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 چکيذُ
پژو٦ف صاوؼ ة٥ ةؼرؿی زا٥ْ٠ ق٤اظحی ٨ّا٠ٜ ٣اا٤٠ی در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان از ٣ُؼ ٠غیؼان و 

پؼداظح٥ اؿث. زا٥ْ٠ آ٠اری ای٢ پژو٦ف ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼ  1394ز٨ا٣ان ق٧ؼ ٠یؼزاوه در ؿال 

اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ٠ی ةاقغ. در ای٢ پژو٦ف ارجتاط ةی٢ ا٤٠یث ة٨٤ْان ٠حٕیؼ واةـح٥ ةا ٠یؼزاوه در 

٠حٕیؼ٦ای ٣اةؼاةؼی، ؿٌش جضنیالت در ٔاٝب دو ٗؼوی٥ ةؼرؿی قغه اؿث. روش ای٢ پژو٦ف پی١ایكی و 

صسٟ ٥٣٨١٣ ة٥  ٦ا و اًالّات ةا اؿح٘اده از پؼؿك٤ا٥٠ و ٗیف ٣ا٥٠ و ... م٨رت گؼٗح٥ اؿث. وگؼدآوری داده

٣٘ؼ ج٨زیِ و ٣حایر آن ةا اؿح٘اده از آ٠ار٦ای ج٨می٘ی و اؿح٤تاًی م٨رت گؼٗح٥ اؿث. و ٣حایر  100جْغاد 

)جضنیالت و  جضث ٨٤ّان ةؼرؿی زا٥ْ٠ ق٤اظحی ٨ّا٠ٜ ٣اا٤٠ی 1394پژو٦ف صاوؼ ک٥ در ٣ی٥١ اول ؿال 

یؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼ ٠یؼزاوه م٨رت ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی( در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان از ٤٠ُؼ ٠غ

گؼٗح٥ اؿث ٣كان داد ک٥ راة٥ٌ ٠ذتث و ٤ْ٠اداری ةی٢ ا٤٠یث ةضؼان ٠حٕیؼ واةـح٥ و ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای ؿٌش 

جضنیالت ز١ْیث وز٨د دارد و ةی٢ اصـاس ٣اةؼاةؼی ٣یؽ یک راة٥ٌ ٤٠٘ی و ٤ْ٠ی دار وز٨د دارد ا٠ا در ای٢ 

ان و ز٨ا٣ان در ا٤٠یث ٣كان داد ک٥ ج٘اوت ٤ْ٠ی داری پژو٦ف ةؼرؿی ٠ٛایـ٥ ای ةی٢ ٥ٌٛ٣ ٣ُؼات ٠غیؼ

وز٨د ٣غارد و ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼ ٠یؼزاوه در ای٢ پژو٦ف ٣ُؼات ٠كحؼکی در ٨ّا٠ٜ ٣اا٤٠ی اؿحان دار٣غ 

ک٥ ای٢ ا٠ؼ ة٨یژه اصـاس ٣اةؼاةؼی و راة٥ٌ آن ةا ا٤٠یث ةا ٤ّایث ة٥ ای٤ک٥ ٠غیؼان ظ٨دقان ة٥ ٨٤ّان ٠ح٨ٝیان 

 و اصـاس ةؼاةؼی در زا٥ْ٠ ٠ٌؼح ٦ـح٤غ.امٞی ایساد 
 .ا٤٠یث، ؿاظحار ز١ْیحی، جسارت ٠ؼز، ز٨ا٣ان، ٠غیؼان، ٨ّا٠ٜ ٣اا٤٠ی :ٍاشگبى کليذي
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 2، صبدق ستَاى1هحوذ هيٌْی

 کارق٤اؿی ارقغ زا٥ْ٠ ق٤اؿی، ٨ّٞم و جضٛیٛات ؿیـحان و ة٨ٞچـحان، زا٦غان، ایؼان. 1
 دا٣كس٨ی دکحؼی زا٥ْ٠ ق٤اؿی ٗؼ٤٦گی، دا٣كگاه آزاد اؿال٠ی واصغ ج٧ؼان ٠ؼکؽی، ج٧ؼان، ایؼان. 2
 

 ٨٣یـ٤غه ٠ـئ٨ل:١یٜ ٣ام و ٣كا٣ی ای
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 همذهِ         
٦ای ٦ا و جكکیٜ دوٝثوز٨د آ٠غن ز٨ا٠ِ ١٦گ٢، ٠حضغ و صک٠٨ثا٤٠یث ة٥ ٨٤ّان یکی از ٣یاز٦ای ٧٠ٟ ةكؼ از یک ًؼف ٨٠زب ة٥ 

٦ا ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحیاةی ة٥ ا٤٠یث پایغار و ٗؼا٦ٟ آوردن ةؽرگ ٠ی ق٨د و از ًؼف دیگؼ ةؼای رِٗ ای٢ ٣یاز٦ای اؿاؿی ز٨ا٠ِ ةكؼی و صک٠٨ث

رٚاةث صک٠٨ث ٦ا ةا یکغیگؼ ةؼای دؿحؼؿی ة٥  آؿایف و آرا٠ف و رٗاه ةؼای ق٧ؼو٣غان ظ٨د در جىاد ةا ؿایؼ صک٠٨ث ٦ا ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ و

٦ای رٚیب گؼدیغه و ا٠کا٣ات ةیكحؼ ٨٠زب ة٥ وز٨د آ٠غن جىاد، کك١کف و ز٤گ و ظ٨ن ریؽی و ة٥ ظٌؼ اٗحادن ا٤٠یث ؿایؼ ز٨ا٠ِ و دوٝث

٣یؽ ای٢ رٚاةث ة٥  ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ در ٨ًل جاریط ةكؼی ١٦یك٥ قا٦غ رٚاةث، ز٤گ و درگیؼی ةی٢ صک٠٨ث ٦ا ٦ـحیٟ و ا٠ؼوزه

 ظ٨رد.٦ای  ٠عحٖٞ ة٥ چكٟ ٠ی٦ای ٠عحٖٞ و در ّؼم٥م٨رت

٨٧َر و زوال ا٠پؼا٨ًری ٦ا و صک٠٨ث ٦ای ٠عحٖٞ و اٗؽایف جْغاد دوٝث ٦ا و کك٨ر٦ا ٣حیس٥ ١٦ی٢ جىاد٦ا و کك١کف در      

، رٗاه و ا٤٠یث ٠ی ةاقغ ک٥ ا٨٣اع ز٤گ ٦ا و ظ٣٨ؼیؽی ٦ا زا٥ْ٠ ةؼای دؿحیاةی ة٥ ا٠کا٣ات و اةؽار٦ای ادؼ گػار در ٥ٝ٨ٛ٠ جأ٠ی٢ آرا٠ف، آؿایف

در ةی٢ ٠ؼدم ز٧ان و کك٨ر٦ای ٠عحٖٞ ة٥ وز٨د آ٠غه اؿث ز٤گ ٦ای ز٧ا٣ی اول و دوم و ٣یؽ جتغیٜ ٚغرت ٦ای ز٧ا٣ی ة٥ دو ة٨ٞك قؼق و 

آ٠ؼیکا و کك٨ر ٦ای آؿیایی و  ٔؼب، ز٤گ ؿؼد و ١٦چ٤ی٢ قؼایي ْٗٞی ز٧ان و ة٥ وز٨د آ٠غن ٚغرت ٦ایی ١٦چ٨ن آ١ٝان، چی٢، ٤٦غ و

ؿاز٠ان ٦ای ١٦چ٨ن ٣اج٨، ورق٨ و ٔیؼ ٠ح٧ْغ٦ا در راؿحای جأ٠ی٢ و دؿحؼؿی ة٥ ا٤٠یث از ًؼیٙ دوٝث ٦ا و کك٨ر٦ای ز٧ان ة٥ وز٨د آ٠غه 

 اؿث.

امٞی جؼی٢ و ا٤٠یث در ؿٌش ز٨ا٠ِ ٣ُٟ و ةٛاء را ة٥ ٨٤ّان ١٧٠حؼی٢ کارکؼد اؿاؿی ظ٨د ة٥ وز٨د ٠ی آورد ای٢ پغیغه از        

اؿاؿی جؼی٢ کار ویژه ٦ای ٧٣اد ازح١اّی صک٠٨حی یا ١٦ان دوٝث ٠ی ةاقغ ک٥ ٠ؼدم صٙ را در ٨٠رد دٗاع از صؼیٟ ظن٨می و ٠٨١ّی، صٍ٘ 

زا٥ْ٠ ة٥ ٧٣اد ازح١اّی صک٠٨ث ج٨٘یه ٠ی ک٤٤غ و جأ٠ی٢ ا٤٠یث در ؿٌش زا٥ْ٠ ة٥ ٧ّغه صک٠٨ث ٠ی ةاقغ. در ٠ٛاةٜ ةایغ اقاره ٨١٣د 

٢ ٗؼآی٤غ را در ٗؼآی٤غ٦ای ة٤یادی جؼی ٨٠رد زـحس٨ ٚؼار د٦یٟ ک٥ ای٢ ٗؼآی٤غ٦ا در ة٢ٌ زا٥ْ٠ زای دار٣غ ة٤اةؼای٢ اؿح١ؼار ارزش ٤٠كاء ای

ج٨ا٣غ از ١٧٠حؼی٢ ٨ّا٠ٜ ارجٛاء و ج٨ٛیث ا٤٠یث ة٥ ٦ای ٗؼ٤٦گی، ٗؼآی٤غ ازح١اّی قغن، وٗاق، ١٦کاری ازح١اّی و ... در ةی٢، ق٧ؼو٣غان ٠ی

 ٨١ٞس ةاقغ.م٨رت واْٚی ٠

ا٤٠یث در  ٠2ی گ٨یغ: ا٤٠یث ّتارت اؿث از ر٦ایی ٣ـتی از ج٧غیغات زیان ةعف ٦ٟ چ٤ان ة٥ ّٛیغه آر٨٣ٝغ وٝ٘ؼ1زان ئی.٨٠ز    

٤ْ٠ای ّی٤ی آن ٗٛغان ج٧غیغ ٣ـتث ة٥ ارزش ٦ای کـب قغه و در ٤ْ٠ای ذ٤٦ی ا٤٠یث ّتارت از ٗٛغان ٦ؼاس از ای٤ک٥ ارزش ٦ای ٠ؽة٨ر 

ایساد »٣یؽ جْؼیٖ از ا٤٠یث ارای٥ کؼده اؿث ک٥ ة٥ ّٛیغه وی ا٤٠یث ّتارت از  "دو٠ی٤یک  داویغ"٨٠رد ص٥ٞ١ ٚؼار گیؼد ة٥ ١٦ی٢ ٚـٟ 

در آن ٗؼد یا ز١ْی ظ٨دقان را در ووْیث آؿیب پػیؼ ٗىایی ک٥ در آن ٗؼد یا ز١ْی ظ٨دقان را در ووْیث آؿیب پػیؼ ٗىایی ک٥ 

چ٤ی٢  ٗىا راوی را ٠ی ج٨ان ة٥ ک١ک «. اصـاس ١٣ی ک٤٤غ و ج٧غیغ ٠ح٨ز٥ آ٧٣ا ٣یـث و ٗٛي اةؽار رِٗ ج٧غیغ در اظحیار آ٧٣ا ٚؼار ٠ی گیؼد

 .[4]ایساد و یا ج٨ٛیث کؼدؿیاؿث ٦ای دٗاّی و دٗاع ٣ُا٠ی 

ا٤٠یث در ٕٝث ّتارت از صاٝث ٗؼأث از ٦ؼگ٥٣٨ ج٧غیغ یا ص٥ٞ١ و یا »١٦چ٤ی٢ داری٨ش آق٨ری در جْؼیٖ ا٤٠یث ٠ی گ٨یغ:     

و آ٠ادگی ةؼای رویارویی یا ٦ؼ ج٧غیغ و ص٥ٞ١ ٠ی ةاقغ ک٥ در امالح ؿیاؿی و ص٨ٛٚی ة٥ م٨رت ا٤٠یث ٗؼدی، )ا٤٠یث ازح١اّی( ا٤٠یث ٠ٞی 

زا٥ْ٠ ایؼان ة٥ دٝیٜ قؼایي ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، ٠ػ٦تی، اٚحنادی و ؿیاؿی و ٠ؼز٦ای ٨ًال٣ی «. ا٤٠یث ةی٢ ا١ٝٞی ة٥ کار ةؼده ٠ی ق٨د

٠كحؼك آةی و ظاکی و ٥ٌٛ٤٠ ظاور٠یا٥٣ ٚؼار دارد و دارای قؼایي ظاص ٠ی ةاقغ از ا٨٣اع و اٚـام ٠ْىالت ازح١اّی ر٣ر ٠ی ةؼد ٦ؼچ٤غ ک٥ 

ّی در ج١ا٠ی اؿحان ٦ای کك٨ر ٠ٌؼح اؿث ا٠ا ای٢ ٠یان قغت و دا٥٤٠ ای٢ ٠ـئ٥ٞ در ةْىی از ٤٠اًٙ ةیكحؼ از ٤٠اًٙ دیگؼ ٣اا٤٠ی ازح١ا

اؿث چؼا ک٥ در ای٢ چ٤غ ؿال اظیؼ ٨٠و٨ع ٦ـح٥ ای و جضؼیٟ ٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی و رٚاةث ةؼ ؿؼ ٤٠اةِ ًتیْی و ٣٘ث ج٨ؿي ٚغرت ٦ای ز٧ان 

٥ٛ و کك٨ر ٠ا قغه اؿث ة٥ ظن٨ص زؼیا٣ات اٗؼاًی گؼی در ٥ٌٛ٤٠ و کك٨ر٦ای ١٦ـای٥ ٠ذٜ ّؼاق، ةاّخ ةؼوز ٠كکالت زیادی در ٤٠ٌ

إٗا٣ـحان و پاکـحان ک٥ در ٣ٛاط ٠عحٖٞ کك٨ر ٠ا قا٦غ ٣اا٤٠ی ٦ای ٠عحٞ٘ی ة٥ م٨رت ٦ای ٠عحٞ٘ی ٠ی ةاقیٟ ک٥ در ای٢ ٠یان قغت و 

ؿث در ای٢ اؿحان ؿؼٚث ٠ـٞضا٥٣ و ٔیؼ ٠ـٞضا٥٣، جؼا٣ؽیث ٚاچاق ٨٠اد ٠عغر، دا٥٤٠ ای٢ ٠ـئ٥ٞ در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ةـیار وظیٟ ا

ٚحٜ، آدم رةایی، جساوز ة٥ ٤ّٖ، ظك٣٨ث و وؼب قحٟ و ... ةاّخ ؿٞب ا٤٠یث و آؿایف ٠ؼدم قغه اؿث. ٦ؼ از چ٤غگا٦ی ٦ؼ کغام از زؼائٟ 

ق٣٨غ. ا٠ا ة٥ دٝیٜ ودی ٧٠ار ٣كغه و ةؼای ٠غجی جْغیٜ ٠ی٨ٗق ة٥ ٥ٌٛ٣ ی ةضؼا٣ی ٠ی رؿ٤غ. و در ادؼ ا١ّال ؿیاؿث ٦ای ا٤٠یحی جا صغ

ٗؼ٤٦گی ای ک٥ ؿتب و٨ٚع زؼایٟ ازح١اّی ٠ی ق٣٨غ، ظیٞی ؿؼیِ  -ؿٌضی ة٨دن ؿیاؿث ٦ای ا٤٠یحی و در ٣ُؼ ٣گؼٗح٢ ٨ّا٠ٜ ازح١اّی

 دوران ظ٘حگی ؿپؼی  قغه و دوةاره ةضؼان ٦ای ا٤٠یحی زغیغی ة٥ و٨ٚع ٠ی پی٣٨غد. 

و ة٨ٞچـحان در ٨ًل د٥٦ ٦ای اظیؼ دچار جٕییؼ و جض٨الت ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی، اٚحنادی و ؿیاؿی وؿیْی قغه اؿحان ؿیـحان    

اؿث و در ٣حیس٥ از یک زا٥ْ٠ ؿ٤حی ٠حْادل، جتغیٜ ة٥ یک ٣ُام ازح١اّی پیچیغه ای قغه اؿث ک٥ ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای ؿ٤حی و ٠غرن، پـث ٠غرن 

                                                           
1
- JhonE.morrz 

2
- Aronldwolfers 
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٥ ا٣غ و ٚتی٥ٞ ای ة٨دن و جکذیؼ ٠٨ٚیث و ج٘اوت ٦ای ٠ػ٦تی ة٥ دو گؼوه قی٥ْ و ؿ٤ی و ة٥ ٠ح٤اٚه جؼی٢ قکٜ ١٠ک٢ در ک٤ار ٦ٟ ٚؼار گؼٗح

دو ةاٗث و ٠٨ٚیث ٠ح٘اوت جضث ٨٤ّان ؿیـحا٣ی و ة٨ٞچـحا٣ی ٠ی ةاقغ از چاٝف ٦ای و ٠ـایٞی ٦ـح٤غ ک٥ رٚاةث ٦ای ؿیاؿی، اٚحنادی و 

ٚغرت ٦ای ز٧ا٣ی و کك٨ر٦ای ١٦ـای٥ را در ای٢ ص٨ادث قا٦غ  ازح١اّی ةاّخ ةؼوز ٠ـایٞی و ج٤ف ٦ا در ٥ٌٛ٤٠ قغه اؿث و رد پای 

 ٦ـحیٟ. ٝػا ٣اا٤٠ی ازح١اّی ًتیْی جؼی٢ چیؽی اؿث ک٥ در چ٤ی٢ زا٥ْ٠ ای ة٨ٌر ٠غاوم ج٨ٝیغ قغه و ٚؼةا٣یان ظ٨دش را ٠ی گیؼد.

ّی اؿحان ؿیـحان و از زایی ک٥ ٨ّا٠ٜ ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی و ٠ػ٦تی ١٧٠حؼی٢ ٨ّا٠ٜ ٠ؤدؼ در ٠عحٜ قغن ا٤٠یث ازح١ا    

ة٨ٞچـحان ٠ی ةاق٤غ ٝػا ًؼاصی ٦ؼگ٥٣٨ ؿیاؿث ا٤٠یحی ةغون ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٨ّا٠ٜ ة٥ زایی ٣ع٨ا٦غ رؿیغ در واِٚ رؿیغن ة٥ یک ؿیاؿث 

ا٤٠یحی درؿث و ١ّٞی ٨٤٠ط ة٥ ق٤اظث دٚیٙ ٨ّا٠ٜ ٣ا ا٤٠ی و ارائ٥ ؿیاؿث ٦ای ازح١اّی ٤٠اؿب در ز٧ث ٧٠ار و اصیا٣اً ةؼًؼف ٨١٣دن 

اؿث در پژو٦ف صاوؼ ٠ا در پی آن ٦ـحیٟ ٨ّا٠ٜ ٣ا ا٤٠ی در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان را از ٤٠ُؼ ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼ ٠یؼزاوه ٨٠رد آ٧٣

ةؼرؿی ٚؼار د٦یٟ ک٥ چؼا ّٞی رٟٔ جض٨الت ةؽرگ ٗؼ٤٦گی ١٦چ٨ن رقغ ؿٌش جضنیالت، ة٧ت٨د در قؼایي زیـحی و ؿٌش ز٣غگی ٠ؼدم 

٠غ٣ی و زؼیان ٦ای روق٤٘کؼی، ة٧ت٨د و قی٨ه ٦ای کار و ْٗاٝیث ٦ای اٚحنادی و اؿح٘اده از ا٠کا٣ات ة٧غاقحی اؿحان، قکٜ گیؼی ٧٣اد٦ای 

٦ای ا٤٠یحی ١٦چ٤ان قا٦غ ٣ا ا٤٠ی در اؿحان ٦ـحیٟ؟ آیا اصـاس ٣اةؼاةؼی در دؿحؼؿی ة٥ و در٠ا٣ی، ورزقی و ٗؼ٤٦گی و ازؼای ؿیاؿث

ح١ان ز١ْیث اؿحان چ٥ ٣ٛكی در ٣ا ا٤٠ی ٦ا دارد؟ ریك٥ ٣ا ا٤٠ی ٦ای اؿحان در کساؿث؟ ٣ا ا٠کا٣ات در ا٤٠یث اؿحان ادؼ گػار اؿث؟ ؿاظ

٦ای اؿحٛالل ًٞتی و  جسؽی٥  ًٞتی در ة٨ٞچـحان ا٤٠ی ٦ا اؿحان  ٤٠كاء ظارزی دار٣غ یا ٤٠كاء داظٞی؟ در ٨ًل چ٤غ د٥٦ گػقح٥ زؼیان

حی و اٚحنادی ١٦چ٤ان قا٦غ اٗؽایف ٣ا ا٤٠ی و ة٥ ویژه اصـاس ٣ا ا٤٠ی در وز٨د ٣غاقح٥ اؿث پؾ چؼا ّٞیؼٟٔ ة٧ت٨د قؼایي ٗؼ٤٦گی، ة٧غاق

اؿحان ٦ـحیٟ؟ ١٦ـایگی ةا کك٨ر٦ای پاکـحان و إٗا٣ـحان و دؿحؼؿی ة٥ ٠ؼز و اؿٞض٥ ةا ٣ا ا٤٠ی ٦ای اؿحان چ٥ ارجتاط دار٣غ؟ ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ازؼایی و ز٨ا٣ان در آؿیب ق٤اؿی ٣ا ا٤٠ی ٦ای اؿحان دیغگاه  ای٤ک٥ ١ّغه ٣ا ا٤٠ی ٦ای اؿحان ج٨ؿي ز٨ا٣ان م٨رت ٠ی گیؼد آیا ٠غیؼان

٠كحؼکی دار٣غ ةا ای٤ک٥ یکی از ّٞث ٦ای اصـاس ٣ا ا٤٠ی ٦ای اؿحان ّغم درك ٠حٛاةٜ ةی٢ ز٨ا٣ان و ٠غیؼان از ٠ـایٜ ؿیاؿی، ازح١اّی و 

 ةاقغ؟ ثرف قاظل ٦ای ا٤٠یحی اؿحان ٠ؤٗؼ٤٦گی ٠ی ةاقغ؟ اؿح٘اده از ٠غیؼان ة٠٨ی ة٥ چ٥ ٠یؽان ٠ی ج٨ا٣غ در اٗؽایف و یا کا٦

و در ٧٣ایث ة٥ د٣تال رؿیغن ة٥ ای٢ پاؿط ٦ـحیٟ ک٥ چؼا ّٞی رٟٔ ٥١٦ جالش ٦ا و اٚغا٠ات ة١ْٜ آ٠غه اؿحان ؿیـحان و     

 ة٨ٞچـحان دچار ٠كکالت ا٤٠یحی صاد ة٨ده و از ٤٠اًٛی اؿث ک٥ ا٤٠یث کك٨ر را ج٧غیغ ٠ی ١٣ایغ؟

 

 ّبي پصٍّصاّويت ٍضرٍرت
ا٤٠یث یکی از ٣یاز ٦ای اؿاؿی و  ١٦گا٣ی اؿث، در ز٠ی٥٤ ا١٦یث و وؼورت آن ةؼای ز٣غگی، ١٦ی٢ ةؾ ک٥ دا٣ك٤١غان آن را ة٥     

٦ای کی٘یث ز٣غگی در ق٧ؼ ٦اؿث و آؿیب ٦ای . ٨٧٘٠م اصـاس ا٤٠یث یکی از ٠ؤ٥٘ٝ[6]٠ذاة٥ یکی از ٣یاز ٦ای اؿاؿی در ٣ُؼ ٠ی گیؼ٣غ

پیا٠غ٦ای ٣ا ا٤٠ی ة٥ ق١ار ٠ی رو٣غ. ٗىای ق٧ؼ ة٥ ٨٤ّان ةـحؼ ز٣غگی و ْٗاٝیث ق٧ؼو٣غان ةایغ ةح٨ا٣غ ةا ج٨ز٥ ة٥ ازح١اّی ٣یؽ از ١٧٠حؼی٢ 

٦ای ؿ٤ی و ز٤ـی، ٠ضیٌی ا٢٠، ؿاٟٝ و پایغار و زػاب را ةؼای ٥١٦ اٗؼاد ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ و ة٥ قتا٦ث ٦ا و ج٘اوت ٦ا ٦ای ٠یان اٗؼاد و گؼوه

پاؿط ٤٠اؿب ةغ٦غ و پاؿط گ٨ی صغاٜٚ ٣یاز٦ای ةاقغ. ةی جؼدیغ ٦یچ ٤ّنؼی ةؼای، پیكؼٗث ج٨ؿ٥ْ و جکا٠ٜ  ٣یاز٦ای ج١ا٠ی اٚكار ازح١اّی

یک زا٥ْ٠ و ١٦چ٤ی٢ قک٨ٗایی اؿحْغاد٦ا ٧٠ٟ جؼ از ٤ّنؼ ا٤٠یث و آرا٠ف در زا٥ْ٠ ٣ت٨ده اؿث و ج٨ؿ٥ْ ازح١اّی، ظالٚیث و ْٗاٝیث 

اصـاس ٣اا٤٠ی در زا٥ْ٠، ٨٠زب کا٦ف ؿٌش ة٧غاقث روا٣ی قغه اؿث و جضٛٙ ای٢ ٣ا . [5]ارزق٤١غ ةغون ا٤٠یث ا٠کان پػیؼ ٣ع٨ا٦غ ة٨د

٦ایی در قتک٥ ی رواةي ازح١اّی ٠ی ق٨د. در واِٚ آورد در چ٤ی٢ قؼایٌی زا٥ْ٠ دچار گــثا٤٠ی ؿٞب اّح١اد ازح١اّی را پغیغ ٠ی

ی روا٣ی ظ٨ا٦غ قغ، ٗٛغان اصـاس ٣اا٤٠ی در زا٥ْ٠ ةاّخ ٦ااصـاس ٣اا٤٠ی ةاّخ ة٥ وز٨د آ٠غن ج٤ف، اوٌؼاب، ةی ٚؼاری و صحی ةی١اری

ق٨د ک٥ اٗؼاد از ص٨زه ی ٠٨١ّی ک٤اره گیؼی کؼده و ز٣غگی و ْٗاٝیث ٦ای ظ٨د را در جؼس و ا٣ؽوا ادا٥٠ د٤٦غ. ةا وز٨د اصـاس ا٤٠یث  ٠ی

ک٤غ. ةغون قک ٦ؼگ٥٣٨ ظ٨د از ؿ٨ی ای٤١ی ٠یٗؼد از ز٣غگی در ٠ضیي ازح١اّی ظ٨د ٦ؼاؿان و ٣گؼان ٣ت٨ده و در جْا٠ٜ ةا ٠ضیي ازح١اّی 

اظحالل در اصـاس ا٤٠یث و ةؼوز قؼایي ٣گؼا٣ی ٣اقی از ٨٠ْٚیث ٦ای ٠عاًؼه آ٠یؽ و دٔغ٥ٔ ؿاز ّی٤ی و ذ٤٦ی در زا٥ْ٠ از یک ؿ٨ ٦ؽی٥٤ 

جی ٗؼدی و ازح١اّی، ا٣ـسام و ٦ای جْا٠ٜ ازح١اّی را اٗؽایف داده و از ؿ٨ی دیگؼ ةا ایساد اظحالل در اّح١اد ازح١اّی و ةؼوز ةی ج٘او

 د٦غ. یگا٣گی ازح١اّی را ٨٠رد ج٧غیغ ٚؼار ٠ی

ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ة٥ ز٠ی٥٤ ازح١اّی در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ٠ؼة٨ط اؿث. اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ةا وز٨د وؿْث ز٠ی٢       

اؿتی در ٠ٛایـ٥ ةا ؿایؼ اؿحان ٦ای دیگؼ کك٨ر ةؼظ٨ردار ک٥ یازده درمغ از وؿْث کٜ کك٨ر را داراؿث و وز٨د ٤٠اةِ  اوٝی٥ از ج٨ؿ٥ْ ٤٠

٣یـث قایغ یکی از ٨ّا٠ٜ قایغ ّغم وز٨د کارظا٥٣ ٦ا، م٤ایِ گ٣٨اگ٨ن و ج٨ؿ٥ْ ٣یاٗحگی اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ٣اقی از ٣ا ا٤٠ی ٦ای 

اٝث دار٣غ ک٥ ٣ت٨دن آ٧٣ا ةؼٚؼاری اصـاس ا٤٠یث ةاقغ. ةی جؼدیغ ٨ّا٠ٜ گ٣٨اگ٣٨ی در ایساد ا٤٠یث و اصـاس ا٤٠یث دظ٨٠ز٨د در ای٢ ٥ٌٛ٤٠ 

را ک٤غ یا ٠ا٣ِ آن ٠ی ق٨د. ةؼ ١٦ی٢ اؿاس ق٤اؿایی ٨ّا٠ٜ و ٤ّامؼ جأ٠ی٢ ا٤٠یث و اصـاس  ای٤١ی از پیف قؼط ٦ای اؿاؿی در ز٧ث 

٠ٌا٥ْٝ ١ّٞی و دٚیٙ  ٥ٝ٨ٛ٠  رود. ٝػا ا١٦یث ٨٠و٨ع و ٠ا٦یث ةکؼ آن و وؼورتةؼ٣ا٥٠ ریؽی ةؼای ارجٛای ؿٌش ا٤٠یث ازح١اّی ة٥ ق١ار ٠ی
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اصـاس ا٤٠یث ازح١اّی  و آن روی ؿک٥، ی٤ْی ٠ْىٜ اصـاس ٣ا ا٤٠ی و ج٨ز٥  ة٥ ٣ٛف ٨ّا٠ٜ ج٧غیغ ک٤٤غه و جأدیؼگػار در ٠یؽان اصـاس 

ح آقکار ا٤٠یث ازح١اّی در زا٥ْ٠ و دٔغ٥ٔ ٦ای قغیغ ا٤٠یحی در زا٥ْ٠ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ، وؼورت و ا١٦یث پژو٦ف در ای٢ ص٨زه را ة٥ وو٨

٦ای اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان در ا٤٠یث ٠ٞی و جضٛٙ ةؼ٣ا٥٠ ٦ای ٠ٞی کك٨ر ةؼ کـی پ٨قیغه ؿازد ة٥ ویژه ٠یؽان ادؼ گػاری ٣ا ا٤٠ی٠ی

٣یـث ٝػا ج٨ز٥ ة٥ ٠ـئ٥ٞ ا٤٠یث در اؿحان ؿیـحان و ة٨ٞچـحان ة٥ ٨٤ّان یکی از ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای اؿاؿی و جأدیؼ گػار در ا٤٠یث ٠ٞی کك٨ر و 

جضاد و ا٣ـسام و ١٦تـحگی ٠ٞی اؿث و پؼداظح٢ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ة٥ ٠ذاة٥ صٍ٘ ا٤٠یث و ز٨ٞگیؼی از ٦ؼج و ٠ؼج و آؿیب پػیؼی صٍ٘ ا

 ج١ا٠یث اراوی کك٨ر ٠ی ةاقغ.

 

 ادبيبت پصٍّص
ازح١اع در آگؼا ٤ٔا ا٣سام گؼٗح٥ اؿث. در ای٢  3پژو٦كی ج٨ؿي ؿا٨٠ئٜ آدو٠یؼک٨ ةا ٨٤ّان جؼس از ز٤ایث در ةی٢ ؿاک٤ان       

پژو٦ف ز٤ـیث ّا٠ٜ جْیی٢ ک٤٤غه ةـیار ٣یؼو٤٠غ جؼس از ز٤ایث در آگؼا ٤ٔاؿث و ای٢ ا٠ؼ ةا یاٗح٥ ٦ای ٠کؼر دیگؼ ٠ٌاْٝات ٨٤ّان ٠ی 

دان از ز٤ایث ٠ی جؼؿ٤غ، ٠ٌاةٛث دارد ک٥ ای٢ ا٠ؼ ة٥ ز٧ث آؿیب پػیؼی قعنی ز٣ان در ةیكحؼ ز٨ا٠ِ اؿث. راة٥ٌ ک٤٤غ ز٣ان ةیكحؼ از ٠ؼ

٤٠٘ی ةی٢ ؿ٢  و جؼس ةا ٠ٌاْٝاجی ک٥ در ؿاظحار ازح١اّی ٤ٔا ا٣سام گؼٗث ١٦ا٤٦گی دارد. ةؼ ظالف ایاالت ٠حضغه و دیگؼ ز٨ا٠ِ م٤ْحی 

ی ٦ـح٤غ ٠ؼدم در ظا٨٣اده و ظا٥٣ ٦ای ٠كحؼك ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ. ة٤اةؼای٢ اٗؼاد ٠ـ٢ در ای٢ ٔؼةی اکذؼیث ظا٨٣ار٦ای ٤ٔایی چ٤غ ٣ـٞ

ظا٨٣ار٦ای گـحؼده در ٠ٛایـ٥ ةا ز٨ا٠ِ ٔؼةی ک٥ أٞب اٗؼاد پیؼ ة٥ ج٧٤ایی ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ اصـاس ج٧٤ایی ١٣ی ک٤٤غ. ةضخ آؿیب پػیؼی 

در زا٥ْ٠ ٤ٔا صٍ٘ ٣گؼدیغ. یاٗح٥ ٧٠ٟ دیگؼ جأدیؼ جضنیالت ةؼ جؼس از زؼم أٞب ةؼای ج٨ویش راة٥ٌ ٠ذتث ةی٢ ؿ٢ و جؼس اؿث ة٤اةؼای٢ 

اؿث. اگؼ جضنیالت ة٥ ٨٤ّان ١٣ای٤غه ًت٥ٛ ازح١اّی ةاقغ ٣حایر ة٥ روقی ٠كعل ظ٨ا٦غ ؿاظث ک٥ ةی٢ ؿاک٤ان ٨ًایٖ ةغون جضنیالت 

 ک٥ اٗؼاد ًت٥ٛ پایی٢ را قکٜ ٠ی د٦غ اصـاس ٣اا٤٠ی ةاالؿث.

ةا ٨٠و٨ع ةؼرؿی اصـاس ا٤٠یث ازح١اّی ة٥ قی٨ه پی١ایكی ةا ٥٣٨١٣  1382او٣ث ازح١اّی ٣ازا در ؿال پژو٦كی ج٨ؿي ٠ْ    

گا٥٣ ق٧ؼ ج٧ؼان ا٣سام قغ. ةؼظی از ٣حایر صام٥ٞ ّتارج٤غ از: ة٤اةؼ ا٧َار اکذؼ پاؿعگ٨یان  22ؿال ٤٠اًٙ  ٣18٘ؼ از اٗؼاد ةاالی  1475آ٠اری 

قی ٣ـتث ة٥ ؿایؼ ٧٣اد٦ا در ج٨ٝیغ و ایساد ا٤٠یث در زا٥ْ٠ ةـیار ٧٠ٟ جٞٛی کؼده ا٣غ. اکذؼ ٣ٛف ظا٨٣اده را ة٥ ٨٤ّان یک ٧٣اد آ٨٠ز

ث پاؿعگ٨یان ١ّٞکؼد ٣یؼوی ا٣حُا٠ی را در ایساد ا٤٠یث ٨٠ٗٛیث آ٠یؽ ارزیاةی ٨١٣ده ا٣غ و ٠حٕیؼ ٠یؽان درآ٠غ اٗؼاد پاؿعگ٨ ةا اصـاس ا٤٠ی

ٗح٥ ٦ای ای٢ پژو٦ف ٠ی ج٨ان دریاٗث ک٥ اگؼ چ٥ ٠یؽان ا٤٠یث ازح١اّی ق٧ؼو٣غان ج٧ؼا٣ی آ٣ان راة٥ٌ ٤ْ٠ادار داقح٥ اؿث. در ٠س٨١ع از یا

 پایی٢ ٠ی ةاقغ وٝی ٣ـتث ة٥ گػقح٥ ة٧ت٨د و اٗؽایف یاٗح٥ اؿث.

٨٠و٨ع ا٤٠یث ازح١اّی را در ق٧ؼ ؿ٤٤غج ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار داده اؿث. زا٥ْ٠ آ٠اری 1384ز١یٜ م١غی ةگ٥ زان در ؿال     

٣٘ؼ ٠ناصت٥ ة٥ ١ّٜ  60ؿال ة٥ ةاالی ؿ٤٤غج ٠ی ةاقغ. روش پژو٦ف ٠ناصت٥ ١ّیٙ ة٨ده ک٥ ًی آن ةا  18ٞی٥ ق٧ؼو٣غان پژو٦ف قا٠ٜ ک

آ٠غه اؿث. ٠ضٛٙ جأدیؼ ٠حٕیؼ٦ایی ١٦چ٨ن پایگاه اٚحنادی، ازح١اّی، ا٤٠یث ٠اٝی، ؿؼ٠ای٥ گػاری، ٨٦یث ٨ٚم و ا٤٠یث ؿیاؿی را ةؼ ا٤٠یث 

ی( ؿاک٤ی٢ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار داده اؿث. ١٧٠حؼی٢ ٣حیس٥ ای٢ پژو٦ف ٣كان ٠ی د٦غ ک٥ اٗؼاد و ظا٨٣اده ٦ا ازح١اّی )در دو ةْغ ّی٤ی و ذ٤٦

ا ٦ؼ کغام ج٧غیغات و ٣اا٤٠ی ظاص ظ٨د را دارا ٦ـح٤غ ا٠ا ٠ؼکؽ دٜٛ ج٧غیغات، اٚحنادی ٠ی ةاقغ. در واِٚ ا٤٠یث ازح١اّی اٗؼاد و ظا٨٣اده ٦

ؿٞب و ج٧غیغ ٠ی ق٨د. ٣ٛغی ک٥ ةؼ ای٢ پژو٦ف وارد اؿث ٠ؼة٨ط ة٥ ؿ٤سف ةْغ ّی٤ی ا٤٠یث از ؿ٨ی ٨ّا٠ٜ ٨٠ز٨د در ص٨زه اٚحنادی 

ازح١اّی ٠ی ةاقغ، چؼا ک٥ ؿ٤سف ةْغ ّی٤ی ا٤٠یث ازح١اّی، ٣یاز٤٠غ داده ٦ای آ٠اری وؿیِ و قاظل ٦ایی در ؿٌش کالن ٠ی ةاقغ ک٥ 

 اّی چ٤ان ک٥ ةایغ ٣ایٜ آیغ.٠ضٛٙ ةا پؼؿف از اٗؼاد ١٣ی ج٨ا٣غ ة٥ ؿ٤سف ای٢ ةْغ از ا٤٠یث ازح١

٨٠و٨ّی جضث ٨٤ّان ٣ُؼؿ٤سی ٦ایی در ظن٨ص ٠یؽان اصـاس ا٤٠یث ازح١اّی در ةی٢  ٧٠1385غی کؼا٠حی در ؿال     

ؿال ؿاک٢ در ٠ؼاکؽ اؿحان ٦ا ة٥ روش ک١ی، پؼؿك٤ا٥٠ ةا پؼؿف  15ق٧ؼو٣غان ٠ؼاکؽ اؿحان ٦ای کك٨ر ةؼ روی کٞی٥ ق٧ؼو٣غان ةاالجؼ از 

٣كان داده قغه ةا ؿ٤سف ٠یؽان  1/93ةـح٥ ا٣سام گؼٗث ک٥ ٣حایر آن ةكؼح ذیٜ اؿث. ؿ٤سف ٠یا٣گی٢ ٣اا٤٠ی در ز٨ا٠ِ ک٥ ٦ای ةاز و 

ة٨ده اؿث، ةؼرؿی ٣ٛف ؿاز٠ان ٦ای ٠عحٖٞ در ا٤٠یث ق٧ؼو٣غان، ًتٙ آن،  7/28ة٨ده، ارزیاةی ١ّٞکؼد ٣ازا  9/56اصـاس ٣اا٤٠ی ک٥ 

٨ٗریحی ةا ةیكحؼی٢ ٣ٛف و وزارت ا٨٠ر اٚحنادی و دارایی، ؿاز٠ان جأ٠ی٢ ازح١اّی و ق٨رای ق٧ؼ  ٣یؼوی ا٣حُا٠ی، ٨ٚه ٚىایی٥ و ٠ؼاکؽ

 ک١حؼی٢ ٣ٛف را در جأ٠ی٢ و صٍ٘ ا٤٠یث ق٧ؼو٣غان داقح٥ ا٣غ.

پژو٦كی ةا ٨٤ّان جتی٢ زا٥ْ٠ ق٤اظحی اصـاس ا٤٠یث در ةی٢ ق٧ؼو٣غان ج٧ؼا٣ی ةا جأکیغ ةؼ ٣ٛف پؼداظث رؿا٥٣ ای و ؿؼ٠ای٥     

ا٣سام قغه اؿث. ٦غف ای٢ پژو٦ف ةؼرؿی ٠حٕیؼ٦ای ٨٠دؼ ةؼ اصـاس ا٤٠یث در ق٧ؼ ج٧ؼان ٠ی  1387ازح١اّی ج٨ؿي ة٧ؼام ةیات در ؿال 

ةاقغ. روش پژو٦ف در ای٢ ةؼرؿی از ٨٣ع پی١ایكی و اًالّات ة٥ وؿی٥ٞ پؼؿك٤ا٥٠ ز١ِ آوری گؼدیغه اؿث. زا٥ْ٠ آ٠اری پژو٦ف قا٠ٜ 

٣٘ؼ از آ٣ان ة٥ روش ٥٣٨١٣ گیؼی ظ٨ق٥ ای چ٤غ ٠ؼص٥ٞ ای ا٣حعاب و  778ک٢ ق٧ؼ ج٧ؼان ٠ی ةاقغ، ک٥ جْغاد ؿال ؿا 18ق٧ؼو٣غان ةاالی 

 .[1]٨٠رد ٠ناصت٥ ٚؼار گؼٗح٥ ا٣غ. ٠حٕیؼ٦ای ٠یؽان ةؼوز زؼایٟ، پؼداظث رؿا٥٣ ای، ٨٦یث و اّح١اد راة٥ٌ ٤ْ٠ی دار وز٨د دارد
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 چبرچَة ًظري

 اجتوبعی هرتي ًبسبزگبريًظریِ ي 

٦ای ر٨١٤٦دی صاکٟ ةؼ رٗحار ٨١ّم اّىاء یک زا٥ْ٠ یا گؼوه  از ٣ُؼ ٠ؼج٢ ؿاظحار ٗؼ٤٦گی ٠س٨١ّۀ ؿاز٠ان یاٗح٥ ای از ارزش    

٦ای ارزقی ی٤ْی ظ٨ة٧ا و ةغ٦ا ٠ی دا٣غ. ١٦چ٤ی٢ ٠ْحٛغ  او در جضٞیٜ کارکؼدیف، کارکؼد ؿاظحار ٗؼ٤٦گی را ج٨ٝیغ ٣ُام. [٠7كعل اؿث]

اؿث ک٥ ا٦غاف ٠كؼوع را در یک زا٥ْ٠ ٠ْی٢ ٠ی ک٤غ و ٨٣ّی از ٤٠ضؼٗی٢ ةغٝیٜ ٣اج٨ا٣ی ای٢ ؿاظحار ٗؼ٤٦گی در  اؿث ای٢ ؿاظحار ٗؼ٤٦گی

از ٣ُؼ وی ؿاظحار ازح١اّی ٠س٨١ّۀ ؿاز٠ان یاٗح٥ ای از رواةي ٠حٛاةٜ ازح١اّی اؿث ک٥  جْیی٢ ا٦غاف ٠كؼوع در زا٥ْ٠، ٤٠ضؼف ٠ی ق٣٨غ.

ة٥ اقکال ٠عحٞ٘ی ة٥ ٦ٟ پی٨ؿح٥ ا٣غ. او کارکؼد ؿاظحار ازح١اّی را ج٨ٝیغ ٣ُام ٦ای ٤٦ساری ی٤ْی  در آن ٦ؼ یک از اّىاء زا٥ْ٠ یا گؼوه

ةایغ٦ا و ٣تایغ٦ا ٠ی دا٣غ و ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ای٢ ؿاظحار ازح١اّی اؿث ک٥ اةؽار و را٧٦ای ٠كؼوع رؿیغن ة٥ ا٦غاف را ٠كعل ٠ی ک٤غ و 

از ٣ُؼ وی ؿاظحار  ق٣٨غ.در جْیی٢ را٧٦ای ٠كؼوع ٣یٜ ة٥ ا٦غاف در زا٥ْ٠، ٤٠ضؼف ٠ی٨٣ّی از ٤٠ضؼٗی٢ ة٥ دٝیٜ ٣ارؿایی ؿاظحار ازح١اّی 

٦ا و ةغ٦ا ٠ٌؼح ٠ی ق٣٨غ ؿپؾ ٤٦سار٦ا ی٤ْی ةایغ٦ا و ٣تایغ٦ای  ٦ا ی٤ْی ظ٨ب ٗؼ٤٦گی جْیی٢ ک٤٤غة ؿاظحار ازح١اّی اؿث. اول ارزش

١ّٞی ظ٨ب اؿث ؿپؾ ٠ی گ٨ییٟ ةؼای رؿیغن ة٥ آن ةایغ درس  ٠ؼة٨ط ة٥ آ٧٣ا ٠ٌؼح ٠ی ق٣٨غ. اول ٠ی گ٨ییٟ رؿیغن ة٥ ٠غارج ةاالی

درةارة آ٠٨٣ی )٣ا٤٦ساری( جیپ٨ٝ٨ژی پ٤ر قی٨ه ؿازگاری  ٠ؼج٢ ظ٨ا٣غ. پؾ اول ا٦غاف جْیی٢ ٠ی ق٨د ؿپؾ را٧٦ای رؿیغن ة٥ ای٢ ا٦غاف.

رد اةؽار ٧٣ادی قغة ٨٠ز٨د ةؼای  از یک ًؼف پػیؼش یا رد ا٦غاف ٗؼ٤٦گی و از ًؼف دیگؼ پػیؼش یا ٗؼدی را کا٠ٜ ٠ی ک٤غ، ک٥ آن

در ٠س٨١ع، یک صاٝث از رد و زا٣كی٢ ؿازی ةؼای آن را پیف ةی٤ی ٠ی ک٤غ، او در زغول ة٤غی  دؿحیاةی ة٥ ای٢ ا٦غاف را قا٠ٜ ٠ی ق٨د.

در آن  ٠حٛاًِ، یک ٨٣ع ق٤اؿی )جیپ٨ٝ٨ژی( را درؿث ٠ی ک٤غ ک٥ در آن ز٧ث ا٦غاف ٗؼ٤٦گی ةؼظالف ز٧ث اةؽار ٧٣ادی قغه اؿث ک٥

 ٣ام گػاری قغه اؿث. ٦ؼ یک از آ٧٣ا ة٥ ج٨ویش ٠عحنؼ، ٤٠اؿب ةا جیپ٨ٝ٨ژی ٣یاز دارد. )زغول( ٦ؼ یک از آ٧٣ا ة٥ ٨٤ّان یک قی٨ة ؿازگاری

ی٤ْی ٗؼد ٦ٟ ا٦غاف ٗؼ٤٦گی  .ؿازگاری ٦ٟ ةا ا٦غاف ٗؼ٤٦گی و ٦ٟ ةا اةؽار ٧٣ادی قغه ٠٨١ّی جؼی٢ قکٜ رٗحار اؿث ّوٌَایی: -1

ک٤غ و ٦ٟ اةؽار ٗؼ٤٦گی جْیی٢ قغه از ؿ٨ی ؿاظحار ز ؿ٨ی ؿاظحار ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ را ٠ی پػیؼد و ظ٨دش را ةا آن ٨٤١٦ا ٠یجْیی٢ قغه ا

 پػیؼد و ظ٨دش را ةا آن ٨٤١٦ا ٠ی ک٤غ.ازح١اّی زا٥ْ٠ را ٠ی

سار٦ای ٧٣ادی قغه صاکٟ ٗؼ٤٦گ روی ٦غف را ٚت٨ل کؼده اؿث ةغون ای٤ک٥ ة٥ ١٦ان ا٣غازه ٤٦ ٦اک٥ در آن ٗؼد جاکیغ ًَآٍري: -2

٤ْی ٗؼد ا٦غاف ارائ٥ قغه از ؿ٨ی ؿاظحار ٗؼ٤٦گی زا٥ْ٠ را ٚت٨ل ٣کؼده، ا٠ا ی ةؼ راه ٦ا و اةؽار رؿیغن ة٥ آن )٦غف( را درو٣ی کؼده ةاقغ.

در یک زا٥ْ٠ اؿال٠ی اةؽار ارائ٥ قغه از ؿ٨ی ؿاظحار ازح١اّی را پػیؼٗح٥ اؿث و آن اةؽار را ة٥ کار ٠ی گیؼد. ة٥ ٨٤ّان ٠ذال اٗؼادی ک٥ 

 ک٤٤غ، از ای٢ ٨٣ع ٦ـح٤غ.اّحٛادی ة٥ ظغا ٣غار٣غ ا٠ا ة٥ قی٨ه و راه و رؿٟ ٠ـ١ٞا٣ان ز٣غگی ٠ی

ی٤ْی در آن اٗؼاد ا٦غاف و اةؽار جْیی٢ قغه از ؿ٨ی . : ک٥ قا٠ٜ رویگؼدا٣ی و ا٣نؼاف اٗؼاد از ا٦غاف و اةؽار ٠ی ق٨داًسٍا گرایی -3

٣پػیؼٗح٥ ا٣غ و در زا٥ْ٠ ّؽٝث ٣كی٤ی اظحیار کؼده ا٣غ. ک٥ ٠ی ج٨ان ة٥ ٨٤ّان ٠ذال ة٥ ٠ْحادی٢ ٨٠اد ٠عغر، ؿاظحار ٗؼ٤٦گی و ازح١اّی را 

 ٦ا، روا٣ی ٦ا و اٗؼاد ٤٠ْٜ٘ در زا٥ْ٠ اقاره کؼد.اٝکی

غی ٦ای زغی زائیک٥ ؿیـحٟ ٧٣ادی قغه ة٥ ٨٤ّان ؿغی ةؼای رؿیغن ة٥ ا٦غاف ٠كؼوع در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د، ارزش طغيبى: -4

ی٤ْی ا٦غاف زا٥ْ٠ را ٠كؼوع ١٣ی دا٤٣غ و ا٦غاف ٠كؼوع  ایساد ٠ی ق٨د و اٗؼاد ة٥ اةؽار زا٣كی٢ ةؼای ٣یٜ ة٥ آن ا٦غاف ٠س٧ؽ ٠ی ق٣٨غ.

٨٠رد ٣ُؼ ظ٨د را ة٥ وز٨د ٠ی آور٣غ. ک٥ در آن ا٦غاف و وؿایٜ ٧٣ادی قغه ة٨ٌر کا٠ٜ رد ٠ی ق٨د و ا٦غاف و وؿایٜ زغیغی ةؼای زا٣كی٤ی 

 .[2آیغ]د ٠یآ٧٣ا ة٨ز٨

 

 پبرسًَس تبلکَت سبختبري گرائی کبرکرد ًظریِ
 :پبرسًَس تبلکت سبختبري گرایی کبرکرد

 گیؼد ٠ی ا٣سام ازح١اّی ٣یاز٦ای یا ٣یاز یک ةؼآوردن ز٧ث در ک٥ اؿث ٦ایی ْٗاٝیث ٠س٥ّ٨١ کارکؼد یک اؿث ٠ْحٛغ پارؿ٣٨ؽ    

 :دا٣غ ٠ی وؼوری ٦ا ٣ُام ی ٥١٦ ةؼای را جکٞیٖ چ٧ار جْؼیٖ ای٢ اؿاس ةؼ

 .ک٤غ ؿازگار ٣یاز٦ایف ةا را ٠ضیي و ک٤غ ایساد ؿازگاری ٠ضیٌف ةا ةایغ ٣ُا٠ی ٦ؼ ی٤ْی: تطبيك -1

 .یاةغ دؿث آ٧٣ا ة٥ و ک٤غ جْیی٢ را ظ٨د امیٜ ٦ای ٦غف ةایغ ٣ُا٠ی ٦ؼ: ّذف بِ دستيببی -2

 .ک٤غ ج٤ُیٟ را ازؽایف ٠حٛاةٜ رواةي ةایغ ٣ُا٠ی ٦ؼ :یکپبرچگی -3

 ایساد، را ٦ا ا٣گیؽش ٣گ٧غار٣غه و آٗؼی٤٤غه ٗؼ٤٦گی اٝگ٦٨ای و اٗؼاد ٦ای ا٣گیؽش ةایغ ٣ُا٠ی ٦ؼ: الگَ داضت ًگِ یب سکَى -4

 :اؿث زیؼ قؼح ة٥ ک٥ دارد پی٣٨غ ک٤ف ٣ُام چ٧ار ةا جکٞیٖ چ٧ار ای٢ .ک٤٤غ جسغیغ و ٣گ٧غاری

  ازح١اّی ٣ُام( ج ٗؼ٤٦گی ٣ُام(د قعنیحی ٣ُام( ب رٗحاری ارگا٣یـٟ( اٖٝ
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 ٣ُارت جضث ٠ؼاجب ؿٞـ٥ٞ ای٢ در را ظ٨د زیؼی٢ ؿ٨ٌح ةاالجؼ ؿ٨ٌح از یک ٦ؼ:*ا٣غ قغه جؼکیب قی٨ه دو ة٥ ؿ٨ٌح در ای٤سا ای٢    

 جؼی٢ پایی٢ ک٤ف ٣ُام ْٗاٝیث ٠ضیي ٝضاظ از .ک٤غ ٠ی ٗؼا٦ٟ را ةاالجؼ ؿ٨ٌح ةؼای ٣یاز ٨٠رد ا٣ؼژی و قؼایي پایی٢ جؼ ؿ٨ٌح از یک ٦ؼ دار٣غ

 ةاالجؼی٢ در .ق٨د ٠ی قا٠ٜ را اّىایف و ةغ٣ی ؿاظح١ان ،ا٣ـان ةغن ١٣ادی٢ ٔیؼ ٦ای ز٤ت٥ اؿث ارگا٣یک و زـ١ا٣ی ٠ضیي ١٦ان ک٥ ؿٌش

 ٦ا د٨ٝاپـی ٦ا ٌْٚیث ّغم ةا ١٣ادی٢ ةؼظ٨رد ة٥ ةكؼی ز٨ا٠ِ کٞی گؼایف ؿاظح٢ روق٢ پارؿ٣٨ؽ ٣ُؼ ة٥ ک٥ دارد ٚؼار ١٣ایی واْٚیث ؿٌش

 .اؿث جْارض در ازح١اّی ؿاز٠ان ة٨دن دار ٤ْ٠ی ةا ک٥ اؿث ةكؼی ٗسایِ و

 

 ًظریِ احسبض هحرٍهيت ًسبی-1
٣ُؼی٥ ٠ضؼو٠یث ٣ـتی جغراةؼت گؼ، اٗؼاد ٨٠ْٚیث اٚحنادی ظ٨د را در ٠ٛام ٠ٛایـ٥ ةا دیگؼان ارزیاةی ٠ی ک٤٤غ و ز٠ا٣ی ک٥     

اظحیار دار٣غ، اصـاس ٠ضؼو٠یث، ج٤٘ؼ و ّنتا٣یث در آن ٦ا پیغا اصـاس ک٤٤غ دیگؼان ٤٠اةِ ٨ٌٞ٠ب ةیكحؼی را در ٠ٛام ٠ٛایـ٥ ةا آن ٦ا در 

ت٨د ٠ی ق٨د. ای٢ اصـاس ٠ضؼو٠یث، ة٥ ویژه ز٠ا٣ی جكغیغ ٠ی گؼدد ک٥ اٗؼاد ج٨زیِ ٣اةؼاةؼ ٤٠اةِ را ٣اّادال٥٣ ةغا٤٣غ و ظ٨د را ٣اج٨ان از ة٧

ازح١اّی قان اصـاس ک٤٤غ. وٚحی ای٢ اصـاس ٣اةؼاةؼی و ةی ّغاٝحی ة٥ ةاالجؼی٢ درز٥ ظ٨د ةؼؿغ ة٥ اصـاس جىاد  –٨٠ْٚیث اٚحنادی 

ازح١اّی ٠ی ا٣سا٠غ و اٗؼاد را در قؼایٌی ٚؼار ٠ی د٦غ ک٥ زیؼ پا ٧٣ادن ٤٦سار٦ای ازح١اّی، ٨ٚاّغ و ام٨ل صاکٟ ةؼ ز٣غگی ق٧ؼی را ٨٣ّی 

٨ب ١٣ای٤غ. از ای٢ رو، ٣اةؼاةؼی یکی از ٨ّا٠ٞی اؿث ک٥ ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی در ایساد ا٤٠یث در ز٨ا٠ِ واک٤ف در ةؼاةؼ چ٤ی٢ اصـاؿی ٠ضـ

 ةاقغ. داقح٥ و در ٔیاب آن پی٨١دن ٠ـیؼ ج٨ؿ٥ْ ٗؼ٤٦گی، اٚحنادی و ا٤٠یحی دق٨ار و یا ٔیؼ١٠ک٢ ٠ی

٠ضؼو٠یث ٣ـتی ة٥ ٨٤ّان ٠حٕیؼ در ای٢ پژو٦ف یک واْٚیث ازح١اّی ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د زیؼا ؿاظح٥ صیات ازح١اّی ا٣ـان اؿث     

٠ی ةاقغ ٣یؽ وز٨دی ٠ـحٜٛ دارد، از ٗكاری ةؼظ٨ردار اؿث ک٥  (subject)وصحی ٣ـتث ة٥ ٗؼد ا٣ـا٣ی ک٥ در ٠ٛام ق٤اؿایی ْٗال و ٗاّٜ 

ان واْٚیحی ٨١ٞ٠س جض١یٜ ٠ی ک٤غ. چ٨ن واْٚیحی ازح١اّی ٦ـث، واْٚیحی ّام ٣یؽ ٦ـث. ٠نادیٙ آن جکؼار ٠ی ظ٨د را ٣یؽ ةؼ اٗؼاد ة٥ ٨٤ّ

 ق٨د و در ٥١٦ یا ةعف وؿیْی از زا٥ْ٠ وز٨د دارد.

٠ت٤ای ٣ُؼی٥ ٠ضؼو٠یث ٣ـتی ةؼ ٠ٛایـ٥ اؿث آ٣چ٤ان ک٥ زی١ؽ دی٨یؾ در ج٘ـیؼ رؿ١ی از ٠ضؼو٠یث ٣ـتی ٠ی گ٨یغ چ٤ا٣چ٥     

قأٜ/ ٔیؼقأٜ( آ٣گاه ٠ی ج٨ان  -ؼ ةگیؼیٟ ک٥ ة٥ ج٨ان ة٥ ًُؼق ٠عحٖٞ آن را ة٥ ًتٛات دوگا٥٣ جٛـیٟ کؼد )٠ا٤٣غ ٠حأ٦ٜ/ ٔیؼ ٠حأ٦ٜدر ٣ُ

صغاٜٚ یکی از ًت٥ٛ ة٤غی ٦ای دوگا٥٣ ٤٠ْکؾ ک٤٤غه ج٘اوت ٦ا در ٨ٌٞ٠ةیث اؿث. ای٢ دؿح٥ ة٤غی را ة٥ دو -٠1٘ؼووات زیؼ را ارائ٥ ٨١٣د: 

یؼ٠ضؼوم، جٛـیٟ ٠ی ک٤٤غ ک٥ در ٥١٦ زا دو٠ی ةؼ اوٝی جؼزیش داده ٠ی ق٨د. ای٢ ٗؼض ةؼ ای٢ ایغه ٠تح٤ی اؿث ک٥ یک یا ةعف ٠ضؼوم و ٔ

چ٤غ جا از ای٢ جٛـیٟ ة٤غی ٦ای دوگا٥٣ ٠تح٤ی ةؼ یک ارزش ٦ـح٤غ ک٥ آن ز١ْیث ةؼ ؿؼ آن ازح١اع دارد. و اٝتح٥ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ٣یـث ک٥ 

ٗؼض دوم ة٥ ٝضاظ روقی و ٣ُؼی ٧٠ٟ اؿث. از ٣ُؼ جک٤یکی ای٢ ٗؼض ة٥ ٠ا  -2ای٢ ارزقیاةی ٨٠اٗٙ ةاقغ. ٦ؼکؾ ة٥ ظارج از آن ز١ْیث ةا 

 ک١ک ٠ی ک٤غ جا از صـاب اصح١االت ة٥ ٨٤ّان زةان ةؼای اؿحعؼاج ٗؼویات از ٣ُؼی٥ ٠ضؼو٠یث ٣ـتی اؿح٘اده ک٤یٟ.

اٖٝ اؿث و اصح١ال ٠ٛایـ٥ ب ١٦ا٤٣غ ٣ـتث ب اؿث و ج١ا٠ی  ٗؼض دوم ة٥ ای٢ ٚؼار اؿث: اگؼ اصح١ال ٠ٛایـ٥ اٖٝ ١٦ا٤٣غ ٣ـتث    

٠ٛایـ٥ ٦ا جنادٗی ٦ـح٤غ آ٣گاه اصح١ال ٠ٛایـ٥ قعنی ک٥ ةا اٖٝ و ١٦چ٤ی٢ ةا ب ٠ٛایـ٥ ٠ی ق٨د ةؼاةؼ اؿث ةا صامٜ دو اصح١ال. اگؼ ة٥ 

روا٣ك٤اؿا٥٣ ا٨٣اع گ٣٨اگ٨ن ٠ٛایـ٥ ٦اؿث. ٦ـح٥ درو٣ی ٣ُؼی٥ ٠ضؼو٠یث ٣ـتی ٠ی پؼدازیٟ ک٥ ٠س٥ّ٨١ ای از ٠٘ؼووات درةاره پیا٠غ٦ای 

ةؼای ای٢ کار اةحغا وز٥ ج١ایؽ دیگؼی را ٠ْؼٗی ٠ی ک٤یٟ. چ٤ا٣چ٥ ٦ؼ دؿح٥ ة٤غی ازح١اّی ةسؽ ٠ضؼو٠یث را در ٣ُؼ ةگیؼیٟ ٠ی ج٨ا٣یٟ 

ٛایـ٥ ةؼون گؼو٦ی یا ٠ٛایـ٥ ٠ -٠2ٛایـ٥ درون گؼو٦ی یا ٠ٛایـ٥ ةی٢ اٗؼاد در یک گؼوه ٗؼّی و  -٠1ٛایـ٥ ٦ا را ة٥ دو ٨٣ع جٛـیٟ ک٤یٟ 

ةی٢ اٗؼاد در گؼوه ٦ای ٠ح٘اوت. ة٤اةؼای٢، وٚحی ٠ؼدان ٠حأ٦ٜ ةا ٠ؼدان ٠حأ٦ٜ ٠ٛایـ٥ ٠ی ق٣٨غ درون گؼو٦ی اؿث و ٤٦گا٠ی ک٥ ١٦ان 

 .[3]٠ؼدان ٠حأ٦ٜ ةا کار٤٠غان ٠ٛایـ٥ ٠ی ق٣٨غ ٠ٛایـ٥ ای ةؼون گؼو٦ی اؿث

 

 رٍش پصٍّص
م٨رت ٠ی گیؼد. روش پی١ایكی یکی از روش ٦ای پژو٦ف ازح١اّی اؿث ک٥ در آن  3پی١ایكی ای٢ پژو٦ف ةا اؿح٘اده از روش    

اةؽار گؼدآوری اًالّات پؼؿك٤ا٥٠ و ١٦ؼاه ةا ٠ناصت٥ ة٨ده و پژو٦ف ٦ای کارةؼدی، کغة٤غی اًالّات، ٠اجؼیؾ داده ٦ا و ز٨اةگ٨یی ة٥ 

 ؿث.٦ای آن اچگ٣٨گی )ج٨میٖ( و چؼایی )اؿح٤تاط و جضٞیٜ( از ویژگی

 

 جبهعِ آهبري 

 ٣٘ؼ اؿث ة٥ ٨٤ّان زا٥ْ٠ آ٠اری پژو٦ف ا٣حعاب قغه ا٣غ. 4693در ای٢ پژو٦ف از ٠یان ٠غیؼان وز٨ا٣ا٣ی ک٥ جْغادقان ةاٝٓ ةؼ 

                                                           
3
-Survey 
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 تعييي حجن ًوًَِ
٥٣٨١٣ آ٠اری ّى٨ی از زا٥ْ٠ آ٠اری اؿث ک٥ ظن٨میات و ویژگی ٦ای ٔاٝب اّىای زا٥ْ٠ آ٠اری را دارا ةاقغ. در واِٚ ٥٣٨١٣     

آ٠اری ٠ْؼف زا٥ْ٠ و یا آز٨٠د٣ی ٦ای ة٨ده و ٣حایر صامٜ از ٠ٌا٥ْٝ ویژگی ٦ای آن ٚاةٜ ج١ْیٟ ة٥ کٜ زا٥ْ٠ آ٠اری ٠ی ةاقغ. صسٟ ٥٣٨١٣ 

 ؿاس زغول ک٨کؼان اؿحعؼاج گؼدیغه اؿث:٨٠رد ٣یاز پژو٦ف ةؼا

n=

    

  

  
 

 
(
    

  
  )

                                                 
         

      

  
 

   
(
         

      
  )

=100 

 

اٗؽایف اّحتار یاٗح٥ ٦ای ٣٘ؼ ةؼآورد گؼدیغ. ةا ای٢ صال ةؼای  98صسٟ ٥٣٨١٣ ٨٠رد ٣یاز ةؼای پژو٦ف صاوؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗؼ٨٠ل ک٨کؼان 

 ٣٘ؼی اؿح٘اده قغ. 100پژو٦ف از یک ٥٣٨١٣ 

 

 اعتببر ٍ رٍایی
٦ای ةاقغ ک٥ از ًؼیٙ اؿاجیغ و ٠ضٛٛان دا٣كگا٦ی در ٨٠رد قاظلةؼ ١٦ی٢ اؿاس اّحتار پژو٦ف صاوؼ ةؼ اؿاس اّحتار م٨ری ٠ی

 .پژو٦ف جْیی٢ قغه اؿث

 هؤلفِ ّب پبیبیی

85/0  ا٤٠یث ازح١اّی 

85/0  ٨ٚا٣ی٢ صک٠٨حی 

82/0  ١ّٞکؼد ٣یؼوی ا٣حُا٠ی 

88/0  اّح١اد ازح١اّی 

79/0  گؼایف ة٥ ٠كارکث در جأ٠ی٢ ا٤٠یث 

83/0  ا٤٠یث ٠ضٜ ؿک٣٨ث 

79/0  ا٤٠یث جسارت ٠ؼز 

74/0  ا٣حناب ٠غیؼان ة٠٨ی 

 

 تَصيف ضبخص ّبي دهَگرافيک پبسخگَیبى
اؿح٘اده از آ٠ار ج٨می٘ی ک٥ قا٠ٜ قاظل ٦ای ٠ؼکؽی و پؼاک٤غگی ٠ا٤٣غ  ٦ا و اًالّات ةادر ای٢ ٚـ١ث ةْغ از گؼدآوری داده    

ق٨د. ج٨زیِ ٗؼاوا٣ی و درمغ٦ا ة٥ ج٘کیک ویژگی ٦ای اٗؼاد در ٗؼاوا٣ی، درمغ ٗؼاوا٣ی، ٨١٣دار و زغاول ٠ی ةاقغ ة٥ ج٨میٖ ٥٣٨١٣ پؼداظح٥ ٠ی

 زغاول زیؼ آورده قغه اؿث.

 

 جٌسيت افراد پبسخ دٌّذُ

٣٘ؼ  71ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث،  ٣٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه 100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا، از ةی٢     

 %( زن ة٨ده ا٣غ.٣29٘ؼ ) 29%( ٠ؼد و 71)

 تَزیع فراٍاًی جٌسيت -1-4جذٍل

 درمغ ٗؼاوا٣ی ٗؼاوا٣ی ز٤ـیث

 %71 71 ٠ؼد

 %29 29 زن

 %100 100 ز١ِ کٜ

 

 ٍضعيت تأّل  
٣٘ؼ  ٣15٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث،  100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا از ةی٢     

 %( ٠حا٦ٜ ة٨ده ا٣غ.٣85٘ؼ ) 85%( ٠سؼد و 15)
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 تأّلتَزیع فراٍاًی ٍضعيت  -2-4جذٍل

 درمغ ٗؼاوا٣ی ٗؼاوا٣ی ووْیث جأ٦ٜ

 %15 15 ٠سؼد

 %85 85 ٠حا٦ٜ

 %100 100 ز١ِ کٜ

  

 ٍضعيت سکًَت

٣٘ؼ  ٣67٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث،  100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا از ةی٢     

 %( اؿحیساری ة٨ده ا٣غ.٣33٘ؼ )  33%( دارای ٤٠ؽل قعنی و 67)
 

 ج٨زیِ ٗؼاوا٣ی ووْیث ؿک٣٨ث -3 -4زغول

 درمغ ٗؼاوا٣ی ٗؼاوا٣ی ووْیث ؿک٣٨ث

 %67 67 قعنی

 %33 33 یاؿحیسار

 %100 100 ز١ِ کٜ

  

 سي
٣٘ؼ)  ٣9٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث، ؿ٢  100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا از ةی٢     

 ؿال ة٥ ةاال ة٨ده ا٣غ. 35%( ٣52٘ؼ ) 52ؿال و  25 – 35%( ةی٢ ٣39٘ؼ)  39ؿال،  25از آن ٦ا زیؼ  %(9
 

 تَزیع فراٍاًی سي  -4-4جذٍل

 ؿ٢ ٗؼاوا٣ی درمغ ٗؼاوا٣ی

 ؿال 25زیؼ  9 9%

 ؿال 35-25 39 39%

 ؿال ة٥ ةاال 35 52 52%

 ز١ِ کٜ 100 100%

 

 هيساى تحصيالت
٣٘ؼ ٣14٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث،  100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا از ةی٢     

%( دارای ٠غرك ٣42٘ؼ) 42%( دارای ٠غرك ٨ٗق دیپٟٞ و ٣22٘ؼ) 22%( دارای ٠غرك دیپٟٞ، ٣22٘ؼ) 22%( دارای ٠غرك زیؼ دیپٟٞ، 14)

 ا٣غ.ٝیـا٣ؾ و ةاالجؼ  ة٨ده 

 تَزیع فراٍاًی هيساى تحصيالت -5-4جذٍل

 درمغ ٗؼاوا٣ی ٗؼاوا٣ی ٠یؽان جضنیالت

 %14 14 زیؼ دیپٟٞ

 %22 22 دیپٟٞ

 %22 22 ٨ٗق دیپٟٞ

 %42 42 ؼٝیـا٣ؾ و ةاالج

 %100 100 ز١ِ کٜ

 هَلعيت

٣٘ؼ  ٣40٘ؼ از ٠غیؼان و ز٨ا٣ان ق٧ؼؿحان ٠یؼزاوه ک٥ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗث،  100ةا ج٨ز٥ ة٥ جسؽی٥ و جضٞیٜ داده ٦ا از ةی٢     

 %( ز٨ان ة٨ده ا٣غ.٣60٘ؼ ) 60%( ٠غیؼ و 40)
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 تَزیع فراٍاًی هَلعيت -6-4جذٍل

 درمغ ٗؼاوا٣ی ٗؼاوا٣ی ٨٠ْٚیث

 %40 40 ٠غیؼ

 %60 60 ز٨ان

 %100 100 ز١ِ کٜ

 

 بررسی فرضيبت پصٍّص 

 ٍجَد دارد. رابطِ بررسی فرضيِ اٍل پصٍّص: بيي هيساى احسبض ًببرابري ٍ  اهٌيت

0H: وز٨د ٣غارد. راة٥ٌ ةی٢ ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی و ٠یؽان ا٤٠یث 

1H: وز٨د دارد. راة٥ٌ ةی٢ ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی و ٠یؽان ا٤٠یث 

 .( آ٠غه اؿث9-4پاؿعگ٨یی ة٥ ای٢ ٗؼوی٥ از آز٨٠ن وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ن اؿح٘اده قغه اؿث ک٥ ٣حایر آن در زغول )ز٧ث 

 
 هربَط بِ سئَاالت هيساى اهٌيتتَزیع فراٍاًی  -7 -4جذٍل

 ٨٠اٗٙ ٣ُؼی ٣غارم ٠عاٖٝ ج٨زیِ ٗؼاوا٣ی ؿئ٨االت ٠حٕیؼ٦ای پژو٦ف

 ٠یؽان ا٤٠یث

 

 75 9 16 ٗؼاوا٣ی 8ؿئ٨ال 

 14 12 74 ٗؼاوا٣ی 16ؿئ٨ال 

 92 3 5 ٗؼاوا٣ی 18ؿئ٨ال 

 47 15 38 ٗؼاوا٣ی 19ؿئ٨ال 

 50 23 27 ٗؼاوا٣ی 20ؿئ٨ال 

 39 55 6 ٗؼاوا٣ی کٜ ؿئ٨االت

 
 هربَط بِ سئَاالت هيساى احسبض ًببرابريتَزیع فراٍاًی  -8 -4جذٍل

 ٨٠اٗٙ ٣ُؼی ٣غارم ٠عاٖٝ ج٨زیِ ٗؼاوا٣ی ؿئ٨االت ٠حٕیؼ٦ای پژو٦ف

 ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی

 

 76 2 22 ٗؼاوا٣ی 1ؿئ٨ال 

 29 12 59 ٗؼاوا٣ی 2ؿئ٨ال 

 48 13 39 ٗؼاوا٣ی 3ؿئ٨ال 

 28 11 61 ٗؼاوا٣ی 4ؿئ٨ال 

 9 25 66 ٗؼاوا٣ی 21ؿئ٨ال 

 7 74 19 ٗؼاوا٣ی کٜ ؿئ٨االت

 
 بررسی رابطِ بيي هيساى احسبض ًببرابري ٍ هيساى اهٌيت -9 -4جذٍل

 

 
 ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی

ث
٤ی

 ا٠
ان

یؽ
٠

 

 -402/0 وؼیب ١٦تـحگی

 000/0 ؿٌش ٤ْ٠اداری

 100 جْغاد
 

P<0/01          
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ک٥ در ٠ی ةاقغ  -402/0( صاکی از ای٢ اؿث ک٥ وؼیب ١٦تـحگی ةی٢ ٠یؽان ا٤٠یث و ٠یؽان اصـاس ٣اةؼاةؼی 9-٣4حایر زغول )

(. ٝػا در ای٢ ؿٌش ٗؼوی٥ م٘ؼ ی٤ْی ّغم وز٨د راة٥ٌ رد و ٗؼوی٥ پژو٦ف جأییغ ٠ی P < 01/0درمغ راة٥ٌ ٤٠٘ی و ٤ْ٠ادار اؿث) 99ؿٌش 

 ق٨د.

 

 ٍجَد دارد. رابطِ پصٍّص: بيي سطح تحصيالت ٍ  اهٌيت بررسی فرضيِ دٍم

0H: وز٨د ٣غارد. راة٥ٌ ةی٢ ؿٌش جضنیالت و  ا٤٠یث 

1H: وز٨د دارد. راة٥ٌ ةی٢ ؿٌش جضنیالت و  ا٤٠یث 

 .( آ٠غه اؿث11-4ز٧ث پاؿعگ٨یی ة٥ ای٢ ٗؼوی٥ از آز٨٠ن وؼیب ١٦تـحگی پیؼؿ٨ن اؿح٘اده قغه اؿث ک٥ ٣حایر آن در زغول )

 
 هربَط بِ سئَاالت سطح تحصيالتتَزیع فراٍاًی  -11-4جذٍل

 ٨٠اٗٙ ٣ُؼی ٣غارم ٠عاٖٝ ج٨زیِ ٗؼاوا٣ی ؿئ٨االت ٠حٕیؼ٦ای پژو٦ف

 ؿٌش جضنیالت

 79 8 13 ٗؼاوا٣ی 5ؿئ٨ال 

 24 13 63 ٗؼاوا٣ی 6ؿئ٨ال 

 23 14 63 ٗؼاوا٣ی 7ؿئ٨ال 

 30 60 10 ٗؼاوا٣ی کٜ ؿئ٨االت

 
 بررسی رابطِ بيي سطح تحصيالت ٍ هيساى اهٌيت -11-4جذٍل
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 بحث ٍ ًتيجِ گيري 

 ٍجَد دارد. رابطِ پصٍّص: بيي هيساى احسبض ًببرابري ٍ هيساى اهٌيتفرضيِ اٍل 
١٣ایغ. ٣حیس٥ ة٥ دؿث آ٠غه ییغ ٠یأا٤٠یث را ج ٠یؽانوز٨د راة٥ٌ ةی٢ اصـاس ٣اةؼاةؼی و ٣حایر ةغؿث آ٠غه در ةؼرؿی ٗؼوی٥ ٨ٗق     

 ٠یؽانا٤٠یث دارد و اٗؽایف اصـاس ٣اةؼاةؼی، کا٦ف  ٠یؽاندر ای٢ ظن٨ص ٣كان ٠ی د٦غ ک٥ اصـاس ٣اةؼاةؼی در زا٥ْ٠ راة٥ٌ ٠ْک٨ؿی ةا 

در جتتی٢ ٣حایر ٨ٗق ةایغ گ٘ث ک٥ یکی از امٞی جؼی٢ ٠ؤ٥٘ٝ ٦ایی ک٥ ا٤٠یث را ارجٛا ٠ی ةعكغ و زا٥ْ٠ را  ا٤٠یث را ة٥ د٣تال ظ٨ا٦غ داقث.

اؿث ک٥ در چارچ٨ب آن، ا٣ـان ٦ا دؿحؼؿی ؿاٟٝ، آرام و ٨ٌٞ٠ب ٠ی ؿازد، اصـاس ةؼاةؼی و ّغاٝث در زا٥ْ٠ ٠ی ةاقغ. ٣اةؼاةؼی ووْیحی 

٣اةؼاةؼی ة٥ ٤٠اةِ ارزق٤١غ، ظغ٠ات و ٨٠ْٚیث ٦ای ةؼجؼ زا٥ْ٠ دار٣غ. اصـاس ةؼاةؼی و ّغاٝث در زا٥ْ٠ و ٨١٣د آن در ارجتاط ةا ٨ٛ٠الجی 

یث، ٣كان از ارجتاط ج٤گاج٤گ ٣ُیؼ پیكگیؼی و کا٦ف زؼایٟ، ظك٣٨ث و جىاد در یک زا٥ْ٠ و ةـیاری از ٠ْىالت ازح١اّی ج٧غیغ ک٤٤غه ا٤٠

ةا  ٠ؤ٥٘ٝ ٣اةؼاةؼی ةا ٠یؽان ا٤٠یث در زا٥ْ٠ دارد. ةؼ ًتٙ ٣ُؼی٥ ٠ضؼو٠یث ٣ـتی جغراةؼت گؼ، اٗؼاد ٨٠ْٚیث اٚحنادی ظ٨د را در ٠ٛام ٠ٛایـ٥

اظحیار دار٣غ، اصـاس  دیگؼان ارزیاةی ٠ی ک٤٤غ و ز٠ا٣ی ک٥ اصـاس ک٤٤غ دیگؼان ٤٠اةِ ٨ٌٞ٠ب ةیكحؼی را در ٠ٛام ٠ٛایـ٥ ةا آن ٦ا در

٠ضؼو٠یث، ج٤٘ؼ و ّنتا٣یث در آن ٦ا پیغا ٠ی ق٨د. ای٢ اصـاس ٠ضؼو٠یث، ة٥ ویژه ز٠ا٣ی جكغیغ ٠ی گؼدد ک٥ اٗؼاد ج٨زیِ ٣اةؼاةؼ ٤٠اةِ را 

ةی ّغاٝحی ة٥ اّٞی ازح١اّی قان اصـاس ک٤٤غ. وٚحی ای٢ اصـاس ٣اةؼاةؼی و  –٣اّادال٥٣ ةغا٤٤٣غ و ظ٨د را ٣اج٨ان از ة٧ت٨د ٨٠ْٚیث اٚحنادی 

درز٥ ظ٨د ةؼؿغ ة٥ اصـاس جىاد ازح١اّی ٠ی ا٣سا٠غ و اٗؼاد را در قؼایٌی ٚؼار ٠ی د٦غ ک٥ زیؼ پا ٧٣ادن ٤٦سار٦ای ازح١اّی و ٨ٚاّغ و 

ف ام٨ل صاکٟ ةؼ ز٣غگی ق٧ؼی را ٨٣ّی واک٤ف در ةؼاةؼ چ٤ی٢ اصـاؿی ٠ضـ٨ب ١٣ای٤غ. از ای٢ رو، ٣اةؼاةؼی یکی از ٨ّا٠ٞی اؿث ک٥ ٣ٛ

ةـیار ١٧٠ی در ایساد ا٤٠یث در ز٨ا٠ِ داقح٥ و در ٔیاب آن پی٨١دن ٠ـیؼ ج٨ؿ٥ْ ٗؼ٤٦گی اٚحنادی و ا٤٠یحی دق٨ار و یا ٔیؼ١٠ک٢ ٠ی 

 ةاقغ. 

 

 ٍجَد دارد. رابطِ فرضيِ دٍم پصٍّص:  بيي سطح تحصيالت ٍ هيساى اهٌيت
راة٥ٌ ٠ـحٛیٟ و ٤ْ٠اداری  ٣حایر ةغؿث آ٠غه در ةؼرؿی ٗؼوی٥ ٨ٗق صاکی از آن اؿث ک٥ ةی٢ ؿٌش جضنیالت و ٠یؽان ا٤٠یث    

 وز٨د دارد. ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ ةا اٗؽایف ؿٌش ؿ٨اد و جضنیالت در زا٥ْ٠، ٠یؽان ا٤٠یث اٗؽایف پیغا ٠ی ک٤غ. در جتیی٢ ٣حایر ٨ٗق ةایغ گ٘ث ک٥

و ٣اآگا٦ی و ز٧ٜ ة٥ ٚا٨٣ن، ة٥ پیغایف و جكغیغ ج٘اوت ٦ا و جْاروات ّٛیغجی، ارزقی و ٤٦ساری در ةی٢ اٗؼاد و  ةی ؿ٨ادی و کٟ ؿ٨ادی

در چ٤ی٢ قؼایٌی اٗؼاد و گؼوه ٦ای ازح١اّی اگؼ از ٣ُؼ ظا٨٣ادگی ٣یؽ دچار ٣اةـا٠ا٣ی ةاق٤غ، ةؼ ؿؼ  گؼوه ٦ای ازح١اّی ٤٠سؼ ٠ی گؼدد.

ًتٙ غاف دچار ؿؼگؼدا٣ی ٠ی ق٣٨غ و از ٣ُؼ اظالق ٣ُؼی و اظالق ١ّٞی دچار جْارض ٠ی گؼد٣غ و ةؼ جكعیل ا٦غاف و راه ٦ای ٣یٜ ة٥ ا٦

ک٤٤غ و ا٣گیؽه ٠كارکث در ا٨٠ر ّام ا٥ْ٘٤١ٝ و ظیؼ ٠٨١ّی را از دؿث ٠ی د٤٦غ. ای٢ اٗؼاد در ز٧ث ٣یٜ ة٥ ا٦غاف ٤٦سار٦ا و ٨ٚاّغ ١ّٜ ١٣ی

 ؿ٨ادی ٨٠زب ةؼوز ةـیاری ةی از ای٢ رو د ادا٥٠ ٠ی د٤٦غ و از زا٥ْ٠ ا٣حٛام ٠ی گیؼ٣غ.ٗؼدی ةا مؼف ٦ؽی٥٤ ٦ای ٠٨١ّی ة٥ ظ٨دظ٨ا٦ی ظ٨

پؾ ٠ی ج٨ان ٣حیس٥ گؼٗث  د٦غ اکذؼ ةؽ٦کاران، ؿٌش ؿ٨اد ٤٠اؿتی ٣غار٣غ. ٣كان ٠ی ٦ا ق٨د ة٥ ٨ًری پژو٦ف ٦ای ازح١اّی ٠ی از آؿیب

و ٣حایر ای٢  ظ٨ا٦غ قغ.و اٗؽایف ٠یؽان ا٤٠یث در زا٥ْ٠ و آؿیب ٦ا ٤٠سؼ ة٥ رِٗ ةـیاری از ای٢ ٠كکالت در ةی٢ ٠ؼدم ؿ٨ادی  ةی کا٦ف

پژو٦ف درٔاٝب ٣ُؼی٥ ٣اؿازگاری ٠ؼج٨ن ٚاةٜ ج٘ـیؼ اؿث ک٥ اٗؼاد ةیـ٨اد در٠ؼاصٜ جئ٨ری ٠ؼج٨ن ١ّغجاً ة٥ ٠ؼص٥ٞ ًٕیان ٠ی رؿ٤غ و 

 ٨٠زب ٣اا٤٠ی ٠ی گؼد٤٣غ.
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