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 :اقبضٜ 

 

قٙبيي زليك آْٚ ؾيبؾي ٚ ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ ػسْ يىي اظ ٔكىالت رسي زض حٛظٜ ُٔبِؼبتي ػُ -1

پػٚٞف زض ػّٕي ٚ ػٕيك زا٘كزٛيبٖ ٚ پػٚٞكٍطاٖ ٚ حتي ثطذي اؾتبزاٖ ايٗ حٛظٜ ثب ضٚـ 

ايٗ ضقتٝ اؾت ٚ ايٗ يؼف ثبػج ٔي قٛز فبضؽ اِتحهيالٖ ايٗ ضقتٝ ٘تٛا٘ٙس اظ زا٘ف ٚ 

, َٛال٘ي تحهيُ زض لبِت پطٚغٜ ٞبي پػٚٞكي ٔؼبضف ا٘سٚذتٝ قسٜ ذٛز زض ؾبِٟبي 

ثٟطٜ ثطزاضي وٙٙس ٚ اظ ايٗ ٟٔٓ غبفُ ض وٙفطا٘ؽ ٞبي ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي ؾرٙطا٘ي ٞبي ػّٕي ز

ٔٛذتٍبٖ ػّْٛ ارتٕبػي ٚ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ثٛيػٜ ػّْٛ ؾيبؾي ٚ ضٚاثٍ ثيٗ آٞؿتٙس وٝ زا٘ف 

إُِّ نطفب ظٔب٘ي  ثطٚ٘ساز ٔٛحط زض ضقتٝ ترههي ذٛز ذٛاٞٙس زاقت وٝ ثتٛا٘ٙس اظ ا٘سٚذتٝ 

ٚضاٖ تحهيُ زض لبِت اضايٝ ؾرٙطا٘ي ٚ ٔمبِٝ ٚ پػٚٞف ػّٕي ٞب ٚ يبفتٝ ٞبي ػّٕي ذٛز زض ز

ُٔبِؼٝ ٚپػٚٞف ٘ظطي ٚ )ثٝ پطؾكٟبي شٞٙي ٚ ٘ظطي پبؾد زٞٙس تب ثتٛا٘ٙساؾتفبزٜ وطزٜ 

ٚالؼيت ايٗ ( ُٔبِؼٝ ٚ پػٚٞف وبضثطزي ) يب ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ػّٕي ضا حُ ٕ٘بيٙس (ثٙيبزي 

 .ثط ضٚـ قٙبؾي پػٚٞف ٔيؿط ٘يؿت ثسٖٚ اقطاف  اٞساف  ٞيچ وساْ اظ ايٗ اؾت وٝ 

ٚ  ي زا٘كٍبٞي زاٚضي پبيبٖ ٘بٔٝ ٞبضإٞٙبيي ، ٔكبٚضٜ ٚ ثب زضن ايٗ ٔكىُ ثٛيػٜ زض  ٍ٘بض٘سٜ 

ثب  ضا ٔمبِٝ حبيط ٔهٕٓ قس ، ي ٔمبالت ػّٕي ٚپػٚٞكي اضؾبِي ثطاي ٔزالت ػّٓثطضؾي 

زا٘كزٛيبٖ ثطاي ٘ٛقتٗ ضؾبِٝ ٚ پػٚٞكٟبي ػّٕي تٟيٝ پػٚٞكٍطاٖ ثٛيػٜ ٞسف وٕه ثٝ 

زض ايٗ ٘ٛقتبض ثب  .ٚ ثركٟبيي اظ آٖ ٘يع ثطاي ٍ٘بضـ ٔمبالت ػّٕي لبثُ اؾتفبزٜ اؾت  وٙس 

يٕٗ ايٙىٝ  ،ايٗ زغسغٝ ؾؼي قسٜ اؾت ٔطاحُ ضٚـ تحميك ٚ پػٚٞف ثٝ ارٕبَ اضايٝ قٛز

ٌفتٙي اؾت زض ٍ٘بضـ ايٗ . اقت ٚرٛز ذٛاٞسزثرف  زض شيُ ٞطثيكتط أىبٖ ثحج تفهيّي 

 ٞبي ٔكبٚض اضقس پبيبٖ ٘بٔٝ ٘ٛيؿي زض زا٘كٍب2ٜ٘ٛقتبض اظ ٔمبِٝ ذب٘ٓ زوتط ثبضثبضا ٖٚٚ زايسض 

 .اؾتفبزٜ قسٜ اؾت  3أطيىب ثب ػٙٛاٖ چٍٛ٘ٝ ضؾبِٝ ثٙٛيؿيٓ 

 

                                                           
2
-  Barbara von diether 

3
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٘ىتٝ ٟٔٓ زض ٘ٛقتٗ ٔمبالت ػّٕي ايٗ اؾت وٝ پبيبٖ ٘بٔٝ يب ٔمبِٝ ٚ پػٚٞف ػّٕي ٚ   -2

. قٙب ٞؿتٙس آزا٘كٍبٞي ثطاي وؿب٘ي ٘ٛقتٝ ٔي قٛز وٝ ثب  حٛظٜ ترههي ٔٛضز ُٔبِؼٝ قٕب 

زض ٚالغ ٔربَجبٖ  قٕب زض زايطٜ ٔترههبٖ لطاض ٔي ٌيط٘س وٝ ثٝ حٛظٜ ٔمبِٝ ٚ پػٚٞف اقطاف 

ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔتٗ ٞب ثطاي ٔطزْ ػبزي ٚ  .٘بٔيسٜ ٔي قٛ٘س 4ي ٕٞىبضاٖ ترههيز ٚ ثٝ ػجبضتٖزاض

ٚ حتي ثطاي ٔترههبٖ زيٍط حٛظٜ ٞبي زا٘ف ٘يع ٘ٛقتٝ ٕ٘ي قٛز  ٘ٛقتٝ ٕ٘ي قٛز 5ػٛاْ 

ثطاي ٔخبَ ٔمبِٝ ػّٕي زض ػّْٛ ؾيبؾي ِعٚٔب ٘جبيس ثطاي ٔترههبٖ فّؿفٝ لبثُ فٟٓ ثبقس ٚ 

اظ ايٗ ضٚ ثبيس تٛرٝ زاقت  .ظقىي ٚ ٟٔٙسؾي ٚ َجيؼي چٝ ثطؾس ثطاي ضقتٝ ٞبي ح ثبِؼىؽ 

زضٔمبالت غٚض٘بِيؿتي ثبيس . وٝ ثيٗ ٔمبِٝ ػّٕي ٚ ٔمبِٝ غٚض٘بِيؿتي تفبٚت ثعضٌي ٚرٛز زاضز 

اظ وبضثطز ٚاغٜ ٞب ٚ ٘ظطيٝ ٞب ٚ ضٚـ ٞبي پيچيسٜ ػّٕي ٚ ترههي پطٞيع وطز ظيطا ٔربَت 

ٔترهم زض حٛظٜ ٞبي ٔتفبٚت ٞؿتٙس أب  ٔطزْ ػبزي ٚ غيط ٔترهم يبٔمبِٝ غٚض٘بِيؿتي 

ٔمبالت ػّٕي اِعأب ثبيس زاضاي ٚاغٜ ٞبي ترههي ، ٘ظطيٝ ٞب ٚ ضٚـ ٞبي ػّٕي ٚ ٚيٛاثٍ 

زض ٔمبِٝ ػّٕي ٕ٘ي تٛاٖ ثٝ ٔٙظٛض ؾبزٜ  .ٔٛضز تبييس ٚ ارٕبع زا٘كٕٙساٖ ضقتٝ ٔطثَٛٝ ثبقس

ضا زضن وٙس ثٝ تٛييحبت ٟ٘ب آاي وٝ ٔربَت ػبزي يب غيط ٔترهم  ؾبظي ٔفبٞيٓ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٔخال زض يه ٔمبِٝ ػّٕي زض حٛظٜ ػّْٛ ؾيبؾي الظْ ٘يؿت ٔفْٟٛ  .تفهيّي  ٔتٛؾُ قس 

تٛييح زازٜ قٛز يب تفبٚت لسضت ٚ ثؼٙٛاٖ يه ٔفْٟٛ ضٚـ اػٕبَ لسضت   6التساض ٌطايي 

ٜ ة.ظيطا فطو ثط ايٗ اؾت وٝ ذٛا٘ٙسٜ ايٗ تفبٚت ٞب ضا ٔي زا٘س   التساض تٛييح زازٜ قٛز

 اػساز، ٘ظطيٝ ٕٞيٗ ؾيبق زض ٔمبِٝ اي زضثبضٜ ضيبيي ٘يبظي ٘يؿت ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙس رجطٔزطز،

ٚ  ٌطاف ،٘ظطيٝ ،رجطذُي تٛپِٛٛغي ،آ٘بِيعتبثؼي، ،آ٘بِيعضيبيي ٞب ٌطٜٚ رجطي،٘ظطيٝ ٞٙسؾٝ

. رجطػٕٛٔي قطح زازٜ قٛز

حٛظٜ فيعيه ٘ٛقت ٚ  ٔٛظـ ترهم زاضز ٔمبِٝ اي زضآَ ٕ٘ي تٛاٖ ثطاي وؿي وٝ زض حٛظٜ ثطاي ٔخب

ظيطا فطو ثط ايٗ .فهيّي اضايٝ زازتزض ٔمبِٝ فيعيه زضثبضٜ ٔفبٞيٓ پبيٝ ضيبيي ٚ ٔؼبزالت تٛييحبت 

ػبْ  ٔب٘ٙس لبٖ٘ٛ ٘ؿجيت اؾت وٝ ٔربَت ٔمبِٝ ػّٕي زضثبضٜ فيعيه ثب ٔفبٞيٓ پبيٝ زض ػّٓ فيعيه

 آٔبضي حطوت)آٔبضي  ٔىب٘يه,(ضيع ارؿبْ زيٙبٔيه)ٔي ٚوٛا٘ت ،ٔىب٘يه(ثعضي ارؿبْ زيٙبٔيه)

 ٚ٘ؿجيت اِىتطٚٔغٙبَيؿي ثطٕٞىٙف)والؾيه  ٚاِىتطٚزيٙبٔيه( ٔيٚوٛا٘ت زيٙبٔيه ثطپبيٝ شضات

                                                           
4
-  knowledgeable peers  

5
- laymen  

6
- Authoritarianism 
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 ٔىتت)التهبزي  ييٌطا التهبزي ٚ ٔفبٞيٕي ٔب٘ٙساذالقٔخبَ زيٍط زض حٛظٜ ػّْٛ . قٙبؾت آ (ذبل

 ؛ ٔىتت( فيعيٛوطاؾي) َجيؼت انبِت ٔىتت (ٔطوب٘تيّيؿٓ)ؾٛزاٌطي  ؛ ٔىتت( اؾىٛالؾتيه

ٚضزٜ قٛز آوٝ اٌط زض ٔمبِٝ ػّٕي ٟ٘بزٌطايي اؾت  ٚٔىتت( التهبزي ٌطايي ؾٙت)والؾيه  التهبزي

. ٘يبظي ٘يؿت ايٗ ٚاغٜ ٞب تؼطيف قٛز
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(( ؾبذتبض والٖ پػٚٞكٟبي ػّٕي))

 9ٚ يٕبئٓ 8، ٔتٗ 7وٝ ػجبضتٙس اظ ٔمسٔٝ.پػٚٞف ٞبي ػّٕي قبُٔ ؾٝ ثرف اؾت ٞط ؾبذتبض والٖ 

 .وٝ ٞط ثرف ثٝ تفهيُ زض ايٗ ٔمبِٝ تٛييح زازٜ ذٛاٞس قس.

(( ٔمسٔٝ)) -1

. ٔمسٔٝ زض پػٚٞف ػّٕي قبُٔ ثركٟبي ظيط اؾت 

،فٟطؾت 14، فٟطؾت رساَٚ 13، فٟطؾت اقىب12َ، فٟطؾت ُٔبِت  11،تمسيٓ ٘بٔٝ 10ػٙٛاٖ ، چىيسٜ 

 16.، فٟطؾت يٕبئٓ  15ٕ٘بزٞب ٚ ٔرفف ٞب

ثركٟبي ٔمسٔٝ نطفب ػٙٛاٖ ٚ چىيسٜ ٚرٛز زاضز يٕٗ ايٙىٝ ٚاغٜ ٞبيي زض ٔمبالت ػّٕي اظ ظيط 

. وّيسي ٘يع زض ٔمبِٝ ػّٕي ٌٙزب٘سٜ ٚ افعٚزٜ ٔي قٛز

 :ػٙٛاٖ  -1

وّٕٝ ثبقس اِجتٝ ٞط ػٙٛا٘ي  10ػٙٛاٖ يه ٔمبِٝ يب پػٚٞف ػّٕي ٘جبيس ذيّي ثّٙس ٚ ثيكتط اظ 

. ح ػٙٛاٖ زاقتٝ ثبقسٔٙظٛض ٔميس وطزٖ ٚ تٛيي ثٝ  17  ٔي تٛا٘س يه ظيط ػٙٛاٖ 

. ثطاي ضؾبِٝ ٞبي زا٘كٍبٞي ثبيس نفحٝ ػٙٛاٖ ثب ٔالحظبت ظيط تٙظيٓ قٛز

زا٘كٍبٜ  آضْ -1

 ػٙٛاٖ زا٘كٍبٜ -2

آٔٛظقي  ٌطٜٚ ٚ٘بْ زا٘كىسٜ اْٚ ٖ ٚاحسزا٘كٍبٞي ٘بْ -3

 ٘بٔٝ پبيبٖػٙٛاٖ  -4

اؾتبزضإٞٙب ٘بْ  -5

 (ترههي اضقسٚزوتطاي وبضقٙبؾي زٚضٜ زا٘كزٛيبٖ ثطاي)ٔكبٚض يباؾتبزاٖ اؾتبز٘بْ  -6

ٍ٘بض٘سٜ  ٘بْ -7
                                                           
7
-preface  

8
 -text 

9
 - supplementary  

10
- abstract  

11
 - acknowledgement  

12
 - table of content  

13
 -  list of figure   

14
  - list of tables  

15
 - list of symbols and abbreviations  

16
 - list of appendices  

17
-sub-title  
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(  ٘بٔٝ پبيبٖ زفبع تبضيد)تحهيّي  ؾبَ -8

: ثطذي اظ ػٙٛاٟ٘بي ٔٙبؾت ثطاي تحميك ػجبضتٙس اظ 

،  32ٟٔطپٛض، فهّٙبٔٝ ضاٞجطز، قٕبضٜ )يٛ٘ؿىٛ ٚ ضؾيسٌي ثٝ ٘مى حمٛق ثكط زض ايطاٖ 

( 1383تبثؿتبٖ 

ضؾبِٝ وبضقٙبؾي )ثطضؾي اضاي ٔتٙٛع ٔتفىطاٖ ايطا٘ي  :ضاثُٝ اؾالْ ٚ زٔٛوطاؾي زض ايطاٖ 

( اضقس ػّْٛ ؾيبؾي ، أيط زثيطي ٟٔط

( رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ : ُٔبِؼٝ ٔٛضزي  )ضاثُٝ تٛؾؼٝ ؾيبؾي ٚ ٌفتٍٛي ػمال٘ي ٚ ا٘تمبزي 

( ضؾبِٝ زوتطي ترههي ػّْٛ ؾيبؾي ٌطايف ربٔؼٝ قٙبؾي ؾيبؾي ، أيط زثيطي ٟٔط)

 

 

 :چىيسٜ ٔمبِٝ  -2

چىيسٜ ٔي  18زٜ زض ؾٝ ٌٛ٘ٝ ٔتٗ ٞبي پػٚٞكي اضايٝ ٔي قٛز ٌبٞي زض پيكٟٙبزيٝ يب َطح ٘بٔٝ چىي

ثيٗ ػّٕي حساوخط ٚ پػٚٞكٟبي أب زض ٔمبالت . يس وٝ ثبيس حساوخط زض زٚ ثٙس يب پبضاٌطاف شوط قٛز آ

. وّٕٝ ُٚٔٙجك ثب اؾتب٘ساضزٞبي زا٘كٍبٞي ٘ٛقتٝ ٔي قٛز ٚ زض اثتساي ٔمبِٝ لطاض ٔي ٌيطز 500تب  250

يه چىيسٜ ػّٕي وٝ ٕٞيكٝ ثؼس اظپبيبٖ ٍ٘بضـ ٔمبِٝ ٚ پػٚٞف ٘ٛقتٝ ٔي قٛز ثبيس قبُٔ چٟبض 

زْٚ ضٚـ پػٚٞف ، ؾْٛ اَٚ قٙبؾبيي ٔؿبِٝ ٚ اضتجبٌ آٖ ثب ٔٛيٛع تحميك ، .ثرف ٔحتٛايي ثبقس

زض اذط ٘تيزٝ ٌيطي ٚ پيكٟٙبزٞبي پػٚٞف زض چىيسٜ اضايٝ  ٚافتٝ ٞبي پػٚٞف ثُٛض ارٕبِي ثيبٖ ي

. ٔي قٛز 

 

: ٚ ؾپبؾٍعاضي  19تمسيٓ ٘بٔٝ

تمسيٓ ٘بٔٝ زض نفحٝ اي رساٌب٘ٝ ثٝ وؿب٘ي تمسيٓ ٔي قٛز وٝ زض اٍ٘يعٜ ٔحمك ثطاي ا٘زبْ تحميك 

ايٗ افطاز قبُٔ اؾتبزاٖ ، . زاقتٝ ا٘س ٔٛحط ٚالغ قسٜ يب زض ا٘زبْ تحميك ؾٟٓ ٚ ٔكبضوت ٔٛحطي 

ذب٘ٛازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ ٚ زٚؾتب٘ي ٔي قٛز وٝ زض ٔؿتميٓ يب غيط ٔؿتميٓ زض ا٘زبْ تحميك ايفبي ٘مف 

                                                           
18

- proposal  
19
-acknowledgement  
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آٖ ربيي زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كسٜ  ايٗ نفحٝ زض وتبثٟب ٞٓ ٚرٛز زاضز أب زض ٔمبالت ػّٕي ثطاي. وطزٜ ا٘س

حٝ زيٍطي ٘يع ثطاي ؾپبؾٍعاضي ٌٙزب٘سٜ قسٜ اؾت ٖ ضؾبِٝ نفٚياؾت زض ثطذي اييٗ ٘بٔٝ ٞبي تس

. وٝ اظ ثؼس ٔحتٛايي تفبٚتي ثب نفحٝ تمسيٓ ٘بٔٝ ٘ساضز

 :زض ذهٛل زيٍط ثركٟبي ٔمسٔٝ تحميك ٘ىبت ظيط لبثُ تٛرٝ اؾت  

: ٌيط٘س ػجبضتٙس اظ  لطاضٔي ضؾبِٝ/ ٘بٔٝ پبيبٖ زضاثتساي قٕبضٜ ثسٖٚ وٝ نفحبتي*  

 ...ا نفحةثؿٓ -

زفبع ٜ حبيطزضرّؽ زاٚضاٖ ٞيأت اػًبي تبييسيٝ -

ٚٔؼٙٛي  ٔبزي ٔبِىيت حك زؾتٛضاِؼُٕ -

ضؾبِٝ / ٘بٔٝ  پبيبٖ چبح ٘بٔٝ آئيٗ -

- ٝ ػٙٛاٖ  نفح

( نفحٝ زضيه)تمسيٓ  

تكىطٚلسضزا٘ي  -

وّيسٚاغٜ  ٕٞطاٜ ثٝ فبضؾي چىيسٜ -

: قٛ٘س ػجبضتٙس اظ  ٔي ٌصاضي قٕبضٜ....( د -ة  –اِف)اثزس  ثبحطٚف وٝ نفحبتي * 

ُٔبِت  فٟطؾت -

ٞب  ٚ٘كب٘ٝ ػالئٓ فٟطؾت -

رساَٚ  فٟطؾت -

ٞب  ٕ٘ٛزاضٞب،ػىؿٟبٚ٘مكٝ فٟطؾت -

ٔيكٛ٘س  ٌصاضي ثبػسزقٕبضٜ وٝ نفحبتي*         

. قٛز ٔي قطٚع اػساز ثب ٌصاضي قٕبضٜ ٔمسٔٝ اظنفحٝ         -
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  .ٌيط٘س لطاضٔي ضؾبِٝ/٘بٔٝ پبيبٖ زضا٘تٟبي قٕبضٜ ثسٖٚ وٝ نفحبتي *

٘بٔٝ  ٚاغٜ -

يٕبئٓ  -

ٚاغٜ  وّيس ٕٞطاٜ ثٝ اٍّ٘يؿي چىيسٜ -

- ٝ اٍّ٘يؿي  ػٙٛاٖ نفح

 

 .يسآثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿي ٘يع زض ظيط ٔي  يه ٕ٘ٛ٘ٝ نفحٝ ػٙٛاٖ

SAMPLE THESIS TITLE WITH A CONCISE AND ACCURATE DESCRIPTIONTHAT INCLUDES KEY WORDS AND AVOIDS USING 

SCIENTIFIC FORMULAS 

by 

John Doe 

B.A., TheUniversity of British Columbia, 2008 

 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

 

MASTER OF ARTS 

in 

THE COLLEGE OF GRADUATE STUDIES 

(Education) 

(Program Name: Do not put the words “Faculty”, “Department”, “Institute”, “School”, “Centre”, or “Program”) 

 

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 

 

(Vancouver) or (Okanagan) 

 

January 2012 

 

© John Doe, 2012 
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                                                                   ٘ٛاٖ اٍّ٘يؿيع   نفحٝ        ْٜٖٖٚ                                                   ٕ٘ٛ٘ٝ نفحة ػٙٛاٖ فبضؾي    

 

 

زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ 

زا٘كىسٜ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي 

 

پبيبٖ ٘بٔٝ زٚضٜ وبضقٙبؾي اضقس ػّْٛ وتبثساضي ٚ اَالع ضؾب٘ي 

 

ؾٛاز اَالػبتي 

 

ػّي احٕسي 

 

: اؾتبز ضإٞٙب

ٜ زوتط ٔحٕس حؿيٗ فطظاٖ

 

: اؾتبز ٔكبٚض

زوتط ظٞطا ثٟكتي 

 

 1379ٟٔط 

 

 

T.M.U 

Information literacy 

 

Thesis 

Submitted in partial fulfillment of the requirements for 

the Degree of Mester of Sclence (M. S) in liprary and 
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(( 20پػٚٞفٔتٗ )) -2

: ٔتٗ پػٚٞف قبُٔ ثركٟبي ظيط اؾت 

 :  21ٔمسٔٝ -1

ٔمسٔٝ تحميك زض ٚالغ ٔتٙي .پػٚٞف ٔتفبٚت اؾت ايٗ ٔمسٔٝ ثؼٙٛاٖ ٔمسٔٝ ٔتٗ ثب ٔمسٔٝ  

يٙسٜ آفبٚت وٝ افؼبَ َطح ٘بٔٝ ٘بظط ثٝ اؾت وٝ اظ َطح ٘بٔٝ تحميك اؾترطاد ٔي قٛز ثب ايٗ ت

ٔب٘ٙس ايٙىٝ ٔي ٌٛييٓ زض ايٗ پػٚٞف . اؾت ِٚي زض ٔمسٔٝ افؼبَ ٘بظط ثط حبَ اؾتٕطاضي اؾت 

زض ٔمسٔٝ  ٔزسزا ٜ ؾٝ  ثرف اظ َطح ٘بٔٝ تفبٚت زيٍط ايٗ اؾت ن. ....فطنيٝ ػجبضت اؾت اظ

پػٚٞف زْٚ  23اؾت وٝ ثٝ قىُ تفهيّي زض تحميك ثٝ فه22ُشوط ٕ٘ي قٛز اَٚ ٔطٚض ازثيبت 

. زض قىُ تفهيّي آٖ ثٝ فهُ ؾْٛ پػٚٞف ٔٙتمُ ٔي قٛز24ضٚـ قٙبؾي  .ٔٙتمُ ٔي قٛز

لس اؾت زض ذهٛل ضٚـ قٙبؾي زض پػٚٞكٟبي ػّٕي زٚ زيسٌبٜ ٚرٛز زاضز يه زيسٌبٜ ٔؼت

ثّىٝ ٔي تٛا٘س چٙس نفحٝ  ،ضٚـ قٙبؾي ٘جبيس يه فهُ اظ تحميك ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زٞس

أب ثطذي زيٍط ٔؼتمس٘س ضٚـ . اي اظ ٔمسٔٝ ٔٙسضد زض ٔتٗ ثٝ ايٗ ٔٛيٛع اذتهبل يبثس 

ٚٞكٟبي ػّٕي ثبيس زض يه فهُ رساٌب٘ٝ تٟيٝ قٛز ٚ حتي غقٙبؾي ثؼٙٛاٖ ظيطثٙبي ح

ٚرٛز زاضز وٝ چبضچٛة ٔفٟٛٔي ٚ ٘ظطي ضا ٘يع زض شيُ ضٚـ قٙبؾي زيسٌبٞي زض ايٗ ثرف 

ٚـ قٙبؾي پػٚٞف ٞٓ قبُٔ ظيطا ض  .تؼطيف ٔي وٙس وٝ اِجتٝ چٙساٖ ؾرٗ ٘بنٛاثي ٘يؿت 

زضذهٛل 25ٟ٘ب ٚ ٞٓ ضٚـ زاٚضي آـ تزعيٝ ٚ تحّيُ ٜ ٞبؾت ٚ ٞٓ ضٚٚضي زازآضٚـ ٌطز ّ

ٚ 26ٔب٘ٙس لبٖ٘ٛ ٌطايي يب تؼٕيٕيزض ٚالغ ضٞيبفتٟبي ضٚـ قٙبذتي . يبفتٝ ٞبي تحميك

ٚضي قسٜ ٚ ضٚيىطزي آٞبي تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞبي رٕغ ثؼٙٛاٖ ضٞيبفت27تبضيريت ثبٚضي 

ٔب٘ٙس ػمال٘يت ا٘تمبزي ثؼٙٛاٖ ضٚـ قٙبؾي زاٚضي زض شيُ فهُ ضٚـ قٙبؾي لطاض ٔي ٌيطز 

 .زازٜ ذٛاٞس قسوٝ زض ربي ذٛز تٛييح 

ثطزاضي ثٟتط ٚ ثيكتط ثٝ ٔخبثٝ ٔٛتٛضي ٔحطن ثطاي ثٟطٜ زض ٚالغ ٔمسٔٝ ٔتٗ تحميك ػّٕي 

ثٝ .تىٕيُ قٛز  ٜ تزطةٚ ٔسٜ زض تحميك اؾت وٝ ثبيس ثب اؾتسالَ آٔؿتٙسات ٚ ٔساضن ثسؾت اظ
                                                           
20
-text  

21
 - introduction 

22
-literature review  

23
 - chapter  

24
 - methodology  

25
- justification  

26
-nomologicalism 

27
-historicism  
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ٔي ثب قطح اثؼبز آٖ ضٚي قىبف ػّٕي ٔس ٘ظط زض پػٚٞف  28ػجبضت زيٍط ٔمسٔٝ يه تٕطوع زليك 

 ثٝ ٘ظط ٔي ضؾٙس ثٛيػٜ ي ػّٕي تب حسٚزي تىطاضي پػٚٞكٟبٔمبالت ٚ  ػٙٛاٖ ٚ ٔٛيٛػبت . ثبقس 

ٟ٘ب ضا زض آؾؼي ٔي وٙيس چيعي ثىبض ٔي ثطيس ٚ تجييٗ ظٔب٘ي وٝ قٕب ٚاغٜ يب ٚاغٜ ٞبيي ضا ثطاي تؼطيف 

زض ظبٞط ٔمبِٝ ٞب يه تالـ ٚ تزطثٝ نطف ثطاي ذّك ٚ ايزبز ٘ٛقتٝ اي . يه وّيت ثٝ ٞٓ پيٛ٘س زٞيس 

ٖ آتىطاضي ٘يؿت ثٙب ثط ايٗ تالـ ٘ىٙيس ثطاي ٞطچيعي وٝ ثٝ ًٕٖٔٛ  زض ٔحتٛا ٚرسيس أب ٚ وّٕبت 

ٚ  ثّىٝ ؾؼي وٙيس زيسٌبٜ ٘ٛيٙي ضا ُٔطح ؾبظيس ٚاغٜ اي رسيس ثيبثيسنطفب زضٔمبِٝ اقبضٜ ٔي وٙيس 

ثٝ ٞٓ رٕالت ضثٍ ضا ثب ايٗ ًٕٖٔٛ رسيس ٚ ٔتفبٚت ثٝ ٞٓ ثبيس تحميك ثطاي اضتجبٌ ثركٟبي ٔرتّف 

.  ٔتهُ وٙيس

: ٔمسٔٝ پػٚٞف ػّٕي قبُٔ ثركٟبي ظيط اؾت 

 :يب ثيبٖ ٔؿبِٝ پبضاٌطاف ٔمسٔبتي  -1

زض ذهٛل  ػجبضتي رّٕٝ اي اؾت ػٕٛٔي زض ذهٛل ظٔيٙٝ ٞب ٚ ػاليك پػٚٞكٍط وٝ ثب 

زض ايٗ ثرف ٘جبيس ذٛا٘ٙسٜ ضا ٔٙتظط ٍٟ٘ساقت .ٚٞكي پبيبٖ ٔي يبثس غٔٛيٛع ػٕٛٔي پطٚغٜ ح

زضٚالغ ٘جبيس ايٗ پبضاٌطاف . لهس ا٘زبْ چٝ وبضي زاضيسٔتٛرٝ ٘كٛز قٕب وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي 

.  ثبيس قفبف ثٛزٜ ٚ اظ حبقيٝ ضٚي پطٞيع قٛزثّىٝ َٛال٘ي ٚ ذؿتٝ وٙٙسٜ قٛز 

 

 :29ٔؿبِٝ ٚ ٔكىُ پيكيٙٝ  -2

نفحٝ اظ ٔمسٔٝ ثبيس ثٝ يبفتٝ ٞبي انّي ٔحمك زض ظٔيٙٝ تٕطوع زليك ضٚي  4تب  3حسٚز 

تب وٖٙٛ زض ثبضٜ ايٗ قىبف ٚ ذال ػّٕي  احجبت ٔي وٙسايٗ وبض . قىبف ػّٕي اذتهبل يبثس 

ؾبَ پيف اظ  5٘مُ لِٟٛب زض ايٗ ذهٛل ثبيس تب . وبضي ٚ ُٔبِؼٝ اي نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت 

ايٗ پبضاٌطاف ٞب ثبيس ٘كبٖ زٞس وٝ ٔؿبئُ ٚ ٔٛيٛػبت حُ ٘كسٜ ثبلي . پػٚٞف ضا زض ثطٌيطز

ٔؿبئُ زض ؾُح ّٔي .ارتٕبػي ٚرٛز زاضز ٚ ٍ٘طا٘ي ٞبي . ٔب٘سٜ ا٘سٚ يبفتٝ ٞب ٔتٙبلى ٞؿتٙس

ٔٛظقي ُٔطح اؾت ٚ قٕب ضا ثٝ ؾٛي زضن يه ٔؿبِٝ ٞسايت ٔي آٚ ثيٗ إِّّي زض ٔحبفُ 

ٕٞبُ٘ٛض وٝ لجال اقبضٜ قس زض فهُ زْٚ ٔتٗ تحميك زض ثؼس ٘ظطي اِجتٝ تفهيُ ايٗ ثحج .وٙس 

                                                           
28

- narrowly focused  
29
-background of the problem  
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ٚرٛز ٔكىُ ٚ ٔؼًُ زض ؾبثمٝ أب زض ايٗ چٙس پبضاٌطاف ٔمسٔٝ نطفب ثٝ ثيبٖ . ذٛاٞس أس 

. نطيح قىبف ػّٕي پطزاذتٝ ٔي قٛزؾُح ػّٕي ٚ ٔؿبِٝ ٚ اثٟبْ زض ؾُح ٘ظطي ٚ ثيبٖ 

 

 : 30َطح ٔؿبِٝ ٚ ٔكىُ -3

ايٗ ثرف اظ پيكيٙٝ ُٔبِؼبتي ؾط ثط ٔي اٚضز ٚثُٛض ذبل ثيبٖ وٙٙسٜ زليك قىبفي اؾت وٝ 

زض پػٚٞف ثٝ ز٘جبَ پطوطزٖ آٖ ٞؿتيس ايٗ ذال ٚ قىبف زض ٚالغ ٔطوع انّي ٚ ٘مُٝ لٛت 

اٌط ٔؿبِٝ اي ٔب ضا ثٝ ا٘زبْ تحميك ؾٛق زٞس ثبيس پطؾف ٚ ٔؿبِٝ ضا  ُٔبِؼبت قٕب ٔي ثبقس 

ذٛثي َطح وٙيٓ أب اٌط ٔكىّي ٚ ٔؼًّي ٔب ضا ثٝ ؾٛي تحميك ؾٛق زازٜ  زض ؾُح ٘ظطي ثٝ

 .ثبيس ٔكىُ ضا ثب شوط ٔخبِٟبيي قطح زٞيٓ

ٔؿبِٝ پػٚٞكي اظ ٔكبٞسٜ ٘بؾبظٌبضي زض ٚيغ ٔٛرٛز ٔٛرٛز ٚ زضن ٘ٛػي تٙبلى ، تؼبضو ، 

ٌبٞي ٘يع .  اقفتٍي ٚ اذتالَ ٔيبٖ ٔؼطفت ٚ ٚالؼيت وٝ زض ٔب قٍفتي ايزبز وٙس تِٛس ٔي يبثس

. ثطاٚضزٜ ٘كٛز  ٔب  31ٔؿبِٝ تحميك ظٔب٘ي ٔتِٛس ٔي قٛز وٝ ا٘تظبض ٔجتٙي ثط ٔؼطفت ظٔيٙٝ اي

ٔؿبِٝ ٘ظطي ٘تيزٝ ا٘تمبز اظ تئٛضي ٚ .ٔؿبئُ  پػٚٞكي ٚ ػّٕي زٚ زؾتٝ ا٘س ٘ظطي ٚ ارتٕبػي 

٘ظطي زض ٚالغ ٔؿبِٝ . ٔجتٙي ثط قىؿت ٚ ٘بوبضأسي يه تئٛضي زض تجييٗ ٚلبيغ رسيس اؾت 

ٔب٘ٙس ٘مس تئٛضي ٘ظٓ .حطوت اظ ٔؼطفت ثٝ ؾٛي ٔؿبِٝ ٚ ثيبٖ ٘بٕٞرٛا٘ي آٖ ثب ٚالؼيت اؾت 

ٖ ثب ٚالؼيبت آٔيالزي ٚ ثيبٖ ٘بٕٞرٛا٘ي ٞبي  90٘ٛيٗ رٟب٘ي ٚ رٟبٖ يه لُجي زض اٚايُ زٞٝ 

. ػيٙي 

ٞٛا  ٔؿبِٝ ارتٕبػي ٘بقي اظ يه ٔكىُ ارتٕبػي اؾت ٔب٘ٙس افعايف ذٛز وكي يب اِٛزٌي أب 

زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔؿبئُ پػٚٞكي اظ ٚالؼيت ثٝ ؾٛي ٔؿبِٝ حطوت ٔي وٙيٓ ٚ ٘بٕٞرٛا٘ي آٖ ضا ثب 

. تئٛضي ثيبٖ ٔي وٙيٓ

ٔؿبِٝ يبثي ٚ ٘ىتٝ ثؿيبض ٟٔٓ زض َطح ٔؿبِٝ پػٚٞكي ايٗ اؾت وٝ ثطذالف تهٛض اِٚيٝ 

ا پبيٝ فطِٔٛٝ وطزٖ آٖ زقٛاض تط اظ حُ آٖ اؾت ظيطا تٛاْ ثب ؾطزضٌٕي ٚ ذؿتٍي اؾت اْ

ٔؿبِٝ ػّٕي اظ يه شٞٗ ٔكغَٛ ثٝ قٙبذت ٚالؼيت ثيطٖٚ ٔي ايس  32تحميك ػّٕي اؾت 

. شٞٙي وٝ ثطاي تفىط ٔزٟع ثٝ تئٛضيٟبي الظْ اؾت ٘ٝ يه شٞٗ ػبٔيب٘ٝ ؛ ٔجٟٓ ٚ ػبَفي 

                                                           
30
- Statement of the problem 

31
-   background knowledge  

  
 با رهيافت عقالنيت انتقادي ، تهران ، سمت : روش تحقيق در علوم اجتماعي ( 87  )علي , نگاه كنيد به ساعي  -
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 : 33ٞسف پػٚٞف -4

يه تب زٚ پبضاٌطاف اظ تٛييح ٚ اظٟبضات قٕب ثطاي ٔربَت پػٚٞف ثبيس ثٝ ايٗ ثرف اذتهبل 

اٌط اٞساف زيٍطي ٘يع ٔس ٘ظط .وٝ ٕٞب٘ب پطوطزٖ ذال ٚ قىبف ُٔبِؼبتي ٚ ػّٕي اؾت  يبثس

ٔب٘ٙس زضذٛاؾت يه ٟ٘بز ٚ . پػٚٞكٍط اؾت ٔي تٛا٘س زض ايٗ ثرف ٔٛضز اقبضٜ لطاض ٌيطز 

. ؾبظٔبٖ اظ پػٚٞكٍط ٚ ٌطٜٚ تحميك ثطاي ثطضؾي يه ٔؿبِٝ وٝ ٔي تٛا٘س ٞسف تحميك ثبقس

 

 : 34پطؾكٟبي پػٚٞف  -5

ٚلتي وٝ پػٚٞف قٕب  .ايٗ پطؾكٟب اؾبؼ الساْ قٕب ثطاي حّٕٝ ثٝ ذال ٚ قىبف ػّٕي اؾت

 .ثٝ پبيبٖ ضؾيس ؾٟٓ قٕب اظ ػّٓ پبؾرٟبيي اؾت وٝ ثٝ ايٗ پطؾكٟب زازٜ ايس 

 : 35فطييٝ -6

فطييٝ پبؾد احتٕبِي ثٝ پطؾف اِٚيٝ اؾت وٝ ثب ضرٛع ثٝ زا٘ف ػّٕي ثسؾت ٔي ايس ٚ زض 

فطييٝ زض ٚالغ يه ازػبي ؾٙزيسٜ ٚ ٔمجَٛ اؾت زض . نسز حُ تؼبضو ٚ ٘بؾبظٌبضي اؾت 

فطييٝ ؾبظي ثبيس ٚالؼٝ ضا زض زضٖٚ يه لبِت ٘ظطي لطاض زاز تب پبؾد ٘ظطي اظ آٖ اؾترطاد 

فطييٝ ثط . ضييٝ ٌعاضٜ اي اؾت وٝ شاتب لبثُ نسق ٚ وصة اؾت قٛز اظ ٔٙظطي ُٔٙمي ف

زٌٚٛ٘ٝ اؾت يب تجييٙي اؾت وٝ ثطاي تحميك تجييٙي ثىبض ٔي ضٚز ٚ چطايي ٚالؼٝ ضا زض لبِت 

يه چبضچٛة ٘ظطي تجييٗ ٔي وٙس ٚ فطييٝ تٛنيفي ثطاي تحميك تٛنيفي اؾت وٝ چٍٍٛ٘ي 

٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ اؾت  .ٚٔي تجييٗ ٔي وٙسٚ چيؿتي ٚالؼٝ اؾت ضا زض لبِت يه چبضچٛة ٔفٝ

ثسٖٚ فطييٝ ٚ تئٛضي غيط  تحميك ػّٕيوٝ ثسٖٚ فطييٝ ٚ تئٛضي ٔي تٛاٖ تحميك وطز أب 

. ٕٔىٗ اؾت 

فطييٝ .فطييٝ ثيكتط زض ُٔبِؼبت وٕي اضايٝ ٔي قٛز ٚ ٞط ؾٛاَ پػٚٞكي زٚ فطييٝ زاضز 

 36اِٚيٝ ٚ فطييٝ رب٘كيٗ 

، ثيبٖ ٔؿبِٝ ٚ اٞساف ُٔبِؼٝ ٚ تحميك ٚ پطؾكٟبي ٔؿبِٝ ٘ٝ يپيفالظْ ثٝ يبز اٚضي اؾت وٝ 

. پػٚٞف ٍٕٞي ثطاي تٕطوع زليك ثط ذال ٚ قىبف ػّٕي ٔٛرٛز زض ٔٛيٛع تحميك اؾت 

                                                           
33
-  purpose of the study  

34
- research question(s)  

35
 - hypotheses  

36
-null 
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وٝ چطا ُٔبِؼٝ ٚ تحميك زض ذهٛل ٔؿبِٝ ٚ ايٗ ثرف تٛييح ٔي زٞس :37إٞيت پػٚٞف  -7

ثكط ٚ ا٘ؿبٖ ضا اضتمب ٔٛيٛع پػٚٞف ٟٔٓ اؾت ٚ حُ ايٗ ٔؿبِٝ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘س ٚيؼيت 

 .ثركس

 :38َطح تحميك يب ٘مكٝ پػٚٞكي  -8

قبُٔ ؾٝ ثرف ٔي قٛز اَٚ ارعا ٚ ٔٛيٛػبتي وٝ تحميك ضا ٔي ؾبظز زْٚ اثعاضٞبي ثىب 

ثىبض تحّيُ يبفتٝ ٞب ضٌطفتٝ قسٜ ثطاي رٕغ اٚضي زازٜ ٞب ٚ ؾْٛ ضٚـ ٚ ضٚيٝ ٞبيي وٝ زض 

. فتٝ قسٜ اؾت ضي

ٚالغ حميمتي ذٛز ٔكٟٛز اؾت ثطاي ٔخبَ ايٗ ٔفطٚو اؾت يه ٔفطٚو زض : 39ٔفطٚيبت -9

ٖ تٛا٘بيي ذٛز ثٝ پطؾكٟب پبؾد يوٝ ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ زض يه پػٚٞف وٕي يب ويفي ثب ثٟتط

. ٔي زٞٙس

 40:ٚ ٔحسٚزٜ ٞب ٔحسٚزيتٟب -9

ٔب٘ٙس . ٔحسٚزيتٟب قبُٔ تٍٙٙبٞب ٚ ًٔيمٝ ٞبي ٔحمك يب ٌطٜٚ تحميك زض ا٘زبْ پػٚٞف اؾت 

ٜ ثطذي زازٜ ٚ اَالػبت يب ٔحسٚزيتٟبي ٔبِي يب زٚضي ٔؿبفت ثطاي ؾرتي زؾتطؾي ة

 .ُٔبِؼبت ٔٛضزي ٚ ٔكبٞسٜ اي

ٞب ثٝ ٔؼٙبي ثبظٜ ٞبي ظٔب٘ي ٔؼيٗ يب ٔىبٖ ٔكرم يب ربٔؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼيٗ اؾت ٜ أب ٔحسٚز  

ٔخال ٚلتي ٔٛيٛع پػٚٞف ػُّ ٌطايف ظ٘بٖ ثٝ پسيسٜ ٔسٌطايي ثبقس ٔي تٛاٖ ظٔبٖ آٖ ضا ثٝ 

َ ٔكرم ٚ ربٔؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا ثٝ زذتطاٖ زا٘كزٛي تٟطا٘ي زا٘كٍبٜ اظاز ٚاحس تٟطاٖ چٙس ؾب

. قٕبَ ٔحسٚز وطز 

 

 : 41تؼطيف ٔفبٞيٓ -10

يس ٔفبٞيٕي وٝ ٕٔىٗ اؾت ٘عز ٕٞىبضاٖ ترههي ثيف اظ يه ٔؼٙب ضا ثٝ شٞٗ ٔتجبزض ؾبظز ثب

ارٕبع ٘ظط  ٔفبٞيٕي وٝ ثيٗ ربٔؼٝ ػّٕي پيطأٖٛ اٟ٘ب. زض تحميك ػّٕي تؼطيف ٔكرم قٛز 

ٚرٛز زاضز ٘يبظٔٙس تؼطيف ٘يؿت زض ثؿيبضي اظ ضؾبِٝ ٞب ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ ٔفبٞيٕي 

                                                           
37
-significance of the study 

38
 -research design  

39
 -assumptions  

40
-limitation or delimitation  

41
 - definition  
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ٔخُ حعة ٚ زِٚت ٚ حبوٕيت تؼطيف ٔي قٛ٘س زض حبِي تؼطيف ٔفبٞيٓ فمٍ ثطاي ٚاغٜ ٞبيي 

. يطٚضي اؾت وٝ ثطزاقتٟبي ٔٛرٛز اظ اٖ ثؿيبض ٔتفبٚت ثبقس 

يب زپبضتٕب٘ي زض ُٔبِؼبت پػٚٞكي ٕٔىٗ اؾت ثب قٙبذت ٘ىتٝ يطٚضي ايٗ اؾت وٝ ٞط ٔكبٚض 

ذٛز ثركٟبيي ضا ثٝ ٔمسٔٝ تحميك ثيفعايس يب اظ آٖ حصف وٙس يب ٔفطٚيبت شيُ ٔمسٔٝ ضا 

 .پػٚٞكي ثبيس قبُٔ ٔٛاضز فٛق ثبقسأب ثٙيبز ٚ اؾبؼ ُٔبِؼبت ربثزب وٙس

 

ٔطٚض ازثيبت   -2 

ايٗ اؾت وٝ احجبت قٛز ٞيچ وؽ زضثبضٜ ذال يب قىبف ازثيبت تحميك  ضٞسف انّي اظ ٔطٚ

ٔطٚض ازثيبت يه ُٔبِؼٝ اظاز زض ثبضٜ .پػٚٞكي ا٘زبْ ٘سازٜ اؾت ػّٕي ٔٛضز ُٔبِؼٝ قٕب 

ٔٛيٛع تحميك ٘يؿت زض ٚالغ ايٗ ثرف ثبيس ٘كبٖ زٞس وٝ ُٔبِؼبت ا٘زبْ قسٜ ٔطتجٍ ثب 

زض پػٚٞف حبيط ضا وٝ زض فهُ  ٔٛيٛع تحميك تب وٖٙٛ ٘تٛا٘ؿتٝ ذال يب قىبف ٔٛضز ُٔبِؼٝ

. يه ثٝ آٖ اقبضٜ قس پطوٙس

ٚ ٞط  زض ٔطٚض ازثيبت قٕب ثٝ رٕالت ضثُي ٘يبظ زاضيس وٝ ٞط ثرف رسيس ضا ثب آٖ اغبظ وٙيس

ٖ ٔجتٙي ثط ٔطٚض ازثيبت پيكيٗ آٚ . ثرف ثب يه ٘تيزٝ ٌيطي اقىبض ٚ ضٚقٗ پبيبٖ ٔي يبثس 

ف ػّٕي ٔتٕطوع قسٜ ايس ثٝ قىّي وٝ لجال اؾت ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ٘كبٖ زٞس قٕب ضٚي قىب

ثب ٘تيزٝ ؾبظي 42اِجتٝ ٘جبيس فطأٛـ وٙيس وٝ ذالنٝ. وؿي چٙيٗ ُٔبِؼٝ اي ٘ىطزٜ اؾت 

. ٔتفبٚت اؾت زض ٚالغ ذالنٝ ٞط ثرف ٔمسٔٝ اي اؾت ثطاي فهُ ثؼسي 43ٌيطي 

يبفتٝ ٞب ٚ ضٚـ  ؛ٞسف انّي فهُ زْٚ ػجبضت اؾت اظ اؾتٙبز ػٕسٜ ثٝ ٘تيزٝ ٌيطي ٞب

ايٗ فهُ ثطاي ٕٞىبضاٖ . زض فهُ يه قطح زازٜ قسٜ قٙبؾي ٔٛيٛػبت ٔطتجٍ ثٝ ذال ػّٕي 

ػّٕي ٘ٛقتٝ ٔي قٛز ٚاظ ٔٙبثؼي وٝ زض اضتجبٌ ثب ٔٛيٛع ٚ زض زؾتطؼ ٞؿتٙس ٚ ثٝ اؾب٘ي 

 ؾبِٝ اؾت يؼٙي 5ايٗ ثبظيبثي يه زٚضٜ ثبظٜ ظٔب٘ي . لبثُ ثبظ يبثي ٔي ثبقٙس تكىيُ ٔي قٛز

ؾبَ اذيط ثٝ ٔٛيٛع پػٚٞف قٕب ٚ ذال ٚ قىبف ُٔبِؼبتي قٕب اقبضٜ زاقتٝ  5احبضي وٝ زض 

قٕب ثبيس .اؾت ٔٙبثؼي وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ؾبِٟبي لجُ تط اؾت زض فًبي وّي تط قطح زازٜ ٔي قٛز

ذٛا٘ٙسٜ ضا ثٝ ٚرٛز ُٔبِؼبت ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع پػٚٞف اٌبٜ وٙيس ٚ قطح زٞيس وٝ چٝ احبضي زض 

                                                           
42
- summary  

43
-conclusion 
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ايٗ تحميمبت ضا وبُٔ وطزٜ ا٘س ٚ چٝ رب نچٝ وؿب٘ي ٚ زض  ِٚٚيس قسٜ اؾت ايٗ ذهٛل ت

ضٚيىطزٞبيي ثطاي ضٚـ قٙبؾي ٚ ؾبذتبض ثٙسي ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ أبضي اٟ٘ب ثىبض ٌطفتٝ قسٜ 

پيكيٙٝ ٔحسٚزي زض ذهٛل ٔٛيٛع تحميك يبفتيس ٕٞبٖ ضا ُٔبِؼٝ وطزٜ ٚ زض لبِت اٌط .اؾت 

ضـ وٙيس ٚ قطح زٞيس وٝ ُٔبِؼبت وزب نٛضت ٌطفتٝ ٚ زضثبضٜ ثٙٛيؿيس ٚ ٌعا فهُ وٛتبٜ يه 

٘ٛيؿٙسٜ ٘يع اَالػبتي اضايٝ زٞيس وٝ غبِجب زض ٔٛتٛضٞبي رؿتزٛ ٌط ٔب٘ٙس ٌٌُٛ لبثُ 

زؾتطؼ اؾت ٚ اٌط ازثيبت ٚ پيكيٙٝ فطاٚا٘ي يبفتيس فمٍ ضٚي ُٔبِؼبت اذيط ٔتٕطوع قٛيس 

ِٚيٝ اؾت قٕب ٔي تٛا٘يس اظ ضٚقٟبي ُٔبِؼٝ ٚ تحميك قٕب ٘يبظٔٙس يه ثٙيبز ٔؿتحىٓ ا

ضٌفتٝ قسٜ زض اٟ٘ب ٜ ثٝ ُٔبِؼبت ٔكبثٝ ٚ ضٚقٟبي ثىبذٛزتبٖ زض تحميك زض ايٗ فهُ ثب اقبض

. زي يؼٙي فهُ ؾْٛ اؾت عزفبع وٙيس ٞطچٙس قطح ضٚـ قٙبؾي تحميك ٔطثٌٛ ثٝ فهُ ة

 

 

ضٚـ قٙبؾي : 3فهُ       

زض ايٗ فهُ ضٚقٟبي رٕغ اٚضي . ضٚـ قٙبؾي اػٓ اظ ضٚـ تحميك ٚ ضٚـ قٙبؾي اؾت 

زازٜ ٞب ، ٞؿتي قٙبؾي زازٜ ٞب اظ ايٗ حيج وٝ زازٜ ٞب اظ چٝ رٙؽ ٚ ٘ٛػي ٞؿتٙس ؛ 

ٚ ضٚـ ا ، ضٚيىطزٔحمك ثٝ ٔٛيٛع تحميك ضٚقٟبي تزعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ ٞب ٚ پطزاظـ ا٘ٝ

ٔزٕٛػٝ فهُ زٚ ٚؾٝ  .ث ػّٕي ٚ ضٚقٕٙسنٛضت ٔي ٌيطززاٚضي زضثبضٜ يبفتٝ ٞبي تحميك ثح

ثٝ ػجبضت زيٍط چبضچٛة ٘ظطي تحميك قبُٔ  .چٟبضچٛة ٘ظطي تحميك ضا ايزبز ٔي وٙٙس

 .پيكيٙٝ تحميك ،  ضٚـ قٙبؾي ٚ چبضچٛة ٔفٟٛٔي تحميك اؾت 

ثطذي ٔكبٚضاٖ  پػٚٞكي زضن زضؾتي اظ ضٚـ قٙبؾي ثؼٙٛاٖ يه فهُ تحميك ٘ساض٘س ٚ 

ن فهُ زض ثبضٜ ضٚـ قٙبؾي ثٙٛيؿٙساظ ايٗ ضٚ ايٗ فهُ ز وٝ چطا زا٘كزٛيبٖ ثبيس يٕ٘ي زا٘ٗ

ضاٞجطزي ٚ ٟٔٓ ضا ثٝ چٙس ذٍ تٛييح زض ذهٛل ضٚـ رٕغ اٚضي زازٜ ٞب تمّيُ ٔي زٞٙس ٚ 

زض حبِي  ليك ٚ فطييٝ ٞب ٚ ٔتغيطٞب ٘ساض٘سٞيچ فٟٕي اظ ضاثُٝ ايٗ فهُ ٚ ؾٛاالت انّي تح

 .ؾف ٚ فطييٝ زض پػٚٞف ػّٕي ٔجتٙي ثط ايٗ ثرف اؾت وٝ ضٚـ نحيح اؾترطاد پط

. فهُ ضٚـ قٙبؾي قبُٔ ثركٟبي ظيط اؾت

 ثبظٌٛيي ٔرتهط اظ ٔٛيٛع تحميك زض يه پبضاٌطاف  :ٔٛيٛع تحميك  -1
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  :َطاحي پػٚٞف ٔٙبؾت  -2

ايٗ ضز.ي پػٚٞكي آٖ ضا يطٚضي ٔي زا٘ٙسايٗ ثرف اذتيبضي اؾت أب ثطذي وٕيؿيٖٛ ٞب

پػٚٞف زض حبَ ثرف زض ثبضٜ تفبٚت ُٔبِؼبت وٕي ٚ ويفي ٚايٙىٝ تّمي قٕب زض ذهٛل 

 .چيؿت تٛييحبتي اضايٝ ٔي قٛزٔصوٛض ا٘زبْ ٚ ٘ؿجت آٖ ثب ايٗ زٚ ضٚيىطز 

 : ضٚيىطز پػٚٞكي  -3

ضاثُٝ ثيٗ ٔتغيطٞب اظ ٘ٛع . ٔكرم وٙيس پػٚٞف قٕب تزطثي اؾت يب قجٝ تزطثي 

ي وٕي اؾت يب ويفي ، يب تّفيمي اظ ضٚقٟب. ٔمبيؿٝ اي اؾت ٕٞجؿتٍي اؾت يب ػّي يب  

. يب َطح زيٍطي زاضي زاضيسوٕي ٚ ويفي اؾت 

 : َطح تحميك  -4

ثطذي .زض ايٗ ثرف ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ يب َجمٝ ثٙسي قسٜ ضا ٔؼيٗ وٙيس

ٔكبٚضاٖ پػٚٞكي ٔتغيطٞب ضا زض فهُ رساٌب٘ٝ يب ٔمسٔٝ تحميك ٔي اٚض٘س يه رّٕٝ 

ي ٚ ػّٕيبتي اظ فطييٝ تحميك يب فطييٝ رب٘كيٗ آٖ زض ايٗ ثرف ٔي تٛا٘س ٔطحّٝ وبضثطز

زض ايٗ ثرف ثبيس ٔكرم قٛز قٕب لهس تبييس يب ضز . اي ثطاي اؾتٙجبٌ أبض ثؼسي ثبقس 

. اٟ٘ب ضا آفطييٝ ضا زاضيس يب ٞط زٚ ي

 :ُٔبِؼٝ ٔٛضزي  -5

ثطاؾبؼ َطح تحميك  اٌط تحميك قٕب ٘يبظٔٙس ُٔبِؼٝ ٔٛضزي اؾت ثبيس قطح زٞيس وٝ

چٍٛ٘ٝ اثعاضٞبي تحميك ثىبض ٌطفتٝ قسٜ زض ُٔبِؼٝ ٔٛضزي ٚ زازٜ ٞبي ثسؾت أسٜ ٚ 

. ٖ ثٝ وُ تحميك تؼٕيٓ ٔي يبثسآچبضچٛة 

 :ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ  -6

قطح وبّٔي اظ ٔىبٟ٘بيي وٝ تحميك زض ا٘زب ا٘زبْ قسٜ ٚ وؿب٘ي وٝ زض ا٘زبْ تحميك 

ٔكبضوت زاقتٝ ا٘س  

 :اثعاضٞبي تحميك -7

 .ٖ ذٛاٞس أسآقطح وبّٔي اظ اثعاضٞبي رٕغ اٚضي زازٜ ٞب وٝ زض ثرف يٕبئٓ ٘يع فٟطؾت 

 :ضٚـ رٕغ اٚضي زازٜ ٞب  -8

ثُٛض وبُٔ ضٚـ رٕغ اٚضي زازٜ ٞب ضا قطح زٞيس اٌط ثطاي رٕغ اٚضي زازٜ ٞب ثٝ 

. ٔٛؾؿبت يب افطازي ٘بٔٝ ٘ٛقتٝ ايس ثٝ اٖ اقبضٜ وٙيس ٚ ٔتٗ ٘بٔٝ ضا زض يٕبئٓ ثيبٚضيس
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 .تؼطيف زليمي اظ ضٚـ تزعيٝ ٚ تحّيُ زاز ٜ ٞبي تحميك ثيبٚضيس: تزعيٝ ٚتحّيُ زازٜ ٞب  -9

زض ايٙزب الظْ اؾت تٛييح ثؿيبض  يطٚضي زض ذهٛل تفبٚت ضٚـ ٞبي ٌطزاٚضي زازٜ ٞب 

 . ٚ ضٚـ ٞبي تزعيٝ ٚ تحّيُ زاز ٜ ٞب ثب ضٚـ ٞبي زاٚضي زازٜ قٛز

ثؿتٝ ثٝ ايٗ وٝ ٚاحس ٔكبٞسٜ  چٝ ثبقس ضٚـ ٌطزاٚضي ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ زاز ٜ ٞب ٚا

ثطاي ٔخبَ اٌط ٚاحس ٔكبٞسٜ ٔحمك اؾٙبز ٚ ٔتٗ ثبقس ؾٝ ضٚـ ثطاي رٕغ . ٔتفبٚت اؾت 

تحّيُ ٌفتٕبٖ  -3تحّيُ ٔحتٛا  -2تبضيري  -1اٚضي زازٜ ٞب ٚرٛز زاضز وٝ ػجبضتٙس اظ 

 (پػٚٞكٟبي ويفي)

اٚضي زازٜ ٞب پيف ضٚي ٔحمك ضٚـ ٌطز 4أب اٌط ٚاحس ٔكبٞسٜ فطز ٚ ا٘ؿبٟ٘ب ثبقٙس 

ُٔبِؼٝ ٔيسا٘ي  وٝ ذٛز قبُٔ  -2پيٕبيف ارتٕبػي  -1: ٚرٛز زاضز وٝ ػجبضتٙس اظ 

پػٚٞكٟبي )ٔٛضز پػٚٞي -4آظٔبيف  -3اتٙٛٔتسِٚٛغي ، اتٌٙٛطافي  ٚ ٌٔٙٛطافي ٔي قٛز 

 (وٕي 

ضٜ ٞبي أب ضٚ قٟبي زاٚضي ٚاثؿتٝ ثٝ ٘ٛع ٌعاضٜ ٞبي ٔكبٞسٜ اي اؾت اٌط ٔؼيبض ٘ٛع ٌعا

اٌط ٔؼيبض ػّت وبٚي ٚ . ٔكبٞسٜ اي ثبقس زٚ ضٚـ وٕي ٚ ويفي پيف ضٚي ٔحمك اؾت 

ٚ تفؿيطي ٚرٛز زاضز ٚ اٌط ٔؼيبض ؾُح ( ػّت وبٚا٘ٝ ) ٔؼٙب وبٚي ثبقس زٚ ضٚـ تؼّيّي 

پبؾرٍٛيي ثٝ )ٚ تجييٙي ( پبؾرٍٛيي ثٝ چٝ ٚ چطا )تحّيُ ثبقس زٚ ضٚـ تٛنيفي 

 .ٚرٛز زاضز ( چٍٍٛ٘ي 

وٕي ظٔب٘ي وبضثطز زاضز وٝ ٔفبٞيٓ اظ َطيك ٔؼطفٟبي تزطثي ٚ وٕي ا٘ساظٜ ٌيطي  تحّيُ

زض ايٗ ضٚـ ٚالؼٝ اظ ثيطٖٚ ٚ زض زٚؾُح  .قسٜ ثبقس ٚ اثعاض آٖ تىٙيىٟبي آٔبضي اؾت

زض ضٚـ تٛنيفي چٍٍٛ٘ي تٛظيغ زازٜ ٞب ي تزطثي . تٛنيفي ٚ تجييٙي وبٚيسٜ ٔي قٛز 

أب زض . ٜ اظ َطيك قبذهٟبي أبضي ثيبٖ ٔي قٛزٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت

 .ضٚـ تجييٙي ثب ػّت وبٚي ؾطٚ وبض زاضيٓ ٚ ضاثُٝ ػّي ٔيبٖ ٔتغيطٞب رؿتزٛ ٔي قٛز

تحّيُ وٕي اؾتسالِي ٚ أبضي اؾت ٚ ٘تبيذ تحّيُ وٕي ٘يبظٔٙس تحّيُ تئٛضيه اؾت ٚ 

زض تحميمي ٔكرم ٔخال .ٔؼٙب وبٚي ٚ اؾتسالَ أبضي زضپي يبفتٗ ٘ظٕٟبي تزطثي اؾت 

زضنس ثب زٔٛوطاتيعاؾيٖٛ ٕٞجؿتٍي  72قسٜ وٝ زض ايطاٖ ٔسض٘يعاؾيٖٛ ثٝ ا٘ساظٜ 

 (1386ؾبػي ،)زاضز
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أب تحميك ويفي زض ؾٝ ؾُح تٛنيف ٚ تجييٗ ٚ تفؿيط أىبٖ زاٚضي ضا ثطاي ٔحمك 

 .فطاٞٓ ٔي ؾبظز

زضضٚـ تٛنيفي ويفي چٍٍٛ٘ي نفبت ٞط يه اظ ٔتغيطٞب رسا اظ ظٔيٙٝ ٞبي ارتٕبػي آٖ 

زض ضٚـ تجييٙي ويفي ػّت وبٚي نٛضت .تكطيح ٔي قٛز  ٚ تبويس ثط ٔؼٙبي ٔتٗ اؾت 

تبحيط ٌصاض ثط ٔتٗ يب ضٚيسازتحّيُ ٔي يؼٙي ظٔيٙٝ ٞبي ارتٕبػي ٚ تبضيري .ٔي ٌيطز 

تٝ ٔي قٛز ثطاي پبؾد ثٝ ايٗ پطؾف وٝ چطا ٔتٗ ضخ قٛزوٝ ثٝ آٖ تحّيُ فطأتٗ ٘يع ٌف

زض ضٚـ تفؿيطي ويفي ٔحمك زضنسز ثبظٌٛ وطزٖ ٚ ٘كبٖ زازٖ ٔؼٙبي ٟ٘فتٝ .زازٜ اؾت 

زض ٔتٗ يب ٚالؼٝ زضٖٚ ظٔيٙٝ اؾت ظيطا ايٗ ضٚـ ٔجتٙي ثط ايٗ ٔفطٚو اؾت وٝ پسيسٜ ٞب 

 .ٚ وٙف ٞبي ارتٕبػي افطاز ٔبٞيتب ٔؼٙب زاض ٞؿتٙس

اظ 44تفؿيطي ؾؼي ٔي قٛز ٔؼٙبي ٔتٗ ٚ حٛازث اظ َطيك ثبظؾبظي ذاللب٘ٝ زض تحّيُ 

 .تب ٔكرم قٛز ا٘چٝ ٔتٗ ٔي ٌٛيس چٝ ٔؼٙبيي زاضززضٖٚ اٟ٘ب ثيطٖٚ وكيسٜ قٛز 

أب تٛنيٝ ٔب زض پػٚٞكٟبي ػّْٛ ؾيبؾي ضٞيبفت  تّفيمي اؾت ظيطا تحّيُ ٚ ضٚقٟبي 

ا ثيكتط ٚ ثٟتط ٔي وٙس ٚ ػيٙيت وٕي زليك تط اظ ضٚقٟبي ويفي اؾت ٚ أىبٖ زاٚضي ض

تحميك ضا افعايف ٔي زٞس أب تحّيُ وٕي ٘يبظٔٙس تحّيُ ويفي اؾت ظيطا تحّيُ ويفي 

ثبضٔؼٙبيي يبفتٝ ٞبي وٕي ضا ضٚقٗ ٔي وٙس ٚ پػٚٞكٍط ٞٛقٕٙس ٘جبيس زض تمبثُ ٞبي 

 .تبٚيُ ٌطايي اؾيط قٛز  –تبضيد ثبٚضي يب پٛظيتيٛيؿٓ  –ضٚـ قٙبذتي لبٖ٘ٛ ٌطايي 

 :ٔالحظبت اذاللي  -10

زض ايٗ ثرف رٕالت اؾتب٘ساضز ٚ ٔتؼبضفي زض ذهٛل افطاز ٚ ٔٛؾؿبتي وٝ زض تحميك 

. ٔكبضوت وطزٜ ا٘س شوط قٛز

: ضٚايي  اػتجبض زاذُ ٚ ذبضري – 11

نط ف ٘ظط اظ ايٙىٝ اثعاضٞبي َطح تحميك قٕب چيؿت ٚ فبضؽ اظ ايٙىٝ تحميك قٕب وٕي يب 

ٚ ؾٟٓ ذُبٞب ي  ٔمساض اؾت  اػتجبض ٚ ضٚايي پػٚٞف قٕب چٝويفي اؾت ثبيس ثٍٛييس وٝ 

 .ا٘ساظٜ ٌيطي زض تحميك چٝ ٔمساض اؾت اػٓ اظ ذُبٞبي ؾيؿتٕبتيه ٚ ذُبٞبي تهبزفي

:  چبضچٛة ٘ظطي  -12

                                                           
44

 -imaginative reconstructive  
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حُ ٔؿبِٝ اظ َطيك يبفتٗ تئٛضي ٔٙبؾت وٝ ثتٛا٘س آٖ ضا تجييٗ وٙس ٟٕٔتطيٗ وبض زض يه 

. ٘زبْ ٔي قٛزٔطحّٝ ا 5پػٚٞف ػّٕي اؾت وٝ زض 

يبفتٗ تئٛضيٟبي ٔٙبؾت وٝ ثب ٔؿبِٝ ٚ ٔٛيٛع تحميك ٔطتجٍ ثبقٙس ٚتٛاٖ تٛريٝ  -1

ضاي نبحت ٘ظطاٖ لبثُ اؾترطاد آقس ٚ اظ ٔتٖٛ ػّٕي ٚ يٗ آٖ ضا زاقتٝ ثبيٚ تت

 .ٟ٘ب ٚ پطٞيع اظ تىطاض ٔي قٛزآايٗ ٔٙبثغ ٔٛرت اِٟبْ ٌيطي اظ وبض.اؾت 

اضتجبَي وٝ ثب ٔٛيٛع تحميك زاض٘س ٚ تٛا٘ي ثطاؾبؼ  َجمٝ ثٙسي تئٛضيٟبي ٔٛرٛز -2

 .وٝ زض تجييٗ ٔؿبِٝ ٔب زاض٘س

اؾتسالَ ا٘تمبزي زض چبضچٛة ٘ظطي تحميك قبُٔ زٚ زؾتٝ :اؾتسالَ ا٘تمبزي  -3

ٔحمك ثطاي يبفتٗ . اؾتسالَ اؾت يؼٙي اؾتسالَ ػمال٘ي ٚ اؾتسالَ تزطثي 

َ ػمال٘ي اظ زؾتٍبٜ ٘ظطي ٔٙبؾت ثطاي اضايٝ ضاٜ حُ ٔٙبؾت ٘يبظٔٙس اؾتسال

َطيك ٔمبيؿٝ تئٛضي ا٘تربة قسٜ ثب زيٍط ٚ ٘يبظٔٙس اؾتسالَ تزطثي اظ َطيك 

 .ٔمبيؿٝ تئٛضي ثب ٚالؼيبت ثيطٚ٘ي ٚ ػيٙي اؾت 

تئٛضي ثٝ حميمت ٚ نسق ٔؼيبض ا٘تربة تئٛضي زض تحميك ػّٕي ايٗ اؾت وٝ 

ز زض فطايٗ .يك ضا زاقتٝ ثبقسٔؿبِٝ تحك٘عزيه ثبقس ٕٚٞچٙيٗ لسضت تجييٗ 

ظٔٛزٖ تئٛضي ٞب ٘يؿت ثّىٝ ٞسف  ا٘تربة آٔمبيؿٝ ٚ ا٘تربة تئٛضي ٞسف ٔب 

. تئٛضي اي اؾت وٝ ثٝ ٔؿبِٝ ٔب ٘عزيه تط ثبقس

وٝ زضٚالغ ثيبٖ ٔؿبِٝ ، احجبت ٚرٛز ثحطاٖ ٚ :فطِٔٛٝ وطزٖ زؾتٍبٜ ٘ظطي ٔٙبؾت  -4

. اؾت پطاثّٕبتيه ثٛزٖ آٖ ٚ ٕٚٞي ٘جٛزٖ آٖ ٚ زض ٟ٘بيت َطح ؾٛاَ ػّٕي 

ػّٕي ؾٛاِي اؾت وٝ اظ شٞٗ پطؾكٍط ٚ ٔؿٍّ ثٝ زؾتبٚضزٞبي ٘ظطي ٚ ؾٛاَ 

ٚ ٔحهَٛ تفىط اظاز ػّٕي ثط ضٚي زا٘ف تزطثي يه حٛظٜ قٙبذتي نبزض ٔي قٛز

 .ػّٕي اؾت 

 :اؾتٙتبد فطييبت اظ تئٛضي  -5

ايٙىٝ زض ٔٛارٟٝ ثب ٚالؼيت چٝ چيع ضا ثبيس . تئٛضي ؾبثك ثط ٔكبٞسٜ اؾت 

فطييٝ ٚتئٛضي قجيٝ ٞٓ ٞؿتٙس ظيطا ٞط زٚ اظ . ٔكبٞسٜ وطز ضا تئٛضي ٔي ٌٛيٙس 

ٌعاضٜ ٞبي ٔفٟٛٔي ؾبذتٝ قسٜ ا٘س أب زض تئٛضي ايٗ ٌعاضٜ ٞبي ػبْ ٞؿتٙس 

ي ٞؿتٙس ثطاي ٔخبَ يه ٚازػبي تؼٕيٓ پصيطي زاض٘س ِٚي زض فطييٝ ذبل ٚٔهساق
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تئٛضي زض ػّٓ ؾيبؾت ٔسػي اؾت ا٘مالة تبثؼي اظ ٘ٛؾبظي ٘بٔٛظٖٚ اؾت أب 

ٖ ٔي ٌٛيس ا٘مالة ايطاٖ ٘تيزٝ تٛؾؼٝ ٘بٔٛظٖٚ زض زٚضٜ پّٟٛي اؾت آفطييٝ 

تزطثي ٔؼٙب زاض٘س زض فطييٝ ٞبي ٘ظطي ٔب ثب ٔفبٞيٓ ؾطٚ  ي ٔتغيط ٞب زض فطييٝ.

ي اؾت وٝ اثُبَ پصيط ثبقس اٌط ٘تٛاٖ ٘كبٖ زاز وٝ ْفطييٝ ظٔب٘ي ػُ. وبض زاضيٓ 

أب .فطييٝ زض چٝ قطايُي لبثُ اثُبَ اؾت فطييٝ ذبضد اظ لّٕطٚ زا٘ف اؾت 

اثُبَ پصيطي زض ٔمبْ تزطثٝ ٘يبظٔٙس يبفتٗ قٛاٞس ٘بؾبظٌبض ثٝ قىُ ٔتىخط ٚ 

.  زاٚضي ارتٕبع ػّٕي زض ثبضٜ آٖ اؾت ٚايٙىٝ تئٛضي ٘بوبضأس اؾت 

: اَ پصيطي فطييبت ػّٕي ػجبضتٙس اظ قطايٍ اثٍ

 أىبٖ يبفتٗ ٌعاضٜ ٞبي ٔربِف  -1

 ٌعاضٜ ٞبي آٖ ػبْ ثبقس -2

ٕٞٝ حبالت زض فطييٝ ٘جبيس پيف ثيٙي قٛز ٔب٘ٙس فطزا ثبضاٖ ٔي ايس ثب  -3

 . ٕ٘ي ايس

 ٔحسٚزثٝ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘جبقس  : ػٕٛٔيت  -4

 .أٛض اذاللي ، فّؿفي ٚ فطا َجيؼي ٘جبقس.ٔطرغ تزطثي زاقتٝ ثبقس -5

 

 

 ؾيبؾي ػّْٛ زضتفبٚت ضٚـ قٙبؾي ٚ ضٚـ تحميك 

 

 يه اظ ثطذٛضزاضي ٘يبظٔٙس ؾيبؾي ٚ ا٘ؿب٘ي ػّْٛ زضحٛظٜ ثٛيػٜ ػّٕي پػٚٞكي ٞطوبض

 زضٔتٗ ضٚقٕٙس ضٞيبفتي ٚ ٚضضٚيىطز ٚظبٞط زضؾبذتبض آوبزٔيه ٔٙؿزٓ چبضچٛة

 .اؾت پػٚٞف ٚثبَٗ ٚٔحتٛا

 اَالػبت ٚ تزطثٝ ٚ اظزا٘ف ّٕٔٛ ٞطچٙس ٚيػٌي، زٚ ايٗ فبلس ٞبي ٌفتٝ ٚ ٞب ٘ٛقتٝ اؾبؾبً

 ثطزا٘ف زا٘كي ٘ٝ ٚ ٞؿتٙس ٔىطضات تىطاض ٚالغ زض يؼٙي ٘ساض٘س؛ ػّٕي اضظـ ثبقٙس،

 ثكط فطٚثؿتٝ اظوبض ٌطٞي ٘ٝ ٚ( پػٚٞف ثٙيبزي آؾيت)افعايٙس ٔي ٔٛرٛز

 ٔٛيٛع ا٘تربة اظ ثؼس ٕٞٛاضٜ ٔحممبٖ ضٚ ايٗ اظ(. پػٚٞف وبضثطزي آؾيت)ٌكبيٙس ٔي

 وٝ ا٘س ٔٛارٝ پػٚٞف ا٘زبْ ثطاي ٔتؼسز ٞبي ٚضٞيبفت ٞب چبضچٛة ٞب، ضٚـ ثب تحميك،
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 ٘ٛقتبض ايٗ. اؾت آفطيٗ زغسغٝ ٚ ٔكىُ حبَ ٚزضػيٗ يطٚضي ٞب آٖ اظ يىي ا٘تربة

 ثحج ايٗ ثٝ ا٘ؿب٘ي، زضػّْٛ ٔسضٖ پؿت ضٞيبفت ٚ قٙبؾي ضٚـ اظ ٔرتهطي ثيبٖ يٕٗ

 آٌبٞب٘ٝ، فؼبَ، ثبيس ؾيبؾي زضػّْٛ ٘ٛيٗ ٞبي ضٞيبفت پػٚٞكٍطثب ٔٛارٟٝ وٝ پطزاظز ٔي

 ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي اظضٞيبفت پػٚٞف ٚاٞساف ّٔعٚٔبت لطاضزازٖ ٔؼيبض ٚثب ثبقس ٘مبز ٚ ٌعيٙكٍط

 .ٟ٘بز «تّفيمي ضٚيىطز »تٛاٖ ٔي ضا آٖ ٘بْ قٛزوٝ ٔٙس ثٟطٜ

 

  

 ا٘ؿب٘ي زضػّْٛ ٔٛرٛز ٞبي ضٞيبفت

 

 ضٚيىطزٞبي اظ تّفيمي ٘سا٘ؿتٝ، ٚ زا٘ؿتٝ ػّٕي، ٞبي ثطپػٚٞف حبوٓ ٞبي ضٞيبفت

 ضٚيىطزٞب ايٗ اظ ٞطيه فطػي ٞبي اظقبذٝ فبضؽ. اؾت ٚا٘تمبزي تفؿيطي پٛظيتٛيؿتي،

 ؾبذتبضي ٌطاي وبضوطز ٚ ضفتبضٌطا ا٘تمبزي، ٌطاي ػمُ ٌطا، تزطثٝ ُٔٙمي، پٛظيتٛيؿٓ اظ اػٓ

: اؾت پطؾف ٞكت ثٝ ٞب آٖ ٞبي پبؾد تفبٚت زض ٞب ضٞيبفت ايٗ تفبٚت

 تفبٚت  -4 ا٘ؿبٖ؛ ؾطقت  -3 ارتٕبػي؛ ٚالؼيت چيؿتي  -2 پػٚٞف؛ ٞسف  -1 

  -6 ارتٕبػي؛ ػّْٛ زض ٔٙبؾت فٟٓ يب ٘ظطيٝ چيؿتي  -5 ٔتؼبضف؛ فٟٓ ٚ ػّٕي قٙبذت

 قٛاٞس؛ ٚ ٞب زازٜ ٔبٞيت  -7 ٞب؛ زازٜ اضظيبثي چٍٍٛ٘ي

 .اٚ زاٚضي ٚ پػٚٞكٍط ٘ظط ٔس ٞبي اضظـ  -8 

  تحميك ٚضٚـ قٙبؾي ضٚـ تفبٚت 

 ٔتسِٚٛغي ٕٞبٖ تحميك ضٚـ ٔؼبزَ.اؾت ٔتفبٚت تحميك ضٚـ ثب قٙبؾي ضٚـ

 ثيكتط وٝ اؾت وطزٜ اضائٝ ضا ظيط تؼطيف ٔتسِٚٛغي ٚاغٜ زضثطاثط اوؿفٛضز فطًٞٙ.اؾت

 : قٛز ٔي اؾتفبزٜ آٖ اظ ٚضاٜ قيٜٛ ٔؼٙبي

A set methods and principles used to perform a 

particular activity or procedure, plan of action, way, 

manner in which one conducts business, technique, 

systematic arrangement of actions 

 ضٚيىطز، وطزٖ، ٘ظط ضٞيبفت، آٖ فبضؾي ٔؼبزَ وٝ approach ٚاغٜ زضثطاثط وٝ حبِي زض

 : اؾت آٚضزٜ زاضز ؾجت ٔٙب ٚاغٜ ايٗ ثب ثيكتط قٙبؾي ضٚـ ٚٔؼٙبي اؾت ٔؼجط ٚ ٍ٘طـ
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 A way of dealing with sb/sth, a way of doing or thinking 

about sth such as a problem or a task 

 قٙبؾي ضٚـ ٚ تحميك ضٚـ زضتفبٚت ٘يؿت، ٔب ثحج وٝ ظثب٘ي ٞبي يبثي ٔؼبزَ اظ ٌصقتٝ

 ٞب آٖ َطيك اظ وٝ اؾت ٞبيي ٟٔبضت ٚ فٖٙٛ اظ اي ٔزٕٛػٝ تحميك ضٚـ ٌفت تٛاٖ ٔي

 ػّْٛ زضحٛظٜ وٝ وطز پػٚٞف ػّْٛ ٔرتّف ٞبي زضحٛظٜ ضا ٔٛيٛػبت ٚ ٞب پسيسٜ تٛاٖ ٔي

 ضاثُٝ ٘ٛػي تٛا٘س ٔي فطييٝ وٝ ايٗ ٔب٘ٙس زاضز؛ ضا ذٛز ٔرتهبت ضٚـ ايٗ ٘يع ؾيبؾي

 ٔتغيطٞب ثيٗ ٕٞجؿتٍي ضاثُٝ ٘ٛػي اظ يب وٙس ثيبٖ ٔؿتمُ ٚ تبثغ ٔتغيطٞبي ثيٗ ضا ػّي

 ثطيٓ ٔي ٘بْ قٙبؾي ضٚـ ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ ؾيبؾي ػّْٛ زض وٝ چيعي وٝ زضحبِي. زٞس ذجط

 اظا٘ٛاع ذجط ثبقس، پػٚٞف يب تحميك ثطاي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبيٜ  قيٛ ٚ ٟٔبضت وٝ آٖ اظ ثيكتط

 اضتجبٌ وب٘تي ٔسضٖ فّؿفٝ ثب ثيكتط وٝ زٞس ٔي ؾيبؾي ٞبي پسيسٜ ثٝ ٞب ٚ٘ظطٌبٜ ضٚيىطزٞب

 .اؾت ٚاحس «ثٛز» اظ ٔتىخط ٞبي«ٕ٘ٛز» ثٝ لبئُ وٝ ضٚ اظايٗ زاضز،

 

 ثٟتط قٙبذت زض ٔحممبٖ ثٝ ٚ وٙس ٔي آقىبض ضا ٞب تفبٚت ايٗ قٙبؾي، ضٚـ ٘يع ؾيبؾت زض

 زضػّْٛ قٙبؾي ضٚـ ضٚ ايٗ اظ. ضؾب٘س ٔي يبضي ؾيبؾي ٞبي پسيسٜ تط ربٔغ ٚ تط زليك ٚ

 ٚاغٜ ربي ثٝ وٝ ثبقس ٔٙبؾت قبيس ضٚ ايٗ اظ. اؾت قٙبذتي ٔؼطفت ثحخي ثيكتط ؾيبؾي

 زض. ثطيٓ وبض ثٝ قٙبؾي ضٚـ ثطاي ضا school يب «ٔىتت» ٚاغٜ approach يب «ضٚيىطز»

 تؼبضيف فطييٝ، ٔتغيطٞب، تحميك، فطايٙس تحميك، ضيعي ثط٘بٔٝ تحميك، َطح اظ ٚلتي ٚالغ

 اي، ضتجٝ اظاؾٕي، اػٓ اَالػبت ٌيطي ا٘ساظٜ اَالػبت، آٚضي رٕغ ٚػّٕيبتي، ٔفٟٛٔي

. ٌٛييٓ ٔي ؾرٗ تحميك ضٚـ زضثبضٜ ٌٛييٓ ٔي ؾرٗ... ٚ ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ؿجي، ٚ اي فبنّٝ

 ٚ فٕيٙيؿتي ٌطايي، ضفتبض ٟ٘بزي، ٞٙزبضي، پٛظيتيٛيؿتي، ضٚيىطزٞبي اظ ؾرٗ ٚلتي ِٚي

 زضػّْٛ ٔىبتت يب ضٞيبفت اظ ٌٛييٓ، ٔي ؾرٗ ػماليي ٚا٘تربة ٌفتٕبٖ تحّيُ ٚ تزعيٝ

 شٞٙي ٞبي آقفتٍي ٔٛرت ؾبحت زٚ ايٗ ثيٗ تٕبيع ػسْ ٚ ٌٛييٓ ٔي ؾرٗ ؾيبؾي

 .قس ذٛاٞس ٚػّٕي

 

 ضٞيبفت ٘ؿجت. ثبقس زاقتٝ ٚرٛز ٔتفبٚتي ٞبي ضٚـ اؾت ٕٔىٗ ضٞيبفت ٞط زض ضٚ ايٗ اظ 

 ؾيبؾي زضػّْٛ تبضيري ضٚـ ٔخبَ ػٙٛاٖ ثٝ. اؾت ٚاثعاض زيسٌبٜ ٘ؿجت ٕٞب٘ٙس ضٚـ ٚ

 ثطاي ٔٛايغ ٚ ضٚاثٍ ٚ ضفتبضٞب تحّيُ ٚ تزعيٝ ٚ تبضيري اؾٙبز ٚ ٔتٖٛ ثٝ ٔطارؼٝ يؼٙي
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 ٞبي ضٞيبفت زض ِٚي. ثؼسي تحٛالت ثط آٖ تأحيط ٚ زٚضٜ آٖ زض ؾيبؾي ٚالؼيت قٙبذت

 ا٘سيكٝ قٙبذت ٔؼٙبي ثٝ ضا تبضيري ضٞيبفت ثطذي. اؾت ُٔطح زيٍطي ٔجبحج تبضيري

 «ايٙتبيط ٔه». تبضيد زضََٛ ٔفبٞيٓ ُٔبِؼٝ ٘ٝ زا٘ٙس، ٔي ذٛزـ ٚٔىب٘ي ظٔب٘ي زضقطايٍ

 پيف ٞٓ ٔٛاظات ثٝ وٝ اؾت فىطي ؾٙٗ ثٝ لبئُ اٚ.اؾت ا٘سيكٝ ذُي ؾيط ٔربِف

 ا٘سيكٝ ثط ربٔؼٝ تأحيط ٕٞبٖ وٝ اؾت رجط ٘ٛػي ثٝ لبئُ قٙبؾي ربٔؼٝ ضٞيبفت. ضٚز ٔي

 .اؾت

 

. ٘يؿت التهبزي ٔؿبئُ ثبظتبة رع چيعي ؾيبؾي ا٘سيكٝ ٌٛيس ٔي التهبزي ضٞيبفت

. قٛز ٔي تحٛيُ ٚ تحّيُ ٞب ٘بْ ثٝ فّؿفي ٞبي ٌعاضٜ اؾت ٔؼتمس ٚيتٍٙكتبيٗ ٌطايي احجبت

 ٔؼٙبزاض ثرٛاٞس چيعي اٌط. زاض٘س ذبضري اظاي ثٝ ٔب ٞؿتٙسوٝ اي ثٙيبزي ارعاي ٞب ٘بْ ايٗ

 ثبقس زٚ ايٗ اظ غيط ٞطچٝ ٚ ثبقس زاقتٝ ذبضري اظاي ثٝ ٔب يب ثبقس لطاضزازي ثبيس يب ثبقس

 اظ ذبني قيٜٛ ٘كبٍ٘ط قٙبؾي ضٚـ ٌفت تٛاٖ ٔي پؽ. اؾت تٛتِٛٛغيه ٚ ٔؼٙب ثي

 .اؾت تحميك ثٝ ثركيسٖ قىُ ٚ زازٖ ؾبظٔبٖ ٍ٘طيؿتٗ،

 

 اظ ذٛز تحّيُ ٚ تزعيٝ ٚ پػٚٞف زض ٔحمك ٞط وٝ ؾيبؾي ػّْٛ زض ٔٛرٛز ٞبي ضٞيبفت

 ٌطايي؛ ضفتبض  -2 پٛظيتيٛيؿٓ،  -1: اظ ػجبضتٙس اؾت ٘يبظٔٙس ٞب آٖ ثٝ ؾيبؾي ٞبي پسيسٜ

 ٔىتت يب ا٘تمبزي ٌطاي ػمُ  -5 ٌطايي؛ وبضوطز-4 ٌـــطايي؛ ؾبذتـــــــبض -3

 ٌطايــي؛ تـــــبضيد  -8پسيـــــساضقٙبؾي؛  -7 ٞطٔٙـٛتيـــه؛  -6 فطا٘ىفٛضت؛

 اظ تؼسازي تٛاٖ ٔي اِجتٝ. ٌطايي ٟ٘بز  -11فٕيـــٙيــؿتي؛ -10ػماليي؛ ا٘تـــربة  -9

 ٚ ٞطٔٙٛتيه وٝ ايٗ ٔب٘ٙس لطاضزاضز؛ تطي وّي ػٙبٚيٗ شيُ زض ضا ٞب ضٞيبفت ايٗ

 افتطاق ٚ اقتطان ٚرٜٛ ٚ لطاضزاز ٌطايي تفؿيط ػٙٛاٖ شيُ زض تٛاٖ ٔي ضا پسيساضقٙبؾي

 ضا اضظقٕٙسي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ضاٜ زاض٘س تٕبيُ ٔصوٛض ٞبي ضٞيبفت اظ ٞطيه. ثطقٕطز ضا ٞب آٖ

 ضا ضٚيىطزٞب ايٗ تٕبيع تٛاٖ ٔي ٔؼيبضٞبيي چٝ ثب وٝ ايٗ. وٙٙس ٔؼطفي رٟبٖ قٙبذت ثطاي

زض .اؾت قٙبؾي ضٚـ زض ٌؿتطزٜ ٞبي ثحج ٔحُ وطز، ثيبٖ ٚ قٙبذت ؾيبؾي زضػّْٛ

 .ازأٝ ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ضٞيبفت پؿت ٔسضٖ ضا ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض ٔي زٞيٓ
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 ٔسض٘يؿٓ پؿت ٔسػيبت 

 

 ٚ ٚٔتفىطاٖ ضٚز ٔي وبض ثٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚفطٍٞٙي فىطي ٞبي زضحٛظٜ «ٔسضٖ پؿت» انُالح 

 ِيٛتبض فطا٘ؿٛا غاٖ ٔب٘ٙس لطاضزاض٘س؛ انُالح ايٗ چتط ظيط ٔتؼسزي فيّؿٛفبٖ ٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ

 زضيسا غان ثٛزضيب، غاٖ فٛوٛ، ٔيكُ  ،«ٔسضٖ پؿت ٚيؼيت» ٔؼطٚف وتبة ٘ٛيؿٙسٜ

 زضٖٚ ثب اؾت فىطي ٚ فطٍٞٙي فًبيي ثيبٍ٘ط ٔسض٘يعْ پؿت ٚالغ زض. ضٚضتي ٚضيچبضز

 ٚ فطٍٞٙي فًبي ثب ٌٕبٖ ثي وٝ اي ٚيػٜ فّؿفي ٞبي اٍ٘بقت پيف ٚ ٞب ٔكغّٝ ٞب، ٔبيٝ

 ا٘سيكٝ زضضٚاد وٝ اي ػٕسٜ فّؿفي ٞبي رطيبٖ اظرّٕٝ(. 1)اؾت ٔتفبٚت ٌصقتٝ فىطي

 ٘مس ٞبيسٌط، ٞطٔٙٛتيه فّؿفٝ ٘يچٝ، اؾت، ثٛزٜ ٔٛحط ثيؿتٓ لطٖ زْٚ زض٘يٕٝ ٔسضٖ پؿت

 ٞبي ثبظي زضثبضٜ ٚيتٍٙكتبيٗ ٘ظطيٝ ضٚقٍٙطي، ا٘سيكٝ ٚ اثعاضي ػمُ ٞٛوٟبيٕطاظ ٚ آزٚض٘ٛ

 ٚ ػّٓ تبضيد ٚ تحَٛ زضثبضٜ وٛٞٗ تبٔؽ ٘ظطيٝ ٚ ٞب آٖ ثٝ ٚاثؿتٝ ظ٘سٌي ٞبي قىُ ٚ ظثب٘ي

 .اؾت ػّٕي اٍِٛٞبي

 

 :اؾت چٙيٗ ذالنٝ ثؿيبض َٛض ثٝ ٔصوٛض ٞبي ٘ظطي ٔسػيبت تطيٗ ْٞٓ

 ربيي زضآٖ وٝ قٛز ٔي ٔٙتٟي تٛتبِيتط اي ربٔؼٝ ثٝ ٘بٌعيط ثرطزا٘ٝ ربٔؼٝ اظ تؼجيطي ٞط -

 زاضي ؾطٔبيٝ اظ ٔبضوؽ ٘مس ٞب ٔسضٖ پؿت ضٚ ايٗ اظ. ٘يؿت ذالليت ٚ فطزيت ٚ آظازي ثطاي

. اؾت زاضي ؾطٔبيٝ ثطربٔؼٝ حبوٓ اثعاضي ػمُ ُٔٙك ثٝ ٔتىي ظيطا زا٘ٙس؛ ٔي ٘بضؾب ٘يع ضا

 ٔيبٖ ٚ ثٍيطز ضا ٔصٞت ٚ ؾٙت ثرف يٍبٍ٘ي ٘يطٚي ربي تٛا٘س ٕ٘ي ػمُ ٘يچٝ ٘ظط ثٝ

 ثطچٟطٜ اؾت ٘مبثي ضاؾتي ثٝ ػمُ. وٙس ايزبز ٕٞبٍٞٙي افطاز ٔتًبز ٞبي ٘يت ٚ ٞب اٍ٘يع

 ٚ ػّٕي ٞبي ٘ظطيٝ ٔب٘ٙس ٞبيي تٛٞٓ ػمُ ِجبؼ زض لسضت ذٛاؾت. لسضت ذٛاؾت

 .آٚضز ٔي پسيس ضا اذاللي رٟبٍ٘يط ٞبي اضظـ

 

 اؾت، ٌطفتٝ ضا ٔصٞت ربي رٟبٖ وّي ٚ تفؿيطٟ٘بيي ثطاي ػّٓ رسيس زضز٘يبي: ػّٓ ٘مس -

 ؾبظز، ٘بپصيطٔي تٛريٝ ضا ٞب اضظـ ٚ وٙس ٔي تٟي ٔؼٙب اظ ضا ظ٘سٌي چٖٛ ػّٕي تفؿيط ِٚي

 ِٚي ا٘س، ٞطزٚاؾُٛضٜ ٚٔصٞت ػّٓ ٘يچٝ ٘ظط اظ زضٚالغ. قٛز ٔي ٟ٘يّيؿٓ حبوٕيت ٔٛرت

 .اؾت زازٜ تطريح ٔصٞت يؼٙي ثطزيٍطي ضا ػّٓ يؼٙي يىي ضٚقٍٙطي
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 يب ضٚايتي ٞيچ ٚ ٘يؿت اضظيبثي ٚ قٙبذت لبثُ تٕبٔيتف زض رٟبٖ: والٖ ٞبي ضٚايت ٘في -

 تٛٞٓ ٚ پصيطفت ضا ٞب ضٚايت تٙٛع ثبيس پؽ قٛز ٟ٘بيي اػتجبض ٔسػي تٛا٘س ٕ٘ي ا٘ساظي چكٓ

 .ٌصاقت وٙبض ضا ػيٙي ٚالؼيت قٙبذت

 

 ٔسػي شاتب ػمُ ٔؼتمس٘س ٔسضٖ پؿت ٔتفىطاٖ: ٞب اضظـ ٚ انَٛ رٟبٍ٘ؿتطي ضز -

 وّيتي ٕٞچٖٛ ضا ربٔؼٝ ٚ زٞس ٔي ضقس ضا ثبٚضي ُّٔك ٚ اؾت فطاٌيطي ٚ رٟبٍ٘ؿتطي

 اظ ضا فطًٞٙ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي رّٜٛ ٚ ٞب تفبٚت ٚ ٌيطز ٔي ٘بزيسٜ ضا پّٛضاِيؿٓ ٚ زا٘س ٔي يٍب٘ٝ

 ٕٔىٗ ٘ٝ ارتٕبػي ؾبذتبض وّيت قٙبذت ٌٛيٙس ٔي ٞب ٔسضٖ پؿت ٔمبثُ، زض. ثطز ٔي ثيٗ

 حميمت ثٛزٖ يطٚضي غيط ٚ ثٛزٖ ٘ؿجي ثٛزٖ، ثطٔحّي ٔتفىطاٖ ايٗ. يطٚضي ٘ٝ ٚ اؾت

 حبيط ػهط ٞب آٖ ضٚ ايٗ اظ. وٙٙس ٔي تبويس ظ٘سٌي ٞبي قىُ ٌٍٛ٘ي ثؿيبض ٚ ٚتٙٛع احىبْ

 ضٞبيي ظيطا زا٘ٙس؛ ٔي ثكط ضٞبيي زضثبضٜ تٛٞٓ ٞطٌٛ٘ٝ پبيبٖ ٚ آضٔب٘كٟطٞب پبيبٖ ػهط ضا

 ٔب٘ٙس ٔفبٞيٕي آٖ اٍ٘بقت پيف وٝ ٌٚفتبضي ا٘سيكٝ ؾط٘ٛقت اؾت؛ ذُط٘بن تٛٞٓ يه

 ٚ تطٚض ضٚضيكٝ ايٗ اظ. اؾت تٛتبِيتبضيؿٓ ثبقس آٖ ٚرع ضٞبيي يب تبضيد يب ثكطيت

 ٔبضوؽ ٚ ٍُٞ وب٘ت، ٘ظط زض ثّىٝ نساْ ٚ پٛت ٚپَٛ اؾتبِيٗ زضػُٕ ٘ٝ ضا ذكٛ٘ت

 .وطز ٚرٛ رؿت

 

 ؾيبؾي زضػّْٛ ٔسض٘يؿٓ پؿت ضٞيبفت 

 

 زضثبضٜ ٍ٘طقي زيٍط ؾٙتي، ٞبي زيسٌبٜ ثطذالف ٔسضٖ پؿت ضٞيبفت ؾيبؾي ػّْٛ زض

 ٞبيي ٍ٘بٜ ثٝ زضٚالغ. اؾت ضايذ ٞبي ٍ٘طـ ثٝ ٘ؿجت ٍ٘طقي ثّىٝ ٘يؿت، رٟبٖ ٚالغ أٛض

 اظ ٌبٜ وٝ ٞب  ٔسضٖ پؿت. رٟبٖ ذٛز ثٝ ٘ٝ ٚ وٙس ٔي ٍ٘بٜ قسٜ زٚذتٝ ٚالغ رٟبٖ ثٝ وٝ

 قٙبؾي ضٚـ قٛ٘س، ٔي ظبٞط فّؿفي ٔٛايغ زيٍط ٚ ٞطٔٙٛتيه ٌطايي، فطاؾبذتبض ٔٙظط

 وٝ ايٗ اظ اؾت ػجبضت آٖ تطيٗ ٟٔٓ ا٘سوٝ زازٜ لطاض رسي ا٘تمبزات ٔٛضز ضا پٛظيتٛيؿتي

 حميمتي ظيطا ٘يؿتٙس؛ حميمت وكف ٚؾيّٝ ذٛز، ازػبي ثطذالف احجبتي، ارتٕبػي ػّْٛ

 .اؾت لسضت ضٚاثٍ ٔحهَٛ ظٔبٖ زضٞط حميمت ثّىٝ ٘ساضز، ٚرٛز ٔؼٙب ايٗ ثٝ
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 ػّٓ. اؾت ارتٕبػي ٚ تبضيري ٔتٗ ثٝ ٔميس ثّىٝ ٘يؿت وّي ٚ ػبْ انٛالً ػّٕي قٙبذت 

 ٘تيزٝ زض. اؾت لسضت ٚ ؾُّٝ اػٕبَ اظػٛأُ يىي ذب٘ٛازٜ ٚ زِٚت ٚ التهبز ٔب٘ٙس ٞٓ

 ٚ وّي ػٕٛٔي ٘ظطيٝ ٔربِف ٚالغ زض ظيطا وٙٙس؛ ٔي ٘في ضا ٞب «پبضازايٓ» ٞب ٔسضٖ پؿت

 زض ٔؿتٕط ٚ حبثت أٛضي ربٔؼٝ ٚ ا٘ؿبٖ وٝ تهٛض ايٗ ٞب ٔسضٖ پؿت. ٞؿتٙس ا٘تعاػي

 ٚ ؾطقت فطاٚضزٌي ذهّت ثط ٚ وٙٙس ٔي ٘في ضا ٞؿتٙس ٞب ٚيػٜ وبض ٚ ٞب ؾبذت زض ٚ ٞٛيت

 زٞٝ زض ٘ظطي ثعضي ٞبي پبضازيٓ تطتيت ثسيٗ ٚ وٙٙس ٔي تبويس ا٘ؿبٖ ارتٕبػي ٞٛيت

 ضا پٛظيتٛيؿتي تحميك ٞبي ضٚـ قسٖ ضٚ٘ك وٓ تٛاٖ ٔي ضٚي اظايٗ(. 2)ضيعز ٔي فط1980ٚ

 .وطز تحّيُ ٘يع

 

 ارتٕبػي ػّْٛ ٞبي ضٞيبفت ٚ قٙبؾي زضضٚـ ثحطاٖ ايزبز زضپي ثكيطيٝ زوتط ٘ظط ثٝ 

 ٞيچ ٌٛيب وٝ ٞؿتٙس وؿب٘ي اَٚ زؾتٝ: ٌطفت قىُ ا٘سيكٕٙساٖ زضٔيبٖ ٚاوٙف چٟبض

 ذطز زْٚ، زؾتٝ. وٙٙس ٔي ارطا ضا ثيؿتٓ لطٖ اٚايُ ؾٙتي ٞبي ضٚـ ٕٚٞبٖ ٘يفتبزٜ اتفبلي

 ضا رٟب٘ي تحٛالت اظ ٌؿتطزٜ تفؿيطٞبي ٚ ٌصاقتٝ وٙبض وّي َٛض ثٝ ضا ٞب ٍ٘طي

 ٔيبٖ ضاثُٝ ثبظا٘سيكي ثٝ ؾْٛ زؾتٝ أب. ٚتبفّط فٛوٛيبٔب ٞب٘تيٍٙتٖٛ، ٔب٘ٙس ا٘س؛ ثطٌعيسٜ

. ٌيطز لطاض ربٔؼٝ ثٟؿبظي ذسٔت زض وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ا٘س پطزاذتٝ ٞب ٘ظطيٝ ٚ ٞب ٚالؼيت

 ٚ قٙبذت ضيكٝ ٘بٔٙس، ٔي «پٛظيتيٛيؿٓ پؿت» ضا ٞب آٖ ثطذي وٝ زيسٌبٜ ايٗ ثطاؾبؼ

 .رؿت ثبيس ٌفتٕب٘ي تؼبُٔ زض ثّىٝ ػيٙي ٚ احجبتي زضػّٓ ٘ٝ ضا ٌصاضي ؾيبؾت

 

 اظ تهٛيطي ثٝ زؾتيبثي أىبٖ ػسْ ثط وٝ ٞؿتٙس ٞب ٔسضٖ پؿت ٕٞبٖ چٟبضْ زؾتٝ أب 

 ٔسض٘يؿتي پؿت قٙبؾي ضٚـ ٔزٕٛع زض. وٙٙس ٔي تآويس ٔؼتجط ٔؼيبضٞبي ثطاؾبؼ رٟبٖ

 ثٝ ارتٕبع رٟبٖ ازضاوي ٕ٘بيف وٝ ٔؼٙب ايٗ ثٝ ارتٕبػي ػّْٛ ا٘مطاو  -1: زاضز زاػيٝ ؾٝ

 ثط ٚ فطزي ؾٛغٜ ا٘مطاو -3تزسز؛ ا٘مطاو  -2 ٘يؿت؛ ٕٔىٗ ضايذ ارتٕبػي ػّْٛ ٚؾيّٝ

 .فطز پبضٌي ٞعاض ٚ ٞب ٞٛيت ثٛزٖ ؾبذتٍي

 ؾٛغٜ ػمُ اظ ثٛيػٜ ٔسض٘يتٝ، فّؿفي ٌفتٕبٖ اظ( 1927)ظٔبٖ ٚ ٞؿتي زضوتبة ٞبيسٌط ٘مس

 ٘مس ٔٛضز ضا زوبضت فطو ٞبيسٌط .زاضز ٔسضٖ پؿت قٙبؾي ضٚـ ثب ػٕيمي اضتجبٌ ٔحٛض،

 لبئُ اؾبؾي ٚرسايي تفبٚت قٙبؾبيي، ٔٛيٛع ٚ قٙبؾب فبػُ ثيٗ زوبضت.  زٞس ٔي لطاض
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 ٚ اؾت آٖ اظ ثيطٖٚ ا٘ؿبٖ وٝ اؾت ٔٙفؼّي پيىطٔبزي رٟبٖ، اؾت ٔؼتمس زوبضت. قٛز ٔي

 ضاثُٝ ٘ٛػي ٚ زٞس ٔي لطاض زاٚضي ٚ ٔكبٞسٜ ٚ تأُٔ ٔٛضز ضا ٔٙفؼُ اقيبي ذٛز ػاليك ٚفك

 پٛظيتٛيؿٓ قٙبؾي ضٚـ فّؿفي ٔجب٘ي. زاضز ٚرٛز ٚرٟبٖ ا٘ؿبٖ ثيٗ آٚضا٘ٝ ٚفٗ اثعاضي

 قٙبؾي ضٚـ ثط ٟٕٔي تأحيط وٝ ٞبيسٌط أب وطز، ٔكبٞسٜ زوبضت ا٘سيكٝ زض تٛاٖ ٔي ضا

 اظ ذٛز ا٘ؿبٖ يؼٙي وٙس؛ ٔي زفبع زضرٟبٖ ا٘ؿبٖ ٔٙسي اظٔٛلؼيت ٌصاقت، ٔسضٖ پؿت

 زضرٟبٖ ظثبٖ زض ٚ زيٍطاٖ َطيك اظ ا٘ؿبٖ. يبثس ٔي ٚرٛز ٚزضآٖ رٟبٖ َطيك

 (.3)وٙيس ٍ٘بٜ آٖ ثٝ ٌطايب٘ٝ التساض ٚ ثكٙٛيس ضا رٟبٖ ٌٛيس ٔي ٞبيسٌط.اؾت

 

 اِٟبٔبت تطيٗ ٔحٛضي اظ ٘يع ٘يچٝ ٞبي ا٘سيكٝ قس اقبضٜ ٔصوٛض ػجبضات زض وٝ َٛض ٕٞبٖ

 ؾبظي پبضازايٓ ٞطٌٛ٘ٝ ثب اؾبؾبً ٘يچٝ ٞبي ا٘سيكٝ ثٛزٖ افمي ايسٜ. اؾت ٔسضٖ پؿت تفىط

 شاتي ضا ٞب آٖ تفبٚت ٚ ٘بپصيط ليبؼ ضا ٞب ا٘سيكٝ ٘يچٝ،. اؾت ٘بؾبظٌبض ا٘ؿب٘ي ػّْٛ زض

 ثب ذٛاٞٙس ٔي وٝ زٞس ٔي لطاض حّٕٝ ٔٛضز رٟت ايٗ اظ ضا ٔصٞت ٚ زٔٛوطاؾي ٚ زا٘س ٔي

 زضنسز ايسئبِيؿٓ ٘يچٝ ٘ظط اظ. وٙٙس ايزبز تزب٘ؽ ٚ ظزٚزٜ ضا ٞب تفبٚت ؾبظي، يىؿبٖ

 زض لبٖ٘ٛ ٚ ٘ظطيٝ وٝ چيعي ٕٞبٖ ثركس؛ ٚحست ٚانيُ پطاوٙسٜ ٚالؼيبت ثٝ اؾت

 .وٙٙس ٔي ز٘جبَ قٙبؾي ضٚـ

 

 ظ٘سٌي ٚرٜٛ زيٍط ثبيس ٌبٜ آٖ قٛز، فطو ظ٘سٌي ثطاي ٔطوعي حميمتي ٚلتي ٘يچٝ ٘ظط ثٝ

 ذُب ٚاحس انّي ثٝ آٖ فطٚوبٞف ٚ ٞبؾت تفبٚت اظ وّيتي ظ٘سٌي وٝ زضحبِي قس، ٔٙىط ضا

 اظ اؾت اي ٔزٕٛػٝ ٚ ٘بپصيط تمّيُ اؾبؾبً ا٘ؿبٖ ظ٘سٌي ٘يچٝ ٘ظط ثٝ.اؾت ٕٔىٗ غيط ٚ

 زيٗ ٚ ػّٓ ٚ فّؿفٝ أب ٘يؿت، قٙبذتٙي اي ٕ٘بيي حميمت ٞيچ ثطحؿت ظ٘سٌي. ٞب تفبٚت

. وٙٙس ٔي ا٘ىبض ٞبؾت تفبٚت اظ ٔكحٖٛ وٝ ضا ٚالؼي ظ٘سٌي ٔطوعي، حميمتي تؼييٗ ثب

 شاتي وٙٙس ٔي يبز اضظـ ػٙٛاٖ ثٝ آٖ اظ ٔساضاٖ زيٗ ٚ ٔساضاٖ اذالق وٝ چيعي آٖ حتي

. اؾت «لسضت ثٝ ٔؼُٛف اضازٜ» رٟبٖ ايٗ ٚ قٛ٘س ٔي ؾبذتٝ ٘يطٚٞب ثبظي زض ثّىٝ ٘يؿتٙس،

 زض وٝ وطز ثيبٖ ظيط قطح ثٝ ضا ٔسضٖ پؿت تفىط انّي ٔٛايغ تٛاٖ ٔي زضٚالغ

 .اؾت ٔٛحط ٘يع آٖ قٙبؾي ضٚـ
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 ٚالؼيت ٕ٘بيف يب حًٛض ربي ثٝ ٚالؼيت ٚٚيغ ثطثبظٕ٘بيي تأويس 

 

 أط حًٛض أىبٖ ٔمبثُ زض وٝ اؾت ٔفبٞيٓ ٚ ٞب ٘كب٘ٝ حٛظٜ ثبظٕ٘بيي، ٞب ٔسضٖ ٘ظطپؿت اظ

 حبيط ثالٚاؾُٝ ٔحمك، ثطاي ٚالؼيتي ٞيچ ٔسضٖ پؿت زيسٌبٜ اظ. لطاضزاضز ػيٙي ٚ تزطثي

 ػيٙي زازٜ ٌٛ٘ٝ ٞيچ زيٍط ػجبضت ثٝ. اؾت ٘بپصيط رسايي لبثُ ٞب ٘كب٘ٝ ٚ ظثبٖ اظ ٚ ٘يؿت

 ػيٙي ٕ٘بيف ثبظٕ٘بيي، ٚ ظثبٖ يؼٙي ػبُٔ زٚ ٚايٗ ٘يؿت زضوبض اي ثالٚاؾُٝ ٚ قفبف

 زضثبضٜ ٘ٝ پسيساضٞبؾت زضثبضٜ زضٚالغ ٞب پػٚٞف ٕٞٝ پؽ. ؾبظز ٔي ٘بٕٔىٗ ضا ٚالؼيت

 .يبثس ٔي ٚرٛز ٚؾرٗ ظثبٖ ٘يعزضٔتٗ پسيسٜ ايٗ ٚ ٞب پسيسٜ

 

 ٌطايي ضفتبض ٚ ؾبذتبضٌطايي ٘في 

 

 ٚ زضن ؾبذتبضٞب پؽ اظ ضا ٞب ٚالؼيت وٙٙس ٔي تالـ قٙبؾي ضٚـ زض ؾبذتبضٌطايبٖ 

 ثٝ ٚ زٞٙس ٔي لطاض تحٛالت زضن ٔجٙبي ضا ضفتبضثبظيٍطاٖ ٘يع ٌطايبٖ ضفتبض ٚ وٙٙس تحّيُ

 ػٕك ٞيچ ؾُح پؽ زض ٌٛيٙس ٔي ٞب ٔسضٖ پؿت وٝ زضحبِي. ٞؿتٙس اػتٙب ثي ؾُح

 .٘يؿت زضوبض ٚٔتٙي

 

 

 

 

 ٚپػٚٞف زضػّٓ اؾتمطايي ُٔٙك ٘في 

 

 ضا تفىط ضقس الظٔٝ ٚ وٙٙس ٔي ثطزاضي ثٟطٜ اؾتمطا ُٔٙك اظ قٙبؾي ضٚـ ٔىبتت ٕٞٝ

 ٞطٌٛ٘ٝ ٞب ٔسضٖ پؿت وٝ زضحبِي زا٘ٙس، ٔي رعيي ٚ ضٚقٗ ٚ ؾبزٜ ٞبي ا٘سيكٝ قطٚع

 اظ اؾت ثبفتي ٞطپسيسٜ ٞب آٖ ٘ظط ثٝ. وٙٙس ٔي ا٘ىبض ضا ٔفبٞيٓ ٚ ٔؼب٘ي ٚحست ٚ قفبفيت

 ٔرتّف اقىبَ ثٝ ٞطٔتٙي ٚ ٘ساضز ٚرٛز حبيطي ٚ ثالٚاؾُٝ ٚ ؾبزٜ چيع ٞيچ ٚ ضٚاثٍ

 ظثبٖ پٛظيتٛيؿتي قٙبؾي ضٚـ زض وٝ زضحبِي. زاضز زضتٛ تٛ ٞبي اليٝ ٚ اؾت لطائت

 ثطاي قفبف ٚ زليك ظثب٘ي آٖ ربي ثٝ ثبيس ثٙبثطايٗ اؾت؛ ٌصاضا٘ٝ اضظـ ٚ ٔجٟٓ ضٚظٔطٜ



30 
 

 ظثبٖ اثٟبٔبت اظ ثيكتط ٞطچٝ ضا ػّٕي ظثبٖ ايٗ ٚ ثطز وبض ثٝ ذبضري ٚالؼيت ثبظٕ٘ٛزٖ

 .وطز ذبِي ضٚظٔطٜ

 

 ظثبٖ اظ ٚالؼيت اؾتمالَ يب ٚ ظ٘سٌي ظثبٖ اظ ظ٘سٌي رسايي پٛظيتٛيؿٓ انّي فطو يؼٙي

 ٔسض٘يؿتي پؿت اظا٘سيكٝ اؾبؾي ثرف يه ػٙٛاٖ ثٝ ٞطٔٙٛتيه وٝ زضحبِي اؾت،

 ٔب ظثبٖ ضا ارتٕبػي وطزاضٞبي ٌٛيس ٚٔي ٘يؿت لبئُ ظثبٖ ٚ ظ٘سٌي ثيٗ ٚاؾتمالِي رسايي

 ٔزطاي اظ ظثبٖ ٚ يبثس ٔي ٔؼٙب ٚ قىُ ارتٕبػي وطزاضٞبي زضٔتٗ ٘يع ظثبٖ ٚ زٞس ٔي قىُ

 ارتٕبػي ٚالؼيت فٟٓ ثٙبثطايٗ.  ظثبٖ ٚاؾُٝ ثٝ ٌٛيٙسٜ ٘ٝ ٚ ٌٛيس ٔي ؾرٗ ٌٛيٙسٜ

 قىُ ٞب آٖ زضثؿتط ٚالؼيت وٝ اؾت ٔكتطوي ٚ االشٞب٘ي ثيٗ ٔؼب٘ي وكف ٔؿتّعْ

 .ٌيطز ٔي

 

 تؼهت ٚ ٞب زاٚضي پيف زذبِت ػسْ يطٚضت ثط وٝ ثيؿتٓ لطٖ ٞبي قٙبؾي ضٚـ ثطذالف

 ٚ ٌبزأط فّؿفي زضٞطٔٙٛتيه ثٛيػٜ ٔسض٘يعْ زضپؿت وٙٙس، ٔي تأويس ٞب پػٚٞف زض ٔحمك

 ا٘ؿب٘ي فٟٓ ٚ ٔؼطفت زض تؼهت ٚ زاٚضي پيف ٚ ؾٙت ٘مف ثط ٞبيسٌط قٙبؾي پسيساض

 ظيطا قٛز؛ ٔي اٍ٘بقتٝ ٘بپصيط ارتٙبة فٟٓ زض ٞب زاٚضي پيف ٘مف ٚ قٛز ٔي ثؿيبض تأويس

 تبضيد ٚ ؾٙت قٙبذت أىبٖ چٖٛ ٚ قٛز ٔي حبنُ تبضيد ٚ ؾٙت زض آٌبٞي أىبٖ اؾبؾب

 يؼٙي ٘يؿت؛ ٕٔىٗ ٘يع وبُٔ قٙبذت ٘يؿت، ٕٔىٗ ُّٔك َٛض ثٝ قٙبؾب فبػُ ٔخبثٝ ثٝ

 ثب قٙبؾي ٔؼطفت ٚ لطاضزاضز ٌفتٕبٖ ٚ ظثبٖ اظ ٞبيي پطزٜ ٕٞٛاضٜ ٚالؼيت ٚ ؾٛغٜ ٔيبٖ

 وٝ اؾت ايٗ پطؾف حبَ. ٚالؼيت اظ اٌبٞي ثب ٘ٝ زاضز، ٚوبض ؾط ٌفتٕبٖ ظثبٖ پطزٜ ٕٞيٗ

 تهٛض لبثُ اؾبؾبً آيب ٔسضٖ پؿت قٙبؾي ضٚـ يؼٙي ٞب ٚالؼيت ثٝ ٌبٞي ٘ظط چٙيٗ وٝ

 قٙبؾي ضٚـ ٞطچٙس وٝ اؾت ايٗ پبؾد آيس؟ ٔي وبض چٝ ثٝ اؾت تهٛض لبثُ اٌط ٚ اؾت؟

 .اؾت ٔفيس ِٚي ٘يؿت، پصيط چبضچٛة اؾبؾبً ٚ ٘ساضز چبضچٛة ٔسضٖ پؿت

 

 ٞبي آٔٛظٜ زاضيٓ، ٘يبظ آٖ ثٝ ؾيبؾي ػّْٛ ٞبي پػٚٞف زض وٝ ٞبيي تحّيُ ٚ تزعيٝ زض 

 ٔمٛالت. ٌكبيس ٔي ٔحمك ثطاي ضا حمبيك اظ پٟٙب٘ي ٞبي اليٝ ٚ آيس ٔي وبض ثٝ ٔسض٘يعْ پؿت

 ضا ٔسض٘يعْ پؿت پيىطٜ فمطات ؾتٖٛ وٝ... ٚ آٌبٞي ؾٙت، تبضيد، ظثبٖ، ٔخُ ٟٕٔي
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 ُٔبِؼٝ ٔٛضز ٞبي ٌيطي رٟت ٚ ٔٛايغ ٚ ضفتبضٞب ٚلبيغ، تحّيُ ٚ تزعيٝ زض ٘جبيس ؾبظ٘س، ٔي

 ثيٙي تيع ربٔؼيت، اظ ضا پػٚٞف ٞب ِٔٛفٝ ايٗ اظ غفّت ؾرٗ زيٍط ثٝ. قٛز اٍ٘بقتٝ ٘بزيسٜ

 ثؿيبضي ضاٍٞكبي فٛوٛ لسضت ٚ زا٘ف ٘ظطيٝ ؾيبؾي، ػّْٛ زضحٛظٜ. وٙس ٔي ذبِي ػٕك ٚ

 اؾت ٔؼتمس ٚ پصيطفتٝ ضا آٖ ٘يع ٔبؼ ٞبثط وٝ چيعي اؾت؛ شٞٙي ٞبي تيطٌي ٚ اثٟبٔبت اظ

 ػاليك ٚ لسضت ثب ٚ زاضز ذبل تبضيري ٚ فطٍٞٙي ارتٕبػي قطايٍ زض ضيكٝ ٕٞٛاضٜ ػمُ

 .اؾت آٔيرتٝ ا٘ؿب٘ي

 

 ضٚثرف ايٗ اظ. ٔتفبٚتٙس ٔرتّف تبضيري زضقطايٍ ػمّي اضظيبثي ٚٔؼيبضٞبي ٞب ٔمِٛٝ پؽ

 ٚچكٓ اؾت ٔٛرٛز ٘ظٓ زضذسٔت حتي ٚ وٙٙسٜ تٛريٝ رسيس ا٘ؿب٘ي ػّْٛ اظ ٟٕٔي

 ٚ ٘رجٍبٖ تٛؾٍ حميمت ٚالغ زض ظيطا اؾت؛ ثؿتٝ ٔسضٖ ربٔؼٝ ٞبي ثط٘بضؾبيي

 يب ؾبذتٝ ثّىٝ قٛز، وكف وٝ ٘ساضز ذبضري ٚرٛز يؼٙي قٛ٘س؛ ٕ٘ي وكف پػٚٞكٍطاٖ

 ٚ لسضت ضاثُٝ ثيبٍ٘ط وٝ زاضز ضا ذٛز ؾبظ حميمت ضغيٓ ٘يع اي ٞطربٔؼٝ ٚ قٛز ٔي تِٛيس

 .وٙس ٔي ثيبٖ ضا ػمّي غيط ٚ ػمّي ٔؼيبض وٝ اي ؾُّٝ ٚ لسضت اؾت؛ زا٘ف

 

 وّي ؾبذتبض وٝ ٟ٘بزٞبيي ٔزٕٛػٝ زضٖٚ اظ تٟٙب ٘ٝ ؾيبؾي ػّْٛ ٚ ا٘ؿب٘ي ػّْٛ ضٚ ايٗ اظ 

 چبضچٛة زض ٘يع ٞب آٖ ػّٕىطز ثّىٝ ا٘س، پسيسآٔسٜ اؾت لسضت ٔطاتت ؾّؿّٝ ثيبٍ٘ط قبٖ

 قىُ ثٝ ٔسضٖ زضربٔؼٝ لسضت رٟت، ٕٞيٗ ثٝ. اؾت لسضت ٔطاتت ؾّؿّٝ ٕٞيٗ

 ٚ لسضت رسيس ٞبي قىُ تحّيُ أب. قٛز ٔي اػٕبَ ػمّي ٞبي ضاثُٝ َطيك اظ غيطٔؿتميٓ

. ٘يؿت ا٘زبْ لبثُ ؾٙتي ٞبي چبضچٛة ٚ ٞب ضٚـ ثب ؾيبؾت ػّٓ ٔٛيٛع ػٙٛاٖ ثٝ ؾُّٝ

 اظضٚيىطزٞبي تّفيمي تٛاٖ ٔي ؾيبؾي ػّْٛ ٞبي پػٚٞف زض ضؾس ٔي ٘ظط ثٝ ضٚ ايٗ اظ

 ٚ ضٚيىطزٞب اظ يه ٞط يؼف ٚ لٛت ٘مبٌ ثٝ آٌبٞي ثب ِٚي ٌطفت، وبض ثٝ ضا پػٚٞكي

 .اظپػٚٞف ثركي يب پػٚٞف ٞسف ثب ضٚيىطز يه ا٘تربة تٙبؾت

 

 ثط ٚتىيٝ ٞب زازٜ آٚضي زضرٕغ تٛاٖ ٔي ػّٕي پػٚٞف زضيه ٞٓ ٞٙٛظ ضٚ ايٗ اظ 

 ثٟطٜ پٛظيتيٛيؿٓ زؾتبٚضزٞبي ٚاظ زاقت ٌطا ٚالغ ٚ ػيٙي ضٚيىطز ثيطٚ٘ي، ٞبي ٚالؼيت

 زؾت ثٝ ٞبي زازٜ ضٚي ضيبيي، ٚ آٔبضي وبض يٕٗ اَالػبت، تحّيُ ٚ تزعيٝ زض ِٚي ٌطفت،



32 
 

 ٞطٔٙٛتيه پسيساضقٙبؾي، يؼٙي آٖ ٔزٕٛػٝ ظيط ضٚيىطزٞبي ٚ ٔسضٖ پؿت ٔٙظط اظ آٔسٜ

 ثٝ ا٘تمبزي ضٚيىطز ضٕٖٞٙٛ ٚ ٘تيزٝ اضائٝ زض ٚ پطزاذت تحميك ٞبي يبفتٝ تحّيُ ثٝ... ٚ

 .وكب٘س ثطضؾي ٚ ٘مس ثٝ ضا ٔٛرٛز ؾبذتبضٞبي ٚ زاقت ٔٛرٛز ٚيغ

 

 

٘تبيذ  :نُ چٟبضْ ف

ٔبضي رٕغ اٚضي زازٜ آ ٞسف ايٗ فهُ چىيسٜ ؾبظي ٚ ذالنٝ ٘ٛيؿي ٔىب٘يؿٓ ٚضٚقٟبي

زض پبضاٌطاف اَٚ اظ ايٗ فهُ ٔؿبِٝ تحميك ٔزسزا ثبظٌٛيي ٔي قٛز وٝ ثطٌطفتٝ اظ .ٞبؾت 

ٔبضي ثسؾت أسٜ ضا آتزطثي ، ؾٛاِي ٚ , ثطرؿتٝ ، ػيٙي  قٕب ثبيس ٘تبيذ. اؾت  فهُ اَٚ

رسِٟٚب ٚ اقىبَ ثبيس ثٝ زلت . زض ايٗ فهُ زض لبِت ٌطاف ، چبضت ٚ رساَٚ قطح زٞيس 

ُٔبِت ذؿتٝ . ا٘تربة قٛز ثطذي اظ پػٚٞكٟب اظ ايٗ حيج ثٝ تٛرٝ ثيكتطي ٘يبظ زاضز 

ي ٚ ترههي قٕب ضٚقٗ ٚ اقىبض اؾت ٔساْ تىطاض وٙٙسٜ ضا ٚلتي ثطاي ٕٞىبضاٖ ػّٓ

 . ٘ىٙيس ٚ فطأٛـ ٘ىٙيس وٝ ٔربَت قٕب ٔٙظٛض پػٚٞف ضا زضن ٔي وٙس

ضا زضن ٕ٘ي وٙٙس ٚ ايٗ ثبػج ٔي قٛز  رساَٚ ٚ ٌطاف ٞب ايٗ ثطذي اظ ٔكبٚضاٖ پػٚٞكي 

زض حبِي وٝ رساَٚ ٚ اقىبَ ثبيس ثسٖٚ ضرٛع .ز ٖٖ پطؾف وٗآرعييبت  زضثبضٜ قٕب اظ وٝ 

ٕٞٝ ٘تبيذ ٔطتجٍ ثب زض ايٗ فهُ .لبثُ فٟٓ ثبقس ثؼٙٛاٖ ٔؿتٙسات ٔسٖٚ ٚ ٔٙظٓ ثٝ ٔتٗ 

پػٚٞف ضا يبززاقت وٙيس ٞطا٘چٝ وٝ فطييٝ قٕب ضا ثبَُ ٔي وٙس يب ثبػج ٔجٟٓ قسٖ 

. اٞساف قفبف قٕب ٔي قٛز ضا زض ايٗ فهُ شوط وٙيس

چٟبضْ ٔجتٙي ثط ضٚـ قٙبؾي فهُ ؾْٛ ٚ ُٔبِؼبت نٛضت ٌطفتٝ ثطاي زضٚالغ زض فهُ 

ثٝ ػجبضت .يبفتٝ ٞبي تحميك ثهٛضت ضٚقٕٙس ٚ ٔسٖٚ اضايٝ ٔي قٛز، رٕغ اٚضي زازٜ ٞب 

زيٍط زض فهُ زْٚ ؾبثمٝ ٔٛيٛع تحميك تجييٗ ٔي ٌطزز ٚ زض فهُ ؾْٛ ضٚـ پػٚٞف ٚ 

يك اػٓ اظ وٕي ٚ ويفي ثيبٖ ٔي تحميك ثيبٖ ٔي ٌطزز ٚ زض فهُ چٟبضْ يبفتٝ ٞبي تحك

 .ٌطزز
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ثحج ٚتٛنيٝ  : فهُ پٙزٓ 

: ايٗ فهُ قبُٔ ثركٟبي ظيط اؾت 

 ٞسف اظُٔبِؼٝ ٚ پػٚٞف   -1

 ثيبٖ چىيسٜ اي اظ ضٚـ ، ضٚيىطز ٚ ضٚيٝ ٞب  -2

 ثيبٖ يبفتٝ ٞبي انّي فهُ چٟبضْ  -3

 

 

: ثحج 

اضربع ثٝ فطييٝ ، يبفتٝ ٞب ٚ ؾٛاِٟب ، اضظيبثي ٔؼب٘ي  : ثحج قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾت 

ٚ لًبٚت ٚ زاٚضي ٔفبٞيٓ ثب ٘تبيذ ٚ ٔمبيؿٝ ٚ تفؿيط اٟ٘ب ، تؼٕك ٚ تفىط ثب اؾتسالَ 

ٔحىٓ ٚ تزطثٝ ٚاظٔبيف ٔٛيٛع  

ؾرت تطيٗ ٚ ٔكىُ تطيٗ ثرف اظ يه پػٚٞف اؾت ظيطا وٕيؿيٖٛ زاٚضي ايٗ فهُ 

زض ايٗ .يبت زاٚضاٖ چبِف انّي ضا ثب قٕب زض ٔمبْ زفبع زض ايٗ فهُ ذٛاٞس زاقت يب ٜ

فهُ اضربػي ٘يع ثٝ ُٔبِؼبت فهُ زٚ يؼٙي ٔطٚضي ثط ازثيبت تحميك ذٛاٞيس زاز ٚ 

ثٛيػٜ اٌط لهس .ٖ ُٔبِؼبت ٔمبيؿٝ وطزٜ ٚ ٌبٜ زض تًبز لطاض ٔي زٞيسآثحج ذٛز ضا ثب 

ايٗ فهُ تب حس ظيبزي .ٔطتجٍ ثب ثحج زاقتٝ ثبقيس ٔمبيؿٝ فطييٝ ذٛز ضا ثب تئٛضيٟبي

ٔحمك اؾت تب ثتٛا٘س زض چبضچٛة ٘ظطي ٚ ٔفٟٛٔي تبثغ تٛاٖ ٚ لسضت تزعيٝ ٚ تحّيُ 

تحميك ٚ ثب ضٚـ قٙبؾي ثطٌعيسٜ قسٜ ثطاي تحميك ثتٛا٘س ثحخٟبي انّي ذٛز ضا ثيبٖ 

ايٗ فهُ ثبظ ٔي ٔؼيبض انّي ٞيبت زاٚضاٖ ثطاي اضظيبثي پػٚٞف ٘يع ػٕستب ثٝ . وٙس 

 .ٌطزز

 

: ٘تيزٝ ٌيطي

٘تبيذ ؾٟٓ ٚ ٘مف قٕب . ٘تبيذ ٔؿتميٕب ثٝ ؾٛاَ ٚ ٔٛيٛع تحميك قٕب ٔطتجٍ ٔي قٛز

ضػّٓ ٔطتجٍ ٘كبٖ ذٛاٞس زاز ٚ ذال ٚ قىبف ٔٛرٛز زض زا٘ف ٔطثَٛٝ ضا زض ضا ز
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پػٚٞكٟبي ثٙيبزي پط ٔي وٙس ٚ ثٝ حُ ٔؿبِٝ ٚ ٔكىُ ٚ ٔؼًُ زض پػٚٞكٟبي 

ايٗ ثرف ثب قبذم ٕ٘ٛزٖ ٔٛيٛع ُٔبِؼٝ قٕب ٚ ثب .وبضثطزي وٕه ٔي ضؾب٘س

ٖ ضا آػٕيٓ زٞي پبؾرٟبيي وٝ ثٝ ٔؿبئُ ٔطثٌٛ ثٝ فهُ يه ٚ زٚ ُٔطح وطزيس تٛاٖ ت

ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ايٗ پػٚٞف قٕب ٔزبظ ٞؿتيس زض ايٗ ثرف اظ . اقىبض ٔي ؾبظز 

فهُ پٙزٓ ٘ظطات ٚ زيسٌبٟٞبي قرهي ذٛز ضا ثؼٙٛاٖ ٔحمك ٔتٙبؾت ثب يبفتٝ ٞبي 

. تحميك ثيبٖ وٙيس

 

:  تٛنيٝ 

ٚنيٝ اَٚ تٛنيٝ ثطاي پػٚٞكٟبي ثؼسي زْٚ ت: تٛنيٝ ٔي تٛا٘سزض زٚ لبِت اضايٝ قٛز

ٞط .يب ٞطزٚ ضٚيٝ ٞب ٚ ضٚ٘سٜ ٞبي ٔٛرٛز زض ٘ظط ٚػُٕ ي ثطاي تغييط ٚ پيكٟٙبزٞبيٞب

ٚ ٖ ٔطتجٍ ثبقسآتٛنيٝ اي ثبيس ٔؿتميٕب ثٝ ٘تبيذ تحميك اقبضٜ زاقتٝ ثبقس ٚ ثب 

زضٚالغ ٔتىي ٚٔجتٙي ثط يبفتٝ ٞب ٚ ٘تبيذ پػٚٞف ثبقس تب اظ ٔكطٚػيت ػّٕي 

 .ثطذٛضزاض ثبقس

 

: ٔٙبثغ 

 APAشوط ٔٙبثغ ثبيس ُٔٙجك ثب ٔٙجغ ٘ٛيؿي ٞبي اؾتب٘ساضز رٟب٘ي ٔب٘ٙس قيىبٌٛ يب 

 . ثبقس 

 

: يٕبئٓ 

قٕب ٘يبظ زاضيس ثطاي وؿت اٌط ُٔبِؼٝ ٚ پػٚٞف قٕب ؾبظٔبٖ ٚ ٟ٘بزي ضا زض ثطٔي ٌيطز 

يب اٌط .اَالػبت الظْ ثب ثبالتطيٗ ٔمبْ اٖ ؾبظٔبٖ ٔىبتجٝ وطزٜ ٚ اربظٜ زضيبفت وٙيس 

تحميك ايزبة ٔي وٙس وٝ زض ثبضٜ افطازي ظيط ؾٗ لب٘ٛ٘ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض ٔٛيٛع 

رساَٚ ٚ اقىبَ انّي ٚ فطػي ٘يع .ٌيط٘س ثبيس ضؾٕب اظ ٚاِسيٗ اٟ٘ب وؿت اربظٜ وٙيس

ٔيتٝ زاٚضي قٕب ثٝ اٟ٘ب ٘يبظ زاقت اضايٝ زٞيس نزض ثرف يٕيٕٝ ٔي ايس تب چٙب٘چٝ 

زض تحميك ثٝ اٟ٘ب اقبضٜ قسٜ ٔي تٛا٘س ٕٞچٙيٗ تبضيرچٝ ٔرتهط ثطذي ٔٛؾؿبت وٝ .

. زض ايٗ ثرف اٚضزٜ قٛز
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: ٔٙبثغ ضٚـ قٙبؾي زض ػّْٛ ارتٕبػي 

پػٚٞف ػّٕي ٔكبضوتي ، تطرٕٝ ٔحٕس ػّي حٕيس ضفيؼي ، (1385)فٛت ٚايت ، ٚيّيبْ  -1

 تٟطاٖ ، زفتط پػٚٞكٟبي فطٍٞٙي 

زضأسي ثط پػٚٞكٟبي أبضي ، تطرٕٝ ِيٙب ّٔىٕيبٖ ٚ تمي ثطٚٔٙس (1384)ٞبضاٚي ،ربٖ  -2

 ظازٜ ، تٟطاٖ ، زفتط پػٚٞكٟبي فطٍٞٙي 

ضإٞٙبي ٔزطيبٖ تغييط ٚ تحَٛ ،تطرٕٝ ؾيس :تحميك ػّٕي (1381)اؾتطيٍٙط ،اض٘تؽ تي  -3

 ٔحٕس اػطاثي ٚ زاٚز ايعزي ، زفتط پػٚٞكٟبي فطٍٞٙي 

تجبضقٙبؾي ٚ قٙبؾبيي زا٘ف ٚضٚـ ػّٕي ، پػٚٞكٙبٔٝ ػّْٛ ( 1384)افتربضي ، لبؾٓ  -4

 1ؾيبؾي ، قٕبضٜ 

ضٚـ قٙبذتي پبيبٖ ٘بٔٝ ٞبي زٚضٜ زوتطي ػّْٛ ؾيبؾي ثطضؾي ( 1385)افتربضي ، لبؾٓ  -5

  5ٚ ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ، پػٚٞكٙبٔٝ ػّْٛ ؾيبؾي ، قٕبضٜ 

تزطثي زض ػّْٛ ؾيبؾي ايطاٖ  ربي ذبِي پػٚٞكٟبي( 1389)ؾيس أبٔي ،وبٚٚؼ  -6

 18،پػٚٞكٙبٔٝ ػّْٛ ؾيبؾي ، قٕبضٜ 

٘ظطيٝ ٚ پػٚٞف زض ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ ، (1389)ٔكيطظازٜ ، حٕيطا ٚ ٔؿؼٛزي حيسض ػّي  -7

  18ُٔبِؼٝ ٔٛضزي ضؾبِٝ ٞبي زوتطي ، قٕبضٜ 

تطرٕٝ ػٕبز افطٚؽ ، ( ضٚيىطز ضئبِيؿتي)ضٚـ زض ػّْٛ ارتٕبػي ( 1388)ؾبيط ، ا٘سضٚ  -8

 ضاٖ ، پػٚٞكٍبٜ ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ ُٔبِؼبت فطٍٞٙي تٝ

زضثبضٜ ؾبذت ٔؼطفت زض ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ،ا٘تكبضات :ضٚـ زض ضٚـ (1389)ٔحٕس پٛض ، احٕس  -9

 ربٔؼٝ قٙبؾي

ُٔٙك ٚ َطح زض ضٚـ قٙبؾي ويفي  ،ا٘تكبضات :يس ضٚـ (1389)ٔحٕس پٛض ، احٕس  -10

 ربٔؼٝ قٙبؾي

ِؿفي ٚ ػّٕي ضٚـ تحميك تطويجي زض ثٙيبٖ ٞبي ف:فطاضٚـ(1389)ٔحٕس پٛض ، احٕس  -11

،ا٘تكبضات ربٔؼٝ قٙبؾي ػّْٛ ارتٕبػي ٚ ضفتبضي 

 ضٚـ قٙبؾي ػّْٛ ؾيبؾي ، زا٘كٍبٜ ٔفيس لٓ (1385)حميمت ، نبزق  -12

 ضٚـ قٙبؾي زضػّْٛ ؾيبؾت ٚ ضٚاثٍ ثيٗ إُِّ ، لٛٔؽ (1384)ؾٙزبثي ، ػّيطيب -13
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ثب ضٞيبفت ػمال٘يت ا٘تمبزي ، : ضٚـ تحميك زض ػّْٛ ارتٕبػي ( 1387)ؾبػي ، ػّي  -14

 ؾٕت 

 ضٚـ تحميك زض ػّْٛ ؾيبؾي ٚ ٚضاثٍ ثيٗ إُِّ ، فطظاٖ ضٚظ (1380)ؾطيغ اِمّٓ ،ٔحٕٛز  -15

ضٚـ تفؿيط زض ػّْٛ : زضؾٟبيي زض فّؿفٝ ػّٓ االرتٕبع ( 1384)ؾطٚـ ، ػجساِىطيٓ  -16

 ارتٕبػي ، ٘ي 

 فّؿفٝ ػّْٛ ارتٕبػي ، تطرٕٝ ػجساِىطيٓ ؾطٚـ ، نطاٌ ( 1382)ضايٗ ، آِٗ -17

 آٌبٜ ( زضيسا ؛ِيٛتبض؛ فٛوٛ ؛ ٘يچٝ) ٌصاضاظٔسض٘يتٝ (1379)قبٞطخ حميمي،  -1 -18

 لطٖ ؾيبؾي ٞبي ا٘سيكٝ تبضيد) وبضي ٚٔحبفظٝ ِيجطاِيؿٓ (1382)حؿيٗ ثكيطيٝ،  -2 -19

 .٘ي ،(ثيؿتٓ

 

 


