَ اٌـاف 

فؼاد ا ُا صؼکات ك اقارات دیگؼاف را ةؼای دیغف آٌِا ةکار ىی گیؼٌغ . ةَ زّو ك جنّراجی کَ افؼاد از ظّد دارٌغ ، ةَ ةازجاب آیٍَ قتیَ اؿث ؛

در ىْؼض كاکٍف ُای دیگؼاف ٌـتث ةَ رفحارقاف كؼار ىی گیؼٌغ ؛ ةٍاةؼایً اٌـاٌِا ةا ظّاٌغف صؼکات ك اقارات دیگؼاف ظّدرا ُيچّف قیئی 

( .ٍُگاىی کَ افؼادظّد را در آییٍَ ی صؼکات ك اقارات دیگؼاف ىی ةیٍٍغ، ٌيّد ظّد در چكو یگؼاف را  36:  1378ىی ةیٍٍغ.) اقؼفی ،

ی کٍٍغ ، كىاكت دیگؼاف را اصـاس ىی ٌيایٍغ.ك در ىّرد ظّدقاف ، اصـاس ظّد را کَ ًی فؼایٍغ کٍف ىحلاةم قکم گؼفحَ اؿث ، جنّر ى

جّؿَْ ىی دٍُغ .ٍُگاىی کَ افؼاد در ىضیي ازحياّی ةَ کٍف ىكغّؿ اٌغ ، دیگؼاف ٌیؽ كاکٍف ٌكاف دادق ، ایً كاکٍف پیف ةیٍی ىی 

َ در ًّؿ دكرق کّدکی ، ٌّزّاٌی ك ةهّغ رخ ىی دُغ ، قعنیث فؼد قکم ىی گیؼد .ىیغ ٌیؽ اَِار ىی کٍغکَ قّد ؛ از ًؼیق ایً فؼایٍغ ک

كزّد ؿهـهَ ای از اصـاؿِا ةَ کٍف اٌـاف دتات ك كاةهیث پیف ةیٍی ىی دُغ ك ُيکاری ةا دیگؼاف را جـِیم ىی ٌيایغ .اك ُيچٍیً ىْحلغ 

قیئی ك جّاٌایی كی در اٌحعاب رفحارُای ةغیم از ًؼیق ظّاٌغ ف صؼکات ك اقارات دیگؼاف ك اؿث کَ جنّر ُؼ کؾ از ظّد ةَ ىذاةَ ی یک 

جْییً گؼایف ُا ك صاالت آٌِا ىیـؼ اؿث . ةَ ٌُؼ اك جّاٌایی دیغف ظّد ةَ ىٍؽنَ یک قیئی در ىیغاف جسؼةَ ك در ظالؿ کٍف ىحلاةم ةا 

ةتیٍغ . ةَ ایً جؼجیب افؼاد ىی جّاٌٍغ زای ظّد را در ىیغاف درؾ ةتیٍٍغ ، ك از  دیگؼاف ةَ فؼد اىکاف ىی دُغ جا ظّد را در رُگػر دیگؼاف

( .ةٌّر کهی ،  37:  1378ُيیً رك پاؿط ُایكاف را از ًؼیق جّاٌایی ذًُ ًّری جٍُیو کٍٍغ کَ فْانیث ُایكاف ُياٍُگ قّد.) اقؼفی ،

اؿث ك دتات ظّد ، جا صغ زیاد ٌحیسَ یگاٌگی ك دتات فؼایٍغُای ازحياّی ظّد در ٌُؼیَ ىیغ ، ىاٌٍغ ؿایؼ اقیای ىضیي ، ىضؼکی ةؼای رفحار 

افؼاد کَ  "ظّد  "اؿث کَ ظّد از آٌِا ایساد ىی قّد . ةٍاةؼایً ةا اؿحٍاد ةَ ىفاُیو ىیغ ك کّنی ىی جّاف ٌحیسَ گؼفث کَ قکم گیؼی 

:  1378َ صامم ىی قّد) اقؼفی ،زىیٍَ دیگؼاف ك زاىْ ُّیث ازحياّی آٌِا از ًؼیق آف ایساد ىی قّد ىلّنَ ای اؿث ازحياّی کَ در

38. ) 

 

 لًکمان  وظزیٍ بزگز
ةَ ٌُؼ ةؼگؼ ك نّکياف ، ُّیث یکی از ازؽای امیم كاكْیث ذٍُی اؿث ك ىاٌٍغ ُؼگٌَّ كاكْیث ذٍُی پیٌّغی دیهکحیک ةا زاىَْ 

قغف ، ةاكی ىی ىاٌغ .جغییؼ ىی کٍغ یا صحی در ٌحیسَ ركاةي  دارد . ُّیث در ادؼ فؼایٍغُای ازحياّی جكکیم ىی قّد . ك پؾ از ، ىحتهّر

ازحياّی از ٌّ قکم ىی گیؼد . فؼایٍغُای ازحياّی کَ ُو در جكکیم ُّیث ك ُو در صفٍ آف دظیم اٌغ ، ةؼ صـب ؿاظحار ازحياّی 

 "( .ةؼگؼ ك الکيً در کحاب  38:  1378جْییً ىی یاةٍغ . ةَ ّالكق اٌـاف ةَ ُّیحی ّالكيٍغ اؿث کَ دیگؼاف جاییغش ىی کٍٍغ) اقؼفی ،
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ُّیث را ُيچّف پغیغق ای جْؼیف ىی کٍغ کَ از دیانکحیک ةیً فؼد ك زاىَْ قکم ىی گیؼد ) کالكقکی ،  "ؿاظث ازحياّی كاكْیث 

1388  :9. ) 

 

 وظزیٍ گی ريشٍ 
ةغاف رزّع ىی ٌيایغ ، ُّیث ظّد را ةَ ٌُؼ گی ركقَ ، ُؼقعل ةَ كؿیهَ ك از ًؼیق ىضیي ُای ىعحهفی کَ ةغاف جْهق دارد یا 

ىٌؼح اؿث ةؼای ظّد ك دیگؼاف ارائَ ٌيایغ ،  –یا ازحياّی  –جّؿَْ ىی ةعكغ . یٍْی ىی جّاٌغ جْؼیفی از آٌچَ ةَ ىذاةَ ی قعل فؼدی 

ٌّّی كصغت ك زیؼا آٌچَ قعنیث ازحياّی ٌاىیغق ىی قّد ، در ككِ ُيیً ُّیث اؿث کَ ةؼای قعل زایی در زاىَْ جْییً ىی کٍغ ك 

 ( . 38:  1378اٌـساـ ةَ ُـحی ك ّيم اك ىی ةعكغ ) اقؼفی ،

 

 وظزیٍ صان کزيجز
زاف کؼكزؼ ىْحلغ اؿث : قکم داةث ُّیث در ىؼاصم ىعحهف دكرق زٌغگی ، ةَ ىذاةَ جّازٌی ةیً ةؼداقث قعل از ظّدش ك 

ٌیؽ ٌاىیغق ىی  "ّیٍیث  –ذٍُیث  ") زاىَْ ( کَ فؼایٍغ راةٌَ  ةؼداقث دیگؼاف از اك جْؼیف قغق اؿث . ایً جّازف زغیغ ةیً ظّد ك دیگؼاف

قّد ، ٌّّی ةازؿازی از اُغاؼ را ةؼای جْییً ُّیث قعل در ةؼىی گیؼد ؛ دیگؼاف زاىَْ ةَ زّو اك ُيچّف ّّاىهی ىـحلم در کيک ةَ 

 جكعیل ىً كاكْی فؼد ىِو ُـحٍغ. 

 

 وظزیٍ ي جًاوا يایه ي راب يایت 
كایث ىْحلغٌغ کَ ُّیث ازحياّی در ىحً ىسيَّّ ای از جسؼةیات ىؼةّط ةَ زٌغگی ، در كُهَ ی اكؿ ةا ةْغ ىضهی  زّاٌا كایً ك راب

ك ىکاٌی زٌغگی ، ظاٌّادق ك ىٍاةِ ازحياّی ؿاظحَ ىی قّد.زایی کَ قعل در آف زٌغگی ك رقغ ىی کٍغ ؛ ُيچٍیً زىیٍَ ظاٌّادگی 

ؼاؼ ك جسؼةَ ازحياّی اك ك ٌلف ةـیاری ٌیؽ در قکم گیؼی ُّیث ُای افؼاد ك ؿازگاری ةا قعل ، جادیؼات زیادی ةؼ ٌگؼش اك ةَ زِاف اً

ی زِاف ازحياّیكاف دارد. ةَ اّحلاد ایً ٌُؼیَ پؼدازاف ، ُّیث ازحياّی در ٌِادُای ازحياّی از كتیم : ٌغرؿَ ، ىضیي ُای کار ، فْانیحِا

ٌغکَ ىٍاةِ ُّیث ُای در دؿحؼس ٌّزّاٌاف ّتارجٍغ از : ظاٌّادق ، رؿاٌَ ُای جفؼیضی ك اككات فؼاغث اىکاف پػیؼ اؿث .ُيچٍیً ىْحلغ

 ( . 39:  1378ركُی ، ىغرؿَ ك ُيـاالف) اقؼفی ،

 

 وظزیٍ مارکًط
ىارکّس در ةارق ُّیث چٍیً ىی ٌّیـغ : ُّیث در ةـحؼ ازحياّی ىٍتِ رفحار ةَ قيار ىی ركد ك ىی جّاٌغ جضث ٍّّاف ىّنفَ ُای 

ىهی ، كّىی ك زٍؾ ارائَ گؼدد . ك در ةـحؼ ازحياّی قاظَ ُای ُّیث جْییً کٍٍغق ىیؽاف جلیغ ٌُؼی ك ّيهی اقعاص ك  ُّیث ىػُتی ،

گؼكق ُای ازحياّی از ىسيَّّ دؿحّرات ، ىلؼرات یا انگُّای رفحاری اؿث . نػا ىیؽاف جْهق افؼاد ك گؼكق ُای ازحياّی ةَ ةـحؼ فؼٍُگ 

دٍُغق ُّیث ازحياّی ةاقغ . ُّیث ازحياّی در كاكِ ؿؼچكيَ ىٍْا ك جسؼةَ ك در ةؼدارٌغق ظّد قٍاظحَ ٌُاـ زحياّی ىی جّاٌغ اٌْکاس 

 (.5:  1390اؿث . ) روایی کؼىازاٌی ، 

 

 وظزیٍ جىيکىش 
 "از ٌُؼ زٍکیٍؽ ، ُيَ ُّیث ُای اٌـاٌی ةَ یک ىٍْای كّی ُّیث ُای ازحياّی ُـحٍغ . صغاكم جٍِا ةَ آف ظاًؼ کَ ُّیث ةَ 

ىؼةّط ىی قّد ، ىٍْا ظنینَ ذاجی كاژق ُا ك اقیا ٌیـث . ىٍْا ُيّارق ٌحیسَ جّافق ك یا ّغـ جّافق اؿث . ُيّارق ىّوّع كؼار داد ك  "ٍْا ى

ىی ٌّآكری اؿث ، ُيّارق جا اٌغازق ای ةَ اقحؼاؾ گػاقحَ ىی قّد ك جا اٌغازق ای در ةاب آف چّف ك چؼا ىی قّد . در كاكِ ُّیث ازحياّی را 

جّاف مؼفا ُيچّف یک فؼایٍغ فِو کؼد . ُيچّف ةّدف ، یادقغف ُّیث ازحياّی ُیچگاق یک ىّوّع جياـ ك صم قغق ٌیـث . ةهکَ جاکیغ 

ةؼ ایً ىـئهَ اؿث کَ ُّیث اىؼی اؿث کَ ُؼنضَُ ىّرد ةازٌگؼی كؼار ىی گیؼد . ةغیً جؼجیب ىْیً قغ کَ ارزش ُا ، ةاكرُا ، ٌگؼقِا ، 

ی ىكعل کٍٍغق ُّیث ازحياّی ىی ةاقٍغ کَ ُؼنضَُ ٌیؽ در ىْؼض جسغیغٌُؼ ك ةازٌگؼی كؼار ىی گیؼٌغ ) کالكقکی ، ّيهکؼدُا ىّنفَ ُا

1388  :4. ) 

ًتق جْؼیف زٍکیٍؽ ، ُّیث ازحياّی جْتیؼی اؿث کَ فؼد از ظّد در راةٌَ ةا دیگؼاف ىی کٍغ ك ةؼ اؿاس ّىّیث در ردق ُا ك 

گیؼد ؛ ُیچگاق جياـ قغق ٌیـث ك ىغاـ در ىْؼض جغییؼ ك جضّؿ ك ةازٌگؼی اؿث . در ىٍْای امهی  گؼكق ُای گٌّاگّف ازحياّی قکم ىی

ُّیث جكاةَ ك جيایؽ ىٌهق اؿث . ىّزّدات اٌـاٌی ةَ ٍّّاف آفؼیغق ُای ازحياّی در داظم گؼكق ُای ازحياّی ةا ُو قکم ىی گیؼد ، ُیچ 



 61 -102، ص 1391،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ةازٌگؼی اؿث . در ىٍْای امهی ُّیث جكاةَ ك جيایؽ ىٌهق اؿث . ىّزّدات اٌـاٌی  گاق جياـ قغق ٌیـث ك ىغاـ در ىْؼض جغییؼ ك جضّؿ ك

ةَ ٍّّاف آفؼیغق ُای ازحياّی در داظم گؼكق ُای ازحياّی ةا ُو ارجتاط دارٌغ اىا آٌِا ةؼ صـب ُّیحكاف در ىّاردی ةا ُو ىكاةَ ك در 

ز ُيغیگؼ ّّاىم ركاف قٍاظحی ، زةاف ، آداب ك رؿّـ ، جفاكجِای فؼدی ، ىّاردی از ُيغگیؼ ىحفاكت ُـحٍغ . در ةضخ جفاكت ك جكاةَ آٌِا ا

 (.5:  1390ؿازىاف ازحياّی ، ٌگؼش ُا ، رفحارُا ، ّالكَ ىٍغی ُا ك غیؼق دظیم ُـحٍغ  ) روایی کؼىازاٌی ، 

 

 ًَیت 
تییً ظامی از ىفِّـ ك ىاُیث اٌغیكيٍغاف ك ماصب ٌُؼاف ىعحهف ، ُؼ یک ةؼ ىتٍای ىتاٌی فکؼی ك ىْؼفحی ظّد ، ةؼداقث ك ج

تییً ُّیث ةیاف داقحَ اٌغ کَ ّيغجاا ةیاٌگؼ ٌّع ٌگاق ك دیغگاق  ظاص آٌِا ٌـتث ةَ ایً پغیغق ىی ةاقغ . كتم از پؼداظحً ةَ ایً جْاریف ك ج

آف ُغایث کٍغ . در فؼٍُگ ُا ، قایغ جّزَ ةَ ریكَ نغّی ك كاژق قٍاظحی کهيَ ُّیث ةحّاٌغ ةِحؼ ىا را ةَ دالنث ُای ىٍْایی ك ىفِّىی 

( ُّیث ةَ ىٍْای جكعیل ك كزّد ظارزی آىغق ك جاکیغ قغق کَ ُّیث گاق ةؼ ىاُیث ك جكعیل اًالؽ ىی گؼدد کَ  1341دُعغا ) 

( ٌیؽ ُّیث را در ىْاٌی صلیلث قی یا قعل کَ ىكحيم  1382صلیلث زؽئیَ اؿث ك گاق ةَ ىٍْای كزّد ظارزی اؿث . فؼٍُگ ّيیغ ) 

(.ةا رزّع ةَ فؼٍُگ 4:  1390زُّؼی اك ةاقغ ، قعنیث ، ذات ، ُـحی ك كزّد ىٍـّب ةَ ُّ آكردق اؿث . ) اىیٍی ك ُيکاراف ،  ةؼ مفات

ىكاةَ ك  "یٍْی  idem( کَ از  Identitasریكَ در زةاف الجیً دارد ) Identityنغات اٌگهیـی آکـفّرد در ىی یاةیو کَ كاژق ُّیث یا 

ك دك ىٍْای امهی دارد . . اكنیً ىٍْای آف ةیاٌگؼ ىفِّـ جكاةَ ىٌهق اؿث:ایً ةا آف ىكاةَ اؿث . ىٍْای دكـ آف  ریكَ ىی گیؼد  "یکـاف 

ةغ . ةَ ىفِّـ جيایؽ اؿث کَ ةا ىؼكر زىاف ؿازگاری ك جغاكـ را فؼض ىی گیؼد . ةَ ایً جؼجیب ، ةَ ىفِّـ قتاُث از دك زاكیَ ىعحهف راق ىی یا

اف ىیاف افؼاد یا اقیاء دك ٌـتث ىضحيم ةؼكؼار ىی ؿازد .: از یک ًؼؼ قتاُث ك از ًؼؼ دیگؼ جفاكت) کالكقکی ك ىفِّـ ُّیث ةٌّر ُيؽى

 ،1388  :4. ) 

 آدار ّالیو، از ای امٌالح ىسيَّّ در ُّیث .ؿازٌغ ىی رؿٍغ، ىی اٌـاف ةَ گٌّاگّف ُای کاٌاؿ از کَ ىعحهف ىؤنفَ ُای را ُّیث

 ىی دیگؼ فؼٍُگ از فؼٍُگی ك دیگؼ اُهیث از اُهیحی گؼكق یا از فؼد،گؼكق از فؼد قٍاؿایی ىّزب کَ اؿث یركاٌ ك فؼٍُگی زیـحی، ىادی،

( .ىفِّـ ُّیث اةحغا در ركاٌكٍاؿی جّؿَْ یافث ك ؿپؾ درزاىَْ قٍاؿی ٌیؽ ىٌؼح قغ . از ٌلٌَ ٌُؼ ركاٌكٍاؿی 3:  1390قّد) زْفؼیاف ،

یحی کّدؾ ةَ كانغیً ك اًؼافیاف ىؼةّط ىی قّد . از ایً دیغگاق قٍاظث زایگاق کّدؾ در ُّیث ةَ ىٍْای ظّد ك جکّیً جفاكجِای قعن

زاىَْ ةَ جغریر كدرىلاةم ةا دیگؼاف جکّیً ىی یاةغ . ةَ ّتارت دیگؼ در ایً ةْغ ةیكحؼ ةؼ جيایؽات قعنی ، جغاكـ قعنی ك اؿحلالؿ 

ك ركاف قٍاؿی ازحياّی ةکار گؼفحَ ىی قٌّغ ، ىٍْای ُّیث را قکم  قعنی جاکیغ ىی قّد . در ىلاةم ، ىفاُیيی کَ در زاىَْ قٍاؿی

راةٌَ ةّیژق ةَ قیّق ُایی جّزَ ىی قّد کَ در آف اّىای گؼكق ُای ازحياّی ،  یافحَ از دیانکحیک ةیً افؼاد ك زاىَْ ىی داٌٍغ ك در ایً

 ُؼ پایغار ٌـتحاا درؾ ىٍْای ةَ ُّیث ( .ىفِّـ9:  1388ادراؾ افؼاد از ظّدقاف را قکم دادق ، ةّاؿٌَ آف جْییً ىی قٌّغ ) کالكقکی ، 

 در دیگؼاف ةا فؼد ازحياّی جْاىالت ًؼیق از کَ اؿث قغق ْؼیفج دیگؼ ُای كگؼكق افؼاد ةا ارجتاط در ظّد چیـحی ك کیـحی از قعل

 ُّیث فؼدی امهی ىتٍای .قّد ىی جلـیو زيْی ُّیث ك فؼدی ُّیث ةْغ دك ةَ ُّیث کهی ًّر ةَ .قّد ىی قغف کاىم ازحياّی فؼآیٍغ

 كیژگ قاىم ك دارد جکیَ فؼد یث ُؼقعن ٌُاـ ةَ فؼدی ُّیث .اؿث دیگؼاف ةا قتاُث ازحياّی ُّیث امهی ىتٍای ك دیگؼاف از جيایؽ

 ٌكاف ظاص گؼكق یا زيِ یک در را فؼد ّىّیث یا زيْی اٌحـاب ُّیث اىا .قّد ىی زٌغگیف در فؼد ُؼ ظاص قِای ٌق ك فؼدی یِای

 از را ادافؼ از زيْی جيایؽ ُّیث ایً .قّد ىی ىٌؼح کیـحٍغ؟ دیگؼ ُای گؼكق ك كچیـحیو؟ کیـحیو ىا ةَ پاؿط در زيْی ُّیث .دُغ ىی

) .زيْی ُـحٍغ ُّیث از ىنادیلی فؼٍُگی ُّیث ك ىهی ُّیث دیٍی، ُّیث ًتلاجی، ُّیث كّىی، ُّیث .دُغ ٌكاف ىی دیگؼ زيْی

 ( .5: 1390زْفؼیاف ،

 

 ًَیت اجتماعی 
َ ی آف ، ُّیث ازحياّی ّتارت اؿث از جنّر ، درؾ ك ارزیاةی فؼد ٌـتث ةَ ظّد از ىٍُؼ دیگؼاف یا زاىَْ اؿث .کَ در ٌحیس

اصـاس کٍغ ، از ىٍُؼ دیگؼاف یا زاىَْ دارای ، ارزش ك اصحؼاـ اؿث .ُّیث ازحياّی از آف زِث اُيیث دارد کَ امّال اصـاس ُّیث 

اٌـاف در ىّرد زاىَْ یا ُؼ پغیغق دیگؼ ك صحی اصـاس ُّیث در ظنّص ظغاكٌغ، كی را ةَ رّایث ٍُسارُای ىّرد ٌُؼ ىهؽـ ىی کٍغ ك 

( .اگؼ اصـاس ُّیث ازحياّی افؼاد زاىَْ در ظنّص انگُّا  35:  1378ازدارٌغق در اٌضؼافات اك ّيم ىی ٌيایغ ) اقؼفی ،ُيچّف ّاىهی ة

فؼٍُگی ظّدقاف ، ًی فؼایٍغ زاىَْ پػیؼی ؿانيی قکم ةگیؼد . ُيچّف ّاىهی ةازدارٌغق از اٌضؼافات آٌِا  –ك ارزش ُای ازحياّی 

( .ُّیث ازحياّی رقحَ ای از ىْاٌی اؿث کَ فؼد در ىضیي یا یا ىّكْیث ازحياّی ةؼای جْؼیف  36: زهّگیؼی ظّاُغ کؼد .) ُياف ىٍتِ 

ظّد ةکار ىی ةؼد . ایً رقحَ از ىْاٌی ُو قاىم ازؽای ٌيادیً ك ُو غیؼ ٌيادیً ىی قّد ؛ زؽء ٌيادیً قاىم جنّر ّيّىی ىا از ىْاٌی 
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اؿث . زؽء غیؼ ٌيادیً قاىم ىٍاةِ گٌّاگٌّی اؿث کَ ةَ كاؿٌَ ی ٌلف قعل در  اؿث ، ُياٌٌّر کَ در کٍف ىحلاةم ٌيادیً ٌیؽ آىغق

ةؼ زاىَْ جضث کٍحؼؿ اك در ىی آیغ . ایً رقحَ از ىْاٌی ةَ ىذاةَ ىٍتِ یا اؿحاٌغاردی ةؼای ارزیاةی قعل از ظّدش در زاىَْ ةکار ىی ركد . 

( . ُّیث دارای اؿاس ازحياّی ةّدق ك  40:  1378م دارد) اقؼفی ،ایً اؿاس قکم گیؼی ُّیث ازحياّی ، یک صهلَ ةؼگكحی ك دكر کاى

در جْاىالت ازحياّی ةٌّر ىغاكـ در صاؿ ةاز ؿازی اؿث . ةٍاةؼایً ُّیث چیؽی اؿث کَ ةؼ ؿؼ آف کكاکف در ىی گیؼد . ك ةَ كاؿٌَ آف 

ایٍکَ ُّیث ُای ازحياّی فؼدی ك زيْی را ىی جؼفٍغُا پیف ةؼدق ىی قّد . ُّیث ازحياّی دؿحاكردی ّيهی ، یٍْی یک فؼایٍغ اؿث ك 

ی جّاف ةا ةکارگؼفحً کٍف ىحلاةم ك دیانکحیکی دركٌی ك ةؼكٌی فِو کؼد.ةٍاةؼایً ُّیث ةَ ٍّّاف ىفِّىی ٌـتی ، اکحـاةی ك جاریعی ةَ جؼکیت

ؿیاؿی ك آىّزقی ىنؼؼ اكحنادی ، از جسؼةیات فؼدی ىؼجتي ةا ّّاىم ىحْغدی ُيچّف ریكَ ُای جاریعی ، ىضیي زغؼافیایی ، ٌُاـ ُای 

 فِو ىػُتی ، ّلایغ ك اّياؿ اؿث .

ُيَ ُّیث ُا ةَ ٌّّی ُّیث ازحياّی ىضـّب ىی قٌّغ . چؼا کَ ُیچ ُّیحی زغا از ؿپِؼ ازحياّی ىٍْی ٌغارد ك قکم گیؼی 

ای ُيیكَ قکم ىی گیؼد . جغییؼ ك ُّیث در فؼایٍغُای ازحياّی قغف ریكَ دارد . اىا ٌتایغ جنّر کؼد کَ ُّیث ازحياّی یک ةار ةؼ

دگؼگٌّی ُيچٍاف کَ ذاجی زاىَْ ك جاریط اؿث .در ُيَ ُّیث ُای ازحياّی ٌیؽ رایر اؿث . ةٍاةؼایً ُّیث اىؼی اکحـاةی اؿث کَ در 

ىَْ زؼیاف جْاىالت فؼدی ك در دركف فىای زٌغگی قعنی قکم ىی گیؼد . ُّیث ازحياّی قٍاظث ك داٌف جعننی از زایگاُف در زا

ُّیث  "اؿث ، قٍاظحی کَ كی از جْهق ةَ ىلّالت ازحياّی یا گؼكق ُای ازحياّی دارد . یک گؼكق ازحياّی ىسيَّّ ای از افؼاد دارای 

( .پیٌّغ ُّیث ازحياّی ةا گؼكق ُای اصحياّی ةـیار ىِو اؿث ، افؼاد ظّد را 10:  1388ىی ةاقٍغ ) کالكقکی ،  "ؿازی ازحياّی ىكحؼؾ 

فِيی ىكحؼؾ  "لّنَ یا گؼكق ازحياّی ىی داٌٍغ کَ اصـاس ىكحؼؾ را در آٌِا ایساد ىی کٍغ . ك قعل ةا دیگؼ اّىای آٌِا اّىای یک ى

داقحَ ةاقغ ك آٌاف را در زِحی ؿّؽ ةغُغ کَ در كهيؼك ٌيادیً ىكحؼکی ىكارکث ةّرزٌغ . ُّیث ازحياّی یک فؼایٍغ ىلایـَ  "از چیؽُا 

اصـاس جفاكت ك قتاُث ُيچٍاف کَ در کٍَ آگاُی ىؼدـ از فؼٍُگ ك گؼكُكاف كؼار دارد . در فؼایٍغ قکم ازحياّی ٌیؽ ُـث . ك اؿاؿا 

گیؼی ُّیث ازحياّی ٌیؽ ٌلف اؿاؿی داقحَ ك اؿاؿا جغاكـ ك ظّدىعحاری ٌـتی ُؼ ُّیث ازحياّی ىـحهؽـ ایساد ك جغاكـ ایً اصـاؿات 

ی اؿث کَ ةَ كّؿ زیٍکٍؽ پایَ امهی ُؼکغاـ از رقحَ ُای ّهّـ ازحياّی ك ةّیژق ىؼدـ ىی ةاقغ . ةٍاةؼایً ُّیث ازحياّی یکی از ىفاُیي

قٍاؿی ك زاىَْ قٍاؿی ىی ةاقغ .ةٌّرکهی ؿعً گفحً از ظنّمیات ازحياّی ، ّلایغ ، ارزش ُا ، رفحارُا ك ٌگؼش ُای ىحيایؽ گؼكق ُای 

ياّی ةَ ؿادق جؼیً ةیاف ، جْؼیفی اؿث کَ فؼد ةؼ ىتٍای ّىّیث در ازحياّی ةَ ىٍْای ؿعً گفحً از ُّیث ازحياّی آٌِاؿث .ُّیث ازح

گؼكق ُای ازحياّی ظّیف دارد.  ُّیث ازحياّی از ًؼیق ىلایـَ ُای ازحياّی قکم گؼفحَ کَ در آف در گؼكق ُا ك ةیؼكف گؼكق از ُو 

، ركیکؼد ىتحٍی ةؼ راةٌَ اؿث . جسؼةَ ُؼ فؼدی از  ( . اؿاؿا ركیکؼدُای جْاىم ازحياّی ةَ ُّیث11:  1388ىحيایؽ ىی قٌّغ ) کالكقکی ، 

 ( .9:  1388ُّیث ةَ زٌغگی جاریط ازحياّی كی پیٌّغ ظّردق اؿث ) کالكقکی ، 

 

 ريش
ركش پژكُف صاوؼ جضهیم ىضحّا ىی ةاقغ. ةاجّزَ ةَ ركش پژكُف، زاىْۀ آىاری پژكُف کم کحب درؿی دكرق اةحغایی ك ٌيٌَّ 

 اةحغایی ىی ةاقغ.  کحب جْهیيات ازحياّی دكرق

 

 بحث ي تحليل 
یکی از ىِيحؼیً ك اؿاؿی جؼیً ىفاُیو ّهّـ ازحياّی ك ركاٌكٍاؿی کَ دالنث ُا ك آدار ىعحهف آف ، ّؼمَ ُای ىعحهف از زيهَ 

ِ ، ةایغ گفث ٌُاـ آىّزقی ك ؿیاؿث گػاری ، ةؼٌاىَ ریؽی ك فْانیث ُای آف را جضث جادیؼ كؼار ىی دُغ ، ىفِّـ ُّیث ىی ةاقغ . در كاك

ُّیث از زيهَ ىفاُیو ةیً رقحَ ای اؿث کَ در صّزق ُای ىعحهفی چّف فؼٍُگ ، ؿیاؿث ، اظالؽ ، ّؼفاف ك صحی اكحناد ىّرد جّزَ كؼار 

(. اُيیث ك 1:  1390گؼفحَ ك انتحَ از ىفاُیو ك ىتاصخ ةٍیادی در صّزق ُای ّهّـ ركاٌكٍاؿی ك ّهّـ ازحياّی اؿث) اىیٍی ك ُيکاراف ، 

ؿانَ، کَ در صاؿ گػار از ىؼاصم  18جا  13زایگاق ایً ىفِّـ در ةؼٌاىَ ُای آىّزقی ك درؿی داٌف آىّزاٌی ، کَ ٌّّاا ٌّزّاٌاف ك زّاٌاف 

یکی از جکانیف ّيغق ٌّزّاٌاف در زاىَْ ، یافحً  "صـاس رقغ ُّیث ظّد ىی ةاقٍغ ، از ةؼزـحگی ةیكحؼی ةؼظّردار اؿث . چؼا کَ 

. دكیلا ةَ ُيیً ّهث اؿث کَ یکی از كَایف ىِو ٌُاـ ُای آىّزقی ، کيک ةَ داٌف  "ایً ؿؤاؿ اؿث کَ ىً کیـحو ؟ پاؿعی ّيهی ةَ 

آىّزاف در زىیٍَ رقغ ىّزكف ك ىٍاؿب ُّیث ظّد ىی ةاقغ . در كاكِ ، از ٌُاـ آىّزش ك پؼكرش اٌحُار اؿث کَ ةَ داٌف آىّزاف کيک کٍغ 

گٌَّ کَ ىی جّاٌٍغ ةاقٍغ ، ةَ درؿحی ةكٍاؿٍغ ك قیّق زٌغگی ظّد را ةؼ اؿاس جّاٌایی ُا ، اؿحْغادُا ،  ظّد را چٍاٌکَ ُـحٍغ ك ةغاف "جا 

:  1384) نٌف آةادی ،  "ی کٍٍغ ُغفِای کّجاق ىغت ، ىیاف ىغت ك ةهٍغ ىغت ك در راؿحای جضلق ةاكرُا ك آرزكُایی کَ دارٌغ ، ؿازىاٌغُ

8. ) 
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تاُث ُا ك جفاكجِا را آقکار ىی ؿازد . از ایٍساؿث کَ یکی از ىِو جؼیً كزّق ٌِفحَ در ىفِّـ ُّیث ّتارت اؿث از چِارچّةی کَ ق

ُّیث اقکار ىی قّد ك آف كزَ ازحياّی ُّیث اؿث . ةَ ّتارت دیگؼ جياـ ُّیث ُا ىؼةّط ةَ صّزق اٌـاٌی ُّیث ُای ازحياّی ُـحٍغ 

 ؿؼٌّقث اىؼكزق ُّیحی ( . چانكِای2:  1383ِّر ك ةؼكز ىی یاةٍغ .) ّتاؿی ، .چؼاکَ قتاُث ُا ك جفاكت ُا در ظالؿ جْاىالت ازحياّی َ

ازحياّی اؿث .ُّیث ؿؼچكيَ ىٍْا ك جسؼةَ ةؼای ىؼدـ اؿث ) صـیً زادق ك قسؼاكی  ّيم كیژق ةَ ّيم ٌّع ُؼ قؼط پیف ُّیث .ؿازٌغ

ؿف ، در ىّرد چیـحی ُّیث یا ارائَ جْؼیف ىكعنی از آف از ( . امّال ُّیث ىفِّىی کاىال پیچیغق اؿث ك در پاؿط ةَ پؼ   14:   1392، 

ىٍُؼُای ىحفاكت ، دیغگاق ُای گٌّاگٌّی ارائَ قغق اؿث . ةَ ٍّّاف ىذاؿ گیغٌؽ ُّیث را آگاُی فؼد ٌـتث ةَ ظّد ىی داٌغ کَ در ٌحیسَ 

َ در زٌغگی ركزىؼق ایساد کٍغ ك ٌیؽ در فْانیحِای جغاكـ کٍف ُای فؼد ةَ اك كاگػار ٌيی قّد ، یهکَ فؼد ةایغ آف را ةٌّر ىغاكـ ك پیّؿح

(.پؼداظحً ةَ ىـانَ ُّیث اىؼی ُيیكگی ىیاف اٌـاٌِا در 5:  1390ةازجاةی ظّیف ىّرد پكحیتاٌی  ك صفاَث كؼار دُغ) روایی کؼىازاٌی ، 

اریط ةؼ ؿؼ ٌضّق آقکارگی ُّیث ةّدق قکم فؼدی یازيْی اف ةّدق ك دغغغَ امهی ةكؼ را جكکیم ىی دادق اؿث . ةـیاری از ىٍازّات در ج

کَ ةَ ٌّّی اةؼاز كزّد ىؼةّط ىی قّد . ُؼچٍغ ُّیث از آغاز جيغف ، ذًُ آدىی را ةَ ظّد ىكغّؿ داقحَ ، اىا ُؼگؽ رٌگ کٍِگی ةَ ظّد 

یغ . . ىـانَ ُّیث ٌگؼفحَ ك در دكراف ىعحهف ةَ قکم ُای گٌّاگٌّی َاُؼ قغق اؿث ك ٍُّز ُو ىِو جؼیً دغغغَ اٌـاف ةَ صـاب ىی آ

دؿث کو در چٍغ دَُ گػقحَ ، ةا جّزَ ةَ چانف ُای جيغٌی ك دگؼدیـی ُای ازحياّی ك فؼٍُگی ، ماصب ٌُؼاف ّؼمَ زاىَْ قٍاؿی ، 

ركاف قٍاؿی ازحياّی ك ّهّـ ؿیاؿی را ةَ ظّد ىكغّؿ داقحَ ك زایگاق اؿاؿی در اقکاؿ ىعحهف فؼدی ، زيْی ك ىهی یافحَ اؿث ؛ ةَ 

 (.4:  1390ی کَ قاق ةیث ةـیاری از ىٌانْات ازحياّی را جكکیم ىی دُغ ) روایی کؼىازاٌی ، گٌَّ ا

پیف از ُؼگٌَّ ىفِّـ ؿازی ُّیث ازحياّی اةحغا ةایغ ةَ ایً پؼؿف پاؿط داد کَ ُّیث ازحياّی ةؼ ىتٍای چَ ّاىم یا ّّاىهی 

یاف زّاىِ ؿٍحی ك ىغرف پاؿط دادق ىی قّد ، در زّاىِ ؿٍحی ُّیث ةؼ اؿاس جيایؽ ى "قکم ىی گیؼد ؟ در زاىَْ قٍاؿی ةَ ایً پؼؿف 

ازحياّی ىتٍای اٌحـاةی دارد ك از پیف جْؼیف قغق اؿث ، اىا در زّاىِ ىغرف ّيغجا دك پاؿط ىحفاكت ةَ پؼؿف ىؽةّر دادق ىی قّد کَ 

ُاـ جّنیغ ، ىتٍای قکم گیؼی ازحياّی اك ىضـّب ىی ُؼیک ىتحٍی ةؼ ركیکؼد اكؿ ك كغیيی جؼ ، ؿاظحار ازحياّی جّنیغ ك زایگاق فؼد در ٌ

ر قّد ، در ركیکؼد دكـ ك زغیغ جؼ ارزقِا ةاكرُا ك ٌگؼقِا ك ّيهکؼدُای افؼاد در زاىَْ کَ از رُگػر ىلایـَ ك جكاةَ ازحياّی کَ دائيا د

( .ةغكف ُّیث ازحياّی ، ٌيی 3-4:  1388صاؿ ةازٌگؼی ك جسغیغ ٌُؼ اؿث ، قانّدق ُّیث ازحياّی فؼد را جكکیم ىی دُغ ) کالكقکی ، 

جّاف از كزّد ازحياع مضتث کؼد . یٍْی ةغكف كزّد چارچّب ُای ىكعنی کَ قتاُث ُا ك جفاكت ُا را آقکار ىی ؿازد ، افؼاد یک 

ات ؿیاؿی ك فؼٍُگی ، زاىَْ اىکاف ةؼكؼاری ارجتاط ىٍْادار ك ىـحيؼ را ىیاف ظّد ٌعّاٍُغ داقث . ٌِادُای دكنیحی ك غیؼ دكنحی ، ازحياّ

ةاقگاق ُای ازحياّی ك كرزقی ، ةاكرُا ك ؿٍث ُا ك صحی چگٌّگی اصـاس جْهق ك قیّق ُای پیٌّغ ةَ یک گؼكق ازحياّی ، ىلاكىث در ةؼاةؼ 

ْکؾ ُّیث غانب ازحياّی یا در ىلاةم ؿایؼ گؼكق ةٍغی ُای ُّیحی ، ُيَ ك ُيَ ّّاىهی ُـحٍغ کَ ةَ ٌّّی ُو در جتییً ك ُو در ىٍ

 (. 1:  1389کؼدف ُّیث ازحياّی ؿِیو ىی ةاقٍغ ) نِؼاؿتی ، 

ًتق ایً جضهیم ُّیث ازحياّی از پٍر ىّنفَ ُّیث ىػُتی ، ُّیث ىهی ، ُّیث گؼكُی ، ُّیث ظاٌّادگی ك ُّیث فؼدی اؿحفادق 

نفَ ُّیث فؼدی ، در پایَ پٍسو ةَ ىّنفَ قغق ، در کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّـ ةیكحؼ ةَ ىّنفَ ُّیث گؼكُی، در پایَ چِارـ ةَ ىّ

 ُّیث ىػُتی ك در پایَ قكو ةَ ىّنفَ ُّیث فؼدی ةیكحؼ جّزَ قغق اؿث.

درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً جّزَ ك ةْغ از ىّنفَ ُّیث گؼكُی  9/29فؼاكاٌی ك  32دُغ کَ ُّیث گؼكُی ةا  ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىی

درمغ 8/15فؼاكاٌی ك  17درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ك ُّیث ىهی ك ىػُتی کَ ُؼ کغاـ ةا 6/19فؼاكاٌی ك  21ىّنفَ ُّیث فؼدی ةا جْغاد 

 ىیتاقغ. 107فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ. زيِ فؼاكاٌی ىّنفَ ُای اؿحعؼاج قغق ایً زغكؿ 
 

 کحاب پایَ ؿّـ ُای ىـحعؼج از ىٍاةِ ىْحتؼ ىّنفَ ؼاكاٌیف درمغ فؼاكاٌی

 ُّیث ىػُتی-1 17 8/15

ىٌانْات ازحياّی پایَ ؿّـ 

 اةحغایی

 ُّیث ىهی-2 17 8/15

 ُّیث گؼكُی-3 32 9/29

 ُّیث ظاٌّادگی-4 20 6/18

 ُّیث فؼدی-5 21 6/19

 زيِ 107 100
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درمغ فؼاكاٌی ،  6/18جْغاد فؼاكاٌی ك 20ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىیغُغ کَ ُّیث گؼكُی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس كاةـحگی ك جْهق ةا 

درمغ فؼاكاٌی  ةیكحؼیً ك ُّیث ىهی ةا دك زیؼ  13فؼاكاٌی ك  14ىّنفَ اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق کَ زیؼ ىّنفَ ُّیث ظاٌّادگی ُـث ةا جْغاد

 7/3ؼاكاٌی ك ف 4درمغ فؼاكاٌی  ك ُيچٍیً اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی ةا جْغاد 6/4فؼاكاٌی ك  5ىّنفَ اصـاؿی ك ارزقی کَ ُؼ کغاـ ةا 

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ. زيِ فؼاكاٌی ایً زغكؿ کَ زیؼ ىّنفَ ُای کحاب ىٌانْات ازحياّی پایَ 

 اؿث. 107ؿّـ اةحغایی ىیتاقغ 

 

 زیؼىّنفَ ُا فؼاكاٌی درمغ فؼاكاٌی
ُای ىـحعؼج  ىّنفَ

 از ىٍاةِ ىْحتؼ
 کحاب پایَ ؿّـ

 ات ىػُتی اّحلاد ةَ ظغاجْهل-1 7 5/6

 ُّیث ىػُتی-1

ىٌانْات ازحياّی پایَ 

 ؿّـ اةحغایی

 
 

 اصـاس جکهیف - 2 6 6/5

 اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی-3 4 7/3

6/4 5 
اصـاؿی)اصـاس ٌـتث ةَ گؼكق ك ٌـتث ةَ -1

 افؼاد دیگؼی کَ راةٌَ ظاص ةا آف گؼكق دارد(

 7 5/6 ُّیث ىهی-2
از ایٍکَ ةَ یک گؼكق جْهق  قٍاظحی)آگاُی فؼد-2

 دارد(

6/4 5 
ارزش )فؼض ُایی درةارق پیاىغُای ارزقی -3

 ىذتث یا ىٍفی ّىّیث گؼكُی(

 اصـاس افحعار-1 6 6/5

 اصـاس كاةـحگی ك جْهق-2 20 6/18 ُّیث گؼكُی-3

 اصـاس اٌؽزار-3 6 6/5

 اصـاس آراىف-1 6 6/5
 ُّیث ظاٌّادگی-4

 ادف ةَ ظاٌّادقاُيیث د-2 14 13

 اّحياد ةَ ٌفؾ-1 7 5/6

 داقحً اؿحلالؿ-2 8 4/7 ُّیث فؼدی-5

 اصـاس ىّفلیث-3 6 6/5
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 41درمغ فؼاكاٌی ك ةْغ از آف ىّنفَ ُّیث گؼكُی ةا جْغاد  8/27فؼاكاٌی ك 44دُغ کَ ُّیث فؼدی ةا  ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىی

درمغ فؼاكاٌی ك ىّنفَ ُّیث ظاٌّادگی  5/14فؼاكاٌی ك  23كاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ىّنفَ ُّیث ىهی ةا جْغاددرمغ فؼا 9/25فؼاكاٌی ك 

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ. زيِ فؼاكاٌی ىّنفَ ُای ایً پایَ از کحاب ىٌانْات  9/6فؼاكاٌی ك  11ةا 

 ىیتاقغ. 158ازحياّی 

 

 کحاب پایَ چِارـ ُای ىـحعؼج از ىٍاةِ ىْحتؼ ىّنفَ فؼاكاٌی كاٌیدرمغ فؼا

 ُّیث ىػُتی-1 39 6/24

ىٌانْات ازحياّی پایَ چِارـ 

 اةحغایی

 ُّیث ىهی-2 23 5/14

 ُّیث گؼكُی-3 41 9/25

 ُّیث ظاٌّادگی-4 11 9/6

 ُّیث فؼدی-5 44 8/27

 زيِ 158 100
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ُّیث ىػُتی ةا زیؼ ىّنفَ اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی ك ىّنفَ ُّیث گؼكُی ةا زیؼ ىّنفَ دُغ کَ  ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىی

درمغ فؼاكاٌی  ك ىّنفَ اصـاس ىّفلیث کَ زیؼ ىّنفَ ُّیث فؼدی ىیتاقغ ةا  9/13فؼاكاٌی ك  22اصـاس كاةـحگی ك جْهق کَ ُؼکغاـ ةا 

فؼاكاٌی ك  6اصـاس آراىف کَ زیؼ ىّنفَ ُّیث ظاٌّادگی ىیتاقغ ةا جْغاد   درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك 12فؼاكاٌی ك  19جْغاد 

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ 1/3فؼاكاٌی ك  5درمغ فؼاكاٌی ك ىّنفَ ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق ةا  7/3

 ىیتاقغ. 158کحاب ىٌانْات ازحياّی  ظّد اظحناص دادق اٌغ. زيِ فؼاكاٌی زیؼ ىّنفَ ُای ایً پایَ از

 

 زیؼىّنفَ ُا فؼاكاٌی درمغ فؼاكاٌی
ُای ىـحعؼج  ىّنفَ

 از ىٍاةِ ىْحتؼ
 کحاب پایَ چِارـ

 جْهلات ىػُتی، اّحلاد ةَ ظغا -1 9 6/5

 ُّیث ىػُتی

ىٌانْات ازحياّی 

 پایَ چِارـ اةحغایی

 اصـاس جکهیف  -2 8 5

 ٍیاٌساـ ّتادت ك فؼایه دی-3 22 9/13

5 8 
اصـاؿی)اصـاس ٌـتث ةَ گؼكق ك ٌـتث ةَ افؼاد -1

 دیگؼی کَ راةٌَ ظاص ةا آف گؼكق دارد(

 قٍاظحی)آگاُی فؼد از ایٍکَ ةَ یک گؼكق جْهق دارد(-2 7 4/4 ُّیث ىهی

5 8 
ارزش )فؼض ُایی درةارق پیاىغُای ارزقی ىذتث یا -3

 ىٍفی ّىّیث گؼكُی(

 اصـاس افحعار-1 7 4/4

 اصـاس كاةـحگی ك جْهق-2 22 9/13 ث گؼكُیُّی

 اصـاس اٌؽزار-3 12 5/7

 اصـاس آراىف-1 6 7/3
 ُّیث ظاٌّادگی

 اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق-2 5 1/3

 اّحياد ةَ ٌفؾ-1 9 6/5

 داقحً اؿحلالؿ-2 16 10 ُّیث فؼدی

 اصـاس ىّفلیث-3 19 12

  زيِ 158 100

 

درمغ فؼاكاٌی ك ةْغ از آف دك ىّنفَ ُّیث ىهی ك ُّیث فؼدی  2/32فؼاكاٌی ك  40ىیغُغ کَ ُّیث ىػُتی ةا  ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً  8/8فؼاكاٌی ك 11درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ظاٌّادگی ةا  1/20فؼاكاٌی ك  25کَ ُؼ کغاـ ةا جْغاد 

 ىیتاقغ. 124ٌغ. زيِ فؼاكاٌی ایً پایَ از کحاب ىٌانْات ازحياّی ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق ا

 

 کحاب پایَ پٍسو ُای ىـحعؼج از ىٍاةِ ىْحتؼ ىّنفَ فؼاكاٌی درمغ فؼاكاٌی

 ُّیث ىػُتی-1 40 2/32

ىٌانْات ازحياّی پایَ 

 پٍسو اةحغایی

 ُّیث ىهی-2 25 1/20

 ُّیث گؼكُی-3 23 5/18

 ُّیث ظاٌّادگی-4 11 8/8

 ُّیث فؼدی-5 25 1/20

  زيِ 124 100

 

درمغ فؼاكاٌی ك 5/22فؼاكاٌی ك  28ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىیغُغ کَ ُّیث ىػُتی ةا زیؼ ىّنفَ اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی ةا 

ف کَ زیؼ ىّنفَ درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك اصـاس جکهی 10فؼاكاٌی ك 13داقحً اؿحلالؿ کَ زیؼ ىّنفَ ُّیث فؼدی ىیتاقغ ةا 
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درمغ فؼاكاٌی  4/2فؼاكاٌی ك  3درمغ فؼاكاٌی ك ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس آراىف ةا  2/3فؼاكاٌی ك  4ُّیث ىػُتی ىیتاقغ ةا 

 ىیتاقغ. 124کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.زيِ فؼاكاٌی ایً پایَ از کحاب ىٌانْات ازحياّی 

 

 زیؼىّنفَ ُا كاٌیفؼا درمغ فؼاكاٌی
ُای ىـحعؼج  ىّنفَ

 از ىٍاةِ ىْحتؼ
 کحاب پایَ پٍسو

 جْهلات ىػُتی، اّحلاد ةَ ظغا -1 8 4/6

 ُّیث ىػُتی

ىٌانْات ازحياّی پایَ 

 پٍسو اةحغایی

 اصـاس جکهیف  -2 4 2/3

 اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی-3 28 5/22

2/7 9 
اصـاؿی)اصـاس ٌـتث ةَ گؼكق ك ٌـتث ةَ -1

 فؼاد دیگؼی کَ راةٌَ ظاص ةا آف گؼكق دارد(ا

 10 8 ُّیث ىهی
قٍاظحی)آگاُی فؼد از ایٍکَ ةَ یک گؼكق -2

 جْهق دارد(

8/4 6 
ارزش )فؼض ُایی درةارق پیاىغُای ارزقی -3

 ىذتث یا ىٍفی ّىّیث گؼكُی(

 اصـاس افحعار-1 6 8/4

 اصـاس كاةـحگی ك جْهق-2 9 2/7 ُّیث گؼكُی

 اصـاس اٌؽزار-3 8 4/6

 اصـاس آراىف-1 3 4/2
 ُّیث ظاٌّادگی

 اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق-2 8 4/6

 اّحياد ةَ ٌفؾ-1 5 4

 داقحً اؿحلالؿ-2 13 10 ُّیث فؼدی

 اصـاس ىّفلیث-3 7 6/5

   زيِ 124 100

 

درمغ  5/23فؼاكاٌی ك  28ك ىّنفَ ُّیث ىهی ةا  درمغ فؼاكاٌی 4/29فؼاكاٌی ك  35ٌحایر ایً زغكؿ ٌكاف ىیغُغ کَ ُّیث فؼدی ةا 

درمغ  5/7فؼاكاٌی ك  9درمغ فؼاكاٌی ك ىّنفَ ُّیث ظاٌّادگی ةا  4/18فؼاكاٌی ك  22فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ىّنفَ ُّیث گؼكُی ةا 

 ىیتاقغ. 119ْات ازحياّی فؼاكاٌی  کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.زيِ فؼاكاٌی ایً پایَ از کحاب ىٌان

 

 کحاب پایَ قكو ُای ىـحعؼج از ىٍاةِ ىْحتؼ ىّنفَ فؼاكاٌی درمغ فؼاكاٌی

 ُّیث ىػُتی-1 25 21

ىٌانْات ازحياّی پایَ 

 قكو اةحغایی

 ُّیث ىهی-2 28 5/23

 ُّیث گؼكُی-3 22 4/18

 ُّیث ظاٌّادگی-4 9 5/7

 ُّیث فؼدی-5 35 4/29

  زيِ 119 100

 

درمغ فؼاكاٌی ك ةْغ از آف اٌساـ  1/20فؼاكاٌی ك  24ایً زغكؿ ٌكاف ىیغُغکَ ُّیث فؼدی ةا زیؼ ىّنفَ داقحً اؿحلالؿ ةا  ٌحایر

درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ىػُتی ةا زیؼ  6/12فؼاكاٌی ك  15ّتادت ك فؼایه دیٍی کَ زیؼ ىّنفَ ُّیث ىػُتی ىیتاقغ ةا 

حلاد ةَ ظغا ،ُّیث گؼكُی ةا دك زیؼ ىّنفَ اصـاس افحعار ك اصـاس اٌؽزار ،ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس ىّنفَ جْهلات ىػُتی اّ

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص  3/3فؼاكاٌی ك  4آراىف ك ُّیث فؼدی ةا زیؼ ىّنفَ اّحياد ةَ ٌفؾ کَ ُؼ کغاـ ةا 

 ىیتاقغ. 119از کحاب ىٌانْات ازحياّی دادق اٌغ. زيِ فؼاكاٌی ایً پایَ 
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 زیؼىّنفَ ُا فؼاكاٌی درمغ فؼاكاٌی
ُای ىـحعؼج از  ىّنفَ

 ىٍاةِ ىْحتؼ
 کحاب پایَ قكو

 جْهلات ىػُتی، اّحلاد ةَ ظغا -1 4 3/3

 ُّیث ىػُتی

ىٌانْات ازحياّی 

 پایَ قكو اةحغایی

 اصـاس جکهیف  -2 6 5

 اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی-3 15 6/12

10 12 
اصـاؿی)اصـاس ٌـتث ةَ گؼكق ك ٌـتث ةَ -1

 افؼاد دیگؼی کَ راةٌَ ظاص ةا آف گؼكق دارد(

 9 5/7 ُّیث ىهی
قٍاظحی)آگاُی فؼد از ایٍکَ ةَ یک گؼكق جْهق -2

 دارد(

8/5 7 
ارزش )فؼض ُایی درةارق پیاىغُای ارزقی -3

 ىذتث یا ىٍفی ّىّیث گؼكُی(

 اصـاس افحعار-1 4 3/3

 اصـاس كاةـحگی ك جْهق-2 14 7/11 یث گؼكُیُّ

 اصـاس اٌؽزار-3 4 3/3

 اصـاس آراىف-1 4 3/3
 ُّیث ظاٌّادگی

 اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق-2 5 2/4

 اّحياد ةَ ٌفؾ-1 4 3/3

 داقحً اؿحلالؿ-2 24 1/20 ُّیث فؼدی

 اصـاس ىّفلیث-3 7 8/5

   زيِ 119 100

 

حایر کهی جضهیم ىضحّای کحاب ىٌانْات ازحياّی دكرق اةحغایی ىیتاقغ. ًتق آىار ةَ دؿث آىغق از زغاكؿ ةَ ایً زغكؿ ةیاٌگؼ ٌ

فؼاكاٌی ك ىّنفَ ُّیث  93فؼاكاٌی ، ُّیث ىهی ةا  118فؼاكاٌی ،ُّیث گؼكُی ةا  121فؼاكاٌی ، ُّیث ىػُتی ةا  125جؼجیب ُّیث فؼدی ةا 

 ف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ. فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽا 51ظاٌّادگی ةا 

 

 ُا پایَ

 ُّیث فؼدی ُّیث ظاٌّادگی ُّیث گؼكُی ُّیث ىهی ُّیث ىػُتی

 فؼاكاٌی
درمغ 

 فؼاكاٌی
 فؼاكاٌی

درمغ 

 فؼاكاٌی
 فؼاكاٌی

درمغ 

 فؼاكاٌی
 فؼاكاٌی

درمغ 

 فؼاكاٌی
 فؼاكاٌی

درمغ 

 فؼاكاٌی

 8/16 21 2/39 20 1/27 32 2/18 17 14 17 ؿّـ اةحغایی

 2/35 44 5/21 11 7/34 41 7/24 23 2/32 39 چِارـ اةحغایی

 20 25 5/21 11 4/19 23 8/26 25 33 40 پٍسو اةحغایی

 28 35 6/17 9 6/18 22 1/30 28 6/20 25 قكو اةحغایی

 100 125 100 51 100 118 100 93 100 121 زيِ
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 بحث ي وتيجٍ گيزي  
 ر ، درؾ ، ك ارزیاةی فؼد ٌـتث ةَ ظّد از ىٍُؼ دیگؼاف یا زاىَْ اؿث.ُّیث ازحياّی ّتارت اؿث از جنّ

درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ك ُّیث ىهی ةا دك زیؼ ىّنفَ  6/18جْغاد فؼاكاٌی ك 20ُّیث گؼكُی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس كاةـحگی ك جْهق ةا  

فؼاكاٌی  44ّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.ُّیث فؼدی ةا درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف ج6/4فؼاكاٌی ك  5اصـاؿی ك ارزقی کَ ُؼ کغاـ ةا 

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص  9/6فؼاكاٌی ك  11درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ظاٌّادگی ةا  8/27ك

زیؼ ىّنفَ اصـاس كاةـحگی ك جْهق کَ ُؼکغاـ ةا دادق اٌغ.ُّیث ىػُتی ةا زیؼ ىّنفَ اٌساـ ّتادت ك فؼایه دیٍی ك ىّنفَ ُّیث گؼكُی ةا 

درمغ 1/3فؼاكاٌی ك  5درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اُيیث دادف ةَ ظاٌّادق ةا  9/13فؼاكاٌی ك  22

فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث درمغ  2/32فؼاكاٌی ك  40فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اف ُّیث ىػُتی ةا 

درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.ُّیث ىػُتی ةا زیؼ ىّنفَ اٌساـ ّتادت ك  8/8فؼاكاٌی ك 11ظاٌّادگی ةا 

 4/2فؼاكاٌی ك  3راىف ةا درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس آ5/22فؼاكاٌی ك  28فؼایه دیٍی ةا 

درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك  4/29فؼاكاٌی ك  35درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.ُّیث فؼدی ةا 

نفَ داقحً درمغ فؼاكاٌی  کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ.ُّیث فؼدی ةا زیؼ ىّ 5/7فؼاكاٌی ك  9ُّیث ظاٌّادگی ةا 

درمغ فؼاكاٌی ةیكحؼیً ىیؽاف جّزَ ك ُّیث ىػُتی ةا زیؼ ىّنفَ جْهلات ىػُتی اّحلاد ةَ ظغا ،ُّیث گؼكُی  1/20فؼاكاٌی ك  24اؿحلالؿ ةا 

فؾ کَ ةا دك زیؼ ىّنفَ اصـاس افحعار ك اصـاس اٌؽزار ،ُّیث ظاٌّادگی ةا زیؼ ىّنفَ اصـاس آراىف ك ُّیث فؼدی ةا زیؼ ىّنفَ اّحياد ةَ ٌ

 درمغ فؼاكاٌی کيحؼیً ىیؽاف جّزَ را ةَ ظّد اظحناص دادق اٌغ. 3/3فؼاكاٌی ك  4ُؼ کغاـ ةا 
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 مزاجعمىابع ي 

( ، ُّیث ازحياّی ك پیكگیؼی از اٌضؼافات ازحياّی ،فنهٍاىَ ّهّـ ازحياّی ، 1378اقؼفی ، اةّانفىم )  [1]

 .12ك11قيارق

آىّزش ) ج اكؿ (. جؼزيَ پؼكیً کغیّر . جِؼاف . اٌحكارات ىؼکؽ ٌكؼ  ( . کارةؼد ركاٌكٍاؿی در 1369ةیهؼ ، راةؼت )  [2]

 داٌكگاُی .

 ُّیث ةؼ ىاُّارق از اؿحفادق ٌّع ك ىیؽاف جادیؼ ( ، ةؼرؿی1392صـیً زادق، ّهی صـیً ؛ قسؼاكی ، ىضيغ ) [3]

 .32انی 29 ص ، 2931 پاییؽ ،5 قيارق ظّزؿحاف، اؿحاف اٌحُاىی داٌف ىهی ٌّزّاٌاف ، فنهٍاىَ ك دیٍی ازحياّی،

 ُكحاد دَُ ؿیٍيای در دیٍی ُّیث ةؼ جأکیغ ةا زف ازحياّی ُّیث ىضحّای ( ، جضهیم 1390زْفؼیاف ، اُّو ) [4]

 ایؼاف ، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ، داٌكگاق امفِاف ، داٌكکغق ادةیات ك ّهّـ اٌـاٌی ، گؼكق ّهّـ ازحياّی

 . جِؼاف . چاپ گهكً .( . نغث ٌاىَ دُعغا  1341دُعغا ، ّهی اکتؼ )  [5]

( . ةاكرُای ىػُتی اؿاؿی ، ةضؼاف ُّیث ك  1388رزایی ، ّهیؼوا . ةیاوی ، ىضيغ صـیً . زیتی پّر ، صيیغ )  [6]

 . 22ؿالىث ّيّىی زّاٌاف . ىسهَ ركاٌكٍاؿی جضّنی ) ركاٌكٍاؿاف ایؼاف ( ؿاؿ قكو . قيارق 

اٌّادق ةا ُّیث ازحياّی زّاٌاف ) ىٌانَْ ىّردی ، ( . جتییً راةٌَ ؿؼىایَ فؼٍُگی ظ 1384رىىاٌی ، ىضيغ )  [7]

 داٌكسّیاف داٌكگاق کاقاف ( پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ . داٌكگاق امفِاف . گؼكق زاىَْ قٍاؿی .

، پژكُكگاق ّهّـ اٌـاٌی ك ىٌانْات  1( ،ركش ُای جضلیق در ّهّـ ازحياّی ، زهغ  1383ؿاركظاٌی ، ةاكؼ )  [8]

 .16فؼٍُگی ، چاپ 

 (،ركش ُای جضلیق در ّهّـ ازحياّی، جِؼاف: اٌحكارات راق اةؼیكو.1387رؿی،ایؼج)ؿاّی ا [9]

( . ةضؼاف ُّیث فؼٍُگی در ایؼاف ك پیاىغُای آف. فنهٍاىَ ركاٌكٍاؿی ك ّهّـ  1385قؼفی زو ، ىضيغروا )  [10]

 . 3ػ 4. قيارق  36جؼةیحی داٌكگاق جِؼاف . ؿاؿ 

اٌی درکحاةِای درؿی دكرق اةحغایی ك راٍُيایی . ىّزّد (.ةازجاب ُّیث اكّاـ ایؼ1383قیعاكٌغی،داكر) [11]

 www.fakouhi.comدر

 گػقحَ ك ٌـم کٌٍّی زٌاف ازحياّی ُّیث گیؼی قکم در ىؼجتي ّّاىم ( ، ةؼرؿی1388قیؼازی ، ىؼیو یاؿيیً )  [12]

 ازحياّی .قیؼاز، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ در رقحَ ىٌانْات زٌاف ، داٌكکغق اكحناد ، ىغیؼیث ك ّهّـ  قِؼ

ؿانَ  29جا  15( ،  ةؼرؿی ٌلف ُّیث ازحياّی در جْییً ؿتک زٌغگی زّاٌاف )1390روایی کؼىازاٌی ، ىهیضَ ) [13]

 قِؼ جِؼاف( ، داٌكکغق اكحناد ك ّهّـ ازحياّی ، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ .

ای درؿی ادةیات فارؿی ك ( . زایگاق ٌيادُای ُّیث ىهی در کحاب ُ 1387مادؽ زادق ، ركیَ . ىٍادی ، ىؼجىی )  [14]

 . 27جاریط دكرق ىحّؿٌَ رقحَ ّهّـ اٌـاٌی . فنهٍاىَ ّهيی ك پژكُكی ٌّآكری ُای آىّزقی . ؿاؿ ُفحو . قيارق 

( . ةؼرؿی ىیؽاف جّزَ ةَ ىؤنفَ ُای ُّیث ىهی در کحاب ُای  1386مانضی ّيؼاف ، اةؼاُیو . قکیتاییاف ، ًٍاز )  [15]

 . 1ٍاىَ ىٌانْات ىهی . ؿاؿ ُكحو . قيارق درؿی دكرق آىّزش اةحغایی . فنه

( ، ُّیث ازحياّی ك ّّاىم ىّدؼ ةؼ آف در ىیاف کادر اىّزقی قِؼ جتؼیؽ ، پایاف ٌاىَ 1383ّتاؿی ، کاَو) [16]

 کارقٍاؿی ارقغ ، داٌكکغق ّهّـ اٌـاٌی ك ازحياّی ، گؼكق پؽكُف ّهّـ ازحياّی .

یاىغُای قتکَ ُای ازحياّی ىسازی ةؼُّیث ازحياّی ( ،  جتییً زاىَْ قٍاظحی پ1391ّغنی پّر ، ميغ )  [17]

کارةؼاف زّاف قِؼ امفِاف ، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ زاىَْ قٍاؿی ، داٌكگاق امفِاف ، داٌكکغق ادةیات ك ّهّـ 

 اٌـاٌی ، گؼكق ّهّـ ازحياّی .

 .( . فؼٍُگ فارؿی ّيیغ . جِؼاف . اٌحكارات اىیؼکتیؼ 1382ّيیغ ، صـً )  [18]

( ، ةاز جْؼیف ُّیث ازحياّی زٌاف ةا جاکیغ ةؼ ٌلف ُای زغیغ آف ، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی 1388فؼزاٌَ ) کالكقکی ، [19]

 ًتاًتایی ، گؼكق ّهّـ ازحياّی . ارقغ ، داٌكگاق ّالىَ

( . جضهیم ىضحّای ىفِّـ ُّیث کحاب ُای درؿی  1388کٍَِ پّقی ، ؿیغ ىنهش . کٍَِ پّقی ، ؿیغ صاىغ )  [20]

رقحَ ادةیات ك ّهّـ اٌـاٌی دكرق ىحّؿٌَ . فنهٍاىَ ىٌانْات ةؼٌاىَ درؿی . ؿاؿ چِارـ .  2ك  1زاىَْ قٍاؿی 

 . 14ك  13قيارق 
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( . وؼكرت ةؼٌاىَ ریؽی ةؼای آىّزش ىِارت ُای زٌغگی ، جضکیو ُّیث ك رقغ  1384نٌف آةادی ، صـیً )  [21]

 . 12چِارـ . قيارق  قعنیث داٌف آىّزاف . فنهٍاىَ ّهيی ك پژكُكی ٌّآكریِای آىّزقی . ؿاؿ

( پژكُف در كوْیث ك ٌگؼش ىـائم زّاٌاف ایؼاٌی . جِؼاف . فنهٍاىَ ىٌانْات  1381ػ  82نٌف آةادی ، صـیً )  [22]

 . 2ك  1زّاٌاف . قيارق 

 29جا 18( ، ةؼرؿی راةٌَ ؿؼىایَ ازحياّی ةا ىیؽاف ُّیث زيْی در ىیاف داٌكسّیاف ) 1389نِؼاؿتی ، ؿْیغ )  [23]

 ّـ ازحياّی داٌكگاق ّالىَ ًتاًتایی ) رق ( . پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ .ؿاؿ( داٌكکغق ّه

( . رقغ ك قعنیث  1370ىاؿً ، پاكؿ ٍُؼی . کیگاف ، زؼكـ . ُّؿحّف  ، آنحاکاركؿ . کاجسؼ ، زاف زیً كی )  [24]

 کّدؾ . جؼزيَ ىِكیغ یاؿایی . جِؼاف . اٌحكارات ٌكؼ ىؼکؽ .

غف ، دؿحگاق ُای فؼٍُگی ك زّاٌاف ایؼاٌی ، آىّزش ك پؼكرش ك گفحياف ٌّیً ( . زِاٌی ق 1383ىٍادی ، ىؼجىی )  [25]

 . 31، پژكُكکغق جْهیو ك جؼةیث . قيارق 

( ، ةؼرؿی ّّاىم ازحياّی ك فؼٍُگی ىّدؼ ةؼ قکم گیؼی ُّیث ازحياّی داٌكسّیاف 1393ىضيغی ، اکؼـ ) [26]

 اٌـاٌی ، گؼكق ّهّـ ازحياّی .داٌكگاق ُؼىؽگاف ، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ، داٌكکغق ّهّـ 

 جِؼاف، اٌحكارات جيغف ایؼاٌی ، ُّیث ىهی در ایؼاف ( ، 1392) داككد ،ىیؼىضيغی [27]

 .جِؼاف،اٌحكارات جيغف ایؼاٌی ، دیً ك ُّیث ( ، 1392)  ىضيغ ،ىٍنّرٌژاد [28]

 كيٍغافیاٌغ  افیى یىه ثیُّ ىفِّـ فیجْؼ یقٍاظح زاىَْ ،ىٌانَْ( 1392) ّارؼ ، یهی،كک یجل ، یارىک آزاد [29]

 . کی قيارق ، دكـ دكرق ، یفؼٍُگ – یازحياّ ی جّؿَْ ىٌانْات فنهٍاىَ ، یؼاٌیا

 ،دكرق یاٌـاٌ ّهّـ ك اتیادة داٌكکغق ىسهَ ، کیتؼٌحیؿا یفىا در جْاىم ك یظاٌّادگ ثیُّ ،(  1383)ةِؽاد ، دكراف [30]

 . 44قيارق ،12

 . (37-38 یاپیپ) دكـ ك اكؿ ،قيارق 17 ؿاؿ ، ارجتاًات ك ًید ، یٍید ثیُّ یُا ىّنفَ ،( 1389) ىضيّد ، یرئّف [31]

 یىه ثیُّ اٌـساـ ةؼ آٌِا ؼیجاد ك یازحياّ ك یفؼد ثیُّ یُا ىّنفَ اةْادك ؿٍسف ،(  1389) ىضيغ ، یؿهگ [32]

 ّهّـ ك یركاٌكٍاؿ داٌكکغق ، ّالىَ داٌكگاق ، یركاٌكٍاؿ یجعنن یکحؼ ٌاىَ افیپا ، جِؼاف یداٌكگاُِا افیداٌكسّ
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