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چکیده
دژٞٚص كبضش دسغذد اسصیبثی ٔلشٛای وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبیٝ
دٙؼٓ اثشذایی ثش ٔجٙبی دیذٌب ٜكُ ٔسأِ ٝدیٛیی اسزٔ .الن
سلّیُ ٔلشٛأ ،شاكُ كُ ٔسأِ ٝاص دیذٌب ٜدیٛیی ٚ
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی آٖ اسز .سلّیُ سٚیىشد ػٕٔٛی وشبة ثٝ
كُ ٔسأِ ٝثب اسشفبد ٜاص سىٙیه ٚیّیبْ سٔٚی ٔ ٚغبِؼ ٝسٚیىشد
وشبة ثٔ ٝشاكُ ٟٔ ٚبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِٔ ٝغبثك
دیذٌب ٜدیٛیی ،ثٚ ٝسیّ ٝد ٚؿه ِیسز ٔشاكُ كُ ٔسأِٚ ٝ
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِ ٝثب دبیبیی  87/5دسغذ ا٘ؼبْ
ضذ .یبفشٞٝبی دژٞٚص كبوی اص آٖ اسز و ٝدس وشبة ٘سجز
ث ٝكُ ٔسأِٔ ،ٝشاكُ ٟٔ ٚبسرٞبی آٖ وٓ سٛػٟی ضذ ٜاسز؛
دس سبصٔبٖدٞی ٔلشٛا ،سٟٙب  3دسس اص  11دسس وشبة
ؿبسؿٛة اسائٔ ٝلشٛا ٚ ،فؼبِیزٞبی آٖ ثب ٔشاكُ كُ ٔسأِٝ
ا٘غجبق داسدِ .زا صٔیٝٙسبص سذسیس ث ٝضی ٜٛكُ ٔسأِ٘ ٝیسز.
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِ٘ ٝیض و ٝدس ٔ 10ؤِفٝ
ٟٔبسرٞبی ٔطبٞذ ،ٜعجمٝثٙذی ،ا٘ذاصٌٜیشی ،وبسثشد اثضاس،
ػٕغآٚسی اعالػبر ،فشضیٝسبصی  ٚدیصثیٙی ،سفسیش یبفشٞٝب
٘ ٚشیؼٌٝیشی ،سطخیع ٔشغیشٞب ،ثشلشاسی اسسجبط ،اسصیبثی ٚ
عشاكی سلمیك عجمٝثٙذی ضذٛٔ ،ٜسدوٓ سٛػٟی اسز  ٚثٝ
عٛس یىٛٙاخز ٘یض ث ٝوبس ٌشفش٘ ٝطذٜا٘ذ  ٚسفبٚر آٟ٘ب عیفی اص
 0سب  37فشاٚا٘ی سا ضبُٔ ٔیضٛد .ثیطششیٗ سٛػ ٝثٟٔ ٝبسر
سفسیش ،اسشٙجبط ٘ ٚشیؼٌٝیشی  ٚوٕششیٗ سٛػ٘ ٝسجز ثٝ
ٟٔبسرٞبی سطخیع ٔشغیشٞب  ٚاسصیبثی اسز .سبیش ٟٔبسرٞب
٘یض ثب فشاٚا٘ی ٘بٔشٛاصٖ ٘ ٚبٔشؼبدَ ٔیبٖ ایٗ د ٚكیغ ٝدشاوٙذٜ
ٞسشٙذ
واشگاى کلیدی :كُ ٔسأِ ،ٝسلّیُ ٔلشٛا ،وشبة دسسی ػّْٛ
سؼشثی ،ػبٖ دیٛیی
* نویسنده هسؤول :ی٘ٛس أیشاكٕذی
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مقدمه
سفىش ،اص ثبسصسشیٗ ٚیژٌیٞبی ا٘سبٖ  ٚیه فشایٙذ ٌبْ ثٝ
ٌبْ  ٚداسای ؿبسؿٛة ٔٙغمی ٘ ٚظبْداس اسز و ٝثب دس ٘ظش
داضشٗ ٞذف  ٚغبیشی ٔؼیٗ غٛسر ٔیٌیشد (اسٕیز ٚ
ِٛٞفیص ٚ )1371 ،اص عشیك آٖ ،ضخع ثش اسبس ضٛاٞذ ٚ
ٔذاسن ،دیشأٛٔ ٖٛلؼیز داٚسی ٔیوٙذ  ٚثب سلّیُ ٚ
اسصضیبثی ػٙبغش ٔٛلؼیشی و ٝثب آٖ سٚثٝس ٚضذ ٜاسز ،ثٝ
ضٙبخشی سبصٔ ٜیسسذ یب ٔسأِٝای سا كُ ٔیٕ٘بیذ (سیف،
ٍٙٞ .)1386بٔی و ٝفشد ثب ٔسأِ ٝیب ٔطىّی ٔٛاػٔ ٝیضٛد،
ثبیذ آٖ سا ثشسسی وشد ،ٜث ٝساٜٞبی كُ آٖ ثیٙذیطذ سب ثٝ
ٞذف خٛیص دسز یبثذ .ثب ؿٙیٗ سؼجیشی ٔیسٛاٖ ٌفز وٝ
سفىش ػجبسر اسز اص فؼبِیزٞبی ػٟزداس ر ٗٞثشای كُ
ٔسأِ .ٝث ٝػجبسر دیٍش ،سفىش  ٚا٘ذیط ٝث ٝفؼبِیزٞب یب
سفشبسٞبی رٙٞی ٌفشٔ ٝیضٛد و ٝث ٝكُ ٔسأِٝای سٛػٝ
داضش ٝثبضذ (ضؼجب٘ی.)1382 ،
٘ظبْ سؼّیٓ  ٚسشثیز دس سایغسشیٗ وبسثشد خٛد ،ثش سفىش ٚ
ػمال٘یز دالِز داسد (اِیبس .)1385 ،اسسمبی سغق فىشی ٚ
ثٟجٛد ضیٜٞٛبی ا٘ذیطیذٖ  ٚدشٚسش ٟٔبسر كُ ٔسأِ ٝاص
ٟٔٓسشیٗ ٚظبیف آٔٛصش  ٚدشٚسش  ٚیىی اص اٞذاف ثش٘بٔٝی
دسسی ػّ ْٛدس ٔذاسس اثشذایی دس آیٙذ ٜاسز (
).
ٔذسس ٝثبیذ لٜٛی اسشذالَ  ٚسفىش دا٘صآٔٛص سا سمٛیز
وٙذ ،ث٘ ٝلٛی و ٝث ٝسٛا٘بیی لضبٚر غلیق دسز یبثذ ٚ
ثشٛا٘ذ ػمبیذ سا اص كمبیك ،سفسغ ٝسا اص اسشذالَ ٔٙغمی ٚ
سش ٜسا اص ٘بسش ٜسطخیع دٞذ  ٚدس ٟ٘بیز ثیبٔٛصد و ٝؿٍٝ٘ٛ
فىش وٙذ  ٚثیبٔٛصد (ٟٔشٔلٕذی .)1387 ،ثش٘ٚش ػمیذٜ
داضز وٞ ٝذف اص آٔٛصش یه ٔٛضٛع ایٗ ٘یسز وٝ
وشبةخب٘ٞٝبی وٛؿه ص٘ذٜای دیضأ ٖٛآٖ ٔٛضٛع سِٛیذ
وٙیٓ ،ثّى ٝث ٝایٗ ٔٙظٛس اسز و ٝضبٌشداٖ سا ث ٝسفىش
ٚاداسیٓ .ثشای سلمك ایٗ أش ،فشاسش اص سىشاس ٘ظشیٞٝب ٚ
فشَٔٞٛب ،دا٘صآٔٛصاٖ ٘یبص داس٘ذ سب ثفٕٟٙذ و ٝؿٍ ٝ٘ٛدا٘ص
سا دس ٔٛلؼیزٞب  ٚؿبِصٞبی ٔخشّف ث ٝوبس ثٍیش٘ذ.
فؼبِیزٞبی ثش٘بٔٝی دسسی فشا ٓٞآٚس٘ذ ٜفشغزٞبیی ثشای
دا٘ص آٔٛصاٖ اسز سب ث ٝعٛس ٘مبدا٘ ٝدسثبس ٜاسشفبد ٜاص
سیبضی  ٚػّ ْٛدس كُ ٔسبئُ  ٚػٕیكسش وشدٖ دا٘صضبٖ دس
دیشأ ٖٛثٙیبدٞب فىش وٙٙذ .سٚیىشد كُ ٔسأِ ٝدس آٔٛصش

یىی اص اثضاسٞبی اغّی دس ایٗ ساسشبسز .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ،
ٔٛضٛع دژٞٚصٞبی ٔشؼذدی لشاس ٌشفش ٝاسز .ثشسسی
ٟٔبسرٞبی ٔؼّٕبٖ دس اسشفبد ٜاص سٚیىشد كُ ٔسأِ ٝدس
)  ٚػّ( ْٛ
دسٚس سیبضی (
)٘ ،ل ٜٛاسشفبد ٜدا٘صآٔٛصاٖ دس اسشفبد ٜاص ٟٔبسرٞبی
كُ ٔسأِ( ٝ

) ،ثٚ ٝیژ ٜاِٛٚیز دادٖ ثٝ

عی فشآیٙذ كُ ٔسأِ ٝث ٝػبی اِٛٚیز دادٖ ث ٝغشف دبسخ
)ٚ،
یبفشٗ ثشای ٔسأِٔ( ٝلػٔ َٛلٛسی)
٘یض اسصیبثی وشبةٞبی دسسی اص كیض سٛػ ٝثٔ ٝشاكُ كُ
ٔسأِ ٝدس آٟ٘ب اص ػّٕ ٝدژٞٚصٞب دس ایٗ كٛصٞ ٜسشٙذ.
دس ٘ظبْ آٔٛصضی ٔب ،وشبة دسسی اص إٞیز  ٚػبیٍبٜ
ٚیژٜای ثشخٛسداس اسز  ٚایٗ دس كبِی اسز و ٝیبسٔلٕذیبٖ
(ٔ )1379ؼشمذ اسز وٚ ٝػٛد ٘ظبْ آٔٛصضی ٔشٕشوض ثب یه
ثش٘بٔ ٚ ٝیه وشبة دسسی ثشای سٕبْ وطٛس٘ ،بٔٙبست ثٛدٖ
ضشایظ آٔٛصضی ٔب٘ٙذ دش ػٕؼیز ثٛدٖ والسٞب  ٚوٕجٛد یب
فمذاٖ ٚسبیُ وبسٌبٞی  ٚآصٔبیطٍبٞی  ٚضی ٜٛاسصضیبثی ثب
سؤاالر أشلب٘ی ٔلذٚد ثٔ ٝلشٛا ٔ ٚغبِت وشبة دسسی
(یبسٔلٕذیبٖٔ )1379 ،سبئُ ٔشؼذدی سا ثشای آٔٛصش ٚ
دشٚسش ٔب ٔغشف ٔیوٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝوشبة دسسی یٍب٘ٝ
سىیٌٝبٔ ٜؼّٓ  ٚدا٘صآٔٛص ثشای آٔٛصش  ٚیبدٌیشی ِلبػ
)  ٚسذاسن ثسیبسی اص فشغزٞبی
ضٛد (
یبدٌیشی ػٟز سلمك ٞذفٞبی وّی  ٚػضئی آٔٛصش ٚ
دشٚسش سٟٙب اص عشیك وشبة أىبٖدزیش ٌشدد.
ثب سٛػ ٝث٘ ٝمص  ٚإٞیز وشبة٘ ،یبص سٛػٔ ٝش ٖٛدسسی
ثٛٔ ٝضٛع سفىش  ٚدشٚسش ٟٔبسر كُ ٔسأِ ٝدا٘صآٔٛصاٖ دش
سً٘سش ػّٔ ٜٛیٕ٘بیذ  ٚوشبة دسسی ثبیذ ثب سٚیىشد كُ
ٔسأِ ٝسذٚیٗ ٌشدد .دس ٚالغ وشبة دسسی اص عشیك ٞذایز
ٔؼّٓ ث ٝسٕز سذسیس ث ٝضی ٜٛكُ ٔسأِ ٚ ٝفشا ٓٞآٚسدٖ
فشغزٞبیی ثشای سٕشیٗ ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِٔ ،ٝیسٛا٘ذ
ثسشش دشٚسش سٛا٘بیی كُ ٔسأِ ٝدا٘صآٔٛص سا فشا ٓٞسبصد
(فشلی ٚاػبسٌب ٚ ٜآلبصادٞ .)1386 ،ٜشؿٙذ ثشسسی دیطیٝٙ
دژٞٚطی ٔؤیذ آٖ اسز و ٝوشبةٞبی دسسی ٕٔىٗ اسز دس
سلمك ایٗ أش ٔٛفك ٘جبضٙذ  ٚاص اٞذاف  ٚاغ َٛثش٘بٔٝ
دسسی ّٔی كشی ٘بدا٘سش ٝفبغّ ٝثٍیش٘ذ (
).
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دس ثش٘بٔ ٝدسسی دٚس ٜاثشذایی ،وشبة ػّ ْٛسؼشثی ثٙب ثٝ
اظٟبس ٔؤِفبٖ آٖ ثب ٞذف اغّی دشٚسش «سٛاد ػّٕی» ٚ
«آٔٛصش ٟٔبسرٞبی سلمیك» ،سذٚیٗ ضذ ٜاسز (سسشٍبس،
 .)1387سٛاد ػّٕی و ٝسٛا٘بیی دسن ػّٓ  ٚفٙبٚسی دس
ص٘ذٌی سٚصٔش ٜاسز ،ث ٝفشد ایٗ أىبٖ سا ٔیثخطذ وٝ
ٔلػ َٛػّٓ  ٚفٙبٚسی سا دس ص٘ذٌی خٛد ث ٝوبس ٌیشد ٚ
ػال ٜٚثش آٖ ٔسبئُ ص٘ذٌی خٛد سا ث ٝسٚش ػّٕی كُ ٕ٘بیذ،
یؼٙی ثشٛا٘ذ ٔسأِٝای سا و ٝثب آٖ ٔٛاػ ٝاسز ،ث ٝدلز
ثشسسی  ٚاسصیبثی وٙذ ،اعالػبر الصْ سا ػٕغآٚسی وٙذ،
اعالػبر ث ٝدسز آٔذ ٜسا سؼضی ٚ ٝسلّیُ وٙذ  ٚث ٝعٛس
ٔٙغمی ،غلیق ٔ ٚسؤٚال٘ ٝآٖ سا كُ وٙذ .آٔٛصش
ٟٔبسرٞبی دژٞٚص ٘یض ضجیٔ ٝشاكُ یب فؼبِیزٞبی سٚش
ػّٕی اسز  ٚیىی اص ػٙجٞٝبی سٌ ٝب٘ ٝآٖ سا سطىیُ
)
ٔیدٞذ (
و ٝدس ایٗ فشایٙذ ٘یض دا٘صآٔٛص ثب ٔسأِٝای ٔٛاػٔ ٝیضٛد ٚ
ثب اسائ ٝفشضی ٚ ٝسٙؼص اػشجبس آٖ اص عشیك اعالػبر ػٕغ
آٚسی ضذ ٜفشضی ٝخٛد سا سأییذ یب سد ٔیوٙذ .أب ٘شبیغ
دژٞٚصٞبی ثیٗإِّّی سیبضی  ٚػّ( ْٛ
) وٝ
سٛسظ ا٘ؼٕٗ ثیٗإِّّی اسصضیبثی دیطشفز (
) دس
سبَٞبی  2003 ٚ 1999 ،1995غٛسر ٌشفش ٝاسز،
٘طبٖدٙٞذ ٜضؼف دا٘صآٔٛصاٖ ایشا٘ی دس سِٛیذ ٘ظشی،ٝ
سؼضی ٚ ٝسلّیُ  ٚكُ ٔسأِ ٚ ٝػذْ دشٚسش ل ٜٛسفىش ٚ
اسشذالَ ػّٕی ٙٔ ٚغمی آٟ٘بسز (وشیٕیٞ .)1388 ،ش ؿٙذ
دس سیطٝیبثی ایٗ ٘شبیغ ضؼیف ثبیذ ػٛأُ ٔشؼذدی سا ٔٛسد
ثشسسی لشاس داد ،أب ٘مص سبخشبس ٔ ٚلشٛای وشبةٞبی
دسسی سا ٘جبیذ ٘بدیذٌ ٜشفز .ؿٙب٘ـٛٞ ٝثیض دس ٘مذ  ٚثشسسی
دالیُ ضؼف ثشخی وطٛسٞب دس آصٔ ٖٛسیٕض٘ ،طبٖ ٔیدٞذ
و ٝػّز آٖ سب كذٚد صیبدی ٔشثٛط ث ٝوشبةٞبی دسسی ثی
ویفیز آٟ٘بسز (اكمش .)1383 ،ث ٝعٛسی و ٝسذٚیٗ
وٙٙذٌبٖ وشبة ػّ ْٛسؼشثی ٘یض دس وطٛسٞبیی ٔب٘ٙذ ایشاٖ ٚ
اسىبسّٙذ سب صٔبٖ ثشٌضاسی آصٔ ٖٛاص ِض ْٚث ٝوبسٌیشی
ٔؤِفٞٝبی كُ ٔسأِ ٝدس ٔلشٛای وشبة غبفُ ثٛد٘ذ.
كُ ٔسأِ ٝدس آٔٛصش  ٚدشٚسش سذاػیٌش ٘بْ ػبٖ
دیٛیی اسز .ػالل ٝدیٛیی ث ٝكُ ٔسأِِ ٚ ٝض ْٚدشٚسش آٖ

سیط ٝدس سٕبیُ ا ٚثشای ٔشثٛط سبخشٗ فّسف ٝثٍ٘ ٝشا٘یٞبی
ا٘سبٖ  ٚثٟجٛد ص٘ذٌی اػشٕبػی ا ٚدس یه ػبٔؼٝی
) .ا ٚثش ایٗ ثبٚس ثٛد وٝ
دٔٛوشاسیه داضز (
كُ ٔسأِ ٝاضششاوی ٛٞ ٚش اػشٕبػی ثٟششیٗ ٔؼیبس ثشای
سؼییٗ اسصشٞبی اػشٕبػی ٞ ٚذایز ص٘ذٌی ا٘سب٘ی اسز .ثش
ایٗ اسبس یىی اص ٟٔٓسشیٗ اٞذاف آٔٛصش  ٚدشٚسش آٖ
اسز و ٝفشاٌیشاٖ سا وٕه وٙذ سب ٔطىٌُطبیبٖ خٛثی
ض٘ٛذ ٍٙٞ ٚبْ ٔٛاػ ٟٝثب ٔسبیُ ص٘ذٌی ثشٛا٘ٙذ ساٜكُٞبی
ٔفیذ ٙٔ ٚبسجی اسائ ٝدٙٞذ.
دیٛیی ثش دبیٝی ایٗ سػٛس ثٙیبدیٗ و ٝص٘ذٌی دس ػبٔؼٝ
 ٚػٟب٘ی ٔشل َٛث ٝدیص ٔیسٚد و ٝدس آٖ سغییش یه لبٖ٘ٛ
طبثز اسز (دیٛیی ،اِف  ،)1369ػشیبٖ ص٘ذٌی سا دس
ثشداس٘ذٔ ٜؼٕٛػٝای اص ٚلبیغ ٛٔ ٚلؼیزٞبی دیصثیٙی ٘طذٜ
٘ ٚبٔؼیٗ ٔیدا٘ذٛٔ .لؼیز ٘بٔؼیٗ ؿیضی ضجی ٝاضغشاة،
سشدیذ ،یه ٚضغ دضٛاس یب ٔج ّٕٛٔ ٚ ٟٓاص ٌشایصٞبی
ٔشضبد اسز ،و ٝدس ٔٛلؼیز سؼشث ٝكبدص ضذ ،ٜثبػض
سشدسٌٕی ر ٗٞضخع ٔیٌشددٍٙٞ .بٔی و ٝفشد دس ٔؼشؼ
ٔٛلؼیز ٘بٔؼیٗ لشاس ٔیٌیشد ،ث ٝسفىش  ٚدژٞٚص
)ٔیدشداصد .دس ٚالغ ٔٛلؼیز ٘بٔؼیٗ ،خٛد ث ٝخٛد
(
سلمیك  ٚسؼسس سا ثش ٔیاٍ٘یضد .اص ٘ظش دیٛیی ،سلمیك
وٛضطی اسز و ٝثب ٔسأِٝای آغبص ٔیضٛد  ٚث ٝسٕز كُ
ٔسأِ ٝػشیبٖ ٔییبثذ .ثش ایٗ اسبس دیٛیی فشایٙذ سلمیك سا
) ٔششادف ٔیدا٘ذ (دیٛیی،
ثب كُ ٔسأِ( ٝ
ة  ٚ )1369دس ثلض ٔؼشفز ،آٟ٘ب سا ث ٝػشیبٖ سفىش اسسجبط
ٔیدٞذ.
دیٛیی ٔالكظ ٝوشد و ٝعی لش ٖٚاخیش ثضسيسشیٗ
دیطشفزٞبی ثطش دس صٔی ٝٙػّٓ كبغُ ضذ ٜاسز .ا ٚػبُٔ
ایٗ ٔٛفمیزٞب سا دس سٚش ػّٓ ٔیدا٘ذ .اسبسبً ،آٖ ؿ ٝاص
ِلبػ ٔؼشفزضٙبسی ثشای ا ٚإٞیز داضز ،فشایٙذ كُ
ٔسأِ ٝاسز ٘ٔ ٝلػ َٛآٖ و ٝػّٓ یب دا٘ص ٘بٔیذٔ ٜیضٛد
(ثبلشیِ .)1376 ،زا سٚش سلمیك دس ػّ ْٛسؼشثی سا
ٔؼشجشسشیٗ سا ٜوست ٔؼشفز ثشٔیضٕبسد .ثٙبثشایٗٔ ،شاكُ
كُ ٔسأِ ٝسا ٔٙغجك ثش سٚش ػّٕی ٔؼشفی ٔیوٙذ و ٝعی
دٙغ ٔشكّ ٝثٚ ٝلٛع ٔی دی٘ٛذد -1 :اسائٔ ٝسأِ ٚ ٝسؼشیف آٖ
ٌ -2شدآٚسی اعالػبر  -3سذٚیٗ فشضی -4 ٝآصٔبیص فشضیٝ
).
 -5ا٘شخبة ثٟششیٗ ساٜكُ ٘ ٚشیؼٌٝیشی (
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ثشای آٖ وه ٝضهخع ثشٛا٘هذ ٔشاكهُ كهُ ٔسهأِ ٝسا ثهٝ
دسسشی دطز سش ثٍزاسد ،ثبیذ ثٔ ٝؼٕٛػ ٝای اص ٟٔبسر ٞب وٝ
یبسی ٌش ا ٚدس ػشیهبٖ كهُ ٔسهأِ ٝاسهز ،دسهز یبثهذ .ایهٗ
ٟٔبسر ٞب و ٝثب ػٛٙاٖ ٟٔبسر ٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِٔ ٝؼشفی
 ٚاسبس فشآیٙذ كُ ٔسأِ ٚ ٝسٚش ػّٕی ث ٝضٕبس ٔهی س٘ٚهذ،
) ،عجمههههٝثٙههههذی
ػجبسسٙههههذ اصٔ :طههههبٞذ( ٜ
(

) ،ا٘ههذاصٌٜیههشی (

(

) ،وههبسثشد اثههضاس

)دیذٌب ٜدیٛیی دسٔٛسد سغییش  ٚاغالف ثش٘بٔٝی دسسی

) ،ػٕهغآٚسی اعالػهبر (
) ،فشضیٝسهبصی  ٚدهیصثیٙهی (
) ،سفسههههههههیش یبفشههههههههٞٝههههههههب ٚ

٘شیؼٌٝیشی(

)،

سطههخیع ٔشغیههشٞههب(
اسسجبط (
سلمیههك (

)  ،ثشلههشاسی
) ،اسصیبثی (

ٔیداس٘ذ و ٝثٙب وشدٖ ثش٘بٔ ٝدسسی ثش كُ ٔسأِ ٝثب سٕیض
لبئُ ضذٖ ٔیبٖ سلػیُ ػّٓ  ٚث ٝوبسٌیشی آٖ اٍ٘یخشٝ
ضذ ٜاسز  ٚؿٟٔ ٖٛبسر دس ث ٝوبسٌیشی دا٘ص ثش
ػٕغآٚسی غشف آٖ ثشسشی داسد ،یه ثش٘بٔ ٝدسسی ٔغّٛة
ثبیذ ثش ٔلٛس كُ ٔسأِ ٝثٙب ضٛد .ثٙیبٖ ثش٘بٔ ٝدسسی ثش
دیذٌب ٜػبٖ دیٛیی دس ٔٛسد كُ ٔسأِٔ ٝیسٛا٘ذ ٔجٙبیی
ثشای اغالف ثش٘بٔٝی دسسی ثبضذٚ .سشجبسی (

)  ٚعشاكی

) .ضههبیبٖ روههش اسههز وههٝ

ٟٔههبسرٞههبی كههُ ٔسههأِ ٝیههه ٔؼٕٛػههٔ ٝشههذاخُ  ٚفبلههذ
ٔشصثٙذی ٔطخع اسز (ثشای ٔظبَٟٔ ،هبسر ٔطهبٞذ ٜػهضٚ
دیٛسشٞ ٝش ٟٔبسر دیٍشی ث ٝضٕبس ٔی سٚد)ِٚ .هی ثه ٝدِیهُ
دیـیذٌی فشآیٙذ كُ ٔسأِ ،ٝثب ٚػٛد لجِٛی ػذایی ٘بدزیشی
ػٙجههٞٝههبی ٔخشّههف كههُ ٔسههأِ ٝثههٙٔ ٝظههٛس سههِٟٛز دس
ٔم ِٝٛثٙذی ،ث ٝغٛسر لشاسدادی اص آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٟٔبسرٞهبی
ػذاٌب٘ ٝیبد ٔیضٛد.
ٔشاكُ ٟٔ ٚبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝد ٚثؼذ فشآیٙذ كُ
ٔسأِٔ ٝلسٛة ٔیض٘ٛذٔ .شاكُ كُ ٔسأِ ٝثش ٔلٛس عِٛی
 ٚثب سمذْ صٔب٘ی ٘سجز ثٚ ٓٞ ٝالغ ضذٜا٘ذ ٞ ٚش ٔشكّٝ
ٔمذٔٝی ٔشكّٝی دیٍش اسزٟٔ .بسرٞبی كُ ٔسأِ ٝثؼذ
ػشضی سبخشبس كُ ٔسأِ ٝسا سطىیُ ٔیدٙٞذ ،ث ٝایٗ سشسیت
و ٝدس ٞش ٔشكّ ٝاص كُ ٔسأِ ٝیه یب ؿٙذ ٟٔبسر ٔخشّف
دخبِز داس٘ذ.
دس ٔیبٖ سٕبْ وٕهٞبیی و ٝدیٛیی ث ٝسؼّیٓ  ٚسشثیز
ٕ٘ٛد ،سٙظیٓ ثش٘بٔ ٝدسسی ثش اسبس سٚش كُ ٔسأِ،ٝ
ٕٟٔشش اص  ٕٝٞاسز .ا ٚایؼبد ٔسأِ ٝسا ٔٛضٛع ٔٙبسجی ثشای
آٔٛصش  ٚیبدٌیشی ٔیدا٘سز ٘ ٚظشی ٝا ٚدس دیشأ ٖٛكُ
ٔسأِ ،ٝأشٚصٔ ٜمجَٛسشیٗ ٔجٙب ثشای اغالف ثش٘بٔٝی دسسی ٚ
آٔٛصش ػّ ْٛث ٝضٕبس ٔیسٚدٞ .یجشر ٕٞ ٚىبساٖ (
) دس ٔٛسد ػبیٍب ٜكُ ٔسأِ ٝدس ثش٘بٔ ٝدسسی اظٟبس

سا ثب ٘ظشیٞٝبی ػذیذ ایٗ كٛصٛٔ ٜسد ثشسسی ٔ ٚمبیس ٝلشاس
ٔیدٞذ ٘ ٚظشی ٝدیٛیی دیشأ ٖٛثش٘بٔ ٝدسسی سا دبیٚ ٝ
اسبس دیذٌبٜٞبی ٘ٛیٗ ٔؼشفی ٔیوٙذ.
دس صٔی ٝٙاغالف ثش٘بٔ ٝدسسی  ٚضشٚسر وبسثشد فشایٙذ
كُ ٔسأِ ٝدس عشاكی  ٚسذٚیٗ ثش٘بٔ ٝدسسی ػّ٘ ْٛیض
سلمیمبر ٔشؼذدی غٛسر ٌشفش ٝاسز (ػجبسدٛس ،1375
اكٕذی  ،1380اسفیؼب٘ی ٞ ،1386یجشر ٚ ،1996سشجبسی
 .)2002أب ٞیؾ یه اص دژٞٚصٞبی غٛسر ٌشفش ،ٝثٝ
سلّیُ ٔلشٛای ػّ ْٛدٙؼٓ  ٚثشسسی ٔیضاٖ ث ٝوبسٌیشی
ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِٔ ٝغبثك دیذٌب ٜدیٛیی دس آٖ،
٘ذشداخش ٝاسز .ثٙبثشایٗ ،دس ایٗ دژٞٚص سؼی ثش آٖ اسز
سب وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ ثش اسبس اٍِٛی كُ ٔسأِٝ
دیٛیی ٔٛسد سلّیُ ٔلشٛا لشاس ٌیشد.
روش پژوهش
ثٙٔ ٝظٛس ٔغبِؼ ٝسٚیىشد ٔلشٛای وشبة دسسی ػّْٛ
سؼشثی دبی ٝدٙؼٓ ٘سجز ث ٝكُ ٔسأِ ،ٝدژٞٚص كبضش اص
) اسشفبدٔ ٜیوٙذ.
سٚش سلّیُ ٔلشٛا (
اثضاس ا٘ذاصٌٜیشی ٘یض ضبُٔ فشٔٚ َٛیّیبْ سٔٚی  ٚػذَٚ
فٟشسز ٔشاكُ ٟٔ ٚبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝاسز و ٝثش اسبس
اعالػبر ث ٝدسز آٔذ ٜاص آسای سشثیشی دیٛیی دس ثبسٜ
كُٔسأِ ٚ ٝسٚش ػّٕی ،ا٘شخبة ضذ ٜاسز.
ثشای سؼییٗ سٚایی فٟشسز ٚاسسی اص ٘ظش ٔشخػػبٖ
آٔٛصش  ٚدشٚسش  ٚاسشبداٖ دا٘طٍب ٜاسشفبد ٜضذ (فٟشسز
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِٛٔ ٝسد سأییذ ؿٟبس ٘فش اص
اػضبی ٞیأر ػّٕی دا٘طٍب ٜسٟشاٖ لشاس ٌشفز)ٕٞ .ـٙیٗ ثٝ
ٔٙظٛس سؼییٗ دبیبیی ،فشٔٚ َٛیّیبْ اسىبر ٔٛسد اسشفبدٜ
لشاس ٌشفز .ثذیٗ ٔٙظٛس د ٜدسغذ اص وُ ٔؼٕٛػٔ ٝشٗ
وشبة ثٕٞ ٝشا ٜسؼبسیف ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِ ٝثٝ
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ؿٟبس سٗ اص وبسضٙبسبٖ آٔٛصش  ٚدشٚسش ػٟز وذٌزاسی
ٔؼذد داد ٜضذ .دسغذ سٛافك ٔیبٖ ؿٟبس وذٌزاس اص عشیك
فشٔ َٛضشیت دبیبیی اسىبر ٔلبسجٌ ٝشدیذ (سبسٚخب٘ی،
.)1372
يافتههاي پژوهش
٘شبیغ كبغُ اص ثشسسی ٔشٗ وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبیٝ
دٙؼٓ ثشای دبسخٌٛیی ث ٝدشسصٞبی دژٞٚص ث ٝضشف صیش
اسز.
 -1آیب وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ ث ٝغٛسر ٔسأِٝ
ٔلٛس عشاكی ضذ ٜاسز؟
اص ٔؼٕٛع  99غفل ٝوشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ20 ،
غفل ٝاص اثشذا  20 ٚغفل ٝاص ا٘شٟبی وشبة ثش ٔجٙبی سٚش
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی سٛغی ٝضذ ٜدس سىٙیه سلّیُ ٔلشٛا ث ٝسٚش

ٚیّیبْ سٔٚی (كسٗٔشادی )1388 ،ا٘شخبة ضذ .دس ٕ٘ٝ٘ٛ
ا٘شخبة ضذ ،ٜسٕبْ ػٕالر وشبة دس دٛ٘ ٚع ػٕالر دسوی ٚ
ِفظی فبسؽ اص ػٕالر ٘ٛع سٔ( ْٛظالً ػٕالر ثی اطش)
عجمٝثٙذی ضذ٘ذٔ .ؼٕٛػ ٝا٘شخبة ضذ ٜضبُٔ ٚ 391اكذ
ٔشٗ وشبة اسز وٚ 229 ٝاكذ ٔشٗ ( 58/6دسغذ) ٔشثٛط
ث ٝػٕالر ِفظی ٚ 162 ٚاكذ اص ٔشٗ ( 41/4دسغذ) ٔشثٛط
ث ٝػٕالر دسوی ٔشٗ اسز .ثش ایٗ اسبس ،ضشیت ٔسأِٝ
ٔلٛسی ٔشٗ وشبة ثش ٔجٙبی ٘ظشیٚ ٝیّیبْ سٔٚی ثشاثش ثب 0/7
اسز.
ضشیت ٔسأِٔ ٝلٛسی ;

ضشیت ٔسأِٔ ٝلٛسی ;

دسغذ 0/875×100;87/5

ػذ 1 َٚه سیش ٔغبِت ٞش دسس دس اص عشف ٔسأِ ٚ ٝا٘غجبق آٖ ثب ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝدیٛیی
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ٔیٌیش٘ذٛٔ ،لؼیزٞبی اسصشٔٙذی ٔلسٛة ٔیض٘ٛذ.
ٔ -3لشٛای وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ اثشذایی ثٝ
ؿٔ ٝیضاٖ ثٟٔ ٝبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِ ٝسٛػٕٛ٘ ٝدٜ
اسز؟
ٔلمك ثشای سٟی ٝفٟشسز ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ
ٔسأِ ٝثب اسشٙبد ث ٝوشت  ٚاسٙبد وشبثخب٘ٝای ٔمِٞٝٛبی ٔٛسد
٘ظش سا اص ثغٗ ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝدیٛیی اسشخشاع ٕ٘ٛدٜ
اسز .ایٗ فٟشسز ٔطشُٕ ثش دٟٔ ٜبسر ٔطبٞذ،ٜ
عجمٝثٙذی ،ا٘ذاصٌٜیشی  ٚوبسثشد اثضاس ،ثشلشاسی اسسجبط،
ػٕغآٚسی اعالػبر ،دیصثیٙی  ٚفشضیٝسبصی ،سفسیش ٚ
اسشٙجبط ٘ ٚشیؼٌٝیشی ،سطخیع ٔشغیشٞب ،اسصیبثی ٚ
آصٔبیص (یب عشاكی آصٔبیص) اسز و٘ ٝمص ٞش یه اص آٟ٘ب
دس فشایٙذ كُ ٔسأِ ٝسطشیق  ٚسؼشیف ضذ ٜاسز.
ثٙٔ ٝظٛس سؼضی ٚ ٝسلّیُ سؤاَ س ْٛدژٞٚص ،اثشذا
فشاٚا٘ی  ٚدسغذ سٛػ ٝثٞ ٝش یه اص ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ
ٔسأِ ٝدس ػذ َٚضٕبسٔ 2 ٜلبسج ٝضذ ٜاسز.
دس ٔؼٕٛعٟٔ 10 ،بسر اسبسی  ٚدبیٝای ث ٝػٛٙاٖ
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی ثشای كُ ٔسأِ ٝدس وُ ٔشٗ وشبة ٔٛسد
ضٕبسش لشاس ٌشفز .اعالػبر ٔشثٛط ث ٝػذ َٚضٕبس3 ٜ
ٔیضاٖ سٛػ ٝوشبة ثٞ ٝش یه اص ٔؤِفٞٝبی دٌٜب٘ ٝسا ٘طبٖ
ٔیدٞذ .ث ٝایٗ سشسیت و ٝاص ٔیبٖ اسلبْ ٔ ٚمبدیش ث ٝدسز
آٔذ ،ٜثیصسشیٗ سٛػ ٝثٟٔ ٝبسر سفسیش ،اسشٙجبط ٚ
٘شیؼٌٝیشی ثب فشاٚا٘ی ٛٔ 37سد ( 32/4دسغذ) ػغف ضذٜ
اسز  ٚدس اص آٖ ٟٔبسر آصٔبیص وٙیذ ثب فشاٚا٘ی سىشاس 19
( 16/7دسغذ) اص ٔؼٕٛع  ٚػٕغآٚسی اعالػبر ٛٔ 17سد
( 14/9دسغذ) دس سسجٞٝبی ثؼذی ٔشوض سٛػ ٝلشاس داس٘ذ.

 -2آیب سبخشبس ٔشٗ وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ
ٔٙغجك ثش ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝدیٛیی عشاكی ضذ ٜاسز؟
٘شبیغ كبغُ اص ثشسسی ٔسأِٞٝبی ٔٛػٛد دس وشبة ٚ
ٔسیش ادأٔ ٝغبِت دس اص عشف ٔسأِ ٝدس ػذ َٚضٕبس1 ٜ
ٔٙؼىس ضذ ٜاسز.
اص ٔیبٖ ٔٛلؼیزٞبی ٔسأِٝداس ا٘شخبة ضذ ،ٜدس ٔٛلؼیز
ٔشثٛط ث ٝغفلٔ ،29 ٝیسٛاٖ سٕبْ ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝسا
ٔطبٞذٕٛ٘ ٜد .دس ایٗ ٔٛلؼیز ٔشٗ وشبة ثب سٛضیق
ٔخشػشی دس ٔٛسد صً٘ آ ٚ ٗٞعشف آٖ ث ٝػٛٙاٖ یه سغییش
ضجٕیبیی اص دا٘صآٔٛص ٔیخٛاٞذ و ٝثٚ ٝسیّ ٝیه سیٓ
ظشف ضٛیی آصٔبیطی عشاكی وٙذ سب ثفٕٟذ دس ؿ ٝضشایغی
سیٓ آٙٞی صٚدسش صً٘ ٔیص٘ذ  ٚدس ؿ ٝضشایغی اغالً صً٘
ٕ٘یص٘ذ .ایٗ ٔٛلؼیز ث ٝدِیُ ایٗو ٝاص وٛدن ٔیخٛاٞذ
ثشای دبسخ ثٔ ٝسأِٝای و ٝثب آٖ ٔٛاػ ٝضذ ٜاسز آصٔبیطی
عشاكی وٙذ  ٚدس اص آٖ ٘شیؼ ٝسا ث ٝوالس ٌضاسش ٕ٘بیذ،
ظبٞشاً سٕبْ ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝسا دٛضص ٔیدٞذ.
ٔٛلؼیزٞبی ٔسأِٝداس ٔغشف ضذ ٜدس غفلبر 36 ،17
٘ 61 ٚیض ٔٛلؼیزٞبی ضبخػی دس وشبة دسسی ث ٝضٕبس
ٔیس٘ٚذ .دس ٞش سٛٔ ٝلؼیزٔ ،شٗ دسس فشاٌیش سا ثب
ٔسأِٝای سٚثٝسٔ ٚیوٙذ و ٝدبسخ ا ٚث ٝسؤاَ ،كىٓ یه
فشضی ٝسا داسد .ادأٔ ٝغّت دسسی وٛدن سا ث ٝآصٔبیص
فشضیٝای و ٝدس ر ٗٞداسدٞ ،ذایز ٔیوٙذ سب دسسشی یب
٘بدسسشی آٖ سا دس آصٔبیص ث ٝاطجبر ثشسب٘ذ .دس ایٗ ٔٛلؼیز
٘ل ٜٛآصٔٛدٖ فشضیٞٝب ث ٝدا٘صآٔٛص ٘طبٖ دادٔ ٜیضٛد ٚ
ثذیٗ سشسیت فشغز عشاكی آصٔبیص  ٚثشٚص خاللیز اص اٚ
سّت ٔیضٛدِ .زا ػبٔؼیز ٔٛلؼیز غفل 29 ٝسا ٘ذاس٘ذ أب
ثِ ٝلبػ ٌسششدٌی آٟ٘ب ؤ ٕٝٞ ٝشاكُ كُ ٔسأِ ٝسا دس ثش

ػذ 2 َٚه سٛصیغ فشاٚا٘ی  ٚدسغذ ٞش یه اص ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝدس وشبة دسسی ػّ ْٛدٙؼٓ
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وٕششیٗ ٔیضاٖ سٛػٔ ٝشثٛط ثٟٔ ٝبسر اسصیبثی ،غفش
ٔٛسد (غفش دسغذ) ،سطخیع ٔشغیشٞب ث ٝسؼذاد 0/9( 1
دسغذ) ٟٔ ٚبسر ا٘ذاصٌٜیشی  ٚوبسثشد اثضاس ثب فشاٚا٘ی ٛٔ 3سد
( 2/6دسغذ) اسز.
ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ی ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝدس وشبة سلّیُ
ضذ ٜثشاثش  11/4اسز .ثب سٛػ ٝث ٝایٗ ٕ٘ش ،ٜسبیش ٟٔبسرٞب
یؼٙی ٔطبٞذ ،ٜعجمٝثٙذی ،ثشلشاسی اسسجبط  ٚدیص ثیٙی ٚ
فشضی ٝسبصی دس كیغٔ ٝشٛسظ ٘ ٚضدیه ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚالغ
ضذٜا٘ذ.
دس ٔؼٕٛع ،اص  114فشاٚا٘ی ضٙبسبیی ضذٔ ٜشثٛط ثٝ
ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِ ،ٝسٛصیغ ٘بٔشٛاصٖ ٘ ٚبٕٞبٍٙٞی
ٔیبٖ ٟٔبسرٞبی دٌٜب٘ٔ ٝطبٞذٔ ٜیضٛد (اص غفش سب 32/4
دسغذ)  ٚؿ ٖٛثشای ٔؼٙب ثخطی اسلبْ ث ٝدسز آٔذٞ ٜیؾ
ٔمیبس یب ضبخع سؼشیف ضذٜای ٚػٛد ٘ذاسد سب ثب اسىبی ثٝ
آٖ ٞش یه اص ٟٔبسرٞب سا اص ٘ظش إٞیز ِ ٚض ْٚسٛػٝ
سسجٝثٙذی ٕ٘ٛد ،سؼییٗ فشاٚا٘ی ٔٛسد ا٘شظبس  ٚایٗ و ٝاص ثیٗ
فشاٚا٘یٞبی ٔٛػٛد ؿ ٝسؼذاد ثشای ٞشیه اص ٟٔبسرٞب
ضبیسشٙٔ ٚ ٝبست اسزٔ ،طىُ خٛاٞذ ثٛد .أب ثذیٟی اسز
و ٝسٛا٘بیی كُ ٔسأِ ٝدس وٛدوبٖ ،صٔب٘ی ضىٛفب ٔیضٛد وٝ
ٟٔ ٕٝٞبسرٞبی ضشٚسی آٖ ه ٘ ٝاِضأبً ث ٝعٛس ٔسبٚی ه سب
ػبیی ؤٕ ٝىٗ اسز ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٌیش٘ذ .أب ػذَٚ
ضٕبس٘ 2 ٜطبٖ دٙٞذ ٜایٗ ٔغّت اسز و ٝوشبة دسسی دس
دشٚسش ثشخی اص ٟٔبسرٞب وٛسبٞی ٕ٘ٛد ٜاسز .ثشای ٔظبَ،
ٟٔبسر اسصیبثی و ٝیىی اص ٟٔبسرٞبی ضشٚسی كُ ٔسأِٚ ٝ
ث ٝػمیذ ٜدیٛیی ػض ٚالیٙفه فشایٙذ كُ ٔسأِ ٝاسز و ٝدس
وشبة دسسی وبٔالً ٔٛسد ثی سٛػٟی ٚالغ ضذ ٜاسز.
بحث و نتیجهگیري
٘شبیغ ایٗ دژٞٚص سٚیىشد وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ
ث ٝكُ ٔسأِ ٝسا اسصیبثی ٔیٕ٘بیذ ٔ ٚیسٛا٘ذ ٔجٙبیی ثشای
سٛػ ٝثیطشش ثش٘بٔٝسیضاٖ دسسی ثٛٔ ٝضٛع كُ ٔسأِ ٝدس
وشبةٞبی دسسی ثبضذ.
٘ىشٞٝبی سجییٙی ایٗ دژٞٚص دس ساسشبی دشسصٞبی
دژٞٚص ث ٝایٗ ضشف اسز:
اِف) ثشسسی وشبة ػّ ْٛسؼشثی دبی ٝدٙؼٓ اص صاٚیٝ
ٔیضاٖ ٔسأِٔ ٝلٛس ثٛدٖ ثش اسبس ضبخع ٚیّیبْ سٔٚی،
٘طبٖ ٔیدٞذ ضشیت ٔسأِٔ ٝلٛس ثٛدٖ وشبة اص ٔغّٛثیز

وبفی ثشخٛسداس ٘یسز .سٔٚی ٔؼشمذ اسز وٞ ٝش ؿ ٝوسش،
ٔمذاس ػذدی ثیطششی سا ٘طبٖ دٞذ ،اكشٕبَ دسٌیشی
دا٘صآٔٛص ثب ٔشٗ  ٚفؼبِیز دژٞٚطی ا ٚسا افضایص ٔیدٞذ.
ٚی ٔمذاس ػذدی ٔٙبست ثشای فؼبَ ثٛدٖ ٔلشٛا سا ٔلذٚدٜ
ػذدی ٔیبٖ  0/4سب  1/5دس ٘ظش ٔیٌیشد .ؿٙب٘ـ ٝایٗ
ٌسشش ٜثش یه ٔلٛس سشسیٓ ضٛدٔ ،الكظٔ ٝیٌشدد وٝ
ٔمذاس ػذدی كبغُ اص سلّیُ وشبة ػّ ْٛدبی ٝدٙؼٓ ()0/7
دس كیغٔ ٝشٕبیُ ث ٝاثشذای ٔلٛس ٚالغ ضذ ٜاسزٞ .ش ؿٙذ
ضشیت دژٞٚطی ث ٝدسز آٔذ ٜاص وشبة دس ٔلذٚدٛٔ ٜسد
٘ظش سٔٚی ٚالغ ضذ ٜاسز ،أب ث ٝسجت ٔیُ ٕ٘ش ٜثٝدسز
آٔذ ٜث ٝسٕز اثشذای ٔلٛس٘ ،شیؼٌ ٝشفشٔ ٝیضٛد وٝ
ٔلشٛای وشبة ٘سجشبً ٔسأِٔ ٝلٛس عشاكی ضذ ٜاسز.
ثٙبثشایٗ ،ث٘ ٝظش ٔیسسذ و ٝثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚؤِفبٖ وشبة
دسسی دس عشاكی  ٚسذٚیٗ آٖٕٞ ،ـٙبٖ «فشآٚسدٜٞبی
ػّ »ْٛسا ث« ٝفشآیٙذ آٖ» سشػیق داد ،ٜدیٛسش ٝث ٝسذا ْٚسٚاَ
ا٘فؼبِی دا٘صآٔٛصاٖ دس یبدٌیشی دأٗ ٔیص٘ٙذ.
ة) ثشسسی وشبة اص ٔٙظش سبصٔب٘ذٞی ٔلشٛا ثش ٔجٙبی
ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝدیٛیی ٘طبٖ داد و ٝایٗ ٔٛضٛع سب كذٚد
صیبدی اص دیذ ٔؤِفبٖ وشبة دٟٙبٖ ٔب٘ذ ٜاسز .ثبیذ ارػبٖ
داضز و ٝوشبة دسسی ه آٖ  ٓٞدس دٚس ٜاثشذایی ه ٘ ٝسٟٙب
ػٙج ٝخٛد آٔٛصی ٘ذاسد ،ثّى ٝاثضاسی اسز و ٝدس وٙبس سبیش
ٚسبیُ وٕه آٔٛصضی ٔیسٛا٘ذ ٔؼّٓ سا دس سلمك یه
سذسیس ٔغّٛة یبسی ٕ٘بیذِ .زا ضؼف دا٘صآٔٛصاٖ دس
ٟٔبسر كُ ٔسأِ ٚ ٝسفىش ٔٙغمی ٔسشمیٕبً ٔشٛػ ٝوشبة
٘یسز .أب آضىبس اسز و ٝسؼییٗ سٚش  ٚخغٛط اغّی
سذسیس ثٔ ٝیضاٖ صیبدی ث ٝضی ٜٛسبصٔب٘ذٞی ٔلشٛای دسسی
ٚاثسش ٝاسز .ثٙبثشایٗ سػبیز ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝدس ٔلشٛای
وشبة ٔیسٛا٘ذ اكشٕبَ سذسیس ث ٝضی ٜٛكُ ٔسأِ ٚ ٝدس
٘شیؼ ٝیبدٌیشی ث ٝسٚش ػّٕی سا ثیطشش وٙذ.
ع) ثشسسی وشبة اص ػٙجٟٔ ٝبسرٞبی ضشٚسی كُ
ٔسأِٔ ٚ ٝیضاٖ سٛػ ٝث ٝآٟ٘ب ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝوشبة دسسی
سٚیىشد ٘سجشبً ضؼیفی ث ٝایٗ ٟٔبسرٞب داسد .ایٗ ثیبٖ سا اص
د ٚعشیك ٔیسٛاٖ ٔسشذَ ٕ٘ٛد:
 1ه اص ٘ظش كؼٓ وشبة  ٚسؼذاد فؼبِیزٞبی ٔشسجظ ثب
ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِٝ؛ ٔؼٕٛع غفلبر دسسی وشبة 99
غفلٔ ٚ ٝؼٕٛع ٟٔبسرٞبی سذاسن دیذ ٜدس آٖ 114
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فؼبِیز اسز .لشاس دادٖ ایٗ د ٚػذد س ٚث ٝسٚی 1/15 ٓٞ
فؼبِیز سا ثشای ٞش غفل ٝسلٓ ٔیص٘ذ .كبَ ثب اكشسبة ایٗ
و ٝدس ٞش ػّس ٝسذسیس ٔؼٕٛالً یه غفل ٝسذسیس
ٔیضٛد ،اخشػبظ  ٚدشداخشٗ سٟٙب ث ٝیه فؼبِیز دس یه
ػّس 50 ٝدلیمٝای دسس ،آٔبس ٘سجشبً ضؼیفی اسز.
 2ه ٘شیؼ ٝدژٞٚص دیشأٔ ٖٛسأِٔ ٝلٛسی٘ ،طبٖ داد
و ٝوشبة سٚیىشد ضؼیفی ثٔ ٝسأِ ٚ ٝدژٞٚص داسد.
ٔسأِٞٝبی وشبة ٘یض ػٕٔٛبً ٕٞبٖ فؼبِیزٞبیی ٞسشٙذ وٝ
دس لبِت ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝػبی ٔیٌیش٘ذِ .زا ثب اسشٙبد
ث ٝایٗ د ٚدِیُ ٔیسٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛاسشٙجبط وشد ،وشبة ثٝ
ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِ ٝؿٙذاٖ سٛػٟی ٕ٘ٛٙد ٜاسز.
ػال ٜٚثش ایٗٔ ،مبیسٔ ٝیضاٖ سٛػ ٝوشبة ثٞ ٝش یه اص
ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِ٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ و ٝثیطششیٗ سٛػ ،ٝثٝ
ٟٔبسر سفسیش  ٚاسشٙجبط ٘ ٚشیؼٌٝیشی  ٚوٕششیٗ سٛػ ٝثٝ
ٟٔبسرٞبی سطخیع ٔشغیشٞب  ٚاسصیبثی ٔؼغٛف ثٛد ٜاسز.
سبیش ٟٔبسرٞب ٘یض ثب فشاٚا٘ی ٘بٔشٛاصٖ ٔیبٖ ایٗ دٔ ٚلذٚدٜ
دس ٘ٛسب٘ٙذ ٟٓٔ .ضٕشدٖ ٟٔبسر سفسیش  ٚاسشٙجبط ٚ
٘شیؼٌٝیشی دس ٘ظش ٔؤِفبٖ وشبة ث ٝسجت ایٗو ٝایٗ
ٟٔبسر ثٛ٘ ٝػی ٔٙؼش ث ٝسمٛیز سٛا٘بیی اسشذالَ  ٚسفىش
دا٘صآٔٛص ٔیضٛدٙٔ ،غمی ػّٔ ٜٛیٕ٘بیذِٚ .ی ؿطٓ دٛضی
اص ٟٔبسرٞبی سطخیع ٔشغیشٞب  ٚاسصیبثی و ٝإٞیز آٟ٘ب دس
كُ ٔسأِ ٚ ٝسٚكی ٝػّٕی دیطشش ػیبٖ ضذ ٜاسز ،اص ٘مبط
ضؼف وشبة ث ٝضٕبس ٔیسٚدٕٞ .ـٙیٗ سٛصیغ ٘بٔشٙبست ٚ
٘بٞ ٍٖٕٛٞش ٟٔبسر خبظ دس ٌسشش ٜوشبةٔ ،یسٛا٘ذ ٔٛسدی
ثش ٘مبط ضؼف آٖ دس صٔی ٝٙكُ ٔسأِ ٝثیفضایذ.
ثب یه ٘شیؼٌٝیشی وّی  ٚدبیب٘ی ٔیسٛاٖ ٌفز وٝ
سٚیىشد ػٕٔٛی وشبة ثٛٔ ٝضٛع كُ ٔسأِ ٝؿ ٝاص كیض
ٔسأِٔ ٝلٛسی  ٚؿ ٝاص كیض ٔشاكُ ٟٔ ٚبسرٞبی كُ
ٔسأِ٘ ٝبٔٙبست  ٚضؼیف اسزٟٔ .بسرٞب ٔ ٚشاكُ كُ
ٔسأِ٘ ٝسجز ث ٓٞ ٝیه ساثغ ٝسمٛیز وٙٙذٌی ٔشمبثُ داس٘ذ.
ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝیبدٌیشی ثش اسبس ٔشاكُ كُ ٔسأِ ٝثٝ
سمٛیز  ٚدشٚسش ٟٔبسرٞبی كُ ٔسأِٙٔ ٝؼش ٔیضٛد  ٚدس
ٔمبثُ ٘یض ،سٕشیٗ  ٚدسزٚسصی دس ٟٔبسرٞب ،یبدٌیشی ثٝ
سٚش كُ ٔسأِ ٝسا آسبٖ ٔیٕ٘بیذ .أب وٛسبٞی ٔؤِفبٖ وشبة
دس ثسشش سبصی ثشای سذسیس ث ٝضی ٜٛكُ ٔسأِ ،ٝسأطیش
سٕشیٗ ٟٔبسرٞب سا ٘یض وبٞص خٛاٞذ داد .كشی اٌش سٕبْ

فؼبِیزٞبی سذاسن دیذ ٜضذ ٜدس وشبة ثب دلز  ٚكٛغّٝ
سٕبْ اػشا ٞ ٚش یه اص ٟٔبسرٞبی دٌٜب٘ٝی كُ ٔسأِ ٝدس
وٛدوبٖ ث ٝخٛثی دشٚسش یبثٙذ ،ثبص ٔ ٓٞیسٛاٖ ٌفز وٝ
سٚیىشد وشبة دسسی ػّ ْٛدٙؼٓ ثیطشش فؼبِیز ٔلٛس اسز سب
دژٞٚص ٔلٛس.
پیشنهادات كاربردي
 -1دس ایٗ دژٞٚص ؿه ِیسشی اص ٟٔبسرٞبی ضشٚسی
كُ ٔسأِ ٝسٟی ٝضذ و ٝسٚایی آٖ سٛسظ اسشبداٖ دا٘طٍبٜ
سأٔیٗ ٌشدیذ .ثب سٛػ ٝث ٝیبفشٞٝبی دژٞٚص دیطٟٙبد ٔیضٛد
و ٝثش٘بٔٝسیضاٖ ٔ ٚؤِفبٖ وشبة دسسیٟٔ ،بسرٞبیی ؿٖٛ
ٟٔبسر اسصیبثی  ٚعجمٝثٙذی سا و ٝاص ٍ٘ب ٜآٟ٘ب دٟٙبٖ ٔب٘ذٜ
اسز ،ث ٝاٞذاف ٟٔبسرٞبی ضشٚسی آٔٛصش ػّ ْٛاضبفٝ
ٕ٘بیٙذ.
 -2دفشش ثش٘بٔٝسیضی  ٚسأِیف وشبة دسسی ػّْٛ
سؼشثی ،ث ٝسٟی ٝیه وشبة وبس الذاْ ٕ٘بیذ ؤ ٝلشٛای آٖ
دس ساسشبی دشٚسش سٛا٘بیی كُ ٔسأِ ٝثذیٗ ضىُ ثبضذ:
 -2-1دس اسسجبط ثب ٞش دسس ٔسأِٞٝبیی ٔغشف ضٛد وٝ
كُ آٖ ٔسأِٞٝب ٔٛٙط ث ٝعشاكی آصٔبیص ثبضذ .ثذیٟی
اسز و ٝسػٕیٌٓیشی دسثبس ٜسا ٜكُ ٘ ٚل ٜٛعشاكی
آصٔبیص ثبیذ ث ٝدا٘صآٔٛص ٚاٌزاس ضٛد.
 -2-2ثٙٔ ٝظٛس سلشیه ػالیك وٛدوبٖٔ ،سأِٞٝب دس
لبِت داسشبٖٞبی وٛسب ٚ ٜػزاة ٔغشف ضٛد.
 -2-3فضبی الصْ ثشای سٟیٌ ٝضاسش وبس  ٚاسائ ٝآٖ ثٝ
والس دس ایٗ وشبة فشا ٓٞضٛد .ثذیٗ ٔٙظٛس دس آغبص  ٚثشای
آٔٛصش ٘لٌ ٜٛضاسش ٘ٛیسی ،ػٛٙاٖ ٞش ٔشكّ ٝاص ٌضاسش،
ثشای دا٘صآٔٛص ٔطخع ضٛد سب ا ٚدس ریُ ٞش ػٛٙاٖ ضیٚ ٜٛ
س٘ٚذ وبس خٛد سا ثٛٙیسذ.
ٔ -2-4ش ٖٛآٔٛص٘ذ ٚ ٜداسشبٌٖٝ٘ٛای اص ٘ل ٜٛوبس
دا٘طٕٙذاٖ دس ثشخٛسد ثب ٔسبئُ  ٚس٘ٚذ فؼبِیز آٟ٘ب سب
سسیذٖ ث ٝدبسخ اسائ ٝدٞذ (ٓٞاو ٖٛٙوشبةٞبی وٕه
آٔٛصضی ٔشؼذدی دس صٔیٝٙی آٔٛصش ػّ ْٛا٘شطبس یبفش ٝوٝ
كشی ثؼضبً ثب ػٛٙاٖ وشبة وبس ػّٔ ْٛؼشفی ضذٜا٘ذ .أب ایٗ
وشبةٞب ؤ ٝؼٕٛالً ٔسشمُ اص ٘ظش ضٛسای ثش٘بٔٝسیضی ٚ
سأِیف وشت دسسی ،سٟیٔ ٝیض٘ٛذ سٟٙب ث ٝسٛضیق ٞش دسس ٚ
عشف دشسصٞبیی دس ساثغ ٝثب آٖ ٔیدشداصد ِزا اسشب٘ذاسد
یه وشبة وبس ٔ ٚؤِفٞٝبی الصْ سا ثشای دشٚسش ٟٔبسرٞبی
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كُ ٔسأِٝی دا٘صآٔٛصأٖ ،غبثك آٖ ؿ ٝدس ایٗ دیطٟٙبد
ٔغشف ضذ٘ ،ذاسد).
منابع
اكمش ،لذسی ( ،)1383سلّیُ ٔلشٛای وشبة ػّْٛ
سؼشثی دبی ٝدٙؼٓ اثشذایی  ٚسٙبست آٖ ثب سٛاٖ رٙٞی
دا٘صآٔٛصاٖ ضٟش سٟشاٖ ،فػّٙبٔ ٝسؼّیٓ  ٚسشثیز ،سبَ
ثیسشٓ ،ضٕبس ،80 ٜغع  38ه .7
اسٕیز ،فّیخ .ػی؛ ِٛٞفیصٌٛ ،سدٖ .اؽ (،)1371
سفىش ٔٙغمی ،سشػٕ ٝضشیؼشٕذاسی ،سٟشاٖ ،ا٘شطبسار سٕز.
اِیبس ،ػبٖ ،اَ ( ،)1385فّسف ٝسؼّیٓ  ٚسشثیز ،سشػٕٝ
ضشاثی ،لٓ ،ا٘شطبسار ٔؤسس ٝدژٞٚطی أبْ خٕیٙی (س،)ٜ
ؿبح د.ْٚ
ثبلشی ،خسش ،)1376( ٚثشسسی فّسف ٝسؼّیٓ  ٚسشثیز
ػبٖ دیٛیی ،فّسف ٝسؼّیٓ  ٚسشثیز ٔؼبغش٘ ،طش ٔلشاة لّٓ،
غع  127ه .108
كسٗ ٔشادی٘ ،شٌس ( ،)1388سلّیُ ٔلشٛای وشبة
دسسی ،سٟشاٖ٘ ،طش آییژ.
دیٛیی ،ػبٖ ( ،)1339دٔٛوشاسی  ٚآٔٛصش  ٚدشٚسش،
سشػٕ ٝأیشكسیٗ آسیبٖ دٛس ،سجشیض ،ا٘شطبسار فشا٘ىّیٗ.
دیٛیی ،ػبٖ (اِف  ،)1369سؼشث ٚ ٝآٔٛصش  ٚدشٚسش،
سشػٕ ٝسیذ اوجش ٔیش كسٙیٔ ،شوض سشػٕ٘ ٚ ٝطش وشبة.
دیٛیی ،ػبٖ (ة ٙٔ ،)1369غك سئٛسی سلمیك ،سشػٕٝ
ػّی ضشیؼشٕذاسی ،ا٘شطبسار دا٘طٍب ٜسٟشاٖ.
سسشٍبس ،عبٞشٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ،)1387وشبة ٔؼّٓ ػّْٛ
سؼشثی دٙؼٓ دثسشبٖ ،ا٘شطبسار اداس ٜوُ ؿبح  ٚسٛصیغ
وشبةٞبی دسسی ،ؿبح د.ْٚ
سبسٚخب٘ی ،ثبلش ( ،)1372سٚشٞبی سلمیك دس ػّْٛ
اػشٕبػی ،سٟشاٖ ،ا٘شطبسار ٔؤسسٔ ٝغبِؼبر  ٚسلمیمبر
فشٍٙٞی.
سیف ،ػّی اوجش ( ،)1386سٚاٖضٙبسی دشٚسسضی٘ ،طش
آٌب ،ٜؿبح ٞفذ.ٓٞ
ضؼجب٘ی ،كسٗ (ٟٔ ،)1382بسرٞبی آٔٛصضی ٚ
دشٚسضی (سٚشٞب  ٚف ٖٛٙسذسیس) ،سٟشاٖ ،ا٘شطبسار سٕز،
ؿبح ٞفذ.ٓٞ
فشلی ٚاػبسٌب ،ٜوٛسش  ٚآلبصادٔ ،ٜلشْ (،)1386
سإٙٞبی سأِیف وشبةٞبی دسسی٘ ،طش آییژ.

وشیٕی ،ػجذاِؼظیٓ (ٍ٘ ،)1388بٞی ث ٝػبیٍبٚ ٜ
ػّٕىشد دا٘صآٔٛصاٖ ایشاٖ دس ٔغبِؼ ٝثیٗإِّّی سیٕض
دیطشفش،ٝ
ٟٔشٔلٕذیٔ ،لٕٛد ( ،)1387دشٚسش سفىش ا٘شمبدی ثب
اسشفبد ٜاص ضی ٜٛآٔٛصش ٔسأِٔ ٝلٛس ،ثبصا٘ذیطی فشایٙذ
یبددٞی ه یبدٌیشی ،غع  176ه .188
یبسٔلٕذیبٖٔ ،لٕذكسیٗ ( ،)1379اغ َٛثش٘بٔ ٝسیضی
دسسی ،سٟشاٖ ،ا٘شطبسار یبدٚاس ٜوشبة ،ؿبح د.ْٚ

.

.

.

.

تحلیل هحتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجن ابتدایی 95 / ...

.

