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ثطضؾی هؤلفِّبی ثْطٍُضی زض هطثیبى پیفزثؿتبًی قْطؾتبى آهل
٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:
رٚی ٥آ٤٦گؼ 1ك ریضا ٥٣کیا

2

چکیسُ
جضٛی ٙصاوؼ ةا ٦غؼ ةؼرؿی ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف
آ ٜ٠ا٣ساـ قغ .ركش جضٛی ٙدر ایٌ٠ ٢ا ٥ْٝج٨می٘ی از ٨٣ع ز٠ی٥٤یاةی ا٣حعاب قغ .زا٥ْ٠آ٠ارم
جضٛی ،ٙة ٥جْغاد ٘٣ 175ؼ از ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ ٜ٠ة٨دق ک ٥ةؼاؿاس ركش -٥٣٨١٣
گیؼم جنادٗی ًت٥ٛام ك ةا اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد ٘٣ 99ؼ ة٨٤ّ ٥اف ٥٣٨١٣
ا٣حعاب قغ٣غ .ةؼام جسؽی ٥ك جضٞی ٜدادق٦ا از آز٨٠ف  tیك ٥٣٨١٣ام اؿح٘ادق گؼدیغ٣ .حیس٥
پژك٦ف ةیا٣گؼ ایٌٞ٠ ٢ب اؿث ک ٥ج١اـ ٗؼوی٦٥ام پژك٦ف ٨٠رد جاییغ كا ِٚقغق اؿث ك ة٥
ّتارت دیگؼ ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم $ا٣گیؽقی ،آ٨٠زقی ،ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك قی٨ق
ر٦تؼم #در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ ٜ٠از ٝضاظ آ٠ارم ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.
ٍاغُّبی کلیسی :هَلفِّبی ثْطٍُضی ،اًگیعقی ،آهَظقی ،ذالقیت ٍ ًَآٍضی ٍ
قیَُ ضّجطی

 . 1آ٨٠زگار ،کارق٤اس ارقغ جك٨ٝ٨٤ژم آ٨٠زقیAhangar.r@gmail.com ،

 . 2آ٨٠زگار ،کارق٤اس ارقغ جضٛیٛات آ٨٠زقی
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هقسهِ
جالش اٚحنادم ا٣ـآف٦ا ٨١٦ارق در ای ٢ز٧ث ة٨دق ک ٥ةا اؿح٘ادقم صغا ٜٚاز ٤٠اةِ در دؿحؼس
ظ٨د ،صغاکذؼ ٣حیس ٥را ة ٜ١ّ ٥آكرد .اظحؼاّات ك اةغاّات ةكؼ از اةحغایی جؼی ٢اةؽار کار در اّنار
ةغكم گؼٗح ٥جا پیچیغق جؼی ٢جس٧یؽات ا٠ؼكزم ٠حادؼ از ١٦ی ٢ج١ای ٜة٨دق اؿث .اگؼ ٤٠تِ را ة٥
٨٧٘٠ـ ٦ؼآف چ ٥ة ٥گ٥٣٨ام در رِٗ یكی از ٣یاز٦ام ةكؼم ٨٠دؼ ٠ی اٗحغ در ُ٣ؼ ةگیؼی ٟةـٝ٨٧ث
٠ح٨ز ٥درؾ ای٤ْ٠ ٢ا ظ٨ا٦ی ٟقغ ک٤٠ ٥اةِ در ّی ٢گـحؼدگی ك ج٨٤ع ،از كیؽگی ٠ضغكدیث ك
ک١یاةی ةؼظ٨ردار٣غ .در ٛ٠اة٣ ٜیاز٦ام ةكؼ ٣ا٠ضغكد٣غ ك ٦ؼ آی٣ ٥٤یؽ ةؼ كؿْث آف٦ا اٗؽكدق ٠ی-
ق٨د .از ای ٢رك ةـیار  ٟ٧٠اؿث ک ٥ةكؼ ةح٨ا٣غ ٤٠اةِ ک١حؼم را ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار د٦غ ك ٣یاز٦ام
زیادجؼم از ظ٨د را ةؼًؼؼ ١٣ایغ یا ٣یاز٦ام داةحی را ةا ٤٠اةِ ک١حؼ پاؿعگ ٨ةاقغ .ا١٦یث ای٤ْ٠ ٢ا
ک٨قك٧ام ا٣غیك٤١غا ٥٣ك ظالٚاف ٦ی آد٠ی را از گػقح٦ ٥ام دكر ة ٥ؿ١ث ة٧ؼق ةؼدارم ة٧ی ٥٤از
٤٠اةِ ؿ٨ؽ دادق ك ةـیارم از جضٛیٛات ّ٨ٞـ ٣یؽ درچ٤ی٠ ٢ـیؼم ٚؼار دار٣غ ١ّ$اد زادق.#1375 ،
آ٨٠زش ك پؼكرش از ارکاف  ٟ٧٠پیكؼٗث کك٨ر ٦اؿث چؼا ک ٥پای٦ ٥ا ك ریك٦ ٥ام جْٞی ٟك
جؼةیث ٣یؼكم ا٣ـاف ظالؽ ،آ٨٠زش دیغق ك ٠ـئٝ٨یث پػیؼ ک ٥ؿكا٣غار ج٨ؿْ ٥ك جؼٚی زا٥ْ٠
٦ـح٤غ از اةحغا در ای ٢دؿحگاق قا٨ٝدق ریؽم ٠یق٨د .ز٨ا٣ی زْ١یث ك رقغ ةاالم آف در د٥٦
٦ام گػقح ،٥ةؼ جْغاد ك ٣ـتث زْ١یث دا٣فآ٨٠زم اٗؽكدق ك دؿحگاق امٞی جْٞی ٟك جؼةیث را
گـحؼدقُّ ،ی ٟك پؼصس ٟؿاظح ٥اؿث .ةا كز٨د اظحناص درمغ زیادم از ة٨دز ٥کك٨ر ك جْغاد
ا٣ت٨ق ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ای ٢كزارجعا ،٥٣ةیگ١اف ای ٢دؿحگاق یكی از پؼ٠ككٞحؼی ٢ك پؼ٠كٕ ٥ٞجؼی٢
ازؽاء زا٣ ٥ْ٠یؽ ٠یتاقغ .در زایی ک ٥ک١ت٨د٦ا ك ٣ارؿایی ٦ام ای ٢دؿحگاق از ُ٣ؼ ٗىا٦ام
ٗیؽیكی٤٠ ،اةِ ا٣ـا٣ی٤٠ ،اةِ ٠اٝی ،ا٠كا٣ات آز٠ایكگا٦ی ك ک١ك آ٨٠زقی ك آقكار ك ٠ضـ٨س
ة٨دق ك جسؼة٣ ٥یؽ جاک٨٤ف ٣كاف دادق ک ٥رِٗ کا ٜ٠ایْ٠ ٢ىالت صغا ٜٚدر ک٨جا١٦غت دكر از
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ا٣حُار اؿث ،ةـیار ةساؿث ک ٥ةؼ اؿح٘ادق ة٧ی ٥٤ك کارآ٠غجؼ از آ٣چ ٥در اظحیار ٠یةاقغ جاکیغ
گؼدد جا قایغ از ای ٢زاكی ٥ة ٥ج٨اف ةؼ ٠ككالت ةٌ٨ر ٣ـتی ٗائ ٙآ٠غ $جایٞؼ ك ١٦كاراف.#2005 ،1

ثیبى هؿإلِ
ا٠ؼكزق یكی از زیؼة٤اییجؼی٧٣ ٢اد٦ام ج١ا٠ی ز٨ا ِ٠ةكؼم پؾ از ظا٨٣ادق ،آ٨٠زش ك پؼكرش
اؿث٦ .ؼؿا٤٠ ٥ٝاةِ ا٣ـا٣ی ك ٠اٝی ةـیار ُّی١ی ةؼام جْٞی ٟك جؼةیث دا٣فآ٨٠زاف ٨٠رد اؿح٘ادق
ٚؼار ٠یگیؼد .ای٤ك ٥دا٣فآ٨٠زاف آگا٦ی٦ا ك ج٨ا٤١٣غی٧ام وؼكرم ةؼام ز٣غگی ازح١اّی را
ةیا٨٠ز٣غ ك در رقغ ك اّحالم زا ٥ْ٠ظ٨د ٨٠دؼ ةاق٤غ ،از ٟ٧٠جؼی ٢چاٝك٧ام گؼیتا٣گیؼ ُ٣اـ٦ام
آ٨٠زقی د٣یا ،ة ٥ظن٨ص ُ٣اـ آ٨٠زقی کك٨ر ٠ا ٠یةاقغ ٠$یؼک١اٝی#1376 ،
ارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش  ٥٣ج٧٤ا ة ٥ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ازح١اّی ک١ك ٠یک٤غ،
ةٞك ٥از ًؼی ٙجؼةیث ٣یؼكم ا٣ـا٣ی کارآ٠غ ك ظالؽ ٠یج٨ا٣غ ٨٠زب اّحالم کك٨ر گؼدد .اٗؽكف ةؼ
ای ٢اٗؼادم ک ٥دا٣ف ك ٧٠ارت ٘٠یغم ة ٥دؿث ٠یآكر٣غ٠ ،یج٨ا٤٣غ ٗؼد ٘٠یغم در زا ٥ْ٠ة٥
ق١ار آی٤غ .آ٨٠زش ك پؼكرش ةا ج٨ٛیث ك جضكی ٟؿؼ٠ای٦٥ام ٠ادم ك ا٣ـا٣ی ةؼ رقغ ك ارجٛام
ة٧ؼقكرم ؿؼّث ٠یةعكغ ١ّ$اد زادق.#1375 ،
آ٨٠زش ك پؼكرش یك ٗؼآی٤غ ازح١اّی اؿث ك در زاٛ٣ ٥ْ٠ف ١٧٠ی را ای٘ا ٠یک٤غ .در
گػقح ٥یكی از ٛ٣ف٦ام اكٝیام دا٣فآ٨٠زاف جْٞی ٟك جؼةیث ٗؼز٣غاف ك دادف آ٨٠زش٦ام
صؼٗ٥ام ة ٥آ٣اف ة٨د .ا٠ا در ؿغق اظیؼ ة ٥جغریر دكٝث ٦ا در ای ٢ا٠ؼ دظاٝث کؼد٣غ .كاژق ة٧ؼقكرم
ةؼام اٗؼاد ك گؼكق٦ا ،كاصغ٦ام ؿاز٠ا٣ی ،م٤ایِ ك ٠ ٜٞ٠عحْ٠ ٖٞا٣ی ٠ح٘اكجی دارد ك ةا قاظل-
٦ام ٠عح٘ٞی جْؼیٖ ٠یق٨د $کاَ١ی.#1389 ،
ةؼام جْیی٨ّ ٢ا ٜ٠ة٧ت٨د ة٧ؼقكرم ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ُ٣ؼات ٠ح٘اكجی كز٨د دارد ك ٦ؼ یك از
دا٣ك٤١غاف ك ماصبُ٣ؼاف ّ٨اٞ٠ی را ة٨٤ّ ٥اف ّا٠ ٜ٠ؤدؼ ٠كعل کؼدقا٣غ ك ة٨ً ٥ر از١اؿ
1 Taylor, S.Shanon
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ّ٨اٞ٠ی چ٨ف آ٨٠زش ٠ـح١ؼ ،ارجٛاء ا٣گیؽش ٠یاف کارک٤اف ةؼام کار ة٧حؼ ك ةیكحؼ ،ایساد ز٠ی٥٤
٦ام ٤٠اؿب ةٌ٨ر اةحكار ك ظالٚیث ،قی٨ق ر٦تؼم ةؼام جٝ٨یغ ،کارایی ةیكحؼ کٛ٣ ٥ف صـاس ك
کٞیغم دار٣غ .كٝی ج١اـ ٠ؤ٘ٝاف ای ٢رقح ٥جٛؼیت نا در ای ٢ةاب اج٘اؽ ُ٣ؼ دار٣غ ک ٥ةؼام ة٧ت٨د ؿٌش
ة٧ؼقكرم ج٧٤ا یك ّٞث ظامی را ١٣یج٨اف ارائ٨١٣ ٥د ةٞك٨٤ّ ٥اف ٠یک٤٤غ ک ٥ارجٛاء ة٧ؼقكرم را
ةایغ ٨ْٞ٠ؿ جؼکیتی از ّ٨ا ٜ٠گ٣٨اگ٨ف دا٣ـث .جضٛی ٙصاوؼ ةؼاؿاس ٠غؿ زا ِ٠ا٨ٝا٣ی ،#1380$
ّ٨ا ٜ٠ا٣گیؽقی ،آ٨٠زقی ،ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك قی٨ق ر٦تؼم را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادق اؿث.
ة٤اةؼای٠ ٢ض ٙٛدر جضٛی ٙصاوؼ درمغد ةؼرؿی ٠یؽاف ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در
٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ ٜ٠یةاقغ.

ضطٍضت ٍ اّویت تحقیق
ا٠ؼكزق ارجٛام ة٧ؼقكرم در ُ٣اـ٦ام آ٨٠زقی کك٨ر٦ام ٠عح ٖٞاز ا١٦یث ك زایگاق كیژقام
ةؼظ٨ردار اؿث .ك ای٣ ٢یاز در آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر ٠ا ٣یؽ ة ٥ظ٨ةی اصـاس ٠یق٨د .ا٦غاؼ ك
ةؼ٣ا٦ ٥٠ام کك٨ر در ز٧ث رقغ ك ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ك ازح١اّی ،ارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك
پؼكرش وؼكرجی ازح٤اب ٣اپػیؼ اؿث در ای ٢ةی ٢ة٧ؼقكرم را ٠یج٨اف یك دیغگاق ٗكؼم دا٣ـث
ک٨١٦ ٥ارق ؿْی در ة٧ت٨د ٠ـح١ؼ كوِ ٨٠ز٨د دارد .ةّ ٥تارت دیگؼ ٠یج٨اف ة٧ؼق كرم را ٠ؼجتي
ةا ج٨ؿْ ٥دا٣ـث ١٦افً٨ر ک ٥ج٨ؿْٗ ٥ؼای٤غم جغریسی رك ة ٥ز ٨ٞك در صغ ة٧ت٨د كوِ ٨٠ز٨د
اؿث٠ ،یج٨اف ة٧ؼقكرم را ٣یؽ ة٨٤ّ ٥اف یكی از قاظل٦ام ج٨ؿْٗ ،٥ؼای٤غم جغریسی ك گا٠ی ة٥
پیف ٝضاظ ٨١٣د ٨٣$ةعث ك ١٦كاراف.#1377 ،
در ٤ْ٠ام كؿیِ جؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ٠كا٣یؽـ رؿ١ی زا ٥ْ٠ةؼام صٍ٘ ك ا٣حٛاؿ ٗؼ٤٦گ
اؿث .آ٨٠زش ك پؼكرش از ًؼٗی ارزق٧ام ٗؼ٤٦گی زا ٥ْ٠را ة٣ ٥ـ٦ٜام زغیغ ا٣حٛاؿ ٠ید٦غ ك
آ٣اف ةؼاؿاس ْ٠یار٦ام ٗؼ٤٦گی ك اظالٚی جؼةیث ٠یک٤غ ك از ًؼؼ دیگؼ در ز٧ث جٕییؼ
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٨٣آكرم ،ةا ایساد ز٠ی ٥٤ةؼام ج٨ٛیث اةحكار ك ٨٣آكرم ٨٠زب پیكؼٗث ٠ادم ك اٚحنادم زا ٥ْ٠را
ٗؼا٠ ٟ٦یآكرد ك کك٨ر را ة ٥ؿ١ث اؿحٛالؿ اٚحنادم ك ظ٨دک٘ایی ر٨١٤٦ف ٠ی ؿازد .از ًؼؼ
دیگؼ گؼكق٦ام ٠عح٦ ٖٞؼیك ة ٥ج٤اؿب ْٚ٨٠یث ظ٨د ا٣حُارات ٠ح٘اكت ك ٠عح٘ٞی از آ٨٠زش ك
پؼكرش دار٣غ $جایٞؼ ك ١٦كاراف.#2005 ،
ةّ ٥تارت دیگؼ ٠یج٨اف ة٧ؼقكرم را ٠ؼجتي ةا ج٨ؿْ ٥دا٣ـث ك ١٦ا٨ٌ٣رم ک ٥ج٨ؿْ٥
ٗؼای٤غم جغریسی ،ركة ٥ز ٨ٞك در مغد ة٧ت٨د كوِ ٨٠ز٨د اؿث٠ ،یج٨اف ة٧ؼق كرم را٣یؽ ة٥
ّ٨٤اف یكی از قاظل٦ام ج٨ؿْٗ ،٥ؼای٤غم جغریسی ك گا٦ی ة ٥پیف ٝضاظ ٨١٣د $جاٗٞؼ.#1372،
در ایّ ٢نؼ پؼجالً ٟة٧ؼقكرم ٠یج٨ا٣غ ا٦ؼ٠ی ارزق٤١غ ةؼام دؿحیاةی ٞ٠ث ٠ا ةا آ٠اؿ ظ٨د
در ج١ا٠ی ّؼم٦٥ام ازح١اّیٗ ،ؼ٤٦گی ،آ٨٠زقی ك اٚحنادم ةاقغ .ة٤اةؼای٠ ٢ض ٙٛدرمغد اؿث
جا ةا ةؼرؿی ٠یؽاف ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آٜ٠
را٦كار٦ا ك پیك٧٤اد٦ام کارةؼدم در ز٧ث ة٧ت٨د ك اٗؽایف ة٧ؼقكرم ای ٌِٛ٠ ٢از جضنیٞی را ة٥
ادارق ک ٜآ٨٠زش ك پؼكرش اؿحاف ٠از٣غراف ارائ ٥د٦غ .ة٤اةؼای٠ ٢ض ٙٛدرمغد ةؼرؿی ةؼرؿی
ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ ٜ٠یةاقغ.

ازثیبت ٍ پیكیٌِ تحقیق
تؼطيف ثْطٍُضی
ة٧ؼقكرم در ٕٝث ة٤ْ٠ ٥ی ٚغرت جٝ٨یغ ةاكر ة٨دف ك ٝ٨٠غ ة٨دف ةكار رٗح ٥اؿث ك در ادةیات
ٗارؿی ة ٥ةا ٗایغق ة٨دف ك ؿ٨دآكرم ٤ْ٠ی قغق اؿث ١ّ$یغ.#1369 ،
ة٧ؼقكرم یكی از ٘٠ا٦ی ٟاٚحناد ك ة٤ْ٠ ٥ی صغاکذؼ ؿ٨د ةا ة٧ؼقگیؼم ة٧ی ٥٤از ٤٠اةِ ة٥
٨ُ٤٠ر ارجٛا زا٠ ٥ْ٠یةاقغٝ ،یك٤٦ ٢گا٣ی کٞٗ ٥ـ٘ ٥ظ٨د را در ز٠یٚ ٥٤غرت جٝ٨یغ ٌ٠ؼح
٠یک٤غ٠ ،یگ٨یغ ة٧ؼقكرم کارٟ٧٠ ،جؼی٨٠ ٢و٨ع ك اؿاؿی جؼی٠ ٢ـا ٥ٝةؼام پیؼكزم ؿیـحٟ
ازح١اّی ٠ا ٠ضـ٨ب ٠یق٨د ٞٚ$یپ٨ر ك ص١یغیاف.#1388 ،
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ة٧ؼقكرم ٠یج٨ا٣غ ةا دیغم ٠ـئ٨ال ٥٣چ٤ی ٢جْؼیٖ ق٨د٣ :گؼش ك رٗحارم ٤٠اؿب ةؼام
اؿح٘ادق ة٧ی ٥٤ك ٨ٌٞ٠ب از ٠سٚ ٥ّ٨١اةٞیث ٦ا ،ج٨ا٣اییٗ ،ؼمث٦ا ،ؿؼ٠ای٤٠ ،٥اةِ ك ٣یؼك٦ا ک٥
١٦ؼاق ةا ْٗاٝیث٦ام ٗؼدم زْ١ی اؿث ك ة ٥ؿ٨د اٗؼاد ك ازح١اع ظ٨ا٦غ ة٨د .در ٤ْ٠ام کالؿیك،
ة٧ؼقكرم ة٨٤ّ ٥اف یك ٣ـتث جْؼیٖ ٠یق٨د یْ٤ی دادق یك جالش $کار #ةؼ ٧٣اد٦ام $کار ،ا٣ؼژم
ك ٔیؼق #الزـ ةؼام جٝ٨یغ آف جٛـی٠ ٟیق٨د.
ة٧ؼقكرم جؼکیتی از کارایی ك ادؼةعكی اؿث ،زیؼا د١ؼ ةعكی ةا ّٞ١كؼد ٠ؼجتي اؿث در
م٨رجیك ٥کارایی ةا اؿح٘ادق ٘٠یغ از ٤٠اةِ ارجتاط دارد .ةؼام ٠ذاؿ ة٧ؼقكرم ص٠٨١ّ ٜٛ٣ ٜ١ی ٥٣
ٗٛي ة ٥جْغاد اٗؼادم ک ٥از آف اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ ةـحگی دارد ،ةٞك٨٤٠ ٥ط ة ٥ای ٢اؿث ک ٥آیا
٠ؼدـ در ؿ٘ؼ٦ام ركزا ٥٣از ای٤١ی ،ؿؼّث ،ؿٝ٨٧ث دؿحؼؿی ،ک٨جا٦ی ز٠اف ك ٚاةٞیث اّح١اد
ةؼظ٨ردار٣غ یا  .٥٣ة٧ؼقكرم َا٦ؼ نا ٨٧٘٠ـ ؿادق ام دارد :راةٌ ٥ةی ٢ؿحادق ك ٧٣ادق ٨٠رد ٣یاز آف،
كٝی ٚت ٜاز آ٣ك٠٨٧٘٠ ٥ی مؼٗان ٗ٤ی ةاقغ٨٠ ،وّ٨ی ٗؼ٤٦گی اؿث ک ٥در ٠كارکث ةا زا ٥ْ٠ك
٠ضیي اًؼاٗف ؿاظح٠ ٥یق٨د $ا٨ٝا٣ی.#1378 ،

تؼبضيف ثْطٍُضی زض آهَظـ ٍ پطٍضـ
جا ک٨٤ف جْاریٖ ةـیار زیادم از ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ارای ٥قغق اؿث ك ٦ؼ یك از
ماصبُ٣ؼاف از دیغگاق ظاص ظ٨د ة ٥جْؼیٖ ای٨٧٘٠ ٢ـ پؼداظح٥ا٣غ .ةؼظی ة٧ؼقكرم در آ٨٠زش
ك پؼكرش را ای٢گ ٥٣٨جْؼیٖ کؼدقا٣غ :ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ج١ؼکؽ ةؼ یادگیؼم
اؿث«@.ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرشّ :تارت اؿث از ارجتاط ٠یاف ٣ض٨قم اؿح٘ادق ؿاز٠اف
آ٨٠زقی از ٤٠اةْی ک ٥در اظحیار دارد ك جتغی ٜآف ًی ٗؼای٤غم آ٨٠زقی ة ٥ؿحادق٦ام ٨ٌٞ٠ب
١٦ؼاق ةا در ُ٣ؼ گؼٗح ٢کی٘یث ز٣غگی کارم کٞی٥م کارک٤اف آف .کالف  #1995$ة٧ؼق كرم
آ٨٠زقی را ارجتاط ةی ٢درك٣غاد٦ا ٦$ؽی٠ ٥٤نؼؼ قغق در آ٨٠زش #ك ةؼك٣غاد٦ا $پیكؼٗث جضنیٞی
یا ؿایؼ ا٦غاؼ جْؼیٖقغق ةؼام آ٨٠زش ك پؼكرش٠ #یدا٣غ .از دیغگاق اك ٠ـأ ٥ٝامٞی در ة٧ؼق
كرم آ٨٠زش ك پؼكرش ،ادؼةعكی ٦ؽی ٥٤ك چگ٣٨گی اؿح٘ادق از ٤٠اةِ ٨٠ز٨د ةؼام اٗؽایف
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پیكؼٗث دا٣فآ٨٠زاف اؿث .ةؼام صن٨ؿ ة ٥ای٣ ٢حیس ٟ٧٠ ٥ةایغ ةؼ٣ا٥٠ریؽم آ٨٠زقی ك ٠ـائٜ
٠اٝی را در ة٧ؼق كرم ٠ؼدؼ ك وؼكرم دا٣ـث .در آ٨٠زش ك پؼكرش ة٧ؼقكرم ارجتاط ةی ٢پیكؼٗث
جضنیٞی دا٣فآ٨٠زاف ةا ٤٠اةِ ٨٠ز٨د جْؼیٖ ٠یق٨د٣ .كح٠ ٥كحؼؾ ج١ا٠ی ای ٢جْاریٖ ٠ض٨ریث
دا٣فآ٨٠زاف ك اٗؽایف ج٨ا٤١٣غم٦ام آ٣اف١٦ ،چ٤ی ٢اؿح٘ادق ة٧ی ٥٤از ٤٠اةِ ٨٠ز٨د ك کا٦ف
٦ؽی٦ ٥٤ا در ْٗاٝیث٦ام ٠ؼة٨ط ة ٥ارجٛام ة٧ؼقكرم اؿث ٠$یؼک١اٝی.#1376 ،

ضطٍضت ٍ اّویت ثْطُ ٍضی زض آهَظـ ٍ پطٍضـ
یكی از زیؼة٤ایی جؼی٧٣ ٢اد٦ام ج١ا٠ی ز٨ا ِ٠ةكؼم پؾ از ظا٨٣ادق ،آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث٦ .ؼ
ؿا٤٠ ٥ٝاةِ ا٣ـا٣ی ك ٠اٝی ةـیار ُّی١ی ةؼام جْٞی ٟك جؼةیث دا٣فآ٨٠زاف ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار
٠یگیؼد .ای٤ك ٥دا٣فآ٨٠زاف آگا٦ی ٦ا ك ج٨ا٤١٣غی٧ام وؼكرم ةؼام ز٣غگی ازح١اّی را ةیا٨٠ز٣غ ك
در رقغ ك اّحالم زا ٥ْ٠ظ٨د ٠ؤدؼ ةاق٤غ ،از ٟ٧٠جؼی ٢چاٝف ٦ام گؼیتاف گیؼ ُ٣اـ٦ام
آ٨٠زقی د٣یا ،ةعن٨ص ُ٣اـ آ٨٠زقی کك٨ر ٠اؿث.
ارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش  ٥٣ج٧٤ا ة ٥ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ازح١اّی ک١ك ٠یک٤غ،
ةٞك ٥از ًؼی ٙجؼةیث ٣یؼك ا٣ـا٣ی کارآ٠غ ك ظالؽ ٠یج٨ا٣غ ٨٠زب اّحالم کك٨ر گؼدد .از آ٣سایی
ک ٥ا٠ؼكزق دا٣فآ٨٠زاف ّالكق ةؼ ٧٠ارت٦ام پای٣ ٥یاز٤٠غ ٧٠ارت٦ام پیچیغق جؼم ٦ـح٤غ ك
٤٠اةْی ک ٥در اظحیار آ٨٠زش ك پؼكرش ٚؼار ٠یگیؼد٠ ،ضغكد اؿث در ٣حیس ٥ارجٛام ة٧ؼق كرم در
آ٨٠زش ك پؼكرش ةایـحی از ًؼی ٙارجٛام ة٧ؼق كرم در ٠غارس م٨رت گیؼد .اگؼ آ٨٠زش ك
پؼكرش ،جٕییؼات کی٘ی در ٗؼ٤٦گ صاک ٟةؼ زا ٥ْ٠ة٨ز٨د آكرد ،ةغكف قك ٠یج٨ا٣غ از ًؼیٙ
جض٨ؿ در رٗحار ٠ؼدـ ك قك٧٣ ٜاد٦ام ازح١اّی ،پیكؼٗث ٦ام ٚاة٠ ٜالصُ ٥ام در ٣ؼخ رقغ
ة٧ؼق كرم ة٨ز٨د آكرد .اٗؽكف ةؼ ای ،٢اٗؼادم ک ٥دا٣ف ك ٧٠ارت ٘٠یغم ة ٥دؿث ٠یآكر٣غ،
٠یج٨ا٤٣غ ٗؼد ٘٠یغم در زا ٥ْ٠ة ٥ق١ار آی٤غ .اج٨١زش ك پؼكرش ةا ج٨ٛیث ك جضكی ٟؿؼ٠ای٦٥ام
٠ادم ك ا٣ـا٣ی ةؼ رقغ ك ارجٛام ة٧ؼق كرم ؿؼّث ٠ی ةعكغ ١ّ$ادزادق.#1370 ،
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هسل جبهغ ػَاهل ثْجَز ثْطٍُضی ًیطٍی اًؿبًی
ا٨ٝا٣ی  #1380$ةا ةؼرؿی ٠غ٧ٝام ٠عح٨ّ ٖٞا ٜ٠ة٧ؼق كرم ك ةا ج٨ز ٥ة ٥جسارب ٠غیؼیحی ظ٨د،
٠غؿ زا٨ّ ِ٠ا ٜ٠ة٧ت٨د ة٧ؼقكرم ةؼ ٣یؼكم ا٣ـا٣ی را ارائ ٥کؼدق اؿث .جضٛی ٙصاوؼ ةؼاؿاس
٠غؿ ا٨ٝا٣ی ة ٥ةؼرؿی ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٣یؼكما٣ـا٣ی آ٨٠زش ك پؼكرش ق٧ؼؿحاف
آ ٜ٠پؼداظح ٥اؿث ای٨ّ ٢ا ٜ٠قا:ٜ٠
اًگیعقی

یكی از جٕییؼ٦ام ٣گؼقی ةؼام ّٞ١كؼد ،ؿٌش ا٣گیؽش اؿث .ا٣گیؽش را چؼایی ا٣ساـ رٗحار٦ا ك
٣یؽ ّٞث رِٗ ٣یاز٦ام اٗؼاد جْؼیٖ ٠یک٤٤غ .ا٣گیؽش ة٨٤ّ ٥اف رٗحارم جٛٞی ٠یك٨د ک ٥قغت،
ز٧ث گیؼم ك جغاكـ جالش اٗؼاد در ٣ی ٜة ٥یك ٦غؼ را ٨٠رد ٠ضاؿتٚ ٥ؼار ٠ید٦غ .ماصبُ٣ؼاف
اّحٛاد دار٣غ ک ٥اٗؼادةا ا٣گیؽق٠ ،ی ٜةیكحؼم ة ٥صى٨ر در ٠غرؿ ٥داقح ٥ك قؼکث ْٗاؿ جؼم
دار٣غ٠ .یج٨اف ا٣حُار داقث ک ٥اٗؼاد ةا ا٣گیؽق جالش ةیكحؼم را ةؼام رِٗ ٣یاز٦ا ك ةؼآكردق کؼدف
ظ٨اؿح٦٥ا از ظ٨د ٣كاف د٤٦غ.
آهَظـ

چ٤ا٣چ ٥آ٨٠زش ٨٠زب جٕییؼاجی کی٘ی در ٗؼ٤٦گ صاک ٟةؼ زا ٥ْ٠ةاقغ .از ًؼی ٙجض٨ؿ در رٗحار
٠ؼدـ ك قك٧٣ ٜادق٦ام ازح١اّی ٠یج٨ا٣غ .ةی قك پیكؼٗث ٦ام ٚاة٠ ٜالصُ٥ام در ٣ؼخ رقغ
ة٧ؼقكرم ة٨ز٨د آكرد .در ٚـ١ث ؿ٨ـ ٨ّ ٬ا٠ ٜ٠ؤدؼ در جٕییؼات ة٧ؼقكرم ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار
گؼٗح٤غ .جأدیؼم ک ٥آ٨٠زش ةؼ ّ٨ا٨ٗ ٜ٠ؽ دار٣غ را ٨٠رد ٌ٠اٚ ٥ْٝؼار ٠ید٦ی.ٟ
قیَُ ضّجطی

٠غیؼیث ْٗاٝیحی اؿث در ْٚ٨٠یحی ؿاز٠اف یاٗح ٥ةؼام ١٦ا٤٦گی ك ٦غایث ا٨٠ر ةؼام رؿیغف ة٥
٦غؼ٦ام ْ٠ی ٢ک ٥ةؼ دا٣ف٤٦ ،ؼ ك جسؼة ٥ك ٧٠ارت٦ام ٗ٤ی ك ا٣ـا٣ی ك ادراکی ك اظالٚی
ازح١اّی ٠تح٤ی اؿث٨ُ٤٠ .ر از ٠غیؼاف آ٨٠زقی کـا٣یا٣غ ک ٥در جنی ٟگیؼم٦ام آ٨٠زقی ك
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پؼكرقی ٛ٣ف دار٣غ ك رٗحار ّ ٜ١آ٣اف زؼیاف آ٨٠زقی ك پؼكرقی را ٠ـحٛی١اٴ جضث جادیؼ ٚؼار
٠ید٦غ ّ$ال ٥ٚة٤غ.#1376 ،
ذالقیت ٍ ًَآٍضی

ظالٚیث ك ٨٣آكرم یكی از ٦ ٥٘ٝ٨٠ام اؿاؿی ٠ا٣غگارم اؿث ة٣ ٥ض٨م ک٠ ٥یج٨اف گ٘ث ةغكف
ظالٚیث ؿاز٠آف٦ا ٠ضك٨ـ ة٣ ٥اة٨دما٣غ .در د٣یام ا٠ؼكز ک ٥١٦ ٥چیؽ ة ٥قغت در صاؿ جٕییؼ
اؿث ؿاز٠آف٦ا ةؼام ای٤ك ٥ةح٨ا٤٣غ پاؿط ٤٠اؿتی ة٠ ٥ضیي ةغ٤٦غ كارجتاط ظ٨ةی ةا آف ةؼٚؼار
ک٤٤غ ةایغ ٠كا٣یـ٤٠ ٟاؿتی ةؼام ایساد ،پؼكرش ك کارةؼدم کؼدف جٕییؼات ؿاز٠ا٣ی جغارؾ
ةتی٤٤غ ،ا٣ـاف ٠ض٨ر ٦ؼگ ٥٣٨جٕییؼم در ؿاز٠اف ة ٥ق١ار ٠یآیغ ك در ةؼ٣ا ٥٠جٕییؼ ةیكحؼ ج٨ز٥
٨ٌْ٠ؼ ا٣ـاف اؿث .ةؼجؼم ٣ژاد ا٣ـاف ةؼ ؿایؼ صی٨ا٣ات را در چ٤غی ٢م٘ث دا٣ـح ٥ا٣غ ک٥
ٟ٧٠جؼی ٢آف ْٗاٝیث ذ٤٦ی اؿث ک ٥ا٣ـاف ٠یج٨ا٣غ ة ٥كؿی ٥ٞآف ٠ضیي ظ٨د را جٕییؼ د٦غ ك آف
را ةؼام ادا ٥٠ز٣غگی ظ٨د ٤٠اؿب ؿازد٠ ،غرؿ ٥ةایغ  ٥٣٨١٣ک٨چكی از زا ٥ْ٠ام ةاقغ ک ٥در آف
دا٣فآ٨٠زاف ةا ٠ـائ٠ ٜعح ٖٞز٣غگی آق٤ا ٠یق٣٨غ جا ةح٨ا٤٣غ ٠ككالت ظ٨د را ص١٣ ٜای٤غ .در
ز٧اف ا٠ؼكز ٛٗ٨٠یث از آف اٗؼاد ك ز٨اْ٠ی اؿث ک ٥ظالؽ ا٣غ .ة٤اةؼای ٢رؿاٝث آ٨٠زش ك پؼكرش
ایساد ج٨ا٤١٣غم ظالٚیث در دا٣فآ٨٠زاف اؿث١ْٞ٠ .اف٠ ،غیؼاف كز ٨ؿاز٠ا٣ی كج١ا٠ی ّ٤امؼم
ک ٥در ٠ضیي آ٨٠زقی دظاٝث دار٣غ در ایساد ظالٚیث  ٨٠دؼ٣غ٠ .ضح٨ام آ٨٠زقی ة٨٤ّ ٥اف ٠ض٨ر
ْٗاٝیث٦ام  ْٟٞ٠ك قاگؼد در ؿیـح٦ٟام آ٨٠زقی کك٨ر ایؼاف ک ٥ة ٥م٨رت ٠ح١ؼکؽ ّٜ١
٠ی١٣ایغ جادیؼ ةـؽایی در ایساد ظالٚیث دارد .اگؼ ةا اؿح٤اد ةُ٣ ٥ؼ ژاف پیاژق٦ ،غؼ امٞی آ٨٠زش
ك پؼكرش را آٗؼی٤ف ك ة ٥كیژق آٗؼی٤ف ا٣ـآف٦ام ج٨ا٣ا ة ٥ا٣ساـ دادف کار٦ام  ٨٣كا٣ـآف٦ایی
ظالؽ ك  ٨٣آٗؼی ٢كکاقٖ ةغا٣ی ،ٟكَی٘ ٥ك رؿاٝث ؿاز٠اف٦ام آ٨٠زش ك پؼكرش ك از ز٥ٞ١
٠ساٝؾ ای ٢اؿث ک ٥ةا ة ٥کارگ١ارم ٠غیؼاف ٠تحكؼ ك ٨٣آكر ك ارائً ٥ؼح٦ام زغیغ ك ركش٦ام
 ،٨٣ز٠ی ٥٤ةؼكز ای ٢كیژگی٦ام آد٠ی را در ١ْٞ٠اف ك دا٣فآ٨٠زاف ٗؼا ٟ٦آكر٣غ .ك ٗىام ٠غرؿ ٥را
ةٗ ٥ىام ظالؽ٠ ،تحكؼ ،ركح اٗؽا ك ادؼةعف جتغی ٜک٤٤غ ،ة٨ً ٥ر کٞی ،ةؼ٣ا٥٠ریؽم در ج١اـ
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ؿٌ٨ح ٠غیؼیث ة ٥ظن٨ص ٠غیؼیث آ٨٠زقی٠ ،ـحٞؽـ داقح ٢ا٣غیك ٥ظالؽ ارائ ٥اةحكارات زغیغ،
كرزیغگی ك ٧٠ارت ة ٥کارةؼدف ٤٠اةِ ك ّ٨ا٠ ٜ٠حْغد اؿث .ظالٚیث در ؿؼاؿؼ جاریط ةكؼ صایؽ
ا١٦یث ة٨دق اؿث كٝی ا٠ؼكز دالی ٜا١٦یث ظالٚیث ك گػقح ٥دارام ج٘اكت٦ام ٚاة٠ ٜالصُ٥ام
اؿث ك ظالٚیث  ٥٣یك دا٣ف جسٞ١ی ک ٥مؼٗا نیك ٣یاز ٥٣ ،ج٧٤ا یك وؼكرت ةٞك ٥قؼط ةٛاؿث.
دٝی ٜكاوش ای ٢ا٠ؼ ؿؼّث پؼ قحاب جٕییؼات در  ٥١٦ز٠ی ٥٤اؿث .ک ٥ظ٨د ٣حیس ٥ظالٚیث ك ٨٣
آكرم اؿث .یكی از ّ٨ا ٜ٠پیچیغگی ٌ٠ا ٥ْٝظالٚیث ٠ا٦یث ٠یا ٥٣رقح٥ام آف اؿث٦ .یچ رقح٥
ك گؼایكی ١٣یج٨ا٣غ ٌٛٞ٠ان ظالٚیث را ص٨زقام ٠عحل ظ٨د ةغا٣غ .در کٞی ٥رقح٦٥ا ص٨زق ٌ٠ا٥ْٝ
ك کارةؼد ظالٚیث كز٨د دارد ٗ$ؼكٔی راد#1377 ،

پیكیٌِ تحقیق
زکی  #1390$جضٛیٛی جضث ّ٨٤اف "ةؼرؿی زا ٥ْ٠ق٤اظحی ة٧ؼقكرم ٣یؼكم ا٣ـا٣ی در آ٨٠زش
ك پؼكرش ق٧ؼ ام٘٧اف " ا٣ساـ دادق اؿث .اگؼ چ ٥ج٘اكت ٤ْ٠ادارم در ٠یؽاف ة٧ؼقكرم ةی٢
١ْٞ٠اف ٠ؼد ك زف ،ة١ْٞ٠ ِ٘٣ ٥اف زف ٠كا٦غق قغق ،كٝیك ٢ج٘اكت ٤ْ٠ادارم در ةی ٢ؿٌ٨ح
٠عح ٖٞجضنیالت ١ْٞ٠اف ك ١٦چ٤ی ٢ةی٨٣ ٢اصی پ٤رگا ٥٣آ٨٠زقی ق٧ؼ ام٘٧اف ٠كا٦غق ٣كغق
اؿث.
ٗؼ٣یا ك قساّی  #1389$جضٛیٛی جضث ّ٨٤اف "ةؼرؿی راةٌ ٥ةی ٢کی٘یث ز٣غگی کارم
٠غیؼاف ةا ة٧ؼقكرم آ٣اف در ٠غارس ق٧ؼؿحاف ؿؼدقث" ا٣ساـ دادقا٣غ .زا ٥ْ٠آ٠ارم قا ٜ٠کٞی٥
٠غیؼاف ٠غارس ق٧ؼؿحاف ؿؼدقث ٠یةاقغ٣ .حایر آز٨٠ف٦ام آ٠ارم ٣كاف داد ک ٥ةی ٢ص٨ٛؽ ك
٠ؽایاٗ ،ؼمح٧ام ٠ـح١ؼ یادگیؼم ،د٨٠کؼاؿی در ؿاز٠اف٠ ،كارکث در جن١یٟگیؼمً ،ؼح قٕٜ
ك ٗىام کارم ةا ة٧ؼق كرم ٠غیؼاف راةٌ٤ْ٠ ٥ادار كز٨د دارد.
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ک٨كی٤حا ٨٣ك ١٦كاراف  #2012$جضٛیٛی جضث ّ٨٤اف " ة٧ؼقكرم ٠غارس ایحاٝیا :یك جضٞیٜ
جنادٗی ٠ؼزم" ا٣ساـ دادقا٣غ٣ .حایر ٣كاف ٠ید٤٦غ ک٠ ٥غارس ٨٠ز٨د در ز٠ی٦٥٤ام اٚحنادم-
ازح١اّی ٤٠اؿبجؼ ّٞ١كؼد ك ة٧ؼقكرم ة٧حؼم داقح ،٥ة٤اةؼای٠ ٢غارس ٨٠ز٨د در ٨٣اصی ز٨٤ةی
ؿٌش ة٧ؼقكرم ک١حؼم ٣ـتث ة٠ ٥غارس ةعك٧ام ق١اٝی ك ٠ؼکؽم ایحاٝیا داقح٥ا٣غ.
٠یؽاال ك ١٦كاراف  #2010$جضٛیٛی جضث ّ٨٤اف" ة٧ؼقكرم جك٤یكی ٠غارس در قیٞی" ا٣ساـ
دادقا٣غ٨ٗ .ایغ ك ٠ضغكدیح٧ام ٦ؼکغاـ از ای ٢جك٤یك٧ا در ً٨ؿ جضٛی٨٠ ٙرد ةؼؿی ٚؼار گؼٗح ٥ك
٣حایر جسؽی ٥ك جضٞی ٜدادق٦ا از ٠ 2000غرؿ ٥در قیٞی ةؼام ؿیـح٦ ٟام آ٨٠زقی ٨٠رد
اؿح٘ادق كا٠ ِٚیق٣٨غ.

اّساف تحقیق
 ٖ٦کٞی :ةؼرؿی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ.ٜ٠
ا٦غاؼ كیژق:
ةؼرؿی ةْغ ا٣گیؽقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی.
ةؼرؿی ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی.
ةؼرؿی ةْغ قی٨ق ر٦تؼم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی.
ةؼرؿی ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی.
فطضیِّبی تحقیق

ٗؼوی ٥امٞی٠ :ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ ٜ٠ادؼةعف ٠یةاقغ.
ٗؼوی٦٥ام كیژق:
ةْغ ا٣گیؽقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
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ةْغ قی٨ق ر٦تؼم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.

ضٍـ تحقیق پػٍّف
پژك٦ف صاوؼ از ُ٣ؼ ٦غؼ «کارةؼدم@ از ُ٣ؼ ركش «ج٨می٘ی@٨٣ ،ع «ز٠ی٥٤یاةی@ ،ز٠اف
«ٌْٛ٠ی@ ك ْٚ٨٠یث «٠یغا٣ی@ ٠یةاقغ زا٥ْ٠آ٠ارم در ای ٢جضٛی ٙدر ةؼگیؼ٣غق ٠ؼةیاف پیف-
دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ ٜ٠جْغاد ٘٣ 175ؼ ٠یةاقغ .ک ٥ةؼاؿاس ركش ٥٣٨١٣گیؼم جنادٗی ًت٥ٛام
ك ةا اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد ٘٣ 99ؼ ة٨٤ّ ٥اف  ٥٣٨١٣ا٣حعاب قغ٣غ .اةؽار گؼد-
آكرم دادق٦ا قا ٜ٠پؼؿك٤ا٠ ٥٠ضٙٛؿاظح ٥ة٧ؼقكرم ةا  20گ٨ی٠ ٥یةاقغ.
ؿؤاالت پؼؿك٤ا ٥٠ةؼاؿاس ًیٖ پ٤ر گؽی٥٤ام ٝیكؼت ةا ؿٌ٨ح پاؿط ظیٞیزیاد ،زیاد،
٠ح٨ؿي ،ک ٟك ظیٞیک ٟجغكی ٢قغق اؿث ك ١٣ؼقگػارم آف ة ٥جؼجیب ظیٞیزیاد ة ٥ظیٞیک ٟاز 5
جا  1ة٨دق اؿث.
پؼؿك٤ا ٥٠صاوؼ ةؼ اؿاس پؼؿك٤ا ٥٠ا٨ٝا٣ی پایایی ٨٠ #α ;0/79$رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح ٥قغق
اؿث ةؼام جْیی ٢ركایی جضٛی ،ٙاز ُ٣ؼات ك را١٤٦ایی اؿاجیغ ٠حعنل اؿح٘ادق گؼدیغ .ك در
٠س٨١ع اة٧ا٠ات قكٞی ك ٠ضح٨ایی آف ةؼًؼؼ گؼدیغ ك در ٧٣ایث ٨٠رد جأییغقاف ٚؼار گؼٗث ک٥
ای ٢ا٠ؼ ةیا٣گؼ ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی پؼؿك٤ا٠ ٥٠یةاقغ.
ة٨ُ٤٠ ٥ر جْیی ٢پایایی جضٛیٚ ،ٙت ٜاز ج٨زیِ ٧٣ایی پؼؿك٤ا ،٥٠جْغادم پؼؿك٤ا ٥٠ة٨٤ّ ٥اف
آز٠ایكی ٥٣٨١٣ام ة ٥صس٘٣ 30 ٟؼ از ٠ؼةیاف ٨٠رد ٌ٠ا ،٥ْٝج٨زیِ ك ةْغ از ز ِ١آكرم پؼؿك٤ا-٥٠
٦ا ةا ٠ضاؿت ٥آ٘ٝام کؼك٣تاخ ،پایایی آف ٠كعل گؼدد .وؼیب آ٘ٝام کؼك٣تاخ ٠ضاؿت ٥قغق ةؼام
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ک ٜپؼؿك٤ا ٥٠ةؼاةؼ ةا ٠ #α ;0/ 81$یةاقغ .ة٤اةؼای ٢ةاج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥وؼیب آ٘ٝام ٠ضاؿت ٥قغق
ةیكحؼ از  0/ 70اؿث ٠یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث پؼؿك٤ا ٥٠از پایایی ٚاةٚ ٜتٝ٨ی ةؼظ٨ردار اؿث.
ةؼام جسؽی ٥ك جضٞی ٜدادق٦ا از آز٨٠ف tجك ٥٣٨١٣ام اؿح٘ادق گؼدیغ.
يبفتِّبی تحقیق

فطضیِ اٍل :ةْغ ا٣گیؽقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
جسٍل  :1آظهَى  tتک ًوًَِای ثطای ثطضؾی ثؼس اًگیػقی

قاظل

تt

فt

T

Sig

df

آ٨٠زش ك پؼكرش آٜ٠
٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی

26/73

3/34

25

0/000

98

ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ا ٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق #26/73$
ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠ #25$یةاقغ ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم  #α;0/000$در ؿٌش-
اً١ی٤اف  "95ك  #α;0/05$ك درز ٥آزادم ٠ #df =98$یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث ادؼةعكی
ةْغا٣گیژقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.
فطضیِ زٍم :ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
جسٍل  :2آظهَى  tتک ًوًَِای ثطای ثطضؾی ثؼس آهَظقی

قاظل

تt

فt

T

df

Sig

آ٨٠زش ك پؼكرش آٜ٠
٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی

www.SID.ir

21/03

20

2/39

98

0/001

Archive of SID

| 284

ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ا ٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق #21/73$
ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠ #20$یةاقغ ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم  #α;0/001$در ؿٌش-
اً١ی٤اف  "95ك  #α;0/05$ك درز ٥آزادم ٠ #df =98$یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث ادؼةعكی
ةْغآ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.

فطضیِ ؾَم :ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ادؼةعف ٠یةاقغ.
جسٍل  :3آظهَى  tتک ًوًَِای ثطای ثطضؾی ثؼس ذالقیت ٍ ًَآٍضی

قاظل آ٨٠زش ك
پؼكرش آٜ٠
٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی

تt

فt

T

df

Sig

22/06

20

4/04

98

0/ 002

ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ا ٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق #22/06$
ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠ #20$یةاقغ ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم  #α;0/002$در ؿٌش-
اً١ی٤اف  "95ك  #α;0/05$ك درز ٥آزادم ٠ #df =98$یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث از دیغگاق ٠غیؼاف
٠غارس ٠ح٨ؿٌ ٥اكؿ ك دكـ ادؼةعكی ةْغظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٣یؼكم ا٣ـا٣ی آ٨٠زش ك پؼكرش
٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.
فطضیِ چْبضم :ةْغ قی٨ق ر٦تؼم در ٣یؼكما٣ـا٣ی آ٨٠زش ك پؼكرش ادؼةعف ٠یةاقغ.
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جسٍل  :4آظهَى  tتک ًوًَِای ثطای ثطضؾی ثؼس قیَُ ضّجطی

قاظل
آ٨٠زش ك پؼكرش آٜ٠
٣یؼكما٣ـا٣ی

تt

فt

T

df

Sig

36/19

35

2/12

98

0/001

ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ا ٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق #36/19$
ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠ #35$یةاقغ .ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم  #α;0/001$در ؿٌش-
اً١ی٤اف  "95ك  #α;0/05$ك درز ٥آزادم ٠ #df =98$یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث ادؼةعكی ةْغقی٨ق
ر٦تؼم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.
فطضیِ انلی٠ :ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ ٜ٠ادؼةعف
٠یةاقغ.
جسٍل  :5آظهَى  tتک ًوًَِای ثطای ثطضؾی هَلفِّبی ثْطٍضی

قاظل
آ٨٠زش ك پؼكرش آٜ٠
٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی

تt

/19
102

فt

T

df

Sig

100

2/97

98

0/000

ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ا ٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق #102/19$
ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠ #100$یةاقغ .ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ؿٌش ٤ْ٠ادارم  #α;0/000$در ؿٌش-
اً١ی٤اف  "95ك  #α;0/05$ك درز ٥آزادم ٠ #df =98$یج٨اف ٣حیس ٥گؼٗث ادؼةعكی ٠ؤ٦٥٘ٝام
ة٧ؼقكرم در ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث.
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ثحث ٍ ًتیجِگیطی
یاٗح٦٥ا جضٛی ٙصاکی از آف اؿث ةا ٛ٠ایـ٠ ٥یا٣گی٦٢ام $جسؼةی ك ُ٣ؼم٦٥٘ٝ٨٠ #ام ة٧ؼقكرم
٠یج٨اف ٠الصُ٨١٣ ٥د ٠یؽاف ٠یا٣گی ٢جسؼةی ة ٥دؿث آ٠غق ةیكحؼ از ٠یا٣گیُ٣ ٢ؼم ٠یةاقغ.
ة٤اةؼای ٢از ٝضاظ آ٠ارم كوْیث ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم $ا٣گیؽش ،آ٨٠زش ،ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك
قی٨ق ر٦تؼم #از دیغگاق ٠ؼةیاف پیفدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٤٠ ٜ٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث .ک ٥ای٢
ا٠ؼ ةیافگؼ ارزش ك ا١٦یث ة٧ؼقكرم در زا٨٠ ٥ْ٠رد ُ٣ؼ ٠یةاقغ ،ة٤اةؼای ٢یاٗح٦٥ام ة ٥دؿث
آ٠ادق ةا ٣حایر جضٛیٛات ا٣ساـ قغق زکی  #1390$ک٣ ٥كاف داد ج١ا٠ی ٠ؤ٦٥٘ٝام ة٧ؼقكرم از
ارزش ةاالیی ةؼظ٨ردار ٦ـح٤غ .ك ٣حایر ٠یؽاال ك ١٦كاراف  #2010$ک ٥ة٨٤ّ ٥اف َؼٗیث ٠غارس
در جٝ٨یغ ٠اکؽی ٟ١ةؼكف داد ٛٗ٨٠$یث جضنیٞی #ةا داقح ٢ک١یث دركف داد٦ایی ک ٥آف٦ا از آف
اؿح٘ادق ٠یک٤٤غ ،جْؼیٖقغق اؿث٨ٗ .ایغ ك ٠ضغكدیح٧ام ٦ؼکغاـ از ای ٢جك٤یك٧ا در ً٨ؿ جضٛیٙ
٨٠رد ةؼؿی ٚؼار گؼٗح ٥ك ٣حایر جسؽی ٥ك جضٞی ٜدادق٦ا از ٠ 2000غرؿ ٥در قیٞی ةؼام ؿیـحٟ
٦ام آ٨٠زقی ٨٠رد اؿح٘ادق كا٠ ِٚیق٣٨غ .ك ١٦چ٤ی ٢ةا ٣حایر ة ٥دؿث آ٠غق از جضٛی ٙک٨ای٤حا٨٣
ك ١٦كاراف  #2012$ک٠ ٥غارس ٨٠ز٨د در ز٠ی٦٥٤ام اٚحنادم-ازح١اّی ٤٠اؿبجؼ ّٞ١كؼد ك
ة٧ؼقكرم ة٧حؼم داقح ،٥ة٤اةؼای٠ ٢غارس ٨٠ز٨د در ٨٣اصی ز٨٤ةی ؿٌش ة٧ؼقكرم ک١حؼم ٣ـتث
ة٠ ٥غارس ةعك٧ام ق١اٝی ك ٠ؼکؽم ایحاٝیا داقح٥ا٣غ ١٦ع٨ا٣ی دارد.
پیك٧٤اد ٠یق٨د ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤ك ٥دیؼ ز٠ا٣ی از ةكارگیؼم قی٨ق٦ام ارجٛام کی٘یث ك ة٧ؼق
كرم در م٤ایِ ك ةعف٦ام اٚحنادم ١٣ی گػردٛٗ٨٠ .یث ای ٢را٦كار٦ا در رقغ ك ج٨ؿْ٥
اٚحنادم ،ماصبُ٣ؼاف را ةؼ آف داقث جا آف٦ا را در ة٤یادمجؼی٧٣ ٢اد اٚحنادم ازح١اّی یْ٤ی
آ٨٠زش ك پؼكرش ةیاز٠ای٤غ ك مغ اٝتح ٥ة ٥کارگیؼم قی٨ق٦ام ارجٛام ة٧ؼقكرم در ُ٣اـ٦ام
آ٨٠زقی ٣یؽ ٛٗ٨٠یث آ٠یؽ ة٨دق اؿث .ة٨ً ٥رم ک١٦ ٥گاف ْ٠حٛغ٣غ کك٨ر٦ام پیكگاـ در رقغ ك
ج٨ؿْ ٥اٚحنادم ازح١اّی ٠ـیؼم زؽ ارجٛام کی٘یث ك ة٧ؼقكرم در آ٨٠زش ك پؼكرش را
پی٨١د٣غ .ة٤اةؼای ٢اؿح٘ادق از ٗ٨ایغ صام ٜاز ارجٛام ة٧ؼقكرم ٛ٣ف ةـیار ١٧٠ی در رقغ ك ج٨ؿْ٥
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اٚحنادم ازح١اّی کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف دارد .کك٨ر ٠ا ٣یؽ ک ٥در ز٧ث اٚحناد دا٣ایی ٠ض٨ر
صؼکث ٠یک٤غ ك ج١ا٠ی جالش ظ٨د را ةؼام اٗؽایف ؿؼ٠ای٦٥ام ا٣ـا٣ی ةكار ٠یگیؼد چارق ام
زؽ ارجٛام ة٧ؼقكرم در ؿٌ٨ح گ٣٨اگ٨ف ة ٥كیژق آ٨٠زش ك پؼكرش در  ٌِٛ٠پیفدةـحا٣ی ٣غارد.
ةٌ٨رم ک٣ ٥حایر جضٛی ٙصاوؼ ٣یؽ ةیا٣گؼ ای ٢ا٠ؼ ٠یةاقغ.
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