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 زثؿتبًی قْطؾتبى آهلهطثیبى پیف ٍضی زضّبی ثْطُثطضؾی هؤلفِ

 ٨٣یـ٤غگاف:٣اـ 

 2ریضا٥٣ کیاك  1رٚی٥ آ٤٦گؼ
 

 چکیسُ

دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف كرم در ٠ؼةیاف پیف٦ام ة٧ؼقجضٛیٙ صاوؼ ةا ٦غؼ ةؼرؿی ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ

آ٠ارم زا٥ْ٠ .یاةی ا٣حعاب قغركش جضٛیٙ در ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ج٨می٘ی از ٨٣ع ز٠ی٥٤ .آ٠ٜ ا٣ساـ قغ

-ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ة٨دق ک٥ ةؼاؿاس ركش ٥٣٨١٣ دةـحا٣ی٣٘ؼ از ٠ؼةیاف پیف 175جضٛیٙ، ة٥ جْغاد 

٣٘ؼ ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣  99ام ك ةا اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد گیؼم جنادٗی ًت٥ٛ

٣حیس٥  .ام اؿح٘ادق گؼدیغیك ٥٣٨١٣ ٦tا از آز٨٠ف ةؼام جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق .ا٣حعاب قغ٣غ

ِ قغق اؿث ك ة٥ پژك٦ف  ٦ام ٗؼوی٥پژك٦ف ةیا٣گؼ ای٢ ٠ٌٞب اؿث ک٥ ج١اـ  ٨٠رد جاییغ كٚا

كرم $ا٣گیؽقی، آ٨٠زقی، ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك قی٨ق ٦ام ة٧ؼقّتارت دیگؼ ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ

 .دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ از ٝضاظ آ٠ارم ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿثر٦تؼم# در ٠ؼةیاف پیف

 اًگیعقی، آهَظقی، ذالقیت ٍ ًَآٍضی ٍ ،ٍضیّبی ثْطُّبی کلیسی: هَلفٍِاغُ

 قیَُ ضّجطی
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 آ٨٠زگار، کارق٤اس ارقغ جضٛیٛات آ٨٠زقی.  2
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 هقسهِ

حنادم ا٣ـ ٜ از ٤٠اةِ در دؿحؼس ٨١٦ارق در ای٢ ز٧ث ة٨دق ک٥ ةا اؿح٘ادق ٦ا آفجالش ٚا م صغٚا

اظحؼاّات ك اةغاّات ةكؼ از اةحغایی جؼی٢ اةؽار کار در اّنار  .ظ٨د، صغاکذؼ ٣حیس٥ را ة٥ ١ّٜ آكرد

اگؼ ٤٠تِ را ة٥  .ج١ایٜ ة٨دق اؿثةغكم گؼٗح٥ جا پیچیغق جؼی٢ جس٧یؽات ا٠ؼكزم ٠حادؼ از ١٦ی٢ 

ام در رِٗ یكی از ٣یاز٦ام ةكؼم ٨٠دؼ ٠ی اٗحغ در ٣ُؼ ةگیؼیٟ ةـ٨٧ٝث ٨٧٘٠ـ ٦ؼآف چ٥ ة٥ گ٥٣٨

٠ح٨ز٥ درؾ ای٢ ٤ْ٠ا ظ٨ا٦یٟ قغ ک٥ ٤٠اةِ در ّی٢ گـحؼدگی ك ج٨٤ع، از كیؽگی ٠ضغكدیث ك 

ؽكدق ٠ی ٦ا آف٣یؽ ةؼ كؿْث  در ٠ٛاةٜ ٣یاز٦ام ةكؼ ٣ا٠ضغكد٣غ ك ٦ؼ آی٥٤ .ک١یاةی ةؼظ٨ردار٣غ -ٗا

از ای٢ رك ةـیار ٧٠ٟ اؿث ک٥ ةكؼ ةح٨ا٣غ ٤٠اةِ ک١حؼم را ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار د٦غ ك ٣یاز٦ام  .ق٨د

ا١٦یث ای٢ ٤ْ٠ا  .زیادجؼم از ظ٨د را ةؼًؼؼ ١٣ایغ یا ٣یاز٦ام داةحی را ةا ٤٠اةِ ک١حؼ پاؿعگ٨ ةاقغ

قح٥ ٦ام دكر ة٥ ؿ١ث ة٧ؼق ةؼدارم ة٧ی٥٤ از ک٨قك٧ام ا٣غیك٤١غا٥٣ ك ظالٚاف ٦ی آد٠ی را از گػ

 .#١ّ1375اد زادق، دار٣غ $٤٠اةِ ؿ٨ؽ دادق ك ةـیارم از جضٛیٛات ٨ّٞـ ٣یؽ درچ٤ی٢ ٠ـیؼم ٚؼار 

آ٨٠زش ك پؼكرش از ارکاف ٧٠ٟ پیكؼٗث کك٨ر ٦اؿث چؼا ک٥ پای٥ ٦ا ك ریك٥ ٦ام جْٞیٟ ك 

٥ ؿكا٣غار ج٨ؿ٥ْ ك جؼٚی زا٥ْ٠ جؼةیث ٣یؼكم ا٣ـاف ظالؽ، آ٨٠زش دیغق ك ٠ـئ٨ٝیث پػیؼ ک

ز٨ا٣ی ز١ْیث ك رقغ ةاالم آف در د٥٦  .ق٨د ٠ی٦ـح٤غ از اةحغا در ای٢ دؿحگاق قا٨ٝدق ریؽم 

ؽكدق ك دؿحگاق امٞی جْٞیٟ ك جؼةیث را آ٨٠ز دا٣ف٦ام گػقح٥، ةؼ جْغاد ك ٣ـتث ز١ْیث  م ٗا

٨دز٥ کك٨ر ك جْغاد ةا كز٨د اظحناص درمغ زیادم از ة .گـحؼدق، ُّیٟ ك پؼصسٟ ؿاظح٥ اؿث

ا٣ت٨ق ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ای٢ كزارجعا٥٣، ةیگ١اف ای٢ دؿحگاق یكی از پؼ٠ككٞحؼی٢ ك پؼ٠ك٥ٕٞ جؼی٢ 

در زایی ک٥ ک١ت٨د٦ا ك ٣ارؿایی ٦ام ای٢ دؿحگاق از ٣ُؼ ٗىا٦ام  .ازؽاء زا٥ْ٠ ٣یؽ ٠یتاقغ

ار ك ٠ضـ٨س ٗیؽیكی، ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی، ٤٠اةِ ٠اٝی، ا٠كا٣ات آز٠ایكگا٦ی ك ک١ك آ٨٠زقی ك آقك

ة٨دق ك جسؼة٥ ٣یؽ جاک٨٤ف ٣كاف دادق ک٥ رِٗ کا٠ٜ ای٢ ٠ْىالت صغاٜٚ در ک٨جا١٦غت دكر از 
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جاکیغ  ةاقغ ٠یا٣حُار اؿث، ةـیار ةساؿث ک٥ ةؼ اؿح٘ادق ة٧ی٥٤ ك کارآ٠غجؼ از آ٣چ٥ در اظحیار 

 .#2005، 1رافجایٞؼ ك ١٦كاآ٠غ $گؼدد جا قایغ از ای٢ زاكی٥ ة٥ ج٨اف ةؼ ٠ككالت ة٨ٌر ٣ـتی ٗائٙ 

 

 ثیبى هؿإلِ

جؼی٢ ٧٣اد٦ام ج١ا٠ی ز٨ا٠ِ ةكؼم پؾ از ظا٨٣ادق، آ٨٠زش ك پؼكرش ا٠ؼكزق یكی از زیؼة٤ایی

اف ٨٠رد اؿح٘ادق آ٨٠ز دا٣ف٦ؼؿا٥ٝ ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ك ٠اٝی ةـیار ُّی١ی ةؼام جْٞیٟ ك جؼةیث  .اؿث

ةؼام ز٣غگی ازح١اّی را ٦ا ك ج٨ا٤١٣غی٧ام وؼكرم اف آگا٦یآ٨٠ز دا٣فای٤ك٥  .گیؼدٚؼار ٠ی

 ٦ام ٣ُاـچاٝك٧ام گؼیتا٣گیؼ  جؼی٢ ٧٠ٟةیا٨٠ز٣غ ك در رقغ ك اّحالم زا٥ْ٠ ظ٨د ٨٠دؼ ةاق٤غ، از 

 #٠1376یؼک١اٝی، ةاقغ $آ٨٠زقی د٣یا، ة٥ ظن٨ص ٣ُاـ آ٨٠زقی کك٨ر ٠ا ٠ی

، ک٤غ ٠یارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ٥٣ ج٧٤ا ة٥ ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ازح١اّی ک١ك  

ؽكف ةؼ  .ج٨ا٣غ ٨٠زب اّحالم کك٨ر گؼددٞك٥ از ًؼیٙ جؼةیث ٣یؼكم ا٣ـا٣ی کارآ٠غ ك ظالؽ ٠یة ٗا

ؼادم ک٥ دا٣ف ك ٧٠ارت ٠٘یغم ة٥ دؿث ٠ی ج٨ا٤٣غ ٗؼد ٠٘یغم در زا٥ْ٠ ة٥ آكر٣غ، ٠یای٢ ٗا

٦ام ٠ادم ك ا٣ـا٣ی ةؼ رقغ ك ارجٛام آ٨٠زش ك پؼكرش ةا ج٨ٛیث ك جضكیٟ ؿؼ٠ای٥ .ق١ار آی٤غ

 .#١ّ1375اد زادق، ةعكغ $كرم ؿؼّث ٠یة٧ؼق

در  .ک٤غآ٨٠زش ك پؼكرش یك ٗؼآی٤غ ازح١اّی اؿث ك در زا٥ْ٠ ٣ٛف ١٧٠ی را ای٘ا ٠ی

٦ام اف جْٞیٟ ك جؼةیث ٗؼز٣غاف ك دادف آ٨٠زشآ٨٠ز دا٣ف٦ام اكٝیام گػقح٥ یكی از ٣ٛف

كرم كاژق ة٧ؼق .دظاٝث کؼد٣غجغریر دكٝث ٦ا در ای٢ ا٠ؼ  ا٠ا در ؿغق اظیؼ ة٥ .ة٥ آ٣اف ة٨د ام صؼ٥ٗ

ؼاد ك  -، كاصغ٦ام ؿاز٠ا٣ی، م٤ایِ ك ٠ٜٞ ٠عحٖٞ ٠ْا٣ی ٠ح٘اكجی دارد ك ةا قاظل٦ا گؼكقةؼام ٗا

 .#1389ق٨د $کا١َی، ٦ام ٠عحٞ٘ی جْؼیٖ ٠ی

٣ُؼات ٠ح٘اكجی كز٨د دارد ك ٦ؼ یك از  ٣یؼكم ا٣ـا٣ی رمكة٧ؼق ٧ت٨دجْیی٢ ٨ّا٠ٜ ة امؼة 

غ ك ة٥ ٨ًر از١اؿ ا٨ّ٣ا٠ٞی را ة٥ ٨٤ّاف ّا٠ٜ ٠ؤدؼ ٠كعل کؼدق ٣ُؼاف ماصبدا٣ك٤١غاف ك 

                                                           
1 Taylor, S.Shanon 
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٨ّا٠ٞی چ٨ف آ٨٠زش ٠ـح١ؼ، ارجٛاء ا٣گیؽش ٠یاف کارک٤اف ةؼام کار ة٧حؼ ك ةیكحؼ، ایساد ز٠ی٥٤ 

ک٥ ٣ٛف صـاس ك  ةیكحؼج٨ٝیغ، کارایی ام قی٨ق ر٦تؼم ةؼ ٦ام ٤٠اؿب ة٨ٌر اةحكار ك ظالٚیث،

ؿٌش  ة٧ت٨دی٢ رقح٥ جٛؼیتان در ای٢ ةاب اج٘اؽ ٣ُؼ دار٣غ ک٥ ةؼام كٝی ج١اـ ٠ؤٝ٘اف ا .کٞیغم دار٣غ

رم را ك٤٤غ ک٥ ارجٛاء ة٧ؼقک٨اف ارائ٥ ٨١٣د ةٞك٥ ٨٤ّاف ٠یجرم ج٧٤ا یك ّٞث ظامی را ١٣یكة٧ؼق

#، 1380$ یا٨ٝا٣جضٛیٙ صاوؼ ةؼاؿاس ٠غؿ زا٠ِ  .ةایغ ٨ْٞ٠ؿ جؼکیتی از ٨ّا٠ٜ گ٣٨اگ٨ف دا٣ـث

 .، ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك قی٨ق ر٦تؼم را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادق اؿث٨ّا٠ٜ ا٣گیؽقی، آ٨٠زقی

كرم در ٦ام ة٧ؼقة٤اةؼای٢ ٠ضٛٙ در جضٛیٙ صاوؼ درمغد ةؼرؿی ٠یؽاف ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ 

 .ةاقغدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ٠ی٠ؼةیاف پیف

 

 ضطٍضت ٍ اّویت تحقیق

ام ا١٦یث ك زایگاق كیژق ٦ام آ٨٠زقی کك٨ر٦ام ٠عحٖٞ ازكرم در ٣ُاـا٠ؼكزق ارجٛام ة٧ؼق

ا٦غاؼ ك  .ق٨د ٠یك ای٢ ٣یاز در آ٨٠زش ك پؼكرش کك٨ر ٠ا ٣یؽ ة٥ ظ٨ةی اصـاس  .ةؼظ٨ردار اؿث

ةؼ٣ا٥٠ ٦ام کك٨ر در ز٧ث رقغ ك ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ك ازح١اّی، ارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك 

غگاق ٗكؼم دا٣ـث ج٨اف یك دیكرم را ٠یة٧ؼق پؼكرش وؼكرجی ازح٤اب ٣اپػیؼ اؿث در ای٢ ةی٢

ج٨اف ة٧ؼق كرم را ٠ؼجتي ة٥ ّتارت دیگؼ ٠ی .ک٥ ٨١٦ارق ؿْی در ة٧ت٨د ٠ـح١ؼ كوِ ٨٠ز٨د دارد

٨ًر ک٥ ج٨ؿ٥ْ ٗؼای٤غم جغریسی رك ة٥ ز٨ٞ ك در صغ ة٧ت٨د كوِ ٨٠ز٨د  ةا ج٨ؿ٥ْ دا٣ـث ١٦اف

سی ك گا٠ی ة٥ ج٨ؿ٥ْ، ٗؼای٤غم جغری ٦ام قاظلكرم را ٣یؽ ة٥ ٨٤ّاف یكی از  ة٧ؼق ج٨اف ٠یاؿث، 

 .#٨٣1377ةعث ك ١٦كاراف، ٨١٣د $پیف ٝضاظ 

در ٤ْ٠ام كؿیِ جؼ آ٨٠زش ك پؼكرش ٠كا٣یؽـ رؿ١ی زا٥ْ٠ ةؼام صٍ٘ ك ا٣حٛاؿ ٗؼ٤٦گ  

د٦غ ك ٦ام زغیغ ا٣حٛاؿ ٠یآ٨٠زش ك پؼكرش از ًؼٗی ارزق٧ام ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ را ة٥ ٣ـٜ .اؿث

ک٤غ ك از ًؼؼ دیگؼ در ز٧ث جٕییؼ آ٣اف ةؼاؿاس ٠ْیار٦ام ٗؼ٤٦گی ك اظالٚی جؼةیث ٠ی
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٨٣آكرم، ةا ایساد ز٠ی٥٤ ةؼام ج٨ٛیث اةحكار ك ٨٣آكرم ٨٠زب پیكؼٗث ٠ادم ك اٚحنادم زا٥ْ٠ را 

از ًؼؼ  .آكرد ك کك٨ر را ة٥ ؿ١ث اؿحٛالؿ اٚحنادم ك ظ٨دک٘ایی ر٨١٤٦ف ٠ی ؿازدٗؼا٦ٟ ٠ی

كت ك ٠عحٞ٘ی از آ٨٠زش ك م ٠عحٖٞ ٦ؼیك ة٥ ج٤اؿب ٨٠ْٚیث ظ٨د ا٣حُارات ٠ح٘ا٦ا گؼكقدیگؼ 

 .#2005جایٞؼ ك ١٦كاراف، دار٣غ $پؼكرش 

كرم را ٠ؼجتي ةا ج٨ؿ٥ْ دا٣ـث ك ١٦ا٨ٌ٣رم ک٥ ج٨ؿ٥ْ ج٨اف ة٧ؼقة٥ ّتارت دیگؼ ٠ی 

ج٨اف ة٧ؼق كرم را٣یؽ ة٥ ٗؼای٤غم جغریسی، ركة٥ ز٨ٞ ك در مغد ة٧ت٨د كوِ ٨٠ز٨د اؿث، ٠ی

 .#1372جاٗٞؼ،٨١٣د $ریسی ك گا٦ی ة٥ پیف ٝضاظ ج٨ؿ٥ْ، ٗؼای٤غم جغ ٦ام قاظل٨٤ّاف یكی از 

ج٨ا٣غ ا٦ؼ٠ی ارزق٤١غ ةؼام دؿحیاةی ٠ٞث ٠ا ةا آ٠اؿ ظ٨د كرم ٠یدر ای٢ ّنؼ پؼجالًٟ ة٧ؼق 

ة٤اةؼای٢ ٠ضٛٙ درمغد اؿث  .٦ام ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، آ٨٠زقی ك اٚحنادم ةاقغدر ج١ا٠ی ّؼم٥

دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ٠ؼةیاف پیف كرم در٦ام ة٧ؼقجا ةا ةؼرؿی ٠یؽاف ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ

ؽایف ة٧ؼق كرم ای٢ ٠ٌِٛ از جضنیٞی را ة٥ را٦كار٦ا ك پیك٧٤اد٦ام کارةؼدم در ز٧ث ة٧ت٨د ك ٗا

ةؼرؿی ةؼرؿی  درمغد ٠ضٛٙ ٢یة٤اةؼا .ك پؼكرش اؿحاف ٠از٣غراف ارائ٥ د٦غ ادارق کٜ آ٨٠زش

 .ةاقغی٠ آ٠ٜدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف كرم در ٠ؼةیاف پیف٦ام ة٧ؼقادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ

 

 ازثیبت ٍ پیكیٌِ تحقیق

 ٍضیتؼطيف ثْطُ

كرم در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ی ٚغرت ج٨ٝیغ ةاكر ة٨دف ك ٨٠ٝغ ة٨دف ةكار رٗح٥ اؿث ك در ادةیات  ة٧ؼق

 .#1369ٗارؿی ة٥ ةا ٗایغق ة٨دف ك ؿ٨دآكرم ٤ْ٠ی قغق اؿث $١ّیغ، 

حناد ك ة٥ ٤ْ٠ی صغاکذؼ ؿ٨د ةا ة٧ؼق  ة٧ی٥٤ از ٤٠اةِ ة٥  ؼمگی ة٧ؼقكرم یكی از ٠٘ا٦یٟ ٚا

ةاقغ، ٝیك٢ ٤٦گا٣ی ک٥ ٗٞـ٥٘ ظ٨د را در ز٠ی٥٤ ٚغرت ج٨ٝیغ ٠ٌؼح ٠ی ٨ُ٤٠ر ارجٛا زا٥ْ٠

ٟ  جؼی٢ ٧٠ٟكرم کار،  ة٧ؼقگ٨یغ ، ٠یک٤غ ٠ی ٨٠و٨ع ك اؿاؿی جؼی٢ ٠ـا٥ٝ ةؼام پیؼكزم ؿیـح

 .#1388پ٨ر ك ص١یغیاف، ٚٞیق٨د $ازح١اّی ٠ا ٠ضـ٨ب ٠ی
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دیغم ٠ـئ٨ال٥٣ چ٤ی٢ جْؼیٖ ق٨د: ٣گؼش ك رٗحارم ٤٠اؿب ةؼام ج٨ا٣غ ةا كرم ٠ی ة٧ؼق 

، ؿؼ٠ای٥، ٤٠اةِ ك ٣یؼك٦ا ک٥ ٦ا ٗؼمثاؿح٘ادق ة٧ی٥٤ ك ٨ٌٞ٠ب از ٠س٥ّ٨١ ٚاةٞیث ٦ا، ج٨ا٣ایی، 

ؼاد ك ازح١اع ظ٨ا٦غ ة٨د ٦ام ْٗاٝیث١٦ؼاق ةا  در ٤ْ٠ام کالؿیك،  .ٗؼدم ز١ْی اؿث ك ة٥ ؿ٨د ٗا

٧٣اد٦ام $کار، ا٣ؼژم کار# ةؼ جالش $ی٤ْی دادق یك  ق٨د ٠یؼیٖ كرم ة٥ ٨٤ّاف یك ٣ـتث جْ ة٧ؼق

ـ ةؼام ج٨ٝیغ آف جٛـیٟ   .ق٨د ٠یك ٔیؼق# الز

كرم جؼکیتی از کارایی ك ادؼةعكی اؿث، زیؼا د١ؼ ةعكی ةا ١ّٞكؼد ٠ؼجتي اؿث در  ة٧ؼق

٠٨١ّی ٥٣  كرم ص١ٜ ٣ٜٛ ةؼام ٠ذاؿ ة٧ؼق .م٨رجیك٥ کارایی ةا اؿح٘ادق ٠٘یغ از ٤٠اةِ ارجتاط دارد

ؼادم ک٥ از آف اؿح٘ادق  ةـحگی دارد، ةٞك٥ ٨٤٠ط ة٥ ای٢ اؿث ک٥ آیا  ک٤٤غ ٠یٗٛي ة٥ جْغاد ٗا

٠ؼدـ در ؿ٘ؼ٦ام ركزا٥٣ از ای٤١ی، ؿؼّث، ؿ٨٧ٝث دؿحؼؿی، ک٨جا٦ی ز٠اف ك ٚاةٞیث اّح١اد 

د ٣یاز آف، كرم َا٦ؼان ٨٧٘٠ـ ؿادق ام دارد: راة٥ٌ ةی٢ ؿحادق ك ٧٣ادق ٨٠ر ة٧ؼق .ةؼظ٨ردار٣غ یا ٥٣

كٝی ٚتٜ از آ٣ك٥ ٠٨٧٘٠ی مؼٗان ٤ٗی ةاقغ، ٨٠و٨ّی ٗؼ٤٦گی اؿث ک٥ در ٠كارکث ةا زا٥ْ٠ ك 

 .#1378$ا٨ٝا٣ی،  ق٨د ٠ی٠ضیي اًؼاٗف ؿاظح٥ 

 ٍضی زض آهَظـ ٍ پطٍضـ تؼبضيف ثْطُ

جا ک٨٤ف جْاریٖ ةـیار زیادم از ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ارای٥ قغق اؿث ك ٦ؼ یك از 

كرم در آ٨٠زش  ةؼظی ة٧ؼق .ا٣غ پؼداظح٥از دیغگاق ظاص ظ٨د ة٥ جْؼیٖ ای٢ ٨٧٘٠ـ  ف٣ُؼا ماصب

: ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ج١ؼکؽ ةؼ یادگیؼم ا٣غ کؼدقجْؼیٖ  گ٥٣٨ ای٢ك پؼكرش را 

م اؿح٘ادق ؿاز٠اف ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش: ّتارت اؿث از ارجتاط ٠یاف ٣ض٨ق@».اؿث

٦ام ٨ٌٞ٠ب  اظحیار دارد ك جتغیٜ آف ًی ٗؼای٤غم آ٨٠زقی ة٥ ؿحادق آ٨٠زقی از ٤٠اةْی ک٥ در

# ة٧ؼق كرم 1995کالف $ .کارک٤اف آف م کٞی١٦٥ؼاق ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ کی٘یث ز٣غگی کارم 

آ٨٠زقی را ارجتاط ةی٢ درك٣غاد٦ا $٦ؽی٥٤ ٠نؼؼ قغق در آ٨٠زش# ك ةؼك٣غاد٦ا $پیكؼٗث جضنیٞی 

از دیغگاق اك ٠ـأ٥ٝ امٞی در ة٧ؼق  .دا٣غ ٠یزش ك پؼكرش# ةؼام آ٨٠ قغق جْؼیٖیا ؿایؼ ا٦غاؼ 

ؽایف  كرم آ٨٠زش ك پؼكرش، ادؼةعكی ٦ؽی٥٤ ك چگ٣٨گی اؿح٘ادق از ٤٠اةِ ٨٠ز٨د ةؼام ٗا
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آ٨٠زقی ك ٠ـائٜ  ریؽم ةؼ٣ا٥٠ةؼام صن٨ؿ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٧٠ٟ ةایغ  .اف اؿثآ٨٠ز دا٣فپیكؼٗث 

كرم ارجتاط ةی٢ پیكؼٗث  آ٨٠زش ك پؼكرش ة٧ؼقدر  .٠اٝی را در ة٧ؼق كرم ٠ؼدؼ ك وؼكرم دا٣ـث

٣كح٥ ٠كحؼؾ ج١ا٠ی ای٢ جْاریٖ ٠ض٨ریث  .ق٨د ٠یاف ةا ٤٠اةِ ٨٠ز٨د جْؼیٖ آ٨٠ز دا٣فجضنیٞی 

ؽایف آ٨٠ز دا٣ف آ٣اف، ١٦چ٤ی٢ اؿح٘ادق ة٧ی٥٤ از ٤٠اةِ ٨٠ز٨د ك کا٦ف  ٦ام ج٨ا٤١٣غماف ك ٗا

 .#1376ؿث $٠یؼک١اٝی، كرم ا ٠ؼة٨ط ة٥ ارجٛام ة٧ؼق ٦ام ْٗاٝیث٦ؽی٥٤ ٦ا در 

 

 ضطٍضت ٍ اّویت ثْطُ ٍضی زض آهَظـ ٍ پطٍضـ

٦ؼ  .یكی از زیؼة٤ایی جؼی٢ ٧٣اد٦ام ج١ا٠ی ز٨ا٠ِ ةكؼم پؾ از ظا٨٣ادق، آ٨٠زش ك پؼكرش اؿث

اف ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار آ٨٠ز دا٣فؿا٥ٝ ٤٠اةِ ا٣ـا٣ی ك ٠اٝی ةـیار ُّی١ی ةؼام جْٞیٟ ك جؼةیث 

ف آگا٦ی ٦ا ك ج٨ا٤١٣غی٧ام وؼكرم ةؼام ز٣غگی ازح١اّی را ةیا٨٠ز٣غ ك اآ٨٠ز دا٣فای٤ك٥  .گیؼد ٠ی

 ٦ام ٣ُاـچاٝف ٦ام گؼیتاف گیؼ  جؼی٢ ٧٠ٟدر رقغ ك اّحالم زا٥ْ٠ ظ٨د ٠ؤدؼ ةاق٤غ، از 

 .آ٨٠زقی د٣یا، ةعن٨ص ٣ُاـ آ٨٠زقی کك٨ر ٠اؿث

، ک٤غ ی٠ارجٛام ة٧ؼق كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش ٥٣ ج٧٤ا ة٥ ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ازح١اّی ک١ك 

از آ٣سایی  .غ ٨٠زب اّحالم کك٨ر گؼددج٨ا٣ ٠یةٞك٥ از ًؼیٙ جؼةیث ٣یؼك ا٣ـا٣ی کارآ٠غ ك ظالؽ 

پیچیغق جؼم ٦ـح٤غ ك  ٦ام ٧٠ارتپای٥ ٣یاز٤٠غ  ٦ام ٧٠ارتاف ّالكق ةؼ آ٨٠ز دا٣فک٥ ا٠ؼكزق 

كرم در ، ٠ضغكد اؿث در ٣حیس٥ ارجٛام ة٧ؼق گیؼد ٠ی٤٠اةْی ک٥ در اظحیار آ٨٠زش ك پؼكرش ٚؼار 

اگؼ آ٨٠زش ك  .آ٨٠زش ك پؼكرش ةایـحی از ًؼیٙ ارجٛام ة٧ؼق كرم در ٠غارس م٨رت گیؼد

غ از ًؼیٙ ج٨ا٣ ٠یپؼكرش، جٕییؼات کی٘ی در ٗؼ٤٦گ صاکٟ ةؼ زا٥ْ٠ ة٨ز٨د آكرد، ةغكف قك 

جض٨ؿ در رٗحار ٠ؼدـ ك قكٜ ٧٣اد٦ام ازح١اّی، پیكؼٗث ٦ام ٚاةٜ ٠الص٥ُ ام در ٣ؼخ رقغ 

ؼادم ک٥ دا٣ف ك ٧٠ارت ٠٘یغم ة٥ دؿث ٠ی .د آكردة٧ؼق كرم ة٨ز٨ آكر٣غ،  اٗؽكف ةؼ ای٢، ٗا

٦ام  اج٨١زش ك پؼكرش ةا ج٨ٛیث ك جضكیٟ ؿؼ٠ای٥ .٤غ ٗؼد ٠٘یغم در زا٥ْ٠ ة٥ ق١ار آی٤غج٨ا٣ ٠ی

 .#٠1370ادم ك ا٣ـا٣ی ةؼ رقغ ك ارجٛام ة٧ؼق كرم ؿؼّث ٠ی ةعكغ $١ّادزادق، 
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 اًؿبًی طٍیٍضی ًیهسل جبهغ ػَاهل ثْجَز ثْطُ

# ةا ةؼرؿی ٠غ٧ٝام ٠عحٖٞ ٨ّا٠ٜ ة٧ؼق كرم ك ةا ج٨ز٥ ة٥ جسارب ٠غیؼیحی ظ٨د، 1380$ یا٨ٝا٣

جضٛیٙ صاوؼ ةؼاؿاس  .ا٣ـا٣ی را ارائ٥ کؼدق اؿث كرم ةؼ ٣یؼكم٠غؿ زا٠ِ ٨ّا٠ٜ ة٧ت٨د ة٧ؼق

ق٧ؼؿحاف آ٨٠زش ك پؼكرش  ا٣ـا٣یكرم در ٣یؼكم٦ام ة٧ؼق٠غؿ ا٨ٝا٣ی ة٥ ةؼرؿی ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ

 ای٢ ٨ّا٠ٜ قا٠ٜ:آ٠ٜ پؼداظح٥ اؿث 

 یاًگیعق

ا٣گیؽش را چؼایی ا٣ساـ رٗحار٦ا ك  .یكی از جٕییؼ٦ام ٣گؼقی ةؼام ١ّٞكؼد، ؿٌش ا٣گیؽش اؿث

ؼاد جْؼیٖ  ٣یؽ ّٞث ا٣گیؽش ة٥ ٨٤ّاف رٗحارم جٞٛی ٠یك٨د ک٥ قغت،  .ک٤٤غ ٠یرِٗ ٣یاز٦ام ٗا

ؼاد در ٣یٜ ة٥ یك ٦  ٣ُؼاف ماصب .د٦غ ٠یغؼ را ٨٠رد ٠ضاؿت٥ ٚؼار ز٧ث گیؼم ك جغاكـ جالش ٗا

ؼاداّحٛاد دار٣غ ک٥  ةا ا٣گیؽق، ٠یٜ ةیكحؼم ة٥ صى٨ر در ٠غرؿ٥ داقح٥ ك قؼکث ْٗاؿ جؼم ٗا

ا٣گیؽق جالش ةیكحؼم را ةؼام رِٗ ٣یاز٦ا ك ةؼآكردق کؼدف  ةا اٗؼاد٨اف ا٣حُار داقث ک٥ ج٠ی .دار٣غ

 .٦ا از ظ٨د ٣كاف د٤٦غ ظ٨اؿح٥

 آهَظـ

 رٗحار در جض٨ؿ ًؼیٙ از .آ٨٠زش ٨٠زب جٕییؼاجی کی٘ی در ٗؼ٤٦گ صاکٟ ةؼ زا٥ْ٠ ةاقغ چ٤ا٣چ٥

 رقغ ٣ؼخ در ام ٠الص٥ُ ٚاةٜ ٦ام پیكؼٗث قك ةی .ج٨ا٣غ٠ی ازح١اّی ٦ام ٧٣ادق قكٜ ك ٠ؼدـ

 ٚؼار ةؼرؿی ٨٠رد كرم ة٧ؼق جٕییؼات در ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ٬ ؿ٨ـ ٚـ١ث در .آكرد ة٨ز٨د كرم ة٧ؼق

 .د٦ی٠ٟی ٚؼار ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد را دار٣غ ٨ٗؽ ٨ّا٠ٜ ةؼ آ٨٠زش ک٥ جأدیؼم .گؼٗح٤غ

 قیَُ ضّجطی

٠غیؼیث ْٗاٝیحی اؿث در ٨٠ْٚیحی ؿاز٠اف یاٗح٥ ةؼام ١٦ا٤٦گی ك ٦غایث ا٨٠ر ةؼام رؿیغف ة٥ 

٤ٗی ك ا٣ـا٣ی ك ادراکی ك اظالٚی  ٦ام ٧٠ارت٦ام ٠ْی٢ ک٥ ةؼ دا٣ف، ٤٦ؼ ك جسؼة٥ ك  ٦غؼ

٦ام آ٨٠زقی ك  ا٣غ ک٥ در جنیٟ گیؼم از ٠غیؼاف آ٨٠زقی کـا٣ی٨ُ٤٠ر  .ازح١اّی ٠تح٤ی اؿث
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 ٚؼار جادیؼ جضث ٴپؼكرقی ٣ٛف دار٣غ ك رٗحار ١ّٜ آ٣اف زؼیاف آ٨٠زقی ك پؼكرقی را ٠ـحٛی١ا

 .#1376، ّال٥ٚ ة٤غد٦غ $٠ی

 

 ذالقیت ٍ ًَآٍضی

ةغكف  گ٘ث ج٨اف ٠یظالٚیث ك ٨٣آكرم یكی از ٥٘ٝ٨٠ ٦ام اؿاؿی ٠ا٣غگارم اؿث ة٥ ٣ض٨م ک٥ 

در د٣یام ا٠ؼكز ک٥ ٥١٦ چیؽ ة٥ قغت در صاؿ جٕییؼ  .غا٠٣ضك٨ـ ة٥ ٣اة٨دم ٦ا آفظالٚیث ؿاز٠

ةؼام ای٤ك٥ ةح٨ا٤٣غ پاؿط ٤٠اؿتی ة٥ ٠ضیي ةغ٤٦غ كارجتاط ظ٨ةی ةا آف ةؼٚؼار  ٦ا آفاؿث ؿاز٠

ک٤٤غ ةایغ ٠كا٣یـٟ ٤٠اؿتی ةؼام ایساد، پؼكرش ك کارةؼدم کؼدف جٕییؼات ؿاز٠ا٣ی جغارؾ 

ك در ةؼ٣ا٥٠ جٕییؼ ةیكحؼ ج٨ز٥  آیغ ٠یتی٤٤غ، ا٣ـاف ٠ض٨ر ٦ؼگ٥٣٨ جٕییؼم در ؿاز٠اف ة٥ ق١ار ة

ةؼجؼم ٣ژاد ا٣ـاف ةؼ ؿایؼ صی٨ا٣ات را در چ٤غی٢ م٘ث دا٣ـح٥ ا٣غ ک٥  .٨ٌْ٠ؼ ا٣ـاف اؿث

ة٥ كؿی٥ٞ آف ٠ضیي ظ٨د را جٕییؼ د٦غ ك آف  ج٨ا٣غ ٠یآف ْٗاٝیث ذ٤٦ی اؿث ک٥ ا٣ـاف  جؼی٢ ٧٠ٟ

٠غرؿ٥ ةایغ ٥٣٨١٣ ک٨چكی از زا٥ْ٠ ام ةاقغ ک٥ در آف   ام ادا٥٠ ز٣غگی ظ٨د ٤٠اؿب ؿازد،را ةؼ

در  .٣٨غ جا ةح٨ا٤٣غ ٠ككالت ظ٨د را صٜ ١٣ای٤غقاف ةا ٠ـائٜ ٠عحٖٞ ز٣غگی آق٤ا ٠یآ٨٠ز دا٣ف

ؼاد ك ز٨ا٠ْی اؿث ک٥ ظالؽ ا٣غ ة٤اةؼای٢ رؿاٝث آ٨٠زش ك پؼكرش  .ز٧اف ا٠ؼكز ٨٠ٗٛیث از آف ٗا

 ٤ّامؼم كج١ا٠ی ؿاز٠ا٣ی كز٨ ٠غیؼاف ١ْٞ٠اف، .اف اؿثآ٨٠ز دا٣فج٨ا٤١٣غم ظالٚیث در  ایساد

 ٠ض٨ر ٨٤ّاف ة٥  آ٨٠زقی ٠ضح٨ام .دؼ٣غ ٨٠ ظالٚیث ایساد در دار٣غ دظاٝث آ٨٠زقی ٠ضیي در ک٥

 ١ّٜ ٠ح١ؼکؽ م٨رت ة٥ ک٥ ایؼاف کك٨ر آ٨٠زقی ٦ام ؿیـحٟ در  قاگؼد ك ٠ْٟٞ م٦ا ْٗاٝیث

اگؼ ةا اؿح٤اد ة٥ ٣ُؼ ژاف پیاژق، ٦غؼ امٞی آ٨٠زش  .ساد ظالٚیث داردای در ـؽاییة جادیؼ ١٣ایغ ٠ی

یی ٦ا آفم ج٨ا٣ا ة٥ ا٣ساـ دادف کار٦ام ٨٣ كا٣ـ٦ا آفك پؼكرش را آٗؼی٤ف ك ة٥ كیژق آٗؼی٤ف ا٣ـ

ام آ٨٠زش ك پؼكرش ك از ز٥ٞ١ ٦ظالؽ ك ٨٣ آٗؼی٢ كکاقٖ ةغا٣یٟ، كَی٥٘ ك رؿاٝث ؿاز٠اف

 ٦ام ركشم زغیغ ك ٦ا ًؼح٥ ةا ة٥ کارگ١ارم ٠غیؼاف ٠تحكؼ ك ٨٣آكر ك ارائ٥ ٠ساٝؾ ای٢ اؿث ک

ك ٗىام ٠غرؿ٥ را  .اف ٗؼا٦ٟ آكر٣غآ٨٠ز دا٣فآد٠ی را در ١ْٞ٠اف ك  ٦ام كیژگی٨٣، ز٠ی٥٤ ةؼكز ای٢ 

در ج١اـ  ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ة٥ ٨ًر کٞی، ،اٗؽا ك ادؼةعف جتغیٜ ک٤٤غ ركح ،٠تحكؼ ة٥ ٗىام ظالؽ،
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 ،ظن٨ص ٠غیؼیث آ٨٠زقی، ٠ـحٞؽـ داقح٢ ا٣غیك٥ ظالؽ ارائ٥ اةحكارات زغیغ ؿ٨ٌح ٠غیؼیث ة٥

ظالٚیث در ؿؼاؿؼ جاریط ةكؼ صایؽ  .كرزیغگی ك ٧٠ارت ة٥ کارةؼدف ٤٠اةِ ك ٨ّا٠ٜ ٠حْغد اؿث

م اام ٚاةٜ ٠الص٦٥ُا١٦یث ة٨دق اؿث كٝی ا٠ؼكز دالیٜ ا١٦یث ظالٚیث ك گػقح٥ دارام ج٘اكت

 .ک٥ مؼٗا نیك ٣یاز، ٥٣ ج٧٤ا یك وؼكرت ةٞك٥ قؼط ةٛاؿث جس١ٞی اؿث ك ظالٚیث ٥٣ یك دا٣ف

ک٥ ظ٨د ٣حیس٥ ظالٚیث ك ٨٣  .اؿث دٝیٜ كاوش ای٢ ا٠ؼ ؿؼّث پؼ قحاب جٕییؼات در ٥١٦ ز٠ی٥٤

٦یچ رقح٥  .م آف اؿثایكی از ٨ّا٠ٜ پیچیغگی ٠ٌا٥ْٝ ظالٚیث ٠ا٦یث ٠یا٥٣ رقح٥ .آكرم اؿث

ا ص٨زق ٠ٌا٥ْٝ ٦کٞی٥ رقح٥ در .م ٠عحل ظ٨د ةغا٣غاا ص٨زق٨ا٣غ ٠ٌٞٛان ظالٚیث رجك گؼایكی ١٣ی

 #1377، راد یٗؼكٔدارد $ك کارةؼد ظالٚیث كز٨د 

 

 پیكیٌِ تحقیق

٣یؼكم ا٣ـا٣ی در آ٨٠زش  كرمة٧ؼقةؼرؿی زا٥ْ٠ ق٤اظحی "# جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف 1390$ یزک

ةی٢  كرماف ة٧ؼقج٘اكت ٤ْ٠ادارم در ٠یؽ چ٥ گؼا .ا٣ساـ دادق اؿث "ق٧ؼ ام٧٘اف  ك پؼكرش

  كٝیك٢ ج٘اكت ٤ْ٠ادارم در ةی٢ ؿ٨ٌح ة٥ ٣ِ٘ ١ْٞ٠اف زف ٠كا٦غق قغق، ١ْٞ٠اف ٠ؼد ك زف،

  گا٥٣ آ٨٠زقی ق٧ؼ ام٧٘اف ٠كا٦غق ٣كغق ٠عحٖٞ جضنیالت ١ْٞ٠اف ك ١٦چ٤ی٢ ةی٢ ٨٣اصی پ٤ر

 .اؿث

ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ کی٘یث ز٣غگی کارم "# جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف 1389$ یقساّٗؼ٣یا ك 

زا٥ْ٠ آ٠ارم قا٠ٜ کٞی٥  .ا٣غا٣ساـ دادق "ق٧ؼؿحاف ؿؼدقث در ٠غارس آ٣اف كرمة٧ؼقیؼاف ةا ٠غ

آ٠ارم ٣كاف داد ک٥ ةی٢ ص٨ٛؽ ك  ٦ام آز٨٠ف٣حایر  .ةاقغ٠غیؼاف ٠غارس ق٧ؼؿحاف ؿؼدقث ٠ی

 ، ًؼح قٕٜگیؼم جن١ی٠ٟؽایا، ٗؼمح٧ام ٠ـح١ؼ یادگیؼم، د٨٠کؼاؿی در ؿاز٠اف، ٠كارکث در 

 .ةا ة٧ؼق كرم ٠غیؼاف راة٥ٌ ٤ْ٠ادار كز٨د دارد ك ٗىام کارم
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كرم ٠غارس ایحاٝیا: یك جضٞیٜ ة٧ؼق "# جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف 2012$ ک٨كی٤حا٨٣ ك ١٦كاراف

حنادمد٤٦غ ک٥ ٠غارس ٨٠ز٨د در ز٠ی٣٥٤حایر ٣كاف ٠ی .ا٣غا٣ساـ دادق "جنادٗی ٠ؼزم -٦ام ٚا

ة٤اةؼای٢ ٠غارس ٨٠ز٨د در ٨٣اصی ز٨٤ةی كرم ة٧حؼم داقح٥، جؼ ١ّٞكؼد ك ة٧ؼقازح١اّی ٤٠اؿب

 .ا٣غكرم ک١حؼم ٣ـتث ة٥ ٠غارس ةعك٧ام ق١اٝی ك ٠ؼکؽم ایحاٝیا داقح٥ؿٌش ة٧ؼق

ا٣ساـ  "كرم جك٤یكی ٠غارس در قیٞیة٧ؼق "# جضٛیٛی جضث ٨٤ّاف٠2010یؽاال ك ١٦كاراف $

ةؼؿی ٚؼار گؼٗح٥ ك  ٨ٗایغ ك ٠ضغكدیح٧ام ٦ؼکغاـ از ای٢ جك٤یك٧ا در ٨ًؿ جضٛیٙ ٨٠رد .ا٣غدادق

٠غرؿ٥ در قیٞی ةؼام ؿیـحٟ ٦ام آ٨٠زقی ٨٠رد  ٦2000ا از ٣حایر جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق

 .ق٣٨غ ٠یاؿح٘ادق كاِٚ 

 

 اّساف تحقیق

 .دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜكرم در ٠ؼةیاف پیف٦ام ة٧ؼق٦ٖ کٞی: ةؼرؿی ٠ؤ٥٘ٝ

 ا٦غاؼ كیژق:

 .دةـحا٣یةؼرؿی ةْغ ا٣گیؽقی در ٠ؼةیاف پیف

 .دةـحا٣یی ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیفةؼرؿ

 .دةـحا٣یدر ٠ؼةیاف پیف ةؼرؿی ةْغ قی٨ق ر٦تؼم

 .دةـحا٣یةؼرؿی ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیف

 

 ّبی تحقیقفطضیِ

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ادؼةعف كرم در ٠ؼةیاف پیف٦ام ة٧ؼقٗؼوی٥ امٞی: ٠ؤ٥٘ٝ

 ٦ام كیژق:ٗؼوی٥

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ر ٠ؼةیاف پیفةْغ ا٣گیؽقی د

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیف
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 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ قی٨ق ر٦تؼم در ٠ؼةیاف پیف 

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیف

 

 

 ضٍـ تحقیق پػٍّف

، ز٠اف @یاةیز٠ی٥٤»، ٨٣ع @ج٨می٘ی»كش از ٣ُؼ ر@ کارةؼدم»پژك٦ف صاوؼ از ٣ُؼ ٦غؼ 

-آ٠ارم در ای٢ جضٛیٙ در ةؼگیؼ٣غق ٠ؼةیاف پیفةاقغ زا٠٥ْ٠ی @٠یغا٣ی»ك ٨٠ْٚیث @ ٠ٌْٛی»

ام گیؼم جنادٗی ًت٥ٛک٥ ةؼاؿاس ركش ٥٣٨١٣ .ةاقغ٠ی ٣٘ؼ 175جْغاد دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ 

-اةؽار گؼد .اف ٥٣٨١٣ ا٣حعاب قغ٣غة٥ ٨٤ّ ٣٘ؼ 99ك ةا اؿح٘ادق از زغكؿ کؼزـی ك ٨٠رگاف جْغاد 

 .ةاقغگ٨ی٥ ٠ی 20كرم ةا ؿاظح٥ ة٧ؼققا٠ٜ پؼؿك٤ا٥٠ ٠ضٛٙ ٦اآكرم دادق

زیاد، زیاد، ام ٝیكؼت ةا ؿ٨ٌح پاؿط ظیٞیؿؤاالت پؼؿك٤ا٥٠ ةؼاؿاس ًیٖ پ٤ر گؽی٥٤ 

 5از  کٟظیٞی زیاد ة٥گػارم آف ة٥ جؼجیب ظیٞیکٟ جغكی٢ قغق اؿث ك ١٣ؼق٠ح٨ؿي، کٟ ك ظیٞی

 .ة٨دق اؿث 1جا 

# ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح٥ قغق α; 79/0پؼؿك٤ا٥٠ صاوؼ ةؼ اؿاس پؼؿك٤ا٥٠ ا٨ٝا٣ی پایایی $

ك در  .اؿث ةؼام جْیی٢ ركایی جضٛیٙ، از ٣ُؼات ك را١٤٦ایی اؿاجیغ ٠حعنل اؿح٘ادق گؼدیغ

ک٥  ؼار گؼٗث٠س٨١ع اة٧ا٠ات قكٞی ك ٠ضح٨ایی آف ةؼًؼؼ گؼدیغ ك در ٧٣ایث ٨٠رد جأییغقاف ٚ

 .ةاقغای٢ ا٠ؼ ةیا٣گؼ ركایی م٨رم ك ٠ضح٨ایی پؼؿك٤ا٥٠ ٠ی

٨٤ّاف  ة٥ پؼؿك٤ا٥٠ جْغادم پؼؿك٤ا٥٠، ٧٣ایی ج٨زیِ از ٚتٜ پایایی جضٛیٙ، جْیی٢ ٨ُ٤٠ر ة٥ 

-پؼؿك٤ا٥٠ آكرم ز١ِ از ةْغ از ٠ؼةیاف ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ، ج٨زیِ ك ٣٘ؼ 30 صسٟ ة٥ ام٥٣٨١٣ آز٠ایكی

 ةؼام قغق ٠ضاؿت٥ کؼك٣تاخ آٝ٘ام وؼیب .گؼددپایایی آف ٠كعل  کؼك٣تاخ، آٝ٘ام ةا ٠ضاؿت٥ ٦ا
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وؼیب آٝ٘ام ٠ضاؿت٥ قغق  ةاج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ ة٤اةؼای٢ .ةاقغ# ٠یα; 0/ 81ا $ة ةؼاةؼ پؼؿك٤ا٥٠ کٜ

 .اؿث ةؼظ٨ردار ٚت٨ٝی ٚاةٜ پایایی از پؼؿك٤ا٥٠ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ٠ی اؿث 0/ 70از ةیكحؼ 

 .ام اؿح٘ادق گؼدیغجك ٥٣٨١٣ ٦tا از آز٨٠ف ادقةؼام جسؽی٥ ك جضٞیٜ د

 

 ّبی تحقیقيبفتِ

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ ا٣گیؽقی در ٠ؼةیاف پیف :فطضیِ اٍل
 

 ًگیػقیای ثطای ثطضؾی ثؼس اًوًَِ تک tآظهَى  :1جسٍل 

 

# 73/26آ٠غق $ ة٥ دؿث ٠الص٥ُ ٨١٣د ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ج٨اف٠ی ٦ا٠یا٣گی٢ ةا ٠ٛایـ٥

-ؿٌش در #α;000/0$ م٤ْ٠ادارة٥ ؿٌش  ج٨ز٥ ةا ك ةاقغ٠ی #25$ م٣ُؼ ٠یا٣گی٢ ةیكحؼ از

ادؼةعكی  ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث# ٠ی= 98df$درز٥ آزادم # ك α;05/0$" ك ١ً95ی٤اف ا

 .دةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿثیاف پیفدر ٠ؼةةْغا٣گیژقی 

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ آ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیف :فطضیِ زٍم

 

 ای ثطای ثطضؾی ثؼس آهَظقیًوًَِ تک tآظهَى  :2جسٍل 

 قاظل

 آ٨٠زش ك پؼكرش آ٠ٜ

 t T df Sigف  tت 

 001/0 98 39/2 20 03/21 دةـحا٣ی٠ؼةیاف پیف

 

 قاظل

 آ٨٠زش ك پؼكرش آ٠ٜ

 t T df Sigف  tت 

 000/0 98 34/3 25 73/26 دةـحا٣ی٠ؼةیاف پیف
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# 73/21آ٠غق $ ة٥ دؿث ٠الص٥ُ ٨١٣د ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ج٨اف٠ی ا٠٦یا٣گی٢ ةا ٠ٛایـ٥

-ؿٌش در #α;001/0$ م٤ْ٠ادارة٥ ؿٌش  ج٨ز٥ ةا ك ةاقغ٠ی #20$ م٣ُؼ ٠یا٣گی٢ ةیكحؼ از

ادؼةعكی  ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث# ٠ی= 98df$درز٥ آزادم # ك α;05/0$" ك ١ً95ی٤اف ا

 .ی قغق اؿثدةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةةْغآ٨٠زقی در ٠ؼةیاف پیف

 .ةاقغ ٠یدةـحا٣ی ادؼةعف ةْغ ظالٚیث ك ٨٣آكرم در ٠ؼةیاف پیف :فطضیِ ؾَم

 

 ای ثطای ثطضؾی ثؼس ذالقیت ٍ ًَآٍضیًوًَِ تک tآظهَى  :3جسٍل 

قاظل آ٨٠زش ك 

 پؼكرش آ٠ٜ
 t T df Sigف  tت 

 0/ 002 98 04/4 20 06/22 دةـحا٣ی٠ؼةیاف پیف

 

# 06/22آ٠غق $ ة٥ دؿث ٠الص٥ُ ٨١٣د ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ج٨اف٠ی ٦ا٠یا٣گی٢ ةا ٠ٛایـ٥

-ؿٌش در #α;002/0$ م٤ْ٠ادارة٥ ؿٌش  ج٨ز٥ ةا ك ةاقغ٠ی #20$ م٣ُؼ ٠یا٣گی٢ ةیكحؼ از

دیغگاق ٠غیؼاف  از ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث# ٠ی= 98df$درز٥ آزادم # ك α;05/0$" ك ١ً95ی٤اف ا

٨آكرم در ٣یؼكم ا٣ـا٣ی آ٨٠زش ك پؼكرش ٠غارس ٠ح٨ؿ٥ٌ اكؿ ك دكـ ادؼةعكی ةْغظالٚیث ك ٣

 .٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث

 .ةاقغ ٠یا٣ـا٣ی آ٨٠زش ك پؼكرش ادؼةعف ةْغ قی٨ق ر٦تؼم در ٣یؼكم فطضیِ چْبضم:
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 ای ثطای ثطضؾی ثؼس قیَُ ضّجطیًوًَِ تک tآظهَى  :4جسٍل 

 قاظل

 آ٨٠زش ك پؼكرش آ٠ٜ
 t T df Sigف  tت 

 001/0 98 12/2 35 19/36 ا٣ـا٣ی٣یؼكم

 

# 19/36آ٠غق $ دؿث ة٥ ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ٨١٣د ٠الص٥ُ ج٨اف٠ی ٦ا٠یا٣گی٢ ٠ٛایـ٥ ةا

-ؿٌش در #α;001/0$ م٤ْ٠ادارة٥ ؿٌش  ج٨ز٥ ةا ك .ةاقغی# ٣35٠ُؼم $ ٠یا٣گی٢ از ةیكحؼ

ادؼةعكی ةْغقی٨ق  ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث# ٠ی= 98df$درز٥ آزادم # ك α;05/0$" ك ١ً95ی٤اف ا

 .دةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿثم در ٠ؼةیاف پیفر٦تؼ

دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ادؼةعف كرم در ٠ؼةیاف پیف٦ام ة٧ؼق٠ؤ٥٘ٝ :فطضیِ انلی

 .ةاقغ ٠ی

 ضیّبی ثْطٍای ثطای ثطضؾی هَلفًِوًَِ تک tآظهَى  :5جسٍل 

 قاظل

 آ٨٠زش ك پؼكرش آ٠ٜ
 t T df Sigف  tت 

 دةـحا٣ی٠ؼةیاف پیف
19/

102 
100 97/2 98 000/0 

 

# 19/102آ٠غق $ دؿث ة٥ ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ٨١٣د ٠الص٥ُ ج٨اف٠ی ٦ا٠یا٣گی٢ ٠ٛایـ٥ ةا

-ؿٌش در #α;000/0$ م٤ْ٠ادارة٥ ؿٌش  ج٨ز٥ ةا ك .ةاقغی# ٣100٠ُؼم $ ٠یا٣گی٢ از ةیكحؼ

٦ام ادؼةعكی ٠ؤ٥٘ٝ ج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث٠ی #= 98df$درز٥ آزادم # ك α;05/0$" ك ١ً95ی٤اف ا

 .دةـحا٣ی ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿثكرم در ٠ؼةیاف پیفة٧ؼق
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 گیطیثحث ٍ ًتیجِ

كرم ٦ام ة٧ؼق٥٘ٝ٨٠ جسؼةی ك ٣ُؼم#$ م٦ا٠یا٣گی٢ ٠ٛایـ٥ ةا ٦ا جضٛیٙ صاکی از آف اؿثیاٗح٥

 .ةاقغ٠ی ٣ُؼم ٠یا٣گی٢ از آ٠غق ةیكحؼ دؿث ة٥ ٠یؽاف ٠یا٣گی٢ جسؼةی ٨١٣د ٠الص٥ُ ج٨اف٠ی

ا٣گیؽش، آ٨٠زش، ظالٚیث ك ٨٣آكرم ك $ مكر٦ام ة٧ؼقٝضاظ آ٠ارم كوْیث ٠ؤ٥٘ٝ ازة٤اةؼای٢ 

ک٥ ای٢  .دةـحا٣ی ق٧ؼؿحاف آ٠ٜ ٤٠اؿب ارزیاةی قغق اؿث# از دیغگاق ٠ؼةیاف پیفقی٨ق ر٦تؼم

٦ام ة٥ دؿث ةاقغ، ة٤اةؼای٢ یاٗح٥كرم در زا٥ْ٠ ٨٠رد ٣ُؼ ٠یگؼ ارزش ك ا١٦یث ة٧ؼقا٠ؼ ةیاف

از  كرم٦ام ة٧ؼق٥٘ٝؤ٣كاف داد ج١ا٠ی ٠# ک٥ 1390زکی $ جضٛیٛات ا٣ساـ قغقآ٠ادق ةا ٣حایر 

ک٥ ة٥ ٨٤ّاف َؼٗیث ٠غارس  #٠2010یؽاال ك ١٦كاراف $ ك ٣حایر .ارزش ةاالیی ةؼظ٨ردار ٦ـح٤غ

از آف  ٦ا آف٨٠ٗٛیث جضنیٞی# ةا داقح٢ ک١یث دركف داد٦ایی ک٥ داد $در ج٨ٝیغ ٠اکؽی١ٟ ةؼكف 

٨ٗایغ ك ٠ضغكدیح٧ام ٦ؼکغاـ از ای٢ جك٤یك٧ا در ٨ًؿ جضٛیٙ  .اؿث قغق ؼیٖجْک٤٤غ، اؿح٘ادق ٠ی

٠غرؿ٥ در قیٞی ةؼام ؿیـحٟ  ٦2000ا از ٨٠رد ةؼؿی ٚؼار گؼٗح٥ ك ٣حایر جسؽی٥ ك جضٞیٜ دادق

 ِ ك ١٦چ٤ی٢ ةا ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق از جضٛیٙ ک٨ای٤حا٨٣  .ق٣٨غ ٠ی٦ام آ٨٠زقی ٨٠رد اؿح٘ادق كٚا

جؼ ١ّٞكؼد ك ازح١اّی ٤٠اؿب-٦ام اٚحنادم٥ ٠غارس ٨٠ز٨د در ز٠ی٥٤ک #2012$ ك ١٦كاراف

كرم ک١حؼم ٣ـتث كرم ة٧حؼم داقح٥، ة٤اةؼای٢ ٠غارس ٨٠ز٨د در ٨٣اصی ز٨٤ةی ؿٌش ة٧ؼقة٧ؼق

 .ا٣غ ١٦ع٨ا٣ی داردة٥ ٠غارس ةعك٧ام ق١اٝی ك ٠ؼکؽم ایحاٝیا داقح٥

ارجٛام کی٘یث ك ة٧ؼق  ٦ام قی٨قؼم ق٨د ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ك٥ دیؼ ز٠ا٣ی از ةكارگیپیك٧٤اد ٠ی

٨٠ٗٛیث ای٢ را٦كار٦ا در رقغ ك ج٨ؿ٥ْ  .م اٚحنادم ١٣ی گػرد٦ا ةعفكرم در م٤ایِ ك 

جؼی٢ ٧٣اد اٚحنادم ازح١اّی ی٤ْی را در ة٤یادم ٦ا آفرا ةؼ آف داقث جا  ٣ُؼاف ماصباٚحنادم، 

 ٦ام ٣ُاـكرم در ة٧ؼق ٦ام ارجٛامآ٨٠زش ك پؼكرش ةیاز٠ای٤غ ك مغ اٝتح٥ ة٥ کارگیؼم قی٨ق

ة٥ ٨ًرم ک٥ ١٦گاف ٠ْحٛغ٣غ کك٨ر٦ام پیكگاـ در رقغ ك  .آ٨٠زقی ٣یؽ ٨٠ٗٛیث آ٠یؽ ة٨دق اؿث

كرم در آ٨٠زش ك پؼكرش را ج٨ؿ٥ْ اٚحنادم ازح١اّی ٠ـیؼم زؽ ارجٛام کی٘یث ك ة٧ؼق

رقغ ك ج٨ؿ٥ْ كرم ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی در ة٤اةؼای٢ اؿح٘ادق از ٨ٗایغ صامٜ از ارجٛام ة٧ؼق .پی٨١د٣غ
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کك٨ر ٠ا ٣یؽ ک٥ در ز٧ث اٚحناد دا٣ایی ٠ض٨ر  .اٚحنادم ازح١اّی کك٨ر٦ام گ٣٨اگ٨ف دارد

ؽایف ؿؼ٠ای٥صؼکث ٠ی چارق ام  گیؼد ٠ی٦ام ا٣ـا٣ی ةكار ک٤غ ك ج١ا٠ی جالش ظ٨د را ةؼام ٗا

 .دةـحا٣ی ٣غاردكرم در ؿ٨ٌح گ٣٨اگ٨ف ة٥ كیژق آ٨٠زش ك پؼكرش در ٠ٌِٛ پیفزؽ ارجٛام ة٧ؼق

 .ةاقغة٨ٌرم ک٥ ٣حایر جضٛیٙ صاوؼ ٣یؽ ةیا٣گؼ ای٢ ا٠ؼ ٠ی

 هٌبثغ

، ٗن٤ٞا٥٠ ٨ّٞـ كرم ؿاز٠ا٣ی٣ٛف ؿؼ٠ای٥ ازح١اّی در ج٨ؿ٥ْ ة٧ؼق .#1378$ م٧٠غا٨ٝا٣ی، 

 .٠5غیؼیث ایؼاف، ؿاؿ دكـ، ق١ارق 

 .رة٧ا: ا٣حكارات زادق، ّتغاهلل ٠ض١غ: جؼز٥١ .#1373$ .ما ؾید٣ درؿٞؼ، ك ركةؼت ٤ك٨٦٨ؼ،یةؼ

 چاپ چ٧ارـ، چاپ ،یظ٨ارز٠ دظث ٢یق٧: جؼز٥١ ،ٚغرت در ییزاةسا .#1372$ ٢یا٨ٝ جاٗٞؼ

 .ٟٚ ٧٠ؼ

، ٣یؼكم ا٣ـا٣ی در آ٨٠زش ك پؼكرش كرمة٧ؼقةؼرؿی زا٥ْ٠ ق٤اظحی  .#1390$ یّٞزکی، 

 .٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق آزاداؿال٠ی كاصغ ؿارمپایاف

 ٣اقؼ ،#پ٤سٟ ؼاؿثیك$ یآ٨٠زق ثیؼی٠غ ام٨ؿ ك م٣ُؼ ی٠تا٣ .#1388$ .یّٞ ة٤غ، ّال٥ٚ

 .ركاف

 ا٣حكارات ثیؼی٠غ دا٣ف ،مكر ة٧ؼق ك پؼكرش ك آ٨٠زش .#1370$ .ی٠نٌ٘ ١ّادزادق،

 .ج٧ؼاف دا٣كگاق

 ا٣حكارات ثیؼی٠غ دا٣ف ،مكر ة٧ؼق ك پؼكرش ك آ٨٠زش .#1370$ .ی٠نٌ٘ ١ّادزادق،

 .ج٧ؼاف دا٣كگاق

 .ؼیؼکتیا٠ ا٣حكارات ج٧ؼاف، غ،ی١ّ یٗارؿ ٕٝث ٗؼ٤٦گ .#1369$ .صـ٢ غ،ی١ّ

در  آ٣اف كرمة٧ؼق# ةؼرؿی راة٥ٌ ةی٢ کی٘یث ز٣غگی کارم ٠غیؼاف ةا 1389$ یقساّٗؼ٣یا ك 

 .٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق آزاداؿال٠ی كاصغ ٚؽكی٢پایاف ق٧ؼؿحاف ؿؼدقث ٠غارس
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 ٢یا ـ٥ی٠ٛا ك ٠غارس مكر ة٧ؼق ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ٜیجضٞ ك ٥یجسؽ .#1377$ .٠ضتث راد، یٗؼكٔ

 در ٠ح٨ؿ٥ٌ دكرق ٠غارس م٨٠رد ٠ٌاْٝات$ ،یؼا٣ح٘اّیٔ ك یدكٝح ٠غارس در ؿ٧ٟ

 .یةازرگا٣ ثیؼی٠غ رقح٥ ارقغ، یکارق٤اؿ ٣ا٥٠ افیپا ،#ٜیاردة ق٧ؼؿحاف

 در یا٣ـا٣ مؼكی٣ مكر ة٧ؼق ك اؿحعغاـ .#1388$ ای٠ار اف،یغیص١ ك اهلل رص١ث پ٨ر، یٚٞ

 .٧٠ؼ ؿأؼ چاپ ،ؼافیا

 ٠ٌا٥ْٝ ؿاز٠اف ،٦ا آفؿاز٠ در آ٠ار ٜیجضٞ ك ٥یجسؽ ك مكر ة٧ؼق .#1389$ .غّتاسیؿ ،یکا١َ

 چاپ یا٣ـا٣ ٨ّٞـ ج٨ؿ٥ْ ك ٙیجضٛ ٠ؼکؽ# ؿ١ث$ دا٣كگا٧٦ا ك یا٣ـا٣ ٨ّٞـ کحب ٢یجغك ك

 .#ٟٚ$ ٧٠ؼ: یمضاٗ ك

 ،گیؼم ا٣غازق مةؼا اٝگ٨ ٥یارا ك مكر ة٧ؼق در ک٤كاش# 1376$ .٠ض١غ غیؿ ،یک١اٝ ؼی٠

 28 ق١ارق پؼكرش ك آ٨٠زش در ثیؼیغ٠ ٗن٤ٞا٥٠

 ،گیؼم ا٣غازق مةؼا اٝگ٨ ٥یارا ك مكر ة٧ؼق در ک٤كاش# 1376$ .٠ض١غ غیؿ ،یک١اٝ ؼی٠

 .28 ق١ارق پؼكرش ك آ٨٠زش در ثیؼی٠غ ٗن٤ٞا٥٠

 در یا٣ـا٣ ٤٠اةِ مكر ة٧ؼق مارجٛا ٦ام ركش .#1387$ غیص١ ،ماریةعح ك ٠ض١غةاٚؼ ٨٣ةعث،

 .ارات ؿ١ثا٣حك .ؿا٥ٝ ـثیة ا٣غاز چكٟ
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