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چکيسُ 
ّـف آلي ايي تغميك ثلكًي ٓالعيتّبي علفهِاي ٍ ٣ولىهلؿ ه٤لوهبى ههلؿ
ؿٍكُ هتًَ ِٜؿك ُبؽِي ٣لَم اًٌبًي ثَؿُ .يَُ تغميك ،تَٓهيفي اًهت ،وهِ ثهب
تلويجي ام كٍٍّبي ووّي ٍ ويفي ،اًزبم ُـُ اًهت .ربه٤هِ اههبكي ،هتِهى ام
ه٤لوبى هلؿ ؿٍكُ هتًَ ِٜؿك ُبؽِ ٣لَم اًٌبًي اًتبى هبمًـكاى ثَؿُ .يَُ ًوًَهِ
گيلي ؿك ثؾَ ووّي تغميك ،ؽَُِاي صٌـ هلعلِاي ثهَؿ ٍ ت٤هـاؿ ً 340فهل ثهِ
ٌَ٣اى ُلوت وٌٌـگبى ؿك تغميك اًتؾبة ُـًـ .ثلاي ًوًَِگيلي ؿك ثؾَ ويفي،
ام ًوًَِ گيلي ّـفوٌـ ام ًَ ١ههَاكؿ ٣هبؿي ثْهلُ گلفتهِ ُهـ .اثهناك گهلؿاٍكي
اٛال٣بت ٣جبكت ثَؿًـ ام :پلًٌِبهِ هغمك ًبؽتِ ،هٔبعجِ ًيوِ ًبؽتبك يبفتهِ ٍ
هِبّـُ .پبيبيي پلًٌِبهِ ثهب اًهتفبؿُ ام ٗهليت الفهبي ولًٍجهبػ 0/82 ،ثهلاٍكؿ
گلؿيـ .ثلاي ًٌزَ كٍايي پلًٌِبهِ ام ً٠لات هتؾٔٔهبى ٍ اًهتبؿاى ٓهبعت
ً٠ل اًتفبؿُ ُـ .ثلاي ت٤ييي ا٣تجبك هٔبعجِ ،پي ام ٛلاعهي ًهَاتت ثهبم ،اثتهـا
هٜبلِ٤اي همـهبتي ثلكٍي اًْب َٓكت گلفت ٍ ثب صٌـ ًفهل ام ه٤لوهبى هٔهبعجِ
اًزبم ٍ ٗج ٚگلؿيـً ،پي تغييلات تمم ؿك ًؤالّبي هٔهبعجِ ثهِ ٣وه اههـ.
ثلاي ا٣تجبك هِبّـُ ،والى ه٤لوبى ؿك صٌـ رلٌِ ( 2تهب  4رلٌهِ) ثهِ ٓهَكت
 اًتبؿيبك گلٍُ ٣لَم تلثيتي
 ؿاًِيبك گلٍُ ٣لَم تلثيتي
 وبكٌُبًي اكُـ ثلًبهِ كيني اهَمُي
تاضيدزضيافتهقالِ 1390/6/19:

تاضيدزضيافتهقالًِْايي1391/4/3:

تاضيدپصيطـ1391/6/26:
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هتٌبٍة هَكؿ ثلكًي للاك گلفت .ام امههَى تهي ؿك ثؾهَ ؿاؿُّهبي ووّهي ٍ ،ام
كٍٍ اًتملايي ثلاي تزنيِ ٍ تغلي ؿاؿُّبي عبٓه ام هٔهبعجِ اًهتفبؿُ ُهـ.
ًتبيذ عبٓ ام تزنيِ ٍ تغلي پلًٌِبهِّب ،ؿك ثؾَ ووّيًِ ،بى ؿاؿ وِ ه٤لوهبى
ام ٓالعيت ّبي علفِاي هجتٌي ثل كٍيىلؿ ًبمًـُگلايهي ثلؽَكؿاكًهـّ ،لصٌهـ،
ًتبيذ ؿك ثؾَ ويفي (هٔبعجِ ٍ هِبّـُ) ًِبى ؿاؿ وِ اًبى ٣ولىلؿ ه٤لوبى ثهل
كٍيىلؿ ًبمًـُگلايي للاك ًـاكؿ .


ٍاغُّايکليسيً :بمًـُ گلايي ،ؿٍكُ هتًَٓ ،ِٜالعيتّبي علفِاي ،ه٤لوبى٣ ،ولىلؿ.


هقسهِ 
ً٠ليِي ًبمًـُگلايي 1ثب تأحيلات هكفي وِ ثهل كٍيىلؿّهبي يهبؿگيلي ٍ تهـكيي گقاُهتِ
اًت ،صِن اًـام ٍ ًًَ ١گبُ ثِ هبّيت يبؿگيلي ٍ ثِ تج ٢اى تـكيي ،ؿاًَ اههَم ،هغتهَا،
ه٤لن ٍ هغي ٚيبؿگيلي كا ؿصبك تغييل اًبًي ولؿُ اًت .ؿك ّهل ٓهَكت ْٟهَك ً٠ليهِي
ًبمًـُ گلايي ؿك ت٤لين ٍ تلثيت ثب اًتمجبل ميبؿي هَارِ ُـُ اًت (گيذ ًالكى ،ثِ ًمه
ام لههًٌَجلي ٍ وَكحههبگي2003 ،؛ ًٌٍههضيت  2002 ،2؛ اٍي هلام2000 ،3؛ كاًههىيي.)2008 ،4
اًتليَى ،ؿٍوي ،ربًٌٌن ٍ ريليً )2006( 5ين ثل ايي ٣ميـُاًهـ وهِ ث٤هـ ام ْٟهَك ً٠ليهِ
ًبمًـُگلايي ٌُبؽتي ،للولٍ رـيـي ام كٍُْبي رـيـ تـكيي ٍاكؿ عَمُّبي اهَمُهي
ُـُ اًت؛ تـكيي هجتٌي ثل ًهؾٌلاًي وهبَّ يبفتهِ ٍ ؿك همبثه تهـكيي ثهل هغَكّهبي
ًبمًـُگلايي ،كٍٍ تـكيي ف٤بل ،هٌألِ هغَكي ٍ يبؿگيلي للاكؿاؿي ،تىبليف هلثَ ٙثهِ
"هَكؿّب" ٍ ف٤بليتّبي هِبكوتي ،ربي تـكيي ًٌتي كا گلفتِ اًت .ايهي ًهَ ١كٍُهْبي
تـكيي ثب ًجهّبيي صبلَاًگين ،ؿاًَاهَم كا ثِ ًبؽت ؿاًَ وِ هٌتلنم ؿكگيلي ف٤هبل
ؿاًَاهَماى ثِ تلويت اٛال٣بت هَرَؿ اًت ،تَِيك هيوٌـّ .ل صٌـ ًبمًـُگلايهي يهه
ً٠ليهِ يهب فلٌههفِي وههبهالو ٍاٗههظ ًيٌههت (لجههٍَ ٍ ،)1993 ،6كيِههِّههبي صٌـگبًههِاي ؿك
كٍاًٌِبًي ٍ فلٌفِي للى ثيٌت ؿاكؿ (ؿكيٌىَل ،2000 ،ثِ ًم ام ًٌٍهضيت  .)2002 ،ام
رْت فلٌفيً ،بمًـُگلايي ثِ ًٌجيت گلايي 7پيًَـ هيؽَكؿ .ثِ ا٣تمبؿ كاًهىيي (،)2008
ثلؽي ًبمًـُگلايي كا ّوٌٜظ ثب ًٌجيت گلايهي للوهـاؿ ههيوٌٌهـٛ .يهف ًْهبيي اؿ٣هبي
ًبمًـُگلايي ايي اًت وِ ؿاًَ ثيلًٍي ؿكثبكُي رْهبى ٍرهَؿ ًهـاكؿ ٍ تٌْهب ،ؿاًهَ ثهِ
َٓكت فٌّي ًبؽتِ هيَُؿ (ٍى گالًلم فيلـ ،1995 ،ثهِ ًمه ام اٍيهلام .)2000 ،ثٜهَك
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بطضؾيصالحيت

ولي ًبمًـُ گلايي يه فلٌفِ يبؿگيلي اًت وِ ثل ًبؽتي ؿاًَ تًَه ٚيبؿگيلًهـگبى ثهِ
َٓكت اًفلاؿي يب ارتوب٣ي اُبكُ ؿاكؿ ٍ ،ام ايي اًـيِِ عوبيت هيوٌـ وِ ؿاًَ هٌهتم
ام هٌ٤ي ًٌجت ؿاؿُ ُـُ ثِ تزلثِ ،وِ يبؿگيلًـُ يب ربه ِ٤يبؿگيلًـگبى ههيًهبمًـٍ ،رهَؿ
ًـاكؿ.
يه آ اًبًي وِ ؿك كٍيىلؿ ًبمًـُگلايي ثل اى تأويـ ههيُهَؿ ،ايهي اًهت وهِ
ؿاًٌتي ًويتَاًـ ام اًزبم ؿاؿى وبك رـا ثبُـ ٍ اگل ايهي آه ههَكؿ تَرهِ لهلاك ًگيهلؿ،
ؿاًَ ام مهيٌِ اى رـا هيَُؿ .اًٌبى ؽَؿٍ كا ثب هغي ٚهٌٜجك هيوٌـ (والًٌهي1997 ،8؛
ثِ ًم ام ؿيىَن ،اًليپلم ٍ ٍٍتي .)2004 ،9يىي ام هفبّين ٍاثٌتِ ثِ ً٠ليِ ًبمًـُگلايي،
يبؿگيلي هَل٤يتي اًت .پيلٍاى ؿيـگبُ ًبمًـُ گلايي ه٤تمـًـ وِ ٌُبؽت ،هَل٤يتي اًهت.
يٌ٤ي ؿاًَ ،ثِ هَل٤يتّب ،همبٓـ ٍ تىبليفي وِ ؿك اًْب ثِ وبك ههيكٍؿ ٍاثٌهتِ اًهت .ثهِ
ًؾي ؿيگلّ ،ل ؿاًِي ٍاثٌتِ اًت ثِ همبٓـ ٍ هَل٤يهتّهبيي وهِ ؿك آه ثهلاي اًْهب
ًبؽتِ ُـُ اًت (ًيف .)1389 ،اًضِ هلؿم ؿكيبفت هيوٌٌـ ،فىل هيوٌٌـ ٍ تًَه ِ٤ههي-
ؿٌّـ ،اًبًبو تغت يه مهيٌِ للاك ؿاكؿ؛ ثِ ّويي ؽبٛل اًت وهِ مههبًي وهِ يهبؿگيلي ثهِ
ٌَ٣اى يه ف٤بليت هَل٤يتي ؿك ً٠ل گلفتِ هيَُؿ٣ ،وَهبو ثِ فلايٌـ هٌ٤ي ؿاك ًبؽتي ٍ فْن
هْبكتْب ٍ هفبّين ؿك مهبى اًتفبؿُ ام اًْب ووه هيوٌـ (ؿيىهَن ٍ ّوىهبكاى ٍ )2004 ،ام
ايٌلٍ ،يبؿگيلي هَل٤يتي اًبًبو ثلاي ف٤بليتّبي هـاكى يه ًيبم هجلم هغٌهَة ههيُهَؿ
(ثبكاة ٍ ؿٍفي ،2000 ،ثِ ًم ام ؿيىَن ٍ ّوىبكاى .)2004 ،تأويـ هـاكى ٍ ؿاًِهگبّْب
ثل يبؿگيلي آَل اًبًي ،هفبّين ٍ عمبيك ولي ٍ تـكيي اًْب ثِ ُهى اًتنا٣هي ٍ ثهـٍى
ؿك ً٠ل گلفتي مهيٌِ ثَؿُ اًت٣ .ـم تٌبًت ايي كٍيىلؿ ؿك تزبكة كٍماًِ ثِ ٍفهَك ؿيهـُ
هيَُؿ (ّليٌگتَى ٍ اليَك .)2000 ،10ثٌهيبكي ام ؿاًهَّهبي اًتنا٣هي وهِ ؿك ههـاكى ٍ
ؿاًِگبّْب تـكيي هيًَُـ ؿك مًـگي ٍال٤ي ثبميبفتٌي ًيٌتٌـ .ميلا ايي كٍيىلؿٍ ،اثٌتگي
هَل٤يت ٍ ٌُبؽت كا ًبؿيـُ هيگيلؿٍ .لتي يبؿگيلي ٍ مهيٌِ رـا ؿك ً٠ل گلفتِ هيُهًَـ،
يبؿگيلًـگبى ،ؽَؿ ؿاًَ كا ثِ ٌَ٣اى هغَٔل ًْبيي اهَمٍ ؿك ً٠ل ههيگيلًهـ؛ ثهِ رهبي
ايٌىِ ،اى كا ثِ ٌَ٣اى اثناكي تلمي ًوبيٌـ وِ ثَٜك پَيبيي ثلاي ع هٌبئ ثِ وهبك ههيكٍؿ.
اهب ؿك ٍال ٢آَل يبؿگيلي ثِ ٌَ٣اى يهه ف٤بليهت ًهبمًـُ ثهل پبيهِ ايهي ايهـُ اًهت وهِ
يبؿگيلي ،كٍماًِ ثِ َٓكت ع هٌألِ ٍ وبك اتفبق ههيافتهـ .ايهي ثهـاى هٌ٤هي اًهت وهِ،
يبؿگيلًـُ ثِ ًٍيلِي ؿكگيل ُـى ٍ ام ٛليك يه وٌَ ف٤بل ثب هغي ٚفينيىي ٍ ارتوهب٣ي
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هيتَاًـ ثِ يبؿگيلي ؿًت يبثـ ٍ لقا ثب تَرِ ثِ ايي ؿيهـگبُ ،يهبؿگيلي ثهِ هخبثهِي اًتمهبل
ؿاًَ وِ ٌّتِي يبؿگيلي ؿك ت٤لين ٍ تلثيت ًٌتي ثَؿ ؿك عبل ون ُـى اًت ٍ يهبؿگيلي
ثيِتل ثِ ًَي ًبؽت ف٤بل ٍ ُؾٔي ؿاًَ ،هْبكتّب ٍ تًَِ٤ي تَاًبييّب پيَ ههيكٍؿ
ٍ ايي ّوبى صيني اًت وِ ًبمًـُ گلايبى ثل اى تبويـ هيوٌٌـ (ّليٌگتَى ٍ اليَك.)2000 ،
٣الٍُ ثل اييً ،بمًـُگلايبى ه٤تمـًـ وِ هْوتليي اّـاف يهبؿگيلي ؿك وهالى ؿكى؛
ُبه ع هٌألِ ،اًتـتل ولؿى ،هْبكتّبي تفىل اًتمبؿي ،وبكثلؿ تأهلي ٍ ف٤هبل ؿاًهَ ٍ
هْبكتْبي ؽَؿتٌ٠يوي ٌّتٌـّ .وضٌيي ؿك صِن اًـام ًبمًـُگلايي؛ فلايٌهـ يهبؿگيلي ،ثهِ
ؽَؿي ؽَؿ ثِ ٌَ٣اى هْن تليي ّـف يبؿگيلي ٍ هََٗ ١تلثيتي للوـاؿ هيَُؿ (ؿيىهَن
ٍ ّوىبكاى .)2004 ،ثٌبثلايي ؿك كٍيىلؿ ًبمًـُگلايي ،تـكيي ثب اكائِ عمبيك اغهبم ًوهي-
َُؿ ،ثلىِ فلٓتّبيي رْت ٍاؿاُتي ؿاًَ اههَماى ثهِ تفىهل ايزهبؿ ههيوٌهـ .يىهي ام
الناهبت ايي ًَ ١تـكيي ،ايي اًت وِ ه٤لن ه٤تمـ ثبُـ وِ ؿاًَ اهَماى ههيتَاًٌهـ فىهل
وٌٌـ .ثٌبثلايي وبك ه٤لوبى اكائِي عمبيك هٌلن ًيٌت ،ثلىِ ايزبؿ مهيٌهِّهبيي ثهلاي تفىهل
ؿاًَ اهَماى هيثبُـ (الٌهي .)2000 ،11ؿاكثٌهت ثٌهـي ،يهه هفْهَم هْهن ؿك اههَمٍ
ًبمًـُگلايي هيثبُـ ٍ ثـيي هٌ٤بًت وِ فلايٌهـ كاٌّوهبيي يبؿگيلًهـُ ،ام اًضهِ ؿك عهبل
عبٗل هيؿاًـ تب اًضِ وِ ثبيٌتي ثـاًـ كا ؿك ثل هيگيلؿ .ؿاكثٌت ثٌـي ثهِ ؿاًهَ اههَماى
اربمُ هي ؿّـ وِ تىبليفِبى كا ثَٜك ٛجي٤هي ،اًهـوي فلاتهل ام تَاًهبيي ُهبى ثهب ووهه ٍ
كاٌّوبيي ه٤لن اًزبم ؿٌّـ (ًيف.)1389 ،
ام ً٠ل اٍيلام ( )2000يه هغي ٚيبؿگيلي ًبمًـُگلا ،هغيٜي اًت وِ ؿاًَاهَماى كا
ثلاي وبكولؿى ثب ّوـيگل ؿك يه ربه ِ٤پوٌٍّـُ ،ربهِ٤اي هتفىل ّولاُ ثب تِليه هٌب٣ي،
لبؿك ًبمؿ .ؿك ايي هغي ٚه٤لن ًبمًـُگلا ثب غلجِ ثل التـاك ًٌتي ؽَؿ ٍ ،ثِ ٌَ٣اى كاٌّوهب ٍ
وٌي وِ ثِ ؿاًَ اهَماًَ اؽتيهبكات تمم كا ههيؿّهـ ٍ ،اًگيهنُ ٍ تَاًهبيي اًْهب كا ثهلاي
افنايَ يبؿگيلي ؿك ً٠ل هيگيلؿٌُ ،بؽتِ هيَُؿ .ام هٌ٠ل ًبمًـُگلايي ٌّگهبهي وهِ ه٤لهن
تـكيي هيوٌـً ،جبيـ ٓلفبو ؿاًَ هَرَؿ كا اكائِ وٌـ .ؿك هٌبئلي وِ ه٤لهن هٜهلط ههيوٌهـ
گلصِ ؽَؿ پبًؼ ًؤال كا هيؿاًـ اهب ثِ ووه ولؿى ثِ ؿاًَ اهَماى تَرِ هيوٌـ ،تهب اًْهب
كٍي امهَؿى ؿاًَ ف٤لي ُبى تأه وٌٌـ .ه٤لن ثِ ؿاًَ اهَماى ووه ههيوٌهـ تهب ؿاًهَ كا
ثٌبمًـ ٍ ؿ ك ايي كاًتب اٍ ام اثناكّبيي ّوضَى ع هٌألِ ٍ يبؿگيلي هجتٌي ثل پوٍَّ ههـؿ
هيگيلؿ .ه٤لن ًبمًـُگلا ،ؿاًَ اهَماى كا ثِ اكمُيبثي هـاٍم ايٌىِ صگًَِ ف٤بليت ثِ وٌت

ّايحطفِايهعلواىهطززٍضُهتَؾطِقاذِعلَماًؿاًيبط 5 ...


بطضؾيصالحيت

اؿكان اًْب ووه هيوٌـ ،تَِيك هيًوبيـً .مَ آلي ه٤لن ،تَِيك يبؿگيلي ٍ فلايٌـ تأه
اًت (ولهيًٍ . )1388 ،ـُ ٍي  )2001( 12ه٤تمـ اًت ه٤لوهي وهِ ايهـُّهبيي كا ؿك فّهي
ؽَؿ ؿاكؿٍ ،لي ؿليمبو ّوبى ايـُّب كا ثِ ؿاًَ اهَماى هٌتم ًويوٌـ ،ؿك ٍال ،٢اهَمٍ ؽَؿ
كا ثل اًبى ً٠ليِي ًبمًـُگلايي ؿك يبؿگيلي ثٌب ًْبؿُ اًت وِ ،اى كا كٍيىلؿ تًَِ٤اي
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هيًبهٌـ.
ام ٛلف ؿيگل كٍيىلؿ ًبمًـُ گلا ً٠بم اكمُيبثي كا ؿصبك تغَل ولؿُ اًت .ثِ ٣جبكت
ؿيگل تغييلات ً٠بم اكمُيبثي والًي رْت ثْجَؿ ٍٗ٤يت يبؿگيلي ؿاًَاههَماى ،پـيهـُاي
اًت وِ اهلٍمُ ؿك ثيِتل وَِكّبي رْبى هِبّـُ ههيُهَؿ .ايهي پـيهـُ كا ههيتهَاى ثهِ
كٍيىلؿ ًبمًـُ گلايي ؿك كٍاًٌِبًي يبؿگيلي ًٌجت ؿاؿ (ُپلؿ2000 ،؛ اگهٌي ٍ وبٍصهه،
2001؛ كامؿًٍه ه پَوَ1998 ،؛ ثله ٍ ٍيليبم ،1998 ،ثِ ًم ام كٗبيي ٍ ًهيف.)1385 ،
ؿك ّل َٓكت ًبمًـُگلايبى ،اكمُيبثي تىَيٌي كا ؿك همبث ًبيل اكمُيبثيّهب اكد ههيًٌْهـ
(كٗبيي ٍ ًيف1385 ،؛ فلؿاًَ ٍ ولهي1387 ،؛ ًبًـكم2004 ،؛ ثِ ًم ام ولههي.)1388 ،
هيتَاى گفت ثِ هَاماتي وِ تَرِ ثِ ؿيـگبُّبي ًبمًـُگلايي تغييل هيوٌـًٌ ،زَ والًي
ثِ ٌَ٣اى اثناكي رْت ثْجَؿ فلايٌـّبي يبؿگيلي ،ثَٜك فنايٌـُاي هَكؿ تأويـ للاك ههيگيهلؿ
(اًتيگيٌن2005 ،؛ ثلي2005 ،؛ تلم2002 ،؛ ُپلؿ ،2000 ،ثله ٍ ٍيليهبم ،1998 ،ثهِ ًمه ام
كٗبيي ٍ ًيف .)1385 ،ثل ايي اًبى ،اكمُيبثي تىَيٌي ام اّويت ٍيوُاي ثلؽَكؿاك ههي-
گلؿؿ .ثِ ٣جبكتي ؿيگل ًبمًـُگلايبى ثِ ربي اًـامُ گيلي هيناى ؽَة يهب ثهـ ٣وه وهلؿى
ؿاًَ اهَم ،ثِ ًوت اكميبثي ايٌىِ يه ؿاًَ اهَم ثِ صِ همـاك ٍ صِ ًَ ١ووىي ًيهبم ؿاكؿ
تب هَفك َُؿ ،علوت هيوٌٌـ (صوي اكاّ .)1384 ،وبى َٛك وِ كاهٌـى ًين ( )2003اْٟهبك
هيؿاكؿ يبؿگيلي؛ لنٍهبو تغييلات كفتبكي ًيٌت ،ثلىِ تغييهل ؿك صگهًَگي ؿكن ،تزلثهِ يهب
ؿكيبفت افلاؿ ام هغي ٚاٛلافِبى هيثبُـ .اًـامُگيلي ايي ًَ ١تغييل ،هبّلاًِتل ٍ پيضيهـُتهل
ام اكميبثي تغييل كفتبكي اًت (ثِ ًم ام هيىبكي ،تيت ،وبلىيٌن ٍ اًتليت ٍاينك.)2007 ،14
ثـيي هٌ٤ي وِ ؿيـگبُ ًبمًـُگلايي ،عقف كتجِّب ٍ امهَىّبي اًتبًـاكؿ ُهـُ كا ؽَاًهتبك
اًت ٍ ثِ ربي اى؛ اكمُيبثي ثِ رنيي ام فلايٌـ يبؿگيلي تجـي ههيُهَؿ ،ثهِ گًَهِاي وهِ
ؿاًَ اهَم ًمَ ثيِتلي ؿك ل٘بٍت پيِلفت ؽَؿٍ ايفب وٌـ .ثِ ٣جبكت ؿيگل ّوبى ٛهَك
وِ ًبًـكم ثيبى هيوٌـ ،اكمُيبثي يىي ام هلاع تيٌفه اهَمٍ ًبمًـُگلا ههيثبُهـ ٍ ثهِ
ربي ايٌىِ تٌْب ؿك پبيبى اهَمٍ اكائِ گلؿؿ ،ؿك ًلتبًل اهَمٍ هَكؿ ارهلا لهلاك ههيگيهلؿ
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(ولهي.)1388 ،
پيكيٌِپػٍّف
تغميمبت اًزبم ُـُي ؿاؽلي ؿك ؽَّٔ ٓالعيتّبي علفِاي ه٤لوبى ثب تأويـ ثهل
كٍيىلؿ ًبمًـُ گلايي اًـن هيثبُهـ .ؿك ايهي ثؾهَ ،هغمهك ثلؽهي ام تغميمهبت كا وهِ
ثَٜكهٌتمين يب غيلهٌتمين هلتج ٚثب هََٗ ١تغميك هيثبٌُـ ،هَكؿ وٌىبٍ ٍ ثلكًهي لهلاك
ؿاؿُ اًت وِ ثِ اؽتٔبك ثِ اًْب اُبكُ هيگلؿؿ .ؿاًَپوٍُ ٍ فهلماؿ ( )1385ؿك اكمُهيبثي ام
هْبكتّبي علفِاي ه٤لوبى ؿٍكُ اثتـايي ،ثِ ايي ًتيزهِ ؿًهت يبفتٌهـ وهِ؛ ه٤لوهبى ههَكؿ
هٜبل ِ٤ثل ؽالف اًىِ ؿك وليبت تهـكيي ام هْهبكت ًٌهجي ثلؽَكؿاكًهـ ،ؿك ارهناي هْهن
تـكيي ،ثب ثلؽي ًبكًبييّبي رـي هَارِاًـً .تبيذ ايي تغميك ًِبى ؿاؿ وهِ ،ثٜهَك ولهي
كٍٍ تـكيي ه٤لوبى ثيِتل ه٤لن هغَك اًت تب ؿاًَ اههَم هغهَك .اًهبى ثيِهتل ام فٌهَى
ًؾٌلاًي ٍ اهَمٍ يه ٛلفِ اًتفبؿُ هيوٌٌـ .اهب تبريه اًو٤يلي ( )1382ؿك تغميمهي ثهِ
ايي ًتيزِ كًيـ وِ اوخل ه٤لوبى ام ً٠ل هْبكتّبي تـكيي ؿك ًٜظ هٌبًت ٍ ثهبتيي لهلاك
ؿاكًـ .اوخل ه٤لوبى ،اهَؽتِّبي ؿاًَاهَماى كا لج ٍ ث٤ـ ٍ ٌّگبم تـكيي هَكؿ اكمُهيبثي
للاك هيؿٌّـُ .يؼ ماؿُ ٍ هْلهغوـي (ً )1383ين ؿك تغميمي ثِ ايي ًتبيذ ؿًت يبفتٌـ وِ؛
اهَمٍ ام ٛليك ًلم افناك ًبمًـُگلايي ،ثب٣ج افنايَ اًگينُ ٍ هْبكت ٛلط ٍ ع هٌهألِ
ٍ افنايَ ٣ولىلؿ تغٔيلي ؿاًَ اهَماى هيَُؿ.
صوي اكا (ً )1384ين ؿك تغميك ؽهَؿ ًِهبى ؿاؿ وهِ ه٤لوهبى كيبٗهي ؿٍكُ هتًَه،ِٜ
ُ٤بكّبي ًبمًـُگلايبى كا ثبٍك ؿاكًـ ٍ اى كا ؿك همبيٌِ ثب تـكيي ًهٌتي ثهلاي اههَمٍ ٍ
پلٍكٍ ثب اّويت هيؿاًٌـّ .وضٌيي عيـكماؿگبى ،هلمٍلي ٍ رْبًي ( )1386ؿك تغميمي ثهِ
تأحيل ً٠ليِ ًبمًـُگلايي ارتوب٣ي ثل ٣ولىلؿ ؿاًَ اههَماى پبيهِ ًهَم ؿٍكُ كاٌّوهبيي ؿك
ؿكى ٣لَم ؿك ُْل ماّـاى پلؿاؽتٌـً .تبيذ تغميك ًِبى ؿاؿ وِ تـكيي ثِ ُيَُ ًبمًـُ گلا
ثِ َٓكت صِوگيلي ثل ٣ولىلؿ تغٔيلي ؿاًَ اهَماى احل هخجت ؿاكؿّ .ليٌگتهَى ٍ اليهَك
( ،)2000ؿك تغميمي ثِ ايي ًتيزِ كًيـًـ وِ اًتفبؿُ ام صهبكصَة يهبؿگيلي ههَل٤يتي [ثهِ
ٌَ٣اى ُبؽٔي ام تـكيي ًبمًـُگلا] كٌّوَؿّبي ٛلاعي اهَمٍ هؤحل كا رْهت ٛلاعهي
يه هغي ٚثلاي اوتٌبة ؿاًَ پيِهلفتِ اُهىبك ههيوٌهـً .يهبمً )2008( 15يهن ٛهي اًزهبم
پوٍِّي ،ثِ ايي ًتيزِ ؿًت يبفت وِ ه٤لوبى ثل ايي ثبٍك ٌّتٌـ وِ هِبكوت ؿاًَ اههَم

ّايحطفِايهعلواىهطززٍضُهتَؾطِقاذِعلَماًؿاًيبط 7 ...


بطضؾيصالحيت

ثِ ٌَ٣اى پيَ ًيبمي ثلاي تغييل [اهَمُي] ٗلٍكي اًهت .اًهبى ّوضٌهيي ًهبمًـُ گلايهي
ارتوب٣ي كا ثِ ٌَ٣اى ًَ ١هت٤بلي ًبمًـُگلايي ه٤لفهي ًوَؿًهـٍ .اٍكٍىً )2009( 16يهن ؿك
همبلِاي آالعبت تلثيتي اؽيل كا ثب تَرِ ثِ ًيبًتّبي فلٌّگي تغييلات پهـاگَهيىي ؿك
اهَمٍ هتًَ ٍ ِٜتلثيت ه٤لن هَكؿ ثلكًي للاك ؿاؿ .ؿاؿُّبي روه ٢اٍكي ُهـُ ؿك ٛهَل
يه ًبل ام هِهبّـُ هِهبكوت وٌٌهـگبى تًَهٍ ٚيًِ ،هبى ؿاؿ وهِ آهالط ًهبؽتبكّبي
فلٌّگيً ،يبًي ٍ التٔبؿي پهيَ ًيهبم آهالعبت اهَمُهي اًهتّ .وضٌهيي ام كٍيىهلؿ
ًبمًـُگلايي ثِ ٌَ٣اى كٍيىلؿي ربيگنيي ًبم ثلؿُ هيَُؿ.
رو ٢ثٌـي ؿيـگبّْب ٍ ً٠ليبت هلتج ٚثب للولٍ ًبمًـُ گلايهي ٍ ّوضٌهيي تغميمهبت
اًزبم ُـُ ؿك ايي عَمُ ،عبوي ام اى اًت وِ ًبمًـُ گلايي ،تبحيلات ٣ويك ٍ لبث تَرْي
ثل كٍيىلؿّبي يبؿگيلي ٍ تـكيي گقاُتِ اًت .ثِ گًَِاي وِ ثب اًتمجبل ميبؿي ًين هَارهِ
گلؿيـُ اًتً .بمًـُ گلايي ثِ تلفيك ؿاًٌتي وهبك ٍ ًغهَُ اًزهبم ؿاؿى وهبك ووهه ًوهَؿُ
اًت ،صلا وِ ؿاًَ ام مهيٌِ اى رـا ًويثبُـ .ام ؿيـگبُ ًبمًـُ گلايبى هْن تهليي اّهـاف
يبؿگيلي ؿك والى ؿكى ،ع هٌبلِ ،اًتـتل ولؿى ،هْهبكتّهبي تفىهل اًتمهبؿي ،وهبكثلؿ
تبهلي ٍ ف٤بل ؿاًَ ٍ هْبكتّبي ؽَؿ تٌ٠يوي اًت وهِ ؿك ايهي كاثٜهِ ه٤لوهبى ؿك ًمهَ
كاٌّوب ٍ تٌْي گل اهَمُي ثبيـ ام ٓالعيتّبي علفِاي تمم ثلؽَكؿاك ثبٌُـ.
ؾَالاصليپػٍّف 
ايب ه٤لوبى ؿك فلايٌـ تـكيي ام ٓالعيتّبي علفِاي ًبمًـُگلايهي (مهيٌهِ گلايهي،
ؿاًَ اهَمهغَكي ٍ ت٤به  ،تفٌيلگلايي ،اكمُيبثي ويفي) ثلؽَكؿاكًـ؟
ضٍـ 
ؿك ايي تغميك وِ ثِ ُيَُ تَٓيفي اًت ،ام تلويجي ام كٍٍّبي ووّي (پلًٌِبهِ) ٍ ويفهي
(هٔبعجِ ٍ هِبّـُ) اًتفبؿُ ُـُ اًت .ثِ ايي تلتيت وهِ رْهت رجهلاى ًهَگيلي پبًهؼ
ؿٌّـگبى ؿك پلًٌِبهِ ،ام هٔبعجِ ثب ّـف گلؿاٍكي تَٓيفّهبيي ؿك هَكؿ رْبى ٍال٤هي
مًـگي هٔبعجِ ًَُـُ ٍ تفٌيل هٌ٤بي پـيـُ هَكؿ ثلكًي تًٍَ ٚي ٍ ،ام هِبّـُ كفتبك ٍ
هغي ٚافلاؿ هَكؿ پوٍَّ ًين ،ثِ ٌَ٣اى ربيگنيي ؽَؿگناكُي اًتفبؿُ ُـ.
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ً،وًٍَِضٍـًوًَِگيطي 

جاهعِآهاضي
ربه ِ٤اهبكي ؿك ثؾَ ووّي پوٍَّ عبٗهل ،ه٤لوهبى ههلؿ ُهبؽِي ٣لهَم اًٌهبًي
هـاكى هتًَ ِٜاًتبى هبمًـكاى ثِ ت٤ـاؿ ً 2200فل هيثبٌُـ .ت٤هـاؿ ًوًَهِ ًيهن ثهل اًهبى
رـٍل هَكگبى ً 327فل ثلاٍكؿ ُـ وِ ثِ ؿلي كينٍ اعتوبلي امهَؿًيّب ً 340فل اًتؾهبة
گلؿيـ .ثلاي ًوًَِ گيلي ؿك ثؾَ ووّي ،صَى ٍاعـ ًوًَِ ،هتِى ام گلٍّي ام افلاؿ ثهَؿ
وِ ثَٜك ٛجي٤ي تِىي ُـُ ثَؿًـ ،ام ُيَُ ًوًَِگيلي ؽَُهِاي صٌهـ هلعلهِاي اًهتفبؿُ
ُـ .ثـيي َٓكت وِ پي ام ثلاٍكؿ ًوًَِ هَكؿ هٜبل ،ِ٤اًتبى ثِ ًِ ؽَُِ هلونيُ ،للي
ٍ غلثي تمٌين ٍ ثب اًتفبؿُ ام ًوًَِ گيلي تٔبؿفي ،پٌذ ُْلًتبى (ًبكي ،ثبثه  ،لبئوِهْل،
ثِْْل ،صبلَى) ام ثيي ًِ ؽَُِ هقوَك ،اًتؾبة گلؿيـً .پي ثب تَرِ ثِ ت٤هـاؿ ه٤لوهبى
هتًَ ٍ ِٜثب هلار ِ٤ثِ اهَمٍ ٍ پلٍكٍ ُْلًتبى ،صٌـ هـكًِ اًتؾهبة ٍ پلًِهٌبهِّهب
ثيي ًوًَِ هَكؿ ً٠ل تَمي ٢گلؿيـ .رـٍل  1ت٤ـاؿ ٍ ؿكٓـ هِبكوت وٌٌـگبى كا ثهل اًهبى
ٍيوگيّبي رو٤يت ٌُبؽتي اىّب ًِبى هيؿّـ.
:فطاٍاًيٍزضصسهكاضکتکٌٌسگاىزضبرفکوّيتحقيقاظًظطٍيػگيّاي 
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ثِْْل

40

11/8

صبلَى

35

10/3

ؾي :
ً 30 -20بل

29

8/5

ً 40 -31بل

157

46/2

ً 50 -41بل

148

43/5

ً 60 -51بل

6

1/8
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بطضؾيصالحيت

هتغيطّا 

فطاٍاًي 

زضصس 

ؾابقِکاض :
ميل ً5بل

12

3/5

ً 10-6بل

24

7/1

ً 15-11بل

48

14/1

ً 20-16بل

135

39/7

ً 25-21بل

110

32/4

ثيَ ام ً 26بل

11

3/2

هسضکتحصيلي :
وبكٌُبًي

229

67/4

وبكٌُبًي اكُـ

111

32/6

ؿك ثؾَ ويفي پوٍَّ ،ربه ِ٤اهبكي ً 45فل ام ه٤لوهبى ُهبؽِ ٣لهَم اًٌهبًي ُهْل
ثبثلٌل ثَؿًـ .ؿك ايي ثؾَ ،ثلاًبى ؿيـگبُ گبل ،ثَكي ٍ گبل ( ،)1386وِ ه٤تمـًـ عزهن
ًوًَِ ؿك هٜبل٤بت ويفي ه٤وَتو وَصه اًت ٍ ؿك ٍال ٢عزهن ًوًَهِ هوىهي اًهت يهه
هَكؿ ثبُـ ٍ ّـف اًتؾبة يه هَكؿ يب هَكؿّب ،فْن ٣ويك تهل پـيهـُّهبي ههَكؿ ثلكًهي
اًت ،ام ُيَُ ًوًَِ گيلي ّـفوٌـ ٍ ام ًَ ١هَاكؿ ٣هبؿي 17اًهتفبؿُ ُهـ ٍ ،ثهب ً 13فهل ام
ه٤لوبى ؿكٍى ثلًبهِ كيهني تغٔهيلي ٍ ُهغلي ،اؿثيهبت فبكًهي ،رغلافيهب ،تهبكيؼ ،مثهبى
اًگليٌيُ ،يويٍ ،كمٍ ،فلٌفِ ،كيبٗي٣ ،لثي ٍ ٣لَم ارتوب٣ي ُهبؽِ ٣لهَم اًٌهبًي وهِ
ثلاي كًيـى ثِ اّـاف پوٍَّ هٌبًت تِؾيْ ؿاؿُ ُـًـ ،هٔبعجِ ثِ ٣و اههـ٣ .هالٍُ
ثل ايي ،والى ؿكى  12ه٤لن ًين هَكؿ هِبّـُ للاك گلفت.

ابعاضّايؾٌجف
-1پطؾكٌاهِهحققؾاذتِ :ايي پلًٌِبهِ هِتو ثل صْبك هَلفِ ثب ًَ 42ال ثَؿ .ثهِ
ايي تلتيت وِ رْت اًتؾبة هؤلفِّب ٍ ُبؽّْبي ًبمًـُگلايي ام هٌهبث ٢ؿك ؿًهتلى ؿك
ايي اكتجب ٙاًتفبؿُ ُـُ اًت (ثِ ٌَ٣اى ًوًَِ ههيتهَاى ثهِ ًٌٍهضيت ( ،)2002فهلؿاًَ ٍ
ُيؾي فيٌي( ،)1381كٗبيي ٍ ًيف ( ،)1385اٍيلام (ّ ،)2000ليٌگتهَى ٍ اليهَك)2000( ،
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اُبكُ ًوَؿ) .پي ام اًتفبؿُ ام هٌبث ٢هت٤ـؿ ،هؤلفِّب ٍ ُبؽّْبي ايي پهوٍَّ ثهِ تأييهـ
اًبتيـ ٍ صٌـ ًفل ام ٓبعجٌ٠لاى ايي عي ِٜكًيـ (رـٍل ً .)2پي ثب هلٍك اؿثيهبت هلثهَٙ
ثِ ًبمًـُگلايي ٍ ّوضٌيي ثب ؿك ً٠ل گلفتي پلًٌِبهِ هغي ٚيبؿگيلي ًبمًـُگهلا( 18تيلهَك
ٍ فلينك1991 ،؛ تيلَك 1996 ،ثِ ًم ام پبكًهب ٍ )1388 ،ثهب تأويهـ اًبًهي ثهل ُبؽٔهْبي
ًبؽتِ ُـُ تًَ ٚپوٍِّگل ثلاي ًبمًـُگلايي (رـٍل  ،)3پلًٌِبهِ هغمك ًهبؽتِاي ثهب
تفىيه گَيِّبيي ثلاي ّل هؤلفِ (رـٍل  )3ثب ً٠بكت اًبتيـ ًبؽتِ ُـ .پبيبيي پلًِهٌبهِ
ثب اًتفبؿُ ام ٗليت الفبي ولًٍجبػ  0/82ثِ ؿًت اهـ.
-2هصاحبًِيوِؾاذتاضيافتِبا4ؾَالباظپاؾد .ؿك هٔهبعجِ ام هٔهبعجِ ُهًَـُ
ؽَاًتِ هيُـ ًوبيي ولي ام يه رلٌِ تـكيي كا اكائِ ؿّـ (ًَال ُهوبكُ  1هٔهبعجِ) ٍ
ًپي ًمَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى (ًَال ُوبكُ  ،)2صگًَگي عٔهَل ؿاًهَ
تًَ ٚؿاًَ اهَمً -هبؽت ؿاًهًٌَ ،هجي ثهَؿى يهب اًتمهبل ؿاًهًَ( -هَال ُهوبكُ ٍ )3
صگًَگي ٍ ّـف ام اكمُيبثي (ًَال ُوبكُ )4كا ثيبى ًوبيـ .كٍٍ ت٤يهيي ا٣تجهبك هٔهبعجِ
ؿك پوٍَّ عبٗل ثِ ايي َٓكت ثَؿ وهِ پهي ام ٛلاعهي ًهَاتت ثهبم ،اثتهـا هٜبل٤هِاي
همـهبتي ثل كٍي اًْب َٓكت گلفت ٍ ثب صٌـ ًفل ام ه٤لوبى هٔبعجِ اًزبم ٍ ٗج ٚگلؿيهـ،
ًپي ثب تَرِ ثِ پبًؼّهبي هٔهبعجِ ُهًَـگبى ام ٛليهك ًهؤاتت ٍاكًهي( وٌىبُهي)19
تَٗيغبت ثيِتلي ام اىّب ؽَاًتِ ُـ ٍ تغييهلات تمم ؿك ًهؤالّهبي هٔهبعجِ ٓهَكت
گلفت.

ّايحطفِايهعلواىهطززٍضُهتَؾطِقاذِعلَماًؿاًيبط 11 ...


بطضؾيصالحيت

جسٍل:2هؤلفِّاٍقاذصّايؾاظًسُگطايي 
ظهيٌِياجتواعيٍ
ظهيٌِگطايي

فطٌّگي
هحيطفيعيکيياز-
گيطي
يازگيطيهَقعيتي
تعاهلگطٍّي

زاًفآهَظهحَضي 

هكاضکتفعال
زاًفآهَظ 
ًقفتؿْيلگطي
هعلن
ؾاذت(ذلق)

تفؿيطگطايي

زاًف
تفؿيطزاًفاضائِ
قسُ 
ًؿبيتزاًف 

اضظقيابيکيفي

اضظقيابيتکَيٌي
اضظقيابيبِعٌَاى
ابعاضيبطاي بْبَز
فطايٌسيازگيطي 

تًـ ٍ ّبًبفي ( ،2000ثِ ًم ام ؿيىَن ،)2004 ،فلؿاًَ ٍ ُهيؾي فيٌهي
( ،)1381ثههلٍوي ٍ ثههلٍوي( ،1993ثههِ ًم ه ام اٍي هلام ،)2000فههلؿاًَ
(1367؛ ثِ ًم ام فلؿاًَ ٍ ولهي.)1387 ،
اٍيلام ( ،)2000تلتيي ايـي اًاليي (2004؛ ثِ ًم ام صوي اكا .)1384 ،
(ؿيىَن ( ،)2004فلؿاًَ ( ،1367ثهِ ًمه ام فهلؿاًَ ٍ ولههي،)1387 ،
ّليٌگتَى ٍ اليَك (.)2000
تًـ ٍ ّبًبفيه ( ،2000ثهِ ًمه ام ؿيىهَن( ،)2004 ،لجهٍَ ( ،)1993ثهه،
مكًيبن ٍ لَهپِ (.)2000
اٍيههلام ( ،)2000تههيگالك ٍ ّوىههبكاى2002،؛ ثههِ ًمهه ام پبكًههب،)1388 ،
ٍٍلفَله (1995؛ ثِ ًم ام فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي ،)1381 ،لجهٍَ (،)1993
فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي (.)1381
تيگالك ٍ ؿيگلاى ( ،2002ثِ ًم ام پبكًب ،)1388 ،اٍيهلام ( ،)2000الٌهي
(.)2000
ٍى گالًلم فيلـ (1995؛ ثهِ ًمه ام اٍيهلام ،)2000،ثهلٍوي ٍ ثهلٍوي
(1993؛ ثِ ًم ام اٍيلام ،)2000 ،فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي ( ،)1381هيٌَى
ٍ ربًٌتَىٍ -ايلـك ( ،)2004ؿيىَن ٍ ّوىبكاى (.)2004
فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي ( ،)1381ثيلل ٍ َُهي (1993؛ ثِ ًم ام فهلؿاًَ ٍ
ُيؾي فيٌي ،)1381 ،اٍيلام (.)2000
فلؿاًَ ٍ ُيؾي فيٌي ( ،)1381اٍيلام (.)2000
كٗبيي ٍ ًيف ( ،)1385فهلؿاًَ ( ،1367ثهِ ًمه ام فهلؿاًَ ٍ ولههي،
ً ،)1387بًـكم ( ،2004ثِ ًم ام ولهي.)1388 ،
اًتيىيٌن (2005؛ ثلي 2005 ،؛ تلم2002 ،؛ ُپلؿ ،2000 ،ثلهه ٍ ٍيليهبم ،
 ،1998تلتييايـي اًاليي،2004،بِ ًم اظولهي.)1388 ،

هجلِيهطالعاتآهَظـٍيازگيطي،ؿٍكُ صْبكمُ ،وبكُ اٍل ،ثْبك ٍ تبثٌتبى 1391
   12

پطؾكٌاهِصالحيتّايؾاظًسُگطاييٍتعسازگَيِّاًٍوًَِؾَال 

:هؤلفِّاي

جسٍل3
كؿيف

ت٤ـاؿگَيِ

ًبم هؤلفِ

1

مهيٌِ گلايي

8

2

ؿاًَ اهَم

11

تؾٔيْ يبفتِ

ًوًَِ ًَال ّل هَلفِ
ؿك فلايٌـ تـكيي هخبلّبيي ٍال٤ي ٍ آي

ام هغي ٚمًـگي

ؿاًَ اهَماى اكائِ هيؿّن.
هغَكي

ؿك فلايٌـ يبؿؿّي -يبؿگيلي ًمَ آلي كا ثِ ْ٣ـُ ؿاًَاهَم
هيگقاكم ٍ ؽَؿ ،ثيِتل ًمَ ّـايت كا ثل ْ٣ـُ هيگيلم.

3

تفٌيلگلايي

14

4

اكمُيبثي ويفي

9

ؿاًَ كا ثِ ؿاًَ اهَماى اًتمبل ًويؿّن ،ثلىِ هغي ٚكا ثلاي
وِف ؿاًَ تًَ ٚؽَؿُبى اهبؿُ هيوٌن.
ثلاي اكمُيبثي ام وبكّبي ؿاًَاهَماى ،هبًٌـ تغميك ؿك هَكؿ
هََٗ ١ؿكًي ،ؿاٍكي كا ثِ ْ٣ـُ ؽَؿ اًبى هيگقاكم.


-3هكاّسُ:ثِ هٌَ٠ك هِبّـُ والى ؿكى ًين ثِ َٓكت ويفي ٍ ثب هجٌهب لهلاك ؿاؿى
ُبؽّْبي تـٍيي ُـُ ًبمًـُگلايي ،ام والى ؿكى  12ه٤لن ثِ َٓكت هتهَالي ٍ ؿك 2
تب  4رلٌِ هِبّـُ ثِ ٣و اهـ .ثِ هٌَ٠ك ت٤ييي پبيبيي هِبّـُ ،والى ؿكى ّل ه٤لن ًهِ
تب صْبك رلٌِ ٍ ؿك مهبًْبي هتفبٍت هَكؿ هٜبل ِ٤للاك گلفت تب پبيبيي اى ثِ احجبت ثلًـ ٍ
ؿك ؿف٤بت هت٤ـؿ ًتبيذ يىٌبًي عبٓ ُـُ .يَُ ًولُ گقاكي هِبّـُ ًين ثل اًبى ُهـت
ثىبكگيلي ُبؽْ هَكؿ ً٠ل ؿك فلايٌـ تـكيي ثِ َٓكت ون ،تبعـي ٍ ميبؿ ثَؿ.

لزازُّا 

قيَُتجعيٍِتحلي
گنيٌِّبي پلًٌِبهِ ثل اًبى ٛيف ليىلت ُبه  5گنيٌِ (ام وبهالو ههَافمن تهب وهبهالو
هؾبلفن) ثَؿ وِ ثِ تلتيت ؿاكاي اهتيبم  5تب  1هيثبٌُـ .ؿك ايي پلًٌِبهِ يه ًوهلُ ي ولهي
تغت ٌَ٣اى ًولُ هيناى ًبمًـُگلا ثَؿى ه٤لن ٍ يه ًولُ ثلاي ّل يهه ام ُهبؽّْهب ثهِ
َٓكت رـاگبًِ ؿك ً٠ل گلفتِ ُـ ٍ ،ثهب ًهلم افهناك  Minitab ٍ SPSSتغليه گلؿيهـ.
ّوضٌيي ام امهَى تي ثلاي ثلكًي تفهبٍت هيهبًگيي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك هيهناى تَرهِ ثهِ
هَلفِّبي ًبمًـُ گلايي ؿك فلايٌـ تهـكيي ٍ ّوضٌهيي ثلكًهي ٓهالعيتّهبي علفهِاي
ًبمًـُ گلايي ه٤لوبى اًتفبؿُ ُـ .ثلاي تزنيِ ٍ تغلي ؿاؿُّبي ويفي عبٓ ام هٔهبعجِ،
اثتـا ؿاؿُّبي هٔبعجِ كٍي وبغق پيبؿُ ُـ ٍ ًپي ثل اًبى هغَك هٔبعجِ ؿك ؽبًهِّهبي

ّايحطفِايهعلواىهطززٍضُهتَؾطِقاذِعلَماًؿاًيبط 13 ...


بطضؾيصالحيت

هبتليي ّب ربي ؿاؿُ ُـًـ ١ًَ .هبتليي هَكؿ اًتفبؿُ ،ؿكايِ هبتليي ثهَؿُ اًهت (ًهلهـ،
عزبمي ٍ ثبمكگبىً .)1384 ،هپي رْهت تزنيهِ ٍ تغليه اى ام كٍٍ تزنيهِ ٍ تغليه
اًتملائي اًتفبؿُ ُـ .ثِ ايي هٌ٤ي وهِ فكُ فكُ ٍ ثهـٍى ّهيش ثلؿاُهت اٍليهِ ؿك ؿاؿُّهب،
رٌتزَ َٓكت گلفت ٍ ثل اًبى اًتملا ( 20اًهتٌجب )ٙام ؿاؿُّهبً ،تهبيذ عبٓه گلؿيهـ.
ّوضٌيي تزنيِ ٍ تغلي ؿاؿُّبي ويفي عبٓ ام هِبّـُي والى ؿكى ه٤لن ،ثـيي ُى
ثَؿ وِ پي ام صٌـ رلٌِ ( 2يب  4رلٌِ) هِبّـُ والى ؿكى ٍ ثب اٛويٌبى ام ًبمًـُ گهلا
يب غيلًبمًـُ گلا ثَؿى والى ؿكى ه٤لن هَكؿ ً٠ل ،رـٍل هلثَٛهِ (ُهـت ًهبمًـُ گهلا
ثَؿى) ،ثب تفىيه ُبؽِّٔب تىوي گلؿيـ.

افتِّا 
ي 
افتِّايکوّيتحقيق
ي 
ؿك پوٍَّ عبٗل اثتـا ثلاي ته ته هؤلفِّب ام امهَى تي يه ًوًَِاي اًتفبؿُ ُـ.
ًپي ايي امهَى ثلاي ٓالعيت علفِاي ثَٜك ولي ثِ وبك گلفتِ ُـ .
ًؤال آلي پوٍَّ :ايب ه٤لوبى ام ٓالعيتّبي علفِاي ًبمًـُگلايي ثلؽَكؿاكًـ؟

جسٍل:4آظهَىتيبطايبطضؾيهؤلفِّايهرتلفزضفطايٌستسضيؽ 
هؤلفِ 

هياًگيي 

اًحطاف

زضجِ

هعياض 

آظازي 

t

<P

مهيٌِ گلايي

4/27

0/37

339

62/86

0/0001

ؿاًَ اهَم هغَكي ٍ ت٤به

3/99

0/45

339

39/90

0/0001

تفٌيلگلايي

3/89

0/60

339

27/35

0/0001

اكمُيبثي ويفي

3/97

0/44

339

40/44

0/0001

ٓالعيتّبي علفِاي ًبمًـُ

4/03

0/35

339

53/44

0/0001

گلايي

اٛال٣بت هٌـكد ؿك رـٍل  4ثيبًگل اى اًت وهِ هيهبًگيي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك هؤلفهِ
"مهيٌِ گلايي"  4/27اًت وِ ام عـ هتًَ ٚثيِتل اًهت .ؿك ًتيزهِ ثهل اًهبى اْٟهبكات
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ه٤لوبى ،اًبى ؿك فلايٌـ تـكيي ؽَؿ ثِ مهيٌِّهبي ارتوهب٣ي ه فلٌّگهي ٍ هغهي ٚفينيىهي
يبؿگيلي ٍ يبؿگيلي هَل٤يتي تَرِ ؿاكًـ.
ّوبًگًَِ وِ ؿك رـٍل  4هِبّـُ هيَُؿ ،هيبًگيي ًولات ه٤لوهبى ؿك هؤلفهِ "ؿاًهَ
اهَم هغَكي ٍ ت٤به " ثيِتل ام عـ هتًَ ٚاًت .ؿك ًتيزِ ه٤لوبى اْٟبك ؿاُتِ اًـ وهِ ؿك
فلايٌـ تـكييٗ ،وي ايفبي ًمَ تٌْي گلي ،ثِ ت٤به گلٍّي ٍ هِهبكوت ف٤هبل ؿاًهَ
اهَماى تَرِ ؿاكًـ.
ثل اًبى اٛال٣بت رـٍل ،4هيبًگيي ًولات ه٤لوبى ؿك هؤلفِي "تفٌيلگلايي" ثلاثل ثب
 3/89اًت وِ ام عـ هتًَ ٚثيِتل هيثبُـ .ؿك ًتيزِ ٛجك اْٟبكات ه٤لوبى ،اًبى ثِ هَلفهِ
تفٌيلگلايي ،ثِ هٌ٤بي تَرِ ثِ فلايٌـ ًبؽت ؿاًًٌَ ،جيت ؿاًَ ٍ تفٌهيل اكائهِ ُهـُ ام
ؿاًَ ،تَرِ ؿاكًـ.
ّوبى گًَِ وِ رـٍل ًِ 4بى هيؿّـ ،هيبًگيي ًوهلات ه٤لوهبى ؿك هؤلفهِ "اكمُهيبثي
ويفي"  3/97 ،اًت وِ ام عـ هتًَ ٚثيِتل هيثبُـ .ثِ ٣جبكت ؿيگل ه٤لوبى اْٟهبك ؿاُهتِ
اًـ وِ اًبى ٗوي اًتفبؿُ ام اكمُيبثي تىَيٌي ،اكمُيبثي كا ثهِ ٌ٣هَاى اثهناكي ثهلاي ثْجهَؿ
فلايٌـ يبؿگيلي تلمي هيًوبيٌـ.
ًتبيذ عبٓ ام ؿاؿُّبي رـٍل  4ثيبًگل اى اًت وِ هيبًگيي ًولات ه٤لوبى ثَٜكولي
ؿك مهيٌِ ٓالعيتّبي علفِاي ًبمًـُگلايي 4/03هيثبُـ وِ ام عـ هتًَ ٚثيِهتل اًهت.
ؿك ًتيزِ ه٤لوبى ام ٓالعيتّبي علفِاي ًبمًـُگلايي ثلؽَكؿاكًـ.

افتِّايحاصلاظهصاحبِ 
ي 
ؿك ايي ثؾَ پوٍِّهگل رْهت هٌتٌـًهبمي پـيهـُ ههَكؿ هٜبل٤هِ (ٓهالعيتّهبي
علفِاي ه٤لوبى ام ؿيـگبُ ًبمًـُ گلايي) ٗوي اًزبم هٔبعجِ ًيوِ ًبؽتبك يبفتِ ثب ً 13فل
ام ه٤لوبى هتًَُ ِٜبؽِ ٣لَم اًٌبًي ثِ ثغج ٍ ثلكًي پيلاهَى ًوبي ولي ام يه رلٌهِ
تـكيي ه٤لنً ،مَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى ،صگهًَگي عٔهَل ؿاًهَ تًَهٚ
ؿاًَ اهَم ٍ صگًَگي اكمُهيبثي ٍ ّهـف ام اى ،پلؿاؽهت (رهـٍل  .)5هنيهت ؿاؿُّهبي
گلؿاٍكي ُـُ ام ٛليك هٔبعجِ ٍ هِبّـًٌُ ،جت ثِ ً٠لؽَاّيّبي اًزبم ُهـُ ؿك لبلهت
پلًٌِبهِ ،ايي اًت وِ اهىبى اٌُبيي ثب فلايٌـّبي كًيـى ثِ يه پبًؼ كا ثلاي پوٍِّهگل
فلاّن هيًوبيـ.
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بطضؾيصالحيت

:ذالصِزازُّايحاصلاظهصاحبِ 

جسٍل5
كؿيف

ًؤاتت

الف

ثلًبهِ كيني تغٔيلي ٍ ُغلي

ًقفهعلنٍزاًف

چگًَگيحصَلزاًفتَؾط

آهَظزضکالؼزضؼ

زاًفآهَظ(ؾاذتزاًفٍ-


هعلن

ًؿبيبَزىيااًتقالزاًف)

تِىي گلٍّْبي صٌهـ

ّهل ؿٍ هِهبكوت ف٤ههبل

ام كاّْهههههبي هؾتلهههههف

اكمُيبثي تىَيٌي ثهِ

ًفهههههلُ ،ثغهههههج ؿك

ؿاكًههـ ،ؿاًههَ اهههَماى

ّوضههَى تزلثي هبت ؽههَؿ

رْههههت ٌُبًههههبيي

گلٍّْههبي وَصههه ٍ

فىههل هههيوٌٌههـ ،ايههـُ

ؿاًههَ اهههَم ،تزلثيههبت

وبًتي ّهبي تهـكيي

تجههبؿل ً٠ههل ثههب ًههبيل

هيؿٌّـ ٍ ه٤لن ًبٟل ثل

ؿًٍههتبى ٍ ه٤لههن ٍ وتههت

هههـكى ٍ اكمُههيبثي

گلٍّْب ٍ ًتيزهِ گيهلي

ف٤بليت اًْبًت.

ؿكًي.

پبيبًي.

ًواييکلياظيک
جلؿِتسضيؽهعلن

چگًَگيٍّسفاظ
اضظقيابي

ًْبيي تًَ ٚه٤لن.

ة

اؿثيبت فبكًي

ح

اؿثيبت فبكًي

[٣ـم ؿاُهتي ثلًبههِ اي

ًمههَ ه٤لههن :كٍؽههَاًي

ثههب ؽَاًههـى احههبك ،گههٍَ

[٣ـم پبًؼ ههلتجٍ ٚ

ؽبّ] كٍؽَاًي ؿكى،

ؿكى ٍ تٔههههههههغيظ

ؿاؿى ثههِ عههلف ه٤لههن ٍ

٣ـم ؿكن ؽبٓي ام-

اثتههـا تًَهه ٚه٤لههن ٍ

غلّ ٚهبي ؿاًهَ اههَم.

تههههـكيي ٍ تغٔهه هي ٍ

اكمُهيبثي] اكمُهيبثي

ًپي تَٗهيظ لغهت ّهب

ًمهههَ ؿاًهههَ اههههَم:

وٌت ٣لن ،اگبّي وٌهت

پبيبًي

تًَه ٚه٤لهن ٍ پههي ام

كٍؽَاًي هزـؿ ُ٤ل يهب

هيِِ .ؿك والى تَرهِ ثهِ

اى كٍؽههههههَاًي ؿكى

ًخل؛ عف٤ُ ٞل ،پلًيـى

وتبة ٍ ٓغجتّبي ه٤لهن

تًَ ٚؿاًَ اهَم.

ًههؤال ٍ هٜبل٤ههِ ؿلي هك

هْوِ.

وتبة...
اثتـا ؿكى تَٗهيظ ؿاؿُ

ثيبى تزلثيبت ؽَؿ ثلاي

اى صيههني وههِ اًٌههبى ثههِ

ّن هيبى تلم ّن پبيبى

هههيُههَؿ .پههي ام اى،

ؿاًههَ اهههَم ام لجيهه ؛

ؿًجبلَ اًت تب يبؿ ثگيهلؿ.

تههلم [فمهه ٚوتجههي].

لغبت ًؾت؛ ثٌهتِ ثهِ

كٍاى ؽههههَاًيُ ،هههه٤ل

اٍل ام ٛليك وتت ؿكًهي

روههّ ٢ههل ؿًٍ ،وههلُ

ًههَُ ١هه٤ل يههب ًخههل ٍ

ؽَاًي ٍ تَٗيظ ُ٤لّب

هـكًِّ .وضٌيي ثب وتبة-

ًْبيي فلؿ كا تِهىي

ًؤاتت اعتوهبلي ؿكى

ٍ ًخلّبيلـيوي ،ايزهبؿ

ّبي غيل ؿكًي هخ عبفٞ

هههيؿّههـ .اكمُههيبثي

گفتِ هيَُؿ .ؿك ٍلهت

اًگينُ ؿك ؿاًَ اهَماى،

ٍ...الجتِ هتهَى لهـيوي تهل

هيههبًي هْههن تلاًههت

ثبليوبًـُ ؿاًَ اههَماى

ع تولييّهبي وتهبة،

ثيِهتل تًَه ٚه٤لهن لبثه

صَى وِ؛ ؿاًَاههَم

ؿكى كا هههيؽَاًٌههـ ٍ

عفه ٞثلؽههي ُهه٤لّبي

فْن هيَُؿ.

اكام اكام ثلاي اهتغبى

غلّ ٚبيِبى گلفتِ ههي-

وتبة ،يهبؿگيلي ه٤هبًي

َُؿ.

ُ٤لّب.

پبيبًي اهبؿُ هيَُؿ.
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كؿيف

ًؤاتت

ت

رغلافيب

ًقفهعلنٍزاًف

چگًَگيحصَلزاًفتَؾط

آهَظزضکالؼزضؼ

زاًفآهَظ(ؾاذتزاًفٍ-


هعلن

ًؿبيبَزىيااًتقالزاًف)

پلًَ ٍ پبًؼ[تَٗهيظ

تـكيي ثِ ْ٣ـُ ه٤لن ٍ

ام هغي ٍ ٚثْتهليي هىهبى

ّههن هيههبى تههلمّ ،ههن

ٍ اكائِ هٜبلت] .اكائهِي

گٍَ ؿاؿى ٍ ثهبم پهي

اى هـكًههِ ٍ ه٤لههن هههي-

پبيبى تهلم .اكمُهيبثي

ّههل ؿكى ثههل اًههبى

ؿاؿى ؿكى ثهههِ ْ٣هههـُ

ثبُـ .صَى ه٤لن ؿك مهيٌهِ

تىَيٌي هْوتل اًهت:

ٛهههلط ؿكى ٍ اكائهههِ

ؿاًَ اهَم.

ؿاًَ تؾٔٔهي اگهبُ تهل

صَى تـكيزبو اهبؿگي

اًت.

ثلاي وبك پبيهبًي وهِ

ًواييکلياظيک
جلؿِتسضيؽهعلن

ًىبت وليهـي ثهل كٍي
تؾتِ.

چگًَگيٍّسفاظ
اضظقيابي

اهتغههبى تههلم ثبُههـ،
عبٓ هيَُؿ...

ث

تبكيؼ

د

مثبى اًگليٌي

اكائِ كئَى هٜبلت هْن

ًمههَ ه٤لههن تههـكيي

عٔههَل ؿاًههَ ام ٛليههك

اكمُههبثي پبيههبًي ثههِ

ثل كٍي تبثلَ ٍ تَٗهيظ

ؿكى؛ ًمَ ؿاًَ اهَم،

ه٤لن ٍ وتت ؿكًي .ؿاًَ

ؿلي ههـٍى ثهَؿى ٍ

ؿليك ته تهه اًْهب ثهِ

پبًؼ ثِ ًؤاتت پبيهبى

ٍال٤ههي اًههت صههَى ثههل

ؿًههتَكال٤ولي ثههَؿى

تلتيت ،تب پبيبى ؿكى ٍ

ؿكى ٍ گهههههٍَ ؿاؿى

اًبى اتفبلبت ٍ اًٌبؿ ٍ -

هْن تل اًتّ ،هـف

روهه ٢ثٌههـي ًْههبيي ام

ف٤ههبل ٍ ث٘٤ههبو هٜههلط

هههـاكن ثههبليهبًههـُ ...ؿك

ام اكمُ هيبثي؛ كلبثههت

ؿكى ٍ ًْبيتبو پبًؼ ثهِ

ولؿى ًؤاتت اعتوهبلي

رنئيبت هوىي اًت ً٠هل

ًهههبلن ثههيي ؿاًهههَ

ًؤاتتاعتوهبلي ؿاًهَ

ؿك پبيبى والى.

ًَيٌٌـُ ...

اهههَماى ٍ اگههبّي ام
هيناى تغمهك اّهـاف

اهَماى ؿك پبيبى والى.

اهَمُي...
اعَالپلًههي ثههِ مثههبى

ًهه٤ي هههيوههٌن وههِ ثههِ

ؿاًَ ويفيتي اًهت هبًٌهـ

تلفيمهههي ام ايهههي ؿٍ

اًگليٌههي ،ث٤ههـ ام اى ام

ٌَ٣اى يه وبتبلينك ٣و

يههه هْههبكت ؽههبّ يههب

كٍٍ اكميهههههههبثي..

ثضههِّههب هههيؽههَاّن

وههٌن ٍ وههبكي وههٌن وههِ

هزوَِ٣اي ام اٛال٣بت وِ

كٍٍ ّبي اكمُهيبثي

ًَاتتِههَى كا ثپلًههٌـ،

ؿاًَ اهَماى يبؿ ثگيلى

هب كٍ ؿك كًيـى ثِ ّهـف

هؾتلف اثناكي ثهلاي

ث٤ـ ام پبًؼ گهَيي ثهِ

وههههِ صٜههههَك يههههبؿ

ووه ههيوٌهـ ..ام ٛليهك

ٌُبؽت ثْتل ه٤لن ام

ًَاتت ثضهِ ّهب ,ؿكى

ثگيلى...تَٗههيظ هههيؿم

ه٤لن ٍ وتبة ؿكًي ثيِتل

ؿاًَ اههَم اًهت ٍ

هلثَٛهههههِ كٍ ٛجهههههك

تجيههيي هههيوههٌن هخههبل

اتفبق هيافتـ.

ه٤لنّب ًجبيـ ثِ ٌَ٣اى

ًههيالثي  ...ؿلههبيمي كا

هههيمًن...ؿاًههَ اهههَم

ٍعي هٌهنل ثهِ ايٌْهب

ثِ تَٗيظ گلاهل ...ث٤هـ

توليٌههههبت كٍ عهههه

ًگههبُ وٌٌههـ .ثيِههتل

ع توليي ّهبي گلاههل

هيوٌهِ ،گهٍَ هيهـُ ٍ

تىَيٌي.

ثِ ُى ّبي هؾتلف...

ثِ اًگليٌي رَاة هيـُ.
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بطضؾيصالحيت

كؿيف

ًؤاتت

س

ُيوي

ًقفهعلنٍزاًف

چگًَگيحصَلزاًفتَؾط

آهَظزضکالؼزضؼ

زاًفآهَظ(ؾاذتزاًفٍ-


هعلن

ًؿبيبَزىيااًتقالزاًف)

پلًههَ ام ؿكى لجهه ،

ًمَ ه٤لن؛ تَٗهيغبت

اگل ؿكى تؾٔٔي ثبُهـ

ّههـفّ :ههن ؿاًههَ-

اكائههِي تَٗههيغبت ام

ؿك هههَكؿ ؿكىً ،مههَ

ام وتبة ٍ ثِ ًٍيلِ ه٤لهن

اهههههَماى ٍاؿاك ثههههِ

ربًت ه٤لنً ،پي هتي

ؿاًَ اههَم؛ پلًهَ ٍ

ٍ اگل ؿاًَ ّهبي ٣وهَهي

هٜبل٤ههِ هههيُههًَـ ٍ

وتههبة تًَهه ٚؿاًههَ

پبًؼ ،رَاة ؿاؿى ،ع

ثبُـ ،ام هغي ٍ ٚؽبًَاؿُ.

ّن ايٌىِ ه٤لن هتَرِ

اهههَماى ًگههبُ هههيُههـ

هٌألِ.

ًواييکلياظيک
جلؿِتسضيؽهعلن

چگًَگيٍّسفاظ
اضظقيابي

هيُهَؿ وهِ تهب صهِ
اًـامُ ؿاًهَ اههَماى

[ت٤بكٕ ؿك گفتِّب].

يبؿ گلفتِاًـ.

ط

ٍكمٍ

ػ

ٍكمٍ

صههههوهههلؿى لجهههبى

ًمهههَ ه٤لهههن :اًزهههبم

ام ٛلق هؾتلف؛ ام كاؿيَ،

ثهههل اًهههبى ُهههيَُ

ٍكمُهههي؛ ثٌهههتِ ثهههِ

ٓغيظ علوبت٠ً ،بكت

تلَينيههههَى ،وههههبهپيَتل،

ًبهِ اي صْبك لٌهوتي

ٍٗهه٤يت ّههَا يههب ؿك

ٍ وٌتلل ثبمي ،الگَؿّي

هـكًِ ٍ علوبتي وِ ه٤لن

اًتً .فل اٍلً ،وهلُ

هغي ٚمهيي يهب هٌهبئ

ثههِ ؿاًههَ اهههَمً .مههَ

اًزبم هيؿّـ .ثلاي ثضِ ّب

وبه  ،ثميِ ثل اًهبى

تئهههَكيىي .ثٌهههب ثهههل

ؿاًَ اهَم :تَرِ ؿليهك

هـكًههِ ٍ ه٤لههن ؽيلههي

ٌّزبك ...پبيهبًي هْهن

اهىبًهههبت ،يهههه كثههه٢

ثهههِ ًغهههَُ ٓهههغيظ

هؤحلًهههـ ٍلهههي ام لغهههبٝ

تل اًهت،صَى روه٢

ًهههلهَ پهههي ام اى،

علوههبت (هخهه ًغههَُ

تؾٔٔي ثبُهگبّْب ًمهَ

ثٌـي وبك ه٤لن اًهت

تمٌين ثِ صٌـ گلٍُّ ،ل

كاوت گهلفتيُ ،هَت-

آلي ؿاكًـ.

ٍ ه٤لن هتَرهِ ههي-

وـام ٍكمٍ ّبي ههَكؿ

مؿى؛ ًب٣ـ مؿى) تًَٚ

َُؿ وِ ثِ اّـافي وِ

٣اللههِ ُههبى كا ُههلٍ١

ه٤لن ٍ تىلاك هٜبثك اى.

ؿاُتِ كًيـُ اًت يب
ًِ.

هههيوٌٌههـ .ه٤لههن ّههن
ً٠بكت هيوٌـ.
ثٌههتگي ثههِ مهههبى تههلم

ه٤لنً ،مَ كاٌّوب ؿاكؿ.

اهَؽتههِّههبيي اًههت وههِ

اغهههبميي ،تىهههَيٌي،

ؿاكؿ .تههههه ًههههب٣تِ،

فللي ًويوٌـ وِ ثغهج

ؿاًَ اهَماى ثبيهـ ثـاًٌهـ.

پبيهههههبًيّ .هههههـف

تئههههَكي؛ ؿٍ ًههههب٣تِ،

تئَكي ثبُـ يب اههَمٍ

ه٤لههن؛ ًمههَ كاٌّوههب ؿاكؿ

اكمُيبثي؛ ثبمؽَكؿ ام

٣ولي :اثتـا گلم وهلؿى،

هْبكت ،ؽَؿ ؿاًَاهَم

ثهههلاي ؿاًهههَ اههههَماى

وبك ٍ ايٌىِ ايب كٍٍ

ًپي ،ثبمي .اگلتئهَكي

ثبيـ ثهِ ؿًجهبلَ ثهلٍؿ.

ٓغجت وٌـ تهب ثلًٍهـ ثهِ

اُتجبُ ثَؿُ اًت يب ًِ

ثبُـ ،ؿك هَكؿ ٍيوگيّب

ًمههَ آههلي ثههل ْ٣ههـُ

ؿًجههبل اى ،پههي ام اى ًههنؿ

ٍ ايههب وههن وههبكي ام

ٍ وههبكولؿّههبي ثههـى ٍ

ؿاًَ اهَماًت .ف٤بليت

ه٤لن ثيبيٌـ تب تَٗيظ ؿّـ.

ثضِ ّبًت وِ ثتَاًين

اّويت ٍكمٍ ٍ...ثهلاي

ثههب ؿاًههَ اهههَم اًههت.

ثههلاي هلاعه ث٤ههـي

ؿاًههَاهههَماى ٓههغجت

ه٤لن ً٠بكت هيوٌـ.

اهههههَمٍ ثلًبهههههِ

هيوٌن.

ثلينين.
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كؿيف

ًؤاتت

ؿ

فلٌفِ
ؿ

ف

كيبٗي

ًقفهعلنٍزاًف

چگًَگيحصَلزاًفتَؾط

آهَظزضکالؼزضؼ

زاًفآهَظ(ؾاذتزاًفٍ-


هعلن

ًؿبيبَزىيااًتقالزاًف)

اٍل ًهههَال ام هٜبلهههت

ؿك وههالى ؿكى ثيِههتل

ؿاًَ ام كاّْهبي هؾتلفهي

ّهههن تىهههَيٌي ّهههن

رلٌهههِ لجه ه  .اگهههل ام

ه٤لههن ههههتىلن ٍعهههـُ

ثِ ثضِ ّب ههيكًهـ .ام كاُ

ًْبيي .تىهَيٌي هْهن

هجغج لج ًؤال ؿاُهتِ

اًهههت ،صهههَى ؿاًهههَ

هـكًِ ،وتت ؿكًيٍ .لهي

تلاًههت ،ثههِ ؽههبٛل

ثبٌُـ ،ههيپلًهٌـ .ث٤هـ

اهههههَماى ؿك مهيٌههههِي

ام كاّْبي ؿيگل ّهن هخه

ايٌىههِ ثضههِّههب ثههلاي

ؿكى رـيـ كا ُلٍ...١

فلٌههفِ اٛهههال ١ووهههي

ؿًٍتبى ٍ اٛلافيبى ٍ ايٌىِ

اهتغبى پبيهبًي اههبؿُ

ؿك هههَكؿ اى ؿكى ،ثههل

ؿاكًههـً ،هه٤ي هههيُههَؿ

ؽَؿ فلؿ صهِ لهـك ٛبلهت

هيًَُـ.

اًبى ٛلط ؿكًهي وهِ

ؿاًَ اهَماى ثِ صهبلَ

ؿاًهههَ ثبُهههـ ،وٌهههت

ٛلاعي ُهـُ ،تهـكيي

وِيـُ ًَُـ تهب ًهؤال

هيَُؿ.

هيَُؿ .اگل ثضِ ّب ّهن

وٌٌههههـ ٍ ٍاكؿ ثغههههج

ًؤالي ثِ فٌِّبى ثلًـ،

ًَُـ.

ًواييکلياظيک
جلؿِتسضيؽهعلن

چگًَگيٍّسفاظ
اضظقيابي

پبًؼ هيؿّن.
اثتهـا عه توهلييّههبي

تههـكيي ٍ تَٗههيظ ثههِ

ام ٛليك هٜبل٤هِ ٍ ؿلهت

ّل صٌـ ثبكي ،اهتغبى

هلثَ ٙثهِ رلٌهِ لجه

ْ٣ههـُ ه٤لههن هههيثبُههـ،

ً٠ل ؿك وتبةّبي ؿكًهي،

گلفتِ هيَُؿ ٍ پبيبى

تًَهه ٚؿاًههَ اهههَماى

ّوضٌيي ايزبؿ اًگيهنُ ٍ

ه٤لههن ٍ كٍٍ تههـكيي اٍ

تلمّ .ـفُ :هٌبؽت

ًپي تهـكيي ؿكى ٍ

 ،..ع توهليي ثهل كٍي

ًمههَ اًبًههي ؿك اًتمههبل

ؿاًَ اهَماى .هيهناى

ّونهبى ًَُتي فلهَلْهب

تؾتههِ يههب ثههِ ٓههَكت

هفبّين ثِ ؿاًَ اهَم ؿاكؿ.

يههههبؿگيلي اًْههههب ام

كٍي تهههبثلَ ٍ پهههي ام

تىليههف ؿك هٌههنل ثههِ

ؿكىّههبيي وههِ ؿاؿُ

اتوبم ؿكى ،اٍكؿى صٌـ

ْ٣ـُ ؿاًَ اهَم.

ُـُ اًت.

هخههبل ؿك مهيٌههِ ؿكى ٍ
ع اًْب تًَه ٚؿاًهَ
اهَماى.
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كؿيف

ًؤاتت

ًواييکلياظيک
جلؿِتسضيؽهعلن

ًقفهعلنٍزاًف

چگًَگيحصَلزاًفتَؾط

آهَظزضکالؼزضؼ

زاًفآهَظ(ؾاذتزاًفٍ-


هعلن

ًؿبيبَزىيااًتقالزاًف)

چگًَگيٍّسفاظ
اضظقيابي

م
٣لَم ارتوب٣ي

٣لثي

ك

٣لثي
ك
٣لَم ارتوب٣ي

اكائههِ ثغههج وتههبة كٍي وههبك ه٤لههن :ؿكى ؿاؿى؛

اگبّي فهلؿ ام ّهل صيهني

ه٤لههن ثههِ اى لههـكت

تبثلَ ،اگِ گلاهل ثبُـ ث٤ـ ٓغيظ ؽَاًهـى هتهَى،

وههِ ثبي هـ ثـاًههـ .كاّْههبي

كًيـُ ،هيفْوهـ وهِ

ام اى هخبل مؿُ ههيُهَؿ ،ايزبؿ اًگينُ ٍ ٣اللِ ؿك

ؿًتيبثي ثِ ؿاًَ هتفهبٍت

ؿاًهههَ اههههَم ثهههب

ًپي پلًهيـُ ههيُهَؿ .ؿاًَ اهَمً .مَ ؿاًَ

اًت ،ثب ّل ًٍهيلِ اي وهِ

علوههبت ٍ ًگههبَّ

اگِ هتَرهِ ُهـُ ثبُهٌـ ،اههههَم :گهههٍَ ؿاؿى ٍ

ثَِؿ ٍالِ٤اي كا ثِ وٌهي

صيههني فْويههـُ يههب

ثؾهههَ ث٤هههـي ؿكى ...رَاة ؿاؿى ثِ ًَاتت

كًههبًـّ .وههِي َ٣اههه

ًِّ...ن ؿك والى ّن

ًپي ،توليٌْبي ؿكى ثهب پي ام اتوبم ؿكى .ع

ؿؽي اًهت .ه٤لهن كاُ كا

پبيبى تلم .ثهلا ايٌىهِ

ّوىبكي ثضِ ّب ؿك والى توههلييّههب .توههلييّههب،

ًِبى هيؿّـ.وتبة ؿكًي

ثجيٌين صهِ لهـك وهبك

ع ههيُهَؿ .ؿك ثؾهَ الجتههِ اگلًههؾت ثبُههـ

ٍ هغيّ ٚن ثِ ثضِ ووهه

ًتيزِ ؿاؿُ...اگهل ثلهـ

كٍؽَاًي هتٌْهب اگهل ثلهـ ه٤لهنً...مههَ آههلي ؿك

هيوٌٌـ.

ًجَؿًههههـ ،ؿٍثههههبكُ

ًجَؿًـ،اى صيني وِ گفتهِ وهههالى ثهههِ ْ٣هههـُ

تَٗيظ ؿاؿُ هيَُؿ.

هههيُههَؿ ،ؿٍثههبكُ تىههلاك ه٤لن...ه٤لن ثبيـ هٜبلت

ثهههِ ّوه هيي ؽهههبٛل

هههيُههَؿ تههب ؽههَة يههبؿ كا رههب ثيٌههـامؿ ،ه٤لههن

اكمُهه هيبثي ًٍههههٚ

ثگيلًههـ ٍ تههب مهههبًي وههِ اًههت وههِ ثضههِّههب كا

والى يب تىَيٌي هْن

ؽَة يبؿ ًگيلًـ...

ؿكگيل هيوٌـ.

تل اًت...

اهتغههبى وتجههي ،تَٗههيظ

ه٤لن ًؾٌلاًي هيوٌـ ٍ

ؽههت؛ ؿاًههَ ام كاّْههبي

اكمُههيبثي ؿك ٛههَل

ؿكى ،صٌـ ؿليمهِ اؽهل

گههبّي ًههؤال پلًههيـُ

هؾتلههف ،هخهه  ،ؽههبًَاؿُ،

ًههبل ٍ پبيههبى تههلم.

ّهن ثضههِّههب اًههتلاعت

هيُهَؿ .گهبّي ؿاًهَ

ه٤لههههن ٍ ّوٌههههبتى ٍ

ّهههـف؛ ّهههن حجهههت

هههيوٌٌههـ ٍ ثلگههِّههب

اهههَم پههبي تؾتههِ اٍكؿُ

كًبًِّهبي رو٤هي هٌتمه

ًوههلات ثههلاي هههـيل،

]تًَ ٚه٤لن[ تٔهغيظ

هيَُؿ تهب هٌهألِ عه

هيَُؿ.

ّن ٌُبًهبيي ؿاًهَ

هيَُؿ.

وٌـ .ؿاًهَ اههَماى ثهِ

اهَم ٗ٤يف ٍ لهَي

پلًِههْب رههَاة هههي-

ٍ ّن ٌُبؽت ام وهبك

ؿٌّـ .مهبى ً٠لؽَاّي،

ؽَؿ ه٤لن.

ً٠ل هيؿٌّـ.

رـٍل  5عبوي ام اى اًت وِ ثل ؽالف ً٠لات اًبى ؿك پلًٌِبهِ ،توبم ه٤لوبى ههَكؿ
هٔبعجِ ثِ اًتخٌبء يه ًفل ام اًْب ،تَٔيلي وِ ام يه رلٌِ تـكيي ؽهَؿ اكائهِ ؿاؿُ اًهـ،
تَٔيلي ًٌتي ٍ فبلـ ثلًبهِ ؽبٓي هيثبُـ .ثلاي هخبل ه٤لن ٍكمٍ ؿك ايي كاث ِٜهيگَيـ
"ثٌتگي ثِ مهبى تلم ؿاكؿ .ته ًب٣تِ ،تئَكي؛ ؿٍ ًب٣تِ٣ ،ولي .اثتهـا گهلم وهلؿىً ،هپي،
ثبمي ثضِّب .اگل تئَكي ثبُـ ،ؿك هَكؿ ٍيوگيّب ٍ وبكولؿّبي ثهـى ٍ اّويهت ٍكمٍٍ ...
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ايي لجي هٌبئ ثلاي ؿاًَاهَماى ٓغجت هيوٌن ٍ ".يب ه٤لن تبكيؼ يه رلٌِ ام وهالى
ؽَؿ كا ايي گًَِ تَٔيل هيوٌـ "اكائِ كئَى هٜبلت هْن ثل كٍي تبثلَ ٍ تَٗيظ ؿليك ته
ته اًْب ثِ تلتيت ،تب پبيبى ؿكى ٍ رو ٢ثٌـي ًْبيي ام ؿكى ٍ ًْبيتهبو پبًهؼ ثهِ ًهؤاتت
اعتوبلي ؿاًَ اهَماى ؿك پبيبى وهالى" ٍ عتهي ؿك گفتهِّهبي يىهي ام ه٤لوهبى ت٤هبكٕ
هِبّـُ هيَُؿ ٍ ه٤لن اؿثيبت فبكًي ًين ايٌگًَِ والى ؽَؿ كا ؿك يهه رلٌهِ تلًهين
هيوٌـ " اثتـا ؿكى تَٗيظ ؿاؿُ هيَُؿ .پي ام اى ،لغبت ًؾت؛ ثٌتِ ثِ ًَ٤ُ ١ل يب ًخهل
ٍ ًؤاتت اعتوبلي ؿكى گفتِ هيَُؿ .ؿك ٍلت ثبليوبًـُ ؿاًَ اهَماى ؿكى كا هيؽَاًٌهـ
ٍ غلّٚبيِبى گلفتِ هيَُؿ" .ثٌبثل ايي تٌْب ه٤لن ؿكى ثلًبهِ كيني تغٔيلي ٍ ُغلي ثَؿ
وِ تب عـٍؿي تَٔيل اكائِ ؿاؿُ ام وهالى ؿكى ٍي ،ثهب ؿيهـگبُ ًهبمًـُ گلايهي هٜبثمهت
ؿاُت .ؿك كاث ِٜثب ًمَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى ًيهن تٌْهب ه٤لهن ثلًبههِ كيهني
تغٔيلي ٍ ُغلي ًمَ تٌْي گلي ٍ كاٌّوب كا ايفب هيًوَؿ ٍ ؿك گفتِّهبي ًهبيل ه٤لوهبى
ايي ًمَ هَكؿ تبويـ ٍالًِ ٢ـٗ .وٌبو ؿك ؽَّٔ ًبؽت ؿاًَ ٍ ًٌهجي ثهَؿى يهب اًتمهبل
ؿاًَ هِؾْ گلؿيـ وِ ام ًىبت هَكؿ تبويـ ه٤لوبى ،تَرِ ؿاًهَ اههَماى ثهِ ه٤لوهبى ٍ
گٍَ ؿاؿى ثِ ٓغجتّبي اًبى اًت .ثلاي هخبل ه٤لن اؿثيهبت فبكًهي اف٣هبى ههيؿاكؿ وهِ
ًبؽت ؿاًَ ،ثب ؽَاًـى احبك ،گٍَ ؿاؿى ثِ علفْبي ه٤لن ٍ تـكيي اٍ ،تغٔي ٍ وٌهت
٣لن ٍ اگبّي ؿك والى ٍ تَرِ ثِ وتبة ٍ ٓهغجتّهبي ه٤لهن هيٌهل اًهت ٍ .يهب ه٤لهن
رغلافيب هغي ٚهـكًِ ٍ ه٤لن كا ثْتليي هزلا ٍ وبًبل ًهبؽت ؿاًهَ تًَه ٚؿاًهَ اههَم
هيؿاًـٍ .ي ه٤تمـ اًت وِ "ه٤لن ؿك مهيٌِ ؿاًَ تؾٔٔي اگبُ تل اًت" .ه٤لن اًگليٌهي
ًين ه٤تمـ اًت وِ "ؿاًَ ويفيتي اًت هبًٌـ يه هْبكت ؽبّ يب هزوَِ٣اي ام اٛال٣هبت
وِ هب كا ؿك كًيـى ثِ ّـف ووه هيوٌهـ .ام ٛليهك ه٤لهن ٍ وتهبة ؿكًهي ثيِهتل اتفهبق
هيافتـ" ٍ يب ه٤لن كيبٗي ثل ايي ثبٍك اًت وِ "ام ٛليك هٜبل ٍ ِ٤ؿلت ً٠ل ؿك وتبةّبي
ؿكًي ،ه٤لن ٍ كٍٍ تـكيي اٍ ًمَ اًبًي ؿك اًتمبل هفبّين ثِ ؿاًَ اهَم ؿاكؿ" ٗ .هوٌبو
ام هٔبعجِ ثب ه٤لوبى هيتَاى اًتٌجبً ٙوَؿ وهِ اًهبى ثهِ اكمُهيبثي ثهِ ٌ٣هَاى يهه ّهـف
هيًگلًـ .رو ٢ثٌـي ؿاؿُّبي هٔبعجِ ؿك لبلت رـٍل  6اكائِ ُـُ اًت.
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جسٍلً:6تايجحاصلاظهصاحبِ 

ه٤لوبى الف ة ح ت ث د س ط ػ ؿ

ف

ك

م

هيناى ًبمًـُگلا ثَؿى
٭ ٭ ٭

ون
هتًَٚ
ًٌجتبو ميبؿ

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
٭

٭ ٭
٭

٭


رـٍل  6ثيبًگل ايي ًىتِ اًت وِ ً 10فل ام ه٤لوبًي وِ هَكؿ هٔهبعجِ لهلاك گلفتٌهـ،
تٌْب ؿك عـ ون ام هَلفِّبي ًبمًـُ گلايي ؿك والى ؿكى اًتفبؿُ ههيولؿًهـ ٍ ً 2فهل ؿك
عـ هتًَ ٍ ٚتٌْب ً 1فل ؿك عـ ًٌجتبو ميبؿ ًبمًـُ گلا ثَؿُ اًـ .ثِ ٣جبكت ؿيگل ه٤لوهبى ؿك
تـكيي ؽَؿ ثب ؿيـگبّْبي ًٌتي ًٌجت ثِ تـكيي ،ثِ ؿاًَاهَماى اهَمٍ هيؿٌّهـ .اًهبى
ؿاًَ كا اًتمبل هيؿٌّـ ثِ ربي ايٌىِ ثِ ؿاًَ اهَماى ووه وٌٌـ وِ ثهِ ٓهَكت ف٤هبل ؿك
ًبؽت ؿاًَ ًمَ آلي كا ايفب وٌٌـ ٍ ثِ اكمُيبثي ثِ ٌَ٣اى ّـف هيًگلًهـ تهب ًٍهيلِاي
ؿك كاًتبي ؿًتيبثي ثِ ّـف٣ .الٍُ ثل اييً ،تبيذ ثيبًگل اى اًت وِ ه٤لوبى تَرِ اًـوي ثِ
مهيٌِّبي ارتوب٣ي ه فلٌّگي ؿاكًـ ٍ ثِ يبؿگيلي ههَل٤يتي تهَرْي ًِهبى ًوهيؿٌّهـ .ثهِ
٣جبكتي ؿيگل ثِ اكتجب ٙهٌبئ والى ؿكى ثب مًهـگي ٍال٤هي تهَرْي ًـاكًهـ ٍ تولوهن ٍ
تالٍ آلي ؽَؿ كا ثِ وتبة ؿكًي هَٜ٤ف هيؿاكًـ.

تَصيفٍتجعيٍِتحليلهكاّسُ 
ؿك ايي ثؾَ هغمك ثل اًبى صْبك هغَك ٣وـُ (هِبّـُ ولي ام يه رلٌهِ تهـكيي
ه٤لنً ،مَ ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم ؿك والى ؿكى ،صگًَگي عَٔل ؿاًَ تًَ ٚؿاًَ اههَم
ٍ صگًَگي ٍ ّـف ام اكمُيبثي) ،ثِ هِبّـُ ي والىّب پلؿاؽت ٍ ام ٛليهك اى ،وهالى
ؿكى  12ه٤لن كا ،هَكؿ هِبّـُ للاك ؿاؿً .پي ًتيزِ هِبّـات ؽهَؿ كا ثهل هجٌهبي هيهناى
ّوؾَاًي ٣ولىلؿ ه٤لن ؿك والى ؿكى ثب هَلفِّبي ًبمًـُ گلايي ،ثهِ ٓهَكت ٛيفهي ام
ميبؿ ،تب عـي ٍ ون ،گناكٍ ًوَؿ (رـٍل  .)7تمم ثِ فول اًت وِ اًتؾهبة وهالى ؿكى
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ه٤لوبى ثِ َٓكت ّـفوٌـ ثهَؿ .لهقا ،ثٜهَك ولهيً ،تهبيذ عبٓه ام هِهبّـُي هغمهك ؿك
والىّبي هَكؿ ثلكًي ،هَيـ ًتبيذ هٔبعجِ ثَؿ .ثِ ٣جبكت ؿيگل ،ؿك هِبّـات َٓكت
گلفتِ تًَ ٚهغمك ،هِؾْ ُـ وِ ه٤لوهبى ُبؽٔهِّهبي ؿيهـگبُ ًهبمًـُ گلايهي كا ؿك
والى ؿكى ؽَؿ ثىبك ًويگيلًـ ٍ تـكيي هجتٌي ثل وتبة ٍ ثِ َٓكت ًهٌتي ٍ ثهب اكائهِ
ًؾٌلاًي ؿك والى ؿكى َٓكت هيگيلؿ .ؿك هِبّـات هغمك ثِ ًـكت هِهبكوت ؿاًهَ
اهَم ؿك والى ؿكى هِبّـُ ُـ ٍ ه٤لوبى هتىلن ٍعـُ ثَؿًـ .هغتَاي تـكيي والى ًين
فم ٚهجتٌي ثلوتبة ؿكًي ثَؿ.
جسٍلً:7تايجحاصلاظهكاّسُکالؼزضؼاظهيعاىؾاظًسُگطابَزىهعلواىبِتفکيک
هؤلفِّايؾاظًسُگطايي 
ًَال يه :تب صِ اًـامُ

ًَال ؿٍ :ايب ًمَ

ًَال ًِ:

ًَال صْبك:

ًتيزِ

ًَال -هؤلفِ


ًوبيي ولي ام يه

ه٤لن ٍ ؿاًَ اهَم

عَٔل ؿاًَ

صگًَگي

گيلي



رلٌِ تـكيي ه٤لن،

ؿك والى ؿكى،

تًَ ٚؿاًَ

اكمُيبثي ٍ

(هيناى



ثب كٍيىلؿ ًبمًـُ

هجتٌي ثل كٍيىلؿ

اهَم ،صگًَِ

ّـف ام اى

ًبمًـُ

گلايي هٜبثمت ؿاُت؟

ًبمًـُ گلايي ثَؿ؟

ثَؿ؟

هعلواى 

گلا ثَؿى)

هعلنالف 

کن 

کن 

کن 

کن 

کن 

هعلنب 

کن 

تاحسي 

کن 

کن 

کن 

هعلنپ 

کن 

کن 

تاحسي 

کن 

کن 

هعلنت 

کن 

تاحسي 

کن 

کن 

کن 

هعلنث 

کن 

تاحسي 

کن 

تاحسي 

تاحسي 

هعلنج 

کن 

کن 

کن 

تاحسي 

کن 

هعلنچ 

کن 

تاحسي 

کن 

کن 

کن 

هعلنح 

کن 

کن 

کن 

کن 

کن 

هعلنخ 

کن 

کن 

کن 

تاحسي 

کن 

هعلنز 

کن 

کن 

تاحسي 

کن 

کن 

هعلنش 

تاحسي 

تاحسي 

کن 

کن 

تاحسي 

هعلنض 

کن 

کن 

کن 

کن 

کن 
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جِگيطي 
بحجًٍتي 
ثب تَرِ ثِ ًتبيذ عبٓ ام پلًٌِبهِ ،هٔبعجِ ٍ هِبّـُ والى ؿكى ه٤لوهبى ،ثهيَ
ام ّل صين تٌبلٖ ؿك ًتبيذ اثناك ًِگبًِ هقوَك رلَُ گل اًت .ثِ ايي هٌ٤هب وهِ ثهل اًهبى
ًتبيذ عبٓ ام تغلي پلًٌِبهِّهب ههيتهَاى گفهت ،ه٤لوهبى ام ٓهالعيتّهبي علفهِاي
ًبمًـُگلايي ثلؽَكؿاكًـ ٍ ًبمًـُ گلايي ثِ تفىيه هؤلفِّبي رـاگبًِ ؿك فلايٌـ تهـكيي
ه٤لوبى ٍرَؿ ؿاكؿ .اهب ام اًزبيي وِ پلًِهٌبهِ ٣وهـتبو عبٓه گهناكٍ ُؾٔهي ه٤لوهبى
هيثبُـ ووتل هيتَاى ثِ ًتبيذ اى ا٣توبؿ ًوَؿ .لقا هغمك رْت ًٌزَ ٣ولىلؿ ه٤لوبى ثهل
هجٌبي كٍيىلؿ ًبمًـُ گلايي ،ام ؿٍ اثناك تىويلي هٔبعجِ ٍ هِبّـُ ،وِ ًتبيذ ٣ويهك تهل ٍ
٣يٌي تلي ؿاكؿ ،اًتفبؿُ ًوَؿ .ؿك ايي كاث ِٜهغمك ثلاي ثلكًهي ثيِهتل هَٗهَ ١ثهِ ًهبيل
تغميمبت اًزبم ُـُ هلارً ِ٤وَؿُ اًت ،وِ ًتبيذ عبٓ ام ًؤال پوٍَّ ؿك ثؾَ ويفهي
(هٔبعجِ ٍ هِبّـُ) ثب تغميك كرجلَ ( )1375هجٌي ثل ٣ـم اُهٌبيي ه٤لوهبى ٣لهَم اًٌهبًي
ُْل تْلاى ثب اكمُيبثي ؿك عيي فلايٌـ تـكيي ٍ ٣ـم اًتفبؿُ ام هٜبلهت ؽهبكد ام ؿكى ٍ
ّوضٌيي تغميك ؿاًَ پوٍُ ٍ فلماؿ (ّ )1385وؾَاًي ؿاكؿ .ؿك ٍالً ٢تبيذ ؿك ثؾهَ ويفهي
ًِبى ؿاؿ وِ ٣ولىلؿ ه٤لوبى هجتٌي ثل هَلفِّبي كٍيىلؿ ًبمًـُگلاييً ،ويثبُـ .ثِ ٣جبكت
ؿيگل ،ؿك هٔبعجِاي وِ ثب ه٤لوبى َٓكت گلفت ،هغمك ثهِ ايهي ًتيزهِ ؿًهت يبفهت وهِ
ه٤لوبى ّيش يه ام ُبؽّْبي ًبمًـُگلايي كا ؿك فلايٌـ تهـكيي ؽهَؿ رهبي ًهـاؿُاًهـ.
ّوضٌيي هغمك ايي تٌبلٖ كا ثب اثناك ًَم يٌ٤ي هِبّـُ والى ؿكى ه٤لوبى تىوي ًوهَؿ.
لقا تٌبلٖ ؿك ًتبيذ پوٍَّ كا هيتَاى ثـيي ُى تجييي ًوهَؿ وهِ ه٤لوهبى رْهت احجهبت
ايٌىِ ام ٓالعيتّبي علفِاي تـكيي ثلؽَكؿاكًـ ،ثب ًَگيلي ؿاؿُّب كا ٍاكؿ ولؿُ اًهـ ٍ
ً٤ي ولؿُاًـ ٍال٤يت كا ام اًضِ ٍال٤بو ٌّت ثِ اًضِ توبي ؿاكًهـ ثبُهـ ،تغييلؿٌّهـ .ايهي
هََّٗ ١وضٌيي ؿك ًؤالّبي هٔبعجِ ًين ثلاي هغمك لبث تِؾيْ ثَؿ .ثـيي هٌ٤ي وهِ،
ؿك هٔبعجِ ًين ه٤لوبى ً٤ي هيولؿًـ ؿك اثتـا اًضِ ؿًٍت ؿاكًـ اتفبق ثيفتـ؛ كا ثهِ ٌ٣هَاى
كٍٍّبي تـكيي ؽَؿ اثلام ًوبيٌـٍ ،لي ام ٛليك ًؤاتت پيگيلاًِ ايي هًََٗ ١وبيبى ُـ.
٣لت ايي اهل(٣ـم اًتفبؿُ ام هَلفِّبي كٍيىلؿ ًبمًـُ گلايي) كا هيتهَاى ؿك هٌهبئ
فلٌّگي ٍ ًيبًي ًين رٌتزَ ولؿ .ثهـيي هٌ٤هي وهِ ًهبؽتبكّبي فلٌّگهي ٍ ارتوهب٣ي ٍ
ًيبًي اهَمٍ ٍ پلٍكٍ ،كاُ كا ثل كٍي ه٤لوبى ًبمًـُگلا ههيثٌهـؿ .ميهلا ثيِهتل اًت٠هبك
هيكٍؿ ه٤لن ؿك صبكصَة وتت ؿكًي ٍ ثِ كٍال ًٌتي تـكيي ،هََٗ٣بت ً٠بم هـكًِاي
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كا ثِ ؿاًَ اهَماى اًتمبل ؿّـ .ايي هََٗ ١ؿك اكتجب ٙثب ؽبًَاؿُّب ًين ٓبؿق اًت ،ثهِ ايهي
هٌ٤يوِ؛ تَل ٢آلي ٍالـيي ؿاًَ اهَم ام ه٤لن ،اكائِي يه تـكيي هجتٌي ثل وتبة ٍ عفٞ
وبه اى ٍ هََٗ٣بت هٜلط ُـُ ؿك وتت تًَ ٚؿاًهَاههَم ههيثبُهـ .ايهي هَٗهَ ١ثهب
يبفتِّبي تغميك ٍاٍكٍى( )2009هجٌي ثل ايٌىِ آالعبت فلٌّگهيً ،يبًهي ٍ التٔهبؿي؛
پيَ ًيبم آالعبت اهَمُي ؿك هلاون تلثيت ه٤لهن ٍ ههـاكى هتًَه ِٜاًهتّ ،وؾهَاًي
ؿاكؿ.
اززاقتّا 

ي
2. Windschitl
4. Raskin
6. Lebow
8. Clancy
10. Herrington & Oliver
12. Vandewelle
& 14. Micari, Light, Calkins
Streitwieser
16. Vavrus
18. Constructivist Learning
)Environment Survey (CLES
20. Inductive Analysis

1. Constructivism
3. Aviram
5. Stryven, Dochy, Janssens & Gielen
7. relativism
9. Dekock, Sleepers & Voeten
11. Olsen
13. Developmental approach
15. Niaz
17. Typical Case Sampling
19. Probing Questions

هٌابع 
الف.فاضؾي 
پبكًب٣ ،جـالِ ( .)1388ثلكًي كاثٜهِ اؿكاوهبت ا٘٣هبي ّيهبت ٣لوهي ؿاًِهگبُ ام ًهبؽت ٍ
ًبمگلايي ؿك والى ؿكى ٍ گلايَ اًْهب ثهِ وهبكثلؿ كٍيىلؿّهبي تهـكيي ٍ اكميهبثي

ؿكى هـاك ٍ يبؿگيلي هـاك .هزوَ ِ٣همبتت ّوبيَ ثلًبههِ ؿكًهي اههَمٍ ٣هبلي ؿك
ايلاى :صبلَّب ٍ صِن اًـامّب،تجلين ،ؿاًِگبُ تجلين.

تبريه اًو٤يلي٣ ،نينالِ (٣.)1382ولىلؿ ه٤لوبى پبيِ پٌزن اثتـايي ثب تَرِ ثِ هيهناى اگهبّي
اًبى ام اّـاف ،كٍٍ تـكيي ،هْبكت تـكيي ،وبكثلؿ هَاكؿاهَمُي ،كٍٍ اكمُيبثي ٍ
ويفيت ًؤالْبي اهتغبًي ؿك ؿكى ت٤ليوبت ارتوب٣ي (كًبلِ ؿوتهلي) ،ؿاًِهگبُ تلثيهت
ه٤لن ،تْلاى ،ايلاى.
صوي اكاً ،پيـُ ( .)1384كٍٍ تـكيي كيبٗي هجتٌي ثل ؿيـگبُ ًبؽت ٍ ًبمگلايي(پبيبى ًبهِ
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وبكٌُبًي اكُـ) ،ؿاًِگبُ ُْيـ ثِْتي ،تْلاى ،ايلاى.
عيـكماؿگبى٣ ،ليلٗب؛ هلمٍلي ،كعوتاهلل ٍ رْبًي ،ر٤فل( .)1386تأحيل ً٠ليهِ ًهبمًـُگلايهي
ارتوب٣ي ثل ٣ولىلؿ ؿاًَ اهَماى پبيهِ ًهَم ؿٍكُ كاٌّوهبيي ؿك ؿكى ٣لهَم ؿك ُهْل
ماّـاى .فٔ ًبهِ هٜبل٤بت ثلًبهِ ؿكًي.19-1 ،)6(2 ،
ؿاًَ پوٍُ ،مّلا ٍ فلماؿٍ ،لي الِ ( .)1385اكمُيبثي هْبكتْبي علفِاي ه٤لوهبى ؿٍكُ اثتهـايي،
فٔلٌبهِ ًَاٍكيّبي اهَمُي.170-135 ،)18(5 ،

كرجلَ ،لبًن ( .)1375ثلكًي ٍيوگيّبي كٍٍ تـكيي ؿثيلاى ٣لَم اًٌبًي ًبل ؿٍم هتًَهِٜ
ً٠لي ً٠بم رـيـ ؿك هٌ٠مِ َُ ُْل تْلاى ام ؿيـگبُ ؿاًهَ اههَماى ؿك ًهبل 74-75
(پبيبى ًبهِ وبكٌُبًي اكُـ) ،ؿاًِگبُ تلثيت ه٤لن ،تْلاى ،ايلاى.
كٗبيي ،اوجل ٍ ًيف ،اوجل( .)1385تأحيل اكمُيبثي تَٓيفي ثل ٍيوگيّهبي ُهٌبؽتي٣ ،هبٛفي ٍ

كٍاًي -علوتي ؿاًَ اهَماى ،فٔلٌبهِ ًَاٍكيّهبي اهَمُهيٍ ،يهوُ ًبههِ ًهَاٍكي ؿك
ًٌزَ ٍ اكمُيبثي اهَمُي.40-11 ،)18(5 ،
ًلهـ ،مّلُ؛ عزبمي ،الِْ ٍ ثبمكگبى٣ ،جبى ( .)1384كٍُْبي تغميك ؿك ٣لَم كفتهبكي ،تْهلاى:
اًتِبكت ًپْل.
ًهيف٣ ،لهي اوجهل ( .)1389كٍاًٌِبًهي پلٍكُهي(كٍاى ٌُبًهي يهبؿگيلي ٍ اههَمٍ) ،تْههلاى:
اًتِبكات اگبُ.
ُيؼ ماؿُ ،هٜٔفي ٍ هْلهغوـي ،هغوَؿ (ً .)1383لم افناك اهَمٍ كيبٗي اثتهـايي ثهل اًهبى

كٍيىلؿ ًبمًـُگلايي ٍ ًٌزَ هيناى احلثؾِي اى ،فٔلٌبهِ ٣لوي -پوٍِّهي ًهَاٍكي-
ّبي اهَمُي.48-32 ،9 ،

فلؿاًَّ ،بُن ٍ ُيؾي فيٌي٣ ،لي اوجل ( .)1381ؿكاههـي ثهل ًهبمًـُگلايهي ؿك كٍاًٌِبًهي ٍ
٣لَم تلثيتي ،فٔلٌبهِ ٣لوهي -پوٍِّهي ٣لهَم اًٌهبًي ؿاًِهگبُ النّهلا (ى)،)42 (12 ،
.145-125
فلؿاًَّ ،بُن ٍ ولههي ،هلت٘هي (ٌُ .)1387بًهبيي الگهَي ٛلاعهي اهَمُهي هٜلهَة ثهلاي
اهَمٍّبي ٌٓ٤تي .اٛال ١كًبًي ٍ وتبثـاكي :هٜبل٤بت ثلًبهِ ؿكًي.131-106 ،8 ،
ولهي ،هلت٘ي ( .)1388تغييل پبكاؿاين اهَمٍٗ ،لٍكتي فلٍگهقاكؿُ ؿك ثلًبههِ ؿكًهي اههَمٍ
٣بلي،هزوَ ِ٣همبتت ثلًبهِ ؿكًي اهَمٍ ٣هبلي ؿك ايهلاى  :صبلِهْب ٍ صِهن اًهـامّب،
تجلين :اًتِبكات ؿاًِگبُ تجلين.
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ٍ لَم تلثيتهي٣  كٍٍ تغميك ووّي ٍويفي ؿك.)1386(  رَيي، ٍالتل؛ ٍ گبل، هلؿيت؛ ثَكي،گبل
. ًوت ٍ ُْيـ ثِْتي: تْلاى، اعوـ كٗب ًٔل ٍ ّوىبكاى:ِ تلرو،كٍاى ٌُبًي
اًگليؿي.ب
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