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 اثتسايی ی زٍضُ اىآهَظ زاًف ثیي زض گطايی قبًَى هسل ی اضائِ

 :٣اـ ٨٣یـ٤غگاف

2ٗؼ صـی٤ی اٝـادات ٠ؼیٟك   1ؿیغپ٨رآذر ؿیغ ّٞی
 

 

 چکیسُ

 ا٣ساـ اةحغایی م دكرق افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ در گؼایی ٚا٨٣ف ٠غؿ م ارائ٥ ٦غؼ ةا صاوؼ م ٠ٛا٥ٝ

 گؼكق دك ةا ز٠ا٣ی ٠ٌِٛ دك در ًتیْی ٠ضیي در آز٠ایف ركش ةا پژك٦ف ای٢ .اؿث پػیؼٗح٥

 ركش .اؿث یاٗح٥ م٨رت اةحغایی ٠ٌِٛ دكـ م پای٥ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ک٤حؼؿ ك آز٠ایف

 ٣حایر .اؿث ة٨دق ٠ا٤٣غگیؼم ک٤حؼؿ گؼكق در ك ام ظ٨ق٥ آز٠ایف، گؼكق ا٣حعاب ةؼام گیؼم ٥٣٨١٣

 ؿٌش در افآ٨٠ز دا٣ف از درمغ 65 پػیؼم ٤٦سار ٠یؽاف ک٥ اؿث آف ةیا٣گؼ جضٛیٙ از صامٜ

 اؿاس ةؼ .اؿث یاٗح٥ ارجٛاء ظ٨ب ؿٌش در درمغ 70 ة٥ آز٠ایف ازؼام ةا ك داقح٥ ٚؼار ٠ح٨ؿي

 ازؼام از ةْغ ك ٚتٜ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف ٠یا٣گی٢ ةی٢ ٤ْ٠ادارم ج٘اكت آ٠ارم، م٦ا آز٨٠ف

 ٨ّا٠ٜ، ؿایؼ داقح٢ ٣گ٥ داةث ك ک٤حؼؿ گؼكق گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا راة٥ٌ ای٢ ك داقح٥ كز٨د ةؼ٣ا٥٠

 ٠یؽاف ة٧ت٨د ز٧ث قغق آز٠ایف ١ّٞی را٦كار٦ام صاوؼ پژك٦ف رك ای٢ از .ةاقغ ٠ی ٚت٨ؿ ٚاةٜ

 .اؿث کؼدق ارائ٥ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف

 ضؾوی، غیط کٌتطل ضؾوی، کٌتطل ،ٌّجبض پصيطی ،گطايی قبًَىّبی کلیسی:  ٍاغُ

 اىآهَظ زاًف

 

 

                                                           
٣عتگاف،  ك ز٨اف پژك٦كگؼاف ةاقگاق ّى٨ ك ج٧ؼاف جضٛیٛات ك ٨ّٞـ كاصغ آزاد دا٣كگاق ق٤اؿی زا٥ْ٠ دکحؼم. 1

.spa3901@yahoo.com 

 ٣عتگاف ك ز٨اف پژك٦كگؼاف ةاقگاق ّى٨ ك ٠ؼکؽم ج٧ؼاف كاصغ آزاد دا٣كگاق ق٤اؿی زا٥ْ٠ دکحؼم.  2
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 هقسهِ

ؼاد .اؿث گؼایی ٚا٨٣ف م ٠ؼص٥ٞ جؼی٢ امٞی ا٣ـاف، ز٣غگی ک٨دکی م دكرق  ةا دكرق ای٢ در زا٥ْ٠ ٗا

 ٦ام ةاكرداقث ك گؼد٣غ ٠ی ٠ٞؽـ ازح١اّی ز٣غگی ام٨ؿ گیؼمٗؼا ة٥ آ٨٠زش، رؿ١ی ٧٣اد ة٥ كركد

 گؼایی ٚا٨٣ف م ٥ٝ٨ٛ٠ ة٥ ج٨ز٥ وؼكرت ا٠ؼ ای٢ .گیؼد ٠ی قكٜ زا٥ْ٠ قؼایي ةا ٠ح٤اؿب ٦ا آف

 ةؼكز ة٥ ٤٠سؼ آف گؼٗح٢ ٣ادیغق ک٥ ام گ٥٣٨ ة٥ ١٣ایغ ٠ی پیف از ةیف را آ٨٠زش ٧٣اد در ک٨دکاف

 ٠حْغد زؼایٟ ك ٦ا ةؽ٦كارم ٦ا، کسؼكم ا٣ضؼاٗات، ،گؼیؽم ٚا٨٣ف ةاالجؼ، ٠ؼاصٜ در ك ٣ا٤٦سارم ا٨٣اع

 .گؼدد ٠ی

 161304 جْغاد ج٧ؼاف، اؿحاف ا٣حُا٠ی ٣یؼكم ؿ٨م از قغق ٤٠حكؼ آ٠ار آظؼی٢ ةؼاؿاس

 ٠یؽاف ك دتث ... ك ج٧غیغ چا٨ٚکكی، ة٥ جُا٦ؼ زؼح، ك وؼب ؿؼٚث، ٚحٜ، م ز٠ی٥٤ در پؼك٣غق

 ؿاؿ دق كوْیث ةا آ٠ار ای٢ م ٠ٛایـ٥ .اؿث قغق كٖک ٠عغر ٨٠اد ا٨٣اع کی٨ٞگؼـ 21210

ؽایكی گػقح٥،  در ١٦چ٤ی٢ .#1390$اؿحا٣غارم ج٧ؼاف،  د٦غ ٠ی ٣كاف را ةؼاةؼ دك صغكد ٗا

 در را ٚا٨٣ف پاؿعگ٨یاف، از درمغ 36.8 اؿث، پػیؼٗح٥ ا٣ساـ گؼایی ٚا٨٣ف م درةارق ک٥ ٣ُؼظ٨ا٦ی

 ز٣غگی در ک٥ ا٣غ ٨١٣دق ةیاف درمغ 29.9 ك کؼدق جٞٛی جأدیؼ ةی ك ارزش ةی ا٠ؼكز م زا٥ْ٠

 یا ٠ككٜ ٦یچ ك ک٤٤غ ٠ی رٗحار قعنی ظاص ٦ام قی٨ق ك ٣ُؼات ةؼ جكی٥ ةا ظ٨د م ركز٠ؼق

 67 صغكد ة٤اةؼای٢ .#1390$اکتؼم ك اکتؼم، ١٣ای٤غ ١٣ی گیؼم پی ٚا٣٨٣ی ركاؿ از را ٨٠و٨ّی

 ٣كا٣گؼ ا٠ؼ ای٢ ک٥ ا٣غ ة٨دق داّح١ا ةی ٚا٨٣ف ة٥ ٣ـتث ك داقح٥ گؼیؽم ٚا٨٣ف ة٥ ج١ایٜ درمغ

 .اؿث ٤٦سارپػیؼم ٗؼآی٤غ در ازح١اّی ٧٣اد٦ام ٣اکارآ٠غم

ْیث دك گ٨یام ٨ٗؽ ٠ٌاٝب  ةیا٣گؼ ا٣ضؼاٗات، م ز٠ی٥٤ در قغق ٤٠حكؼ رؿ١ی آ٠ار اكالن  .اؿث كٚا

ؼاد از ٠كعنی ةعف ا٣غ ٣ح٨ا٣ـح٥ ازح١اّی ٧٣اد٦ام ک٥ اؿث ا٠ؼ ای٢  ٦ام كیژگی ک٥ را زا٥ْ٠ ٗا

ْیات ك ٣ُؼؿ٤سی آ٠ار دا٣یان  .١٣ای٤غ امالح دار٣غ، ٣ا٤٦سارم از ةارزم  اؿث آف از صاکی زا٥ْ٠، كٚا

 ١٣ای٤غ درك٣ی زا٥ْ٠ کاٝتغ در را ٤٦سارپػیؼم ك گؼایی ٚا٨٣ف ا٣غ ٣ح٨ا٣ـح٥ ج٧٤ا ٥٣ ٧٣اد٦ا ای٢ ک٥

 ٥ْزا٠ ؿ٨ٌح ج١اـ در ٗؼ٤٦گ ٨٤ّاف ة٥ ازح١اّی ٤٦سار٦ام ة٥ ج٨ز٧ی ةی ك گؼیؽم ٚا٨٣ف ةٞك٥
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 ة٥ ام ریك٥ ٣گا٦ی ٣یؽ ٠ـأ٥ٝ ای٢ ةا ٠ؼجتي جضٛیٛات ک٥ اؿث صاٝی در ای٢ .اؿث یاٗح٥ گـحؼش

 پیف از ةیف را صاوؼ ةؼرؿی وؼكرت ا٠ؼ ای٢ ک٥ ا٣غ غادق٣ ارائ٥ ١ّٞی را٦كارم ك ٣غاقح٥ ٚىی٥

 .١٣ایغ ٠ی

 از ةعكی .ةاقغ ٠ی جٛـیٟ ٚاةٜ کٞی دؿح٥ دك ة٥ ز٠ی٥٤ ای٢ در گؼٗح٥ م٨رت جضٛیٛات

 از دیگؼم ةعف .ا٣غ دادق ٚؼار جأکیغ ٨٠رد را آف ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ك افآ٨٠ز دا٣ف کارم ةؽق ٦ا پژك٦ف

 ک٥ جضٛیٛی در .ا٣غ پؼداظح٥ کالس ک٤حؼؿ ك ٠غیؼیث گ٣٨اگ٨ف اةْاد ةؼرؿی ة٥ ٣یؽ جضٛیٛات

 ٠ٌِٛ در رٗحارم ا٣ضؼاٗات آ٠ار ةیكحؼی٢ قغ ا٣ساـ کك٨ر ؿٌش در آ٨٠ز دا٣ف 2652 ةؼركم

 درگیؼم ٠غرؿ٥ ٠ـؤالف ةا کار ةؽق افآ٨٠ز دا٣ف از درمغ 82 ك ة٨دق درمغ 50.5 ةا ١اییرا٤٦

 18 اٝی 10 ؿ٤ی٢ ایؼا٣ی افآ٨٠ز دا٣ف در رٗحارم اظحالالت ٣یؽ پژك٦كگؼاف از گؼك٦ی .ا٣غ داقح٥

$ّیـی  ا٣غ ٨١٣دق ةؼرؿی را آف ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ك ّٜٞ ك دادق ٚؼار ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد را ؿاؿ

 ةؼ ظا٨٣ادق ةیؼك٣ی ك درك٣ی ٨ّا٠ٜ جأدیؼ ؿ٤سف ٨٤ّاف ةا ک٥ پژك٦كی ١٦چ٤ی٢ .#٠1387ؼاد،

 قغق، دؿحگیؼ ٨٣ز٨ا٣اف کارم ةؽق ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ةؼرؿی ة٥ گؼدیغق، ا٣ساـ ٨٣ز٨ا٣اف کارم ةؽق

 در را ةؽ٦كاراف ةا ارجتاط ك ٦ا ٣گؼش ك ةاكر٦ا ظا٨٣ادق، ة٥ ٨٣ز٨ا٣اف كاةـحگی ّا٠ٜ ؿ٥ ك پؼداظح٥

 .#1381اؿث $٠ككا٣ی ك ٠ككا٣ی،  دا٣ـح٥ دؼ٠ؤ ا٠ؼ ای٢

 ا٨٣اع ة٥ ٦ا آف گؼایف ةا افآ٨٠ز دا٣ف ک٤حؼؿ ٤٠تِ م راة٥ٌ ٨٤ّاف ةا جضٛیٛی از صامٜ ٣حایر

 ٤٠تِ ةی٢ د٦غ ٠ی ٣كاف گؼدیغ، ا٣ساـ آ٨٠ز دا٣ف 351 ةی٢ ک٥ ١ْٞ٠اف ا٣ىتاًی ٦ام ؿتك

 گؼایا٥٣ ٠غاظ٥ٞ ٔیؼ ك ؼایا٥٣گ جْا٠ٜ ا٣ىتاًی ؿتك ة٥ ٦ا آف گؼایف ك افآ٨٠ز دا٣ف ک٤حؼؿ

 ٨٤ّاف ةا دیگؼ پژك٦كی .#1392دارد $ر٠ىا٣ی ك دیگؼاف،  كز٨د ٤ْ٠ادارم ك ٠ذتث ١٦تـحگی

 ٦ام كیژگی ة٥ ج٨ز٥ ةا کالس ٠غیؼیث پیؼا٨٠ف ١ْٞ٠اف م٦ا ٣گؼش ك ةاكر٦ا م ٠ٛایـ٥

 جضنیٞی رقح٥ ةا ١ْٞ٠اف م٦ا ٣گؼش ك ةاكر٦ا ةی٢ ک٥ یاٗث دؿث ٣حیس٥ ای٢ ة٥ د٨٠گؼاٗیك،

 ٦ام رقح٥ در جضنیالت دارام ١ْٞ٠اف ،جؼ دٚیٙ ّتارت ة٥ .دارد كز٨د ٤ْ٠ادارم ج٘اكت ٦ا آف

 ؿتك جا ا٣غ داقح٥ کالس ٠غیؼیث در جْا٠ٞی ؿتك ة٥ گؼایف ةیكحؼ آ٨٠زش، ةا ٠ؼجتي

 ٦ام جئ٨رم آز٨٠ف ة٥ دیگؼ جضٛیٛی .#1392ةاْٝكؾ $٤ٝگؼكدم ك ؿٞی١ا٣ی،  ك گؼایی ٠غاظ٥ٞ
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 ٦ا یاٗح٥ .اؿث پؼداظح٥ اةحغایی ٠ٌِٛ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ در ٠غرؿ٥ ةا پی٣٨غ اّیازح١ م ٠ـأ٥ٝ

 ٠غرؿ٥، ة٥ دٝتـحگی ١ْٞ٠اف، ة٥ دٝتـحگی ّا٠ٜ چ٧ار م ٣حیس٥ ٠غرؿ٥ ةا پی٣٨غ د٦غ ٠ی ٣كاف

 .#1389اؿث $ٚاوی ًتاًتایی ك دیگؼاف،  ٠كارکث ك ٠غرؿ٥ ة٥ ج٧ْغ

 ای٢ ة٥ ك داد ٚؼار ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد را ؿا٥ٝ 17 جا 11 افآ٨٠ز دا٣ف پژك٦كی در# 1983$ را٣كی٢

 ٦ام ْٗاٝیث قب، جكٞیٖ ٠ا٤٣غ ٠غرؿ٥ ١٦گؼام ٦ام ْٗاٝیث در ز٨ا٣اف اقحٕاؿ ک٥ رؿیغ ٣حیس٥

ث ك ٠ْك٨س م راة٥ٌ کارم ةؽق ةا ٠غرؿ٥ ٦ام ا٣س٢١ ك ٦ا گؼكق در ّى٨یث ك ةؼ٣ا٥٠ ٨ٗؽ  ٗا

 ركم ظ٨د جسؼةی م ٠ٌا٥ْٝ در# 1992$ جیگارت .دارد ٠ـحٛیٟ راة٥ٌ ز٨ا٣اف کارم ةؽق ةا جضنیٞی

 اٝگ٦٨ام اؿث وْیٖ ا٣ىتاط ك ٣ُارت ک٤حؼؿ، ک٥ ٠غارؿی در رؿیغ ٣حیس٥ ای٢ ة٥ افآ٨٠ز دا٣ف

 ز٨ا٣اف کارم ةؽق دیگؼ، ًؼؼ از .ق٨د ٠ی ٤٠حٜٛ جؼ پایی٢ ز٨ا٣اف ة٥ ةاال ؿ٤ی٢ ز٨ا٣اف از ٥کارا٣ ةؽق

ةاقغ  ٠غرؿ٥ قغیغ رؿ١ی ٦ام ٣ُارت ك ٔیؼد٨٠کؼاجیك ام٨ؿ از ؿؼپیچی صامٜ غج٨ا٣ ٠ی

 .#1392$اص١غم،

 م ؿاة٥ٛ ز٨اف کاراف ةؽق درمغ 90 ک٥ اؿث آف ةیا٣گؼ آ٠ؼیكا در آ٠غق ١ّٜ ة٥ ٦ام ةؼرؿی

 ١٦گ٤اف از ةیكحؼ یا ؿاؿ دك جضنیٞی دكراف در کاراف ةؽق از ؿ٨ـ دك ،ا٣غ داقح٥ ٠غرؿ٥ در قؼارت

 جضنیٞی ایاـ در افآ٨٠ز دا٣ف ؿایؼ از ةیف ةار 5 کاراف ةؽق م ةٛی٥ .ا٣غ ة٨دق ٠ا٣غق ّٛب ظ٨یف

$قیعاك٣غم،  ا٣غ ة٨دق ٣اج٨اف جضنیٞی ة٨رس آكردف دؿث ة٥ از اؿحذ٤ا ةغكف ك ا٣غ کؼدق ٠ی جعٖٞ

1386#. 

 م ٥ٝ٨ٛ٠ ای٤ك٥ اكؿ .گؼدد ٠ی اؿح٤تاط ٣كح٥ دك ٦ا پژك٦ف ای٢ ج١ا٠ی از کٞی، ٣گاق یك در

 ةا زا٥ْ٠ آف ة٥ ج٨ز٥ ّغـ م٨رت در ک٥ اؿث ؿیاؿا ام ٠ـأ٥ٝ افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ در گؼایی ٚا٨٣ف

 گیؼم قكٜ در درس کالس ٠غیؼیث ؿاظحار ای٤ك٥ دیگؼ ،ق٨د ٠ی ٨٠از٥ ام ّغیغق ٠ككالت

 آ٠ار٦ام ة٥ ج٨ز٥ ةا ٝػا .دارد كیژق زایگا٦ی ازح١اّی ٨ٚا٣ی٢ ة٥ ٣ـتث افآ٨٠ز دا٣ف ةاكر٦ام

 ك پػیؼٗح٥ م٨رت گؼایی ٚا٨٣ف ٠ا٦یث م ز٠ی٥٤ در ا٣غکی ةـیار جضٛیٛات ک٥ ای٢ ة٥ ٣ُؼ ك ٠ػک٨ر

 ٦ا گؼیؽم ٚا٨٣ف از ةـیارم ّا٠ٜ ک٥ ٗؼض ای٢ ةا ك دارد كز٨د ص٨زق ای٢ در آقكارم پژك٦كی ظأل
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ؼاد قغف ازح١اّی ٗؼآی٤غ ٠ا٦یث در ریك٥ ازح١اّی ٦ام ٣ا٤٦سارم ك  جضنیٜ دكراف در زا٥ْ٠ ٗا

 ركیكؼدم ةا را آف ك پؼداظح٥ اةحغایی ٠ٌِٛ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف ةؼرؿی ة٥ صاوؼ ٠ٛا٥ٝ دارد،

 .اؿث دادق ٚؼار ک٤كاش ٨٠رد زغیغ

 ًظطی هجبًی

ؼاد ة٥ ٗكار ا١ّاؿ ةا ک٥ اؿث ازح١اّی ٗؼآی٤غم ٤٦سارپػیؼم  پیؼكم ة٥ را ٦ا آف ١٣ایغ ٠ی ؿْی ٗا

 ٚاةٜ اؿحا٣غارد٦ام یا ٦ا آؿ ایغق ٗؼآی٤غ ای٢ .د٦غ ؿ٨ؽ ٤٠اؿب رٗحارم ٤٦سار٦ام یا ك ٗؼ٤٦گ از

ؼاد ةؼام ٨ٝیٚت  ای٢ ة٥ ٣ـتث اٗؼاد ٗؼآی٤غ ای٢ ًؼیٙ از .١٣ایغ ٠ی ایساد ٚىاكت ز٧ث زا٥ْ٠ ٗا

 ا٣حُارات از ک٥ رٗحار دیگؼ ا٨٣اع ك اؿث ٚت٨ؿ ٚاةٜ یا ارزق٤١غ رٗحار از ظامی قكٜ ک٥ ةاكر

 زا٥ْ٠ ة٥ ٨٧٘٠ـ ای٢ .ق٣٨غ ٠ی ازح١اّی ٣یـث، ٚت٨ؿ ٚاةٜ یا ٠كؼكع ا٣غ ٨١٣دق جساكز ازح١اّی

 ةا ةؼظ٨رد ز٨ا٠ِ، ؿ٨م از رٗحار ةؼ صاکٟ ٨ٚا٣ی٢ م ج٨ؿ٥ْ چگ٣٨گی جا ک٤غ ٠ی ک١ك اؿافق٤

ؼاد م كؿی٥ٞ ة٥ ٤٦سار٦ا ةؼظی کكیغف چاٝف ة٥ ك ٠ٛاك٠ث ا٣ضؼاٗات،  ك ٦ا ارزش جٕییؼ ك ٗا

 .١٣Turner، 2006#ای٤غ $ درؾ ز٠اف ٨ًؿ در را زا٥ْ٠ یك ازح١اّی ا٣حُارات

 آٔاز اؿث زا٥ْ٠ در ٨٤١٦ایی م ک٤٤غق جأ٠ی٢ ک٥ پػیؼم زا٥ْ٠ زؼیاف ةا ازح١اّی ک٤حؼؿ

 ک٤حؼؿ دیگؼ اةؽار٦ام ک٤غ، ج٧ْغ را کاٗی ٨٤١٦ایی ٣ح٨ا٣غ پػیؼم زا٥ْ٠ ک٥ زایی .ق٨د ٠ی

 @جك٨یٙ» ی٤ْی @٦ا ٠سازات» ًؼیٙ از را ٤٦سار٦ایف اؿث ٠ست٨ر زا٥ْ٠ .آی٤غ ٠ی الزـ ازح١اّی

 .#1389مغیٙ ؿؼكؿحا٣ی،ک٤غ $ اؿا١ّ رٗحارم کر ةؼام @ج٤تی٥» ك ٨٤١٦ایی ةؼام

 از یكی .ق٨د ٠ی صامٜ ازح١اّی ٣ُٟ م ٥ٝ٨ٛ٠ ةا آف ٣ؽدیك ارجتاط از ک٤حؼؿ ٨٧٘٠ـ ٠ض٨ریث

 ك ٦ا گؼكق اٗؼاد، چگ٥٣٨ ک٥ اؿث ای٢ ازح١اّی ٨ّٞـ دا٣ك٤١غاف ١٦یكگی ك امٞی ٦ام پؼؿف

 .Innes،  2003#؟ $ک٤٤غ ٠ی ؿاز٠ا٣غ٦ی یكغیگؼ ةا را ظ٨د ز٣غگی ز٨ا٠ِ،

ؼاد ةؼ ازح١اّی ک٤حؼؿ ا١ّاؿ را ٨٤١٦ایی ّٞث ازح١اّی ک٤حؼؿ م ُؼی٣٥  یا ٗٛغاف ك دا٣ـح٥ ٗا

 پؼدازاف ٣ُؼی٥ اكایٜ در .#1389 مغیٙ ؿؼكؿحا٣ی،$ دا٣غ ٠ی رٗحارم کر امٞی ّٞث را آف وْٖ

ؼاد ک٥ د٦غ ٠ی رخ ز٠ا٣ی ٨٣ز٨ا٣اف کارم ةؽق ک٥ ة٨د٣غ ٠ْحٛغ ازح١اّی ک٤حؼؿ  یا وْٖ دچار ٗا
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 ٨٧٘٠ـ در ریك٥ ازح١اّی ٣ُٟ ك ا٣ٌتاؽ ٨١٣د جتیی٢ اظیؼ ٠ٌاْٝات ا٠ا ةاق٤غ قعنیث ک١ت٨د

 را کارم ةؽق ّٜٞ @ازح١اّی پی٣٨غ٦ام» ٨٧٘٠ـ ًؼح ةا# 1969$ ی٦ؼق جؼاكس .دارد @پی٣٨غ»

 پػیؼم زا٥ْ٠ كاٝغی٢، ٣ٛف ة٥ ةیكحؼ جأکیغ ةا 1990 ؿاؿ در كم .٨١٣Turner، 2006#د $ جتیی٢

 اك .Bruce & Yearley،  2006#کؼد $ امالح را اش ٣ُؼی٥ ک٤حؼٝی، ظ٨د ك افكزغ ٠ؤدؼ، م اكٝی٥

 @ج٧ْغ» ك @اّحٛاد» ،@قغف درگیؼ» ،@ظاًؼ جْٞٙ» را زا٥ْ٠ ةا قعل پی٣٨غ امٞی زؽء چ٧ار

 .Turner، 2006#$ دا٣غ ٠ی

ؼاد ک٤حؼؿ از ةؼیح٨یث ا٠ا دا٣غ ٠ی زا٥ْ٠ ةا ٗؼد پی٣٨غ در را ک٤حؼؿ م قی٨ق ٦ؼقی  ج٨ؿي ٗا

 ّغـ اةؽار ٨٣ّی ؿازم قؼ٤٠غق كم ٣ُؼ ة٥ .ک٤غ ٠ی ةضخ ٠حعٖٞ ؿازم قؼ٤٠غق ًؼیٙ از ا٥ْ٠ز

 دك كم .اؿث ظالٗكار قعل در ٣غا٠ث جضؼیك ةؼام ظاص رٗحارم ة٥ ٣ـتث ازح١اّی جأییغ

 رٗحار، کر آف ًی ک٥ ک٤٤غق زغا ؿازم قؼ٤٠غق -1: ١٣ایغ ٠ی ٠ٌؼح را ؿازم قؼ٤٠غق ٨٣ع

 پی٣٨غ ؿازم قؼ٤٠غق -2 ق٨د ٠ی جتْیغ ٨٣ایاف ٦ٟ زا٥ْ٠ از ٣حیس٥ رد ك ًؼد ةغ٣اـ، ٠سازات،

 اصحؼاـ اةؼاز صحی ك كم جعٖٞ گؼٗح٢ ٣ادیغق ك رٗحارم کر اصـاس درؾ اّالـ و٢١ ک٥ د٤٦غق

 از ك دارد ٠ی ةاز رٗحارم کر م ادا٥٠ از را اك ٧٣ایحان  ك کؼدق ایساد اك در جٛنیؼ اصـاس ٨٣ّی اك، ة٥

 .#1389 ،مغیٙ ؿؼكؿحا٣ی$ ک٤غ ٠ی اؿحٛتاؿ ٨٣ایاف ٦ٟ ز١ِ ة٥ اك ةازگكث

 امٞی م قاک٥ٞ ا٣ـساـ ك جْادؿ ٣ُٟ، ةؼ جأکیغ ةا -گؼا ا٣ـساـ ق٤اؿاف زا٥ْ٠ - پارؿ٣٨ؽ جاٝكث

 كم ک٥ قغ ةاّخ زا٥ْ٠، در ازح١اّی ٣ُٟ ةؼٚؼارم م ٠ـأ٥ٝ .اؿث ؿاظح٥ را ظ٨د م ٣ُؼی٥

 پػیؼم ا٠كاف جتیی٢ ز٧ث را آف در ز٨د٨٠ ٦ام ٣ُاـ ظؼدق ك ازح١اّی ؿیـحٟ از ٠حككٜ ٠غٝی

 کارکؼدم اٝؽا٠ات ای٢» .كم ٠ْحٛغ اؿث ةؼام ای٢ ٧٠ٟ اٝؽا٠اجی الزـ اؿث .١٣ایغ ارائ٥ ا٣ـساـ

 یاةی دؿث ةؼام ٤٠اةِ ةـیر ك ؿیـحٟ ا٦غاؼ ٨٠رد در گیؼم جن١یٟ ٠ضیي، ةا جٌتیٙ از ّتارج٤غ

ؼاد ا٣ـساـ ،٦ا آف ة٥  ازح١اّی، ک٤حؼؿ ٦ام ٠كا٣یـٟ ك ّیازح١ا ّاً٘ی پی٣٨غ٦ام ًؼیٙ از ٗا

 .Johnson، 2008#@ $ٗؼ٤٦گی م٦ا ارزش ك ٤٦سار٦ا م ز٠ی٥٤ ج٨ٛیث ك ج٨ؿ٥ْ
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 غج٨ا٣ ٠ی آف ًؼیٙ از ٤٦سار٤٠غ ٣ُٟ ک٥ اؿث ركقی قغف ازح١اّی ة٨د ةاكر ای٢ ةؼ پارؿ٣٨ؽ

 ٚؼار ؿح٘ادقا ٨٠رد ٣غرت ة٥ ةایغ ازح١اّی ٦ام ک٤حؼؿ ة٨د ٠ْحٛغ كم .١٣ایغ ک٤حؼؿ را رٗحارم ٣ُٟ

 ازح١اّی راق، ای٢ در .اؿث ٣یؼك٤٠غجؼ آف، ؿؼؿعث ٨٣ع از ٤٠ٌْٖ، ازح١اّی ٣ُاـ زیؼا گیؼ٣غ،

 ،Ritzer$ ک٤غ ٠ی ک١ك ازح١اّی ٣ُاـ جْادؿ صٍ٘ ة٥ ازح١اّی، ک٤حؼؿ ةا جؼکیب در قغف

 ةؼ ک٤كگؼاف گؼایی ٚا٨٣ف ز٧ث امٞی جأکیغ گؼایا٥٣ ا٣ـساـ م ٣ُؼی٥ در اؿاس ةؼای٢ .2005#

 راق، آظؼی٢ ٨٤ّاف ة٥ وؼكرم، قؼایي در ظارزی ٗكار ا١ّاؿ ك ةاقغ ٠ی قغف ازح١اّی ؼآی٤غٗ

 ٠عؼب رٗحار از ک٥ اؿث کارکؼدم ٠كا٣یـ١ی ازح١اّی ک٤حؼؿ پارؿ٣٨ؽ ةؼام» .اؿث ٚت٨ؿ ٚاةٜ

ؼاد  ،Sharrock et all$ @.٣ؼؿا٤٣غ ازح١اّی ؿیـحٟ ة٥ زیادم آؿیب جا ک٤غ ٠ی ز٨ٞگیؼم ٗا

 @.دارد ا٣ضؼاٗی ١ّٜ ة٥ ٣ـتث دا٨٣ی٥ ٦ام ٠ضاُٗث کارکؼد ٠كا٣یـٟ ای٢ كم، اداّحٛ ة٥» 2003#

$Outwaite، 2006# 

 :ةاقغ ٠ی ًؼح ٚاةٜ ذیٜ ٦ام ٗؼوی٥ قغق ارائ٥ ٣ُؼم چارچ٨ب اؿاس ةؼ

 .دارد جأدیؼ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف در گؼكق جككیٜ-

 .دارد ؼجأدی افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف در رؿ١ی ٔیؼ ازح١اّی ک٤حؼؿ-

 .دارد جأدیؼ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف در رؿ١ی ازح١اّی ک٤حؼؿ-

 :د٦غ ٠ی ٣كاف را پژك٦ف ٠٨٧٘٠ی ٠غؿ ،1 ق١ارق ٨١٣دار
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 هفَْهی هسل -1 قوبضُ ًوَزاض

 ضٍـ

 آز٠ایف ك ک٤حؼؿ گؼكق ةا آز٨٠ف پیف -آز٨٠ف پؾ قی٨ق ة٥ آز٠ایف ركش از جضٛیٙ ای٢ در

 در آز٠ایف ك ک٤حؼؿ گؼكق دك ة٥ ٣یاز ًتیْی ٠ضیي در ركش ای٢ ازؼام مةؼا .اؿث قغق اؿح٘ادق

 كارد ةا ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك ج٘اكت م ٠ٛایـ٥ ةؼ ٠تح٤ی ركش ای٢ .ةاقغ ٠ی ز٠ا٣ی ٠ٌِٛ دك

 گؼایی ٚا٨٣ف ٠غؿ م ارائ٥ ز٧ث ة٤اةؼای٢ .#1386اؿث $٢٠٨٦،  ٠ضٛٙ ٣ُؼ ٨٠رد ٠حٕیؼ٦ام کؼدف

 از رؿ١ی ازح١اّی ک٤حؼؿ ٠حٕیؼ ك گؼدیغ ا٣حعاب ک٤حؼؿ ك آز٠ایف ؼكقگ دك اةحغا اف،آ٨٠ز دا٣ف

 كارد آز٠ایف گؼكق در ركاةي ج٤ُیٟ ك گؼك٦ی ج٤تی٥ ك جك٨یٙ گؼكق، جككیٜ ٠كا٣یـٟ ًؼیٙ

 ٨٦یث ایساد ًؼیٙ از گؼكق ٨١٣دف ْٗاؿ ةا رؿ١ی ٔیؼ ازح١اّی ک٤حؼؿ ٠حٕیؼ ؿپؾ .گكث

 از ٦ؼیك رّایث ّغـ یا رّایث ازاء ة٥ ک٥ ام ٥٣٨گ ة٥ قغ ا١ّاؿ گؼكق ة٥ ظاًؼ جْٞٙ ك گؼك٦ی
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ؼاد ؿ٨م از ٤٦سار٦ا  ك گؼٗث ٚؼار ج٤تی٥ یا جك٨یٙ ٨٠رد گؼكق ج١اـ ةٞك٥ ٗؼد ظ٨د ٗٛي ٥٣ گؼكق، ٗا

 گؼدیغ جكؼیش آ٣اف ةؼام گؼكق ؿ٨م از ٗؼد رٗحار ک٤حؼؿ چگ٣٨گی ك ظاًی ٗؼد ةا ةؼظ٨رد م ٣ض٨ق

 ک٤حؼؿ گؼكق .١٣ایغ ا١ّاؿ را ظ٨د رؿ١ی ٔیؼ ک٤حؼؿ ٗؼآی٤غ ك اٗحادق جكاپ٨ ة٥ گؼكق كؿی٥ٞ ةغی٢ جا

 ة٥ ٠حٕیؼ٦ا ؿ٤سف ةؼام .اؿث گؼٗح٥ ٚؼار ؿ٤سف ٨٠رد ادظاٝی ك جٕییؼ گ٥٣٨ ٦یچ ةغكف ٣یؽ

 :ق٨د ٠ی پؼداظح٥ ٦ا آف ١ّٞیاجی ك ٣ُؼم جْاریٖ

 متایغ٦ا٣ ك ةایغ٦ا ک٤كگؼاف آف ًی ک٥ اؿث ازح١اّی ٗؼآی٤غم گؼایی ٚا٨٣ف: گؼایی ٚا٨٣ف

 گؼكق دك در آز٨٠ف از پؾ ك ٚتٜ ز٠اف دك در گؼایی ٚا٨٣ف ٠حٕیؼ .١٣ای٤غ ٠ی رّایث را زا٥ْ٠

 چك ًؼح ةا ٠ضٛٙ ٨ُ٤٠ر ةغی٢ .گؼٗث ٚؼار ارزیاةی ٨٠رد ٦ایی گ٨ی٥ كاؿ٥ٌ ة٥ آز٠ایف ك ک٤حؼؿ

 کال٠ی ٤٦سار اظالٚی، ٤٦سار رٗحارم، ٤٦سار ١ّٞی، ٤٦سار ٥ٝ٨ٛ٠ پ٤ر در گ٨ی٥ 30قا٠ٜ  ٝیـحی

 ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ای٢ در ١٣ؼات ز١ِ ةا ك دادق اظحناص ٥ٝ٨ٛ٠ ٦ؼ ة٥ 20 جا 0 از ام ١٣ؼق ز٠ا٣ی، ٤سار٦ ك

 .اؿث قغق دادق 100 از ام ١٣ؼق آ٨٠ز دا٣ف ٦ؼ ة٥

 ك ق٨د ٠ی ٠ٛاة٥ٞ ٤٠ضؼؼ رٗحار٦ام ةا آف ًؼیٙ از ک٥ اؿث ٗؼآی٤غم: رؿ١ی ازح١اّی ک٤حؼؿ

 ٠ؼة٨ط ٦ایی ركش ة٥ ک٤حؼؿ ٨٣ع ای٢ .ةی جا# $آةؼکؼا٠تی ك دیگؼاف، گؼدد ٠ی صٍ٘ ازح١اّی دتات

ؼاد جا ق٨د ٠ی ةـح٥ کار ة٥ زا٥ْ٠ در ک٥ گؼدد ٠ی  یك ا٣حُارات ةا را ظ٨دقاف ک٥ كادار٣غ را ٗا

 ازح١اّی ک٤حؼؿ ٨١ْ٠الن  ؿ٤حی ركیكؼد در .#1382د٤٦غ $ک٨ئ٢،  جٌتیٙ ظاص م زا٥ْ٠ یا گؼكق

 آ٨٠ز دا٣ف ةؼ ٠ْٟٞ ؿ٨م از ٗكار ا١ّاؿ ٠كا٣یـٟ ك ةازدار٣غگی ركش ةا درس، کالس در رؿ١ی

 ةاز ٣ا٤٦سارم ا٨٣اع از را افآ٨٠ز دا٣ف ک٤حؼؿ، ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ٠ْٟٞ ركیكؼد ای٢ در .گیؼد ٠ی ا٣ساـ

 ك گؼ جـ٧یٜ ة٥ گؼ ک٤حؼؿ از ٠ْٟٞ ٣ٛف جٕییؼ ةا ك زغیغ ركیكؼدم م ارائ٥ ةا ٠ضٛٙ ا٠ا .دارد ٠ی

 آز٠ایف گؼكق در گؼك٦ی ج٤تی٥ ك گؼك٦ی ٙجك٨ی ٠كا٣یـٟ از ا٣گیؽقی، ؿاظحار٦ام ًؼاصی

 اّىام ؿ٨م از پ٤سگا٥٣ ٤٦سار٦ام از یك ٦ؼ رّایث ازاء ة٥ ک٥ ٤ْ٠ا ةغی٢ .اؿث ٨١٣دق اؿح٘ادق

 ة٥ ٤٦سار٦ا، از ٦ؼیك رّایث ّغـ م٨رت در ك ٨١٣دق دریاٗث ٠ذتث م ١٣ؼق اّىاء ج١ا٠ی گؼكق،

 ة٥ گؼكق ٠ذتث ١٣ؼات ز١ِ ک٥ رجیم٨ در .اؿث گؼٗح٥ جْٞٙ ٤٠٘ی ام ١٣ؼق گؼكق اّىام ج١ا٠ی

 ؿ٨م از ٣ا٤٦سار رٗحارم چ٤ا٣چ٥ ك جك٨یٛی ةؼچـب گؼكق اّىام از ٦ؼیك ة٥ ةؼؿغ 20ّغد 
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 م ١٣ؼق ٠ذتث، ١٣ؼق ٣غاقح٢ م٨رت در یا ك کٟ گؼكق ٠ذتث م ١٣ؼق از ق٨د دیغق گؼكق اّىام

 اّىام از یك ؼ٦ از جك٨یٛی ةؼچـب یك ٤٠٘ی م ١٣ؼق 20 ازاء در ك قغق دادق گؼكق ة٥ ٤٠٘ی

 .اؿث گكح٥ کـؼ گؼكق

 كاِٚ در ك اؿث آقكار ةـیار ٣عـحی٢ گؼكق در ک٤حؼؿ ٨٣ع ای٢: رؿ١ی ٔیؼ ازح١اّی ک٤حؼؿ

 ک٤حؼؿ ا١ّاؿ رؿ١ی ٔیؼ ٦ام ٠كا٣یـٟ .آیغ ٠ی ق١ار ة٥ گؼكق ای٢ م ١ّغق کارکؼد٦ام از یكی

 ٠ىضك٥ ك ج١ـعؼ جا ؼٗح٥گ پؼدازم قای٥ْ ك کؼدف ًؼد از ٦ا ٠كا٣یـٟ ای٢ .ٗؼاكا٤٣غ ازح١اّی،

 صیاجی ةـیار ا٠ؼم ٗؼد ةؼام گؼٗح٢ ٚؼار گؼكق پػیؼش ٨٠رد ک٥ آ٣سا از .گیؼد ٠ی ةؼ در را کؼدف

 .$١٦اف# آیغ ٠ی ق١ار ة٥ کارآ٠غ ازح١اّی ک٤حؼؿ یك ظ٨د گؼكق، جأییغ ّغـ از ٦ؼاس اؿث،

 ك ًؼد ٠كا٣یـٟ ةا ،گیؼد ٠ی قكٜ ٨٦یث ك ظاًؼ جْٞٙ ک٥ ز٠ا٣ی از دٚیٛان رؿ١ی ٔیؼ ک٤حؼؿ

 .١٣ایغ ٠ی ٤٦سار٦ا رّایث ة٥ ٠ٞؽـ را آ٣اف ك ا١ّاؿ اّىاء ةؼ را ظ٨د ٚغرت جأییغ،

 ٗؼد .اؿث گؼك٦ی ةؼكف ك دركف ٠ؤدؼ ارجتاط ةؼٚؼارم کارکؼد ةا ٠كا٣یـ١ی: گؼم جـ٧یٜ

ؼاد رٗحار ج٤ُیٟ ةا گؼ جـ٧یٜ  ٚتٜ از ا٦غاؼ ة٥ رؿیغف ٠ـیؼ در را آ٣اف ٦ام ْٗاٝیث گؼكق، ٗا

 ؿْی گؼ جـ٧یٜ یك ٨٤ّاف ة٥ ٠ْٟٞ پژك٦ف، ای٢ ركیكؼد اؿاس ةؼ .ک٤غ ٠ی ٦غایث قغق یًؼاص

 ک٥ اؿث ٧٠ٟ ای٢ .١٣ایغ ٠ی افآ٨٠ز دا٣ف در گؼك٦ی ظاًؼ جْٞٙ ك ٨٦یث صؾ ایساد در

 ک٥ ز٠ا٣ی جا .ةاق٤غ داقح٥ گؼك٦ی کار ك ٤٠اِٗ گؼكق، ٨٧٘٠ـ از درکی جغریر ة٥ افآ٨٠ز دا٣ف

 ةاقغ، داقح٥ ز١ْی پیا٠غ غج٨ا٣ ٠ی ٦ا آف ٗؼدم رٗحار ک٥ ٣ؼؿ٤غ ةاكر ای٢ ة٥ گؼكق یك اّىام

 ٠ؤدؼ ٨ًر ة٥ جأییغ ك ًؼد ٠كا٣یـٟ ك گؼٗث ٣ع٨ا٦غ قكٜ کا٠ٜ م٨رت ة٥ ظاًؼ جْٞٙ ك ٨٦یث

 ة٥ ا٠ؼ ای٢ .ک٤غ جْیی٢ را آف قعنان  ٗؼد ک٥ ٣یـث چیؽم ازح١اّی ٨٦یث» .قغ ٣ع٨ا٦غ ازؼا

 ة٤اةؼای٢ .Thomas & wareing، 1999#$ @گؼدد ٠ی كد٠ضغ ٣یؽ ٗؼد از دیگؼاف درؾ چگ٣٨گی

حؼاؽ ك ةاقغ ٠ی ازح١اّی - ركا٣ی ؿاظحارم ،یاةی ٨٦یث  ك ظ٨د ةی٢ ٗؼد ک٥ اؿث ج١یؽم یا ٗا

 .#1385 $کؼی١ی، گػارد ٠ی دیگؼاف
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 .ةاق٤غ ٠ی ٠الرد ق٧ؼؿحاف اةحغایی ٠ٌِٛ دكـ م پای٥ افآ٨٠ز دا٣ف پژك٦ف، آ٠ارم زا٥ْ٠

 در ک٥ اؿث ٣٘ؼ 27513 ق٧ؼؿحاف ای٢ در اةحغایی ٠ٌِٛ افآ٨٠ز دا٣ف غادجْ آ٠ار آظؼی٢ ًتٙ

 .#1390 $اؿحا٣غارم ج٧ؼاف، ةاق٤غ ٠ی جضنیٜ ة٥ ٠ك٨ٕؿ آ٨٠زقگاق 142

 ة٨دق ٠ا٤٣غگیؼم ک٤حؼؿ گؼكق در ك ام ظ٨ق٥ آز٠ایف، گؼكق ا٣حعاب ةؼام گیؼم ٥٣٨١٣ ركش

 ٠یاف از ؿپؾ، ك قغ گؼٗح٥ ٣ُؼ در ظ٨ق٥ یك ٨٤ّاف ة٥ آ٨٠زقگاق ٦ؼ اةحغا اؿاس ای٢ ةؼ .اؿث

 ٨٤ّاف ة٥ ٣ُؼ ٨٠رد کالس ٧٣ایث در ك ا٣حعاب جنادٗی م٨رت ة٥ آ٨٠زقگاق یك آ٨٠زقگاق، 142

 اؿث اةحغایی دكـ ٠ٌِٛ آ٨٠ز دا٣ف 20 از ٠حككٜ آز٠ایف گؼكق .گؼدیغ گؽی٤ف آز٠ایف گؼكق

 ةا ١٦ا٤٣غؿازم اؿاس ةؼ ٣یؽ ک٤حؼؿ گؼكق .ةاقغ ٠ی پـؼ ٦ا آف ٣٘ؼ 13 ك دظحؼ ٣٘ؼ 7 جْغاد ک٥

 گؼكق قغ جالش آز٠ایف گؼكق ٦ام كیژگی ةؼرؿی از پؾ راؿحا، ای٢ در .قغ ا٣حعاب آز٠ایف گؼكق

 ٣ـتث ك ٨٦ش ازح١اّی، -اٚحنادم پایگاق جضنیٞی، پیكؼٗث ٦ام قاظل ٝضاظ از ک٤حؼؿ

 .ةاقغ آز٠ایف گؼكق ١٦ا٤٣غ ز٤ـی،

 اؿاس ای٢ ةؼ .گؼدیغ اؿح٘ادق م٨رم اّحتار از ،گیؼم ا٣غازق اةؽار اّحتار از ا١ًی٤اف ز٧ث

 ةا ةؼرؿی، ك ةضخ از پؾ ك گؼدیغ ارائ٥ ٠ؼجتي اؿاجیغ ك ٣ُؼاف ماصب ة٥ قغق ج٧ی٥ ٝیـث چك

 در ٠سغد آز٨٠ف ًؼیٙ از ٣یؽ ركایی ةضخ .گكث ج٤ُیٟ ٧٣ایی ٝیـث چك آ٣اف ٣ُؼات ا١ّاؿ

 در گؼایی ٚا٨٣ف كوْیث ة٧ت٨د از ٣كاف آ٠غق دؿث ة٥ ٣حایر .گؼدیغ ا٣ساـ اةحغایی ٠ٛاًِ ؿایؼ

 .ةاقغ ٠ی ٠ضٛٙ ؿ٨م از قغق پیك٧٤اد م قی٨ق پایایی ٣كا٣گؼ ك ة٨دق دیگؼ ٦ام ٨٠ْٚیث

 در افآ٨٠ز دا٣ف پػیؼم ٤٦سار ١٣ؼات صاكم ک٥ ٝیـحی چك از اؿح٘ادق ةا ٦ا دادق ٧٣ایث، در

 .گؼدیغ spss ٗىام كارد اؿث، ز٠ا٣ی ٠ٌِٛ دك در ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك در ك ٥ٝ٨ٛ٠ پ٤ر

 .پػیؼٗث م٨رت ... ك T، F ٣ُیؼ آ٠ارم ج٘اكت م٦ا آز٨٠ف اؿاس ةؼ ٣یؽ ٦ا دادق جضٞیٜ ك جسؽی٥
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 ّب يبفتِ

ةؼ صـب ١٣ؼق  ٦ا آفاف ك ؿ٤سف ٠یؽاف ٤٦سار پػیؼم آ٨٠ز دا٣فپؾ از ا٣ساـ آز٠ایف ركم 

# ك 90-75#، ظ٨ب $74-51#، ٠ح٨ؿي $50-0ة٥ چ٧ار ًت٥ٛ وْیٖ $ ٦ا آف، ١٣ؼات 0-100

ٚاةٜ  1ةؼ ای٢ اؿاس ١٦اف ٨ًرم ک٥ در زغكؿ  .گؼدیغ ة٤غم جٛـیٟ# 100-91ظیٞی ظ٨ب $

درمغ  70اف گؼكق ک٤حؼؿ وْیٖ، آ٨٠ز دا٣فاز  درمغ 15 گؼایی ٚا٨٣ف٠كا٦غق اؿث، ٠یؽاف 

 .درمغ ظ٨ب ة٨دق ك در ٠ٌِٛ دكـ ز٠ا٣ی ٣یؽ ای٢ ٠یؽاف جٕییؼم ٣كؼدق اؿث ٠15ح٨ؿي ك 

 

 گطٍُ کٌتطل گطايی ىقبًَهیعاى  -1جسٍل 

 گؼایی ٚا٨٣ف٠یؽاف 
 ٠كا٦غق دكـ ٠كا٦غق اكؿ

 درمغ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 "15 3 "15 3 وْیٖ

 "70 14 "70 14 ٠ح٨ؿي

 "15 3 "15 3 ظ٨ب

 "0 0 "0 0 ظ٨ب ظیٞی

 

 65وْیٖ،  درمغ 15در ٠ٛاةٜ، ٠یؽاف ٤٦سار پػیؼم در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ، 

درمغ ظ٨ب ك  70درمغ ٠ح٨ؿي،  10درمغ ظ٨ب ة٨دق ك پؾ از ٠غاظ٥ٞ ة٥  20درمغ ٠ح٨ؿي ك 

 ق٨د ٠ی٠كا٦غق  ١٦2اف ٨ًر ک٥ در زغكؿ ق١ارق  .درمغ ظیٞی ظ٨ب جٕییؼ یاٗح٥ اؿث 20

را ٣ـتث ة٥ ٚتٜ ٠غاظ٥ٞ ٣كاف  ام یاٗح٥درمغ ٗؼاكا٣ی در گؼكق آز٠ایف پؾ از ٠غاظ٥ٞ رك٣غ ة٧ت٨د 

اف در ؿٌش وْیٖ ك ٠ح٨ؿي آ٨٠ز دا٣فدرمغ  ٥80 صغكد ة٥ ٨ًرم ک٥ ٚتٜ از ٠غاظٞ .د٦غ ٠ی

درمغ از  10در صاٝی ک٥ پؾ از ٠غاظ٥ٞ ج٧٤ا  .ة٨د٣غ ك ٦یچ یك در ردق ظیٞی ظ٨ب ٚؼار ٣غاقح٤غ
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ظ٨ب ٚؼار گؼٗح٤غ ك  درمغ در ؿٌش ظ٨ب ك ظیٞی 90اف در ؿٌش ٠ح٨ؿي ك صغكد آ٨٠ز دا٣ف

 .ةاالجؼ ارجٛا یاٗح٤غ ٦ام ردقدكـ ة٥ درمغم ک٥ در ٠كا٦غق اكؿ وْیٖ ة٨د٣غ، در ٠كا٦غق  15

 

 گطٍُ آظهبيف گطايی قبًَىهیعاى  -2جسٍل 

 پؾ از ٠غاظ٥ٞ ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ گؼایی ٚا٨٣ف٠یؽاف 

 درمغ ٗؼاكا٣ی درمغ ٗؼاكا٣ی

 "0 0 "15 3 وْیٖ

 "10 2 "65 13 ٠ح٨ؿي

 "70 14 "20 4 ظ٨ب

 "20 4 "0 0 ظ٨ب ظیٞی

 

اف در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ آ٨٠ز دا٣فکٞی  گؼایی ا٨٣ف٠ٚیا٣گی٢  د٦غ ٠ی٣كاف  ٦ا یاٗح٥

ٜ ١٣ؼق  .رؿیغق اؿث 85.25ة٨دق ک٥ پؾ از ٠غاظ٥ٞ ة٥  65.65 ٚتٜ از  گؼایی ٚا٨٣ف١٦چ٤ی٢ صغٚا

ارجٛاء پیغا  90ك  68ارزیاةی قغق ک٥ پؾ از ٠غاظ٥ٞ ة٥ جؼجیب ة٥  80ك صغاکذؼ آف  ٠35غاظ٥ٞ 

ا٣گی٢ ٤٦سار پػیؼم در گؼكق ک٤حؼؿ در دك ٠ٌِٛ ز٠ا٣ی ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٠ی .کؼدق اؿث

$O1  كO2#1  ١٣ؼق  .ة٨دق اؿث 66.70ك  66.50ة٥ جؼجیب ٜ ٣یؽ در ٠كا٦غق اكؿ  گؼایی ٚا٨٣فصغٚا

 3زغكؿ ق١ارق  .ة٨دق ک٥ جٕییؼ چ٤غا٣ی در ٠كا٦غق دكـ صامٜ ٣كغق اؿث 83آف ك صغاکذؼ  42

$٤٦سار ١ّٞی، رٗحارم،  گؼایی ٚا٨٣فم ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠كیك ك جٕییؼات آف را ة٥ ج٘ گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ٚاةٜ ذکؼ  .د٦غ ٠یم آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ ٣كاف ٦ا گؼكقاظالٚی، کال٠ی، ز٠ا٣ی# ك 

 .اف از ٠س٨١ع ١٣ؼق ٤٦سار٦ام ٠ػک٨ر ة٥ دؿث آ٠غق اؿثآ٨٠ز دا٣فکٞی  گؼایی ٚا٨٣فاؿث ١٣ؼق 

 

 

                                                           
1 First & Second Observation 
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 هقَلِ ٍ گطٍُ آظهبيف ٍ کٌتطلثِ تفکیک  گطايی قبًَىهیبًگیي  -3جسٍل 

 گؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ

 ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ

 ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ة٥ ج٘كیك  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

 ز٠ا٣ی کال٠ی اظالٚی رٗحارم ١ّٞی
 گؼایی ٚا٨٣ف

 کٞی

 O1 12.65 12.90 13.70 13.20 13.20 65.65 فیآز٠اگؼكق 

 O2 16.20 17.90 17.40 17.15 17.30 85.25 فیآز٠اگؼكق 

 O1 13.60 13.25 13.50 13.30 12.85 66.50ک٤حؼؿ گؼكق 

 O2 13.80 13.25 13.50 13.30 12.85 66.70ک٤حؼؿ گؼكق 

 

 :گؼدد ٠یاز زغكؿ ٨ٗؽ چ٤ی٢ اؿح٤تاط 

ة٨دق ک٥ پؾ از ٠غاظ٥ٞ  ١ّٞ12.65ی در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ؽایف یاٗح٥ اؿث 16.20ة٥  ـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ ج٘اكت ای٢ درصاٝی .ٗا

گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم از ٣ُؼ ٠یا٣گی٢  ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

١ّٞی گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت در اکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ  گؼایی ٚا٨٣ف

 .ا١ًی٤اف اؿث

T= -6/755 sig. = 0/000 

ة٨دق ک٥ پؾ از  12.90در ةْغ رٗحارم در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣فیا٣گی٢ ٠

ؽایف یاٗح٥ اؿث ٠17.90غاظ٥ٞ ة٥  ای٢ درصاٝیـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ  .ٗا

گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم از ٣ُؼ  ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

در ةْغ رٗحارم گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت  گؼایی ٚا٨٣ف ٠یا٣گی٢

 .در اکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ ا١ًی٤اف اؿث

T= -15/785 sig. = 0/000 
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ة٨دق ک٥ پؾ از  13.70در ةْغ اظالٚی در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ؽایف یاٗح٥ اؿث ٠17.40غاظ٥ٞ ة٥  درصاٝیـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ ای٢  .ٗا

گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم از ٣ُؼ  ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

در ةْغ اظالٚی گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

 .در اکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ ا١ًی٤اف اؿث

T= -13/582 sig. = 0/000 

ة٨دق ک٥ پؾ از  13.20در ةْغ کال٠ی در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ؽایف یاٗح٥ اؿث ٠17.15غاظ٥ٞ ة٥  ای٢ درصاٝیـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ  .ٗا

از ٣ُؼ  گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

در ةْغ کال٠ی گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت در  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

 .اکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ ا١ًی٤اف اؿث

T= -13/414 sig. = 0/000 

ة٨دق ک٥ پؾ از  13.20در ةْغ ز٠ا٣ی در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ؽایف یا ٠17.30غاظ٥ٞ ة٥  ای٢ درصاٝیـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ  .ٗح٥ اؿثٗا

گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادارم از ٣ُؼ  ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .ج٘اكت ٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

در ةْغ ز٠ا٣ی گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت در  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

 .ثاکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ ا١ًی٤اف اؿ

T= -13/358 sig. = 0/000 

ة٨دق ک٥ پؾ از ٠غاظ٥ٞ ة٥  65.65کٜ در گؼكق آز٠ایف ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ  گؼایی ٚا٨٣ف٠یا٣گی٢ 

ؽایف یاٗح٥ اؿث 85.25 ای٢ درصاٝیـث ک٥ ةی٢ ٠كا٦غق اكؿ ك دكـ در گؼكق ک٤حؼؿ ج٘اكت  .ٗا

رم از ٣ُؼ ٠یا٣گی٢ گ٘ث ج٘اكت ٤ْ٠ادا ج٨اف ٠ی Tةؼ اؿاس آز٨٠ف  .٤ْ٠ادارم كز٨د ٣غاقح٥ اؿث

کٜ گؼكق آز٠ایف ٚتٜ ك ةْغ ٠غاظ٥ٞ كز٨د داقح٥ ك ای٢ ج٘اكت در اکذؼ ٨٠اِٚ ٚاةٜ  گؼایی ٚا٨٣ف

 .ا١ًی٤اف اؿث
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T= -14/057 sig. = 0/000 

کٞی گؼكق آز٠ایف پؾ از ٠غاظ٥ٞ ك  گؼایی ٚا٨٣ف١٦چ٤ی٢ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم از ٣ُؼ ٠یا٣گی٢ 

ؽایف  گؼكق ک٤حؼؿ در ٠كا٦غق دكـ كز٨د داقح٥ ک٥ ٣كا٣گؼ جأدیؼ قی٨ق ٨٠رد آز٠ایف ةؼ ٗا

 .اف اؿثآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف

T= 15/971 sig. = 0/000 

اف دظحؼ ك پـؼ در دك آ٨٠ز دا٣فکٞی  گؼایی ٚا٨٣ف٣كا٣گؼ ٠ٛایـ٥ ٠یا٣گی٢  4زغكؿ ق١ارق 

یف دظحؼاف در گؼكق آز٠ا گؼایی ٚا٨٣فةؼ ای٢ اؿاس ٠یا٣گی٢  .ةاقغ ٠یگؼكق آز٠ایف ك ک٤حؼؿ 

ة٨دق ك پؾ از ٠غاظ٥ٞ ٠یا٣گی٢  63.08ةیف از پـؼاف ةا ١٣ؼق  70.43ٚتٜ از ٠غاظ٥ٞ ةا ١٣ؼق 

٣كاف   Fك  T ٣حایر صامٜ از آز٨٠ف .ارجٛاء پیغا کؼدق اؿث 83.46ك  ١٣88.57ؼات ة٥ جؼجیب ة٥ 

 م آز٠ایف ك ک٤حؼؿ ج٘اكت٦ا گؼكقدظحؼاف ك پـؼاف ة٥ ج٘كیك  گؼایی ٚا٨٣فةی٢ ٠یا٣گی٢  د٦غ ٠ی

اٝتح٥ ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ ز٤ـیث ٣ٛف  .كز٨د دارد ك ای٢ ج٘اكت در ةیكحؼ ٨٠ارد مادؽ اؿث

چ٤غا٣ی در آز٠ایف ا٣ساـ قغق ٣غارد ك ٦ؼ دك ز٤ؾ ٣ـتث ة٥ آز٠ایف ا٣ساـ قغق یك كاک٤ف را 

ؽایف یاٗث ك  گؼایی ٚا٨٣ف٣كاف داد٣غ ة٥ ٨ًرم ک٥ ةا ٠غاظ٥ٞ ٠ضٛٙ، ٠یا٣گی٢  در ٦ؼ دك ز٤ؾ ٗا

 .٥ٞ در گؼكق ک٤حؼؿ داةث ٠ا٣غةغكف ٠غاظ

 

 ثِ تفکیک جٌؿیت ثط حؿت گطٍُ آظهبيف ٍ کٌتطل گطايی قبًَىهیبًگیي  -4جسٍل 

 ز٤ـیث
 گؼكق ک٤حؼؿ گؼكق آز٠ایف

O1 O2 O1 O2 

 70.43 70.43 88.57 70.43 دظحؼ

 64.38 64.38 83.46 63.08 پـؼ

 -T 1.208- 1.454- 1.142- 1.142 آز٨٠ف
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Sig. 0.243 0.163 0.268 0.268 

 Fآز٨٠ف 

Sig. 

2.779 

0.113 

4.181 

0.056 

1.444 

0.254 

1.444 

0.254 

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

 ازح١اّی ک٤حؼؿ ك گؼكق جككیٜ رؿ١ی، ازح١اّی ک٤حؼؿ جأدیؼ ةیا٣گؼ پژك٦ف از صامٜ ٣حایر

 از ٠ضٛٙ رؿ١ی ازح١اّی ک٤حؼؿ ةضخ در .ةاقغ ٠ی افآ٨٠ز دا٣ف پػیؼم ٤٦سار ةؼ رؿ١ی ٔیؼ

 ركاةي ج٤ُیٟ ة٥ گؼم جـ٧یٜ ٠كا٣یـٟ ةا دیگؼ ؿ٨م از ك ٨١٣دق اٚغاـ گؼكق جككیٜ ة٥ ؿ٨ یك

 ٠كا٣یـٟ از ا٣گیؽقی، ؿاظحار٦ام ًؼاصی ةا ٧٣ایث در ك اؿث پؼداظح٥ گؼك٦ی ةؼكف ك دركف

 گؼكق ک٥ قغ ٠كا٦غق گؼكق جككیٜ م ٠ؼص٥ٞ در .اؿث کؼدق اؿح٘ادق گؼك٦ی ج٤تی٥ ك جك٨یٙ

 دٝیٜ ١٦ی٢ ة٥ .٣غارد را ْٗاؿ اّىام جك٨یٙ یا ك ٠حعٖٞ اّىام ةا ةؼظ٨رد ك ٗكار ا١ّاؿ ج٨ا٣ایی

 ز٠اف، ٠ؼكر ة٥ گؼكق ؿپؾ .گؼدد جتیی٢ اّىاء ةؼام گؼكق ا١٦یث ك زایگاق ٨٧٘٠ـ، گؼدیغ، جالش

 آف ةا اّىایف از ٦ؼیك یا ظ٨د ٦ام ْٗاٝیث م كاؿ٥ٌ ة٥ ک٥ ج٧غیغ٦ایی ك ٦ا ٗؼمث ٤٠اِٗ، از

 غج٨ا٣ ٠ی ٦ا آف ٗؼدم ک٤ف ک٥ رؿیغ٣غ درؾ ای٢ ة٥ اّىاء ك ٨١٣د یغاپ ق٤اظث ،گكث ٠ی ركةؼك

ؽایف ةا ا٠ؼ ای٢ .ةاقغ داقح٥ ز١ْی پیا٠غ٦ام  ك اّىاء ةی٢ ركاةي ا٣ـساـ گؼك٦ی، ٦ام ْٗاٝیث ٗا

 ای٢ گؼكق آف پی در ك گؼدیغ گؼكق ظاًؼ جْٞٙ ك ٨٦یث ایساد ة٥ ٤٠سؼ ٦ا گؼكق ؿایؼ ةا رٚاةث

 پایت٤غ ٨٠ز٨د ٤٦سار٦ام ة٥ را ظ٨د اّىام جأییغ، یا ًؼد ٠كا٣یـٟ ًؼیٙ از جا کؼد پیغا را ٚغرت

 ک٥ اؿث ٠ؼص٥ٞ ای٢ در .ک٤غ ج٤ُیٟ ةیكحؼ ٤٠اِٗ ة٥ یاةی دؿث راؿحام در را ٦ا آف رٗحار ك ١٣ایغ

 ا١ّاؿ ةا ك اٗحادق جكاپ٨ ة٥ گیؼد، ٚؼار جك٨یٙ یا ج٤تی٥ ٨٠رد اّىایف رٗحار ظاًؼ ة٥ گؼكق اگؼ

 .١٣ایغ ٠ی ةؼظ٨رد آ٣اف ةا جأییغ، یا ًؼد ٠كا٣یـٟ ًؼیٙ از رؿ١ی یؼٔ ازح١اّی ک٤حؼؿ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

54 | 
 
 
 

 رٗحارم، ١ّٞی،اف $آ٨٠ز دا٣ف گؼایی ٚا٨٣ف ةی٢ داد ٣كاف ٣یؽ جضٛیٙ از صامٜ م٦ا یاٗح٥

 كز٨د ٤ْ٠ادارم ج٘اكت ٠غاظ٥ٞ ةْغ ك ٚتٜ آز٠ایف گؼكق دك در# کٞی ك ز٠ا٣ی کال٠ی، اظالٚی،

 در ك کؼد پیغا ارجٛاء آز٠ایف گؼكق گؼایی ٚا٨٣ف ٠غاظ٥ٞ، اـا٣س ةا ک٥ ٤ْ٠ا ةغی٢ .اؿث داقح٥

 کٞی گؼایی ٚا٨٣ف ٠یا٣گی٢ ةی٢ ١٦چ٤ی٢ .٣گكث صامٜ جٕییؼم ک٤حؼؿ گؼكق گؼایی ٚا٨٣ف ٠یا٣گی٢

 ٨٠رد ٠غاظ٥ٞ ٣ٛف از ٣كاف ک٥ اؿث داقح٥ كز٨د ٤ْ٠ادارم ج٘اكت ک٤حؼؿ ك آز٠ایف گؼكق دك در

 ك آز٠ایف گؼكق دك ٦ؼ در دظحؼاف گؼایی ٚا٨٣ف ٠یا٣گی٢ ک٥ ٤غچ ٦ؼ .دارد را آز٠ایف ا٣ساـ ةا ٣ُؼ

 آز٠ایف ای٢ ک٥ ة٨د ٣كح٥ ای٢ ةیا٣گؼ ٦ا یاٗح٥ ا٠ا قغق ارزیاةی پـؼاف از ةیف# O2 ك O1ک٤حؼؿ $

 م قی٨ق ای٢ از گؼدد ٠ی پیك٧٤اد رك ای٢ از .اؿث داقح٥ یكـا٣ی ٣حایر پـؼاف ك دظحؼاف ةی٢ در

 .گؼدد اؿح٘ادق پـؼ ك دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف گؼایی ا٨٣فٚ ةؼدف ةاال ز٧ث قغق آز٠ایف
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