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 چکیدُ

هسضؾِ ثِ ػٌَاى یه هىبى تطثیتی وِ ثرف ػوسُ ای اظ ظًسگی زاًف آهَظاى زض آى ؾپطی هی گطزز ، ظهبًی زض اًجبم ضؾبلت 

 .ثركی زاًف آهَظاى ضا فطاّن ًوبیسَاًس ضضبیت هٌسی ٍ ضضبیت ذَز ٍ ضؾیسى ثِ اّساف تؼلین ٍ تطثیت هَفك ذَاّس قس وِ ثت

حسالل وبضی وِ هی تَاى زض تبهیي ثْساقت جؿوی ٍ ضٍحی فطظًساى زاقتِ ثبقین ایجبز فضبی هفطح ٍ قبز ی ثرف زض 

 ین وطز.ظیطا اگط فضبؾبظی هٌبؾجی زض هساضؼ اًجبم قَز ثِ قبز ظیؿتي فطظًساى ذَز ووه ثؿیبض هْوی ذَاّ هسضؾِ اؾت.

ثطای زؾت یبثی ثِ تحمك آضهبى ّبی هطثَط ثِ قبزاة ؾبظی هساضؼ ثبیس تحَالت جسی زض ًگطـ هسیطاى ٍ هؿئَالى ًظبم 

ضا ثبیس زض اثؼبز ظبّطی ٍ اثؼبز هؼٌَی جؿتجَ وطز. زض ایي پػٍّف  زض ٍالغ قبزاة ؾبظی هساضؼ آهَظـ ٍ پطٍضـ ایجبز ًوَز.

بل ؾَم جبهؼِ آهبضی هب زاًف آهَظاى ؾ .قسؾتفبزُ ی ٍضٍـ وتبثربًِ ای)تبضیری( اِ یبثظهیٌتَنیفی اظ ًَع  اظ ضٍـ تحمیك 

قبهل یه پطؾكٌبهِ اثعاض تحمیك هب  ًفط هی ثبقس. 57هی ثبقٌس وِ تؼساز ًوًَِ آهبضی جبهؼِ هب هسضؾِ ضاٌّوبیی قبّس ًىب 

 همبالت ثىبضگیطی قس قسُ ٍوتت ٍؾَالی هی ثبقس ّوچٌیي زض تحلیل زازُ ّب اظ پیكیٌِ ی تحمیمبت اًجبم 23

 

 .قْطًىب، آهَظاى زاًف ،ؾبظی قبزاة ،هَلفِّای كلیدی:  ٍاصُ
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 تیاى هسألِ  ٍ همدهِ

زض آهَظـ ٍ پطٍضـ هسضى افعٍى ثط هْبضت ّبی ذَاًسى، حؿبة وطزى ٍ ًَقتي ًیبظّبی جسیسی زض لبلت وؿت هْبضت 

اضُ ؾَم هغطح قسُ اؾت پػٍّف ّب حبوی اظ آى اؾت وِ فطایٌس ظیؿتي ٍ حل هؿئلِ ٍچگًَگی ضٍیبضٍیی ثب چبلف ّبی ّع

ٍ ًكبط زض ّوِ ی اثؼبز آى اؾت چطا وِ ّط   تؼلین ٍ تطثیت فؼبل هترهم ٍجَز قَض ٍ عطة، ًیبظ ٍ جَقف، تالـ ٍ پكتىبض

یىی اظ ًیبظّبی گًَِ اضتجبط ٍ تؼلیوی وِ ثسٍى ضٍح تحطن، پَیبیی ٍ قبزی ٍ ًكبط ثبقس ثِ قىؿت هٌتْی هی گطزز. قبزی 

تاسی كٌید ٍ ضاد تاضید ّواًا هي ًاراحتن كِ در دیي  ":پیاهثز اكزم هی فزهایٌداؾبؾی اًؿبى ٍ الظهِ ظًسگی اٍؾت. 
تحمك اّساف هتؼبلی آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ لعٍم تَجِ ثِ (  3189،هیط ووبلی )"ضوا خستگی ٍ تی ًطاطی دیدُ ضَد. 

ة هی وٌس وِ ازاضُ اهَض هساضؼ هجتٌی ثط افعایف لسضت تهوین گیطی اؾتمالل ضٍحیبت ٍ ٍیػگی ّبی ًؿل زاًف آهَظ ایجب

ًؿجی اًؼغبف پصیطی ٍ ضٍـ ّبی غیط هتوطوع ٍ هكبضوت جَیبًِ ثبقس تب ثتَاًس فضبی ػوَهی هسضؾِ ضا پَیب پطًكبط ٍ فؼبل 

آییي ًبهِ ّبی  6ٍ هتجلی ؾبظز. )ل ًوَزُ ٍ تَاًوٌسی ّب ٍ ذاللیت ّبی هسیطاى هؼلوبى ٍ زاًف آهَظاى ضا ثِ ذَثی قىَفب 

 اجطایی هساضؼ(

ػلن ثِ هغبلت ثیبى قسُ ثبػج تمَیت هؿئَلیي آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ جٌجِ تئَضیىی هی قَز. اهب هؿألِ ایي اؾت وِ ایي هجبًی 

بیبى ؾبػت تئَضیىی ووتط ػولی هی قَز. قبّس ایي هسػب زاًف آهَظاى اؾت وِ زض هسضؾِ ثب ًگبّْبی هىطض ثِ ؾبػت هٌتظط پ

هسضؾِ ٍ ضّبیی اظ آى ّؿتٌس. تَجِ ثِ ایي ًىتِ لعٍم تجسیس ًظط زض قیَٓ ازاضٓ هسضؾِ ٍ ثطًبهِ ّبی آى ضا ثِ هب گَقعز هی 

وٌس. ثٌبثطایي ّط یه اظ هب هلعم ثِ اضائِ ثطًبهِ ّبیی جْت قبز وطزى هحیظ هسضؾِ ثطای زاًف آهَظاى ّؿتین تب قَق حضَض 

حال سؤال ض زاًف آهَظاى ایجبز وٌین تب ثسیٌَؾیلِ ثِ اضتمب ؾغح ویفی تؼلین ٍ تطثیت ووه ًوبیین.زض هحیظ قبز هسضؾِ ضا ز

 تزای ایجاد هدارس تا ًطاط چِ راّکارّایی  تاید صَرت گیزد؟ ایي است:

 

 اّداف تحمیك

 ثطضؾی ٍ ضاّىبضّبیی ثطای ایجبز هساضؼ ثب ًكبط .

 

 رٍش تحمیك 

ٍجبهؼِ آهابضی هاب زاًاف آهاَظاى       ؾتفبزُ هی قَز .ی ٍوتبثربًِ ای اظهیٌِ یبثیفی اظ ًَع تَن زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ تحمیك 

ًىب  هی ثبقٌس ٍثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ پبؾد هی زٌّس وِ تؼساز آًبى زض پبؾرگَیی ثِ ؾَاالت   ؾبل ّفتن ٍّكتن هسضؾِ ؾوپبز

ّوچٌیي زض تحلیل زازُ ّب اظ پیكایٌِ ی تحمیمابت   ؾَالی هی ثبقس 25ًفط هی ثبقٌس.اثعاضتحمیك هب  قبهل یه پطؾكٌبهِ 311

 اًجبم قسُ ٍوتت ٍهمبالت هٌسضج زض ؾبیتْب ثىبضگیطی قس.

 اتشار تحمیك

 فیف تحمیمبتی-آهَظقی-پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ٍؾبیت ّبی ػلوی

 هثاًی ًظزی تحمیك

 تعزیف ٍ جایگاُ ضادی

 اؾتبز هطتضی هغْطی زض تؼطیف قبزی هی ًَیؿس:
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ٍ لصت ثركی اؾت وِ اظ ػلن ٍ اعالع ثِ ایٌىِ یىی اظ اّساف ٍ آضظٍّب اًجبم یبفتِ یب اًجبم ذَاّس یبفت، ثِ  ؾطٍض، حبلت ذَـ

اًؿبى زؾت هی زّس ٍ غن ٍ اًسٍُ، حبلت ًبگَاض ٍ زضزًبوی اؾت وِ اظ اعالع ثط اًجبم ًكسى یىی اظ ّسف ّب ٍ آضظٍّب ثِ اًؿبى 

هطٍظ، آضاهف ٍ زاقتي ذیبلی آؾَزُ، ًؼوتی اؾت وِ ّوگبى آضظٍی آى ضا زاضًس. زؾت هی زّس.زض زًیبی پطاضغطاة ٍ پطتالعن ا

زض ٍالغ، یىی اظ ًیبظّبی اؾبؾی اًؿبى، قبزظیؿتي اؾت وِ زض پطتَ آى، ثب ضؾیسى ثِ تؼبزل ضٍحی، ذَز ٍ جبهؼِ اـ ضا ثِ 

 ؾالهت ٍ پَیبیی ضٌّوَى هی قَز.

زض حطوت اؾت. قبزی ٍ ًكبط ًِ تٌْب ثط ضٍح ٍ ضٍاى اًؿبى، ثلىِ ثط جؿن اًؿبى ثِ عَض فغطی اظ غن گطیعاى ٍ ثِ ؾَی قبزی 

اٍ ًیع تأحیط هی گصاضز. اظ ًگبُ اجتوبػی، ًیع قبزهبًی، للت ّب ضا ثِ یىسیگط ًعزیه ٍ تطؼ، ًگطاًی، ًبوبهی ٍ ثسگوبًی ضا ثی احط 

یگط چیعّب ٍؾیلِ ثِ زؾت آٍضزى آى قبزی، ثْتطیي چیعّبؾت ٍ آى لسض اّویت زاضز وِ ز»هی وٌس. اضؾغَ هی گَیس: 

زیي همسؼ اؾالم ًیع وِ تأهیي وٌٌسُ نالح زًیب ٍ آذطت آزهی اؾت، قبزی ّبی هٌبؾت ٍ حالل ضا تأییس هی وٌس ٍ « ّؿتٌس.

پیطٍاًف ضا اظ افؿطزگی ٍ ثی حبلی ثطحصض هی زاضز.الجتِ ایي ضا ًیع ثبیس پصیطفت وِ ّط اًؿبًی زض ظًسگی ذَز، نحٌِ ّبیی اظ 

 غن ٍ ًبضاحتی ضا زض وٌبض قبزی تجطثِ هی وٌس، ٍ اؾبؾب ٍجَز غن زض ظًسگی اًؿبى، هَجت تؼبزل ثركی ثِ ظًسگی اؾت. 

 راُ كارّای رسیدى تِ ضادهاًی 

 ارتثاط داضتي تا خدا، اصلی تزیي ضزط رسیدى تِ سزٍر للثی-1

 افشٍدى تز تحول ٍ رضایت هٌدی-2

 هثثت ًگزی ٍ ضادهاًگی-3

 یز یافتِ ّای سَال اصلی تحمیكتحلیل ٍتفس-4

 

 تزای ایجاد هدارس ضاداب چِ راّکارّایی  تاید صَرت گیزد؟-1جدٍل ضوارُ 

وبهال  ػٌَاى ضزیف

 هَافمن 

وبهال  هربلفن  هَافمن 

 هربلفن 

اضتجبط ػبعفی هغلَة ثیي ػَاهل آهَظقی ٍ ازاضی هسضؾِ ثب  1

 زاًف آهَظاى 

53 11 1 2 

 1 2 18 57 ل آهَظقگبُ ٍ اٍلیبی زاًف آهَظاى اضتجبط هٌبؾجی ثیي ػَاه 2

اؾالهی ٍ پیبهْبی -هحیظ هسضؾِ گَیبی هؼوبضی ایطاًی  3

 فطٌّگی ثبقس

12 51 5 1 

زض ٍ زیَاض ٍحیبط هسضؾِ ًمبقی ٍ زاضای پیبهْبی آهَظقی ٍ  4

 تطثیتی ثَزُ ثبقس   

19 11 1 1 

 3 2 17 61 هحیظ هسضؾِ ظیجب ٍ ثبعطاٍت ٍ ًكبط آٍض احؿبؼ قَز  5

اجطای عطح ّبی آقٌبیی زاًف آهَظاى ثب هیطاث فطٌّگی ، ٍعي  6

 زٍؾتی ، احتطام ثِ ًیبوبى ٍتبضید ٍ پطچن زض هسضؾِ 

12 53 1 1 

ًوبظذبًِ هسضؾِ ضغجت اًگیع ٍحبٍی پیبهْبی زیٌی ٍ اػتمبزی  7

 ثبقس 

55 11 2 1 

 1 1 12 68 هحلی زض فهَل هرتلف ؾبل تحهیلی   –اجطای ثبظیْبی ثَهی  8
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ثطگعاضی هؿبثمبت هرتلف ٍضظقی زض ایبم ا... ٍ هٌبؾجت ّبی  9

 هرتلف 

52 11 1 3 

اجطای ثطًبهِ ّبی ثب ًكبط زض هطاؾن آغبظیي )تئبتط ، ًوبیف ،  11

 لغیفِ گَیی ٍ ... ( 

59 18 2 3 

ثطگعاضی عطحْبی ثْساقتی زض ضاؾتبی اضتمبی ؾغح ؾالهت  11

  جؿوبًی ٍ ضٍاًی زاًف آهَظاى

12 53 1 1 

وبضّبی هسضؾِ تمؿین ثٌسی قسُ ٍ ّط یه اظ زاًف آهَظاى ثِ  12

 ًؿجت ًمكی زضآى زاقتِ ثبقٌس 

55 13 1 3 

تكىیل اًجوي ّبی هرتلف زض هسضؾِ اػن اظ قَضای زاًف  13

 آهَظی ، ّالل احوط ، پیكتبظاى ٍ...ثب هحَضیت زاًف آهَظاى 

57 18 5 1 

 3 1 11 53 ی آهَظقی ٍ پطٍضقی هسضؾِ زاًف آهَظ هحَضی ثطًبهِ ّب 14

ّوىبضی ٍ ّویبضی زاًف آهَظاى ثب ّوسیگط زض هؿبیل آهَظقی  15

 ٍ پطٍضقی 

56 11 3 1 

 1 3 18 63 ؾیؿتن گطهبیی ٍثطٍزتی هٌبؾت ٍ والؾْب ثِ زٍض اظ ؾطٍ نسا  16

ؾؼی زض قىَفب ًوَزى اؾتؼساز ّب ٍ تَاًبیی ّبی جؿوبًی  17

 ي فضب ٍ اهىبًبت ٍضظقی زاًف آهَظاى ثب تبهی

62 16 2 1 

هسضؾِ زاضای وتبثربًِ ،آظهبیكگبُ ،اتبق ذاللیت ٍ ؾبلٌْبی  18

 ؾوؼی ٍ ثهطی ثبقس

53 12 5 2 

 3 1 11 62 هصّجی-اجطای ثبظزیسّبی ػلوی 19

-وتبة ثبظ-اضظقیبثی ّبی ًَیي هَضز تَجِ لطاض گیطز.)ػولىطزی 21

 گطٍّی(

65 12 2 3 

ضیؽ اظ لجیل:ثبضـ فىطی ٍالگَی حل هؿئلِ ضٍـ ّبی فؼبل تس 21

 ثىبضگیطی قَز.

11 17 7 1 

 1 6 18 12 ػلوی زض  هساضؼ اًجبم گیطز.-الوپیبز ٍضظقی 22

 1 2 28 71 هْبضت ّبی ظًسگی هَضز تَجِ لطاضگیطز. 23

 1 2 12 56 فٌَى زاؾتبى ؾطایی اّویت زازُ قَز. 24

یبفتِ ّبی جسیس هسضؾِ زض تمَیت فٌَى ؾرٌطاًی ٍثیبى اظ  25

 پػٍّكی اؾتفبزُ وٌس.

73 28 3 1 

 

 تحلیل سَال اصلی تحمیك

 تزای ایجاد هدارس تا ًطاط چِ راّکارّایی  تاید صَرت گیزد؟ -

(ػَاهلی 3191ثب ثطضؾی ٍتجعیِ ٍتحلیل ؾَال فَق زازُ ّب ًكبى هی زٌّساظ ًظط زاًف آهَظاى هسضؾِ پؿطاًِ ؾوپبز ًىب )پبییع

هحیظ هسضؾِ ظیجب ٍ ثبعطاٍت  -2َاض ٍحیبط هسضؾِ ًمبقی ٍ زاضای پیبهْبی آهَظقی ٍ تطثیتی ثَزُ ثبقس   زض ٍ زی-3 اظ لجیل :

اجطای ثطًبهِ ّبی ثب ًكبط زض -1اجطای ثبظیْبی ثَهی ،هحلی زض فهَل هرتلف ؾبل تحهیلی   -1ٍ ًكبط آٍض احؿبؼ قَز 

تكىیل -6گطهبیی ٍثطٍزتی هٌبؾت ٍ والؾْب ثِ زٍض اظ ؾطٍ نسا  ؾیؿتن- 5هطاؾن آغبظیي )تئبتط ، ًوبیف ، لغیفِ گَیی ٍ ... (

ًوبظذبًِ  -7اًجوي ّبی هرتلف زض هسضؾِ اػن اظ قَضای زاًف آهَظی ، ّالل احوط ، پیكتبظاى ٍ...ثب هحَضیت زاًف آهَظاى 
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ب هیطاث فطٌّگی ، ٍعي اجطای عطح ّبی آقٌبیی زاًف آهَظاى ث -8هسضؾِ ضغجت اًگیع ٍحبٍی پیبهْبی زیٌی ٍ اػتمبزی ثبقس .

 زض ایجبز هساضؼ ثب ًكبط زض هساضؾوبى ثؿیبض تبحیط گصاضًس. زٍؾتی ، احتطام ثِ ًیبوبى ٍتبضید ٍ پطچن زض هسضؾِ 

 تفسیز دادُ ّای تحمیك

ّبی ًَجَاًبى ثبیس تحَالت جسی زض ًگطـ  ثطای ثْطُ گیطی هٌبؾت اظ قطایظ ٍ اهىبًبت ثطای ظَْض اؾتؼسازّب ٍ ذاللیت 

فطایٌس ثِ وبضگیطی »هسیطاى ٍ هؿٍَالى ًظبم آهَظـ ٍ پطٍضـ ایجبز وطز چطا وِ زض تؼطیف هسیطیت ثِ ػٌَاى یه ضقتِ ػلوی 

 ثؿیج هٌبثغ ٍ اهىبًبت ٍ ّسایت ٍ وٌتطل اؾت ثطای -هَحط ٍ وبضآهس هٌبثغ هبزی ٍ اًؿبًی زض ثطًبهِ ضیعی ٍ ؾبظهبًسّی 

هسیط ٍظیفِ زاضز ثب ّوبٌّگی ٍ اتربش «زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی ٍ ثطاؾبؼ ًظبم اضظقی هَضز لجَل نَضت هی گیطز.

تهویوبت پیف ثطًسُ ای وِ ثطاؾبؼ همطضات ٍ انَل پصیطفتِ قسُ زض ًظبم اضظـ ّب قىل هی پصیطز حیبت هبزی ٍ هؼٌَی 

هؿٍَلیتی ثؽ اؾبؾی تط ٍ هْن تط ثط ػْسُ زاضز، چطا وِ ثب ضٍح ٍ ضٍاى  ؾبظهبى ٍ افطازـ ضا تساضن ثجیٌس ٍ یه هسیط آهَظقی

ٍ جؿن وَزن ٍ ًَجَاى ؾط ٍوبض زاضز ٍ ثبلٌسگی جبهؼِ ٍ جَاًبى اهطٍظ ٍ ؾطافطاظی ٍ التساض فطزای آًبى ثِ حطف ٍ قؼبض تٌْب 

 پیف ًوی ضٍز. 

 ضاداب ساسی درًٍی ٍ هعٌَی در هدارس

 ی تا لطافت طثیعی ٍ...(تزتیت هعٌَی ٍ دیٌی )آضٌای -1

ثی تطزیس تطثیت ضٍحی ٍ هؼٌَی ًَجَاًبى ثبیس اظ آغبظ حیبت آًبى هسًظط گطفتِ قَز لیىي چَى زض ؾٌیي ًَجَاًی هی ذَاٌّس 

َّیت قرهی پیسا وٌٌس ون ون اظ ٍالسیي ذَز جسایی ثیكتطی پیسا هی وٌٌس ٍ ٍاثؿتگی ووتطی هی یبثٌس ٍ ّویي اهط ثبػج 

ٌَی ٍیػگی ذبنی پیسا وٌس. آقٌبیی آًبى ثب لغبفت عجیؼت )آة ٍ َّا ٍ آفتبة ٍ وَُ ٍ زضیب ٍ... هی تَاًس هی قَز ّسایت هؼ

ًكبط ٍ قبزاثی ضا ثب ازضان عجیؼت ذساًٍسی ثِ زؾت آٍضز ثِ عَضی وِ ًَجَاى ثب زیسى ّط یه اظ اثؼبز عجیؼت حتی ثب زیسى 

 یه گل احؿبؼ لصت ٍ قبزهبًی وٌس.

 اى در فعالیت ّای گزٍّیضزكت دادى ًَجَ -2

فؼبلیت ّبی گطٍّی ٍ جوؼی ًَجَاًبى جعٍ ال یٌفه اظ ظًسگی اجتوبػی آًبى ثِ قوبض هی ضٍز ٍ اگط ذَة ّسایت قَز هی تَاًس 

 آحبض ؾبظًسُ ای ضا زض پی زاقتِ ثبقس ٍ زض ٍالغ هی تَاًس احؿبؼ لصت زضًٍی ضا ثطای اٍ ثِ ٍجَز آٍضز.

 ر ادارُ هدارسجذب هطاركت داًص آهَساى د -3

قىی ًیؿت وِ یىی اظ ٍظبیف هْن تطثیتی هسیطیت هساضؼ تكَیك ًَجَاًبى ثِ هكبضوت ٍ تؼبٍى زض ّوِ اهَض اؾت ٍ آًبى هی 

تَاًٌس ثب تسٍیي ثطًبهِ ّبی هٌبؾت ثِ جلت هكبضوت زاًف آهَظاى زض اهَض هرتلف هسضؾِ السام وٌٌس ٍ ایي هَضَع هی تَاًس ثِ 

 ض قسى اظ اًعٍا ٍ وؿبلت زض ًَجَاًبى ووه وٌس ٍ ذَز یىی اظ هَاضز قبز ظیؿتي اؾت.احؿبؼ هفیس ثَزى ٍ زٍ

 ضاداب ساسی هحیط هدارس-4

یىی اظ قبذم ّبی ثْساقت ضٍاًی احؿبؼ ضضبیت ، قبزی ٍ قبزاثی اؾت ، فطزی وِ احؿبؼ هی وٌس ًیبظّبیف ثسٍى 

اضز ٍ ثِ زضجِ ای اظ ضضبیت زضًٍی هی ضؾس وِ ّوَاضُ اٍ ضا ثطذَضز ثب هَاًغ زض حبل تبهیي اؾت ثِ ظًسگی ذَز اهیس ٍاضی ز
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اؾت ٍ ؾؼبزتوٌسی حبنل احؿبؼ ؾیط عجیؼی ظًسگی ٍ زض  "ؾؼبزتوٌس ثَزى "قبز ًگِ هی زاضز .قبزی حبنل احؿبؼ 

ضبیت ٍ هؿیط ضقس لطاض گطفتي اؾت .زض ایي حبلت فطز ثِ ظًسگی زیگطاى ػاللوٌس هی قَز ٍ ثِ آًْب ػكك هی ٍضظز ، احؿبؼ ض

قبزی ؾجت پیسایف حبات ضٍاًی هرتلفی هی قَز وِ زٍؾتی ، ػكك ، هحجت ، اهیس ٍاضی ، ذَـ ثیٌی ، هؿطت ، ّوطاّی ، 

 ّوسلی ٍ پصیطـ اظ ًوًَِ ّبی آى اؾت .

 آهَسی حمَق داًص 

آهَظاى زاضای حمَلی  تطیي ًمف زض تؼلین ٍ تطثیت فطظًساى، ثط ػْسُ هساضؼ اؾت. زاًف ثؼس اظ ذبًَازُ ٍ پسض ٍ هبزض، هْن

آهَظاى زض عی  ّؿتٌس وِ آقٌبیی ٍ ػول ثِ آى، زض تطثیت نحیح آًبى اّویت ثؿیبضی زاضز. ضػبیت ٍ تَجِ ثِ حمَق زاًف

 آهَظاى ػجبضتٌس اظ: جَ، وبضؾبظ ثبقس. ثطذی اظ حمَق زاًف ای ؾبلن ٍ ػسالت تَاًس زض ایجبز جبهؼِ زٍضاى تحهیل، هی

 د( حك تْداضت ج( حك ًطاط ٍ ضادی ( حك احتزامالف( حك تیاى ٍ اظْارًظزب

 پیًَد خاًِ ٍ هدرسِ

آهَظاى اؾت. ذبًِ ٍ هسضؾِ، زٍ ًْبز تطثیتی  اًجوي اٍلیب ٍ هطثیبى، هظْط ّوىبضی ذبًِ ٍ هسضؾِ زض تؼلین ٍ تطثیت زاًف     

ْبضًظط، ًظبضت ٍ زض ثطذی هَاضز حك ّبی اضظقوٌس، زاضای حك اظ آیٌس. اٍلیب ثِ ػٌَاى نبحجبى انلی ؾطهبیِ هْن ثِ قوبض هی

زذبلت زض هؿبئل آهَظـ ٍ پطٍضـ ّؿتٌس. تٌْب زض ایي نَضت اؾت وِ فطآیٌس پیچیسُ ٍ ػویك تؼلین ٍ تطثیت، ثِ قىل زضؾت 

تطیي ًمف زض پطٍضـ فىطی ٍ ضٍاًی وَزن، ثِ ػْسُ هسضؾِ اؾت. اظ  ٍ قبیؿتِ اجطا ٍ هَجت ضقس ٍ تؼبلی ذَاّس قس. هْن

تَاى آًْب ضا زض هؿبئل آهَظـ ٍ پطٍضـ  تب ظهبًی وِ اّویت اضتجبط هیبى ذبًِ ٍ هسضؾِ ثطای اٍلیب ضٍقي ًكَز، ًوی ؾَی زیگط،

 هكبضوت زاز.

 پیطٌْادات تحمیك

هسیطیت ٍ ضّجطی ایي  "زض آهَظقگبُ وویتِ ی هسیطیت ویفیت ضا تكىیل زّیس ٍؾؼی ًوبییس هسیط هسضؾِ ذَزقرهب -3

 اضظیبثی ًوبیس . "ضوي اؾتفبزُ اظ ّوِ ی هؼلوبى ٍزاًف آهَظاى زض ثطًبهِ ضیعی ، فطایٌس ًتبیج ضا هطتجبوویتِ ضا ثؼْسُ گیطز ٍ

هسیط هسضؾِ ضوي تَجِ جسی ثِ هسیطیت ضٍاثظ اًؿبًی زض ازاضُ ی هسضؾِ ، ؾجه هسیطیتی ذَز ضا ثطپبیِ ی هكبضوت لطاض  -2

 ى ًفَش ًوبیس .زّس تب اظ ایي عطیك زض للت ٍضٍح وبضوٌبى ٍزاًف آهَظا

هسیطهسضؾِ هی ثبیؿت ثب هكبّسُ ٍثبظزیس اظ وبضّب ٍتجبضة هَفك ؾبیط هسیطاى ثطتجبضة ذَز ثیفعایٌس ٍعطح ّب ٍالگَّبی  -1

 هٌبؾت هسیطاى هَفك ضا قٌبؾبیی ٍپؽ اظ هغبلؼِ ٍاضظیبثی ثبتَجِ ثِ قطایظ هسضؾِ ذَز ثؼساظ تغییطات الظم اجطا ًوبیس .

، هؿتلعم تٌظین اّسافی هكرم اؾت وِ ثبیس زض ضاؾتبی اّساف ٍظاضت آهَظـ ٍپطٍضـ )ههَة ویفیت ثركی هسضؾِ  -1

قَضای ػبلی آهَظـ ٍپطٍضـ ( ثبقس لصا اّساف ٍظاضت آهَظـ ٍپطٍضـ ثؿیبض ولی اؾت ٍهسیطاى ثبیس ثطحؿت زٍضُ تحهیلی 

 ٌس .ٍثبًگبُ ثِ اّساف ولی ، اّساف اذتهبنی ٍتفهیلی ٍلبثل زؾت یبثی ضا تسٍیي وٌ

ثطای آهَظـ وبضوٌبى هسضؾِ ٍآقٌبیی آًْب ثب هسیطیت ویفیت زٍضُ ّبی آهَظقی الظم ثطگعاض قَز ٍثطای وؿبًی وِ زض ایي  -5

 ظهیٌِ پیكمسم ّؿتٌس ٍتالـ هی وٌٌس جَایعی زض ًظط گطفتِ قَز .

 

شیطثظ اضائِ گطزز تب اظ ایي عطیك ثبیس وبضّب ٍفؼبلیت ّبی ذَة ٍعطح ّبی اضظًسُ هسضؾِ زضجلؿِ ای ثِ افطاز ٍگطٍّْبی  -6

 زیگطاى ثب تجبضة ٍاًسیكِ ّبی زیگطاى آقٌب قًَس .

ثطای اضائِ تجبضة ٍاًسیكِ ّبی ًَ ٍپیكٌْبزّبی هفیس هی تَاى اظ ٍؾبیلی ًظیط اؾالیس ، فیلن ، گطاف ، ٍیسئَ ، پطٍغوتَض ٍ ....  -7

 اؾتفبزُ ًوَز .
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ضزی ثبظ زاقتِ ثبقیس ٍ جلؿبت ثحج ّبی ًظطی تكىیل زّیس ؾؼی وٌیس تب اظ وبضگطٍّی ضا ثِ هؼلوبى آهَظـ زّیس ثطذَ -8

 هعایبی وبضگطٍّی ثْطُ هٌس قَیس ٍثِ جبی پبزاـ زازى ثِ ػولىطزّبی فطزی ثِ ػولىطز ّبی گطٍّی پبزاـ زّیس .

 

 ًتیجِ

اًس ایي ؾطهبیِ هلی ضا ثطای تَ وِ هی ػَاهلی.قًَس تطیي ضوي ًظبم آهَظـ ٍ پطٍضـ ّط وكَضی هحؿَة هی آهَظاى هْن زاًف

هساضؼ  .قَز ًِ فمظ هحفَظبت ػلوی ّبی ضفتبضی اؾت وِ زض هحیظ آهَذتِ هی هْبضت ضقس ثْیٌِ ٍ ویفی آهبزُ ؾبظز،

ػٌَاى تحهیل وطزُ ضٍاًِ  ذیل ػظین ًیطٍی اًؿبًی وِ ثِ وٌٌسُ وویتی اظ اًس ٍ ًِ فمظ تبهیي وٌٌسُ ًیطٍی ویفی جبهؼِ تبهیي

اًسضوبضاى تؼلین ٍ تطثیت زض  قٌبؾبیی ٍ ایجبز ظهیٌِ ثطای ضقس ذهبیل هوتبظ ثكطی، اٍلیي زغسغِ زؾت . پؽقًَس جبهؼِ هی

ًكبط ٍ قبزاثی زض  .ثب توبم ٍجَز ذَز ضا ٍلف ایفبی ایي ٍظیفِ ؾٌگیي وٌٌس ّبی ػلوی یب فطٌّگی اؾت وِ ثبیس ولیِ فؼبلیت

قَز.  زض ثؼس جؿوبًی، قٌبذتی، ػبعفی، اذاللی ٍ هؼٌَی هی آهَظ هسضؾِ ثبػج ضقس ٍ تىبهل ّوِ اثؼبز ٍجَزی یه زاًف

ّبی  ّب ٍ قبیؿتگی ثِ تَاًبیی آهَظ ایي اثؼبز زچبض نسهِ قَز ٍ یب هَضز غفلت ٍ فطاهَقی لطاض گیطز، زاًف چٌبًچِ یه ثؼس اظ

  .وبهل زؾت ًرَاّس یبفت

قبز ظیؿتي ثطای وَزن ثِ  .تب توبم ًیبظّبی اٍ تبهیي قَز ایي ٍظیفِ هؿئَلیي تؼلین ٍ تطثیت اؾت وِ قطایغی ضا فطاّن آٍضًس

حفبظت اظ اٍ اّویت زاضز، ظیطا ؾالهت ضٍحی ٍ ضٍاًی ٍ فیعیىی ٍ  ّوبى اًساظُ هْن اؾت وِ تغسیِ ذَة، هحجت وطزى ٍ

ضبی فطح ثرف ًطخ قبزی ٍ ذٌسُ زض هساضؼ هب ثؿیبض پبییي اؾت. هیعاى قیَع ذٌسُ ٍ تَؾؼِ ف .وٌس تبهیي هی جؿوبًی اٍ ضا

  .هْطی لطاض گطفتِ اؾت ّب هَضز ثی زض آهَظقگبُ

 هٌاتع

 لطآى وطین .3

 3189آییي ًبهِ ّبی اجطایی هساضؼ .2

. زاًكگبُ آظاز اؾالهی. ٍاحس ، ّوبیف : تجلی فطٌّگ"فطٌّگ پَقف ٍ آضاؾتگی"( ،3181)احوسی وكتلی، هطتضی .1

 هْبثبز.

زیي ٍ ؾیبؾت زض ػهط جْبًی قسى، چبلف ّبی فطاضٍی جوَْضی اؾالهی "(،3182) ثبلطی ذَظاًی، هحوسحؿیي .1

 . 3182بضف اؾالهی ٍ ػلَم ؾیبؾی، ؛ زاًكگبُ اهبم نبزق)ع(، زاًكىسُ هؼ "ایطاى

  "گطیعی زض جَاًبى جلَگیطی وٌین؟ چگًَِ اظ آؾیجْبی زیي"( ،3187)َالمبؾن ،اثثكیطی  .5

، ًكطیِ گلؿتبى "اضظیبثی ٍآؾیت قٌبؾی ًمف ضؾبًِ ّب زض گؿتطـ فطٌّگ ًوبظ"(،3181پَیب ،ػلی ضضب )قْطیَض .6

 لطآى.

 1ضقس هكبٍض هسضؾِ، زٍضُ یىن، قوبضُ ،«هسضؾِ، هسضؾِ اؾت»(، 3185تطووبى، پطی هٌظط) .7

 .3193ؾبیت ضقس "هسضؾِ قبز ٍ ثب ًكبط"همبلِ ضقیسیبى ،هحوس: .8

 .133، هبٌّبهِ پیًَس، اًجوي اٍلیب ٍ هطثیبى، قوبضُ «هسضؾِ ٍتمَیت ًكبط ٍ اهیس ثِ ظًسگی»(، 3181نجبغیبى، ظّطا) .9

، 22، هبٌّبهِ تطثیت، ؾبل «ضاّىبضّبی هٌبؾت جْت ایجبز آضاهف زض ظًسگی»(، 3185غفبضی چوؿتبى، نفیِ) .31

  .6قوبضُ

، هبٌّبهِ «اّویت ًوبظ ٍ چگًَگی جصة جَاًبى ثِ ایي فطیضِ الْی»(، 3185هیطحؿیٌی، ػهوت،)-عبّطی، فطقتِ .33

 ، 2تطثیت، قوبضُ 

 .23، هبٌّبهِ تطثیت، ؾبل«سگی، اضتجبط پیًَسآضاهف ٍ ًمف آى زض ظً»(، 3185وبویب، لیسا) .32
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