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   0 ىضيغی ىضيّد

 
 
 چکیذُ
ةؼٌػغ  اىػؼكزق ىِيحػؼیً اةػؽار  ف ؾنػؼ اظعؾػاو ك ارجتاظػاو ٌػاـ ىػیؾنؼی کَ در آف كؼار داریو ةا ؾٍّا از

ی امهی گؼكق ُاظنّص داٌكسّیاف یکی از َ ك ة اٌافزّ  اؿث جهفً ُيؼاقدؿحؼؿی ةَ اظعؾاو ك ارجتاظاو 

جّاٌػغ ةازٌيػای  ةؼرؿی جسارب زیـحَ ایً گؼكق از افؼاد زاىؿَ ىػی ُای ُيؼاق ُـحٍغ  جهفًاؿحفادق کٍٍغق از 

 ریػؽاف فؼٍُگػی ك جؼةیحػی كػؼار دُػغ  هَ ادػؼ گػػار را در اظحیػار ةؼٌاىػَجؼی از ٌضّق ىنؼؼ ایً كؿػی دكیق

ىحػغاكؿ  آٌِادر ىیاف ق از جهفً ُيؼاق ُـحٍغ کَ اؿحفادیی   ُا گؼكقداٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف ٌیؽ یکی از 

اؿػحفادق از  ایً ىلانَ جعش کؼدق اؿث ةَ جسؼةیاو زیـحَ داٌكػسّیاف داٌكػگاق فؼٍُگیػاف در ك رایر اؿث 

 ،پػژكُف آىػاریزاىؿػَ  ُػای کیفػی اؿػث  ركش پژكُف در ایً ىلانَ از ٌػّع ركش ةپؼدازد  جهفً ُيؼاق

داٌكػسّی  02 ةؼ اؿاس ىؿیار اقتاع ٌؼػؼی جضلیقُای  ك ٌيٌَّ ُـحٍغداٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف انتؼز 

ركش  ،ُػا ركایث ركش زيؽ آكری ایً داٌكگاق جؿییً قغٌغ دظحؼ ك پـؼ رقحَ ُای جاریط ك ؾهّـ ازحياؾی 

جسؼةیػاو زیـػحَ  زيػؽ آكریپػؾ از  ركایث پژكُػی ةػّدق اؿػث  ُا، ىناصتَ ركایی ك ركش جضهیم ركایث

از ةؼرؿػی  ىلّنَ ةٍغی ك ىضيّف ؿػازی پؼداظحػَ قػغ  ،کغگػاریةَ  ،جهفً ُيؼاقداٌكسّیاف از اؿحفادق از 

ُػای داٌكػسّیاف ةػؼ اؿػاس  اؿحعؼاج قغ ك جعش قغق اؿث ركایث امهی ىضيّف 5ىلّنَ ك  92 ،ُا ركایث

4 ىفیػغ ك ُػا امػهی اؿػحعؼاج قػغق از ركایػث پػٍر ىضػيّف ّف امهی اؿحعؼاج قغق جضهیم قّد پٍر ىضي

ةازٌيای جسؼةیػاو  جکٍّنّژی ضؼكری ارجتاظی، اصـاس دكگاٌَ، ؿؼگؼـ کٍٍغق، ُيؼاقِ ىعؼب،ىضؼ ك  ىغ،کارآ

 ُـحٍغ  جهفً ُيؼاقزیـحَ داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف انتؼز در اؿحفادق از 

 

  داٌكگاق فؼٍُگیاف ،جهفً ُيؼاق داٌكسّیاف، زیـحَ،  جسؼةَ 4کلیذیٍاشُ ّای 
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 . هقذه1ِ

 (9302)ىػ  نُّػاف، از دكرق ىؿامؼ ةَ ؾٍّاف ؾنؼ ارجتاظػاو ك دُکػغق زِػاٌی ك ارجتاظی ازحياؾیةؼظی از ىحفکؼاف 

ىؿامػؼ، رؿػاٌَ ُػا  دكرافدر  آكرٌػغ  ( ؿعً ةَ ىیاف ىػی9331)کاؿحهؽ،( ك زاىؿَ قتکَ ای9335)جافهؼ، ؾنؼ اظعؾاو

گـػحؼش كؿػایم ارجتػاط  ق ٌفػّ  ك اىػؼكز ةازی ىی کٍٍػغ  زيؿی ٌلف غیؼ كاةم اٌکاری را در جّنیغ ك ؾؼضَ اظعؾاو

ای از ىحفکػؼاف ازحيػاؾی از  ؿؼاؿؼ ىؼدـ زِاف ةاؾخ قغق کػَ ؾػغقزيؿی ك دؿحؼؿی ةَ اظعؾاو در زٌغگی ركزىؼق  

فادق از دؿحؼؿػی ةػَ ایٍحؼٌػث ك اؿػحاٌفسار اظعؾػاو، ( ؿعً ةگّیٍغ  9335)جافهؼ، اٌفسار اظعؾاو یا اٌلعب اظعؾاجی

 اظعؾػاو ك در ؾنػؼ» کٍٍغز زِاٌی ةَ ؾٍّاف زِاف ىسازی یاد اازحياؾی از ىحفکؼاف  ظیةؼفضای ىسازی ةاؾخ قغق 

ُای ازحيػاؾی ؾیٍػی در  کٍیو ك فؿانیث آف زٌغگی ىی ارجتاظاو از دك زِاف ىی جّاف ؿعً گفث زِاف كاكؿی کَ در

كؿث کَ ةػَ آف زِػاف كةؼآف زؼیاف دارد ك زِاف دكـ زِاٌی اؿث کَ اٌـاف ةا ؿؼزىیً ةی صغك ىؼز ك چٍغ فؼٍُگی ر

  (90549920)ؾاىهی،«قّد ىسازی گفحَ ىی
ُػای  ُػا ك ؿػت  ُػا، دیػغگاق ٌلف ةا جّنیغ ك ؾؼضَ انگُّا ، در دٌیای ىسازی ةؽارُا ك كؿایم ارجتاظی ك اظعؾاجیا

اٌػغ  ٌـػحَجّا ك اظعؾػاجی ایً كؿایم ارجتػاظی ؿازٌغ  ىٍحكؼ ىی دٌیای ىسازیُای ظامی از زیـحً را در  جؼةیحی قیّق

كؿػایم  ُا ك رظغادُای ىعحهػ  را ةػَ یکػغیگؼ ٌؽدیػ  ؿػازٌغ  ىؼزُای زغؼافیایی را در ُو ٌّردٌغ ك زّاىؽ، فؼٍُگ

ٌغ ةعػّری کػَ ةؼظػی از مػاصتٍؼؼاف از ا ز ةؿغ زىاف ك ُو از ةؿػغ ىکػاف قػغقؿازی زِاف ُو ا ارجتاظی ةاؾخ کّچ 

زاىؿَ قٍاس پـػث ىػغرف 9از ایً رك ةَ ٌؼؼ ژاف ةّدریار  (9911گّیٍغ)گیغٌؽ، لتاض ىکاٌی ك زىاٌی زّاىؽ ؿعً ىیاٌ

 )قغق ك در ؿعش زِاٌی ؾؼضػَ ىػی قػّد ُای زيؿی جّنیغ جّؿط رؿاٌَ در دٌیای ىسازی فؼاٌـّی كاكؿیث ازحياؾی

اىؼكزق ىؤؿـاو ؿعً پؼاکٍی ك مػاصتاف رؿػاٌَ ُػای زيؿػی ٌلػف ىِيػی را در جّنیػغ ك ىؿٍػا دار   (9932ةّدریار،

ةاكرُػای صػاکو صامػم » ةایغ ایً ؿػعً کػارؿ ىػارکؾ کػَدر دٌیای ىؿامؼ  گػرد دارٌغ  در زِاف ىیچَ ؿاظحً آٌ

مػّرو اٌتػّق از ؿػّی  ةاكرُای صػاکو جػا صػغكد زیػادی ةػَرا ایً چٍیً ةیاف داقث کَ  «ةاكرُای ظتلَ صاکو اؿث

م امػهی جػادیؼ گػػار ةػؼ زّاىػؽ از ؾّاىػیکی ةؼ ایً اؿاس  قٌّغ  ك پؼداظحَ قغق ك جّزیؽ ىی ُا ؿاظحَ ماصتاف رؿاٌَ

ُيػؼاق در ارجتاظػاو ازحيػاؾی ك جتػادؿ ُػای  جهفػً در ایً ىیاف ٌلف  ُای ظؼد ك کعف زيؿی ُـحٍغ رؿاٌَاىؼكزی 

در زّاىؽ اىػؼكزی  آفدر جّنیغ اظعؾاو ك جّزیؽ  را ُای ُيؼاق  ٌلف ةـؽایی جهفً  یاةغ ىیركز ةَ ركز افؽایف  اظعؾاو

 کٍٍغ   ةازی ىی

ظیهػی آؿػایی داقػحَ ك  جهفً ُيؼاق ةَ ىٍؽنَ  ی  رؿاٌَ ارجتػاظی رقػغ ةؼؽظی ؿَ دَُ اظیؼ  ٌیؽ زاىؿَ ایؼاٌی در    

ایً كؿػیهَ ارجتػاظی ةػَ  ةاقغ  جهفً ُيؼاقاىؼكزق کيحؼ کـی اؿث کَ فاكغ  كارد زٌغگی ركزىؼق ىؼدـ قغق اؿث ؿؼیؽ 

ىیهیػّف ٌّزػّاف ك  1ةػیف از  9932ؿؼقياری ؿاؿ  ةؼ اؿاس یکی از كؿایم ضؼكری ك صیاجی افؼاد جتغیم قغق اؿث 

صغاكم ةؼای یکتار در یکـاؿ  جهفً ُيؼاقاز ظؼیق كؿایم ارجتاظی ُيچّف  ؿاؿ 92جا  92زّاف ایؼاٌی در ةیً ؿانِای 

در  زیادی یافحَ اؿػث ؼیب ةَ یلیً جا ةَ اىؼكز ایً ىیؽاف افؽایف اٌغ کَ ةَ اصحياؿ ك سازی كارد قغقگػقحَ ةَ فضای ى

دٍُػغ  جكکیم ىػی ٌافاك زّ ٌافارا ٌّزّ جهفً ُيؼاقُيچّف  ُای زيؿی كحؼیً ىحلاضیاف اؿحفادق از رؿاٌَیً ىیاف ةیا

ىسػازی جّنیػغ ك ؾؼضػَ  دٌیػایك ایً گؼكق از زاىؿَ ةیف از ُؼ گؼكق دیگؼی جضث جادیؼ ىضحّاُػایی ُـػحٍغ کػَ در 

ُای فؼٍُگی ك كرزقی ةاؾخ قػغق ُػؼ ركزق ةػَ  ر ىضیطٌتّد جفؼیضاو ؿانو ك اىکاف گػراٌغف اككاو فؼاغث د قّد  ىی

اد ةَ ایٍحؼٌػث قٍاؿاف ازحياؾی از اؾحی ةَ مّرجی کَ ةؼظی از آؿیب قّد صضّر زاىؿَ زّاف در فضای ىسازی افؽكدق 

                                                             
1 -Jean Baudrillard 
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ُا ك کعُتؼداری ُای ىسازی ك فـػاد  ؿّءاؿحفادق ةیگاٌگی ازحياؾی، دكگاٌگی ك جؿارض ارزقی، ،ای ك ةازی ُای رایاٌَ

  (55249939)فاضهی،گّیٍغ ؿعً ىیظعكی ك فؼٍُگی ا

ككػؼ داٌكػسّیاف  ،ٍحؼٌث ك فضػای ىسػازی دؿحؼؿػی داردةَ ای جهفً ُيؼاقکَ از ظؼیق  ییُا گؼكقىِيحؼیً  یکی از   

 ُػای ؾضػّیث در قػتکَ ،ؿػؼگؼىی اٌحلػاؿ اظعؾػاو، كؼاری ارجتاظاو،ةؼای ةؼ افاٌایً گؼكق از زّ ُا ُـحٍغ  داٌكگاق

جهفػً کٍٍغ ك ةػَ ؾتػارو دیگػؼ  اؿحفادق ىی جهفً ُيؼاقی ىسازی ُيّارق از ُا آىّزشاظعع از ككایؽ ك صحی  ازحياؾی،

یػؽ ُيچػّف داٌكسّیاف داٌكػگاق فؼٍُگیػاف ٌ  ةَ یکی از ىهؽكىاو اؿاؿی ك صیاجی داٌكسّیاف جتغیم قغق اؿث ُيؼاق

اؿػث ك  جهفػً ُيػؼاقدر داٌكػگاق فؼٍُگیػاف فاكػغ کيحؼ داٌكسّیی  کٍٍغ  جهفً ُيؼاق اؿحفادق ىی ؿایؼ داٌكسّیاف از

داٌكػسّ  زاىؿػَ از ؿػّی جهفػً ُيػؼاقکػارةؼد  ةؼٌغ  ؿیهَ ارجتاظی ك اظعؾاجی ةِؼق ىیجلؼیتا ُيَ داٌكسّیاف از ایً ك

دُػای جؼةیحػی ك فؼٍُگػی ىؿهياف از ایً زِث اُيیث دارد کَ ایً ككؼ از داٌكسّیاف ُيّارق ىّرد جّزػَ ك جاکیػغ ٌِا

ایػً گػؼكق از داٌكػسّیاف  آىػّزشازحياؾی در جؼةیث ك  ،ُای ظاص فؼٍُگی ك ؿیاؿی از ایً رك صـاؿیث  رٌغكؼار دا

  كزّد دارد 

ةػغكف جّزػَ ةػَ ٌلػف ىؿهػو  آیٍػغ  ىػی ای ةَ قيار ك جؼةیث ُؼ زاىؿَ ىؿهياف یکی از ارکاف اؿاؿی در ٌؼاـ جؿهیو   

و ك جؼةیث ٌیػؽ ةػؼ ی جؿهیُا فاُيَ گفحي ّازَ ظّاُغ قغ ك پؼكرش ةا قکـث ى آىّزشگٌَّ ؿیاؿحگػاری در صّزق ُؼ

یکػی از  افاٌػدر جؼةیػث کّدکػاف ك ٌّزّ آٌِػاىؿهيػاف ك ٌلػف  یاددُی جّزَ دارٌػغ -فؼایٍغ یادگیؼیٌلف ىؿهياف در 

ةٍػاةؼایً جؼةیػث ىؿهػو ُيػّارق یکػی از ىّضػّؾاو ىِػو ك   هّـ جؼةیحی ك ىحعنناف جؼةیحی اؿػثىّضّؾاو اؿاؿی ؾ

اىؼكزق در زاىؿَ ىا داٌكگاق فؼٍُگیاف ةؿٍّاف ىحّنی امػهی جؼةیػث  یغ آ ؿیاؿحگػاراف جؼةیحی ةَ قيار ىی یاؿاؿی ةؼا

ةٍاةؼایً قیّق زیـث ركزىػؼق ك   (9932،اٌلعب فؼٍُگی ؾانی )قّرای ىغق اؿثهو در ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً ةَ قيار آىؿ

راف ك اکٍٍػغ ىػّرد جّزػَ ؿیاؿػحگػ ؼٍُگیاف جضنیم ىػیؾّاىم ك ٌِادُای جادیؼ گػار ةؼ داٌكسّیاٌی کَ در داٌكگاق ف

ی ةػغكف اظػعع ك قػٍاظث از زاىؿػَ آىّزقػٌِادُای فؼٍُگی جؼةیحی كؼار دارد  ُؼ گٌَّ ؿیاؿحگػاری ك ةؼٌاىَ ریؽی 

ی آىّزق فؼٍُگی ك ی چٍغاٌی ٌغاقحَ ةاقغ  ىغیؼافآىّزقجادیؼاو جؼةیحی ك کكیغق قّد ك  ُغؼ ىيکً اؿث ةَ ةیؼاَُ

چَ در زٌغگی داٌكسّ آٌك اظعع از  آقٍاییك اؿاجیغ  ایً داٌكگاق ةغكف  آىّزقیی ُا گؼكقفؼٍُگیاف ك ىغیؼاف  داٌكگاق

اؿػحفادق از  ی ىٍاؿتی ةؼای داٌكػسّ ىؿهيػاف داقػحَ ةاقػٍغ آىّزقك ظؼاصی جّاٌٍغ ةؼٌاىَ ریؽی  گػرد ٌيی ىؿهياف ىی

دؿحؼؿی ةَ ایٍحؼٌث ك  دارد  آٌافةؼ ىِيی ی آىّزقؼةیحی ك جّؿط داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف جادیؼاو ج جهفً ُيؼاق

گؼایكِا ك اؾياؿ ك رفحار داٌكسّ ىؿهياف داٌكگاق فؼٍُگیاف قتکَ ُای ازحياؾی ك فضای ىسازی ةؼ ٌگؼقِا،  صضّر در

فػً ُيػؼاق ةغیً جؼجیب جسؼةیاو زیـحَ داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف در اؿػحفادق از جه دارد  یجادیؼاو غیؼ كاةم اٌکار

را در اظحیار ؿیاؿػحگػاراف  جهفً ُيؼاقجّاٌغ اظعؾاو ارزقيٍغی از جسؼةیاو داٌكسّیاف جؼةیث ىؿهو در اؿحفادق از  ىی

جسؼةیػاو زیـػحَ  ىعانؿػَ ك ةؼرؿػیایً ىلانَ ةا ُػغؼ  ةٍاةؼایً ك ةؼٌاىَ ریؽاف ك فؿاالف صّزق جؿهیو ك جؼةیث كؼار دُغ 

جػّاف  ؿػّاؿ امػهی ایػً ىلانػَ را ىػی ةؼ ایً اؿاس اؿث  جهفً ُيؼاقاؿحفادق از در ؼٍُگیاف ىؿهياف داٌكگاق ف داٌكسّ

 چگٌَّ اؿث؟ جهفً ُيؼاق از اؿحفادق درزیـحَ داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف  ایٍگٌَّ ظؼاصی کؼد کَ  جسؼةیاو

 پیطیٌِ تحقیق. 1-1

در ایً ةعف ةػَ ةؼظػی  اٌساـ قغق اؿث ك جادیؼاو ازحياؾی آف جهفً ُيؼاق کارةؼد ُایی ةـیاری در ظنّص  پژكُف 

 ُا ةا ىلانَ صاضؼ جّضیش دادق ىی قّد  د ك جفاكو ایً پژكُفّپؼداظحَ ىی ق ُا ایً پژكُفاز 
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ؼاٌی ةػَ در ىلانَ ای ةا ؾٍّاف جهفً ُيؼاق ك کارکؼدُای آف ةؼای کاةؼاف ای (9939) زّادی یگاٌَ، کّدؼی ك ظیؼظّاق

ةَ كاؿػعَ ؿػیار ةػّدف ك  ،ؼاق ؾعكق ةؼ کارةؼدُایی ٌؼیؼ جـِیم ارجتاظاو ىیاف فؼدیجهفً ُي اٌغ4 رؿیغق ُای زیؼ یافحَ

یاف کارکؼدُایی چّف جاىیً اىٍیث، ىغ، ظّد اةؼازی، ُّیث، ُيػاٍُگی، ك ُيَ زىاٌی ك ُيَ ىکاٌی ةا پاؿعگّ ُيؼاُی

 ؼگؼىی را ٌیؽ ةَ ُيؼاق داقحَ اؿث ؿ

ای ةا ؾٍّاف کارةؼد جهفً ُيؼاق در ظػغىاو اظػعع رؿػاٌی ةػَ در ىلانَ  (9939ىضيغ اؿياؾیم ك زّالُی ؿاركی)

ٌِػا از كای ث ىؼازؿػَ ك اکذػؼ آدرمغ داٌكسّیاف ُؼ ركز ةَ ایٍحؼٌػ 00داٌكسّیاف پؽقکی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق اٌغ کَ 

صػغ  ةػَ اؿػحفادق از ظػغىاو جهفػً ُيػؼاق در داٌكسّیاف ىیؽاف گؼایف کٍٍغ  فای ةؼای اجناؿ ةَ ایٍحؼٌث اؿحفادق ىی

ةیكػحؼیً اؿػحفادق ؼاق در صغ ىحّؿط رك ةػَ ةػاال ةػّد  ىّزش اؿحفادق از ظغىاو جهفً ُيٌیاز ةَ آ ىحّؿط كؼار داقث 

کحاةعاٌػَ ایيیم ك جيایم داٌكسّیاف ةیكحؼ ةَ جيغیغ کحاةِای اىاٌث ةؼدق قغق ك زـحسّ در ىٍاةؽ  ،ةؼای فؼؿحادف پیاـ

  از ظؼیق جهفً ُيؼاق ةّد

لانَ ای جضث ؾٍّاف جادیؼ جهفً ُيؼاق ةؼ ةضؼاف ُّیث زّاٌاف ةَ ایً ٌحیسَ رؿػیغق اؿػث کػَ ةػا در ى (9932کيؼی)   

جّاف گفث ایً كؿیهَ ارجتػاظی دارای زٍتػَ ُػای جعؼیتػی ك یػا ؿػازٌغگی  جّزَ ةَ ةٍیاف ُای ارزقی جهفً ُيؼاق ىی

ؽاف غهتَ ك كركد اظعؾاو از ظؼیق ایػً ف ةَ ٌّؾی ةَ جادیؼ ىحلاةم ىیزاىؿَ اؿث کَ ىذتث ك ىٍفی ةّدف آ گٌّاگٌّی در

ةٍاةؼایً افؽایف کيی ایً كؿیهَ ارجتاظی ةغكف جّزَ ةَ پػیف زىیٍػَ ُػای فؼٍُگػی زاىؿػَ  اةؽار ارجتاط پیغا ىیکٍغ 

ُای فؼٍُگی ك ازحياؾی ةَ صـاب آیغ کَ ةَ ظّر ىـحلیو ك غیؼ ىـحلیو زٌػغگی  جّاٌغ ؿؼچكيَ ةـیاری از آؿیب ىی

 افؼاد را ىّرد جِغیغ كؼار ىی دُغ اىی قعنی ك ازحياؾی جي

یؼ جهفػً ُيػؼاق ةػؼ (در ىلانَ ای ةػا ؾٍػّاف ارزیػاةی جػاد9930ىعهق ك ىـؿّدی) ىضيغ نّ، ةاكیاٌی ىلغـ، قِتازی،    

ٌِا در ایً ىلانَ ٌحیسَ گؼفحَ اٌغ کَ ُؼ چٍػغ جهفػً كسّیاف در قِؼ یؽد پؼداظحَ اٌغ  آآىّزقی داٌ -ؾيهکؼد ازحياؾی

اقغ كنی فّایغ ك رفؽ ٌیازُای اؿث جادیؼ ىٍفی در زٌغگی زّاٌاف ك ٌّزّاٌاف ك ةَ كیژق داٌكسّیاف داقحَ ة ُيؼاق ىيکً

جّاٌغ در ظكٍّدی ك گؼایف ركز افؽكف ةَ ایً رؿاٌَ  ٌِا ىذم ٌؼـ افؽارُای درؿی ك آىّزقی ارجتاط ةا ظاٌّادق ُا ك   ىیآ

  ىّدؼ ةاقغ

ف در ىیػاف جِغیػغُا ك جتؿػاو زیـػحی آ ؛ً ُيػؼاقجهفػ ضػث ؾٍػّاف4ای ج در ىلانَ (9930ىضيغی ؿی  ك ؾارؼ)

جِغیغاو زغی ةؼای کارةؼاف كاةـحَ ةَ جهفً ُيؼاق در  ةا ةَ ایً ٌحایر رؿیغٌغ کَ اؿحفادق ىفؼط از جهفً ُيؼاق ،زّاٌاف

ىؿاقػؼو ك گػارد کَ ةاؾخ کػاُف  ؿیتِای ازحياؾی فؼاكاٌی ةؼ زای ىیؾعكق ةؼ ؾّارض زـياٌی، آ پی داقحَ اؿث ك

 اٌاف ىی قّد غفهث از ظاٌّادق ك اٌؽكای ؾاظفی در ىیاف زّ در ٌحیسَ از دؿث دادف دكؿحاف؛

اغهب جضلیلاجی کَ ةَ ةؼرؿی کارةؼد جهفً ُيؼاق ك جادیؼاو ازحياؾی آف پؼداظحَ اٌغ از ی  ركیکؼد آىاری ك کيػی  

كؿیؽ، گـحؼدق ك جؿيیو پػیؼ در اظحیػار ىضللػاف  ُایی یافحَُای آىاری ك کيی  در ىعانؿاو ظّد ةِؼق ةؼدق اٌغ پژكُف

ٌاکارآىػغی ك ٌػاجّاٌی ایػً  ،اىا ىِيحؼیً ٌلغی کَ ةَ ركیکؼدُای کيی ك آىاری كارد اؿثؾهّـ ازحياؾی كؼار ىی دُغ  

پػژكُف صاضػؼ  دارٌػغ پاؿعگّیاف از زٌغگی ازحياؾی  ك فؼدی ُا در جّمی  ؾيیق ك دكیق از جسؼةیاجی اؿث  پژكُف

 جسؼةیػاوةػَ جّمػیفی ؾيیػق از  یػافداٌكگاق فؼٍُگ ق اؿث ةا ىعانؿَ ك ةؼرؿی جسؼةیاو زیـحَ داٌكسّیافجعش کؼد

لیلاو پیكیً را ایً پژكُف ةؼظی از یافحَ ُا ك ٌحایر جض ای کَ داٌكسّیاف از کارةؼد جهفً ُيؼاق دارٌغ ةپؼدازد  ركزىؼق

 ٌيایغ  ٌِا را رد یا جکيیم ىیجاییغ ك ةؼظی از آ
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ىيکػً   آٌػافُػای  ، اصـاؿػاو ك ٌگػؼشجسؼةیػاواز قیّق زیـػث،  آقٍاییاظب ةغكف قٍاظث ك اظعع از زاىؿَ ىع

زاىؿػَ ُػغؼ در اظحیػار ىػا كػؼار ای از  ث قٍاظث ك اظعؾاو كؿیؽ ك گـحؼدقىيکً اؿ آىاریٌیـث  ركیکؼد کيی ك 

 كؼار دُػغ  فؼٍُگی ك جؼةیحی ار پژكُكگؼاف ك ةؼٌاىَ ریؽافدر اظحی آٌافجّاٌٍغ اظعؾاو دكیق ك ؾيیلی از  ٌيیاىا  ؛دٍُغ

از زاىؿَ ىعاظػب ك ىّضػّع جضلیػق  جّاٌغ قٍاظث ؾيیق ك دكیلی ُای کیفی ىی كشةؼای صم ایً ىـانَ اؿحفادق از ر

ىضلق کیفی ةَ دٌتاؿ پیف ةیٍی صّادث آیٍػغق ٌیـػث ةهکػَ چگػٌّگی فِػو زِػاف از ؿػّی  در اظحیار ىا كؼار دُغ 

ُای کـب اظػعع از زاىؿػَ ىعاظػب ةؼرؿػی جسؼةػَ  یکی از ركش(  9949935)ؾعاراف،اؿث ةؼای اك ارزقيٍغ ُا ؿّژق

کٍٍػغ  ُایی کَ ىعاظتیً از قیّق زٌغگی ك زیـث ظّد ةیػاف ىػی ةیاف جسؼةیاو زیـحَ ك ركایث اؿث  آٌافُای زیـحَ 

کٍغ ةػَ  ةؼ ایً اؿاس ایً ىلانَ جعش ىی ُغ ی كؼار دآىّزقجّاٌغ اظعؾاو ارزقيٍغی ةؼای ؿیاؿحگػاراف جؼةیحی ك  ىی

 ةپؼدازد   جهفً ُيؼاقةؼظی از جسؼةیاو زیـحَ داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف انتؼز در اؿحفادق از  9ةازٌيایی

اؿػث ك در ؿػعش جّمػی  ك جضهیػم ةػَ جسؼةیػاو  0ُای جضلیػق کیفػی ركش جضلیق در ایً پژكُف از ٌّع ركش     

اؿػث ك ركش  0اظعؾاو ركش ىنػاصتَ ركایػی آكری زيؽركش  پؼدازد  اق فؼٍُگیاف انتؼز ىیداٌكگداٌكسّیاف  9زیـحَ

اؿث  پژكُف ركایحی ی  ظؼح پژكُف کیفی اؿػث ك ُػغؼ پژكُكػگؼ جّمػی  زٌػغگی  5ركش جضهیم ركایث ،جضهیم

ری ك ةػَ قػیّق كآ فػؼاد را ةػَ مػّرو صکایػث گٌّػَ گػؼدةَ ایً كؿیهَ ىی جّاف پژكُف ركایی ی  فؼد یا ا  افؼاد اؿث

در ایػً قػیّق پػژكُف، پژكُكػگؼ از ظؼیػق   (9931ظٍیفػؼ،؛9935، گؽارش پژكُف را جػغكیً ٌيّد)ةازرگػاف،ركایحی

ىناصتَ ةا افؼاد ك ىؼازؿَ ةَ ىحً ىناصتَ ُا ك گؽارقػِای ىؼةّظػَ دادق ُػای الزـ را درةػارق ىؼاصػم زٌػغگی افػؼاد ك 

ىؿٍی ةیؼكف کكیغق ىػی  آٌِاُا را ةازٌيایی کؼدق ك از    ایً جسؼةَردق ك ُيچٍیً ٌلعَ ؾعكةَ دؿث آ آٌافجسؼةَ ُای 

ركد کَ پژكُكگؼ ةعّاُغ جسؼةَ ُای کـب قغق ی  فؼد یػا افػؼادی را  یً ایً ركش جضلیق ككحی ةَ کار ىیقّد  ةٍاةؼا

 .(0249935ةَ ىؿٍی ؿازی ةپؼدازد )ةازرگاف، آٌِادر ی  صیعَ ىؿیً ةازٌيایی کٍغ ك از 

در  ُػا ىػّرد جضهیػم ك جفـػیؼ كػؼار گیؼٌػغ  دادق ُا از ظؼیق ىناصتَ ركایی ةایـحی ایً ركایث ریزيؽ آكپؾ از 

کٍػغ جػا ةػَ  پژكُكگؼ در جضهیم ركایث جعش ىػی ُا ُغؼ ةیؼكف کكیغف ىضاىیً امهی ُؼ ركایث اؿث  جضهیم ركایث

ُػا یػا زػُّؼق  ةَ کٍَ ك ىؼکؽ ركایػثُا  ُای ىضافغ ك ىحؿغد ركایث ٌفّ  کٍغ ك ةا قکـث پّؿحَ ك الیَُا  ىغؽ ركایث

ةػَ ارائػَ گؽارقػی ركایحػی دؿػث ف ؼد یا گؼكق ك جيؼکؽ ةػؼ ركی آُای ىعحه  ی  ف دؿث ةیاةغ ك ةا ىعانؿَ ركایث آٌِا

ٌکحَ اؿاؿی در ٌگارش ك جسؽیَ ك جضهیػم یافحػَ ُػا در جضهیػم ركایػث زِػث دادف جضهیػم (  95149931ةؽٌغ)ظٍیفؼ،

ؿٍػی كمػّؿ ك صنػّؿ ةػَ جفـػیؼ ك ی  ُػا اؿػث ف ركایػثارائَ گؽارش ركایحی از ىاصنم آ یركایحِای ىعانؿَ قغق ةؼا

گیػؼی ةایـػحی ركایحػی زٌسیػؼ كار ارائػَ داد ك صحػی  ةٍاةؼایً در ٌحیسَ ُا اؿث  ای ػؼی  ك پٍِاف از ةعً ركایث ٌکحَ

) جضيیػػم ٌکٍػػیواالىکػػاف پایتٍػػغ ةػػَ امػػععصاو ك ىفػػاُیو ةػػَ کػػار رفحػػَ ةاقػػیو ك چیػػؽی را ةػػؼ ىػػحً گػػؽارش 

در ایً پژكُف ُيَ داٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف انتؼز ةّدق اؿث کَ  ىّرد ىعانؿَ آىاریزاىؿَ  (  90249931ظٍیفؼ،

 گیؼی ٌيٌَّاؿحؼاجژی  اٌحعاب قغٌغ داٌكگاق فؼٍُگیاف انتؼز از داٌكسّیاف  در دؿحؼس ُای ٌيٌَّةؼ اؿاس  گیؼی ٌيٌَّ
                                                             

1 - Represent 

2-Qualitative Research   

3 - Lived experiences 

4 - Narrative interview 

5  - Narrative analysis 
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گیؼی ٌؼؼی ؾتارو اؿث از فؼایٍػغ گػؼدآكری دادق  ٌيٌَّ ٌؼؼی مّرو گؼفحَ اؿث  گیؼی ٌيٌَّدر ایً پژكُف ةؼ پایَ 

کٍػغ  آكری ك کغ گػاری ك جضهیم ىی ةَ ظّر ُيؽىاف دادق ُایف را گؼد ُا ةؼای ٌؼؼیَ پؼدازی کَ از ایً ظؼیق جضهیهگؼ

از اٌسػا   (99249930فیهی ،ٌِا را کسا پیػغا کٍػغ)ایی را در ىؼصهَ ةؿغی گؼدآكری ك آُ گیؼد کَ چَ دادق ك جنيیو ىی

 گیؼی ٌيٌّػَجّاف ةغیً قکم اٌحعاب ٌيّد ةایـحی ىؿیاری ةؼای ىضغكد کػؼدف  کَ ةَ نضاظ ٌؼؼی ةی ٌِایث ٌيٌَّ ىی

  (99349930ةَ ٌلػم از فیهیػ ، کٍٍغ) را در ایً ةارق پیكٍِاد ىی «اقتاع ٌؼؼی» ؿؼی  قّد  گهیؽر ك اقحؼاكس ىؿیارج

ك افػؽكدف اظعؾػاو  گیؼی ٌيٌّػَُػای اؿػث   از گؼكق گیؼی ٌيٌَّاكری درةارق زىاف جّك  ىتٍای د ،اقتاع ٌؼؼی ىلّنَ

زغیغی ةَ دؿث ٌیایغ ٍُگاىی پایاف ىی یاةغ کَ اقتاع ٌؼؼی ی  ىلّنَ یا گؼكُی از ىلّنَ ُا صامم قّد  یؿٍی چیؽ 

داٌكػسّیاف داٌكػگاق ؼةیاو زیـحَ ةؼ ایً اؿاس جعش قغ جسُا ىٍسؼ قّد   آكری اظعؾاو ةَ جکؼار ىلّنَ ك اداىَ زيؽ

درةػارق  داٌكػسّیافركایػث از جسؼةػَ زیـػحَ  02پؾ از زيػؽ آكری   فؼٍُگیاف از کارةؼد جهفً ُيؼاق زيؽ آكری قّد

سّیاف از جسؼةیاو زیـحَ داٌكػاز  اداىَ زيؽ آكری ركایحِا اقتاع ٌؼؼی مّرو گؼفث  یؿٍی کارةؼد گّقی جهفً ُيؼاق،

ةػغیً  ىلّنَ یا ىفِّـ زغیغی ةَ ىلّنَ ُا ٌيی افؽكد  ك ةَ جکؼار ىلّنَ ُا ىٍسػؼ ىػی قػغ  ،کارةؼد گّقی جهفً ُيؼاق

 02ؿػغاد ك از ایػً ج قؿػاؿ ةػّد 02جػا  92گّیاف ةیً ؿً پاؿع ك زيؽ آكری اظعؾاو ىحّك  قغ  گیؼی ٌيٌَّجؼجیب 

ٌفػؼ رقػحَ جػاریط جضنػیم  90ی ك ٌفؼ در رقحَ ؾهّـ ازحياؾ 00 ،از ایً جؿغاد داٌكسّ ٌغ پـؼ اٌحعاب قغ 02دظحؼ ك 

اٌػغ  پػؾ از  ز اؿحفادق از جهفً ُيؼاق پؼداظحَُا ةَ ةیاف ظاظؼاو ك جسؼةیاو ظّد ا داٌكسّیاف در ایً ركایثکؼدٌغ   ىی

(  9930یهیػ ،؛ ف9935)ؾعػاراف، اكغاـ قغق اؿث 9ك جؿییً ىضاىیً 0ك ىلّنَ ةٍغی9کغگػاریُا ةَ  ركایث آكری زيؽ

 .از ایً جسؼةیاو ارائَ قغق اؿث ةؼ اؿاس ىضاىیً اؿحعؼاج قغق ییٌِایث گؽارقی ركا در

 تحلیل یافتِ ّاٍ  جوع آٍری. 2

ظّاؿحَ قغ کَ جسؼةیاو زیـحَ ظّدقاف را در كانب یػ  یػا دك  در دؿحؼس ُای ٌيٌَّ از ،دادق ُا آكری زيؽدر ةعف 

اصـاؿاو ظّدقػاف در اؿػحفادق از  ُا ك ٌگؼش ،ىكعنی جسؼةیاوداٌكسّیاف در ی  ىغو زىاف  مفضَ ركایث کٍٍغ 

ك پػاالیف  در دؿحؼس ُای ٌيٌَُّا از  ركایث آكری زيؽپؾ از  ةیاف ٌيّدٌغ ُای ٌّقحاری  را در كانب ىحً جهفً ُيؼاق

ةػؼای جّمػی   ُػای ظػّد در ركایػث ةَ ىفاُیو ك کهياجی کَ داٌكسّیاف 0کغُا پؼداظحَ قغ   ركایث کغگػاریةَ  آٌِا

جفکػؼاو  ای کَ داٌكػسّیاف ةػؼای جّمػی  اصـاؿػاو، ُؼ ىفِّـ ك کهيَ قغ  اظعؽ ىی ،ؼدق ةّدٌغةَ کار ة جهفً ُيؼاق

پایػاف  کَ در ُا در زغكنی کغگػاری ركایث ُایی کَ ةَ جهفً ُيؼاق داقحٍغ ةَ ؾٍّاف کغ جهلی قغ  ُا ك گؼایف ٌگؼش

در ىلّنَ ةٍػغی ُػغؼ ادغػاـ  َ قغ ةَ ىلّنَ ةٍغی کغُا پؼداظح کغگػاریپؾ از   جٍؼیو قغ اؿث قغقپیّؿث  ىلانَ

کؼدٌػغ ةػا  ك امععصاجی کَ ُيگی جلؼیتا ی  ىؿٍی را ةازٌيایی ىػی، ىفاُیو کهياو کغُای ُو ىؿٍی ك ىحؼادؼ اؿث 

داد  ای کػَ ةیكػحؼیً کػغُا را پّقػف ىػی از ىیاف کػغُا دق ىلّنػَ یکغیگؼ جؼکیب قغق ك در ی  ىلّنَ  ادغاـ قغٌغ 

 دكؿث ك ُيؼاق، كؿیهَ ارجتاظی، ىعؼب، ىضؼ،، کارةؼدی، ةّدٌغ از4 ىفیغً ىلّنَ ُا ؾتارو   ایقغٌغ اؿحعؼاج ك اٌحعاب

کيحؼ جکؼار قغق ةّدٌغ ك  ی داٌكسّیافُا کَ در ركایث کهياو ك امععصاجی جکٍّنّژی  ،ضؼكری ،زانب ؿؼگؼـ کٍٍغق،

                                                             
1  - coding 

2-categorization  

3-theme  
4 -code 
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ياو در زػغكنی ةػا ؾٍػّاف زػغكؿ ةا ىفاُیو ك امععصاو دیگؼ ٌیؽ ادغاـ ٌيی قغٌغ صػؼ قغٌغ جؼکیب ىفاُیو ك که

  ىلّنَ ةٍغی دؿحَ ةٍغی ك جٍؼیو قغٌغ

 جذٍل هقَلِ بٌذی

 کغُا ىلّالو

 کارةؼدی

 ٌنػب ةؼٌاىػَ، ، اٌساـ کارُػای اداری،ةؼ كؼاری ارجتاط دؿث یاةی ةَ اظعؾاو، گؼفحً ؾکؾ ك فیهو،

ٌلكَ ظػّاٌی ك زػی  ، ظیؼق دادق ُا اجناؿ ةَ ایٍحؼٌث، ،اظتار ،دیغف آىّزشدادف ك  آىّزش ؿاؾث،

اؿػحفادق ُػای  اٌسػاـ جضلیػق، ٌعیً،ظؼیغ آ ،پؼداظث كتّض ظّاٌغف کحاب، پی اس ك راٍُيا ىـیؼ،

 ظعؾاو ُّاقٍاؿیا ةاٌکی،

 ؿّدگی ك راصحیآ دتث ظاظؼاو، ،ؿایفآ راصحی ، ظغىث رؿاٌی، مؼفَ زّیی در زىاف، ىفیغ

 دیغف ؾکؾ ك فیهو ،رفؽ دنحٍگی ،ةازی گّش دادف ةَ ىّؿیلی، ظٍغق، نػو، ،جفؼیش ؿؼگؼىی

دكؿػػػػػػث ك 

 ُيغـ

 دكؿث مػيیيی، ُيؼاق قادی ُا ك غنَ ُا کاُف ٌگؼاٌی ك اؿحؼس، ،ميیيی رفیق، ُيؼاق، كاةـحَ،

 ىٌّؾ قؼی  جٍِایی،

 ىعؼب
ُ   كاٌٌّی،کارُای غیؼ ،زٍساؿ زیاف، ایساد جٍف، ،ظؼاب ىكکم، اظحعؿ، ضؿ ، ظعؼٌاؾ، ؿیب،آ

 ىعؼب ركح ك ركاف ف ظعؽ در زاىؿَ،افؽای ٌاظّقایٍغ، گ ٌؼـ،زٍ ،اظعؾاو قعنی کؼدف

 ىضؼ

ةَ ُو ریعػحً ٌؼػو  قغف ركاةط،گّقَ ٌكیٍی ك اٌؽكا، دؿؼ دكری از ظاٌّادق، ظاٌياف ؿّز، ككث گیؼ،

ىسازی قغف دكؿحی ُػا ك  فامهَ گؼفحً از درس ك ىعانؿَ، جٍتهی، ىاٌؽ رقغ فکؼی ك  ٍُی، زاىؿَ،

کػاُف دیػغ ك ةادیػغُا  جٍِػایی، ةػَ ظعػؼ افحػادف ؿػعىحی، اضعؼاب، حیاد،اؾ كاةـحگی، ،ارجتاظاو

 افث جضنیهی،کاُف كغرو صافؼَ ؼاری،ؾنتاٌیث ك ةی ك ضؿی  قغف چكو، صضّری،

 زانب
صػؾ  دكؿػث داقػحٍی، دٌیای قػگفث اٌگیػؽ، ُیساف اٌگیؽ، زػاب، ىضتّب، صؾ قیؼیً، ،ؾسیب

 ؾاقق ىتحع ظّقضانی ك قادی،

 قغف از صاؿ ك اصّاؿ دیگؼافةاظتؼ  ،دكؿحی ُای ىسازی پیاـ رؿاٌی، ،اجناؿ جتادؿ، اقحؼاؾ، ارجتاط

 كازب زؽیی از زٌغگی، ،ىِو ٌیاز، اصحیاج، الزـ، ضؼكری

 ركزَ ة پیچیغق ك ؿؼیؽ، ُّقيٍغ، ،اظحؼاع ظّب ،كاةم صيم ؿت ، کو صسو،کّچ ، جکٍّنّژی

 

از ىیػاف کػغُا ك ىلّنػَ ُػا  پؼداظحَ قػغ  امهی ركایاو ىضاىیً ُا كدركف ىایَ ةَ اؿحعؼاج  کغُا پؾ از ىلّنَ ةٍغی

در اؿػحفادق  اکذؼیػث قّد کَ ةازٌيای جنّراو ك جسؼةیاو داٌكسّیاف ك اؿحعؼاج جعش قغ ىفاُیو ك ىضاىیٍی ؿاظحَ

ایی از پٍر ىضيّف امػهی اؿػحعؼاج قػغ کػَ ةازٌيػ ،ةا ُو آٌِاك جؼکیب ك ادغاـ  دق ىلّنَ ىیافاز  ةاقغ  جهفً ُيؼاقاز 

كؿػیهَ ای  ایً پػٍر ىضػيّف ؾتارجٍػغ از4 اؿث  جهفً ُيؼاقداٌكسّ ىؿهياف در اؿحفادق از  اکذؼیث جنّراو ك جسؼةیاو

 جکٍّنّژی ارجتاظی ضؼكری ك اصـاؿاو دكگاٌَ  دكؿث ك ُيؼاق ؿؼگؼـ کٍٍغق، ىعؼب ك ىضؼ، اةؽاری ىفیغ ك کارةؼدی،
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 جذٍل هضاهیي اصلی

 کغُا ىلّنَ ُا ىضاىیً

ك ىفیػػػػػػػػػغ 

 کارةؼدی

 کارةؼدی

ةؼ كؼاری ارجتاط، اٌساـ کارُای  گؼفحً ؾکؾ ك فیهو،دؿث یاةی ةَ اظعؾاو،

اجنػاؿ ةػَ  اظتار، ،دیغف آىّزشدادف ك  آىّزش ؿاؾث، ٌنب ةؼٌاىَ، اداری،

ظّاٌغف  ٌلكَ ظّاٌی ك زی پی اس ك راٍُيا ىـیؼ،  ظیؼق دادق ُا، ایٍحؼٌث،

 فادق ُػای ةػاٌکی،اؿػح ـ جضلیػق،اٌسػا ظؼیغ اٌعیً، پؼداظث كتّض، کحاب،

 اظعؾاو ُّاقٍاؿی

 ىفیغ
 دتػث ظػاظؼاو، آؿػایف، راصحػی ، ظػغىث رؿػاٌی، زّیی در زىاف،مؼفَ 

 ىغآؿّدگی ك راصحی،کارآ

 ىعؼب ك ىضؼ

 ىعؼب

 زٍسػاؿ، زیاف، ایساد جٍف، ،ظؼاب ىكکم، اظحعؿ، ضؿ ، ظعؼٌاؾ، ؿیب،آ

 ٌاظّقػایٍغ، ٌػؼـ، زٍػگ ُ  کؼدف اظعؾاو قعنی، کارُای غیؼ كاٌٌّی،

 ىعؼب ركح ك ركاف ف ظعؽ در زاىؿَ،افؽای

 ىضؼ

ةػَ ُػو ریعػحً  قغف ركاةط، دؿؼ دكری از ظاٌّادق، ظاٌياف ؿّز، ككث گیؼ،

فامػهَ گػؼفحً از درس ك  جٍتهػی، ىػاٌؽ رقػغ فکػؼی ك  ٍُػی، ٌؼو زاىؿَ،

ةػَ ظعػؼ  اؾحیػاد، كاةـػحگی، ،ىسازی قغف دكؿحی ُا ك ارجتاظػاو ىعانؿَ،

 ضػػؿی  قػػغف چكػػو، ،کاُف دیػػغ ك ةادیػػغُا صضػػّری،افحػػادف ؿػػعىحی

 کاُف كغرو صافؼَ افث جضنیهی، ؼاری،ؾنتاٌیث ك ةی ك

 اصـاؿػػػػػػاو

 دكگاٌَ

 ىذتث

دٌیػای  ُیسػاف اٌگیػؽ، زػاب، ىضتّب، ىـحلم قغف، ؾسیب،صؾ قیؼیً،

رفػؽ  ؾاقق ىتػحع، صؾ ظّقضانی ك قادی، دكؿث داقحٍی، قگفث اٌگیؽ،

 دنحٍگی

 ىٍفی
 ،جٍِایی ك اٌؽكا ةِو زٌٍغق ركح ك ركاف، ٌاظّقایٍغ، ،جٍف اضعؼاب ك اؿحؼس،

 جهط

ُيؼاق ؿػؼگؼـ 

 کٍٍغق

 ؿؼگؼىی
دیػغف  رفػؽ دنحٍگػی، ةػازی، گّش دادف ةػَ ىّؿػیلی، ظٍغق، نػو، ،جفؼیش

 ؾکؾ ك فیهو

 ُيؼاق
ُيؼاق قػادی ُػا ك  کاُف ٌگؼاٌی ك اؿحؼس، ميیيی، رفیق، ُيؼاق، كاةـحَ،

 ىٌّؾ قؼی  جٍِایی، ا دكؿث ميیيی،غنَ ُ

كؿیهَ ارجتاظی 

 ضؼكری

 یژجکٍّنّ
پیچیػغق ك  ُّقػيٍغ، اظحػؼاع ظػّب، كاةم صيم، ؿت ، کّچ ، کو صسو،

 ةؼكز ؿؼیؽ،

 ارجتاظی
ةػاظتؼ قػغف از  دكؿحی ُػای ىسػازی، پیاـ رؿاٌی، اجناؿ، جتادؿ، اقحؼاؾ،

 صاؿ ك اصّاؿ دیگؼاف

 كازب زؽیی از زٌغگی، ىِو، ٌیاز، اصحیاج، الزـ، ضؼكری

در اداىَ ةؼ اؿاس ایً ىضاىیً ةػَ جضهیػم جسؼةیػاو  ،ُای داٌكسّیاف پؾ از اؿحعؼاج ىضاىیً ك جيِای امهی ركایث 

  پؼداظحَ قغ جهفً ُيؼاقداٌكسّیاف در اؿحفادق از 
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 ٍسیلِ کابردی ٍ هفیذ. 1-2

ىفیػغ ةػّدف ایػً اةػؽار جهفً ُيؼاق ةؼ کارةؼدی ك قاف از  در ةیاف جسؼةیاو )ةیف از ُكحاد درمغ(اغهب داٌكسّ ىؿهياف

ةػؼ كػؼاری  دؿحؼؿػی ةػَ اظعؾػاو، ةؼای گػؼفحً ؾکػؾ ك فػیهو، جهفً ُيؼاقاٌغ کَ از  ةیاف ٌيّدق آٌِا اٌغ  اقارق داقحَ

اجنػاؿ ةػَ  اظػعع از اظتػار،دیػغف،  آىػّزشدادف ك  آىػّزش ؿاؾث ُكغار، ٌنب ةؼٌاىَ، ارجتاط، اٌساـ کارُای اداری،

 ٌعیػً،ظؼیػغ آ پؼداظث كتػّض، ظّاٌغف کحاب، ىـیؼ، یٌلكَ ظّاٌی ك زی پی اس ك راٍُيا  ظیؼق دادق ُا، ٌث،ایٍحؼ

ای ىفیػغ جهلػی  را كؿػیهَ جهفػً ُيػؼاق آٌػاف  اٌغ اؿحفادق کؼدق اظعؾاو ُّاقٍاؿی، اؿحفادق ُای ةاٌکی، اٌساـ جضلیق،

دتػث ظػاظؼاو ك  ؿػایف،راصحػی ، آ ظػغىث رؿػاٌی، نػّدگی ُػّا،در زىاف، کػاُف آ اٌغ کَ ةاؾخ مؼفَ زّیی ٌيّدق

ؿّدگی افؼاد ىی قّد ُيیً کارةؼدی ك ىفیغ ةّدف ایً كؿیهَ ةاؾخ قغق اؿث کَ اکذؼیث داٌكسّیاف صؾ ظّقایٍغ آ

ىغی جهفً ُيػؼاُف ایٍگٌّػَ ةیػاف یکی از داٌكسّیاف درةارق کارآ داقحَ ةاقٍغ  جهفً ُيؼاقك جسؼةَ ىذتحی از اؿحفادق 

 ةػغكف زىػاف جػؼیً کػو در جّاٌو ىی کَ دارد پاكرةّیٍث ةؼٌاىَ ىذم ُو ىفیغی ك ظّب كاةهیث ىً گّقی ىاا »ىی دارد4

 اىػؼكزق  دُػو ىػی اٌسػاـ اـ گّقػی ةػا را ظػّد ایٍحؼٌحی کارُای جياـ ،کٍو جِیَ را ظّد ُای اؿعیغ جاپ نپ از اؿحفادق

 ایٍحؼٌحػی ُای پؼداظث ىاٌٍغ  غاٌ کؼدق جؼ ؿافآ ىا ةؼای را کارُا از ةـیاری کَ دارٌغ فؼاكاٌی ُای كاةهیث ُيؼاق ُای جهفً

 ُػو ك قػّد ىػی زػّیی مػؼفَ ىػا زىػاف در ُو صانث ایً در کٍیو ك ىؼازؿَ ظّدپؼداز یا ةاٌ  ةَ ثٌیـ ٌیاز دیگؼ کَ

 یػا ك ٍّـةكػ را مغایكاف ك ةؽٌو زٌگ ؾؽیؽاٌو ةَ ُيؼاُو جهفً ةا جّاٌو ىی ایغ ىًی ىی زّد جؼی ةَ کو نّدگیآ ك جؼافی 

 را ككػٍگی نضؼػاو دارد ُو را ىؽایا ایً ىً گّقی اری ةتیً   را ىاُكاف ركی ٌؽدی  از ك کٍو ةؼكؼار جنّیؼی سجيا

 ظّاٍُػغ یادگػار ةػَ ىً گّقی گانؼی در ُيیكَ جناكیؼ اف ك اـ کؼدق دتث گّقی ظؼیق از ؾکاؿی ةا داقحَ جاکٍّف کَ

 «  کؼد زهّگیؼی ةغ اجفاؽ ی  از جياس ی  ةا جّاف ىیُو   زاُا ظیهی  ىاٌغ

 ابساری هخرب ٍ هضر .2-2

ةیاف ىی کٍٍغ ةؼ زٍتَ  جهفً ُيؼاقٌیؽ در کٍار جسؼةَ ىذتحی ك ىؽایایی کَ از  )صغكد پٍساق درمغ(ةؼظی از داٌكسّیاف 

یػؼا ةاؾػخ ىی داٌٍػغ ز ك ظعؼٌاؾ ةؼای زاىؿَ ك افؼاد ىعؼبكؿیهَ ای را  جهفً ُيؼاق آٌِاٌیؽ جّزَ ٌيّدق اٌغ  ىٍفی آف

ُػ   کارُای غیػؼ كػاٌٌّی، ،، ایساد جٍف ىیاف افؼادىكکعو فؼدی ك ازحياؾی عؿ صّاس،، اظحآؿیب ةَ فؼد ك زاىؿَ

ركاةػط  افػؽایف ظػعؽ در زاىؿػَ،ؿػؼد قػغف ركاةػط،  دكری از ركاةط ظاٌّادگی، زٍگ ٌؼـ، کؼدف اظعؾاو قعنی،

کٍػغ  ةؼ ركاةط ظاٌّادگی یکی از داٌكػسّیاف ةیػاف ىػی يؼاقجهفً ُدار ىعؼب درةارق آ ٌاىحؿارؼ ك غیؼ قؼؾی ىی قّد 

اؿػث  قػغق ُػو از ُػا ظاٌّادق دكری ةاؾخ كنی دُغ ىی اٌساـ رك کارةؼدی ك ىِو کارُایی جهفً درؿث اؿث کَ» ک4َ

 كػغیو ُای زىاف در کَ ميیيیحی ٌکٍٍغ مضتث دیگؼ ُو ةا ك ةاقغ گؼـ جهفً ةا ؿؼقّف ُيَ ظاٌّادق ی  در کَ زىاٌی

 ُػو دكر ظػاٌّادق افػؼاد کػَ ُایی زىاف قّد ىی رٌگ ك ةی زهّق کو آٌِا ركاةط ك ٌغارد ةّد دیگؼ كزّد ُا ظاٌّادق ةیً

 آٌِػاةػَ صػم ك فنػم  ، کؼدٌغ ك ىكکعو ظّد را در زيؽ ظاٌّادق ىعػؼح کػؼدق ىی ةعٍغ ةگّ ُو ةا ك قغٌغ ىی زيؽ

کػؼدق  کػو ُػو را ُػا ةچَ ٌكاط ك جضؼؾ جهفً  یـثٌ دیگؼی مغای ُا درظاٌَ جهفً زؽمغای االف كنی پؼداظحٍغ ىی

 ىحيؼکػؽ ٌلعَ ی  فلط در دكؿحاٌكاف ةا ةازی کؼدف زای ةَ کَ ُایی ك ةاؾخ جٍتهی ةـیار زیادی قغق اؿث ةچَ اؿث

 «  کٍٍغ ىی جهفً ُيؼاق پغراف یا ىادراٌكاف ةازی جٍِا ةا ىٍؽكی ٌكیً ك ك گّقَ ُـحٍغ

ةَ ُو ریعػحً ظاٌياف ؿّز افؼاد،  گیؼ، ؿیهَ اقارق داقحٍغ زیؼا ىّزب ككثف ایً كُيچٍیً ةؼ ىضؼ ةّدداٌكسّیاف      

 ىسازی قػغف دكؿػحی ُػا ك ارجتاظػاو، ىعانؿَ،فامهَ گؼفحً از درس ك  جٍتهی، ىاٌؽ رقغ فکؼی ك  ٍُی، ٌؼو زاىؿَ،

تاٌیث ك ةػی ؾنػ ضػؿی  قػغف چكػو، صضػّری، یدیػغُازةَ ظعؼ افحادف ؿعىحی،کاُف دیغ ك ةا اؾحیاد، كاةـحگی،
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ةؿػغ  »کٍػغ4 یکی از داٌكسّیاف درةارق ىضؼاو جهفً ُيؼاق ةیاف ىی قّد  فث جضنیهی،کاُف كغرو صافؼَ ىیاُ كؼاری،

صحی ةاؾخ قغق ةّد دیگػَ  کٍو و كاةـحَ قغـ ك ظیهی دارـ ازش اؿحفادق ىیجهفً ُيؼاُچلغ ةَ  َاز ىغجی فِيیغـ ک

ىادق از ایٍحؼٌث ةگیػؼـ ك یػَ زػّرایی جٍتػم قػغق ةػّدـ ك آصاضؼ ك اـ ّظ چیؽی ك ىی ؿؼاغ کحاب ك پژكُف ٌؼـ ك ُؼ

جا قػب ةػا گّقػی ةػازی  شٌلغ از متؾیٍکی ٌتّدـ اِ َصحی ىً ک گیؼ ك ىٍؽكی از ظاٌّادـ دكر قغق ةّدـ ك گّقَ ظیهی

ُػو  َاـ ضؿی  قغ ك ؾیٍکی قغـ ك ةَ ظاظؼق ایٍکَ ظیهی ةیغار ةػّدـ جػایو ظػّاةو ةػيةؿغ از ىغجی چك  َکؼدـ ک ىی

 «  ریعحَ ةّد

 احساسات دٍ گاًِ. 3-2

ةَ اصـاؿاو دك گاٌَ ىذتث ك ىٍفی اقػارق ىػی کٍٍػغ از یػ  ؿػّ  جهفً ُيؼاقُا ك جسؼةیاجكاف از  داٌكسّیاف در ركایث

 صػؾ قػیؼیً، را ةػا ىفػاُیيی چػّف ىـػحلم قػغف، ؾسیػب، فیٍغی ٌـتث ةَ ایً كؿیهَ دارٌغ ك آاصـاؿاو ظّقا

رفؽ دنحٍگی  ىتحع، ،ؾاقق صؾ ظّقضانی ك قادی، دكؿث داقحٍی، اٌگیؽ، دٌیای قگفث ،اٌگیؽ ُیساف زػاب، ىضتّب،

ُو ؼةػ ٌاظّقػایٍغ، جػٍف، چّف اضعؼاب ك اؿحؼس، یقاف را  ةا ىفاُیي از ؿّی دیگؼ اصـاؿاو ىٍفیکٍٍغ ك  ةیاف ىی

» کٍػغ4 دكگاٌَ ایٍگٌَّ ةیاف ىػییکی از داٌكسّیاف درةارق ایً صؾ  کٍٍغ  جٍِایی ك اٌؽكا  جّمی  ىی زٌٍغق ركح ك ركاف،

صػانو ةػغ قػّد ظیهی قّد کَ  کٍغ گاُی ةاؾخ ىی گیؼد ىؼا از ظاٌّادق اـ دكر ىی ُيَ ككث ىؼا ىی جهفً ُيؼاُوگاُی 

کػٍو ك  پیغا ىػی جهفً ُيؼاُوزیادی ةَ ك كاةـحگی ةـیار  قّد  گاُی اؾحیاد اٌی قّـ ةاؾخ چكو درد ك ؿؼدرد ىیؾنت

ُػای  جٍِػاییگػرد  فِيو زىاف چگٌَّ ىی صحی ٌيی زّری کَ گاُیکٍو  ىی ك ایٍحؼٌث سازیظّدـ را غؼؽ در فضای ى

ف اٌغكُگیً ك ٌاراصػث ك گاُی ةا آ ظٍغـ ةا ىّةایم ىی  کٍو کٍو  ك صاؿ ةغـ را ةا ىّةایم ظّب ىی ظّد را ةا جهفً پؼ ىی

 «کٍػغ را ایٍگٌّػَ ةیػاف ىػیيػؼاق دارد فی کَ از داقحً جهفػً ُیکی دیگؼ از داٌكسّیاف درةارق اصـاؿاو ىٍ ىی قّـ 

 ىػا دكؿػث ىاٌٍػغ گػاُی ُػا گّقػی اؿػث جٍتهی كؿیهَ ُو گاُی كانتحَ راصحی ك ظّقضانی ك آؿّدگی كؿیهَ گّقی

 ك ةاقػغ کٍٍػغق ظـػحَ جّاٌػغ ىػی گّقػی انتحػَ قغ ؿؼگؼـ ك کؼد گّش ىّؿیلی ك دیغ فیهو آف ةا جّاف ىی کَ غُـحٍ

 جٍِػا ك قػغـ ىؿحػاد گّقػیو ةػَ ظیهػی ىً کؼكٌایی ركزُای ایً در ىحاؿفاٌَ کَ کٍغ ىؿحاد را آدـ ك ةیاكرد افـؼدگی

 ىػا از اظؼافیػاف دنؽدگػی ةاؾػخ ك قػٌّغ ٌاراصػث ىػً از ظیهی اـ ظاٌّادق کَ قغق ةاؾخ ایً ك گّقی قغق اـ ؿؼگؼىی

  قّد ىی

 سرگرم کٌٌذُ ٍ ّوراُ ٍ ّوذم . 4-2

ؿػث ُيیكػگی ك ةػَ یػ  دك آٌافةؼای  جهفً ُيؼاقدُغ کَ  كاف ىیٌ )ةیف از ُلحاد درمغ(داٌكسّیافاغهب جسؼةیاو 

 جهفػً ُيػؼاقاٌػغ کػَ ةػَ  ُایكاف ةیاف کػؼدق در ركایث آٌِاقغق اؿث  ةؼظی از جتغیم  آٌِاُای  ُيؼاق جهعی ك قیؼیٍی

را  فىػی قػّد ك آ آٌِػااٌغ ك ُيؼاق داقحً ایػً كؿػیهَ ىّزػب کػاُف اؿػحؼس ك اضػعؼاب  ٌّؾی كاةـحگی پیغا کؼدق

 مػيیيی، رفیػق، ،ُيغـ ةا ىفاُیيی چّف4را  جهفً ُيؼاق آٌِا اٌغ  ٌـحَيچّف دكؿث ميیيی ك ىٌّؾ جٍِایی ظّد داُ

یکػی از   اٌػغ جّمی  کؼدق ىٌّؾ قؼی  جٍِایی، دكؿث ميیيی، ،ُيؼاق قادی ُا ك غنَ ُا کاُف ٌگؼاٌی ك اؿحؼس،

 ىػً ُػای جٍِػایی ك ُػا غنَ جياـ قؼی  ىً، ؾؽیؽ گّقی» پؼدازد4 ظّد ىی جهفً ُيؼاقداٌكسّیاف ایٍگٌَّ ةَ جّمی  

 ىً صحی کؼدق، پعف ةؼایو را ىّؿیلی اـ رفحَ دؿث از اٌؼژی فةؼگؼداٌغ ةؼای گاُی کؼدق، اـ ُيؼاُی ُا درقادی ةّدق،

 فضػای در کػَ ركزُا ایً ىعنّماً  کؼدـ مّجی ُای کحاب ك ُا رىاف ظّاٌغف ةَ قؼكع گّقی ةا ٌیـحو ىعانؿَ اُم کَ

 از کػَ ركزُػایی در  ٌتّد ىيکً ُا از ؿيث داٌكگاُياف ىسازی ك اداىَ یادگیؼی آىّزش گّقی ةغكف ُـحیو، ٍَكؼٌعی

 جياقػای یػا جنػّیؼی یػا جهفٍػی جيػاس ی  ایساد ك دنياف ةؼای مغایكاف جٍگ ىی قّد ةا ُـحیو ظتؼ ةی ؾؽیؽاٌياف
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ك جٍِػایی ك کعفگػی راصػث کػؼدق ایً دنحٍگی اؿث ك ىا را از  کؼدق ةؽرگی کي  دنحٍگی رفؽ در ىا ةَ ُایكاف ؾکؾ

کٍٍػغگی ایػً كؿػیهَ  جٍِایی ك ُيغـ ُيیكػگی ةػَ ؿػؼگؼـ ؾعكق ةؼ ىٌّؾ ةؼظی از داٌكسّیاف از ؿّی دیگؼ « اؿث

 داٌٍػغ  ىی ك گػراٌغف اككػاو فؼاغػث ظػّد ىیای ةؼای ؿؼگؼ را كؿیهَ جهفً ُيؼاقا ؾاف ىی دارٌغ ك ةیاف داقحَ اٌغ کَ 

دیػغف ؾکػؾ ك  رفػؽ دنحٍگػی، ةازی، گّش دادف ةَ ىّؿیلی، ظٍغق، نػو، كؿیهَ ای ةؼای جفؼیش ، را قجهفً ُيؼا آٌاف

یکػی از داٌكػسّیاف درةػارق ایػً  قٍایاف داٌـحَ اٌػغ ای ىسازی ك چث کؼدف ةا دكؿحاف ك آفیهو ك ؾضّیث در قتکَ ُ

ف ك ةػَ کيػ  آ جػّاٌیو ةػازی کٍػیو ىػی ُو ُـث، ك دنحٍگی ُای آدـ ُيغـ جٍِایی ،گّقی »جسؼةیاو ةیاف ىی دارد4

ظػّاُیو در جعیعجيػاف  یا ةَ ُؼزا کَ ىی ف نػو ةتؼیوك از آ ، آٍُگ گّش کٍیوؿؼگؼـ قّیو ك اصـاس پّچی ٌکٍیو

 « ةا  ٍُياف ةَ دكردؿث ُا ؿفؼ کٍیوةؼكیو ك 
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قغق ك ةَ دنیػم کػّچکی ك ؿػتکی ك  آٌِاؽیی از زٌغگی اٌغ کَ جهفً ُيؼاق ز ُایكاف ةیاف داقحَ سّیاف در ركایثداٌك

یکػی  اصحیاج ك الزـ داٌـحَ اٌػغ  كازب، داقحً ایً كؿیهَ ُّقيٍغ را ضؼكری، ؿث آٌِاکو صسو ةّدف ُيیكَ ُيؼاق 

کٍیو ٌغاقحً جهفػً ُيػؼاق یػ   در ایً دكراٌی کَ داریو زٌغگی ىی »از داٌكسّیاف در ىّرد جهفً ُيؼاق ةیاف ىی دارد4

 آٌِػا  داٌٍػغ را ةِحؼیً اظحؼاع ةكؼ ىی جهفً ُيؼاقُيچٍیً «  ف اؿحفادق ةكَةَ صـاب ىیاد ك ٌیاز ُـث کَ از آ ّدکيت

ةَ اقحؼاؾ گػاقحً ؾعكػَ  جّاٌٍغ ةَ ؿؼؾث ةَ اٌحلاؿ اظعؾاو، از ظؼیق ایً كؿیهَ کّچ  ك كاةم صيم ك ُّقيٍغ ىی

جّاٌٍػغ از صػاؿ دیگػؼاف  از ظؼیق ایً كؿیهَ ارجتػاظی ىػییا  ازٌغ جتادؿ اظعؾاو ك رد ك ةغؿ کؼدف پیاىِا ةپؼد ىٍغیِا،

از ظؼیػق ایػً كؿػیهَ  ةاظتؼ ةاقٍغ ك ةا دكؿحاف ك ظاٌّادق ظّد ارجتاط جنّیؼی مّجی ك صحی ٌّقػحاری ةؼكػؼار کٍٍػغ 

 ةپؼدازٌػغ  فآٌػاٌسا دكؿحاف زغیغی پیغا کٍٍغ ك ةَ گفحگّ ةا ُای ازحياؾی ؾضّ قٌّغ در آ غ در قتکَجّاٌٍ ارجتاظی ىی

 ةػؼای ةایػغ گّقػی ایػً داقحً از كتم ىً» کٍغ کَ یکی از داٌكسّیاف درةارق ایً جکٍّنّژی ارجتاظی ضؼكری ةیاف ىی

 ك ةعػّاٌو ظتؼی ةحّاٌو ك قّـ كمم ایٍحؼٌث ةَ جا کكیغ ىی ظّؿ کهی ك کؼدـ ىی ركقً را کاىپیّجؼ ظتؼُا کؼدف چ 

 زىػاف اؿػث جػؼ راصػث ةـیار آف در زّك  زـث اؿث کؼدق راصث را ىً کارُای جهفً ایً كنی  دُو اٌساـ جضلیلی یا

 را آف ؿػاؾث قػّد ىػی  اؿػث صيم كاةم ك ؿت  ك گیؼد ٌيی زیادی زای  قّد كمم ایٍحؼٌث ةَ جا ظّاُغ ٌيی زیادی

 آدـ کػَ را کارُػایی ك کؼد ٌنب گٌّاگّف ُای ةؼٌاىَ آف در جّاف ىی  قغ ةیغار ُا متش ةحّاف کَ ایً ةؼای کؼد جٍؼیو

 دكؿػحاٌو ةیكػحؼ قغٌو دار گّقی از كتم   دیگؼ کارُای دُغ كظیهی اٌساـ ُو آف ةا دُغ ىی اٌساـ حاپنپ ك کاىپیّجؼ ةا

 ةػار یػ  ككػث چٍػغ ُػؼ دارد كزّد كؿیهَ ایً کَ اکٍّف كنی قغـ ىی ىٍغ ةِؼق آٌِا ةا مضتث از صضّرا ك دیغـ ىی را

 ىػاف كاكؿػی ُػای دكؿػحی ك فؼؿػحیو ىػی ایيػّزی ك اؿػحیکؼ ك پیػاـ رؿػاف پیػاـ ُػای ةؼٌاىَ ظؼیق از ُو ةؼای فلط

 فضػای در  ٌغارٌػغ را ىسػازی گفحگُّػای ك ُػا دیغار راصحی اٌگار صضّری دیغارُای ك اؿث قغق ىسازی ُایی دكؿحی

 جػا کٍٍػغ ىػی اؿػحفادق ةیكػحؼی آىیػؽ ىضتث کهياو از ىسازی فضای در ُا ظیهی زٌغ ىی صؼؼ جؼ راصث اٌـاف ىسازی

 را اك کػَ یؿٍی ةفؼؿحیو    ك كهب کـی ةؼای اگؼ ك دارد كزّد    ك كهب ك گم ،ایيّزی ىسازی فضای در  كاكؿی ضایدرف

 اٌـاف  ٌیـث اىکاٌاجی چٍیً ُا آدـ كاكؿی ُای گفحگّ در كنی  کٍیو ىی ىاف پیاـ ُيؼاق ای اصـاؿی ةار ك داریو دكؿث

 «  ةاقٍغ  گػاقحً ایيّزی ُيیً ٌیازىٍغ گاُی قایغ قاف كاكؿی ُای گفحگّ ةؼای ُا

 ُكػحاد)ةػیف از  ٌكسّیاف ایً داٌكػگاقاداغهب دُغ کَ  كسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف ٌكاف ىیُای زیـحَ داٌ ركایث   

ٌِا جهفػً ُيػؼاق را یػ  اةػؽار آ قاف جّمی  کؼدق اٌغ  جهفً ُيؼاق را كؿیهَ ای ىفیغ ك کارآىغ در زٌغگی ركزىؼق درمغ(

ف ةـػیار دقػّار اؿػث  اغهػب َ زٌغگی ازحيػاؾی ك ارجتػاظی ةػغكف آاجی در زٌغگی ىی داٌٍغ کارجتاظی ضؼكری ك صی
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اٌغ  داٌكسّیاف)ةیف از ُفحاد درمغ( جهفً ُيؼاق را كؿیهَ ای ؿؼگؼـ کٍٍغق ك ُيؼاق ك ُيػغـ ُيیكػگی ظػّد داٌـػحَ

ا ةیاف داقحَ اٌػغ کػَ ٌػّؾی صحی ةؼظی از اٌِةعّری کَ ٌّؾی اصـاس كاةـحگی ك صحی دنتـحگی ةَ ایً كؿیهَ دارٌغ 

ای ةَ ایػً  ٌیؽ ازـاؿاو دك گاٌَ )صغكد پٍساق جا قنث درمغ( ةؼظی از داٌكسّیافاؾحیاد ةَ ایً كؿیهَ پیغا کؼدق اٌغ  

صؾ ظّقایٍغ ك ٌاظّقػایٍغ، صػؾ  اٌغ اصـاؿاجی چّف صؾ اىٍیث ك اضعؼاب، صؾ قادی ك افـؼدگی، كؿیهَ داقحَ

ةا كزػّد اٌکػَ   اٌغ یاف از ایً كؿیهَ ةیاف داقحَسّایی اصـاؿاجی ُـحٍغ کَ داٌكجٍف ك آراىف، صؾ ظّقضانی ك جٍِ

اٌغ، ةؼظی  اغهب)ةیف از ُكحاد درمغ( داٌكسّیاف ةؼ کارةؼدی ةّدف ىفیغ ةّدف ك صیاجی ةّدف جهفً ُيؼاق اقارق داقحَ

ا ؾػاف ٌيػّدق اٌػغ  ایػً  ةػؼ ىضػؼ ك ىعػؼب ةػّدف ایػً كؿػیهَ ٌیػؽ از داٌكسّیاف ٌیؽ)در صغكد چِم جا پٍساق درمغ(

اٌغ کػَ ایػً  اقارق داقحَ ك ةیاف ٌيّدق داٌكسّیاف ةَ ىـائم فؼدی ك ازحياؾی کَ جهفً ُيؼاق ىيکً اؿث داقحَ ةاقغ،

جّاٌغ ىّزب اظحعؿ صّاس، ىكکعو فؼدی ك ازحياؾی، ایساد جٍف ىیاف افؼاد، کارُػای غیػؼ كػاٌٌّی، ُػ   كؿیهَ ىی

كری از ركاةط گؼـ ظاٌّادگی، ؿؼد قغف ركاةط، افؽایف ظػعؽ در زاىؿػَ، ركاةػط کؼدف اظعؾاو قعنی، زٍگ ٌؼـ، د

ةَ داٌكػسّیاف  «آىّزش ؿّاد رؿاٌَ ای» ٌاىحؿارؼ ك غیؼ قؼؾی قّد  ةیاف ایً جسؼةیاو از کارةؼد جهفً ُيؼاق ضؼكرو

 داٌكگاق را ٌكاف ىی دُغ 

 ًتیجِ گیری. 3

ةا جّزَ ةَ اٌفسػار اظعؾػاو ك ارجتاظػاو  ؼٍُگیاف انتؼز پؼداظحَ اؿث ایً ىلانَ ةَ جسارب زیـحَ داٌكسّیاف داٌكگاق ف

یکی از كؿػایم ارجتػاط زيؿػی کػَ ةػَ  ُای زيؿی ةَ ؿؼؾث در صاؿ افؽایف اؿث  در دٌیای کٌٍّی اؿحفادق از رؿاٌَ

یکػی از    ُػا گؼكقداٌكسّیاف داٌكگاق فؼٍُگیاف ٌیؽ ُيچّف ؿایؼ  اؿث  جهفً ُيؼاقزٌغگی ركزىؼق ىؼدـ كارد قغق اؿث 

از ایػً اةػؽار  اؿػحفادق اؿحفادق ٌکٍػغ  جهفً ُيؼاقکيحؼ داٌكسّ ىؿهيی اؿث کَ از  ُـحٍغ  جهفً ُيؼاقکٍٍغگاف  ىنؼؼ

ةٍػاةؼایً ىعانؿػَ ك ةؼرؿػی جسػارب زیـػحَ داٌكػسّ  یٍػغق کكػّر دارد ی ؾيیلی ةؼ ىؿهياف آآىّزقجادیؼاو جؼةیحی ك 

ةؼرؿػی ركایحِػای داٌكػسّیاف داٌكػگاق  ٌيایػغ  ضؼكری ك ازحٍاب ٌاپػػیؼ ىػی ىؿهياف از ایً اةؽار اظعؾاجی ك ارجتاظی

دارٌػغ  آقٍاییك کارةؼدُای ىفیغ ایً جکٍّنّژی  ُياٌعّر کَ ةَ کارایی آٌافدُغ کَ  ٌكاف ىی  جهفً ُيؼاقفؼٍُگیاف از 

ةا ایػً كزػّد  گاق ُـحٍغ ك  ك آاٌغ ةَ ُيؼاق داقحَ ةاقغ كاجّ ىی آٌِاةَ ىضؼاو ك ىعاظؼاجی کَ ایً اةؽار ارجتاظی ةؼای 

زغیغ اىػؼی ضػؼكری ك  ةؼای کاُف ىعاظؼاو ك ىضؼاو ایً جکٍّنّژیداٌكسّ ىؿهياف  «ؿّاد رؿاٌَ ای» نؽكـ افؽایف

 ُػای جهفًصضّر  ی جؼةیحی ك فؼٍُگی داٌكگاق كؼار گیؼد آىّزقـحی ىّرد جّزَ ىحنغیاف ك ىغیؼاف اؿث کَ ةای ةغیِی

ُػای  ُػا ك گػؼایف ی ایً جکٍّنّژی زغیغ ةؼ ٌگؼشآىّزقكسّ ىؿهياف ك جادیؼاو جؼةیحی ك ٌُيؼاق در زٌغگی ركزاٌَ دا

ُػای  ایً درس در ةؼٌاىَ درؿی ُيػَ رقػحَ ای ك گٍساٌغف  ٍّاف ؿّاد رؿاٌَداٌكسّیاف نؽكـ ظؼاصی كاصغ درؿی ةا ؾ

 داٌكگاق فؼٍُگیاف اىؼی ضؼكری ك ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث  جضنیهی
ةػَ  ؼكری ةػؼای داٌكػسّیافاةػؽاری صیػاجی ك ضػ جهفً ُيؼاق ٌكاف ىی دُغُای داٌكسّیاف  یثظّر کَ از ركا ُياف   

ةؼظػی  اٌغ کَ داقحً ایً جکٍّنّژی اىؼی كازب ك الزـ اؿػث  ری کَ در جسؼةیاو ظّد ةیاف داقحَیغ ةَ ظّآ صـاب ىی

ةػا ؾٍػّاف  جهفً ُيػؼاقاز  آٌِا ق اٌغ صحی ةَ كاةـحگی ك اصـاؿاو ىذتحی کَ ةَ ایً كؿیهَ  داقحَ اٌغ اقارق کؼد آٌِااز 

ف پٍػاق کَ ةؼای رفؽ دنحٍگػی ك جٍِػایی ةػَ آُيؼاق ُيیكگی ك ُيغـ ك ىٌّؾ ظّد یاد کؼدق اٌغ  ،ی  دكؿث ميیيی

اصـػاس ىـػحلم ةػّدف ك  جهفػً ُيػؼاقةا داقحً  آٌِایغ  ةَ قيار ىی آ آٌِاىی ةؼٌغ ك ی  كؿیهَ ؿؼگؼـ کٍٍغق  ةؼای 

انتحػَ جسؼةیػاو  ىػی قػّد  آٌِػااةػؽار ىّزػب کػاُف اؿػحؼس ك ٌگؼاٌػی غ ك داقحً ایػً کٍٍ قادی ك ظّقضانی ىی

جّاٌغ ظّقایٍغ ك دنپػیؼ ةاقغ ُيچّف چاكّیی دك نتػَ اؿػث  ظّر کَ ىی ُياف جهفً ُيؼاقدُغکَ  یاف ٌكاف ىیداٌكسّ
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 ركصػی ك ركاٌػی،اظػحعالو  ،ارجتاظػاو ٌاىحؿػارؼ ُػ  قػغف اظعؾػاو قعنػی، جّاٌغ ةؼٌغق ك ظعؼٌاؾ ةاقغ  کَ ىی

 اؾحیاد ةػَ اؿػحفادق ةػیف از صػغ از ایػً اةػؽار، کاُف ارجتاظاو ظاٌّادگی ك ميیيیث ىیاف افؼاد، ،اضعؼاب ك اؿحؼس

  در ىیاف داٌكسّیاف ةاقغ جهفً ُيؼاقجّاٌغ ىّزب اصـاؿاو ىٍفی ٌـتث ةَ  ىی

چػّف ُي رکؼدُای جهفً ُيػؼاقص کادر ظنّ (9939یافحَ ُای ایً پژكُف، ٌحایر جضلیلاو زّادی یگاٌَ ك دیگؼاف)  

ك  ُػای جضلیلػاو قػِتازی   ُيچٍػیً یافحػَکٍػغ را جاییػغ ىیظّداةؼازی ك اصـاس ُّیث  ،ؿؼگؼىی اصـاس اىٍیث،

کػارةؼد جهفػً ُيػؼاق ُيچػّف اٌػؽكای  درةارق جادیؼاو ىٍفی ك ىعؼب (9930( ك ىضيغی ؿی  ك ؾارؼ)9939)دیگؼاف

جّاٌػغ  کٍغ  ةا ایً كزّد یافحَ ُػای ایػً پػژكُف ىی ض زـياٌی را جاییغ ىیدار ىعؼب ركصی ركاٌی ك ؾّارآازحياؾی، 

جکيیم کٍٍغق جضلیلاجی ةاقغ کَ جٍِا ةَ آدار ىعؼب ك زیاٌتار جهفً ُيؼاق اقارق داقحَ اٌغ ك کارآىغی ك ىفیغ ةّدف ایً 

ىضيغ اؿػياؾیم ك زػّالُی  ( ك9932اةؽار ارجتاظی را ٌادیغق گؼفحَ اٌغ ُيچٍیً یافحَ ُای ایً پژكُف ادؾای کيؼی)

اىاٌػث  ( ىتٍی ةؼ ةضؼاف ُّیث در ىیاف کارةؼاف جهفً ُيؼاق ك اؿحفادق ىحّؿط از جهفً ُيؼاق ةػَ ىٍؼػّر 9939ؿاركی)

  کٍغ   را جاییغ ٌيیای  ك زّی ىٍاةؽ کحاةعاٌَ زـثگؼفحً کحاب ك 
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