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Abstract: The purpose of this paper is
recognizing and explaining the components of
resistive economy and presenting the curriculum
design based on those components. This research
was carried out using a combination of
exploratory method in two sections of qualitative
(synthesis) and quantitative (Delphi method)
using a questionnaire as the research tool. The
analysis in the qualitative section was coded and
in the quantitative part, the method was the
relative content validity coefficient (CVR). The
population of the quantitative section included
the specialists and the field of research of the
qualitative section of the available papers on
resistance and sampling was also targeted.
Consequently, following the extraction of the
following components and their related concepts,
using the three-element scheme of the Godlad
curriculum (content element - the political, social
and elemental technical element), the curriculum
model based was presented on the components of
reforming the consumption pattern of resistive
economy presented. The presented model for
education is specifically proposed to address the
crucial and critical issues of the pattern of
consumption especially in today's world with a
lack of resources.
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عيسی برقی

شهرام فضلعلی زاده

َ تجیدیي هللهدِ افدال ال د،هقبلدِ ثبسؽٌبعدی

 ّدف:چکيده

اقتقبد هقبٍهتی ٍ ارائِ عزل ثزًبهِ درعدی هجتٌدی ثدز ى

هقز

هللهِ اعت کِ ثدب رٍػ تزکیجدی اس ًدَک اکتؾدبفی در دٍ ث دؼ
کیهی (عدٌتشپضٍّی) ٍ کودی (رٍػ دلهدی) ثدب اعدتهبدُ اس اثدشار
ٍ  کفگذار، تجشيِ ٍ تحلیل در ث ؼ کیهی.پزعؾٌبهِ اًجبم ؽف
)CVR(  رٍػ ضزيت ًغدجی رٍايدی هحتدَايی،در ث ؼ کوی
 هت ققبى ٍ در ث ؼ، جبهعِ هَرد هغبلعِ در ث ؼ کوی.اعت
ِ هقبالت در دعتزط پیزاهَى اقتقبد هقبٍهتی ثَدُ ٍ ًوًَد،کیهی
 در ًتیجدِ پدظ اس.گیز ًیدش ثدِ فدَرت ّففوٌدف ثدَدُ اعدت
 ثدب ثْدزُگیدز اس،اعت زاج سيزهللهِّب ٍ ههبّین هزتجظ ثدب ًْدب
-عزحَارُ عِ عٌقز ثزًبهِ درعدی گَدلدف (عٌقدز هحتدَايی

ِ اجتوبعی – ٍ عٌقز فٌی ٍ حزفِا ) هفل ثزًبهد،عٌقز عیبعی
ِاقتقبد هقبٍهتی ارائ

درعی هجتٌی ثز هللهِ افال ال َ هقز

ِ هفل ارائِ ؽفُ ثِ هَسػ ٍ پزٍرػ جْت پزداختي ٍيضُ ث.ؽف
ث قدَؿ در

هَضَک ثغیبر هْن ٍ حیبتی افال ال َ هقز

.جْبى اهزٍس کِ ثب کوجَد هٌبثع هَاجِ ّغتین پیؾٌْبد هیؽَد
، هدَسػ ٍ پدزٍرػ، اقتقبد هقبٍهتی، ثزًبهِ درعی:کليدواژه ها
 هللهِّب اقتقبد هقبٍهتی، افال ال َ هقز

، داًؾد بُ ؽدْیف هدفًی ارثبيجدبى، داًؾکفُ علَم تزثیتی ٍ رٍاىؽٌبعدی، رؽتِ ثزًبهِ ريش درعی، داًؾیبر گزٍُ علَم تزثیتی.1
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shahram.faz23@gmail.com

) ايزاى (ًَيغٌفُ هغئَل،تجزيش
 داًؾ بُ ساد اعاهی ٍاحف هزًف،  داًؾجَ دکتز.2
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هقفهِ
در عبلّب اخیز در ايزاى اقتقبد هقبٍهتی ثِ عٌَاى يک ال دَ اقتقدبد هغدزل ؽدفُ
اعت .ال َ اقتقبد هقبٍهتی کِ ال َيی هجتٌی ثز فعبل عبس ظزفیتّب داخلدی اعدت
ثْتزيي عکَ پزتبة ثزا ؽزايظ پظ اس چبلؼ هیثبؽف ثِ گًَدِا کدِ ثدب رفدع ايدي
چبلؼّب ،ظزفیت اقتقبد ثِ فَرتی کبهدلتدز ساد ٍ هَجدت ؽدتبة پیؾدزفت ثؾدَد
(عیف .)1391 ،اقتقبد هقبٍهتی يک چؾن اًفاس ثلٌف هفت پیؼ رٍ اقتقبد ايزاى اعت
کِ در ففد اعت ثب هحَريت تَععِ هٌبثع اًغبًی ،اًضجبط ٍ قبًًَوٌف رؽف ٍ پبيفار
اقتقبد را ثزقزار کٌف ٍ ّوچٌیي اقتقبد هقبٍهتی يعٌی عویقتز ،هٌغجنتدز ٍ علودیتدز
ؽفى تفثیزّب ،تب اٍالً ًبثغبهبًیّب اقتقبد کبّؼ يبفتِ ٍ گغتزػ پیفا ًکٌف ٍ عدسظ
ٍقَ

کبهل ثز تَاًوٌف ّب ٍ عبسهبًفّی فحیح ٍ حزکت ثِ عوت قلِّب تغزيع گدزدد

(خلیلی )1391 ،در تحقق چٌیي اقتقبد  ،فزٌّگ عبس (اس عزيق هَسػ ٍ پزٍرػ ٍ
هَسػ عبلی) ٍ ّوکبر ّوِ قَا کؾَر السم ٍ ضدزٍر اعدت سيدزا عولدی کدزدى
اقتقبد هقبٍهتی اهز فقدظ اقتقدبد ًیغدت (در ٍ فدبلحیافدهْبًی .)1393 ،ثدزا
اقتقبد هقبٍهتی هَلهِّب دُ گبًِا اس عَ هقبم هعظن رّجز هغزل ؽدفُ اعدت کدِ
عجبرتٌف اس :ايجبد تحزک ٍ پَيبيی در اقتقبد کؾَر ٍ ثْجَد ؽبخـّب کاى اقتقبد ،
تَاًبيی هقبٍهت در ثزاثز عَاهل تْفيف ،تکیِ ثز ظزفیتّدب داخلدی ،رٍيکدزد جْدبد
داؽتي ،هزدم هحَر  ،تأهیي اهٌیت اقام راّجزد ٍ اعبعی هزدم ٍ خَدکهبيی در اقدام
راّجزد ثِ ٍيضُ غذا ٍ دارٍ ،کبّؼ ٍاثغت ی ثِ در هف ًهت ،افدال ال دَ هقدز ،
فغبدعتیش  ،داًؼ هحَر (اقتقبد داًؼ ثٌیبىّ .)1وبًغَر کِ هاحظِ گزديدف افدال
ال َ هقز

يکی اس هْوتزيي هللهِّب افلی رٍيکزد اقتقبد هقدبٍهتی اعدت کدِ در

ايي هقبلِ هحقق ثِ دًجبل ٍاکبٍ ٍ ثبسؽٌبعدی هللهدِ افدال ال دَ هقدز  2جْدت
عیبعت ذار در ًظبم هَسؽی ٍ تَجِ ٍيضُ ثِ ايي هللهِ در ثزًبهِّب درعی هیثبؽدف.
هقز

ثِ عٌَاى يکی اس ههبّین کلیف اقتقبد کاى ٍ چزخِ اقتقبد ً ،قؼ هْودی در
1. Knowledge-Based Economy
2. Modify Consumption Patterns
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رؽف ٍ تَععِ اقتقبد ايهب هیکٌف .ال َ هقز

ًیش ثِ عٌَاى يکی اس هجبحد

افدلی

ًظزيِ هقز  ،جبي بُ ٍيضُا را در ًظزيِّب هزثَط ثِ رؽدف ٍ تَعدعِ اقتقدبد ثدِ
خَد اختقبؿ دادُ اعت .تغییز در ال َ هقز

ًقؼ ثزجغتِا در اهکدبى دعدتیبثی

جَاهع ثِ تَععِ دارد؛ ثٌدبثزايي ثدزا کؾدَرّب خَاّدبى تَعدعِ ،ال دَ هقدز
اّویت ثباليی ثزخَردار اعت .اس ًجب کِ ال َ هقز

فقدظ ثحد

اس

اقتقدبد ًیغدت

ثلکِ اهز اجتوبعی ٍ فزٌّ ی ًیش ّغت ٍ ايي پیچیفگی هغبلِ را دٍ چٌفاى هیکٌف اهدب
ثِ رغن ٍاقعیت پیؼ گهتِ ثِ جٌجِّب اجتوبعی ٍ فزٌّ ی ى تَجِ ًویؽدَد .فزٌّدگ
ثغتز اعت کِ توبم رفتبرّب پبيفار اجتوبعی در درٍى ى فَرت هیگیزد رفتبرّدب
هقزفی اًغبًی در ثلٌفهفت رفتبرّبيی پبيفار ؽوزدُ هیؽَد .تغییز ايي رفتدبرّدب ثدفٍى
تغییز فزٌّگ هوکي ًیغت .ال َ هقز

رفتبر اجتوبعی هحغدَة هدیؽدَد ثٌدبثزايي

تغییز افَلی ى ًیبسهٌف تغییز در فزٌّگ اعت ٍ ًوی تدَاى فقدظ ثدب هتغیدزّدب ٍ تعیدیي
کٌٌفُّب اقتقبد ثِ تغییز ال َ هقز

اس ٍضع هَجَد ثِ ٍضع هغلدَة پزداخدت.

هَعبيی ( )1388در هقبلِ خَد ثب عٌَاى ًقؼ فزٌّگ ثز ال دَ هقدز

کدِ ثدِ رٍػ

تحلیلی اًجبم يبفتِ اعت ثِ ايي ًتیجِ رعیفُ اعت کِ هللهِّب افلی هقز
فزٌّگ جبهعِ ؽکل هیگیزًف .فزٌّگ در ؽکلگیز ال َ هقدز
دخبلددت دارد .افددال ال ددَ هقددز

در ثغدتز

در ّدز جبهعدِا

اهددز اعددت کددِ درثددبرُ ضددزٍرت ى ثددیي

فبحتًظزاى اتهبق ًظز ٍجَد دارد ٍ ّوِ ثز ى تأکیدف دارًدف .هدَسػ ٍ پدزٍرػ ثدِ
عٌَاى يک عبسهبى رعوی ٍ يک ًْبد فزٌّ ی کِ ٍظیهِ هبدُ کزدى ًغل جفيف را ثدزا
جبهعِ اهزٍس ثز عْفُ دارد هْوتزيي ًقؼ را ثز عْفُ دارد .فبحتًظزاى ٍ اًفيؾدوٌفاى
حَسُ تعلین ٍ تزثیت ،ثزًبهِ درعی را هْوتزيي عٌقز تؾکیل دٌّفُ ًظبم تعلین ٍ تزثیت
هیداًٌف (اٍرًغتي ٍ ّبًکیٌش .)2008 ،1عزاحدی ثزًبهدِ درعدی ،رايؾدی اس يدک عدز
فعبلیتّب اعت کِ داًؼ هَساى را ثب هَضَعبت درعی درگیز کزدُ ٍ ًْدب را اس راُّدب

1. Ornesten & Hunkins
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ه تلف ّفايت هیکٌف .در ٍاقع عزاحی ثزًبهِ درعی در هیبى هزثیدبى اثدشار قفرتوٌدف
جْت ًهَا در يبدگیز داًؼ هَساى هیثبؽف (کزيفل.)2010 ،1
يشًز )2002( 2هعتقف اعت کِ ثزًبهِ درعی يک هفرعِ ،يب يک درط يب يک کداط
را هیتَاى هجوَعِا اس ٍقبيع اس قجل پیؼ ثیٌی ؽفُ داًغت کِ ثدِ ققدف دعدتیبثی ثدِ
ًتبيج هَسؽی ٍ تزثیتی ثزا يک يب ثیؼ اس يک داًؼ هَس در ًظز گزفتِ ؽفُ اعت .در
اداهِ ثِ ثزخی اس تحقیقبت اًجبم ؽفُ هزتجظ ثب هَضَک تحقیق اؽبرُ هیؽَد.
هجیٌی دّکزد ٍ ّوکبراى ( )1387در تحقیقی ثب عٌَاى ضزٍرت تفٍيي عزل جدبهع
اًزص کؾَر ثب رٍيکزد افال ال َ هقز

در افق چؾن اًفاس ثیغدت عدبلِ ثدِ ايدي

ًتیجِ رعیفُ اعت کِ اجزا ٍ تفٍيي عزل جدبهع اًدزص ٍ افدال ال دَ هقدز

اس

عزيق افشايؼ کبرايی ٍ ثبسدُ اًزص  ،ثب اعتهبدُ اس في ٍر ّب ًَيي کِ اس عَاهدل هْدن
در تحقق چؾن اًفاس ثیغت عبلِ اًزص کؾَر اعت ثِ عٌَاى يک ضزٍرت هلدی هغدزل
اعت.
اهیٌی ٍ ّوکبراى ( )1389در هقبلدِ خدَد ثدب عٌدَاى راّجزدّدب اجتودبعی ثدِ ههبثدِ
ثفيلّب غیزقیوتی در حل هغبلِ افال ال َ هقز

اًدزص ثدِ ايدي ًتیجدِ رعدیفُ

اعت کِ دٍلتّب هیتَاًٌف ثب عغف تَجِ ثدِ اثعدبد اجتودبعی ٍ فزٌّ دی ثدِ هَقعیدت
فزاٍاًی ،در کبّؼ هیشاى هقز

اًزص ًبئل ؽًَف .هدفيزيت تقبضدب اًدزص اس جولدِ

هَارد اعت کِ هَسػ ،ارتقبء فزٌّ ی ،ثْجَد ٌّجبر ٍ عجک سًفگی ًقؼ فزاٍاًدی
در عیبعت ذار ّب

ى دارد.

ؽیخ االعاهی ٍ عغ زيبى ( )1389در تحقیقی ثب عٌَاى رعبًَِّ ،يت هلی ٍ ال دَ
هقز  :رٍيکزد ًظز ثِ ايي ًتیجِ رعیفُ اعت کدِ ثدیي عدبخت فزٌّ دی رعدبًِا ،
َّيت ٍ ال َ هقز

راثغِا تعبهلی ٍجدَد دارد .رعدبًِ ثدِ فزايٌدف َّيدت عدبس

کوک هیکٌف ٍ ثفًجبل تأثیز فضب فزٌّ ی رعبًِا ثز فدَرت ثٌدف ههْدَم َّيدت،

1. Kridel
2. Eisner
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خَد ايي ههَْم ًیش هیتَاًف ثز عجک سًفگی تأثیز گذارد .عجک سًفگی ثز فزايٌف َّيدت
عبس تأثیز دارد.
اعوی ٍ ّوکبراى ( )1389در تحقیقی ثب عٌَاى راثغِ توبؽدب
تلَيشيَى ثب ال َ هقز
افشايؼ گْیّب

گْدی ّدب تجلیغدبتی

در کَدکبى ٍ ًَجَاًبى ثِ ايدي ًتیجدِ رعدیفُ اعدت کدِ ثدب

هَسؽی ،هیشاى رفتبر فزفِ جَيی ٍ رعبيدت هغدبئل ايوٌدی افدشايؼ

يبفتِ اعت.
پَيب ( )1389در تحقیقی ثب عٌَاى ًقؼ رعبًِّب جوعی در افال ال َ هقز
ايي ًتیجِ رعیف کِ  87درفف اس هزدم هعتقفًف در جبهعِ هب هقز
ٍ  92/1درفف هزدم هعتقفًف تاػ ثزا هقبثلِ ثب اعزا
ثْتزيي رٍػّدب جلدَگیز اس هقدز

ثِ

ثیرٍيِ ٍجدَد دارد

السم ٍ ضزٍر اعت ٍ هدزدم

ثدیرٍيدِ در جبهعدِ را ثدیؼ اس ّدز اقدفاهی

فزٌّگعبس را پیؾٌْبد کزدُاًف ٍ هعتقفًف رعبًِّب ًقؼ ثغشايی در ايي سهیٌِ دارًف.
ععیف ٍ ساّف ( )1390در تحقیقی ثب عٌَاى رّیبفتی اعاهی ثدِ ًقدؼ رفتبرّدب
هقزفی در ايجبد ٍ گغتزػ ثحزاىّب اقتقبد هغزل کزدُاًف کِ اعام در عزلريش
ًظبم اقتقبد خَد ،ثب ّفايت هحزکّب درًٍی افزاد ٍ ّوچٌیي ٍضع هحفٍديتّدب
فقْی ٍ اخاقی ه تلف ،ععی کزدُ اعت رفتبرّب هقزفی را ثِ گًَِا هفيزيت کٌدف
کِ ًِ تٌْب ثِ ثحزاىّب اقتقبد هٌتْی ًؾَد ثلکِ هَججبت رفتبرّدب هقدزفی را ًیدش
فزاّن عبسد.
عیف رضبسادُ ٍ ّوکبراى ( )1392پضٍّؼ خَد ثب عٌَاى هقبيغدِ اثزث ؾدی عدَل دٍ
دٍرُ هَسػ در هَرد افال ال َ هقز

رٍغيّب خَراکی ثِ ايي ًتیجِ رعیفُاًف

کِ هَسػّب کَتبُ هفت ثز عغح داًؼ ٍ افال رفتبر هقدز

در گدزٍُ سًدبى اثدز

ث ؼ هیثبؽف.
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ در تحقیقدبت اًجدبم ؽدفُ ثدِ اّویدت ٍ ًقدؼ فزٌّدگ عدبس ٍ
راّجزدّب غیز قیوتی در افال ال َ هقز

ٍ ًقؼ رفتبر هقدزفی در تَعدعِ ّودِ

جبًجِ کؾَرّب در جبهعِ ٍ ضزٍرت هقبثلِ ثب هقز
ّوچٌیي ثب ًظز ثِ ايٌکِ افال ال َ هقز

ثدیرٍيدِ هٌدبثع تأکیدف هدیگدزدد

ثِ عٌَاى يکی اس هللهِّب افلی ال دَ
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اقتقبد هقبٍهتی در ايزاى هیثبؽف اس ًظز هحقق يکی اس راُّب دعتیبثی ثِ اّفا
هقبٍهتی ٍ هللهِّب

اقتقبد

ى (افال ال دَ هقدز ) ثزًبهدِّدب درعدی ًظدبم هَسؽدی

هیثبؽف ثب تَجِ ثِ ايي کِ هللهِ افال ال َ هقز

ثِ ايي ؽکل در تحقیقبت اًجدبم

ؽددفُ پزداختددِ ًؾددفُ اعددت فلددذا ثبسؽٌبعددی هللهددِ افددال ال ددَ هقددز

جْددت

عیبعت ذار در هَسػ ٍ پزٍرػ ٍ ارائِ هفل ثزًبهِ درعدی ضدزٍرت پیدفا هدیکٌدف.
تَجِ ثِ ثح

اقتقبد در ثزًبهِ درعی ثب ايي ّف

اًجبم هدیگیدزد کدِ افدزاد جبهعدِ

ثتَاًٌف در عزفِ هغبئل اقتقبد ٍ هغبئل پیچیفُتدز ،اس قجیدل عیبعدتّدب اقتقدبد
کؾَر ،ادراک ،قضبٍت ٍ رفتبرّب هغتفل ٍ عقايی را داؽتِ ثبؽٌف؛ پظ هیتَاى گهت
کِ در تحقق ايي اّفا

اقتقبد ًْ ،بدّدب

هَسؽدی ،ث قدَؿ هدَسػ ٍ پدزٍرػ

عْفُ دار ٍظبيف عٌ یٌی ّغتٌف کِ اس عزيق عزاحی ثزًبهدِ درعدی در ًظدبم هَسؽدی
هیتَاى در هغیز تحقق ايي اّفا
ّف

اقفاهبت اعبعی اًجبم داد .ثدب ايدي تَفدیف اس ًجدب

ايي پضٍّؼ ثبسؽٌبعی ٍ تجییي هللهِ افال ال َ هقز

ى ٍ ارائِ عزل ثزًبهِ درعی هجتٌی ثز ايي هللهِ ثزا

ٍ تعییي سيزهللهِّب

هَسػ ٍ پزٍرػ ثب ثْدزُ گیدز

اس عزحَارُ عِ عٌقز (عٌقزهحتَايی (جَّز )) ،عٌقز عیبعی  -اجتوبعی ٍ عٌقز
فٌی -حزفِا گَدلف )1979( 1هی ثبؽف .فلذا عَاالت اعبعی ايي پضٍّؼ عجبرتٌف اس:
 -1هللهِ افال ال َ هقز

رٍيکدزد اقتقدبد هقدبٍهتی دارا چدِ سيزهللهدِّدب ٍ

هضبهیٌی اعت؟
 -2عزل ثزًبهِ درعی هجتٌی ثز هللهِ افال ال َ هقز

اقتقدبد هقدبٍهتی چ ًَدِ

اعت؟
روش شناسی
ايي پضٍّؼ اس ًَک پضٍّؼّب تزکیجی اکتؾبفی اعت کدِ در دٍ ث دؼ کیهدی ٍ کودی
اجزا ؽف .پضٍّؼ تزکیجی در هقبم يک رٍػ ،ثز گزد ٍر  ،تجشيِ ٍ تحلیل ٍ تزکیت دٍ

1. Ornesten & Hunkins
75

www.SID.ir

ثبسؽٌبعی ٍ ارائِ عزل ثزًبهِ درعی هللهِ افال ال َ هقز

...

Archive of SID

ًَک دادُ کوی ٍ کیهی در يک پضٍّؼ ٍاحف يب هجوَعِا اس پضٍّؼّب تأکیف هدیکٌدف.
فزك اعبعی ايي اعت کِ کبرثغت تزکیجی رٍيکزدّدب کودی ٍ کیهدی در هقبيغدِ ثدب
سهبًی کِ ّز يک اس ايي رٍيکزدّب ثِ تٌْبيی هَرد اعدتهبدُ قدزار گیدزد ،فْدن ثْتدز اس
هغألِ پضٍّؼ حبفل هیکٌف .هٌغق کلی اعتهبدُ اس عزل تزکیجی در ايي پضٍّؼ ثِ ايي
دلیل اعت کِ يکی اس عزلّب کوی ٍ يب کیهی ثِ تٌْبيی پبع

َ حل ايي هغبلِ ًوی

ثبؽف .هٌغق خبؿ اعتهبدُ اس پضٍّؼ تزکیجی ،سهبًی اعت کِ هحقدق ققدف تجیدیي يدک
پفيفُ جفيف ٍ يب سهَى يک ًظزيِ ًَظَْر ثزخبعتِ اس هزحلِ کیهی را دارد (کزئغَل ٍ
پبالًَ-کارک.)2010 ،1
ثز ايي اعبط ،تاػ ؽف تب ثب ثْزُگیز اس رٍػ کیهی ٍ کوی ثِ عَر هتدَالی ضدوي
ؽٌبخت ٍ درک جبهع هَضَک پضٍّؼ ،اثعبد ى را ثِ خَثی تجیدیي ٍ ثزرعدی ؽدَد .در
ايي راعتب اثتفا ثِ گزد ٍر ٍ تحلیل دادُّب کیهی ،عسظ ثز هجٌب ًتبيج کیهی ثِ دعت
هفُ ثِ تحلیل ٍ گزد ٍر دادُّب کوی پزداختِ ؽف ٍ در اداهِ اس ًتدبيج ث دؼ کودی
ثزا تجییي ثْتز يبفتِّب کیهی اعتهبدُ گزديف.
جْت تجییي هللهِ افال ال َ هقز

اقتقبد هقبٍهتی اس رٍػ کیهی عٌتش پضٍّی

يب رٍػ تلهیقی اعتهبدُ ؽفُ اعت .هحقق اس هیبى هقبالت ٍ تحقیقبت علوی اًجدبم ؽدف
هزتجظ ثب هللهِ افال ال َ هقز

تعفاد هقبلِ ثقَرت ّففوٌدف جْدت اعدت زاج

سيزهللهِّب هزتجظ ثب هللهِ افال ال َ هقز

اًت دبة هدیکٌدف .هدبرػ در هدَرد

کبرثزد عٌتشپضٍّی در ثزًبهِ درعی اظْبر هیکٌف کِ قجل اس ات با تقوینّدبيی فکَراًدِ
درثبرُ ثزًبهِ درعی ثبيف در قبلجی ثِ جغتجَ ٍ تفارک داًؼ هَرد ًیبس پزداخت کِ ثزا
تقوین گیز ّب ضزٍر عَدهٌف ثبؽف .داًدؼ هَجدَد در هغبلعدبت ٍ گدشارػّدب
هٌهزد هعوَالً ثزا اعتهبدُ هغتقین در تقوینگیز هٌبعت ًیغدت ايدي داًدؼ ثبيدف ثدب
داًؼ تَلیف ؽفُ در دي ز هغبلعبت هزثَط پیًَف يبثف ٍ کل هجوَعدِ داًدؼ حبفدل در
قبلجی هتٌبعت ثب ًیبسّب کًٌَی ثِ داًؼ هَرد ارسيبثی ،عبسهبًفّی هجفد ٍ تهغیز قدزار

1. Creswell & Plano Clark
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گیزد .در جزيبى تزکیت ،تأکیف ثز تلهیق هغبلت گًَبگَى در چْبرچَة ادراکدی خبفدی
اعت کِ پیفايؼ ديفگبُّب يب رٍاثغی جفيف را در پدی داؽدتِ ثبؽدف (ؽدَرت.)2009 ،1
هحیظ پضٍّؼ در ث ؼ کیهدی هقدبالت علودی ٍ پضٍّؾدی در دعدتزط ٍ ثبًدکّدب
اعاعبتی هعتجز هزثَط ثِ هللهِ افال ال دَ هقدز

ٍ ثزًبهدِ درعدی هدیثبؽدف .در

ث ؼ کوی جبهعِ هَرد هغبلعِ ؽبهل ً 25هز اس دثیزاى حَسُ اقتقبد ٍ ً ج بى اقتقبد
(اعبتیف داًؾ بُ) هیثبؽف .در ايي پضٍّؼ ثزا تعییي ثبٍرپذيز ًتبيج ثفعت هدفُ در
اختیبر فبحتًظزاى حَسُ اقتقبد ٍ اقتقبد هقبٍهتی ٍ ثزًبهِ درعی قزارگزفت ٍ پظ اس
اخذ ًظزات ىّب اقفاهبت افاحی اًجبم ٍ تجفيفًظزّبيی ثِ عول هف .اعویٌبى پذيز
در پبيبيی پضٍّؼ کیهی ثِ هعٌب گزد ٍر اعاعبت ثز اعبط اعتوبد اعت کِ اس عزيق
حغبثزعی دائن ٍ کٌتزل فزايٌف گزد ٍر دادُّب حبفدل هدیؽدَد .در تحقیقدبت کیهدی
پبيبيی اّویت خَد را ثِ هٌشلِ هعیبر خبفی ثزا ارسيدبثی کیهیدت اس پدیؼ سهیٌدِ يدک
ًظزيِ خبؿ در خقَؿ هغبلعدِ هَضدَک هدَرد ًظدز ٍ ًحدَُ اعدتهبدُ اس رٍػّدب
ه تلف کغت هیکٌف (فلیک .)2011 ،2در ايي تحقیدق ثدزا افدشايؼ اعویٌدبى پدذيز
تاػ ؽف هجبًی ًظز هزثَط ثِ هَضَک تحقیق ثِ دقت هغبلعِ ؽَد ٍ ًتبيج يبفتِّدب
هقبالت علودی ٍ پضٍّؾدی هْدن اعدت زاج گدزدد ٍ عدسظ هدَارد اعدت زاجی هجدفد ًا
ثبسخَاًی گزدد .جْت ؽٌبعبيی سيزهللهِّبيی کدِ ًیدبس ثدِ ثغتزعدبس در ثزًبهدِّدب
درعی در ًظبم هَسؽی در هَسػ ٍ پزٍرػ را دارًف اس رٍػ دلهی اعتهبدُ ؽفُ اعت
در ايي هزحلِ اس ًظزات هت ققبى حَسُ اقتقبد ٍ ثزًبهدِريدش درعدی اعدتهبدُ ؽدفُ
اعدت .سهددبًی کددِ پضٍّؾد ز ققدف دعددتيددبثی ثدِ ًظدزات يددک گددزٍُ اس ً ج ددبى ٍ
فبحتًظزاى در هَضَعی خبؿ را داؽتِ ثبؽف رٍػ دلهی رٍػ گزد ٍر اعاعدبت
هیتَاًف هلثز ٍاقع ؽَد .عدلاالت ثدِ خجزگدبى دادُ هدیؽدَد تدب درجدِ اّویدت ى را
هؾ ـ کٌٌف .ايي تکٌیک ارائِ تقَيز قبثل اعتوبد اس يٌفُ اعت .جْت ًوًَدِگیدز
در ايي پضٍّؼ اس رٍػ ًوًَِگیز ّففوٌف هاک هحَر اعتهبدُ ؽفُ اعت .اثشار هَرد
1. Shorts
2. Flick
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اعتهبدُ در ايي پضٍّؼ پزعؾٌبهِ ثدب عدِ هعیدبر (ضدزٍر – ههیدف اهدب غیزضدزٍر -
غیزضزٍر ) لیکزت هیثبؽف .جْت تجشيِ ٍ تحلیل ًیش اس رٍػ ضزيت ًغدت رٍايدی
هحتَايی 1اعتهبدُ ؽف ٍ ثزا تقوین گیز درثبرُ هللهِّب اس جفٍل اعتبًفارد ٍ تعزيف
ؽفُ ثزا ضزيت رٍايی هحتَايی ،اعتهبدُ ؽفُ اعت (خلیلدیؽدَريٌی .)1393 ،جْدت
تجشيِ ٍ تحلیل ث ؼ کیهی پضٍّؼ يعٌی تجییي ّز يک اس هللهدِّدب افدال ال دَ
هقز  ،اس رٍػ کفگذار (ثدبس-هحدَر  -گشيٌؾدی) اعدتهبدُ ؽدف .در اداهدِ جْدت
اعتجبرث ؾی سيزهللهِّب ؽٌبعبيی ؽدفُ ،پدظ اس اعدت زاج ضدزيت رٍايدی هحتدَايی
ّزيک اس سيزهللهِّب ،هیبً یي ٍسًی ّزيدک اس سيزهللهدِّدب هحبعدجِ گزديدف ثغَريکدِ
ههبّیوی کِ ثب تَجِ ثِ جفٍل تقوینگیز رٍايی هحتَايی ثبالتز اس  37درفف ثَدًف ثِ
هَسؽی ٍ فزٌّ ی در هَسػ ٍ پزٍرػ

عٌَاى ههبّین ٍ سيزهللهِّب جْت ثغتز عبس

اًت بة ؽفًف .در ًْبيت ههبّین ٍ سيزهللهِّب اعت زاج ؽفُ ثب تَجِ ثِ عزحَارُ عدِ
عٌقز (عٌقز هحتَايی-عٌقز عیبعی اجتوبعی -عٌقز فٌی ٍ حزفِا ) ثزًبهِ درعدی
گَدلف در قبلت عزل ثزًبهِ درعی ارائِ گزديف.
یافتهها
جْت تجییي هللهِ افال ال َ هقز  ،پظ اس ثزرعی هقبلِّدب علودی  -پضٍّؾدی
هزتجظ ثب هللهِ افال ال َ هقز

اقتقبد هقبٍهتی ،سيزهللهِّب ٍ ههدبّین ٍ هضدبهیي

هددزتجظ ثددب هَضددَک تحقیددق اس عزيددق رٍػ کیهددی عددٌتشپضٍّی ٍ ثددب اعددتهبدُ اس رٍػ
کفگذار اعت زاج ؽف ٍ پظ اس دعتِ ثٌف

ًْب ّزيک اس سيزهللهِّب ثب ههبّین هدزتجظ

ثب ًْب در اختیبر هت ققبى حَسٓ اقتقبد ٍ ثزًبهِريش درعی قزار گزفت کدِ ًتدبيج ى
در جفٍل ( )1در قغوت سيز ارائِ هیگزدد.

)1. Content Validity Ratio (Cvr
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ضزيت ًغت

رٍايی هحتَايی

ضزٍر

ههیف ،اهب

غیزضزٍر

غیزضزٍر

ههبّین ٍ

هضبهیي

درعت هقز

کزدى

0/76

22

1

2

0/68

21

2

2

0/60

20

2

3

0/52

19

3

3

0/36

17

3

5

0/84

23

1

1

0/84

23

1

7

تزغیت هزدم ثِ اعتهبدُ اس تَلیفات

0/76

22

1

2

داخلی

0/68

21

2

2

دقت در ٍقت ٍ ّفر ًفادى ى

0/44

18

2

5

0/2

15

5

5

0/13

14

4

1

0/68
0/84
0/68
0/68
0/28
0/28
0/2
0/2

21
23
21
21
16
16
15
15

2
5
2
2
4
5
7
1

2
5
2
2
5
4
3
1

76

www.SID.ir

ثجب هقز

سيزهللهِّب

جفٍل -1ضزيت ًغجت رٍايی (ضزيت ًغجی رٍايی هحتَايی) ؽبخقْب سيز هَلهِ افال ال َ هقز

کزدى

ضبيع ًکزدى هبل

فزفِ

دٍر اس رٍػ ّب غلظ در

جَيی

هقز
هقز

کبر هف ٍ ثوز ث ؼ

ايجبد فزٌّگ هغللیت در ثزاثز
هقز

هجبرسُ ثب هقز

گزايی

تبکیف ثز احتزام ثِ اهَال عوَهی

اّفا
افال
ال َ
هقز

تعبدل ثیي تَلیف ٍ هقز
رعبيت افل اعتفال ٍ ًهی اعزا

حفظ محیط سیست
نیاسمنذی
عشت و استقالل
بزقزاری عذالت اجتماعی
ایمان
پیشزفت و امنیت
انذیشه ورسی
تفاوت افزاد و جوامع مختلف

هجبًی
افال
ال َ
هقز
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ضزيت ًغت

رٍايی هحتَايی

ضزٍر

ههیف ،اهب

ههبّین ٍ

غیزضزٍر

0/68

21

3

1

0/44

18

5

2

0/2

22

8

2

0/2

15

6

4

0/04

13

9

3

0/76

15

1

2

0/68

21

2

2

0/68

21

2

2

0/6

20

3

2

0/44

18

3

4

0/12

14

5

6

0/12

14

4

7

0/76

22

1

2

0/68

21

2

2

0/2

13

5

5

0/2

15

7

3

0/12

14

7

4

0/12

14

11

0

0/12

14

1

10

0/04

15

9

3

هضبهیي

غیزضزٍر

0/84

23

1

1

سيزهللهِّب
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راّجزدّب ديٌی ٍ اعاهی
ًْی اس اعزا
يٌفُ ً ز

افَل

ًیبسعٌحی

افال

خزت گزايی ٍ دي ز گزايی

ال َ

تَجِ ثِ تعقل ٍ تهکز

هقز

ّف

ٍ

هتعبلی در هقز
اعتفال
راّجزد فزٌّ ی
هفيزيت هٌبثع

ثْزُ گیز اس اًزص تجفيف پذيز
ٍ....
يبد ٍر هحزٍهیت ّب
تجفيل ٍ پباليؼ

راّجزدّب
افال
ال َ
هقز

احیب ؽیَُ ّب عٌتی
ًوبيؼ اثبر سيبى ثبر هقز
سدگی
افشايؼ عَاد رعبًِ ا هزدم
ثْزُ گیز اس هعبر

ديٌی

ًظبرت ثز تجلیغبت ثبسرگبًی
ثزًبهِ ريش هتٌبعت ثب ؽزايظ
جبهعِ
جزيوِ پز هقز

ّب

رٍػّب
جلَگیز
اس هقز
ثیرٍيِ

رٍػ ّب تفريجی(ثفٍى ثبر
تَرهی)
حذ

يبراًِ ّب
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ثبر عَء

0/6

20

3

2

ثبر اجتوبعی

اجتوبعی،

0/52

19

3

3

ثبرهحیظ سيغتی

اقتقبد ٍ

0/44

18

2

5

سيغت

ثبر اقتقبد

هحیغی

ثب تَجِ ثِ جفٍل ؽوبرُ ً 1تبيج ثزرعی ّزيک سيزهللهِّب ٍ ههبّین هزتجظ ثب هللهدِ
افددال ال ددَ هقددز

رٍيکددزد اقتقددبد هقددبٍهتی حبفددل اس عددٌتشصٍّی اس ديددفگبُ

هت ققبى ًؾبى هیدّف کِ ههبّین ٍ هضبهیٌی کِ اس  37درفف ثیؾتز ثَدًدف ثدِ عٌدَاى
ههبّیوی ّغتٌف کِ قبثلیت ثغتزعبس در ثزًبهِ درعی ٍ هَسػ ٍ پزٍرػ را دارًف کدِ
ًتبيج ًْبيی ى در جفٍل (ً )2وبيؼ دادُ هیؽَد.
جفٍل :2هضبهیي ،ههبّین ٍ سيزهللهِّب هللهِ افال ال َ هقز

ال َ اقتقبد هقبٍهتی جْت

ثغتز عبس در هَسػ ٍ پزٍرػ
زیر هؤلفهها
اّفا

افال ال َ هقز

هفاهين و هضاهين
ايجبد فزٌّگ هغللیت در ثزاثز هقزثب هقز

 -هجبرسُ

گزايی

 تزغیت هزدم ثِ اعتهبدُ اس تَلیفات داخلیرعبيت افل اعتفال ٍ ًهی اعزاهجبًی افال ال َ هقز

 ثزقزار عفالت اجتوبعیحهظ هحیظ سيغت – ًیبسهٌف  -عشت ٍاعتقال

فزفِ جَيی

-درعت هقز

کزدى  -ثِ جب هقز

کزدى -

ضبيع ًکزدى هبل
 دٍر اس رٍػ ّب غلظ در هقزکبر هف ٍ ثوز ث ؼ
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هفاهين و هضاهين

زیر هؤلفهها
ّ-ف

افَل افال ال َ هقز

هتعبلی در هقز
اعزا

راّجزدّب افال ال َ هقز

ٍ اعتفال ًْ-ی اس

 -يٌفُ ً ز

راّجزدّب ديٌی ٍ اعاهی -راّجزد فزٌّ ی -هفيزيت هٌبثع
 ثْزُگیز اس اًزص تجفيف پذيز ٍ -....يبد ٍرهحزٍهیتّب

رٍػّب جلَگیز اس هقز

ثیرٍيِ

ً -وبيؼ ثبر سثبى ثبر هقز

سدگی

 افشايؼ عَاد رعبًِ ا هزدمثبر عَء اجتوبعی ،اقتقبد ٍ هحیظ سيغتی

 ثبر اجتوبعی (ظلن –فغبد  -فقز ٍ عقتهبًفگی-گغتزػ ؽْز
ًؾیٌی -هقز

تظبّز )

 ثبر اقتقبد (ّفر رفت هٌبثع کویبة  -افشايؼقیوت -کن ؽفى
قفرت خزيف هزدم در جبهعِ)
 ثبرهحیظ سيغتی(افشايؼ اًتؾبر د اکغیف کزثيافشايؼ گبسّبگل بًِ ا -تغییز هحیظ سيغت

ثب تَجِ ثِ جفٍل  2ههبّین ٍ هضبهیي ٍ ّوچٌیي سيزهللهِّب هللهِ افال ال دَ
هقز

رٍيکزد اقتقبد هقبهتی ههبّیوی ّغتٌف کِ قبثلیت ثغتزعبس در ًظدبم هَسؽدی

را دارًف؛ ثٌبثزايي ثز اعبط ًتبيج ثفعت هفُ در ايي پضٍّؼ در راعتب ًْبديٌدِ کدزدى
اقتقبد هقبٍهتی در هَسػ ٍ پزٍرػ در ثح

افال ال َ هقدز

ايدي ههدبّین در

ثزًبهِ درعی هَرد تَجِ قزار گیزد .در اداهِ جْت ارائِ عزل ثزًبهدِ درعدی هجتٌدی ثدز
هللهِ افال ال َ هقز

کِ اس عزل عِ عٌقز گَدلف اعتهبدُ ؽدفُ اعدت اؽدکبل

ّز يک اس عٌبفز هحتَايی ،عیبعی اجتوبعی ٍ فٌدی ٍ حزفدِا  ،ثدِ تزتیدت در اؽدکبل
ؽوبرُ ً 3 ٍ 2 ،1وبيؼ دادُ هیؽَد.
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عنصزسیاسی –
اجتماعی بزنامه
درسی اصالح
ثبر اجتماعی هقزالگوی مصزف

هذف متعالی در
مصزف و اعتذال
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عنصزفنی – حزفه
ایی بزنامه درسی
اصالح الگوی
مصزف

مذیزیت منابع

مبارسه با مصزف
گزایی

تزغیب مزدم به استفاده اس
تولیذات داخلی

راّجزد فزٌّ ی

بزنامه ریشی
متناسب با شزایط
جامعه

نمایش اثار سیان بار

نهی اس اسزاف
بهزه گیزی اس انزصی
تجذیذ پذیز و....

افشایش سواد رسانه
ای مزدم

ؽکل .1عٌقز هحتَايی ثزًبهِ درعی هللهِ افال ال َ هقز

افشایش سواد رسانه
ای مزدم

بزنامه ریشی متناسب
با شزایط جامعه

بهزه گیزی اس انزصی
تجذیذ پذیز و....

مذیزیت منابع

نمایش اثار سیان بار
مصزف سدگی

ؽکل .2عٌقز فٌی ٍ حزفِا ثزًبهِ درعی هللهِ افال ال َ هقز
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اقتقبد هقبٍهتی

عنصزفنی – حزفه ایی
بزنامه درسی اصالح
الگوی مصزف

نهی اس اسزاف
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ثبر اجتماعی
راّجزد فزٌّ ی

هقز

عنصزسیاسی –
اجتماعی بزنامه
درسی اصالح الگوی
مصزف

تزغیب مزدم به
استفاده اس تولیذات
داخلی

مبارسه با مصزف
گزایی

هذف متعالی در
مصزف و اعتذال

ؽکل .3عٌقز فٌی ٍ حزفِا ثزًبهِ درعی هللهِ افال ال َ هقز

اقتقبد هقبٍهتی

ثب تَجِ ثِ اؽکبل ثبال در ؽکل ( )1عٌقز هحتدَايی ،در ؽدکل ( )2عٌقدز فٌدی ٍ
حزفِا ٍ در ؽکل 3عٌقز عیبعی اجتوبعی عزل ثزًبهِ درعی افال ال َ هقدز
اس عٌبفز عزحَارٓ ثزًبهِ درعی گَدلف ًوبيؼ دادُ ؽفُ اعت؛ ثٌبثزايي عٌبفدز تؾدکیل
دٌّفُ ثزًبهِ درعی هجتٌی ثدز هللهدِ افدال ال دَ هقدز

اقتقدبد هقدبٍهتی جْدت

ثغتزعبس در ًظبم هَسؽی در اؽکبل فَق ًوبيؼ دادُ هیؽَد.
بحث و نتيجه گيری
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ال َ هقز

در ًظزيِّدب هزثدَط ثدِ رؽدف ٍ تَعدعِ اقتقدبد اس

اّویت ثغشايی ثزخَردار اعت ٍ تغییز در ال َ هقدز

ًقدؼ ثزجغدتِا در اهکدبى

دعتیبثی جَاهع ثِ تَععِ دارد ايي پضٍّؼ در راعتب تَجِ ٍيضُ ثِ هَضَک هقز
جبهعِ ٍ افال ال َ هقز

در

در جبهعِ هیثبؽف چدزا کدِ يکدی اس ضدزٍريبت جْدبى

اهزٍس ثب تَجِ ثِ کوی هٌبثع در جْبى ٍ کدبّؼ هٌدبثع سيزسهیٌدی ،تَجدِ ثدِ چ دًَ ی
هقز

ٍ کٌفٍکبٍ در ًحَُ افال ال َ

ى هیثبؽف کِ در کوبل خَؽدج تی ثدِ ايدي

هَضَک ثغیبر حیبتی ٍ حغبط در رٍيکزد اقتقبد هقبٍهتی ثِ عٌَاى يکی اس هللهِّدب
اعبعی پزداختِ ؽفُ اعت .رٍيکزد اقتقبد هقدبٍهتی در عدبلّدب اخیدز تَعدظ رّجدز
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اًقاة اعاهی ،ثب داًؼ کبهل اس توزکش دؽوي ثز هغبئل اقتقبد ٍ تَععِ هزدم ايدزاى
ٍ هتٌبعت ثب کؾَر هب ارائِ ؽفُ اعت .اقتقبد هقبٍهتی حتی ثدزا ؽدزايظ ًزهدبل ثدزا
تَععِ ٍ افشايؼ رفبُ جبهعِ ثزًبهِ هٌبعجی اعت (سييالعبثفيٌی ٍ دّقبىپَر .)1393 ،ثدب
تَجِ ثِ ايٌکِ ثح

هقز

خَد يکی اس هْوتزيي هللهِّب کلیف اقتقبد هدیثبؽدف ٍ

کؾَرّب تَععِ يبفتِ ٍ ثزخی کؾَرّب در حدبل تَعدعِ عدزهبيِ گدذار سيدبد را
جْت ثْجَد هقز

ٍ رعبيت افَل ثْزٍُر اس هٌبثع هَرد تَجِ قزار دادُاًدف اس ًجدب

کِ ًقؼ ٍ تأثیز سيزعبختّدب اقتقدبد  ،اجتودبعی ٍ فزٌّ دی دارا جبي دبُ ثغدیبر
ثباليی هیثبؽف جْت اؽبعِ فزٌّگ درعدت ٍ فدحیح هقدز

ٍ جلدَگیز اس اتدا

هٌبثع کویبة ّوَارُ ثبيف هَرد ثزرعی قزار گیزد .در ّویي راعتب ٍحیفا (ً )1391یدش در
پضٍّؼ خَد چٌیي ًتیجِ گیز هیکٌف کدِ جْدت اؽدبعِ فزٌّدگ هقدز
جلَگیز اس اتا

فدحیح ٍ

هٌبثع کویبة ّوَارُ هیثبيف ًْب را هَرد کٌف ٍ کبٍ قزار داد .يکی اس

ايي سيز عبختّب ٍ ًْبدّب اعبعی کِ هدیتَاًدف در جْدت ثغدتز عدبس فزٌّ دی –
هَسؽی در جبهعِ سهیٌِ ا هغلَة را فزاّن ًوبيف هَسػ ٍ پزٍرػ اعت .ثدز اعدبط
ًچِ در ايي ًَؽتبر هَرد تحلیل قزار گزفت هیتَاى اظْبر داؽدت کدِ افدال ال دَ
هقز

ّوَارُ يکی اس دغفغِّب کؾَرّب جْبى اعت .ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هقز

رٍيِ دارا

ثدی

ثبر عَء اجتوبعی ،اقتقبد ٍ هحیظ سيغتی سيبد ثزا جَاهع ثدِ ّودزاُ

دارًف لشٍم هقبثلِ ثب ى يک ضزٍرت ّو بًی در کلیِ سهیٌدِّدب ٍ عدغَل تجدفيل ؽدفُ
اعت .هَسػ ٍ پزٍرػ ثِ عٌَاى اعبط ٍ سيزثٌب تَععِ فزٌّ ی اجتوبعی ،اقتقدبد
ٍ عیبعی ّز جبهعِا قلوفاد هیؽدَدً .ظدبم هَسؽدی اس عزيدق ثزًبهدِ درعدی تدأثیز
هغتقیوی ثز سهیٌِّب گًَبگَى هیگذارد اس ايي جْت ّدز کؾدَر ثدِ دًجدبل تدفٍيي
ثزًبهِ درعی ثِ هٌظَر تأثیز گذار هغلَة در ه بعجبى خَد در راعتب اّفا

هلدی ٍ

َّيتی ّغتٌف .اقتقبد هقبٍهتی يکی اس سهیٌِّبيی اعدت کدِ هضدبهیي ٍ هللهدِّدب

ى

هیتَاًف در ثزًبهِ درعی هَرد تأکیف ٍ تَجِ قزار گیزد .هللهِ افال ال َ هقدز

اس

هللهِّب دّ بًِ اقتقبد هقبٍهتی ٍ هضبهیي ى در ايي تحقیق هَرد ثزرعدی ٍ ٍاکدبٍ
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قزار گزفت .در ًْبيت ثزا هللهِ افال ال َ هقز  ،ثزًبهِ درعی عِ عٌقدز کدِ
ثزگزفتِ اس عزحَارُ عِ عٌقز ثزًبهِ درعی گَدلف هیثبؽف کِ جْت پزداختي ثِ ايدي
هَضَک در هَسػ ٍ پزٍرػ ٍ ًظبم هَسؽی ارائِ گزديف .ثٌبثزايي هفل ٍ عزل ثزًبهدِ
درعی ثزا عٌقز هحتدَايی تَجدِ ثدِ هَضدَعبتی چدَى حهدظ هحدیظ سيغدت ،ثدبر
اقتقبد ٍ هحیظ سيغتی هقز  ،يٌفُ ً ز ٍ ًیبسهٌف ٍ احتزام هضدبعف ثدب اهدَال
عوَهی ٍ ...هغزل ؽفُ اعت ٍ ثزا عٌقز فٌی ٍ حزفِا ثدِ ههدبّیوی چدَى افدشايؼ
عَاد رعبًِا  ،ثْزُگیز اس اًزص تجفيف پذيز ،ثزًبهِريش هتٌبعت ثب ؽدزايظ جبهعدِ،
سدگی تَجِ ؽفُ اعت ثزا عٌقز عیبعی اجتوبعی ّن در

ًوبيؼ ثبر سيبى ثبر هقز

ايي ثزًبهِ درعی پیؾٌْبد ثِ هَارد ّوچَى ،تزغیدت هدزدم ثدِ اعدتهبدُ اس تَلیدفات
داخلی ،هجبرسُ ثب هقز گزايی ،راّجزد فزٌّ ی ٍ ...تَجِ ؽفُ اعت .در ايي هیبى ًقدؼ
ٍ تأثیز سيزعبختّب اقتقبد ٍ اجتوبعی ٍ فزٌّ ی دارا جبي بُ ثغشايی هدیثبؽدٌف.
افال ال َّب هقز

ٍ تَلیف هغتلشم تغییز در ً دزػّدب ،ثبٍرّدب ٍ ثدِ عدَر کلدی

فزٌّگ عوَهی اعت ٍ هَسػ ٍ پزٍرػ ًقؼ اعبعی در تَععِ داًؼ ،اًتقبل ارسػّب
ٍ افال رفتبرّب هزثَعِ دارد .در ايي راعتب هْنتزيي اثشار اًتقبل هَسُّب ثزًبهدِّدب
درعددی ّغددتٌف يکی اس هؾکات افلی کؾَر هب کِ هٌؾأ کبعتیّب ثغیبر در جبهعِ
اعت ،اعددد دزا

ٍ رعبيت ًکزدى ال َ هقز

فحیح اعتّ .وبًغَرکددددِ هجیٌددددی

دّکزد ٍ ّوکبراى ( )1387در هقبلِ خَد ،افال ال َ هقدز

را يکدی اس عَاهدل

هْن تحقق چؾن اًفاس ثیغت عبلِ اًزص ثِ عٌَاى يدک ضدزٍرت هغدزل کدزدُ ثَدًدف
ال َ پیؾٌْبد ايي تحقیق هیتَاًف ثِ جْت اّویت هَضَک هقز
ثزا دعت اًفرکبراى ًظبمّب
دعتاًفرکبراى ًظبم ّب
هقز

ى

ٍ ثْیٌِ عبس

هَسؽی ههیف ٍ هلثز ٍاقع ؽَد؛ ٍ در ًْبيت ثدزا ّودِ

هَسؽی پیؾٌْبد هیگزدد تب در جْدت ًْبديٌدِ کدزدى ال دَ

فحیح در جبهعِ ،در ثزًبهِّب درعی ثِ هَضَک افدال ال دَ هقدز

عْن ثغیبر عظیوی در حهظ هحیظ سيغت ٍ تَععِ ٍ ثْجدَد فزٌّدگ هقدز
تَجِ ٍيضُ ًوبيٌف تب ثتَاًین در راعتب تحقق اّفا

کدِ

ًیدش دارد

اقتقبد هقبٍهتی گبمّب اعبعدی را

ثزدارين.
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