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محبوبه السادات کدخدایی
مهناز اخوان تفتی
4
غالمحسیه رضایت
5
پرویه احمدی
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چکیذُ
فّ ْٛاس عٛی دیٍز ٔٛخت آعیت خذی ث ٝثقذ ا٘غب٘ی  ٚاختٕبفی خبٔق ٝؽذ ٜاعت .ایٗ آعیت تب حذ سیبدی
پیبٔذ ٘بوبرآٔذی ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔتخقـ در ایٗ حٛس ٜاس فّ ْٛاعتٟٓٔ .تزیٗ راٞىبر ثزای رٚیبرٚیی چٙیٗ
ٚضقیتی افالح  ٚثٟجٛد آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی اعت .در ایٗ پضٞٚؼ ث ٝعزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی در حٛسٜ
فّ ْٛا٘غب٘ی پزداخت ٝؽذ .ث ٝایٗ ٔٙؾٛر اس پضٞٚؼ ویفی ،رٚػ ٘ؾزیٝپزداسی دا٘ٝثٙیبد ٔ ٚقبحج ٝفٕیك اعتفبدٜ
ثز٘بٔٝریشاٖ آٔٛسػ فبِی ثٛد٘ذٔ .تٗ ٔقبحجٞٝب پظ اس پیبدٜعبسی ثب اعتفبد ٜاس وذٌذاری ثبس ،وذٌذاری ٔحٛری
 ٚوذٌذاری ٌشیٙؾی تحّیُ ؽذ٘ .تبیدتحّیُ دادٜٞب لبِت ٔذَ پبرادایٕی فجبرتا٘ذ اس:ؽزایظ سٔیٝٙای (ثزرعی
1

ٔ .مبِ ٝحبضز ثزٌزفت ٝاس رعبِ ٝدوتزی تحت فٛٙاٖ «عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی دا٘ؾٍبٞی ثزای رؽتٞٝبی

ٔیثبؽذ و ٝدر عبَ  1396ث ٝاتٕبْ رعیذ ٜاعت.
فّ ْٛا٘غب٘ی» رؽت ٝرٚاٖؽٙبعی تزثیتی دا٘ؾٍب ٜاِشٞزا 
2

 .دا٘ؾدٛی دوتزی رٚاٖؽٙبعی تزثیتی ،دا٘ؾىذ ٜفّ ْٛتزثیتی  ٚرٚاٖ ؽٙبعی ،دا٘ؾٍب ٜاِشٞزا ،تٟزاٖ ،ایزأٖ ،غئٔ َٛىبتج،ٝ

پغت اِىتز٘ٚیهMahbobeh_kadkhodaie@yahoo.com :
3

 .دا٘ؾیبر ٌز ٜٚرٚاٖؽٙبعی تزثیتی ،دا٘ؾىذ ٜفّ ْٛتزثیتی  ٚرٚاٖؽٙبعی ،دا٘ؾٍب ٜاِشٞزا ،تٟزاٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیه:

Makhavan@alzahra.ac.ir
4
 .اعتبدیبر ٌزٔ ٜٚذیزیت آٔٛسؽی ،دا٘ؾىذ ٜفّ ْٛاختٕبفی ،دا٘ؾٍب ٜخبٔـ أبْ حغیٗ (ؿ) ،تٟزاٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیه:
Gh_rezayat@yahoo.com
5
 .دا٘ؾیبر ٌز ٜٚثز٘بٔٝریشی درعی ،دا٘ؾىذ ٜفّ ْٛتزثیتی  ٚرٚاٖؽٙبعی ،دا٘ؾٍب ٜاِشٞزا ،تٟزاٖ ،ایزاٖ ،پغت اِىتز٘ٚیه:
Pahmadi@alzahra.ac.ir

تبریخ پذیزػ1397/4/11 :

ؽذٔ .ؾبروتوٙٙذٌبٖ ٘ 22فز اس خجزٌبٖ فّٕی در سٔی ٝٙآٔٛسػ  ٚیبدٌیزی ،عزاحبٖ آٔٛسؽی ٔ ٚذیزاٖ ٚ

تبریخ دریبفت1396/8/10 :

إٞیت فّ ْٛا٘غب٘ی در پیؾزفت  ٚارتمبی عغح ویفی خبٔق ٝاس یهع ٚ ٛرؽذ ٘بیبفتٍی  ٚثیتٛخٟی ث ٝایٗ
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عشاحی الگَی آهَصؽ داًـگبّی هجتٌی ثش ؿبیؼتگی ثشای سؿتِّبی ػلَم اًؼبًی

1

 /106فقّٙبٔ ٝفّٕی پضٞٚؾی آٔٛسػ فبِی ایزاٖ* عبَ ٘ *ٟٓؽٕبر ٜا *َٚثٟبر 1396

ثٙیبد ٘ؾزی ،ثبفت  ٚیبدٌیز٘ذٌبٖ) ،ؽزایظ فّی (تغییز رٚیىزد اس آٔٛسػ عٙتی ث ٝآٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی)،
عٌٝب٘ ،ٝعزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی ،وبرثغت ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ،ارسؽیبثی ،ثبسٍ٘زی  ٚافالح
ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی) ،پیبٔذٞب (دعتیبثی ث ٝؽبیغتٍی ؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی).در وذٌذاری ٌشیٙؾی ٘یش «اٍِٛی
آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی» ثٝفٛٙاٖ ٔمٞ ِٝٛغتٝای در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ .درٟ٘بیت اٍِٛی عزاحیؽذ ٜثب
اعتفبد ٜاس تىٙیه تٛافمٕحٛر دِفی  ٚپزعؾٙبٔٔ ٝحمكعبخت ٝافتجبریبثی ؽذ.
کلیذٍاطگبى :عزاحی آٔٛسؽی ،آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ،آٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی ،فّ ْٛا٘غب٘ی٘ ،ؾزیٝپزداسی
دادٜثٙیبد.

هقذهِ ٍ ثیبى هؼئلِ
فّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝدِیُ ٘مؼ ٕٟٔی و ٝدر پیؾزفت  ٚحفؼ  ٚارتمبی ارسػٞبی اختٕبفی  ٚفزٍٙٞی خبٔق ٝدارد ،اس
خبیٍبٚ ٜیضٜای ثیٗ فّ ْٛدیٍز ثزخٛردار اعت؛ ثٝعٛریو ٝاس سٔبٖ ؽٟٛر در ٔغزة سٔیٕٗٛٞ ،ار ٜدر وبٖ٘ٛ
تٛخ ٝا٘ذیؾٕٙذاٖ لزار داؽت ٚ ٝدر وؾٛر ٔب ٘یش ٔذتٞبعت و ٝث ٝإٞیت آٖ تٛخ ٝؽذ ٜاعتٞ ،زچٙذ در ایٗ
خقٛؿ و ٝآیب ایٗ تٛخ ٝثب ؽٙبخت ٔ ٚقزفت ٘یش ٕٞزا ٜثٛد ٜیب ٘ ٝثبیذ لذری تأُٔ ٕ٘ٛد (پبیبٝ٘.)1385 ،تٟٙب در
سٔی ٝٙاختٕبفی  ٚفزٍٙٞی ،ثّى ٝدر سٔی ٝٙتٛعق ٝدا٘ؼ  ٚفٙبٚری ٘یش فّ ْٛا٘غب٘ی ٘مؾی راٞجزدی دارد
(خٛرؽیذی  ٚپیؾٍبٞی)1391 ،؛ ثٝعٛریو٘ ٝمغ ٝؽزٚؿ فٙقت در وؾٛرٞبی فٙقتی در حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی ٚ
درٌز ٚاعالفبتی اعت ؤ ٝتخققبٖ فّ ْٛا٘غب٘ی آٖ را ٌزدآٚری وزد ٚ ٜدر اختیبر فٙقتٌزاٖ لزار دادٜا٘ذ
(ؽٕؾیزی .)1385 ،اسایٗر ٚپزداختٗ ث ٝفّ ْٛا٘غب٘ی  ٚتٛخ ٝث ٝتٛعق ٝدا٘ؼ در ایٗ سٔی ،ٝٙپبیٝای ثزای تٛعقٝ
خٛأـ در فزفٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاعت  ٚایٗ ثٚٝیض ٜدر خبٔق ٝدر حبَ تح َٛایزاٖ ٘یبسٔٙذ تأُٔ ثیؾتزی اعت
(عبوی.)1385 ،
ثبٚخٛد چٙیٗ إٞیت  ٚخبیٍبٞی ثزای فّ ْٛا٘غب٘ی ،در ایزاٖ ٘ٝتٟٙب در عغح خٟب٘ی ثّى ٝدر عغح داخّی ٘یش
فّ ْٛا٘غب٘ی در لیبط ثب عبیز حٛسٜٞبی دا٘ؼ اس افتجبر ،خبیٍبٚ ٚ ٜضقیت ٔٙبعجی ثزخٛردار ٘یغت (خزعٙذی
عبعى1385 ،ٜٛ؛ ثختیبری .)1385 ،درسٔیٙۀرؽذ فّٕیٔ ،مبیغ ٝآٔبر ایزاٖ ثب عبیز وؾٛرٞب ٘ؾبٖ ٔیدٞذ فّیزغٓ
افشایؼ تِٛیذات فّٕی در عبَ ٛٙٞ 2013س ایزاٖ ثب وؾٛرٞبی رلیت فبفّ ٝدارد  ٚایٗ ؽىبف در حٛس ٜفّْٛ
اختٕبفی  ٚا٘غب٘ی فٕیكتز اعت (پبیٍب ٜتحّیّی  ٚتجییٙی ثزٞبٖٚ .)1392 ،القیت ایٗ اعت وٚ ٝضقیت ٔٛخٛد
فّ ْٛا٘غب٘ی در دا٘ؾٍبٜٞب چ ٝاس٘ؾز پضٞٚؼ  ٚرؽذ فّٕی  ٚچ ٝاس٘ؾز آٔٛسػٔ ،غّٛة  ٚرضبیتثخؼ ٘یغت
(ِغفآثبدی1382 ،؛ فبضّی ٚ )1393 ،ضقف اٍ٘یشػ ٘ ٚجٛد رٚحیٕٞ ٝىبری ثزخی اس فٛأُ ایدبدوٙٙذ ٜچٙیٗ
ٚضقیتی ٞغتٙذ (تمیساد ،ٜحغیٙمّیساد ٚ ٜخبٚیذی.)1394،
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ؽزایظ ٔذاخٌّٝز (در٘ٚیعبسی فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی ثزای عِٟٛت در تغییز) ،راٞجزدٞب (ؽٙبعبیی ؽبیغتٍیٞبی

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی107 /...
ٚخٛد چٙیٗ ضقفٞبیی در حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘یِ ،ش ْٚتزثیت  ٚپزٚرػ دا٘ؼآٔٛختٍب٘ی و ٝثتٛا٘ٙذ خبیٍب ٜفّْٛ
فؾیٕی اس آعیتٞبی ٚارد ٜث ٝایٗ حٛس٘ ٜجٛدٖ ٘یزٞٚبی ا٘غب٘ی ؽبیغت ٝدر ٔمبْ ا٘ذیؾٕٙذ ،پضٞٚؾٍز ٚ
تِٛیذوٙٙذ ٜدا٘ؼ اعت  ٚدا٘ؾٍب ٜثٝفٛٙاٖ افّیتزیٗ ٟٓٔ ٚتزیٗ ٔزوش تِٛیذ ٘ ٚؾز فّ ٚ ْٛپزٚرػ ا٘ذیؾٕٙذاٖ
 ٚپضٞٚؾٍزاٖ فّ ْٛا٘غب٘ی در ایٗ سٔی٘ ٝٙمؼ اعبعی دارد .در ٔٛرد تزثیت دا٘ؼآٔٛختٍبٖ ؽبیغت٘ ٝیش پیؼ اس
ٞز چیش ثبیذ دا٘غت چ ٝدا٘ؼآٔٛختٍب٘ی ثب چٚ ٝیضٌیٞبیی ؽبیغت ٝتّمی ؽذٔ ٚ ٜیتٛا٘ٙذ ث ٝثٟجٛد چٙیٗ
ٚضقیتی وٕه وٙٙذ .ثزای ایٗ ٔٙؾٛر السْ اعت ثب تقزیف فّ ْٛا٘غب٘ی  ٚؽٙبعبیی ٔبٞیت ٚ ٚیضٌیٞبی آٖ
ٔؾخـ ؽٛد چ ٝؽبیغتٍیٞبیی السٔٛٔ ٝفمیت در ایٗ حٛس ٜاعت.
اس فّ ْٛا٘غب٘ی تقبریف ٔتقذدی ث ٝفُٕ آٔذ ٜاعت؛ ثزای ٔثبَ اعتیٙجزي )2013( 1فّ ْٛا٘غب٘ی را ثٝفٛٙاٖ
فّٔٛی و ٝدر تٕبٔی آٖٞب ٔٛضٛؿ  ٚفقبِیتٞبی وّیذی درثبر ٜا٘غبٖ اعت تقزیف وزد ٜاعت .ثبلزی ()1387
٘یش در تقزیفی ٔؾبث ٝفّ ْٛا٘غب٘ی را ٔدٕٛف ٝفّ ٚ ْٛفٔ ٖٛٙزثٛط ثٔ ٝغبِق ٚ ٝؽٙبخت خبٔـ ا٘غبٖ در اثقبد
ٔختّف تقزیف ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝدِیُ پیچیذٌی ؽٙبخت ا٘غبٖ  ٚوؾف الیٞٝبی در٘ٚی ٔغبئُ ا٘غب٘ی ،رعبِت فّْٛ
ا٘غب٘ی را در لیبط ثب عبیز فّ ْٛعٍٙیٗتز دا٘غت ٝاعتٛٔ .ضٛؿ افّی در فّ ْٛا٘غب٘ی ،ؽٙبخت رفتبر ا٘غبٖ در
ٔٛلقیتٞب  ٚسٔیٞٝٙبی ٔختّف اعت  ٚا٘غبٖ ٔٛخٛدی اعت و ٝاس عٛیی ٛٞؽٕٙذ  ٚفبحت اراد ٚ ٜآٌبٞی
اعت  ٚاس عٛی دیٍز ٚاثغت ٝثٛٔ ٝلقیت  ٚثبفتی اعت و ٝدر آٖ لزار دارد؛ ایٗ ٔٛخت ٔیؽٛد ایٗ دعت ٝاس
فّٚ ْٛیضٌیٞبی خبفی داؽت ٝثبؽٙذ وٟٓٔ ٝتزیٗ آٖٞبفجبرتا٘ذ اس پیچیذٌی  ٚچٙذ فّتی ثٛدٖ پذیذٜٞبی
ا٘غب٘یٚ ،اثغتٍی ث ٝثبفت فزٍٙٞی (ثزسٌز1389 ،؛ عیذٔؾٟزیٚ ،)1390 ،اثغتٍی ث ٝخٟبٖثیٙی پضٞٚؾٍز یب
٘ٛیغٙذ( ٜحغٙی ،ایٕبٖ ٔ ٚبخذی ،)1393 ،إٞیت ٘مؼ آٌبٞی  ٚارادٕٞ ،ٜذِی پضٞٚؾٍز ثب ٔٛضٛؿ پضٞٚؼ
(ؽزیفی.)1393 ،
ایٗ ٚیضٌیٞب فّ ْٛا٘غب٘ی را در خبیٍبٞی لزار ٔیدٞذ وٛٔ ٝفمیت در آٖ ٚاثغت ٝث ٝع ٝدعت ٝؽبیغتٍی ٚیضٜ
اعت؛ دعت ٝا َٚؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی یب وبروزدٞبی اخزایی ٔب٘ٙذ تقٕیٌٓیزی ،2اعتذالَ ،اعتٙتبج ،3وبرثزد
(پبعىبرال  ٚتز٘شیٙی ،)2005 ،4پزداسػ اعالفبت٘( 5دبتی )2014 ،تقییٗ ٞذف ،ثز٘بٔٝریشی  ٚخٛدتٙؾیٕی
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1. Steinberg
2. Decision making
3. Making inferences
4. Pascarella & Terenzini
5. Information processing
6. self-regulation
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ا٘غب٘ی را ثٟجٛد دادٛٞ ٚ ٜیت  ٚحیثیت درخٛر ایٗ فّ ْٛرا ث ٝآٖ ثجخؾٙذ احغبط ٔیؽٛد .درٚالـ ثخؼ
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(ّٞجز ،سٚن  ٚایٕزٌبت ،)2012 ،1ا٘قغبفپذیزی ؽٙبختی ،حفؼ  ٚدعتوبری اعالفبت در حبفؾ ٝوٛتبٜٔذت یب
ؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی  ٚفبعفی و ٝثٚٝاعغ ٝآٖ ٔیتٛاٖ در ثبفت فزٍٙٞی – اختٕبفی ،وبروزدٞبی دعت ٝاَٚ
را ث ٝوبر ٌزفت .درٚالـ ؽبیغتٍیٞبی دعت ٝد ْٚآٖٞبیی ٞغتٙذ وٚ ٝخٛدؽبٖ ثزای رؽذ  ٚارائ ٝؽبیغتٍیٞبی
ؽٙبختی ضزٚری اعت ٔب٘ٙذ خٛدآٌبٞیٔ ،5ذیزیت خٛد ،6آٌبٞی اختٕبفیٟٔ ،7برتٞبی ارتجبعیٚ 8
تقٕیٌٓیزی ٔغئٛال٘( 9ٝدیٕٙیىی ٕٞ ٚىبراٖ2013 ،؛ ثز٘بٔ ٝوغُ.)2015 ،
پیچیذٌی ٙٔ ٚقغف ثٛدٖ ٔٛضٛفبت فّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝدِیُ إٞیت ٘مؼ ثبٚرٞب ،ارسػٞب ،آٌبٞی  ٚاراد ٜا٘غب٘ی
اس یهع ٚ ٛتأثیز پبرادایٓٞبی حبوٓ اس عٛی دیٍز٘ ،یبس ث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی (اسخّٕ ٝاعتذالَ ،اعتٙتبج،
پزداسػ اعالفبت ،ا٘قغبفپذیزی ؽٙبختی  ٚتفىز ا٘تمبدی)  ٚؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی -فبعفی را ضزٚری
ٔیٕ٘بیذ تب دا٘ؾدٛیبٖ در ٔمبْ ا٘ذیؾٕٙذاٖ  ٚپضٞٚؾٍزاٖ فقّی یب آتی فّ ْٛا٘غب٘ی ثٟتز ثتٛا٘ٙذ ثب ٔٛضٛفبت
چبِؼ ثزاٍ٘یش رؽت ٝتحقیّی خٛد درٌیز ؽ٘ٛذ .إٞیت ٘مؼ آٌبٞی  ٚاراد ٜدر ایٗ فّ٘ ْٛیبس ث ٝؽبیغتٍیٞبی
ؽٙبختی (اسخّٕ ٝتقٕیٌٓیزی ،تقییٗ ٞذف ،ثز٘بٔٝریشی ،خٛدتٙؾیٕی ،حفؼ  ٚدعتوبری اعالفبت حبفؾٚ )ٝ
ؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی-فبعفی (اسخّٕ ٝخٛدآٌبٞیٔ ،ذیزیت خٛد  ٚتقٕیٌٓیزی ٔغئٛال٘ )ٝداردٚ .اثغتٍی ثٝ
سٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٘ ٚیش ثبفت فزٍٙٞی ٘یبس ث ٝثٔٛیعبسی فّ ْٛا٘غب٘ی را ضزٚری ٔیوٙذ  ٚایٗ ث ٝؽبیغتٍیٞبی
ؽٙبختی (اسخّٕ ٝاعتذالَ ،اعتٙتبج ،وبرثزد ،پزداسػ اعالفبت ،ا٘قغبفپذیزی ؽٙبختی ،تفىز ا٘تمبدی  ٚخالق) ٚ
ؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی -فبعفی (اسخّٕ ٝآٌبٞی اختٕبفی  ٚتقٕیٌٓیزی ٔغئٛال٘٘ )ٝیبس داردٚ .اثغتٍی فّْٛ
ا٘غب٘ی ث ٝخٟبٖثیٙی پضٞٚؾٍز ٛ٘ ٚیغٙذ ٜث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی (اسخّٕ ٝتقٕیٌٓیزی ،اعتذالَ ،اعتٙتبج،
پزداسػ اعالفبت)  ٚؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی -فبعفی (اسخّٕ ٝخٛدآٌبٞیٔ ،ذیزیت خٛد  ٚتقٕیٌٓیزی
ٔغئٛال٘٘ )ٝیبس دارد تب پضٞٚؾٍز ثتٛا٘ذ در عبی ٝایٗ ٟٔبرتٞب ثز اعبط خٟبٖثیٙی  ٚارسػٞبی خٛد ثٝ
ٔٛضٛفبت ٔٛرد٘ؾز ثپزداسدٚ .یضٌی دیٍز فّ ْٛا٘غب٘یٕٞ ،ذِی پضٞٚؾٍز ثب ٔٛضٛؿ پضٞٚؼ اعت .اسآ٘دبییوٝ
ایٗ ٚیضٌی ثیؾتز خٙج ٝفبعفی دارد  ٚثٔ ٝقٙی ثزلزاری راثغ ٝفبعفی ثیٗ پضٞٚؾٍز ٛٔ ٚضٛؿ یب ؽزوتوٙٙذٌبٖ
1. Helber, Zook & Immergut
2. Meltzer
3. Critical thinking and creative thinking
4. Sun & Hui
5. Self-awareness
6. Self-management
7. Social awareness
8. Relationship skills
9. Responsible decision-making
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حبفؾ ٝوبری (ّٔتشر ،)2010 ،2تفىز ا٘تمبدی  ٚتفىز خالق( 3عبٖ ٛٞ ٚی .)2012 ،4دعت ٝد ٚ ْٚعْٛ

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی109 /...
ٔٛردٔغبِق ٝاعت ،ثیؼ اس آ٘ى ٝث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی ٘یبس داؽت ٝثبؽذ ،ؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی -فبعفی را
خٛد ثپزداسد.
ثز اعبط آ٘چ ٝثذاٖ اؽبر ٜؽذ ثٟجٛد خبیٍب ٜفّ ْٛا٘غب٘ی تب حذ سیبدی درٌز ٚؽبیغتٍی دا٘ؼآٔٛختٍبٖ فّْٛ
ا٘غب٘ی در اثقبد عٌٝب٘ ٝؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی اعت  ٚچٙیٗ أزی در ٔحیظ دا٘ؾٍب ٜثٝفٛٙاٖ افّیتزیٗ ٚ
ٟٔٓتزیٗ ٟ٘بد تِٛیذوٙٙذ ٜدا٘ؼ فّ ْٛا٘غب٘ی  ٚثب اعتفبد ٜاس آٔٛسػ ،ثٝفٛٙاٖ ٟٔٓتزیٗ رعبِت دا٘ؾٍب( ٜثتٛریت
 ٚتٔٛبط )2003 ،1أىبٖپذیز اعت.
ثبایٗٚخٛد آ٘چ ٝدر آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔیٌذرد٘ ،ؾبٖدٙٞذ ٜتأویذ ثیؼاسا٘ذاس ٜثز ثقذ ؽٙبختی ٘ ٚبدیذ ٜاٍ٘بؽتٗ
یب وٓإٞیت دا٘غتٗ اثقبد دیٍز ؽبیغتٍی اعت؛ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثخؼ افؾٓ فقبِیتٞبی آٔٛسؽی یبدٌیز٘ذٌبٖ ،در
راثغ ٝثب ٚؽبیف آٖٞب در دٚراٖ ٔختّف تحقیُ ،ث ٝحٛس ٜؽٙبختی ارتجبط دارد (ٚیبت  ٚثّٔٛىز2013 ،2؛ عیف،
عیف1395 ،؛ ؽزیفی درآٔذی ٚ)1386 ،ایٗ ٔٛخت تهثقذی ؽذٖ یب رؽذ٘یبفت ٝثٛدٖ ثز٘ٚذاد ٘ؾبْ آٔٛسؽی ٚ
٘یزٚی ا٘غب٘ی خبٔق ٝاعت؛ ثز٘ٚذادی و ٝاٌزچٕٔ ٝىٗ اعت در ثقذ ؽٙبختی ،عزآٔذ ثبؽذ ِٚی ثب ضقف در
اثقبد دیٍز رؽذی ،ثٚٝیض ٜرؽذ اختٕبفی  ٚفبعفی٘ ،خٛاٞذ تٛا٘غت ثٝدرعتی  ٚثٝخٛثی اس ؽبیغتٍیٞبی
ؽٙبختی خٛد ثٟز ٜالسْ را ثجزد.
ایٗ ٔغئّ ٝدر حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی ثیؾتز ث ٝچؾٓ ٔیآیذ سیزا ثبٚخٛد إٞیتٞبی فّ ْٛا٘غب٘ی و ٝث ٝآٖ اؽبر ٜؽذ
٘ ٚمؼ ثزخغتٝای و ٝایٗ فّ ْٛدر عیبعتٌذاریٞب  ٚتقییٗ خظٔؾیٞبی افّی خبٔق ٝدارد ،پضٞٚؼٞب ٘ؾبٖ
ٔیدٙٞذ رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی ٔٛرد ثیتٛخٟیٛالـؽذٜا٘ذ  ٚثخؾی اس آعیتٞبی ٚارد ٜث ٝایٗ حٛس ٜاس دا٘ؼ،
٘بؽی اس وبرثزد رٚػٞبی آٔٛسؽی ٘بٔٙبعت ،غیزٔغئٛال٘٘ ٚ ٝبدرعت(،لبعٕی ،رضبیی ،خّیّیبٖ ،فّیٔذد ٚ
عیذی1391 ،؛ ٟٔزٔحٕذی ،فزاعتخٛا ٜثبلزی ،فبضّی ،فغبراٖ  ٚحبتٕی1390 ،؛ فشیشیٔ ،)1386 ،غئّٔ ٝحٛر
٘جٛدٖ ایٗ فّ ،ْٛغیزثٔٛی ٚ ٚارداتی ثٛدٖ دا٘ؼ ٔٛخٛد  ٚوٕجٛد پضٞٚؼٞبی ٚالقی (عفبر ففت ،لبعٕی،
سیٙبِی ٘ ٚدفی )1387 ،اعت٘ .تید ٝچٙیٗ ٚضقیتی وبٞؼ ؽبخـٞبی ویفی در آٔٛسػ رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی
(فشیشی ٚ )1386 ،تزثیت دا٘ؼآٔٛختٍب٘ی اعت و ٝث ٝدِیُ دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت ٘بوبفی ،تٛإ٘ٙذی السْ را ثزای
پزداختٗ ثٛٔ ٝضٛفبت فّ ْٛا٘غب٘ی آٖعٛر و ٝؽبیغت ٝخبیٍب ٜایٗ فّ ْٛاعت ٘ذار٘ذ؛ ٘ ٚیش در خبیٍب ٜاعتبداٖ،
پضٞٚؾٍزاٖ  ٚفبحت٘ؾزاٖ آتی رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝچٙیٗ ر٘ٚذی ادأ ٝداد ٚ ٜث ٝدؽٛاریٞب  ٚچبِؼٞبی
فّ ْٛا٘غب٘ی دأٗ ٔیس٘ٙذ.

1. Betoret & Tomas
2. Wyatt & Bloemker
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ٔیعّجذ تب ث ٝپضٞٚؾٍز ایٗ أىبٖ را ثذٞذ و ٝثذ ٖٚعٌٛیزی ثٌ ٝزدآٚری دادٜٞب  ٚتحّیُ یبفتٞٝبی پضٞٚؾی
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ایٗ در حبِی اعت و ٝحٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی اس یهع ٛث ٝدِیُ تٛٙؿ اٞذاف یبدٌیزی ٘یبسٔٙذ تٛٙؿ ثیؾتزی در
ٚعیـتزی ث ٝرٚػٞبی تذریظ عٙتی ا٘دبْ ٔیؽٛد ،سیزا ثیؾتز اعتبداٖ رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی ،عزاحی آٔٛسؽی
ٕ٘یدا٘ٙذ  ٚثذتز اس آٖ اس اٍِٞٛبی آٔٛسؽی ٔٙبعت اعتفبدٕ٘ ٜیوٙٙذ (ٟٔزٔحٕذی ٕٞ ٚىبراٖ.)1390 ،
درٔدٕٛؿ ٔیتٛاٖ ٌفت آ٘چ ٝثیؼ اس ٞز چیش حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی  ٚخبیٍب ٜایٗ رؽتٞٝب را تٟذیذ  ٚتضقیف
ٔی وٙذ ضقف در عزاحی  ٚاعتفبد ٜاس اٍِٞٛبی آٔٛسؽی ٔٙبعت ٘ ٚبرعبیی فقبِیت آٔٛسؽی اعتبداٖ در تزثیت
دا٘ؼآٔٛختٍب٘ی اعت و ٝثتٛا٘ٙذ ضٕٗ ٔحبفؾت اس ارسػٞبی ایٗ فّ ،ْٛؽبیغتٍی السْ را ثزای پزداختٗ ثٝ
فقبِیتٞبی حزفٝای در ایٗ حٛس ٜداؽت ٝثبؽٙذ  ٚدر یهوالْ ث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی
ٔدٟش ثبؽٙذ؛ثٙبثزایٗ ٔغئّ ٝافّی ایٗ پضٞٚؼ٘ ،بوبرآٔذی اٍِٞٛبی آٔٛسؽی ٔٛرداعتفبد ٜاعتبداٖ در رؽتٞٝبی
فّ ْٛا٘غب٘ی ثزای پزٚرػ دا٘ؼآٔٛختٍبٖ ؽبیغت ٝاعت  ٚثٝتجـ عزح چٙیٗ ٔغئّٝای ،عؤاَ پضٞٚؼ ایٗ اعت
و ٝاٍِٛی آٔٛسؽی و ٝثتٛاٖ ثب اعتفبد ٜاس آٖ ث ٝتٛعق ٚ ٝثٟجٛد ؽبیغتٍی در دا٘ؾدٛیبٖ فّ ْٛا٘غب٘ی پزداخت،
چٍ ٝ٘ٛاٍِٛیی اعت؟
پضٞٚؼ حبضز ثٙٔٝؾٛر پبعخ ث ٝایٗ عؤاَ پضٞٚؾی  ٚعزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی ٔٙبعت در ایٗ سٔی ٝٙا٘دبْ ؽذٜ
اعت؛ أب آ٘چ ٝپیؼ اس ٚرٚد ثٔ ٝزاحُ عزاحی آٔٛسؽی ثزای ؽٟٛر یه اٍِٛی آٔٛسؽی ضزٚرت دارد ایٗ
اعت و ٝعزاح آٔٛسؽی رٚیىزد ٔقزفتؽٙبعب٘ ٝخٛد را ٔؾخـ وٙذ؛ سیزا ٞز اٍِٛی آٔٛسؽی ریؾ ٝدر رٚیىزد
ٚیضٜای دارد وٛٞ ٝیت  ٚخبعتٍب ٜآٖ اٍِ ٛرا ٕ٘بیبٕ٘یعبسد .ا٘تخبة رٚیىزد پضٞٚؾی ثزای عزاحی اٍِ٘ ٛیش
ثیؼ اس ٞز چیش ٚاثغت ٝثٞ ٝذفی اعت و ٝعزاح آٔٛسؽی در پی آٖ اعت.
ثب تٛخ ٝآ٘چ ٝدر ٔٛرد ٚیضٌیٞبی فّ ْٛا٘غب٘ی ٘ ٚیبسٔٙذیٞبی دا٘ؾدٛیبٖ ایٗ فّ ْٛثذاٖ پزداخت ٝؽذ ،اٍِٞٛبی
آٔٛسؽی ثزآٔذ ٜاس رٚیىزد عبس٘ذٍٞزایی اختٕبفی ثزای اعتفبد ٜدر رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی عٛدٔٙذتز ث٘ ٝؾز
ٔیرعٙذ؛ سیزا ایٗ رٚیىزد ٔفزٚضٞٝبیی دارد و ٝآٖ را ٕٞغ ٚ ٛعبسٌبر ثب ٚیضٌی فّ ْٛا٘غب٘ی ٘ ٚیبسٔٙذیٞبی
دا٘ؾدٛیبٖ  ٚپضٞٚؾٍزاٖ فّ ْٛا٘غب٘ی لزار ٔیدٞذ.
عبس٘ذٍٞزایی اختٕبفی رٚیىزدی اعت و ٝدر آٖ اٞذاف ؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی ث ٝیهٔیشاٖ ٔٛرد تأویذ
ٞغتٙذ  ٚتحمك آٖٞبٓٞسٔب٘جب ٓٞفٛرت ٔیٌیزد؛ سیزا ثز اعبط ٔفزٚضٞٝبی ایٗ رٚیىزد ،رؽذ ؽٙبختی در
ثبفت اختٕبفی -فزٍٙٞی  ٚثب اعتفبد ٜاس راٞجزدٞبی آٔٛسػ  ٚیبدٌیزی ٔؾبروتی ٔب٘ٙذ ٌفتٍ ،ٛپزعؼ دٚخب٘ج،ٝ
ٔجبحثبت عبختبریبفت ٝوٙٔ ٝبعت رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی اعت ایدبد ٔیؽٛد (ِٚٚفِٛه ٚ )2013 ،1ایٗ خٛد
سٔی ٝٙرؽذ چٙذ عٛی ٝیبدٌیز٘ذٌبٖ را فزأ ٓٞیآٚرد ٛٔ ٚخت ٔیؽٛد دا٘ؾدٛیبٖ ضٕٗ دعتیبثی ثٝ
1. Woolfolk
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اعتفبد ٜاس اٍِٞٛبی آٔٛسؽی  ٚراٞجزدٞبی تذریظ اعت  ٚاس عٛی دیٍز ،آٔٛسػ در ایٗ رؽتٞٝب در ٔمیبط

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی111 /...
ؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی ،ؽبیغتٍیٞبی اختٕبفی -فبعفی را ٘یش در خٛد ثٟجٛد دٙٞذ.
اعت  ٚایٗ ٘ٛؿ رٚػ ٘یش اسآ٘دبییو ٝثز ثبٚر ٔؾتزن ٔیبٖ افزاد تأویذ دارد ،ثب رٚیىزد عبس٘ذٍٞزایی اختٕبفی
ٕٞخٛا٘ی دارد (چبرٔبس2006 ،1؛ ا٘ذرٚس)2012 ،2؛ثٙبثزایٗ در پضٞٚؼ حبضز ،رٚیىزد عبس٘ذٍٞزایی
اختٕبفی،ثٝفٛٙاٖ چبرچٛثیجزای عزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ.
عبس٘ذٌٜزایبٖ اختٕبفی ،رٚػٞبی آٔٛسؽی ٔؾبروتی ٔ ٚجتٙی ثز تقبُٔ ٌزٞٚی را ثزای یبدٌیزی ٔؤثز ٔیدا٘ٙذ ٚ
ثز ایٗ ثبٚر ٞغتٙذ و ٝدا٘ؼ در خزیبٖ ٌفتٍ ٚ ٛایدبد فٔ ٟٓؾتزن ثیٗ افزاد در ٔٛرد پذیذٜٞب ؽىُ ٔیٌیزد
(خقفزی  ٚدٚاتٍزی .)2015 ،چٙیٗ تٕبیّی را ٔیتٛاٖ در اٍِٞٛبی آٔٛسؽی ٚاثغت ٝث ٝرٚیىزد عبس٘ذٌٜزایب٘ٝ
اختٕبفی ٔؾبٞذٕٛ٘ ٜد؛ ثزای ٔثبَ در اٍِٛی الیٞٝبی ٔذاوز ٜعیٙبٔ ،)2003( ٛاٍِٛی ثبسٌؾتی -ثبستبثی ٚیّیش
( .)2009اٍِٛی یبدٌیزی اختٕبؿٔحٛر اعٕیت ( ٚ )2013اٍِٛی آٔٛسػ عبس٘ذٌٜزایب٘ ٝرافی  .2015در تٕبٔی
اٍِٛی ٘بْثزدٞجٝفٛٙاٖ ثخؾی اس پیؾی ٝٙپضٞٚؾی ،عزاحبٖ آٔٛسؽی ثب افتمبد ث ٝعبس٘ذٍٞزایی اختٕبفی رٚػٞب
 ٚفقبِیتٞبی آٔٛسؽی را ثٌٝ٘ٛٝای عزاحی وزدٜا٘ذ و ٝثز اعبط آٖ ٔؾبروت  ٚتقبُٔ یبدٌیز٘ذٌبٖ در خزیبٖ
وغت دا٘ؼ ٟٔٓتزیٗ فبُٔ ارسؽٕٙذ در تٛعق ٝدا٘ؼ ٟٔ ٚبرتٞبی فزدی ٔحغٛة ٔیؽٛد.

سٍؽ پظٍّؾ
پضٞٚؼ حبضز اس ٘ٛؿ پضٞٚؼٞبی ویفی اعت و ٝدر آٖ ثب اعتفبد ٜاس رٚیىزد ٘ؾزیٝپزداسیذادٜثٙیبد -عزح
٘ؾبْٔٙذ ث ٝعزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ثزای رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی پزداخت ٝؽذ .رٚیىزد
٘ؾزیٝپزداسیذا٘ٝثٙیبد ٘ٛفی رٚػ پضٞٚؼ ویفی اعت و ٝث ٝؽی ٜٛاعتمزایی  ٚثز اعبط یه فزایٙذ ٘ؾبْٔٙذ ثب
اعتفبد ٜاس ٌزدآٚری  ٚتحّیُ دادٜٞب در ٔٛرد پذیذٛٔ ٜردٔغبِق٘ ٝؾزیٝای ارائٔ ٝیدٞذ (اعتزاط  ٚوٛرثیٗ،3
2008؛ ٞبِت.)2010 ،4ٖٛخبٔق ٝپضٞٚؼ ثٙٔٝؾٛر ا٘دبْ ٔقبحجٌ ٚ ٝزدآٚری دادٜٞب ،افضبی ٞیئتفّٕی
ٔتخقـ در رؽتٞٝبی فّ ْٛتزثیتی (ٔذیزیت آٔٛسؽی ،ثز٘بٔٝریشی آٔٛسؽی  ٚدرعی ،تىِٛٛٙصی آٔٛسؽی) ٚ
رٚاٖؽٙبعی تزثیتی در عبَ تحقیّی  1395-96ثٛد٘ذ .ثزای ا٘تخبة ٔؾبروتوٙٙذٌبٖ اس رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی
٘ؾزی اعتفبد ٜؽذ و ٝدٚ ٚیضٌی ٔ ٟٓآٖ ٞذفٕٙذ ثٛدٖ  ٚاؽجبؿ ٘ؾزی اعت؛ ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝدر ایٗ رٚػ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ،پضٞٚؾٍز عزاك افزاد یب رٚیذادٞبیی ٔیرٚد و ٝأىبٖ وؾف ٌ٘ٛبٌ٘ٛیٞب را ث ٝحذاوثز ثزعب٘ٙذ ٚ
ٔمِٞٝٛب را اس٘ؾز ٚیضٌیٞب  ٚاثقبد غٙیتز عبس٘ذ  ٚایٗ فزایٙذ تب خبیی ادأٔ ٝییبثذ ؤ ٝمِٞٝٛب اسِحبػ ٚیضٌیٞب
1. Charmaz
2. Andrews
3. Strauss &Corbin
4. Holton
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فال ٜٚثز ایٗ در پضٞٚؼ حبضز ثب اعتفبد ٜاس ٘ؾزیٝپزداسی دادٜثٙیبد ث ٝعزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی پزداخت ٝؽذٜ
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 ٚاثقبد پزٚرد ٜؽذ ٚ ٜث ٝحذ اؽجبؿ ثزعٙذ .فال ٜٚثز ایٗ ٞز چ ٝپضٞٚؼ پیؼتز ٔیرٚد ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٞذفٕٙذتز ٚ
در پضٞٚؼ حبضز ثٙٔٝؾٛر یبفتٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛذفٕٙذی و ٝثتٛا٘ٙذ اعالفبت عٛدٔٙذی در اختیبر پضٞٚؾٍز لزار دٙٞذ
ٔقیبرٞبیی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ؛ اسخّٕ(1 ٝفبحت تأِیف یب پضٞٚؼ ثٛدٖ در سٔیٞٝٙبی آٔٛسػ ،تذریظ،
ثز٘بٔٝریشی آٔٛسؽی  ٚآٔٛسػ فبِی )2 ،داؽتٗ تدزث ٝدر سٔی ٝٙعزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی 3 ،داؽتٗ عٕت
ٔذیزیتی یب ثز٘بٔٝریشی در سٔی ٝٙآٔٛسػ فبِی .اسایٗر ٚدر پضٞٚؼ حبضز اس عٌ ٝز ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاعتفبد ٜؽذ وٝ
فجبرتا٘ذ اسٌ :ز ٜٚخجزٌبٖ فّٕیٌ ،ز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی ٌ ٚزٔ ٜٚذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ آٔٛسػ فبِی.
اسآ٘دبییؤ ٝؾبروتوٙٙذٌبٖ در پضٞٚؼ اس عٌ ٝز ٍٕٗٞ ٜٚا٘تخبة ؽذ٘ذ  ٚحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛدر پضٞٚؼٞبی ویفی
ثزای ٌزٜٞٚبی  6 ،ٍٕٗٞتب ٘ 8فز پیؾٟٙبد ٔیؽٛد ( ،)1394 ،ٗٔٛٞتقذاد ٔؾبروتوٙٙذٌبٖ ٞز ٌز٘ ٜٚیش ثٕٞ ٝیٗ
ٔیشاٖ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ .ثز ایٗ اعبط ٘ ٚیش ثز اعبط ٌزدآٚری اعالفبت تب رعیذٖ ث ٝحذ اؽجبؿ ٔدٕٛؿ
ٔقبحجٝؽ٘ٛذٌبٖ ٘ 22فز ثٛد؛ ؽبُٔ خجزٌبٖ فّٕی (٘ 8فز) ،عزاحبٖ آٔٛسؽی (٘ 8فز)ٔ ،ذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ
آٔٛسػ فبِی (٘ 6فز).
در پضٞٚؼ حبضز اس ٔقبحج ٝفٕیك ثزای ٌزدآٚری دادٜٞب اعتفبد ٜؽذٔ .قبحج ٝفٕیك رٚػ ؽٙبختٝؽذٜای
اعت و ٝدر ٌزدآٚری دادٜٞبی پضٞٚؼ ویفی ثٝعٛر فشایٙذٜای ٔٛرداعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد  ٚؽىّی اس ٔقبحجٝ
ثذ ٖٚعبختبر اعت و ٝغٙیتزیٗ دادٜٞب را ث ٝدعت ٔیدٞذ .ایٗ ٘ٛؿ ٔقبحج ٝثٝفٛرت ٌفتٍٛی ٞذفٕٙذ ٚ
دٚعٛی ٝثیٗ یه ٔقبحجٝوٙٙذ ٜآٔٛسػیبفت ٚ ٝیه ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜا٘دبْ ٔیؽٛد ٞ ٚذف آٖ اعتٙجبط فٕیك
خشئیبت غٙی ٛٔ ٚاد ٕٟٔی اعت و ٝثتٛاٖ اس آٖٞب در تدشیٚٝتحّیُ اعتفبد ٜوزد (.)1394 ،ٗٔٛٞ
در پضٞٚؼ حبضز ثٙٔٝؾٛر ث ٝدعت آٔذٖ ٘تبیح پبیب ،فزایٙذ ٔقبحج ٚ ٝچٍٍ٘ٛی وذٌذاری تٛعظ اعتبداٖ رإٙٞب
ٔ ٚؾبٚر ثٝفٛٙاٖ افضبی وٕیت ٝرإٙٞب ثزرعی ؽذ تب در ٔٛرد چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ ٔقبحجٞٝب  ٚر٘ٚذ وذٌذاری
تٛافك خٕقی ٚخٛد داؽت ٝثبؽذ .فال ٜٚثز ایٗ اس رٚػ تىزارپذیزی در فزایٙذ وذٌذاری اعتفبد ٜؽذ؛ ث ٝایٗ
ٔٙؾٛر فال ٜٚثز پضٞٚؾٍز اس فزد دیٍزی و ٝدر سٔی ٝٙا٘دبْ پضٞٚؼ ویفی  ٚوذٌذاری ثبتدزث ٝثٛد  ٚثب ادثیبت
پضٞٚؼ ٘یش آؽٙبیی داؽت خٛاعت ٝؽذ تب فزایٙذ وذٌذاری را ا٘دبْ دٞذ .ثز اعبط ٔمبیغ ٝیبفتٞٝبی ثٝدعتآٔذ،ٜ
ٕٞخٛا٘ی ثبالیی ثیٗ د ٚوذٌذار ٚخٛد داؽت و٘ ٝؾب٘ ٝتىزارپذیزی وذٌذاری اعت.
3

ثٙٔٝؾٛر ثزرعی رٚایی یب افتجبر اٍِٛی عزاحیؽذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ اس تىٙیه دِفی اعتفبد ٜؽذ و ٝیىی اس
رٚػٞبی تٛافمٕحٛر ٔجتٙی ثز دیذٌبٔ ٜتخققبٖ  ٚخجزٌبٖ اعت .تىٙیه دِفی ثز ایٗ ثبٚر اعتٛار اعت وٝ
1. Gall et al
2. Cresswell
3. Delphi Technique
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ٔتٕزوشتز ٔیؽٛد (اؽتزاٚط  ٚوٛرثیٗ2008 ،؛ ٌبَ ٕٞ ٚىبراٖ2006 ،1؛ وزع.)2007 ،2َٛ

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی113 /...
اعتفبد ٜاس دا٘ؼ  ٚدیذٌب ٜتخققی ٌزٞٚی اس خجزٌبٖ در تقٕیٌٓیزی پیزأٔ ٖٛغبئّی ؤ ٝبٞیت ویفی دار٘ذ
یه پذیذٔ ،ٜحٛر ٔغبِق ٝاعت ٔیتٛاٖ اس ایٗ تىٙیه اعتفبد ٜوزد (حجیجی ،عزافزاسی  ٚایشدیبر.)2014 ،1

یبفتِّب
دادٜٞبی ثٝدعتآٔذ ٜاس ٔقبحجٞٝب ثب اعتفبد ٜاس فزایٙذ وذٌذاری ٔجتٙی ثز ٘ؾزیٝپزداسی دادٜثٙیبد تحّیُ ؽذ٘ذ.
فزایٙذ وذٌذاری  ٚتحّیُ دادٜٞب در چٟبر ٔزحّ ٝوذٌذاری ثبس ،وذٌذاری ٔحٛری ،وذٌذاری ٌشیٙؾی ٚ
عزا٘دبْ عزاحی اٍِٛی پبرادایٕی ا٘دبْ ؽذ .یبفتٞٝبی حبفُ اس فزایٙذ وذٌذاری ثبس ٔ ٚحٛری در خذَٚ
ؽٕبر 1 ٜارائ ٝؽذ ٜاعت.
جذٍل :1ؿٌبػبیی هقَلِّبی اكلی ٍ کذگزاسی هحَسی
کذّبی ثبص (هقَلِّبی فشػی)
ثزرعی ٔجب٘ی فّغفی ،خبٔقٝؽٙبختی ،رٚاٖؽٙبختی ،تبریخی،

هقَلِّبی اكلی

کذّبی هحَسی

ثزرعی ثٙیبد ٘ؾزی  ٚثبفت خبٔقٝ

آٔٛسػٚپزٚرػ تغجیمی ،ثزرعی ؽزایظ اختٕبفی ،التقبدی،
فزٍٙٞی٘ ،یبسعٙدی اختٕبفی ،اعتخزاج  ٚتذٚیٗ افَٛ
آٔٛسؽی اس ٔجب٘ی ٘ؾزی
ؽٙبعبیی عیبعتٞب  ٚخظٔؾیٞبی حبوٓ ثز فّ ْٛا٘غب٘ی ،در

سٔیٝٙعبسی فزایٙذ آٔٛسػ
تحّیُ ثبفت آٔٛسؽی  ٚیبدٌیز٘ذٌبٖ

٘ؾز ٌزفتٗ عیبعتٞب  ٚخظٔؾیٞبی دا٘ؾٍبٛٔ ٜرد٘ؾز ،تحّیُ
ٚضقیت  ٚأىب٘بت ٔٛخٛد٘ ،یبسعٙدی اختٕبفی ،تحّیُ
یبدٌیز٘ذٌبٖ ،آؽٙبیی وّی ثب پیؾی ٝٙؽٙبختی  ٚفبعفی
یبدٌیز٘ذٌبٖ
فزًٙٞعبسی ثزای تغییز دیذٌب ٜاعتبداٖ ث ٝآٔٛسػ ،اِٛٚیت

تغییز دیذٌب ٜعٙتی ث ٝآٔٛسػ

آٔٛسػ ثزپضٞٚؼ ،تٛخ ٝث ٝپزٚرػ در وٙبر آٔٛسػ

تغییز رٚیىزد اس آٔٛسػ

تٛخ ٝث٘ ٝیبسٞبی رؽذی دا٘ؾدٛیبٖ ،تٛخ ٝث ٝؽبیغتٍیٞبی

در

تحقیّی  ٚحزفٝای ٔٛرد٘یبس دا٘ؾدٛیبٖ ،پزٚرػ احغبط

ٔٛرد٘یبس دا٘ؾدٛیبٖ

٘ؾز

ٌزفتٗ

ؽبیغتٍیٞبی

عٙتی ث ٝآٔٛسػ ٔجتٙی ثز
٘یبسٞبی رؽذی ٚ
ؽبیغتٍی

تقٟذ ٔ ٚغئِٛیتپذیزی ،پزٚرػ تفىز تحّیّی  ٚاعتذالَ،
ٟٔبرتٞبی ارتجبعی
ٚ

راٞجزدٞبی

تذٚیٗ

ثزٌشاری ٘ؾغتٞبی درٌٖٚزٞٚی ثزای آؽٙبیی ثبإٞیت رؽتٝ

تٟیٝ

 ٚدا٘ؼ تخققی ،آؽٙبیی ثب تبریخ  ٚداعتبٖ رؽت ٝتخققی،

فزًٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی

1. Habibi, Sarafrazi & Izadyar
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ثغیبر راٍٞؾب اعت؛ ثٙبثزایٗ در پضٞٚؼٞبی ویفی و ٝخٙج ٝاوتؾبفی دار٘ذ  ٚؽٙبعبیی ٔبٞیت  ٚفٙبفز ثٙیبدیٗ
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لذردا٘ی اس اعتبداٖ ثزخغت ٚ ٝؽبیغت ٝدر سٔی ٝٙآٔٛسػ،
رؽتٞٝب در فضبی ٕ٘بدیٗ دا٘ؾٍب ،ٜاٍِٛعبسی ٚالقی ٕ٘ ٚبدیٗ،
تزثیت ا٘غبٖ دا٘ؾٍبٞی
ثبسٍ٘زی در آییٗ٘بٌٔ ٝشیٙؼ ،ارسؽیبثی  ٚتزفیـ اعتبداٖ ،تٛخٝ
فزٍٙٞپذیزی

ث٘ ٝمؼ اعتبداٖ ثٝفٛٙاٖ اٍِٛی رفتبریٍ٘ ،زؽی ٙٔ ٚؾی

ثز٘بٔٝ

ٔتٙبعت ثب رؽت ،ٝتٟی ٝثغتٞٝبی آٔٛسػ ٟٔبرتٞبی تذریظ،

اعتبداٖ

دا٘ؾٍبٞی

در٘ٚیعبسی فزًٙٞ
دا٘ؾٍبٞی ثزای عِٟٛت
در تغییز رٚیىزد

وزعیٞبی ٔغبِقبتی ٘ ٚؾزیٝپزداسی ،درطپضٞٚی
حٕبیت ٔبِی دا٘ؾٍب ٜثزای ؽزوت دا٘ؾدٛیبٖ در ٕٞبیؼٞب،
تدزث ٝوزدٖ س٘ذٌی دا٘ؾٍبٞی در اثقبد عٌٝب٘- ،ٝعزاحی

ثز٘بٔ ٝفز ًٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی

ثز٘بٔٞٝبی اختٕبفی -فزٍٙٞی ثب ٔؾبروت دا٘ؾدٛیبٖ،

دا٘ؾدٛیبٖ

ٌزدٕٞبییٞبی فٕیٕب٘ ٝدا٘ؾدٛیی

اداهِ جذٍل  :1ؿٌبػبیی هقَلِّبی اكلی ٍ کذگزاسی هحَسی
هقَلِّبی اكلی

کذّبی ثبص (هقَلِّبی فشػی)

کذّبی هحَسی

دعتٝثٙذی فّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝد ٚثخؼ ٔحض  ٚوبرثزدی ،ثزرعی
سٔیٞٝٙبی

وبرثزدی

رؽتٞٝبی

فّْٛ

ا٘غب٘ی،تقزیف

٘ؾبْ

تقییٗ ٔؤِفٞٝبی ؽبیغتٍیٞب

ؽبیغتٍیٞبی حزفٝای عٌٝب٘ ٝثز اعبط ٘ؾزخٛاٞی اسٔتخققبٖ ٞز

ؽٙبعبیی ؽبیغتٍیٞبی

رؽتٝ
تفىیه ٘ٛؿ ؽبیغتٍیٞب ،دعتٝثٙذی ؽبیغتٍیٞب ثزای ٞز رؽتٝ

دعتٝثٙذی ؽبیغتٍیٞب

تقییٗ عغح ؽبیغتٍیٞب ث ٝتفىیه دٚر ٜتحقیّی

عغحثٙذی ؽبیغتٍیٞب

تحقیّی

عٌٝب٘( ٝؽٙبختی،
اختٕبفی ،فبعفی)

تقییٗ اٞذاف آٔٛسؽی ،تقییٗ ؽبخـٞبی رفتبری ثزای
ؽبیغتٍیٞب ،تقییٗ عٙد ٝثزای ؽبیغتٍیٞب

تقزیف اٞذاف آٔٛسؽی

تقییٗ عزفقُٞب ٔ ٚحتٛا ثز اعبط ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘٘ ٚ ٝیبسٞبی
خبٔق ،ٝتقزیف درٚط فٕٔٛی ٔٙبعت ثزای دا٘ؾدٛیبٖ فّْٛ

تقییٗ  ٚتٟیٔ ٝحتٛا
عزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی

ا٘غب٘یٔ ،حتٛای اختٕبفی  ٚفزٍٙٞیٔ ،حتٛای آٔیخت ٝثباخالق ٚ

ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی

ارسػٞبی ا٘غب٘ی
پیؼثیٙی سٔبٖ ٔ ٚىبٖ یبدٌیزی ،تقییٗ اثشار آٔٛسػ ،تقییٗ رٚػ ٚ
چٍٍ٘ٛی ارسؽیبثی ،تقییٗ ٘ٛؿ ٔذیزیت والط ،تقزیف فقبِیتٞبی

تقییٗ فقبِیتٞبی آٔٛسؽی
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ٔقٕبری فزٍٙٞی دا٘ؾٍب ٚ ٜوالط درطٔ ،قزفی اعغٛرٜٞبی

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی115 /...
اعتبد  ٚدا٘ؾد ،ٛعزاحی وبرٌبٜٞبی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی

ٔٛخٛد ،تقییٗ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔٛرد٘یبس ،عبسٔبٖدٞی فضبی فیشیىی ٚ
چیذٔبٖ والط
عٙدؼ آغبسیٗ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘ ،ٝؽٙبخت ٔتمبثُ
اعتبد  ٚدا٘ؾد ٛاس یىذیٍز ،تحّیُ یبدٌیز٘ذٌبٖ (ؽٙبختی ،اختٕبفی

فقبِیتٞبی پیؼ اس تذریظ

فبعفی)،ثزرعی ا٘تؾبرات دا٘ؾدٛیبٖ ،تذٚیٗ لٛا٘یٗ والط،
٘ؾزخٛاٞی اس دا٘ؾدٛیبٖ در ٔٛرد ٘ٛؿ تىبِیف
رٚػٞبی ٔؾبروتی  ٚتقبّٔی ٚالقی ٔ ٚدبسی ،اخزای راٜحُ در
ٔحیظ ٚالقی ،تقبُٔ ثب خجزٌبٖ ،حُ ٔغئٌّ ٝزٞٚی ،عزح ٔغبئُ

تذریظ  ٚاعتفبد ٜاس راٞجزدٞبی

چبِؼثزاٍ٘یش ٔ ٚقٙبدار ،عخٙزا٘ی تقبّٔیٙٔ ،بؽزٜٞبی عبختبرٔٙذ ٚ

آٔٛسؽی

وبرثغت ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی

عبس٘ذ ،ٜرٚػ اوتؾبفی ،اعتفبد ٜاس فٙبٚری آٔٛسؽی ،ؽجیٝعبسی ٚ
ایفبی ٘مؼ ،دارثغت س٘ی ،وبرٚرسی ،وبرٌب ٜتٛعق ٝؽبیغتٍیٞب،
خذٔبت اختٕبفی  ٚتخققی دا٘ؾدٛیبٖ در ٔحیظ ٚالقی،ثبسٍ٘زی
ٔحتٛا ثز اعبط ٘تبیح عٙدؼ آغبسیٗ ،ارائٔ ٝغبِت ٔىُٕ در
ؽجىٞٝبیٕدبسی

اداهِ جذٍل  :1ؿٌبػبیی هقَلِّبی اكلی ٍ کذگزاسی هحَسی
کذّبی ثبص (هقَلِّبی فشػی)

هقَلِّبی اكلی

کذّبی هحَسی

تٟی ٝاثشار ارسؽیبثی ثزای ا٘ٛاؿ ؽبیغتٍیٞب ،تقییٗ ٘ٛؿ ارسؽیبثی
تٛعظ دا٘ؾد ،ٛتٟی ٝچهِیغت ؽبیغتٍیٞب ثز اعبط ادثیبت

تٟی ٝاثشار ارسؽیبثی

ٔٛخٛد ،عبخت فزْ ٘ؾزعٙدی اس دا٘ؾدٛیبٖ ثزای ارسؽیبثی اس
اٍِٛ
خٛدارسیبثی ،ارسیبثی تٛعظ ٕٞتبیبٖ ،ارسیبثی تٛعظ اعتبد ،ارسیبثی

ارسؽیبثی اس ٔیشاٖ دعتیبثی ثٝ

اس وبر ٌزٞٚی ،ارسیبثی فّٕىزدی ،عٙدؼ ؽبیغتٍیٞب ،ارسیبثی

ؽبیغتٍیٞب

ثب وبرپٛؽ ،ٝآسٖٔٞٛبی تحّیّی
ارسؽیبثی ٔجتٙی ثز ٘ؾزعٙدی اس دا٘ؾدٛیبٖ ،ارسؽیبثی تٛعظ

ارسؽیبثی اس اعتبد

ٕٞىبراٖ
ارسؽیبثی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی تٛعظ اعتبد٘ ،ؾزعٙدی ٘ ٚؾزخٛاٞی اس
دا٘ؾدٛیبٖ درثبر ٜفزایٙذ آٔٛسػٛ٘ ،ؽتٗ در ٔٛرد تدزث ٝسیغتٝ
در فزایٙذ آٔٛسػ تٛعظ دا٘ؾدٛیبٖ

ارسؽیبثی اسفزایٙذ آٔٛسػ

ارسؽیبثی
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عیبعتٌذاری دا٘ؾٍب ٜثزای ارتجبط ثب عبسٔبٖٞبی ٔزثٛع ٝثزای
وبرٚرسی ،تقییٗ ٔٛاد  ٚرعب٘ٞٝبی آٔٛسؽی ثز اعبط أىب٘بت

پیؼٍ٘زی  ٚپؾتیجب٘ی

 /116فقّٙبٔ ٝفّٕی پضٞٚؾی آٔٛسػ فبِی ایزاٖ* عبَ ٘ *ٟٓؽٕبر ٜا *َٚثٟبر 1396

افالح ٔحتٛای ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ،خبیٍشیٙی فقبِیتٞبی آٔٛسؽی

عزاحی ثز٘بٔ ٝتزٔیٕی

تقٕیٌٓیزی درثبر ٜافالحبت السْ در ثز٘بٔٝ
ٔٙبعتتز ،حذف یب افالح فقبِیتٞبی ٘بوبرآٔذ ،غٙیعبسی ثز٘بٔٝ

ثبسٍ٘زی  ٚافالح
اٍِٛی آٔٛسؽی

آٔٛسؽی

عٔٛیٗ ٔزحّ ٝدر ٘ؾزیٝپزداسی دادٜثٙیبد ،وذٌذاری ٌشیٙؾی اعت و ٝثٔ ٝقٙبی یىپبرچ ٝوزدٖ  ٚپبالیؼ ٘ؾزیٝ
اعتٟٓٔ .تزیٗ ٌبْ در یىپبرچٝعبسی ،تقییٗ ٔمٔ ِٝٛزوشی یب ٞغتٝای اعت .ایٗ ٔمٔ ِٝٛزوشی اس در ٖٚپضٞٚؼ
ثیزٔ ٖٚی آیذ ٔ ٚفٟٔٛی ا٘تشافی اعت و ٝحبفُ  ٕٝٞتحّیُ پضٞٚؾٍز را در لبِت چٙذ وّٕ ٝثیبٖ ٔیوٙذ.
درٚالـ ٔمٔ ِٝٛزوشی فٛٙا٘ی اعت و ٝپضٞٚؾٍز ثزای ٔقزفی ٘ؾزی ٝیب اٍِٛی عزاحیؽذ ٜخٛد ثزٔیٌشیٙذ  ٚدر
لبِت چٙذ وّٕٕٟیٌٛیذ و ٝوُ پضٞٚؼ در ٔٛرد چیغت (اعتزاط  ٚوٛرثیٗ2008 ،؛ تزخٕ ٝافؾبر.)1395 ،
ٔقیبرٞبی یه ٔمٞ ِٝٛغتٝای فجبرتا٘ذ اس ایٙىٔ ٝزوشی ثبؽذ؛ ث ٝایٗ ٔقٙی و ٝعبیز ٔمِٞٝٛبی فٕذ ٜرا ثتٛاٖ ثٝ
آٖ رثظ داد ،در دادٜٞب ثٝعٛر ٔىزر پذیذار ؽٛد ،ثٝعٛر ٔٙغمی ثٝوُ فزایٙذ پضٞٚؼ ٔزثٛط ثبؽذ ،ثبیذ ثٝا٘ذاسٜ
وبفی تدزیذی ثبؽذ تب ثتٛاٖ اس آٖ در عبیز پضٞٚؼٞب اعتفبدٕٛ٘ ٜد تب ٔٙدز ث ٝپزٚرد ٜؽذٖ ٔم ِٝٛوّیتز ٌزدد
(ایٕبٖ ٔ ٚحٕذیبٖ.)1387 ،
ثز اعبط چٙیٗ تحّیّی ٘تیدٌٝیزی ؽذ و ٝاٍِٛی عزاحیؽذ ٜاس ٘ٛؿ آٔٛسؽی اعت و ٝفزایٙذ تفقیّی آٔٛسػ
(ؽزایظ سٔیٝٙای ،ؽزایظ فّی ،ؽزایظ ٔذاخٌّٝز ،راٞجزدٞب  ٚپیبٔذٞب) را در ثزٔیٌیزد؛ ثٙبثزایٗ ٔیتٛاٖ آٖ را
ثٝدرعتی «اٍِٛی آٔٛسؽی» ٘بٔیذ .فال ٜٚثز ایٗ اسآ٘دبییو ٝاٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذٔ ٜزثٛط ث ٝآٔٛسػ
دا٘ؾٍبٞی اعت ٔ ٚخبعجبٖ آٖ دا٘ؾدٛیبٖ ٞغتٙذ ،اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذ« ،ٜاٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی»
٘بٌْذاری ؽذ تب ٘ؾبٖدٙٞذ ٜتأویذ آٖ ثز دٚر ٜآٔٛسػ فبِی ثبؽذ .فزاتز اس تحّیُٞبی فٛق آ٘چ ٝثیؼ اس ٞز چیش
در فزایٙذ ٌزدآٚری ،تحّیُ  ٚوذٌذاری دادٜٞب خٛدٕ٘بیی ٔیوٙذ ٘ ٚیش ٞذف افّی پضٞٚؼ حبضز اعت ،تٛخٝ
ث ٝاثقبد ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘ ٝؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی در دا٘ؾدٛیبٖ فّ ْٛا٘غب٘ی  ٚتالػ ثزای سٔیٝٙعبسی
ثٙٔٝؾٛر تٛعق ٝایٗ دعت ٝاس ؽبیغتٍیٞب اعت؛ اسایٗر ٚاٍِٛی عزاحیؽذٞذرٟ٘بیت «اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی
ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی ثزای رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی» ٘بٌْذاری ؽذ.
ٔزحّ ٝپبیب٘ی در ٘ؾزیٝپزداسیذادٜثٙیبد عزاحی اٍِٛی پبرادایٕی اعت .در فزایٙذ تحّیُ دادٜٞب  ٚوذٌذاری رٚاثظ
ٔیبٖ پذیذٜٞب  ٚرٚیذادٞب ٕٛٞار ٜآؽىبر ٘یغت؛ سیزا رٚاثظ ٔیبٖ ٔمِٞٝٛب ٕٔىٗ اعت ضٕٙی یب تّٛیحی ثبؽذ؛
اسایٗر ٚتزعیٓ عزحی ثزای ٔزتت وزدٖ  ٚعبٔبٖ دادٖ ث ٝرٚاثظ ٔیبٖ ٔمِٞٝٛب ضزٚری اعت .چٙیٗ عزحی در
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ثزرعی ٘تبیح ارسؽیبثی پبیب٘ی ،تؾخیـ ٔؾىالت  ٚوبعتیٞب،

ثزرعی  ٚتحّیُ ثبسخٛردٞب

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی117 /...
فزایٙذ ٘ؾزیٝپزداسی دادٜثٙیبد ،اٍِٛی پبرادایٕی ٘بٔیذٔ ٜیؽٛد؛ ث ٝایٗ ٔقٙب ؤ ٝفبٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛب ثب اعتفبد ٜاس یه
اٍِٞٛب در ٔزحّ ٝوذٌذاری ٔحٛری آغبس ث ٝؽىٌُیزی ٔیوٙٙذ .پضٞٚؾٍز ٕٔىٗ اعت ثخٛاٞذ ٕ٘ٛدار یىپبرچٝ
ثغبسد  ٚرٚاثظ اِٚیٔ ٝیبٖ یه ٔم ٚ ِٝٛسیز ٔمِٞٝٛبی آٖ  ٚیب ٔیبٖ چٙذ ٔم ِٝٛرا تٛفیف وٙذ .ایٗ اٍِٞٛبی اِٚیٝ
چٙذاٖ پزداخت٘ ٝیغتٙذ  ٚثب پیؼ رفتٗ پضٞٚؾٍز در تحّیُ رٚاثظ پیچیذٜتز ٔیؽ٘ٛذ (اعتزاٚط  ٚوزثیٗ2008 ،؛
تزخٕ ٝافؾبر .)1395 ،اخشای اٍِٛی پبرادایٕی اعت و ٝفجبرتا٘ذ اس ؽزایظ سٔیٝٙای ،ؽزایظ فّی ،ؽزایظ
ٔذاخٌّ ٝز (ٔیب٘دی) ،راٞجزدٞب  ٚپیبٔذٞب (رضبیت  ٚثٟؾتی.)1394 ،
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پبرادایٓ ثٚ ٓٞ ٝفُ ٔیؽ٘ٛذ.
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هقَلِ هشکضی

ؿشایظ ػلی

هقَلِّبی ساّجشدی

هقَلِّبی هحَسی

ؽٙبعبیی
ؽبیغتٍیٞبیعٌٝب٘ٝ

تغییز رٚیىزد اس
آٔٛسػعٙتیثٝ

ؿشایظ هذاخلِگش
در٘ٚیعبسی فزًٙٞ
دا٘ؾٍبٞی ثزای
عِٟٛت در تغییز
رٚیىزد

وبرثغت
ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی

ارسؽیبثی

ثبسٍ٘زی  ٚافالح ثز٘بٔٝ
آٔٛسؽی

ثشسػی ثٌیبد ًظشی ٍ ثبفت جبهؼِ

تقییٗٔؤِفٞٝبیؽبیغتٍیٟب
 دعتٝثٙذی ؽبیغتٍیٟب
عغحثٙذی ؽبیغتٍیٟب
تقزیفاٞذاف آٔٛسؽی
تقییٗ  ٚتٟیٔ ٝحتٛا
تقییٗفقبِیتٟبیآٔٛسؽی
پیؼٍ٘زی  ٚپؾتیجب٘ی
فقبِیتٟبی پیؼاس تذریظ
 تذریظ  ٚاعتفبد ٜاس
راٞجزدٞبی آٔٛسؽی
تٟی ٝاثشار ارسؽیبثی
ارسؽیبثی اس ٔیشاٖ
دعتیبثی ث ٝؽبیغتٍیٞب
 ارسؽیبثی اس اعتبد
ارسؽیبثی اس فزایٙذ
آٔٛسػ

ثزرعیٚتحّیُثبسخٛردٞب
 عزاحی ثز٘بٔ ٝتزٔیٕی

تحلیل ثبفت آهَصؿی ٍ یبدگیشًذگبى

ؿشایظ صهیٌِای
ًوَداس :1الگَی آهَصؽ داًـگبّی هجتٌی ثش ؿبیؼتگی ثشای سؿتِّبی ػلَم اًؼبًی

دعتیبثی ثٝ
ؽبیغتٍیٞبی
ؽٙبختی

دعتیبثی ثٝ
ؽبیغتٍیٞبی
اختٕبفی

دعتیبثی ثٝ
ؽبیغتٍیٞبی
فبعفی
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ؽبیغتٍی

الگَی آهَصؽ داًـگبّی هجتٌی ثش ؿبیؼتگی

آٔٛسػٔجتٙی ثز

عزاحیثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی
ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی

هقَلِّبی پیبهذی

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی119 /...
ؿشایظ صهیٌِای
اعت .درٚالـ پیؼ اس پزداختٗ ث ٝفقبِیتٞبی افّی آٔٛسػ اسخّٕ ٝعزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی  ٚاخزای آٖ السْ
اعت الذأبتی ثٙٔٝؾٛر پیؼٍ٘زی  ٚعِٟٛت ادأ ٝفزایٙذ ا٘دبْ ؽٛد٘ .خغتیٗ ٔزحّ ٝاس اٍِٛی عزاحیؽذ ٜثب
فٛٙاٖ «سٔیٝٙعبسی فزایٙذ آٔٛسػ» ث ٝایٗ ثخؼ ٔزثٛط اعت.
هشحلِ اٍل الگَ :صهیٌِػبصی فشایٌذ آهَصؽ
اِٚیٗ وذ ٔحٛری ؽٙبعبییؽذ ٜدر اٍِٛی ٔٛرد٘ؾز  ٚیب اِٚیٗ ٔزحّ ٝاٍِ« ،ٛسٔیٝٙعبسی فزایٙذ آٔٛسػ»
٘بٌْذاری ؽذ .در ایٗ ٔزحّ،ٝسیزثٙبی فزایٙذ آٔٛسػ پبیٝریشی ؽذ ٚ ٜسٔیٙٔ ٝٙبعت ثزای اخزای ٔزاحُ ثقذی
فزأ ٓٞیٌزدد .ایٗ ٔزحّ ٝاس اٍِٛی آٔٛسؽی ؽبُٔ دٌ ٚبْ اعت و ٝفجبرتا٘ذ اس «ثزرعی ثٙیبد ٘ؾزی  ٚثبفت
خبٔق« ٚ »ٝتحّیُ ثبفت آٔٛسؽی  ٚیبدٌیز٘ذٌبٖ».
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜدٌ( ٚز ٜٚخجزٌبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
ٍقتی کؼی ثخَاّذ الگَیی عشاحی کٌذ ،دس دسجِ اٍل ثِ ثشسػی هجبًی ًظشی ًیبص داسد؛ یؼٌی ؿوب ثبیذ
هجبًی الگَ سا دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ [هجبًی ًظشی] حبال ایي هجبًی هیتَاًذ هجبًی جبهؼِؿٌبػی ثبؿذ[ ،هجبًی
جبهؼِؿٌبختی] هجبًی سٍاىؿٌبختی ثبؿذ[ ،هجبًی سٍاىؿٌبختی] هجبًی تبسیخی ثبؿذ[ ،هجبًی تبسیخی]...
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜپٙح (ٌز ٜٚخجزٌبٖ فّٕی) ٘یش ٔقتمذ ثٛد:
هْنتشیي ًکتِ ایي اػت کِ الگَی آهَصؿی ثبیذ ثبػیبػتّبی داًـگبُ هَسدًظش پیًَذ داؿتِ ثبؿذ [تَجِ ثِ
ػیبػتّب ٍ خظهـیّبی داًـگبُ] یؼٌی ثشًبهِ دسػی ّش داًـگبُ ثبیذ ثب اػتشاتظی داًـگبُ دس استجبط
ثبؿذّ .ش هحیظ آهَصؿی ٍیظگیّبی خبف خَد سا داسد کِ ثبیذ ثشسػی ؿَد [تحلیل ثبفت آهَصؿی].
ؿشایظ ػلی
ؽزایظ فّی یب عجتعبس ث ٝآٖ دعت ٝاس فٛأُ ،رٚیذادٞبیبٚلبیقی اعالق ٔیؽٛد و ٝثز پذیذٜٞب اثز ٌذاؽتٚ ٝ
ٔٛخجٛلٛفیبٌغتزؽآٖ پذیذٔ ٜیٌزدد .در ایٗ پضٞٚؼ ،یه وذ ٔحٛری در ایٗ سٔی ٝٙؽٙبعبیی ؽذ و ٝفجبرت
اعت اس «تغییز رٚیىزد اس آٔٛسػ عٙتی ث ٝآٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی» ٔ ٚزحّ ٝد ْٚاٍِٛی عزاحیؽذ ٜرا
پٛؽؼ ٔیدٞذ.
هشحلِ دٍم الگَ :تغییش سٍیکشد اص آهَصؽ ػٌتی ثِ آهَصؽ هجتٌی ثش ؿبیؼتگی
در اٍِٛی عزاحیؽذٙٔ ٜؾٛر اس ؽزایظ فّی چیشی اعت و ٝثز ٔمٔ ِٝٛزوشی و ٝدرٚالـ پذیذٛٔ ٜرد٘ؾز در اٍِٛ
اعت تأثیزٌذار ثبؽذ .اسآ٘دبییوٞ ٝذف افّی اٍِٛی حبضز تٛخ ٝث ٝپزٚرػ ؽبیغتٍیٞبی دا٘ؾدٛیبٖ اعت؛
آ٘چ ٝثیؼ اس ٞز چیش ٔیتٛا٘ذ فّت تحمك یبفتٗ چٙیٗ أزی ؽٛد ،تغییز رٚیىزد آٔٛسؽی اعت .اسایٗر ٚدٔٚیٗ
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ٔٙؾٛر اس ؽزایظ سٔیٝٙای در اٍِٛی عزاحیؽذ ،ٜثغتزعبسی  ٚآٔبدٜعبسی ؽزایظ ثزای ٚرٚد ث ٝفزایٙذ آٔٛسػ
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ٔزحّ ٝاس اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذ ٚ ٜیب ؽزایظ فّی اٍِٛی حبضز ث« ٝتغییز رٚیىزد اس آٔٛسػ عٙتی ثٝ
عٙتی ث ٝآٔٛسػ» اعت ٌ ٚبْ د« ْٚدر ٘ؾز ٌزفتٗ ؽبیغتٍیٞبی ٔٛرد٘یبس دا٘ؾدٛیبٖ» ٘بٔیذ ٜؽذ ٜاعت.
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبرٞ ٜدذٌ( ٜزٔ ٜٚذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ آٔٛسػ فبِی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
اگش قشاس ثبؿذ هذیشیت داًـگبّی تغییشی دس فشایٌذ یبددّی -یبدگیشی ایجبد کٌذ ثبیذ پشٍسؽ سا دس کٌبس
آهَصؽ هْن ثذاًذ [تَجِ ثِ پشٍسؽ دس کٌبس آهَصؽ] ٍ ایي ًیبص ثِ فشٌّگػبصی داسد؛ یؼٌی ثبیذ ایي
ًگشؽ تغییش کٌذ کِ اػتبد فقظ ثبیذ داًؾ تخللی سا ثب خَد ثِ کالع دسع ثجشد [فشٌّگػبصی ثشای
تغییش دیذگبُ اػتبداى ثِ آهَصؽ].
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبرٞ ٜؾت (ٌز ٜٚخجزٌبٖ فّٕی) ٘یش ٔقتمذ ثٛد:
دس کٌبس آهَصؽ ًیبصّبی داًـجَیبى ّن ثبیذ هَسدتَجِ قشاس گیشد [تَجِ ثِ ًیبصّبی داًـجَیبى] .ثشای هثبل
آىّب ثبیذ یبد ثگیشًذ هؼئَلیتپزیش ثبؿٌذ [پشٍسؽ حغ هؼئَلیتپزیشی] .ثبیذ ثِ هْبستّبی هَسدًیبص
هجْض ؿًَذ تب ثتَاًٌذ دس جبهؼِ ٍاقؼی خَة ٍ ػبلن صًذگی کٌٌذ [پشٍسؽ ؿبیؼتگیّبی هَسدًیبص].
ؿشایظ هذاخلِگش (هیبًجی)
ؽزایظ ٔذاخٌّٝز ث ٝفٛأّی اعالق ٔیؽٛد و ٝثٕٞ ٝزا ٜؽزایظ فّیٛٔ ،خت ٚلٛؿ ٌ ٚغتزػ پذیذ ٜیب ٔمِٝٛ
ٔزوشی ٔیؽٛد .در ایٗ سٔی ٝٙیه وذ ٔحٛری ؽٙبعبیی ؽذ و« ٝدر٘ٚیعبسی فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی ثزای عِٟٛت
در تغییز رٚیىزد» ٘بٌْذاری ؽذ  ٚثٝفٛٙاٖ عٔٛیٗ ٔزحّ ٝاٍِٛی عزاحیؽذ ٜدر ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ.
هشحلِ ػَم الگَ :دسًٍیػبصی فشٌّگ داًـگبّی ثشای ػَْلت دس تغییش سٍیکشد
آ٘چ ٝدر وٙبر تغییز رٚیىزد عٙتی ث ٝآٔٛسػٔ ،یتٛا٘ذ ثز تٛعق ٝؽبیغتٍیٞبی دا٘ؾدٛیبٖ تأثیزٌذار ثبؽذ
فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی اعت .اسایٗر« ٚدر٘ٚیعبسی فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی ثزای عِٟٛت در تغییز رٚیىزد» ثٝفٛٙاٖ
ؽزایظ ٔذاخٌّٝز در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ .ایٗ ٔزحّ ٝعٌٝبْ را در ثزٔیٌیزدٌ .بْ ٘خغت «تٟی ٚ ٝتذٚیٗ راٞجزدٞبی
فزٍٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی»ٌ ،بْ د« ْٚثز٘بٔ ٝفزًٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی اعتبداٖ» ٌ ٚبْ ع« ْٛثز٘بٔ ٝفزًٙٞپذیزی
دا٘ؾٍبٞی دا٘ؾدٛیبٖ» ٘بٌْذاری ؽذ.
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜپب٘شدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
اػتبد ػبهل هْوی دس ایجبد ؿبیؼتگیّب دس داًـجَیبى اػت .خَد اػتبداى ثبیذ سفتبس آکبدهیک داؿتِ
ثبؿٌذ ،سفتبس ٍ گفتبس هٌبػت داؿتِ ثبؿٌذ [فشٌّگپزیشی داًـگبّی اػتبداى] .اػتبد ثبیذ ػبهل ثِ ػول ثبؿذ
چَى الگَی هْوی ثشای داًـجَیبى اػت [اػتبداى ثِػٌَاى الگَی سفتبسی].
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آٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی» اختقبؿ یبفت .ایٗ ٔزحّ ٝدرثزٌیز٘ذ ٜدٌ ٚبْ اعت؛ ٌبْ ٘خغت «تغییز دیذٌبٜ

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی121 /...
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبرٞ ٜدذٌ( ٜزٔ ٜٚذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ آٔٛسػ فبِی) ٘یش ٔقتمذ ثٛد:
هختلف ثِگًَِای ؿبیؼتِ سفتبس کٌذ  ...فضبی داًـگبُ ،هؼوبسی داًـگبُ ثبیذ یک فضبی ًوبدیي ثبؿذ
[تَجِ ثِ هؼوبسی ٍ فضبی ًوبدیي داًـگبُ] ،فضبیی کِ دس آى اػغَسُّبی ّش سؿتِ هؼشفی ؿًَذ [هؼشفی
اػغَسُّبی ّش سؿتِ دس فضبی ًوبدیي داًـگبُ].
ساّجشدّب
ٔٙؾٛر اس راٞجزدٞب ،راٜٞبی پیبدٜعبسی  ٚاعتمزار پذیذٔ ٜزوشی تحت ؽزایظ ٔٛرد٘ؾز اعت  ٚاسآ٘دبییوٝ
افّیتزیٗ ثخؼ اٍِ ٛرا ثٙٔٝؾٛر تحمك اٞذاف ٔٛرد٘ؾز در ثزٔیٌیزد ٌغتزدٜتز اس ثخؼٞبی دیٍز اعت .در
ایٗ پضٞٚؼ پٙح ٔمٔ ِٝٛحٛری ثٝفٛٙاٖ راٞجزد ؽٙبعبیی ؽذ و ٝفجبرتا٘ذ اس «ؽٙبعبیی ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘،»ٝ
«عزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی»« ،وبرثغت ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی»« ،ارسؽیبثی» « ٚثبسٍ٘زی  ٚافالح ثز٘بٔٝ
آٔٛسؽی».در ادأ ٝث ٝتٛضیح ٞز یه اس ایٗ ٔزاحّپزداختٝؽذ ٜاعت.
هشحلِ چْبسم الگَ :ؿٌبػبیی ؿبیؼتگیّبی ػِگبًِ (ؿٌبختی ،اجتوبػی ،ػبعفی)
چٟبرٔیٗ وذ ٔحٛری ؽٙبعبییؽذ ٜدر اٍِٛی ٔٛرد٘ؾز  ٚیب چٟبرٔیٗ ٔزحّ ٝاٍِ« ،ٛؽٙبعبیی ؽبیغتٍیٞبی
عٌٝب٘٘ »ٝبٌْذاری ؽذ .در ایٗ ٔزحّ ٝؽبیغتٍیٞبی ٔٛرد٘ؾز ث ٝتفىیه رؽت ٚ ٝدٚر ٜتحقیّی ؽٙبعبیی ٚ
دعتٝثٙذی ؽذٔ ٚ ٜجٙبی تذٚیٗ اٞذاف آٔٛسؽی لزار ٔیٌیز٘ذ .ایٗ ٔزحّ ٝؽبُٔ عٌٝبْ اعتٌ .بْ ٘خغت
«تقییٗ ٔؤِفٞٝبی ؽبیغتٍیٞب»ٌ ،بْ د« ْٚدعتٝثٙذی ؽبیغتٍیٞب» ٌ ٚبْ ع« ْٛعغحثٙذی ؽبیغتٍیٞب» اعت.
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبرٌ( ٝ٘ ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
دس هشحلِ اٍل ثبیذ ؿبیؼتگیّبی هَسدًیبص ثشای هقبعغ تحلیلی سا هـخق کٌیذ [ؿٌبػبیی ؿبیؼتگیّب ثش
اػبع دٍسُ تحلیلی] ...یک هشحلِ ّن دػتِثٌذی ؿبیؼتگیّب [دػتِثٌذی ؿبیؼتگیّب] ٍ ػغحثٌذی آىّب
اػت [ػغحثٌذی ؿبیؼتگیّب] ...ثؼذ هتخللبى ّش سؿتِ ثبیذ ثش اػبع الگَ دس حَصُّبی تخللی
خَدؿبى ؿبیؼتگیّب سا احلب کٌذ [ؿٌبػبیی ؿبیؼتگیّب ثش اػبع سؿتِ تحلیلی].
هشحلِ پٌجن الگَ :عشاحی ثشًبهِ آهَصؿی هجتٌی ثش ؿبیؼتگی
ٔزحّ ٝپٙدٓ اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذٔ ،ٜزثٛط ث« ٝعزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی» اعت و ٝچٟبر
ٌبْ را در ثزٔیٌیزد و ٝث ٝتزتیت فجبرتا٘ذ اس «تقزیف اٞذاف آٔٛسؽی»« ،تقییٗ  ٚتٟیٔ ٝحتٛا»« ،تقییٗ
فقبِیتٞبی آٔٛسؽی» « ٚپیؼٍ٘زی  ٚپؾتیجب٘ی».
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ثبیذ ؿْشًٍذ داًـگبّی تشثیت کٌین [تشثیت ؿْشًٍذ داًـگبّی] عَسی کِ ثبػث ؿَد داًـجَ دس اثؼبد
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ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜیبسدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
الجتِ دس عشاحی ایي ثشًبهِ تَاًوٌذیّب یب ّوبى ؿبیؼتگیّبی هَسدًظشم سا هیگٌجبًن [عشاحی ثشًبهِ
آهَصؿی ثش اػبع ؿبیؼتگیّب] .ثشای هثبل دس اًتخبة ًَع هحتَا هغبلجی سا دس ًظش هیگیشم کِ ثش اػبع آى
ثتَاًن دس صهیٌِّبی هَسدًظش دس داًـجَ تَاًبیی ایجبد کٌن [تؼییي ٍ تْیِ هحتَا].
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜپب٘شدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) ٘یش درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
اّذاف سا ثبیذ ثؼذ اص تؼییي ؿبیؼتگی ّب تذٍیي کٌین [تؼشیف اّذاف آهَصؿی] ...آًچِ هْن اػت ایي اػت
کِ پیؾ اص اجشا ثِ هٌبثغ حوبیتکٌٌذُ فکش کٌین تب ثتَاًین فشایٌذ اجشا سا هذیشیت کشدُ ٍ آى سا دس هؼیش
دسػت ّذایت کٌین [هذیشیت ٍ پـتیجبًی]ثشای ایي هٌظَس ثِ حوبیت داًـگبُ ٍ ثشخی ػبصهبىّب ًیبص داسین.
هشحلِ ؿـن الگَ :کبسثؼت ثشًبهِ آهَصؿی
در ٔزحّ ٝؽؾٓ یب «وبرثغت ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی» ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی عزاحیؽذ ٜدر ٔزحّ ٝپیؾیٗ ث ٝاخزا درٔیآیذ وٝ
اِجت ٝخٛد ؽبُٔ دٌ ٚبْ اعت؛ «فقبِیتٞبی پیؼ اس تذریظ»« ،تذریظ  ٚاعتفبد ٜاس راٞجزدٞبی آٔٛسؽی».
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜیه (ٌز ٜٚخجزٌبٖ فّٕی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
حتوبً اػتبد ثبیذ دس جلؼِ اٍل یک هؼشفی کبهل اص خَدؽ داؿتِ ثبؿذ هثالً دس هَسد ػبثقِ تحلیلی ٍ
ؿغلی تب ثتَاًذ یک ساثغِ اٍلیِ ثب ثچِّب ثشقشاس کٌذ [ثشقشاسی ساثغِ اٍلیِ اػتبد ثب داًـجَیبى] .هي خَدم ایي
کبس سا اًجبم هیدّن .ثؼذ اص ثچِّب هیخَاّن خَدؿبى سا هؼشفی کٌٌذ ٍ تجبسثـبى یب ٍضؼیتـبى سا ثگَیٌذ؛
ایي آؿٌبییّبی اٍلیِ صهیٌِای هیؿَد ثشای ساثغِ ػبعفی ثیي خَد ثچِّب [ثشقشاسی ساثغِ ػبعفی ثیي
داًـجَیبى]  ...ثؼذاصایي ًَثت ثِ اجشای ثشًبهِ آهَصؿی هیسػذ [اجشای ثشًبهِ آهَصؿی] کِ ػٌلش اكلی
آى سٍؽ تذسیغ اػت [تؼییي سٍؽ تذسیغ] ٍ الجتِ اقذاهبتی ّن پیؾ اص تذسیغ ثبیذ اًجبم ؿًَذ [تؼییي
فؼبلیتّبی پیؾ اص تذسیغ].
هشحلِ ّفتن الگَ :اسصؿیبثی
در ٔزحّٞ ٝفتٓ ثٝفٛٙاٖ ثخؾی اس راٞجزدٞبی اٍِ ٛث« ٝارسؽیبثی» پزداختٔ ٝیؽٛد .در ایٗ ٔزحّ ٝثب اعتفبد ٜاس
اثشارٞبی ٔٙبعت ،اعتبد ،دا٘ؾدٛیبٖ  ٚثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٔٛرد ارسیبثی لزار ٔیٌیز٘ذ؛ثٙبثزایٗ ایٗ ٔزحّ ٝؽبُٔ چٟبر
ٌبْ اعت و ٝفجبرتا٘ذ اس «تٟی ٝاثشار ارسؽیبثی»« ،ارسؽیبثی اس ٔیشاٖ دعتیبثی ث ٝؽبیغتٍیٞب»« ،ارسؽیبثی اس اعتبد»
« ٚارسؽیبثی اس فزایٙذ آٔٛسػ».
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هي ثب ثشسػی اعالػبتی کِ اص یبدگیشًذگبى ثِ دػت آٍسدُام ،ثشًبهِ هیػبصم [عشاحی ثشًبهِ آهَصؿی] ٍ

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی123 /...
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜدٚاسدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
یک ثخؾ اص آى اسصیبثی فشد اص خَدؽ اػت [خَداسصیبثی] یکی ّن اػضبی گشٍُ ٍ ثقیِ افشادی کِ دس
عَل دٍسُ ثب داًـجَی هَسدًظش دس تؼبهل ّؼتٌذ؛ آىّب ّن هیتَاًٌذ دس اسصیبثی فشد ًقؾ داؿتِ ثبؿٌذ
[اسصؿیبثی تَػظ ّوتبیبى].
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜپب٘شدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) ٘یش درایٗثبرٔ ٜقتمذ اعت:
ثِ ًظشم الگَی آهَصؿی ثذٍى اسصؿیبثی اكالً َّیت ًذاسد [اسصؿیبثی اص الگَی آهَصؿی] چَى اسصؿیبثی
هـخق هیکٌذ کِ تب چِ هیضاى اّذاف هَسدًظشتحققیبفتِ اػت ...الجتِ کِ ایي اسصؿیبثی ثبیذ دس هَسد
اػتبد ثبؿذ [اسصؿیبثی اص اػتبد] ،اص داًـجَ ّن ثبؿذ [اسصؿیبثی اص داًـجَیبى] کِ هیتَاًذ ثِ اؿکبل
هختلف كَست گیشد هثالً اسصؿیبثی ّوتبیبى [اسصؿیبثی ّوتبیبى] یب دس هَسد اػتبداى اسصؿیبثی ّوکبساى
هیتَاًذ کوککٌٌذُ ثبؿذ [اسصؿیبثی تَػظ ّوکبساى].
هشحلِ ّـتن الگَ :ثبصًگشی ٍ اكالح ثشًبهِ آهَصؿی
پظ اس اخزای ثز٘بٔ ٝافّی  ٚارسؽیبثی فزایٙذی ٘ٛثت ث« ٝثبسٍ٘زی  ٚافالح ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی» ٔیرعذ ؤ ٝزحّٝ
ٞؾتٓ اٍِٛی عزاحیؽذ ٜاعتٞ .ذف ایٗ ٔزحّ ،ٝافالح ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ثز اعبط ثبسخٛردٞبی حبفُ اس
ارسؽیبثی فزایٙذی  ٚعزاحی ثز٘بٔ ٝتزٔیٕی اعت؛ثٙبثزایٗ ایٗ ٔزحّ ٝدٌ ٚبْ را در ثز ٔی ٌیزدٌ .بْ ٘خغت
«ثزرعی  ٚتحّیُ ثبسخٛردٞب» ٌ ٚبْ د« ْٚعزاحی ثز٘بٔ ٝتزٔیٕی».
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜعیشدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
ثبیذ فشایٌذ اجشا سا ّوبسصؿیبثی کٌیذ تب ثذاًیذ کبسّب چغَس پیؾ سفتِاًذ[اسصؿیبثی فشایٌذی]؛ ثؼذ ثجیٌیذ چِ
ثبصخَسدّبیی دسیبفت هیکٌیذ .هْن ایي اػت کِ ثش اػبع ثبصخَسدّبی حبكلؿذُ سًٍذ آهَصؿی سا اداهِ
دّیذ [ثشسػی ثبصخَسدّبی حبكل اص اسصؿیبثی فشایٌذی] ...ثؼذ الصم اػت ثِ عشاحی ثشًبهِ اكالحی
ثپشداصیذ [عشاحی ثشًبهِ تشهیوی].
پیبهذّب
تٕبٔی الذأبت  ٚراٞجزدٞبیی و ٝثٙٔٝؾٛر ایدبد  ٚتٛعق ٝپذیذٔ ٜزوشی فٛرت ٔیٌیزد ،دارای ٘تبیدی اعت وٝ
ث ٝآٖٞب ٔمِٞٝٛبی پیبٔذی اعالق ٔیؽٛد .در ایٗ پضٞٚؼ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثز اعبط ٞذف پضٞٚؼ اس لجُ ٘یش
پیؼثیٙی ٔیؽذ ،اثقبد ٔختّف ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘ ٝثٝفٛٙاٖ «پیبٔذ» ؽٙبخت ٝؽذ٘ذ.
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هشحلِ آخش هشحلِ اسصؿیبثی اػت [اسصؿیبثی] چٌذ هذل اسصیبثی هیتَاًین داؿتِ ثبؿین [اسصؿیبثی چٌذگبًِ].
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هشحلِ ًْن الگَ :دػتیبثی ثِ ؿبیؼتگیّبی ؿٌبختی ،اجتوبػی ٍ ػبعفی
خٛاٞذ ؽذ  ٚآٖ «دعتیبثی ث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی» اعت .اٌزچٔ ٝؤِفٞٝبی سیزٔدٕٛفٝ
ایٗ ؽبیغتٍیٞب ثز اعبط رؽت ٚ ٝدٚر ٜتحقیّی ٔ ٚتٙبعت ثب اٞذاف آٔٛسؽی تقییٗؽذ ٜدر ٔزحّ ٝپٙدٓ اٍِٛ
ثزای دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٞٝب  ٚدٚرٜٞبی ٔختّفٔ ،تفبٚت خٛاٞذ ثٛد.
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبر ٜدٚاسدٌ( ٜز ٜٚعزاحبٖ آٔٛسؽی) درایٗثبرٔ ٜقتمذ ثٛد:
ثبیذ ًگشؽ داًـجَیبى سا تغییش دّین [تغییش ًگشؽ داًـجَیبى]ّ .وِ یبدگیشًذگبى ٍقتی ٍاسد آهَصؽ ػبلی
هیؿًَذ ،چبسچَةّبیی دس رٌّـبى ّؼت کِ ثبیذ ؿکؼتِ ؿَد تب صهیٌِ خالقیت دس رّي آىّب ایجبد ؿَد
[پشٍسؽ خالقیت]  ...دس آهَصؽ ػبلی اًتظبس داسین کِ فشد داًـجَ ثبؿذ؛ یؼٌیفقظ ثِ اعالػبتی کِ ثِ اٍ
دادُ هیؿَد ثؼٌذُ ًکٌذ ٍ حتی آىّب سا ثِ چبلؾ ثکـذ [پشٍسؽ تفکش اًتقبدی].
ٔقبحجٝؽ٘ٛذ ٜؽٕبرٞ ٜفذٌ( ٜزٔ ٜٚذیزاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ آٔٛسػ فبِی) ٘یش ٔقتمذ ثٛد:
ثِ ًظش هي هْبستّبی اجتوبػی ٍ ػبعفی الصهِ هَفقیت ّش داًـجَیی اػت [ؿبیؼتگیّبی اجتوبػی ٍ
ػبعفی] ٍ الجتِ کِ ثبیذ ثشای آى ثشًبهِ داؿت .ثبیذ هحیظ آهَصؿی ثِگًَِای ثبؿذ کِ اهکبى ایجبد ایي
هْبستّب دس داًـجَیبى فشاّن ؿَد [ثشًبهِسیضی ثشای دػتیبثی ثِ ؿبیؼتگیّب] ...ایي ؿبیؼتگیّب ثیؾ اص
ّش چیض ثبیذ دس سفتبس ٍ ًگشؽ داًـجَیبى اًؼکبع یبثذ [دػتیبثی ثِ ؿبیؼتگیّب].
اػتجبس یبثی الگَی عشاحیؿذُ
ثٙٔٝؾٛر ثزرعی افتجبر اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذ ٜثب تىٙیه دِفی٘ ،خغت پزعؾٙبٔٔ ٝحمكعبخت ٝتٟی ٝؽذ .ایٗ
پزعؾٙبٔ ٝثز اعبط ٔزاحُ ٌ ٚبْٞبی اٍِٛی آٔٛسؽی ٔ ٚمیبط پٙحدرخٝای ِیىزت عبخت ٝؽذ؛ ث ٝایٗ فٛرت
ؤ ٝزاحُ اٍِٛی آٔٛسؽی ثٝفٛٙاٖ اثقبد پزعؾٙبٌٔ ٚ ٝبْٞبی ٞز ٔزحّ ٝثٝفٛٙاٖ ٌٛیٞٝب در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ٘ذ ٚ
اس پبعخدٙٞذٌبٖ خٛاعت ٝؽذ ٔیشاٖ ٔٛافمت خٛد را ثب ٞز یه اس ٌٛیٞٝبی ٔغزحؽذ ٜرٚی عیف پٙحدرخٝای
ِیىزت (اس ثغیبر سیبد تب ثغیبر وٓ) ثجت وٙٙذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛؽزوتوٙٙذ ٜدر ایٗ ثخؼ اس پضٞٚؼ٘ 15 ،فز اس خجزٌبٖ  ٚفبحت٘ؾزاٖ در سٔی ٝٙآٔٛسػ  ٚعزاحی
آٔٛسؽی ثٛد٘ذ و ٝثزخی اس آٖٞب در ٔزحّٔ ٝقبحج٘ ٝیش ثٝفٛٙاٖ ٔؾبروتوٙٙذ ٜدر پضٞٚؼ حضٛر داؽتٙذ.
ٕٞچٙیٗ اسآ٘دبییو ٝثٟتز اعت ٌز ٜٚپبعخدٙٞذ٘ ،ٜب ٍٕٗٞثبؽٙذ  ٚدر ٔزحّٔ ٝقبحج ٝاس عٌ ٝز ٜٚخجزٌبٖ
فّٕی ،عزاحبٖ آٔٛسؽی ٔ ٚذیزاٖ  ٚثز٘بٔ ٝریشاٖ آٔٛسؽی اعتفبد ٜؽذ؛ در ایٗ ٔزحّ٘ ٝیش پزعؾٙبٔٞٝب ثٌٝ٘ٛٝای
تٛسیـ ؽذ و ٝاس ٞز عٌ ٝز ٜٚدر ٘ؾزعٙدی ؽزوت داؽت ٝثبؽٙذ.
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در آخزیٗ ٔزحّ ٝاٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذ ،ٜپیبٔذٞبی عزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی  ٚاخزای ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٕ٘بیبٖ

عزاحی اٍِٛی آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی125 /...
پظ اس ٌزدآٚری دادٜٞب اس آسٔ ٖٛدٚخّٕٝای ثزای تحّیُ دادٜٞب  ٚتقییٗ افتجبر اٍِٛی عزاحیؽذ ٜاعتفبد ٜؽذ.
تٛسیـ خبٔقٔ ٝؾخـ ٘جبؽذٔ ،ؾبٞذات ثٝفٛرتذٚحبِتی (تأییذ/رد) ثبؽٙذ ٘ ٚیش ٔؾبٞذات اس یىذیٍز ٔغتمُ
ثبؽٙذ یقٙی پبعخ یه ٕ٘ ٝ٘ٛثز پبعخ ٕ٘ ٝ٘ٛدیٍز تأثیزٌذار ٘جبؽذ (.)1394 ،ٗٔٛٞ
ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمیبط ٔٛرداعتفبد ٜدر پزعؾٙبٔ ٝیه ٔمیبط پٙحدرخٝای ثب عیف ِیىزت (ثغیبر سیبد; ،5
سیبد; ٔ ،4تٛعظ;  ،3وٓ;  ،2خیّی وٓ;  )1ثٛد؛ ِذا ٘مغ 3 ٝثٝفٛٙاٖ ٔیبٍ٘یٗ پبعخٞب لزار ٌزفت .در ایٗ حبِت
دٔ ٚحذٚد ٜتأییذ (ثبالی ٔیبٍ٘یٗ)  ٚرد (پبییٗ ٔیبٍ٘یٗ) در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ ٔ ٚدٕٛؿ پبعخٞبیی و ٝثبالتز اس
ٔیبٍ٘یٗ ثٛد٘ذ ثٝفٛٙاٖ حبِت تأییذ ٔ ٚدٕٛؿ پبعخٞبیی ؤ ٝغبٚی یب پبییٗتز اس ٔیبٍ٘یٗ ثٛد٘ذ ثٝفٛٙاٖ حبِت
رد تقزیف ؽذ٘ذ .فزاٚا٘ی پبعخٞب در ایٗ د ٚحبِت در خذ٘ 2 َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت.
جذٍل  :2آصهَى دٍجولِای ثشای اػتجبسیبثی الگَی آهَصؿی عشاحیؿذُ
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آسٔ ٖٛدٚخّٕٝای یىی اس آسٖٔٞٛبی ٘بپبرأتزیه ثزای دادٜٞبی اعٕی اعت  ٚسٔب٘ی اس آٖ اعتفبدٔ ٜیؽٛد وٝ
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ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدر خذ َٚفٛق ٔؾبٞذٔ ٜیؽٛد ٘تید ٝآسٔ ٖٛدٚخّٕٝای ثزای تٕبٔی اثقبد ٌٛ ٚیٞبی پزعؾٙبٔٝ
(ٔزاحُ ٌ ٚبْٞبی اٍِٛی آٔٛسؽی) ٔقٙبدار ثٛد ( ٚ )P>0/05ایٗ ٘ؾبٖدٙٞذ ٜتأییذ رٚایی ٞز یه اس ٌٛیٞٝب ٚ
٘یش وُ اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحی ؽذ ٜاعت.
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ثحث ٍ ًتیجِگیشی
فّ ْٛدیٍز دارد؛ ثٌٝ٘ٛٝای و ٝحتی در حٛسٜٞبی فٙقت ،تدبرت ،پشؽىی ٔ ٚب٘ٙذ آٖو ٝث٘ ٝؾز ثیارتجبط ثب
فّ ْٛا٘غب٘ی ٞغتٙذ ٘یش ٚرٚد پیذا وزد ٜاعت .افشایؼ رٚسافشٔ ٖٚغبِقبت  ٚپضٞٚؼٞبی ثیٗرؽتٝای و ٝثخؼ
ثشرٌی اس آٖٞب در حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی ریؾ ٝدار٘ذ ٔقذالی اس ایٗ ٌغتزدٌی پیؼر٘ٚذ ٜاعت .اسایٗر ٚث٘ ٝؾز
ٔی رعذ ٍ٘ب ٜخذی ٘غجت ث ٝفّ ْٛا٘غب٘ی  ٚدرن خبیٍبٛٔ ٚ ٜلقیت آٖ ،را ٜرعیذٖ ث ٝپیؾزفت را ٕٛٞار وزدٚ ٜ
دررعیذ٘ىؾٛر ث ٝتٛعق ٝپبیذار ٘مؼ ٕٟٔی خٛاٞذ داؽت؛ ایٗ ٔغئّ ٝدر وؾٛر درحبَتٛعقٝای ٔب٘ٙذ ایزاٖ
إٞیت ثیؾتزی دارد.
ایٗ در حبِی اعت و ٝدا٘ؾٍبٜٞبی ٔب در سٔی ٝٙآٔٛسػ  ٚپضٞٚؼ فّ ْٛا٘غب٘ی وبعتیٞبی فزاٚا٘ی دار٘ذ  ٚدر
سٔی ٝٙتِٛیذات فّٕی در ٔمبیغ ٝثب عبیز وؾٛرٞبی خٟبٖ رتجٞٝبی پبییٙی را ث ٝخٛد اختقبؿ دادٜا٘ذ.
اسآ٘دبییو ٝفبُٔ افّی در آٔٛسػ  ٚپضٞٚؼ ٞز حٛسٜای٘ ،یزٚی ا٘غب٘ی ٔتخقـ در آٖ حٛس ٜاعت؛ در فّْٛ
ا٘غب٘ی ٘یش ضقف فبّٔیت ا٘غب٘ی ٘ ٚبوبرآٔذی ٘یزٚی ٔتخقـ در ایٗ سٔی ٝٙرا ٔیتٛاٖ فّت افّی رؽذ٘یبفتٍی
ایٗ دعت ٝاس فّ ْٛدا٘غت .پزٚرػ ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٘یش ثیؼ اس ٞز چیش ٘یبس ث ٝآٔٛسػ اثزثخؼ دارد؛ آٔٛسؽی وٝ
ثز٘بٔٝریشیؽذٞ ٚ ٜذفٕٙذ ثبؽذ  ٚثب ٍ٘ب ٜث ٝآیٙذٔ ،ٜحٛر فقبِیتٞبی آٔٛسؽی  ٚیبدٌیزی خٛد را ؽبیغتٝعبالری
 ٚؽبیغت ٝپزٚری لزار دٞذ.
آٔٛسػ اثزثخؼ ٔب٘ٙذ ٞز فقبِیت ٞذفٕٙذ دیٍز٘ ،یبس ث ٝعزح ٘ ٚمؾ ٝدارد و ٝثب فٛٙاٖ اٍِٛی آٔٛسؽی ؽٙبختٝ
ٔیؽٛد .اٍِٞٛبی آٔٛسؽی ٘یش ثز پبی ٝپضٞٚؼ  ٚثز ٔجٙبی رٚیىزد ٔقزفتؽٙبعب٘ ٝخبفی عزاحی ٔیؽ٘ٛذ.
پضٞٚؼ حبضز اس ٘ٛؿ پضٞٚؼٞبیی اعت و ٝثب ؽٙبعبیی وبعتیٞبی ٔٛخٛد در سٔی ٝٙآٔٛسػ فّ ْٛا٘غب٘ی  ٚثز
ٔجٙبی رٚیىزد عبس٘ذٌ ٜزایی اختٕبفی ث ٝعزاحی اٍِٛی آٔٛسؽی پزداخت ٚ ٝتٛعق ٝؽبیغتٍیٞبی دا٘ؾدٛیبٖ
فّ ْٛا٘غب٘ی را ٔذ٘ؾز لزار داد ٜاعت.
ؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی عٛ٘ ٝؿ ؽبیغتٍی ٞغتٙذ و ٝاٌزچ ٝثزای تزثیت یه ؽٟز٘ٚذ
دا٘ؾٍبٞی  ٚفزٞیخت ٝدر ٞز رؽت ٝتخققی ضزٚری ٞغتٙذ؛ ِیىٗ ثزای دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٞٝبی فّ ْٛا٘غب٘ی
إٞیت ثیؾتزی دار٘ذ .در حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝدِیُ ثحثثزاٍ٘یش ثٛدٖ ،ارسؽی ثٛدٖ ٚ ٚاثغت ٝث ٝفز ًٙٞثٛدٖ
ٔٛضٛفبت ا٘غب٘ی٘ ،یبس ث ٝتزثیت دا٘ؼآٔٛختٍب٘ی اعت و ٝفال ٜٚثز تٛإ٘ٙذ ثٛدٖ در سٔیٟٔ ٝٙبرتٞبی ؽٙبختی،
در ثقذ اختٕبفی  ٚفبعفی ٘یش تٛا٘بیی السْ را داؽت ٝثبؽٙذ تب ثٟتز ثتٛا٘ٙذ اس فٟذ٘ ٜمؼٞبی حزفٝای ٔزثٛط ثٝ
تخقـ خٛد ثزآیٙذ.
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فّ ْٛا٘غب٘ی ث ٝدِیُ ٔٛضٛفیت لزار دادٖ اثقبد ٔختّف ٚخٛدی ا٘غبٖ ،خبیٍبٚ ٜیض ٚ ٜپٟٙبی ٌغتزدٜای ثیٗ

 /128فقّٙبٔ ٝفّٕی پضٞٚؾی آٔٛسػ فبِی ایزاٖ* عبَ ٘ *ٟٓؽٕبر ٜا *َٚثٟبر 1396

اٍِٛی آٔٛسؽی عزاحیؽذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ و ٝثب رٚػ ویفی  ٚثب اثشار ٔقبحج ٝفٕیك عزاحی ؽذ ،اٍِٛیی
(سٔیٝٙعبسی فزایٙذ آٔٛسػ) ٔزثٛط ث ٝؽزایظ سٔیٝٙای اٍِ ٛاعت؛ ٔزحّ ٝد( ْٚتغییز رٚیىزد اس آٔٛسػ عٙتی
ث ٝآٔٛسػ ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی) ٔزثٛط ث ٝؽزایظ فّی اٍِ ٛاعت؛ ٔزحّ ٝع( ْٛدر٘ٚیعبسی فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی
ثزای عِٟٛت در تغییز رٚیىزد) ثٝفٛٙاٖ ؽزایظ ٔذاخٌّٝز اٍِ ٛدر ٘ؾز ٌزفت ٝؽذٔ .زاحُ چٟبرْ تب ٞؾتٓ
(ؽٙبعبیی ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘ ،ٝعزاحی ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٔجتٙی ثز ؽبیغتٍی ،وبرثغت ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ،ارسؽیبثی،
ثبسٍ٘زی  ٚافالح ثز٘بٔ )ٝراٞجزدٞب را ؽبُٔ ٔیؽ٘ٛذ ٔ ٚزحّ( ٟٓ٘ ٝدعتیبثی ث ٝؽبیغتٍیٞبی ؽٙبختی،
اختٕبفی  ٚفبعفی) ٘یش پیبٔذ اٍِٛی حبضز ٔحغٛة ٔیؽ٘ٛذ.
اسآ٘دبییو ٝاٍِٛی عزاحیؽذ ٜاس ٘ٛؿ اٍِٞٛبی عبس٘ذٌٜزایب٘ ٝاختٕبفی اعت ،ثب اٍِٞٛبی دیٍزی و ٝریؾ ٝدر
ایٗ رٚیىزد دار٘ذ ؽجبٞتٞبیی دارد .ثزخغتٝتزیٗ ؽجبٞت اٍِٛی حبضز ثب اٍِٞٛبی ٔٛخٛد در رٚػٞبی
تذریظ  ٚراٞجزدٞبی آٔٛسؽی اعت؛ ثٝعٛریو ٝدر ایٗ دعت ٝاس اٍِٞٛب اس رٚػٞبی آٔٛسؽی خٕـٌزایب٘،ٝ
ٔؾبروتی ٚ ٚاثغت ٝث ٝثبفت اختٕبفی اعتفبدٔ ٜیؽٛد .اِجت ٝاٍِٛی عزاحیؽذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ دٚ ٚخ ٝتٕبیش
افّی ٘یش ثب اٍِٞٛبی ٔٛخٛد دارد؛ اِٚیٗ تفبٚت ،تٛخ ٝث ٝتٛعق ٝؽبیغتٍیٞب اعت و ٝدر تٕبٔی ٔزاحُ ٌ ٚبْٞب
خٛدٕ٘بیی ٔیوٙذ  ٚخٙجٔ ٝحٛری دارد  ٚدٔٚیٗ تفبٚت ٘یش ٔزثٛط ث ٝفزًٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی ثٝفٛٙاٖ فبُٔ
ٔذاخٌّٝز در تٛعقٟٔ ٝبرتٞب  ٚؽبیغتٍیٞبی فزدی اعت و ٝخٛد تّٛیحبتی را در پی دارد.
فزًٙٞپذیزی دا٘ؾٍبٞی یب در٘ٚیعبسی فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی فبُٔ ٕٟٔی در ؽىُ دادٖ  ٚتٛعق ٝؽبیغتٍیٞبی
فزدی دا٘ؾدٛیبٖ اعت؛ سیزا ٞز دا٘ؾٍبٞی را ٔیتٛاٖ ٔیٙیبتٛر خبٔقٚ ٝالقی دا٘غت و ٝدر آٖ ٌزٞٚی اس افزاد
ثزای ٔذتی ٔؾخـ در وٙبر یىذیٍز س٘ذٌی دا٘ؾٍبٞی را تدزثٔ ٝیوٙٙذ  ٚایٗ س٘ذٌی ٔب٘ٙذ س٘ذٌی در خبٔقٝ
ٚالقی ارسػٞب ،آداةٚرع ٚ ْٛآییٗ  ٚدر یهوالْ فزٚ ًٙٞیض ٜخٛد را دارد .اسایٗر ٚالسْ اعت ؽزایغی فزآٞ
ؽٛد و ٝدا٘ؾٍبٞیبٖ ثٚٝیض ٜاعتبداٖ ثٝفٛٙاٖ ٟٔٓتزیٗ اٍِٛی ا٘غبٖ دا٘ؾٍبٞی  ٚدا٘ؾدٛیبٖ ثٝفٛٙاٖ
ؽىُپذیزتزیٗ ؽٟز٘ٚذاٖ دا٘ؾٍبٞی ،ایٗ فزٚ ًٙٞیض ٜرا در رفتبر ٍ٘ ٚزػ خٛد ٔٙقىظ ٕ٘بیٙذ.
ثب افشٚد ٜؽذٖ فٙقز فزًٙٞپذیزی ث ٝاٍِٛی آٔٛسؽی حبضز ،فال ٜٚثز اعتبداٖ ثٝفٛٙاٖ ٔدزیبٖ افّی اٍِٞٛبی
آٔٛسؽیٔ ،ذیزاٖ دا٘ؾٍبٞی در عغح ٌز ٜٚآٔٛسؽی ،دا٘ؾىذ ٚ ٜدا٘ؾٍب٘ ٜیش اس ٔخبعجبٖ ایٗ اٍِٞ ٛغتٙذ .درٚالـ
اٍِٛی عزاحیؽذ ٜاثشاری اعت ثزای ثز٘بٔٝریشی ٔذیزاٖ  ٚاعتبداٖ دا٘ؾٍبٞی در حٛس ٜفّ ْٛا٘غب٘ی تب ثب
ثٝوبرٌیزی آٖ ثتٛا٘ٙذ فزایٙذ  ٚفضبی آٔٛسؽی را ثٌٝ٘ٛٝایغبسٔبٖدٞی  ٚثز٘بٔٝریشی وٙٙذ و ٝتحمك
ؽبیغتٍیٞبی عٌٝب٘ ٝؽٙبختی ،اختٕبفی  ٚفبعفی را در دا٘ؾدٛیبٖ تغٟیُ ٕ٘بیذ.
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ؽبُٔ ٘ٔ ٝزحّ ٚ ٝثیغتٚدٌ ٚبْ اعت؛ ث ٝایٗ فٛرت وٞ ٝز ٔزحّ ٝچٙذیٗ ٌبْ را در ثزٔیٌیزدٔ.زحّ ٝاَٚ
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ثز اعبط ٘تبیح ثٝدعتآٔذ ٜاس پضٞٚؼ حبضز ثٔ ٝذیزاٖ ٌزٜٞٚبی آٔٛسؽیٔ ،ذیزاٖ دا٘ؾىذٜٞب  ٚدا٘ؾٍبٜٞبی
تغییز در رٚػٞبی آٔٛسؽی  ٚیبدٌیزی أىبٖ ؽبیغتٔ ٝحٛری  ٚؽبیغت ٝپزٚری را در آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی فّْٛ
ا٘غب٘ی فزا ٓٞآٚرد٘ذ؛ ٕٞچٙیٗ ثب تٛعق ٚ ٝتزٚیح فز ًٙٞدا٘ؾٍبٞی  ٚتأویذ ثز ا٘غبٖ دا٘ؾٍبٞی ثٛدٖ ثزای
اعتبداٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ فزایٙذ تٛعق ٝؽبیغتٍیٞبی فزدی را عِٟٛت ثخؾٙذ.
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