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 چکیده7

های گذشته و آینده در هر جامعه محسوب میشوند. اصالح محیط اجتماعی نیز در  کودکان، عامل پیوند نسل

سب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها هر جامعه از طریق کودکان میسر است. توجه به ایجاد محیطی منا

و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن نیازمند است، زمینه رشد درست شخصیتی و تربیتی او را 

به عنوان نسل سالم فردا، فراهم میآورد. محیطی که به کودکان خود توجه نکند، به نسل موجود و آینده توجه 

پردازد. از آنجا که  کان ایجاد روستای دوستدار کودک" در ایران مینکرده است. این پژوهش به بررسی "ام

اند و همچنین به دلیل ضرورت توجه  ها به فراموشی سپرده شده ها و برنامه کودکان روستایی در تمام طرح

هایی  جامعه، مطالعه و بررسی مشکالت کودکان و ایجاد برنامه  به کیفیت زندگی کودکان به عنوان نسل آینده

ُبیظّقتعاؼکْظکّاؾآىخولَِؽذفضاهای روستایی برای آنان ضروری است.   نسجم برای توسعهم

ُعفاػطبیزمْقکْظکبى ثب "ؼّقتبیظّقتعاؼکْظک"اثتکبؼزوبیتیقبؾهبىخِبًییًْیكفاقتکَ

کیفیتپبییيآهْؾلتسً فمؽ، لجیل: اؾ ههکالتآًبى هكبئلّ ثَ تْخَ ّ آًِب ثِعانتؼّقتبییثَ یلی،

ضاللیت ثبؾی، تْقؼًَبهٌبقت، ػْاِف، ّ غٌُی ُّبی گیؽی تًوین ّ ههبؼکت تغػیَ، ّ فیؿیکی ی

 َّؼیتکبؼکْظکبىتعّیيگؽظیعٍاقت.

این تحقیق در پارادایم جامعهشناسی کودکی صورت گرفته است و عالوه بر آن که کودکان را کنشگرانی 

خاموش آنان دارد، به ارزیابی وضعیت محیط فیزیکی، بهداشتی، داند و سعی در شنیدن صدای  فعال می

پردازد.  روستا از دو بخش متفاوت در استان فارس می 01روانی، آموزشی و مشارکتی کودکان در 
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برای انجام این پژوهش، از تکنیک مشاهده غیرمشارکتی، مصاحبه نیمه سازمان یافته و تکنیک نقاشی 

ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند و  ل استفاده شد و دادهسا 05تا  4کودک  011در بین 

نتایج نشان دادند که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ ابعاد مورد بررسی شرایط مطلوبی برای کودکان 

ندارند و استانداردهای الزم "روستای دوستدار کودک" در روستاهای مورد مطالعه وجود نداشت. 

وستاهای مورد مطالعه از نبود امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی رنج می برند. همچنین کودکان در ر

عدم دسترسی کودکان به امکانات مورد نیاز و ضروری، باعث ایجاد نوعی شکاف و فاصله فرهنگی بین 

کودکان شهری و روستایی شده است، کودکان روستایی در آرزوی زندگی با امکانات شهری هستند. 

کت کودکان روستایی در تصمیمگیری در رابطه با امور مربوط به خود بسیار محدود و آگاهی به مشار

حقوق کودکان در روستاهای مورد مطالعه وجود نداشت. فضاهای آموزشی همچون مدرسه عاری از 

ر بهداشت و ایمنی بودند و در برخی روستاها شرایط نامساعد تغذیه و بهداشت موجب ایجاد سوء تغذیه د

 بین کودکان شده است. 

 های کلیدی7 روستا، روستای دوستدار کودک، حقوق کودکان، بازی، ارزیابی.  واژه

 مقدمه و بیان مسئله 7

دهد، اما در یک بعد،  دنیای متمدن امروزی با آنکه در ابعاد متعدد رشد و پیشرفت قابل توجهی نشان می

صوص در رابطه بزرگترها با کودکان همانند گذشته ها با یکدیگر و به خ آن هم در مورد رابطه انسان

سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در  05دچار مشکل است. به نظر اندیشمندان تا 

جامعه شناسی خالی بود. اما اینک این موضوع بشدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته 

هدایت و تغییر افراد، یعنی تبدیل فردی غیر اجتماعی به  پذیری (.  جامعه2، 0112است )کورسار، 

های  ها و ارزش ها، باورها، سنت موجودی اجتماعی از رهگذر تلقین مقولههای فکری و نظامی از اندیشه

ای یا طبقاتی که تعدادی از آنها تغییرناپذیراند و تعدادی دیگر، بر عکس، همپای  اخالقی، حرفه

(. بر 796 0653شوند، است )شرکاوی،  ها و اوضاع زندگی دگرگون میهای جدید و تجربه آموخته

پذیری از لحاظ مکانی در  اساس این تعاریف جامعهپذیری به بستری برای بروز نیاز دارد. معموالً جامعه

پذیری در بستر شهری به نسبت روستاها وضعیت  شود. جامعه دو بستر شهری و روستایی انجام می

ها  کودک ست، چرا که در شهر عالوه بر خانواده نهادهای حمایتی دیگری از جمله مهدمناسبتری را دارا ا

و سایر نهادهای زیربط در امر جامعهپذیری مشارکت دارند و بسیاری از ایرادات و مشکالت در فرایند 

شود و همچنین خألهای ناشی از آموزش هر کدام توسط دیگری هموار  پذیری حل و فصل می جامعه
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ها بخصوص روستاهای کشور ما به واسطه  د. اما در روستاها اوضاع متفاوت است، در روستاگرد می

های  وجود ساختارهای حاکم سنتی، کودکان انتخابی در پذیرش الگوهای زندگی ندارند و عموماً فعالیت

رشد، گاهی های سنتی پدران است. بنابراین محیط روستا نه بستری برای پویایی و  آنها در راستای فعالیت

ای برای از بین رفتن خالقیت و پیشرفت آنهاست. همچنین در روستاها کودکان فراموش شده هستند  زمینه

و نه تنها حقوق آنها شناخته شده نیست، بلکه از حداقل امکانات در مقایسه با کودکان شهری محرومند. 

که باعث عدم رشد و پرورش فکری این محرومیت آسیبهای جدی را به نسلهای آینده روستا تحمیل میکند 

ای دقیق و مناسب کودکان طراحی  و جسمی آنها خواهد شد. برای دستیابی به این مهم، الزم است برنامه

و در دستور کار دولت، خانواده و سایر اعضای جامعه قرار گیرد و در جهت تعهد نسبت به حقوق 

د. در این پژوهش سعی محقق بر آن است که با کودکان و ایجاد محیطی امن و سالم برای آنها تالش گرد

های روستای دوستدار کودک و ارزیابی آن در روستاهای مورد مطالعه گامی در جهت  بررسی معیار

ای منسجم برای اعطای حقوق کودکان روستایی به آنها و کاهش کمبودها و بهبود زندگی این  ارائه برنامه

یابی این پژوهش، ناگفته پیداست که کودکان به دلیل شرایط  در بررسی مساله کودکان بر داشته شود.

سنی، جسمانی و روانی ویژه، تفاوتهای آشکاری با سایر افراد دارند و یکی از مهترین تفاوتهای آنها با 

اند و در دوران انتقال فرهنگ قرار دارند.  سایر افراد بزرگسال این است که آنها هنوز جامعهپذیر نشده

جوئی جنسی  های گوناگون، اشتغال کودکان، فقر کودکان، بهره مشارکت کودکان در عرصه مسائلی مانند

از کودکان و قاچاق کودکان، از جمله مهمترین مسائلی است که قابل تامل است. همچنین اجتماعی شدن 

عبور و کودکان، انتقال فرهنگ، گذران وقت آزاد، پاسخگویی به نیاز بازی، تفریح کودکان و تأمین ایمني 

همچنین  (.72 0961های مّهم ارتباط یک محیط مسکونی و کودک هستند )سعیدی رضوانی،  مرور، جنبه

کند عدم تعادل بین آموزش و پرورش شهری و  های جهان سوم خود نمایی می آنچه که امروزه در کشور

ا با مشکالت و ه روستایی و شکاف عظیم بین فقیر و غنی است. عملکرد مدارس روستایی در این کشور

ها و  محدودیت مواجه است و فقر کودکان، کمبود امکانات و عدم توجه به این کودکان در طرح

های جهان  ای حائز اهمیت است. شمار کودکان فقیر و محروم در روستا ملی و منطقه  های توسعه برنامه

ات بهداشتی است، زیرا بیش از شهرهاست. بیشترین تفاوت بین کودکان روستایی و شهری در حوزه خدم

درصد کودکان روستایی جهان  10درصد کودکان شهری از خدمات بهداشتی محروم هستند، اما  6تنها 

از این عامل حیاتی بیبهرهاند. از طرف دیگر احتمال اینکه یک کودک روستایی در یک فضای پر 

ان فقیر روستایی هرگز جمعیت زندگی کند سه برابر بیشتر از یک کودک شهری است. بنابراین کودک
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(. 700 0114کنند )وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا،  امنیت داشتن یک سرپناه را حس نمی

روستای دوستدار کودک در ایران نه تنها در بین دانشگاهیان و افراد صاحب نظر شناخته شده نیست، 

معه روستایی نیز جایگاهی ندارد. بلکه در بین سیاست گذاران، مسئوالن، متولیان توسعه روستایی و جا

در کنار تمامی موارد مهمترین آنها عدم قانونگذاری و توجه مسئوالن به کودکان به ویژه کودکان 

روستایی است که این بیتوجهی تبعاتی جبران ناپذیر را برای نسلهای آینده به وجود خواهد آورد. به طور 

ران روستایی هیچ اشارهای به کودکان روستایی، مثال در مجموع وظایف و مصوبات مربوط به دهیا

وظایف دهیار و شورای اسالمی روستا نسبت به کودکان و همچنین هیچ دستورالعملی در ارتباط با 

مشارکتجویی این کودکان وجود ندارد. "روستای دوستدار کودک" گامی موثر جهت ایجاد فضایی ایمن، 

که نه تنها نسلی سازنده و پویا را در آینده تضمین خواهد  سالم و شایستهی کودکان روستایی خواهد بود

کرد، بلکه با اعطای حقوق کودکان به آنها و پرورش استعدادهای روستایی به کاهش آسیب سرمایههای 

انسانی میپردازد. این طرح به طور کلی هدف خود را بهبود کیفیت زندگی کودکان ساکن در روستا جهت 

 داند.ایجاد عدالت اجتماعی می

 روستای دوستدار کودک 7

روستای دوستدار کودک، ابتکار حمایتی سازمان یونیسف است که یک فرایند خالقانه برای رسیدن به 

اهداف توسعه هزاره برای کودکان و زنان میباشد. جوامع محلی به کمک ارزیابی و تجزیه و تحلیل 

، آموزش و پرورش، رشد کودک و های بهداشت وضعیت کنونی زنان و کودکان با توجه به معیار

مشارکت او در محیط زیستش، حفاظت از کودکان، آب و فاضالب و آگاهی از ایدز و با بهکارگیری 

پردازند)یونیسف،  ای و حمایتی به بهبود سطح کیفیت زندگی زنان و کودکان می های توسعه سیاست

ها و  محوریت آنان در تمامی طرح (. مفهوم روستای دوستدار کودک، بر اهمیت کودکان و2 -70 0115

همچنین ایجاد مکانی امن برای آنان از طریق رعایت حقوق کودکان، به ویژه حق مشارکت کودکان، نگاه 

های  ی کودکان و شناسایی کودکان در معرض خطر و آسیب پذیر و ارجاع به ارگان همه جانبه به همه

انمند سازی مادران، خانواده، محله و جامعه به مسئول تاکید دارد. همچنین به معنای تالش برای تو

های اساسی کودکان روستایی است. روستای دوستدار کودک به تدوین معیارها و  منظور رفع نیاز

بهداشتی و همچنین تالش برای حل  -ها در ایجاد استانداردهای محیطی، آموزشی همکاری سازمان

های دوستدار کودکان مفهوم محیط  (. در طرح72 0100معضالت و مسائل کودکان اشاره دارد )یونیسف،

"دوستدار کودک" مظهر یک تعهد برای ایجاد شرایط زندگی بهتر برای تمام کودکان و حمایت از حقوق 
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(. این طرح در بسیاری کشورهای 701 0116کودکان در راستای حقوق اساسی بشر است)نوردستروم،

ده است که نگارنده با مطالعه تمامی آنها نه تنها از نتایج این در حال توسعه و توسعه نیافته به اجرا درآم

طرح در کشورهای مذبور استفاده کرده است بلکه تفاوتهایی را در برخی ا طرحهای روستای دوستدار 

 کودک در کشورهای مختلف بسته به نیاز جامعه روستایی در هر کشور مورد توجه قرار داده است. 

 اهداف تحقیق 7

 7 هدف کلی

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت کودکان روستایی در روستاهای بخشهایی از استان 

فارس و سنجش وضعیت کودکان و همچنین سنجش ضرورت ایجاد روستاهای دوستدار کودک در ایران 

های هادی روستایی، وضعیت  های روستایی از جمله طرح است. در این پژوهش کودکان در برنامهریزی

های جهانی و امکان سنجی ایجاد محیطی آرام،  ها و ویژگی ودکان در روستاهای هدف بر مبنای معیارک

ایمن و توانمند برای ارتقای سطح زندگی کودکان در روستاهای مورد مطالعه در این پژوهش مورد توجه 

 خواهد بود. 

 اهداف جزئی 7 

نیز به عنوان اهداف خرد تحقیق در نظر گرفت توان این اهداف را  به تبع هدف اصلی تحقیق مذکور، می

7 

بررسی محیط فیزیکي که نیازها و عالیق خاص کودکان را مدنظر قرار مي دهد؛ مناطق عبور ایمن  -0

های  های پر رفت و آمد قرار دارند یا در معرض محیط در مسیر مدرسه در روستاهایی که در کنار جاده

د، فضاهاي بازي ایمن و سرویسهاي بهداشتي مناسب کودکان، ها هستن طبیعی خطرناک مانند رودخانه

ها و مراکز درمانی، مدارس، فضاهاي عمومي و آبخوري ها و مکانهای گذران اوقات  وجود بهیاری

 فراقت و تفریحات. 

های مشارکت کودکان در فرآیند تصمیمگیری در ارتباط با امور مربوط به خود   و  بررسی شیوه -0

 رکتها.میزان این مشا
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های تفریح، ایمني و محافظت از کودکان، فرهنگ، آموزش  بررسی سالمت کودکان، تغذیه در زنگ -9

اند و یا از تحصیل محرومند و محیط زیست خاص کودکان  غیر رسمي کودکاني که از مدرسه فرار کرده

 که یک راهبرد جامع را براي بهبود زندگي کودکان فراهم مي آورد.

 در توانمند سازی جوامع روستایی در حمایت از کودکان. بررسی مشارکت -1

های روستایی  و میزان موفقیت این طرحها در روستاهای مورد  بررسی چگونگی اجرای طرح مهد -2

 مطالعه.

بررسی فضای بازی کودکان در روستاها، استانداردهای پارک، وسایل آموزشی، نحوه آلودگی زدایی  -3

 زار .محیط و حمایت در برابر آ

 های روستایی. بررسی وضعیت کار کودکان در محیط  -4

 بررسی فقر و میزان آن در بین کودکان روستایی  و همچنین بررسی کیفیت تغذیه کودکان. -5

 بررسی میزان کودکان محروم از تحصیل یا ترک تحصیل کرده. -6

 های نظری 7 دیدگاه

کودکی، مفهوم اجتماعی شدن است و بر این ی جامعهشناسی درباره دوران  مفهوم اصلی در نظریه

یابند، قبول و به  های انسانی که خود را درون آن می کند که کودکان، فرهنگ گرو موضوع داللت می

کنند. بدین ترتیب، شخصیت فردی کودک در جهت اهداف و نیات جامعه  تدریج آن را جذب و کسب می

 شود.  نگریسته میگیرد و به فرد به عنوان یک جهان کوچک  قرار می

از نظر پارسونز اجتماعی شدن، با توجه به کاربرد کنونیاش در حوزه مطالعات اجتماعی، عمدتا به 

کند. با وجود این، برای انتخاب و جدا کردن موضوع اجتماعی شدن کودک  فرایند رشد کودک اشاره می

نکه، از برخی لحاظ معین، از موضوعات دیگر، دلیل دیگری وجود دارد. دالیل متعددی مبنی بر ای

های ارزشمدار یا الگوهای مبتنی بر  پایدارترین عناصر در بین عناصر علمی و اکتسابی شخصیت، الگو

ها در جایی در  دهند این الگو ارزش هستند. در این باره شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که نشان می

زندگی بزرگسالی، چندان در معرض تغییر جدی ها در طول  دوران کودکی قرار دارند و هیچ یک از این
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(. همچنین هم فروید و هم مید معتقدند که کودک در حدود سن 733 0959قرار ندارند)جیمز و جنکس، 

شود که قابلیت درک خود و توانایی عمل کردن در خارج از  پنج سالگی به عامل مستقلی تبدیل می

ی اودیپ است حال آنکه از نظر  فروید این برآمد مرحله ی خانواده و بی واسطه را دارد. از دید زمینه

 (.766 0952ی خود آگاهی است)گیدنز،  توانایی تکامل یافته  مید، نتیجه

گیدنز اجتماعی شدن را فرآیندی میداند که طی آن کودک ناتوان به تدریج به شخصی خود آگاه، دانا و 

کند؛  شود. همچنین اشاره می است؛ تبدیل میهای فرهنگی که در آن متولد گردیده  ورزیده در شیوه

اجتماعی شدن نوعی برنامه ریزی فرهنگی نیست که کودک تاثیرات را به طور انفعالی جذب کند، بلکه 

گذارد.  هایی دارد که بر رفتار کسانی که مسئول مراقبت از او هستند تاثیر می حتی کودک خواسته

دهد. تولد کودک زندگی کسانی را که مسئول پرورش او  می اجتماعی شدن نسلهای مختلف را به هم پیوند

دهد. و در نهایت هیچ کودکی نمی تواند بدون تاثیر بزرگساالن دوران خود را  هستند تغییر می

"کؽیكتٌكيّپؽّت"ظؼیکثؽؼقی،چِبؼهكیؽًظؽیَپؽظاؾی). همچنین 5370959بگذراند)گیدنز، 

 اًعکَاؾلؽاؼؾیؽاقت:نٌبقبییکؽظٍظؼتسمیمبتهؽثِْثَکْظکیؼا

 کْظکثَػٌْاىاثژٍ -1

 کْظکثَػٌْاىقْژٍ -2

 کْظکثَػٌْاىکٌهگؽاختوبػی -3

ثیٌعکَّظؼآضؽظیعگبُیکَثَتبؾگیتْلعیبفتَّکْظکؼاثَػٌْاىههبؼکتکٌٌعٍُّوؽاٍهسمكهی

).کْظک15-200:8عؼقْىّّّظُعّفبلکٌؽ،ثبنع)آلُبیآلعؼقْىّّّظُعّفلکٌؽهینبهلاًعیهَ

ثَػٌْاىکٌهگؽ:ؼّیکؽظیًكجتبخعیعکَظؼگیؽظیعىکْظکبىثَػٌْاىقْژٍاقت.اهبایينٌبضتؼا

تْقؼَظاظٍاقتتبکْظکبىؼاثَػٌْاىفؼبالىاختوبػیثبتدؽثیبتّظؼکاؾضْظنبىظؼًظؽثگیؽظ.ّ

تغییؽایدبظکٌٌعّخِبىاختوبػیّعٍایٌکَکْظکبىثَيْؼتیظیعٍن تبػولکٌٌع،ههبؼکتکٌٌع، اًع

تغییؽثعٌُع.یکههطًَ یػوْهیایيظیعگبٍآىاقتکَثَآًچَکْظکبىظؼفؽٌُگیؾًعگیضْظؼا

یکهؤلفَگیؽًع؛تْخَهیًظؽهی هكتملفؽٌکؽظٍاقت. یکلیعیظؼایيؼّیکؽظکٌعّکْظکبىؼا

ایفؼبل:ظؼزبلیعىتوبیؿثیيکْظکبىّثؿؼگكبالىاقت.کْظکثَػٌْاىههبؼکتکٌٌعٍهكلنفؽًٌه

ثَ ثَػٌْاىفؼبالىاختوبػیظؼًظؽهیگؽفتایيؼّیکؽظًیؿ"کْظکبىؼا کَؼّیکؽظلجلکْظکبىؼا

لؽاؼػٌْاىنؽکبءفؼبلظؼفؽایٌعتسمیكثَُوبىيْؼتیکَظؼؾًعگیاختوبػیُكتٌع"هْؼظثؽؼقی

یزمْقکْظک،زوبیتنعٍاقتّثَّیژٍ(ظؼثبؼCRCٍیزمْقثهؽ)ظاظ.ایيظیعگبٍظؼپیوبىًبهَ
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ُبییکَثؽؾًعگیکْظکبىیفؼبلیتاًعّهؼتمعًعظؼُوَثؽثطهِبیزمْقههبؼکتیکْظکبىتبکیعکؽظٍ

ثجیٌٌعّثبیعایيػمیعٍؼاکَکْظکبىاثؽظاؼًعثبیعکْظکبىؼاثَػٌْاىّخْظیاًكبًیّنِؽًّعاًیفؼبل

 (.11-2002:5پیچیعٍ،هطلغ،ُوفکؽّنٌْاُكتٌع؛تؽلیظاظ)کؽیكتفّپؽّت،

 :هعلًظؽی

یؼاُجؽظُبّثؽایاؼؾیبثیکیفیتتبهیيًیبؾُبیکْظکبىظؼؼّقتبُبَّّؼیتاِالعؼقبًیظؼثبؼٍ

پؽّژٍثؽًبهَ ُبی هدوْػَ کْظکبى، ظّقتعاؼ آى،ُبی اقبـ ثؽ کَ نعٍ پیهٌِبظ ههؽِّی هؼیبؼُبی

 : ثبنٌعُبیظّقتعاؼکْظکظاؼایاثؼبظؾیؽهیؼّقتب

ُعفلؽاؼهیکًَیبؾ: ثؼعکبلجعی - هعًظؽظاؼظّثِجْظهسیّکبلجعیؼا ظُعّثؽایُبیکْظکبىؼا

هسیّهعؼقَ،هكکيایويثؽػجْؼّهؽّؼایويظؼهعؼقَ،فُبیثبؾیّایدبظپبؼک،اهٌیتظؼ: هثبل

 .کٌعتبکیعهی

تاللثؽایثِجْظؼّاثّکْظکبىثبقبیؽافؽاظظؼهسیّؼّقتبییاؾِؽیكایدبظ: ثؼعههبؼکتکْظکبى -

ُبیهطتلفههبؼکتیثؽایکْظکبىّآهْؾلُبیکْظکبىّایدبظپؽّژٍُبیههبؼکتیهثلنْؼاقبضتبؼ

آگبُیاؾزمْقکْظکبى ثؿؼگكبالى، هسیّاهيظؼثَ ایدبظ ّ ّههبؼکتظاظىآًبىظؼتًویوگیؽیِب

 .ضبًَ

گكتؽلّؼاٍاًعاؾیؼّقتبهِعُب،ؼاٍاًعاؾینْؼاُبیظاًمآهْؾی،ؼاٍ: ثؼعآهْؾلّپؽّؼل -

کتبثطبًَ کتبةاًعاؾی ثب ُوؽا کْظک، ظّقتعاؼ کتبثطبًَُبی ّخْظ تدِیؿات، ّ ظّقتعاؼُب قیبؼ ُبی

آهْؾلکْظکثؽایهعاؼـ آهْؾل، ثَ ثؽاثؽ ظقتؽقی یبظگیؽیهٌبقت، هسیّ ؼّقتبُبیػهبیؽی،

هؼلویيثؽایازتؽام،هسبفظتّظؼککْظکبىّتؽّیحزمْقکْظکبىّآهْؾليسیرکْظکبىثؽای

 .ُبیهبىگكتؽلضاللیت

ثِعانتّظؼهبى - تغ: ثؼع هؼبیٌبتقالهتکْظکبىتْقّهؽکؿثِعانت، یػیَثِجْظقالهتکْظکبى،

هؽالجت کوکقبلن، ّخْظ هعاؼـ، ظؼ ثِعانتی ثَُبی آى اؾ آهْؾلاقتفبظٍ هعاؼـّ ظؼ اّلیَ ُبی

 .کْظکبى
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ُبّهؽاقنهطًْوکْظکبى،ُبیظاًمآهْؾی،ثؽگؿاؼیخهيُبیفؼبلیتاؼتمبءثؽًبهَ: ثؼعؼّاًی -

 .آهْؾلزمْقکْظکبىثَآًبىثؽگؿاؼیاؼظُّب،تفؽیرّقؽگؽهی،ایدبظهسیطینبظثؽایکْظکبىّ

 

 

 

 ؼّلنٌبقی:

ؼّلنٌبقیایيپژُّمثؽاقبـهَْْعآىکَ"ثؽؼقیاهکبىایدبظؼّقتبیظّقتعاؼکْظک"اقت،

نًْع.اتْخَثَُبیتسمیكثؽاقبـًْعًگبٍثَقْژٍتسمیكاًتطبةهیؼّلکیفیهیجبنع.ايْالًؼّل

گیؽظًّیؿاؾآًدبکَهَْْعنخبهؼِهٌبقیظّؼاىکْظکیيْؼتهیایيکَایيپژُّمظؼپبؼاظای

خٌجَ ثؽؼقی هؼیبؼپژُّمثَ تعّیي ّ ثؽؼقی ّ ؼّقتبیی کْظکبى هطتلفؾًعگی ؼّقتبیُبی ُبی

تسمیكکْظکبىُكتٌعؼّلتسمیكکیفیظّقتعاؼکْظکظؼایؽاىهؽثِْاقتُّوچٌیياؾآًدبکَقْژٍ

نع ّتکٌیکهٌبقتتهطیىظاظٍ هًبزجَ غیؽههبؼکتی، اثؿاؼههبُعٍ ؼّلتسمیكهیعاًیّ ثب کَ

 ًمبنیاخؽانع.

 

 بعد مشارکتی

 

 بعد بهداشتی

 

 بعد کالبدی

 

 بعد آمىزشی

  

 بعد روانی

 

 

مدل روستای 

 دوستدار  کىدک
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ُبیؼّقتبیظّقتعاؼکْظک)ثؽاقبـظؼایيپژُّمثؽایاؼؾیبثیهعلپژُّمّقٌدمّخْظهؼیبؼ

ههبُعٍ هطبلؼَ، ظؼؼّقتبُبیهْؼظ یغیؽههبؼکتیّثؽایقٌدمههبؼکتکْظکبىّهعلًظؽی(

ثبغٌُی اثؿاؼهًبزجَ ثیبىههکالتکْظکبىظؼؼّقتب ّ ؼّقتبیهسلقکًْتضْظ تآًبىظؼهْؼظ

یکْظکبىتکٌیکًمبنیاقتفبظٍاؾًؽظثبىههبؼکتی"ُبؼت"،ُوچٌیيخِتثؽؼقیؼّقتبیهْؼظػاللَ

ؼایيتسمیكثؽگؿیعٍنع.اؾآًدبکًَمبنیاثؿاؼیهفیعّگْیبثؽایثیبىُْیت،ػالیكّآؼؾُّباقتظ

ظؼثبؼٍ کْظکبى ضْظ اؾ ُوچٌیي کٌٌع. ًمبنی ؼا ضْظ ػاللَ هْؼظ ؼّقتبی کَ ضْاقتین کْظکبى اؾ

ُبؼاثؽؼقیًوْظٍّچکیعًٍتبیحُبیهبىتَْیرضْاقتینقپفثَکوکهتطًًبىایياهؽًمبنیًمبنی

 ثعقتآهعٍؼااقتطؽاجًوْظین.

ژُّماِالعاؾظیعگبٍکْظکبىؼّقتبییظؼهْؼظؼّقتبیضْظُعفاؾاقتفبظُیتکٌیکًمبنیظؼایيپ

ّنٌیعىيعایکْظکبىثْظٍاقت.ظؼّالغآًچَپژُّمؼّقتبیظّقتعاؼکْظکؼااؾظیگؽپژُّهِب

ظؼؼاثطَثبکْظکبىخعاهیکٌعنٌیعىيعایکْظکبىًّظؽاتآًبىظؼهْؼظهسیّضْظّػالیكآًِبقت

 اؾتکٌیکًمبنیيْؼتپػیؽفتَاقت.کَایياهؽثباقتفبظٍ

 

 

 

 

 :3نردبان مشارکت کودکان "هارت"

                                                           
3
معتبرترین مرجع در تحلیل مفهوم و شیوه مشارکت کودکان روستایی مطالعات "هارت" در این زمینه است که به "نردبان هارت"  .1

ظؼتؼؽیفُبؼتاؾههبؼکتکْظکبى،قٌیيزكبـّهكتؼعایيظّؼٍثِتؽیيثكتؽثؽایتوؽیيهكئْلیتپػیؽیّمعروف است. 

ظاًٌعّیبُبکَثَيْؼتافؽاِیکْظکبىؼاًدبتظٌُعگبىخبهؼَهیثؽضالفثؽضیظیعگبٍ. تؼلكضبِؽثَخبهؼَتؼؽیفنعٍاقت

ثؽضیظیگؽکَثَثبؾیآؾاظّکْظکیثیظغعغَاُتوبمثیماؾاًعاؾٍظاؼًع،ُبؼتهؼتمعاقتکَهفِْمههبؼکتثًَبگبًٍویتْاًع

 .کْظکیثِتؽیيفؽيتثؽایآهبظگیغٌُیظؼایيؾهیٌَاقتًِبظیٌَنْظّقٌیي
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 اًتطبةًوًَْتسمیك:

ؼّقتب5ؼّقتبظؼثطمظؼّظؾىّکبهفیؽّؾ5ّؼّقتبثَيْؼتهْؼظینبهل10ظؼایيپژُّم

ایيظؼثطمهؽکؿینِؽقتبىهؽّظنتاؾاقتبىفبؼـهطبلؼَنع.ُوچٌیيکْظکبىههبؼکتکٌٌعٍظؼ

گیؽًعقبلثْظُبًع.تاللثؽایيثْظتبکْظکبًیکَهْؼظهطبلؼَلؽاؼهی18تب7ؼّقتبنبهلکْظکبى

تب7ظاِّلجبًَّثبآگبُیاؾهَْْعپژُّم،هْؼظههبؼکتلؽاؼگیؽًع.ظلیلاًتطبةکْظکبىظؼقٌیي

ظ18 کَِؽذ"ؼّقتب اؾآًدب ّقتعاؼکْظک"هتؼلكثَقبلؼخْعثَتؼؽیفقبؾهبىیًْیكفاقت،
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ُبّػْاهلیکَُبیآىقبؾهبىًیؿؼػبیتگؽظظ.هؼیبؼقبؾهبىیًْیكفاقت،قؼیثؽآىثْظکَهؼیبؼ

ثبػثاًتطبةؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَنعٍاقتثَنؽذغیلاقت:ظؼاًتطبةؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَ

ّظّؼیًّؿظیکیثَنِؽ،تؼعاظضبًْاؼّ کْظکبىقبکيظؼؼّقتبُّوچٌیياهٌیتهكبفتؼّقتبُب

هٌطمَؼّقتبییثؽایپژُّمهعًظؽثْظٍاقت.الؾمثَغکؽاقتقِْلتظؼؼفتّآهعّنٌبضتایي

 هسعّظُِبثَػلتهطبلؼبتظؼزْؾُِبیؼّقتبییًیؿاؾظالیلایياًتطبةثْظٍاقت.

 ُبیتسمیك:یبفتَ

کَثؽاقبـهطبلؼَّثؽؼقیکلیَپؽًّعُِبیهْخْظظؼضبًِِبیًتبیحزبيلاؾههبُعٍغیؽههبؼکتی)

ههبُعٍ ثِعانتثؽایکْظکبى، ایوٌیّ هیؿاى ّ ضبًِِب ههبُعٍ کْظکبىؼّقتبیی، ثِعانتهؽثِْثَ

ّؼاُِبیػجْؼّهؽّؼ،فُبُبی ُّوچٌیيایوٌیظؼکالقِب َّؼیتهعاؼـظؼثِعانتقؽّیكِب

یظؼُؽهعؼقَ،ثباقتفبظٍاؾهؼیبؼُبیاقتبًعاؼظخِبًیثْظٍاقت(،ًهبىثبؾی،تؼعاظّهمبِغتسًیل

ثبؼ2ُبیپؿنکیظؼزْؾٍقالهتظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَثَيْؼتهؽتت،قبلیهیعُعهؽالجت

ظؼيعافؽاظاؾآهْؾلهٌبقتثؽایاقتفبظٍاؾغػاُبیهغػیثبزدنهٌبقت100گیؽظ،يْؼتًوی

ػعمنثؽضْؼظاؼهی کْظکبىّ ثسثؼنع ظؼ ًعاؼظ. غػایهغػیّخْظ اؾ اقتفبظٍ ًظبؼتیثؽ اهب ًْع.

ظؼ اهب ظاؼظ، ّخْظ ًظبؼتکبفی  کْظکبى ؼنع ثؽ کَ هیعُع ًهبى ههبُعٍ اؾ زبيل ًتبیح قْءتغػیَ

ظؼثسث ثؽاثؽتغػیًَبهٌبقتؼًحهیجؽًع. کْظکبىاؾاضتاللؼنع ظؼُجبظّظُجیع ؼّقتبُبیظنتک،

آهْؾلظاظٍآ کْظکبى ًظبفتثَ هطبلؼَ ؼّقتبُبیهْؼظ توبم ظؼ کَ نع هْؾلًظبفتفؽظیههبُعٍ

نْظ.ًگِعاؼیزیْاًبتظؼًؿظیکیهسلؾًعگیّثبؾیکْظکبىًیؿظؼفؽایٌعههبُعٍغیؽههبؼکتیهی

3بظلظؼيعهْاؼظ)هؼ30ظؼيعهْاؼظَّؼیتهطلْثیّخْظظاؼظ،ّلی70زبکیاؾآىاقتکَظؼ

تْاىگفتکَتبزعّظینًْع.ظؼًتیدَهیؼّقتب(زیْاًبتظؼًؿظیکیهسلؾًعگیکْظکبىًگِعاؼیهی

ًگِعاؼیاؾزیْاًبتظؼًؿظیکیهسلؾًعگیکْظکبىلؽاؼظاؼظ.قبکٌبىؼّقتبثبؼیطتيکْظُبیزیْاًی

ًع.آةآنبهیعًیاؾقبیؽهجبزثاًعاؾظؼهؼبثؽّهكیؽتؽظظّثبؾیکْظکبىثِعانتآًِبؼاثَضطؽهی

ًهبىظٌُعٍایياقتکَآةظؼيعپبقص70هِنظؼثسثؼّقتبیظّقتعاؼکْظکاقت،ِجكًتبیح ُب

ّظؼ ظاؼظ هٌجغّکویتّخْظ ظؼ30آنبهیعًیهٌبقتاؾلسبظکیفیت، ًبهطلْةاقت. هْاؼظ ظؼيع

ت،هٌجغّکویت(ظؼؼّقتبُبّخْظظاؼظ.ثَتْاىگفتکَآةآنبهیعًیهٌبقت)اؾلسبظکیفیًتیدَهی

آةآنبهیعًیاؾکیفیتهٌجغّکویتهٌبقجی ّؾًگیآثبظ ِْؼکلیظؼقَؼّقتبیظُجیع،زكیيآثبظ

ُوچٌیيظؼ ؼّقتبی5ؼّقتبیظّؼاؾنِؽکیفیتآةآنبهیعًیهٌبقتاقتّظؼ5ثؽضْؼظاؼًیكت.
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ظؼيعاؾکیفیت60ثؽایآةآنبهیعًیثؽضْؼظاؼًعّظؼيعآىاؾکیفیتهٌبقجی40ًؿظیکثَنِؽ

تْاىهٌبقتآةآنبهیعًیثؽضْؼظاؼًیكتٌعّظؼهْؼظاهکبًبتّتدِیؿاتثِعانتیثَيْؼتکلیهی

اؾلسبظاهکبًبتّتدِیؿاتثِعانتیهبًٌعظقتهْییّفبَالةظؼَّؼیت ًتیدَگؽفتکَؼّقتبُب

نتؼّقتبُباؾًظؽتدِیؿاتّاهکبًبتهْؼظًیبؾظؼَّؼیتهطلْثیثِعاهٌبقجیلؽاؼًعاؼًعّضبًَ

اهکبًبت لسبظثؽضْؼظاؼیاؾ اؾ ؼّقتبُب اهب اقت، ُویيؼّال هعاؼـًیؿَّؼیتثَ ظؼ ّ ًیكتٌع

ُبظؼَّؼیتکبهالهٌبقجیُكتٌع..الجتَالؾمثَغکؽاقتکَظؼایيهٌبقتثؽایخوغآّؼیّظفغؾثبلَ

ُبیّیژٍهْؼظًیبؾکْظکبىهؼلْلظؼثَُیچّخَهٌبقتًیكت.ظؼثسثکبًبتّهؽالجتؼّقتبُباه

ظؼيعؼّقتبُباؾًظؽهیؿاىکبلؽی60تْاىػٌْاىکؽظهیؿاىکبلؽیّثؽًبهَغػاییکْظکبىؼّقتبهی

40هٌبقتکْظکبىظؼِْلؼّؾّهًؽفُفتگیگْنت،هیٍْ،قجؿیدبتظؼَّؼیتهطلْثیُكتٌعّ

 ثیماؾ ظؼَّؼیتًبهطلْثیلؽاؼظاؼًع. هْاؼظ ًیكتٌع80ّظؼيع ظاؼایکتبثطبًَ ظؼيعؼّقتبُب

هعاؼـًیؿاؾّخْظکتبثطبًَثیجِؽُبًع.ثَاقتثٌبیؼّقتبیزكیٌآثبظّظؼُجبظثیهتؽظؼظیگؽؼّقتبُب

ؽهبیمّقؽهبیمهٌبقتاقتبًعاؼظُبیقبضتوبًی،کالقِبیًْؼگیؽ،همبّهتظؼثؽاثؽؾلؿلَقیكتنگ

 هیعُع ًهبى ههبُعٍ اؾ زبيل ًتبیح ُوچٌیي ًعانتٌع. ّخْظ ؼّقتبیی هعاؼـ هعاؼـ20ظؼ ظؼيع

ظؼيعاؾآًِبفبلعهِعکْظکُكتٌع.ایيظؼزبلیاقت80ؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَظاؼایهِعکْظکّ

ظؼيعآًِباؾتسًیالت40ّظؼيعکْظکبىهیؿاىتسًیالتّضعهبتآهْؾنیهٌبقجیًعاؼًع60ّ

ضعهبتهٌبقتثؽضْؼظاؼًع،ُؽچٌعکَهسیّیبظگیؽیکْظکبىاؾکیفیتثبالّضاللیتثؽضْؼظاؼًیكت.

ثؼعاؾهعؼقَپیُبیفْقثؽًبهَّّؼؾنیههطىنعکَایيفؼبلیتظؼثؽؼقیَّؼیتفؼبلیت ُب

تّخْظًعاؼظّآهْؾلهؼلوبىظؼؼاقتبیگیؽیًویهًْعًّظبؼتثؽکْظکبىثؽایاقتفبظٍثِیٌَاؾّل

ثِجْظکیفیتآهْؾلًیكت،ُؽچٌعکََّؼیتهطلْثیاؾًظؽًظبؼتّالعیيثؽػولکؽظتسًیلیّخْظ

ظاؼظکَایيهَْْعثًَسْیخبیضبلیکبؼنٌبقبىتؼلینّتؽثیتّؼّاًهٌبقبىؼاتبزعیپؽهیکٌع.

کْظکبى ثِؽُجؽظاؼیػلیَ ثسثضهًْتّ العاهیهجٌیثؽضهًْتػلیَظؼ ُیچیکاؾؼّقتبُب ظؼ

کْظکبىّخْظًعانتَاقتاهبظؼثؽضیهعاؼـتٌجیَثعًیگؿاؼلنعٍاقتکَثبػثایدبظاَطؽاةظؼ

ظؼهجبزثزمْلیًیؿ . اقت. نکكتگیظقتیکیاؾکْظکبىثْظٍ ُوچٌیيیکهْؼظ ثیيکْظکبىّ

ثبایيّخْظقطرهؽالجتاؾکْظکبىظؼضبًْاظٍثبالقت.اؾًظؽآگبُیاؾزمْقکْظکبىپبییيثْظٍّ

ظؼ 70هؼیهتیاَّبعًبهطلْثیّخْظظاؼظّاهکبًبتفؽٌُگیتفؽیسیظؼقطرثكیبؼپبییيهیجبنع.

30ظؼيعاؾؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَکْظکبىاؾًظؽهؼیهتیظؼَّؼیتًبهطلْثیلؽاؼظاؼًعّفمّ
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اؾَّؼیتهطلْثی ظؼًتیدَهیظؼيع فمؽؾیبظّثؽضْؼظاؼًع. ثب تْاىگفتکَکْظکبىظؼؼّقتبُب

کٌٌع.کْظکبىثؽایتبهیيًیبؾُبیضْظکبؼهیکٌٌعّضبًْاظُِبًیؿظؼنؽایّقطتهؼیهتیؾًعگیهی

فمؽهؼیهتیثَقؽهیجؽًع.کْظکبىظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَفُبیثبؾیّاهکبًبتپیهؽفتَتفؽیرّ

ّقؽگ هسعّظ ؼّقتب اهکبًبت ّ ًعاؼًع ضْظ ؼّقتبی ثَ ضبِؽی تؼلك کْظکبى ُوچٌیي ًعاؼًع. ؽهی

ثؽِؽفکٌٌعًٍیبؾُبیکْظکبىًیكت.چؽاکَکیفیتفُبییهسالتؼّقتبظؼاًطجبقثبًیبؾُبیکْظکبى

 ًیكت.

 ثب ؼّلتسلیلهستْایکیفی( )ثب ثبکْظکهْؼظهطبلؼَظؼؼ200ًتبیحزبيلاؾهًبزجَ کَ ّقتبُب

اؾهدوْع  اقتزبکیاؾآىاقتکَ نعٍ اًدبم ایي200ؼّلتسلیلهستْا ظؼ هطبلؼَ کْظکهْؼظ

کٌٌعاؾػعمّخْظاهکبًبتُبیظّؼاؾنِؽؾًعگیهی%(کَػوْهبًظؼؼّقتب60کْظک)120پژُّم

 ّ ؼفبُیّضعهبتیًبؼاَیثْظًع تفؽیسیّ ثِعانتی، ظؼؼّقتبُبی%40کْظک)80آهْؾنی، کَ )

 کٌٌعاؾکیفیتپبییيایياهکبًبتًبؼاَیثْظًع.ًؿظیکثَنِؽؾًعگیهی

ظؼتبثكتبىکبؼهی56کْظک)112کْظکهْؼظهطبلؼَظؼایيپژُّم200اؾهدوْع )%ّ 88کٌٌع

بؾ%(ثؽایضؽیعهبیستبجضْظًّی79کْظک)88کْظک،112%(کبؼًویکٌٌع.ظؼثیيایي44کْظک)

 ّ پْل کبؼ21کْظک)24ثَ کهبّؼؾی ؾهیي ظؼ کبؼ ًیؽّی ػٌْاى ثَ ّ ضبًْاظٍ ثؽایکوکثَ )%

 کٌٌع.هی

%(کَػوْهبًظؼؼّقتبُبیظؼ62ّکْظک)51کْظکظضتؽهْؼظهطبلؼَظؼایيپژُّم83اؾهدوْع

هی ؾًعگی نِؽ هسعّظیتاؾ ظاؼای ُكکٌٌع اهکبًبت ثَ ظقتؽقی ػعم ّ خٌكیتی ُبی ّ کْظک32تٌع

کَظؼؼّقتب38) ّثَتسًیالت،کٌٌعهسعّظیتُبیًؿظیکثَنِؽؾًعگیهی%( ُبیخٌكیتیًعاؼًع

 نْظ.آهْؾلّثبؾیآًِباُویتظاظٍهی

%(اؾهسیّؼّقتبیضْظّػعم95کْظک)190کْظکهْؼظهطبلؼَظؼایيپژُّم200ظؼهدوْعاؾ

%(اؾهسیّؼّقتبیضْظّاهکبًبتآىؼاَیثْظ5ٍکْظک)10ّظقتؽقیثَاهکبًبتًبؼاَیثْظٍ

 اًع.

ُوچٌیيِجكًؽظثبىههبؼکتکْظکبى"ُبؼت"،ههبؼکتکْظکبىظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَثَنؽذؾیؽ

 اقت:

 ظُعظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَ:ُبیپژُّمثؽاقبـًؽظثبىههبؼکتی"ُبؼت"ًهبىهییبفتَ
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ثؽظتبثَقؽاًدبمنْظاهباؾتهْیكّزوبیتثؿؼگكبالىثِؽٍهیثَاثتکبؼکْظکبىآغبؾهیُبییکَِؽذ -1

 ثؽقع،ّخْظًعاؼظ.

ثبپؽّژٍ -2 اًتِب تب ّ کْظکبىآغبؾنْظٍ پیهٌِبظ ثب اثتعا اؾ غبلجبً کَ هعؼقَ یب ُبیاخؽاییظؼهمیبـهِع

 ّخْظًعاؼظ.زوبیتظّؼاظّؼثؿؼگكبالىتْقّضْظآًِبؼُجؽینْظ،

تْاًعقِنکْظکبىؼاظؼُبیقٌینکلگؽفتَاقتاهبهیُبیؼّقتبییکَثؽایُوَؼظٍنؽکتظؼِؽذ -3

 يْؼتاقتفبظٍاؾًظؽاتهبىثیهتؽکٌع،ّخْظًعاؼظ.

ُبُننؽکتظؼاهْؼاخٌوبػیکَثَيْؼتایعٍآلکْظکبىظؼثؽًبهَؼیؿیاّلیَّتسلیلًِبیییبفتَ -4

 ،ّخْظًعاؼظ.قِینثبنٌع

ُبییکَاؾقْیثؿؼگكبليتٌظیننعٍاقتاهبَؽّؼتُّعفآىؼاظؼکنؽکتظاِّلجبًَظؼفؼبلیت -5

 کٌٌع،ّخْظظاؼظ.هی

 تظبُؽثَههبؼکتّنؽکتکْظکبىظؼتًویوبتیکَاضتیبؼیظؼاًتطبةهَْْعًعاؼًع،ّخْظظاؼظ. -6

 اییَههبؼکتًعاًع،ّخْظظاؼظ.ٌٌعاهبػاللَکنؽکتظؼاًدبمیککبؼکَهُوْىآىؼاظؼکهی -7

 یاختوبػی،ّخْظًعاؼظ.زولپالکبؼظُبییثبهستْایًبهلوْـثؽایکْظکبىتْقّآًِبظؼػؽيَ -8

ظُعظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَههبؼکتکْظکبىاؾًْعتظبُؽثَههبؼکتّزُْؼًتبیحهًبزجًَهبىهی

کْظکبىُیچِؽزیؼا اثتکبؼّضاللیتضْظاًدبمًویظٌُعّزُْؼیهْثؽّضالقظؼًوبیهیاقت. ثب

 ُبییکَثبپیهٌِبظّفؼبلیتضْظاًدبمًویظٌُع.کبؼُبًعاؼًع.آًِبُوچٌیيظؼِؽذ

،5ُبیثٌبثؽایيًممههبؼکتیکْظکبىظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَِجكًؽظثبىههبؼکتی"ُبؼت"نبهلگؿیٌَ

 ثبنع.هْؼاهبهطلغ"،"تظبُؽثَههبؼکت"ّ"زُْؼًوبیهی"هیاقتکَ"هب6ّ،7

تْاىگفتکَظؼایيؼّقتبُبًْػیتُْنههبؼکتاؾقْیثؿؼگكبالىًَّههبؼکتثَهؼٌبیاؾایيؼّهی

 يسیرّقبؾًعٍآىّخْظظاؼظ.

ُبثََّْذًهبًگؽُبیکْظکبىثَظلتثؽؼقینع،ًمبنیُبیزبيلاؾًمبنی،ًمبنیظؼتسلیلیبفتَ

توبمآًچَکَایيکْظکبىآؼؾّظاؼًعّظؼزبلزبَؽاؾّخْظآىهسؽّهٌع،ثْظ.ظؼُؽیکاؾؼّقتبُبی

خوغنًْعّپفاؾآًکَهَْْع هكدعؼّقتب هْؼظهطبلؼَاؾکْظکبىضْاقتَنعظؼیکهکبىهثالً

گیثیيآًِبتْؾیغنعّکْظکبىًمبنیِبیضْظًمبنیثؽایآًِبتَْیرظاظٍنع،ثؽگِِبیًمبنیّهعاظؼً

کهیعًع.ظؼایيپژُّماؾتوبمکْظکبىضْاقتَنعتبؼّقتبیهْؼظػاللَ ًمبنیکٌٌع.ظؼؼا یضْظؼا

ّالغاؾضْظکْظکبىثؽایظؼکؼّقتبییکَظؼآىازكبـآؼاهم،اهٌیتّنبظیثیهتؽیظاؼًعکوک
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 ؼّقتبی اؾ کْظکبى تًْیؽ ػاللَگؽفتین. ثطمتمكینهْؼظ چٌع ثَ ظاؼًع( ظّقت کَ ضْظ)ؼّقتبیی ی

 نع.هی

کْظکبىثؽلؿّمّخْظاهکبًبتؼفبُیظؼؼّقتبیهْؼظػاللَضْظتبکیعظانتٌع.اهکبًبتیکَثكیبؼنجیَ -1

ًبًْایی،قطل لجبـفؽّنی،فُبیقجؿ، اتْثْـ، ایكتگبٍ ثَفُبُبینِؽیاقت،هثل:ِالفؽّنی،

 ُبیآقفبلتنعٍّظاؼّضبًَ.هؼبثؽ،هغبؾٍفؽّللْاؾمالتسؽیؽ،کْچَؾثبلَظؼ

ًمبنی -2 ظؼ هیکْظکبى تًْؼ ؼّقتبیی ؼا ضْة ؼّقتبی ضْظ کالـُبی کتبثطبًَ، آى ظؼ کَ ُبیکٌٌع

 آهْؾنیّکبؼگبًٍمبنیّخْظظاؼظ.

تفؽیسیآىنبهل:ثبؽاًعکَاهکبًبتُبیضْظؼّقتبیضْةؼاؼّقتبییتًْؼکؽظٍکْظکبىظؼًمبنی -3

 ّزم،ؾهیيفْتجبل،نِؽثبؾیّثبنگبٍّؼؾنیثؽایظضتؽاىثبنع.

 ُبییثؿؼگّثباؼتفبعؾیبظکهیعٍاًع.ُبؼاثَنکلآپبؼتوبىُبیضْظضبًَکْظکبىظؼًمبنی -4

یکَکْظکبىظؼؼّقتبیهْؼظػاللَضْظهؽظمؼاهٌُجّّظّقتعاؼؼّقتبثَتًْیؽکهیعٍاًع،هؽظه -5

 ؼیؿًعّهؼبثؽؼاکثیفًویکٌٌع.ُبؼاظؼقطلآنغبلهیؾثبلَ

 ُبگْیبیایيهطلتاقتکَکْظکبىؼّقتبییهْؼظهطبلؼَ:ُبیزبيلاؾًمبنییبفتَ

اهکبًبتّؼفبٍ - ثَفُبییثب آًِب ثَنِؽظاؼظ. اهکبًبتینجیَ کَ ظؼؼّقتبییؾًعگیکٌٌع ظّقتظاؼًع

 اًعیهٌع.ثیهتؽهی

 ْظکبىظّقتظاؼًعفُبیهطًْوضْظنبىؼاظانتَثبنٌعّظؼآىثبؾیکٌٌع.ک -

 کٌٌع.اؾایٌکَهؼبثؽنبىآقفبلتثبنعازكبـؼازتیهی -

 ثؽًع.اؾایٌکَظؼهسَِْثبؾیهبىفُبیقجؿ،ًیوکتّظؼضتثبنعلػتهی -

ضْنس - ثبنع ظانتَ ظقتؽـّخْظ ظؼ ّ اهکبًبتاقبقی ؼّقتب هسیّ ظؼ ایٌکَ ازكبـآؼاهماؾ ّ بل

 کٌٌع.هی

 کٌٌع.ُبییایويثبهؼوبؼیؾیجبظانتَثبنٌعازكبـآؼاهمهیاؾایٌکَضبًَ -

 کٌٌع.اؾایٌکَثؿؼگتؽُبظؼهؼبثؽّفُبیثبؾیآًِبؾثبلًَؽیؿًعازكبـضْنسبلیهی -

 کٌٌع.اؾایٌکَپؿنکّظاؼّضبًَظانتَثبنٌعازكبـاهٌیتهی -

آًِباُویتظاظٍنْظّفُبُبیهْؼظػاللَّهْؼظًیبؾآًِبقبضتَنْظازكبـاػتوبظاؾایٌکَثَػالیك -

 کٌٌع.ثٌففهی

 کٌٌع.اؾایٌکَزمْقآًِبؼػبیتنْظّثَفُبُبیثبؾیآًبىآقیتًؽقعازكبـآؼاهمهی -
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 کٌٌع.ُبؾیبظ،هتٌْعّخعیعثبنعازكبـضْنسبلیهیاؾایٌکَّقبیلثبؾیهبىظؼپبؼک -

زفاقتماللهی - آًِب ثَ کَ کْظکبىظؼُوچٌیيکْظکبىفُبُبییؼا ضْظ ؼا ایيهْؼظ ظُعظّقتظاؼًع

 ُبیهبىثیبىکؽظٍاًع.تَْیرًمبنی

 : ثسثًّتیدَگیؽی

یبفتِِبیتبؼیطی" هجٌبیًظؽیثؽایکْؼقبؼّ"کْظکیظؼظًیبیهعؼى،یکقبضتوبىاختوبػیاقت.

ظؼایعٍکْظکینع.ظؼؼّیکؽظقبضتگؽاییاختوبػی،ًگؽلثَکْظکیفؽاتؽتْقؼَؼّیکؽظقبضتگؽایی

کٌماختوبػی هبًٌعِجمَ،خٌكیتّلْهیتظؼفؽایٌع ُّوبًٌعقبیؽچیؿُب اؾًگؽلثیْلْژیکثْظٍ

تفكیؽنعٍ؛هْؼظثسثلؽاؼگؽفتَّتؼؽیفهینْظ.ظؼّالغکْظکییکهسًْلّقبضتوبىاختوبػی

ظ.ثؽپبیًَظؽیَتفكیؽیّقبضتگؽایی،کْظکیّثؿؼگكبلیُؽظّظؼؾهؽٍنؽکتکٌٌعگبىتلمیهینْ

ثؽ(.2005،7فؼبلقبضتوبىاختوبػیکْظکیّثبؾتْلیعقِنفؽٌُگیآًبىثهوبؼهیؼًّع)کْؼقبؼّ،

لبثلتْاىگفتثطمایتٌگبتٌگثبتْقؼَظاؼظ.هیاقبـًتبیح،ِؽذ"ؼّقتبیظّقتعاؼکْظک"ؼاثطَ

قؽهبیِگػاؼیثؽایآیٌعٍ کیفیتؾًعگیکْظکبىاقت. کْظکبى،تْخِیاؾتْقؼَؼّقتبیینبهلثِجْظ

ؾهیٌَ ظؼ تسْل ایدبظ ًكل، ایي فؽظای ّ اهؽّؾ ًیبؾُبی ثَ ثِیٌِكبؾیتْخَ هٌظْؼ ثَ ُبیِؽازی

ّزتیفؽاتؽاؾآىآًبىّثبالضؽٍتْخَثیماؾپیمثَهمْلَپؽّؼلظؼکٌبؼآهْؾلفُبُبیّیژٍ

تْاًٌعؾهیٌَقبؾضْظکفبیی،ُبیثکؽ،ُوَُّوَهیثیعاؼقبضتياقتؼعاظُبیًِفتَّپؽّؼلاًعیهَ

ظیگؽثِؽٍّؼیظؼتْلیع،پؽّؼلًیؽّیاًكبًیکبؼا،اقتماللفکؽیّغٌُیخبهؼَّؼنعّتْقؼَ

بنٌع.ظؼایيپژُّمثباقتفبظٍاؾؼّلُبیاختوبػی،فؽٌُگیّزتیالتًبظیّقیبقیکهْؼثؾهیٌَ

تسمیكههبُعٍغیؽههبؼکتیاُعافهْؼظًظؽقٌدیعٍنعًّتبیحزبيلاؾآىًهبىهیعُعظؼُیچیک

"ؼّقتبیظّقتعاؼ هجٌیثؽّخْظ ًظؽ هؼیبؼُبیهْؼظ اُعافپژُّمّ هطبلؼَ اؾؼّقتبُبیهْؼظ

تبیعّقتعاؼکْظکَّؽّؼتآىثؽایاػطبیزمْقکْظک"ّخْظًعاؼظُّوچٌیيلؿّمایدبظِؽذؼّق

کْظکبىّایدبظؾًعگیایويثؽایآًِبازكبـهیهْظ.ُوچٌیيایيؼّقتبُبظاؼاینؽایّؾیكتیّکیفی

ُبیغیؽظؼقیهثلهٌبقتکْظکبىًیكتٌع.ؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَاؾلسبظهیؿاىثِؽُْؼیاؾکتبة

خْظکتبثطبًَظؼؼّقتبّهعؼقَ،کیفیتآهْؾل،فُبُبیآهْؾنی،ُبیظاقتبىّکتتآهْؾنی،ّکتبة

ّقبضتوبى کالـهسیّاقتبًعاؼظ ُبیآهْؾنیظؼتبثكتبىُبیًْؼگیؽّظقتؽقیثَکالـُبیایوي،

ثؽایگػؼاىاّلبتفؽاغتکْظکبىظؼقطرپبییٌیُكتٌع.ُوچٌیيػعمّخْظّقبیلگؽهبیهیایويظؼ

اؾههکالتزبظظؼهعاؼـؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَثْظٍاقتکَثَػلتفمعاىفًلقؽهبیکیظیگؽ
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ُویياهکبًبتظضتؽاىظثكتبىظؼّظؾىظچبؼقبًسَآتهكْؾینعًعُّوچٌبىظؼظیگؽؼّقتبُبیًؿظیک

ثَآىایيههکلهْخْظاقت.ًجْظاهکبًبتّاقتبًعاؼظُبیهٌبقتکْظکبىظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَ

ًهأتهیاؾههک ظؼؼّقتب ثیتْخِیهكئْالىّثؿؼگتؽُب اهکبًبتالتقبضتبؼی، ػعمّخْظ گیؽظ.

نْظکْظکبىاؾظًیبیکْظکیفبيلَگؽفتَظؼپؽّؼلضاللیتتفؽیسیّآهْؾنیظؼؼّقتبُبثبػثهی

ػثایدبظّاقتؼعاظُبیآًبىّلفَافتع.ُوچٌیيػعمظقتؽقیکْظکبىثَاهکبًبتهْؼظًیبؾَّؽّؼی،ثب

ًْػینکبفّفبيلَفؽٌُگیثیيکْظکبىنِؽیّؼّقتبیینعٍاقت.ایيکْظکبىُوچٌبىضْظؼاثب

هی همبیكَ نِؽی اؾکْظکبى ؼّقتبیی کْظکبى ُكتٌع. نِؽی اهکبًبت ثب ؾًعگی آؼؾّی ظؼ ّ کٌٌع

هسیّهسیّ پؽّؼلضاللیت، آهْؾنی، ثِعانتیُبی هسیّ ثبؾی، اهٌیت، کْظکبًَ، کَُبی اقتبًعاؼظ

هی ًهبى ًتبیح ُوچٌیي ُكتٌع. هسؽّم کٌع تُویي ؼا آًِب ظؼقالهت قبکي کْظکبى َّؼیت ظُع

فبيلَ کوتؽاؾنِؽؼّقتبُبیظّؼاؾنِؽثَهؽاتتّضینتؽاؾکْظکبًیاقتکَظؼؼّقتبُبییثب

هی ِؽذؾًعگی ایدبظ ثَ تجؼیًٍیبؾ ایي ؼفغ ؼاقتبی ظؼ کٌٌع. قبؾًعٍ ظؼُبیی اهکبًبت ایدبظ ثؽای

نْظ.اگؽچَپژُّهگؽظؼؼّقتبُبیهْؼظهطبلؼَثَاقتثٌبیکْظکبىؼّقتبُبیظّؼاؾنِؽازكبـهی

هؼلْلثبتؽکّیبهسؽّهیتکْظکبىاؾتسًیلهْاخًَهعٍاقت،اهبیکیاؾهكبئلهِنّهؼُالتی

آىهْاخٌِعػعمزُْؼآًِب ثب ثَکَکْظکبىظؼثكیبؼیؼّقتبُب ظؼچؽضَتسًیلّثیكْاظیاقت.

ِْؼهثبلگؿاؼنبتؼّؾًبهِِبّؼقبًِِبزبکیاؾآىاقتکَثیهتؽیيتؽکتسًیلظؼثیيکْظکبىؼا

اقتبىقیكتبىّثلْچكتبىتدؽثَهیکٌعکَکْظکبىثكیبؼیثبهؼُلثیكْاظیّخْظظاؼًع.اگؽچَظؼ

ْؾلّپؽّؼلؼایگبىؼاثؽایُوَهلتتبپبیبىلبًْىاقبقی"ظّلتهْظفاقتّقبیلآه30ايل

ظّؼٍهتْقطَفؽاُنقبؾظّّقبیلتسًیالتػبلیؼاتبقؽزعضْظکفبییکهْؼثَِْؼؼایگبىگكتؽل

کْظکبىهسؽّمؼّقتبییتسًیلؼایگبىًیكتّ ّالؼیتایياقتکَثؽایکْظکبىثَّیژٍ ظُع"اهب

ا ثؽایپیگیؽیػلتایي ثؽایکْظکبىّلتًعاؼظ.هتْلیضبيیُن ُن لبًْى گْیی ًعاؼظ، هؽّخْظ

کٌٌعثَظلیلکوجْظاهکبًبتّػعمظقتؽقیثَضعهبتکْظکبًیکَظؼؼّقتبُبیظّؼاؾنِؽؾًعگیهی

ظؼهسؽّهیتآهْؾنی،ثِعانتی،تفؽیسی،فُبییّاهٌیتیُكتٌع.ایيکْظکبىاؾکوتؽیياهکبًبتثؽای

ُبیؼّقتبییثَظُعظؼُیچیکاؾِؽذایويهسؽّهٌع.ًتبیحپژُّمًهبىهیؼنعظؼهسیطیقبلنّ

ُبیُبظیؼّقتبییًیبؾُبیکْظکبىّزمْقآًِبگٌدبًعًٍهعٍاقت.ظؼِؽذُبظیؼّقتبییّیژٍِؽذ

ِؽذ تٌِب انبؼًٍَ گًَْ ُیچ ِؽذ ایي هفبظ ظؼ ثلکَ ًعاؼظ، ّخْظ ثَُبیػوؽاًیهٌبقتکْظکبى ای

ُبًگؽظیعٍاقت.قبؾهبىآهْؾلّپؽّؼلکهْؼًیؿظؼخِتثِجْظىّههبؼکتآًِبظؼِؽذکْظکب
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ُبیضالقتعؼیف،تؼلیننیٍْتعّیيکتتظؼقیّچَظؼؾهیٌَآهْؾلکْظکبىؼّقتبییچَظؼؾهیٌَ

خهٌْاؼٍ ثؽگؿاؼی ّ ظؼقی کتت لبلت ظؼ کْظکبى آهْؾلزمْق ّ هعاؼـؼّقتبیی یبهؼلوبى ّ ُب

ُبییثبایيهَْْعفؼبلیتًعانتَاقت.ُچٌیيآهْؾلّپؽّؼلکهْؼظؼاًؼطبفًّْآّؼیِبیُوبیم

آهْؾنینبیكتَ یکقیكتن اقتّّخْظ ًعانتَ ؼا َّْاثّآهْؾنیتْاًبییالؾم ظؼؼّنِب الؾم،

 ثؽایپؽّؼلکْظکبىقبؾًعٍّضالقازكبـهیهْظ.

هطبلؼَاؾظًیبیکْظکیفبيلَگؽفتَّاؾضاللیتکویظؼتسلیلثكیبؼیاؾکْظکبىظؼؼّقتبُبیهْؼظ

هكبئلهؽثِْثَضْظ،کهیعىًمبنی،فِنهكبئلکْظکبًَّیبزتیثبؾیثؽضْؼظاؼًع.ایيؼًّعتبخبیی

چیؿیػدیتتًْؼپیمهی ثؽایضْظ زتیثبؾیکؽظىؼا هطبلؼَ تؼعاظیاؾظضتؽاىهْؼظ کَ ؼّظ

فؽٌُهی ؾیؽا هیکٌٌع. تجؼیٍخٌكی ًْػی ثَ آًِب، قکًْت هْؼظ ؼّقتبی ظؼ ػعمگزبکن پؽظاؾظ.

ُباؾاقتبًعاؼظُبیالؾمثؽضْؼظاؼًجبنٌعؼقیعگیثََّؼیتؼّقتبهِعُبًیؿثبػثنعٍاقتایيهکبى

ّاغلتِجكايْلهًْةؼّقتبهِعقبضتًَهعٍاًع.اؾآًدبکَِؽذؼّقتبهِع،ظؼؼّقتبُبیایؽاىثب

(ثَاخؽاظؼآهعٍاقت،ػعمّخْظ1382:3بؼًوبظػعالتثؽایکْظکبىؼّقتبیی)تْکلیّهْقْی،نؼ

کهع.تْخَؼّقتبهِعّیبؼّقتبهِعُبییثعّىاقتبًعاؼظُبیالؾمًْػیتٌبلٍؼاظؼغُيثَتًْیؽهی

ُبیفؽٌُگی،ػوؽاًی،ثَکْظکبىؼّقتبییّثِجْظکیفیتؾًعگیآًبىظؼتوبماثؼبظهكتلؿمتعّیيقیبقت

ًظؽظؼَّؼیتؾًعگیآًبى کْظکبىؼّقتبییّتدعیع ثَ اؾایيؼّتْخَ ثِعانتیاقت. آهْؾنیّ

اهؽیهِنّلبثلتبهلاقت.ػالٍّثؽتوبمهكبئلیکَغکؽنعثبیعثَایيًکتًَیؿتْخَظانتکَیکیاؾ

ًیؽّیاًكبًیّثؽًبهَؼیؿیکبؼاهعثؽایهؼُالتِؽزِبیتْقؼَؼّقتبییظؼایؽاىػعمتْخَثَ

ّ کهبّؼؾی تْقؼَ ػوؽاًی، تْقؼَ پیمثؽ ثیماؾ ایؽاى ظؼ ؼّقتبیی تْقؼَ ِؽزِبی اقت. آًِب

نیُِْبیآثیبؼیّ...تبکیعظاؼًعظؼزبلیکَظؼکٌبؼایيهِنتْخَثًَیؽّیاًكبًیقبکيظؼؼّقتبُبثَ

اؾاُنهْاؼظّؼاُیثؽایایدبظتْقؼَپبیعاؼاقت.اؾآًدبکَّیژٍکْظکبىّثؽًبهِؽیؿیِبیهٌكدن

کْظکبىاهؽّؾ،خبهؼَفؽظایؼّقتبؼاهیكبؾًعتْخَثَکیفیتؾًعگیآًبىًَتٌِبافؽاظیقبلنّقبؾًعٍ

ؼاثَّخْظهیآّؼظ،ثلکَاؾُؿیٌِِبیٌُگفتآیٌعٍثؽایاؾثیيثؽظىآقیجِبیهْخْظظؼثیيقؽهبیِِبی

بًیهیکبُع.کْظکبًیکَاهؽّؾهْؼظثیتْخِیّهسؽّهیتاؾتسًیل،ًجْظاهکبًبتیثؽاثؽثبکْظکبىاًك

نِؽی،ًجْظثبؾیّتفؽیرّهسیطیاهيّنبظُكتٌع،کكبًیُكتٌعکَظؼآیٌعٍثطهیاؾایيکهْؼثَ

 یهیٌوبیع.آًِبقپؽظٍضْاُعنعثٌبثؽایيثؽایکبقتياؾهؼُالتآتیتْخَثَآًِبَؽّؼ

 پیهٌِبظات:
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ظؼؼاقتبیایدبظؼّقتبیظّقتعاؼکْظکّاؾثیيثؽظىههکالتکًٌْیکْظکبىؼّقتبییهْاؼظؾیؽ

 گؽظظ.پیهٌِبظهی

 قالهتّثِعانتکْظکبى: -1

ثیوبؼی هیؿاى کَ آًدب هیاؾ ثبال کْظکبى هیبى پیهگیؽیظؼ ثَُبیلبثل چکبةقالهتکْظکبى ثبنع،

قٌیقجتهی2يْؼتقبلی همبِغ توبم ظؼ ؼنعثبؼ اضتالل اؾ ّ کٌع کبُمپیعا آهبؼ ایي کَ نْظ

 کْظکبىخلْگیؽینْظ.

تْاىگیؽًعهیُبؼافؽاهیُبّظّقتبىضْظثیهتؽ،آهْؾٍُوچٌیياؾآًدبکَکْظکبىاغلتاؾُوکالقی

قبیؽظا پلیثیيهؼلوبىّهكئْلیيثِعانتیثب ًمآهْؾاىلؽاؼظاظّاِالػبتظاًمآهْؾاىکلیعیؼا

اؾ خلْگیؽی ّ آهْؾلثِعانت کَ يْؼت ایي ثَ ظاظ. اًتمبل آًبى ثَ خػاثتؽی نکل ثَ ؼا ثِعانتی

 ُبیّاگیؽظاؼتْقّضْظظاًمآهْؾاىاًتمبلیبثع.ثیوبؼی

ؽظظقپفایثؽگؿاؼگثؽایایيکبؼالؾماقتُؽهبٍظاًمآهْؾاىکلیعیاًتطبةنعٍّثبهؼلوبىخلكَ

ثمیَ کلیعیثَ ظاًماهْؾاى خلكبتایي ایي ثسثظؼ هَْْػبتهْؼظ آهْؾلظٌُع. یظاًمآهْؾاى

آهْؾلنٌبضتثیوبؼی ّ ثیوبؼیایعؾ اؾ آگبُی آهْؾلثِعانت، آًِب، خلْگیؽیاؾ ّ ُبیّاگیؽظاؼ

كبتاضتًبوظاظٍتْاًعثَایيخلُبیضبيیهینْظ.قبػبتضبوّهکبىُبیاّلیَؼانبهلهیکوک

 نْظ.

ضبًْاظٍ قالهتکْظکبى ّ ثِعانتی نؽایّ ثِجْظ ؼاقتبی هیظؼ ایفب هِن ًمهی ًیؿ کٌٌع.ُبیؼّقتبیی

هیبىضبًْاظٍ قؽّیفثِعانتَؼیفظؼ ّخْظ ػعم نبهل: هطبلؼَ ُبیثِعانتیُبیؼّقتبُبیهْؼظ

ثبنع.یطتيکْظُبیزیْاًیظؼهؼبثؽهیهٌبقت،ػعمّخْظآگبُیاؾثِعانت،ًگِعاؼیظامظؼضبًَّؼ

ثِعانتظؼضبًْاظٍ اگؽهكئْلیيضبًَ یب ّ هعلثِعانتیضْةظقتؽقیًعاؼًع ُبیؼّقتبییاغلتثَ

 نًْع.ُبهْاخَهیکٌٌعثبکنتْخِیضبًْاظٍخِتثِجْظنؽایّالعاهبتیهی

هْخْظثبَّؼیتهطلْةضْاُعیَّؼیتّخْظیکهعلثِعانتیضْةثبػثایدبظآگبُیّهمبیكَ

ثِعانتی"ظؼؼّقتبُبّیژگی ایدبظیکهعل"ضبًْاظٍ آگبُی،ؼّلهٌبقت،نع. ُبیهتؼعظیُوچْى:

 گیؽظ.ایاؾالعاهبتآهْؾنیؼاظؼثؽهیُبّاهکبًبتّهدوْػَتوؽیيّثِجْظؾیؽقبضت

 قتهْاؼظؾیؽاخؽاگؽظظ:ثؽایثِجْظَّؼیتثِعانتّقالهتکْظکبىؼّقتبیینبیكتَا

 ثبؼظؼقبل.2اِویٌبىاؾاًدبمچکبةکْظکبى-

 ُبیچکبةکْظکبى.ُبیثِعانتیثَهكئْلیيّتبهیيهبلیُؿیٌَآهْؾلؼفتبؼثبکْظکبىظؼؾهیٌَ-
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 ُبیقالهتکْظکبىّتعاّمآًِب.اِویٌبىاؾّخْظًظبؼتثؽِؽذ-

کیکْظکبىثَّقیلَثیوَّتهکیليٌعّقهطًْوکْظکبىظؼُبیپؿناِویٌبىاؾپؽظاضتُؿیٌَ-

ؼّقتبُبکَاؾِؽیكهکوِبیکناهبهعاّمّههبؼکتؼّقتبییثؽایتْقؼَقالهتکْظکبىالعامضْاُع

 کؽظ.

 ُوکبؼیهعیؽاىّهؼلوبىهعاؼـثؽایاًتطبةظاًمآهْؾاىکلیعیِؽذآهْؾلثِعانتی.-

 ُبیآهْؾلثِعانتیثَکْظکبى.تبهیيهبلیثؽایُؿیٌَ-

ُبیؼّقتبییتْقّهكئْلضبًَاِویٌبىاؾهًؽفغػاُبیهغػیّهیؿاىایيغػاُبظؼثیيضبًْاظٍ-

 ثِعانتخِتخلْگیؽیاؾاضتاللؼنعکْظکبى.

 ُوکبؼیهكئْلیيخِتایدبظهعل"ضبًْاظٍثِعانتی"ظؼؼّقتبُب.-

 ُبیؼّقتبیی.هٌبقتظؼهعاؼـّضبًَُبیثِعانتیًظبؼتثؽقبضتقؽّیف-

 ُبّاِالعؼقبًیّآهْؾلخِتاقتفبظٍاؾآًِب.ًًتاهکبًبتثِعانتیالؾمظؼهعاؼـّضبًَ-

ُبیاّلیَّظاؼُّبیهْؼظزُْؼهؽتتّهٌبقتپؿنکقیبؼظؼؼّقتبُبّتدِیؿؼّقتبُبثَکوک-

 ًیبؾ.

 ظؼهعاؼـ.ُبیثِعانتیهْخْظثِجْظکیفیتقؽّیف-

 آهْؾلکْظکبى:-2

 ثبنعثَنؽذؾیؽاقت:هْاؼظیکَخِتثِجْظکیفیتهسیّآهْؾنیکْظکبىنبیكتَاخؽاهی

 ُبیظّقتعاؼکْظکظؼهعاؼـّؼّقتبُب.ایدبظکتبثطبًَ-

کتبثطبًَاظاؼٍ - ظؼی ثْهی افؽاظ اؾ آهْؾلیکی یب ّ ظیعٍ آهْؾل یککتبثعاؼ تْقّ ؼّقتبیی ُبی

 ؾهیٌِیکتبثعاؼیّثَِْؼتوبمّلت.

 آهْؾلکتبثعاؼیثَکْظکبىّههبؼکتکْظکبىظؼاظاؼُیکتبثطبًِیؼّقتب. -

کتبثطبًَ - کتبةایدبظ ثب هٌبقت فُبیی ظؼ هعؼقَ کْظکبىُبی ُوکبؼی ثب کَ کْظکبى ثؽای هفیع ُبیی

 ًگِعاؼینْظ.

ؼعاظُبیآًِبخِتخلْگیؽیاؾاًسؽافبتّقبلثؽایپؽّؼلاقت17تب14تْخَثًَیبؾُبیکْظکبى -

 تؽثیتافؽاظیقبؾًعٍ.

 قبل.17تب14آهْؾلهِبؼتِبیؾًعگیثَکْظکبى -

 ُبیاقتبًعاؼظظانتَثبنٌع.ُبثبیعهسیطیآؼام،ثبؼًگآهیؿیؾیجبّهیؿًّیوکتکتبثطبًَ -
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ییآؼام،ظّؼاؾاقتؽـ،ؼّنيُبیهعاؼـثبیعثؽایظاًمآهْؾاىهٌبقتثْظٍّفُبظکْؼاقیْىکالـ -

ّثبتؿئیٌبتهٌبقتکْظکبىثبنعتبظاًمآهْؾاىزفهبلکیتثؽکالـؼاظانتَّػهكثَیبظگیؽیظؼ

 آًبىافؿایمیبثع.

 ُبثَکْظکبىهسْلنْظتبثعیٌْقیلَزفههبؼکتآًبىافؿایمیبثع.ثطهیاؾظکْؼاقیْىکالـ -

 یّثبالثؽظىکیفیتآهْؾلکْظکبىتْقّهؼلوبى.ُبیخعیعیبظگیؽاقتفبظٍاؾؼّل -

 تؽغیتهؼلوبىثَآهْؾلضاللبًَّایدبظاًگیؿٍثیيآًبىثؽایتعؼیفظؼؼّقتبُب. -

 ُبیظؼقیتْقّقبؾهبىآهْؾلّپؽّؼل.آهْؾلزمْقکْظکبىثَضْظآًِبظؼلبلتکتبة -

 پطمآًِباؾتلْیؿیْى.ُبیآهْؾنیثبهَْْعزمْقکْظکبىُّبّکبتْىقبضتفیلن -

 ُبیقبؾًعٍ.ًظبؼتثؽظاًمآهْؾاىثؼعاؾقبػبتهعؼقَّتبکیعثؽاًدبمفؼبلیت -

 ُبیآهْؾنیثؽایکْظکبىثَّیژٍکْظکبىظضتؽ.فؽاُنکؽظىکالـ -

 ُبیؼّقتبیی.آهْؾلزمْقکْظکبىثَضبًْاظٍ -

ُبیآهْؾلکْظکبىّآهْؾلثَضبًْاظٍُبیؼّقتبییثبهعاؼـظؼخِتثِجْظکیفیتُوؽاُیضبًْاظٍ -

 ؼّقتبیی.

 ُبیفْقثؽًبهَثؽایظاًمآهْؾاى.قبؾهبًعُیفؼبلیت -

 قبضتفُبُبیآهْؾنیثؽایکْظکبى. -

ثبؾیّتؼبهالتاختوبػیایدبظتكِیالتثؽایکْظکبىهؼلْلخكویّغٌُیکَاؾچؽضَ - یآهْؾل،

 اًعّتْخَثًَیبؾُبیآًبى.ضبؼجنعٍ

یکْظکًّْخْاى"ظؼؼّقتبکَضْظکْظکبىُبییتستػٌْاى"ضبًَوثْظخَخِتایدبظهکبىاضتًب -

 ظؼآىههبؼکتظاؼًع.

 ُب.تؽّیحفؽٌُگکتبةّکتبةضْاًیتْقّهؼلوبىّضبًْاظٍ -

 تفؽیرّؼفبٍکْظکبى:-3

هْاؼظؾیؽنبیكتَاخؽاثؽایخلْگیؽیاؾگػؼاىّلتکْظکبىثَثطبلتّپؽّؼلاقتؼعاظُبیآًبى،

 ثبنٌع:هی

 ُبیتفؽیسیٌُّؽیثؽایکْظکبىثبههبؼکتضْظآًبى.تعاؼکفؼبلیت -

 ُبیّؼؾنیّآهْؾنیهثلکالـؾثبىاًگلیكیّکبهپیْتؽ.ایدبظکالـ -

 قبضتفُبُبیثبؾیاقتبًعاؼظهثلؾهیيفْتجبل. -
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پبؼک - فُبیقجؿّّقبیلّؼؾنیّفکؽیایدبظ کَهْختپؽّؼلضاللیتُّبیضالقثب

 نْظ.تمْیتزفکٌدکبّیکْظکبىهی

تؼییيیکؼّؾظؼهبٍثؽایکْظکبىتْقّظُیبؼّنٌیعىههکالتًّیبؾُبیتفؽیسی،ؼفبُی -

 کْظکبى.

 آقفبلتهؼبثؽخِتقِْلتؼفتّآهعّایدبظآقبیمکْظکبى. -

ضبًَ - ثطمایدبظ ثَ کَ ؼّقتبُب فؽٌُگظؼ ُبی هطتلفی تؽّیحُبی تئبتؽ، ثؽگؿاؼی ُوچْى

آهْؾلهِبؼت ّ آهْؾلّالعیي ظؼفؽٌُگهسلی، ؼّقتبیی ظضتؽاى ثَ اختوبػی ّ ُبیفٌی

هیخِتتؼبهالتقبؾًعٍ آگبُیّالعیياؾیآًبىتمكین هٌجؼیثؽایکكتاِالػبتّ ّ گؽظظ

 اهْؼکْظکبىاقت.

 ُبیثبؾیهتفبّتثؽاقبـخٌكیتکْظکبى.اضتًبوؾهیي -

 قبل.17تب15ضتًبوفُبُبییثؽایظّچؽضَقْاؼیّهْتْؼقْاؼیکْظکبىظؼقٌیيا -

 ُبیُبظیؼّقتبییثَکْظکبىّایدبظتكِیالتثؽایآًبى.اضتًبوثطهیاؾِؽذ -

 هؽالجتّزفبظتاؾکْظکبى: -4

يثَظلیلنؽایّقطتؾًعگیّفمؽؼیكککْظکبىؼاظؼثؽاثؽکبؼافؿایمظاظٍاقت.ایياهؽُوچٌی

ثبنعافؿایمیبفتَاقت.ظؼایيُبیاِالػبتیهیفمعاىآگبُیاؾزمْقّلْاًیيکًَبنیاؾهسعّظیت

هسعّظیت ّ هكبئل ثؽاثؽکبؼّ زوبیتاؾکْظکبىظؼ ثیهتؽهْلؼیت، ثبیع ُبیفؽٌُگیثؽایکْظکبى

کْظکب کویثَ تْخَ ثؿؼگكبلظؼؼّقتبُب افؽاظ لؽاؼگیؽظ. تْخَ ظؼایيهْؼظ ىّزمْقآًبىظاؼًع.

هی آًِب اؾ هؽالجت ّ کْظکبى زمْق تؽّیح ثؽای فؽٌُگقبؾی ّؾهیٌَ هسبفظتی العام ًْػی تْاًع

 پیهگیؽاًَظؼخِتثِجْظؾًعگیآًبىثبنع.

 گیؽًع.ُؽچًَؽشثبقْاظیّآگبُیؼّقتبئیبىثبالتؽثبنعکْظکبىکوتؽظؼهؼؽٌآقیتلؽاؼهی

 ظیخِتزفبظتاؾکْظکبىثَنؽذؾیؽاقت:ًوِیعاتپیهٌِب

 لغْتٌجیَثعًیظؼهعاؼـاؾِؽیكآهْؾلثَهؼلوبىّهعیؽاى. -

آگبُیاؾزمْقکْظکبىظؼثیيؼّقتبئیبىثَػٌْاىیکچِبؼچْةکلیثبتبکیعثؽزكهسبفظت -

 اؾکْظکبىّآهْؾلثَثؿؼگكبالى.

 توبمهمبِغتسًیلی.ّخْظههبّؼّؼّاًهٌبـظؼهعاؼـؼّقتبییّظؼ -

 َؽّؼتهؽالجتّالعیياؾکْظکبىظؼهكیؽػجْؼّهؽّؼثَهعؼقَ. -
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َؽّؼتایدبظفُبییاهيثؽایثبؾیکْظکبىّظّؼکؽظىاًِباؾفُبُبیپؽضطؽهثلثبؾی -

 ُبیهطًْوکهبّؼؾی.ظؼکٌبؼؼّظضبًَیبنٌبظؼاقتطؽ

یُبّتاللثؽایاقتفبظٍؼیتهبلیضبًْاظٍظّؼکؽظىکْظکبىاؾفُبیکبؼاؾِؽیكثِجْظَّ -

 هفیعکْظکبىاؾّلتضْظ.

ثبؼظؼهبٍّآهْؾلهَْْػبتیهثل:کبؼ1ُبیآهْؾنیثؽایّالعیيزعاللؼاٍاًعاؾیکبگبٍ -

کْظکبى،هؽالجتاؾکْظکبى،تٌجیَثعًی،تْخَثًَیبؾُبیؼّزیکْظکبى،ایدبظهسیطیاهيّ

ُبیظضتؽاىؼّقتبییثؽایایدبظتؼبهالتّّاؾثیيثؽظىهسعّظیتضالقثؽایؼنعکْظکبى

 ُبیآًبى.پؽّؼلاقتؼعاظ

 ههبؼکتکْظکبى: -5

ُبیقٌتیؼااخؽاییکؽظىههبؼکتکْظکبىظؼاهْؼؼّقتبییتبزعّظیظنْاؼاقتؾیؽاگبُیاؼؾل

َفؽؾتعّّالعیيّیبزُْؼفؼبلتْاىثَؼاثطکٌع.اؾخولَهیثؽظّیبثبآىهطبلفتهیؾیؽقْالهی

کٌع،کَایيضْظظضتؽاىظؼهسیّؼّقتبانبؼٍکؽظ.ػعمههبؼکتکْظکبىثبًْػیتجؼیٍؼاثطَپیعاهی

 ثَؼقویتًهٌبضتيکْظکبىظؼیکهسیّاختوبػیاقت.

هَْْػبتتْاىثَههبؼکتکْظکبىثَػٌْاىیکهتعایعٍآلًگؽیكت.ههبؼکتظؼتوبماؾایيؼّهی

فؼبلیت کتبثطبًَّ هعیؽیت ظؼ اقت، نعٍ ّاؼظ کْظک ظّقتعاؼ ِؽذ کالـُبی ظکْؼاقیْى ُبیُب،

 ُبیتبثكتبًیّ...هعاؼـ،قبهبًعُیفؼبلیت

 ُبیضبيیثَاخؽاظؼآیعکَنبهل:تْاًعاؾِؽیكفؼبلیتههبؼکتهی

 ُبیؼّقتبیی.ههبؼکتکْظکبىظؼاًدبمِؽذ -

ثؽآىچَکْظ - ظؼثؽًبهَتبکیع کبىهیگْیٌع،ظؼاًدبماهْؼّایدبظؾهیٌِِبیههبؼکتآىُب

 ؼیؿیثَػٌْاىهِنتؽیيگؽٍّاختوبػیظؼگیؽثبهكئلَ.

 ُبیظاًمآهْؾیثؽایُوکبؼیثبظُیبؼ.تهکیلکویتَ -

 ُبثَکْظکبى.ّاگػاؼیهكئْلیتتویؿًگِعانتيّهسبفظتاؾگلّگیبٍظؼپبؼک -

کَهْختؼنعنطًیتیّاقتماللیتّاگػاؼیهكئْل - آًِب، ُبیهٌبقتّظؼضْؼکْظکبىثَ

 کْظکبىگؽظظ.

 قالهتؼّاًیکْظکبى: -6
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کٌٌعکَزمْقآًِبؼػبیتنْظّکْظکبىثَػٌْاىیکاًكبىؾهبًیازكبـاؼؾلّاػتوبظثًَففهی

 گؽظظ:يؼّپیهٌِبظهیکٌعاؾایؼػبیتایيزمْق،قالهتؼّاًیآًِبؼاظؼخبهؼَتُویيهی

 ّالعیيثبتْخَضْظّتبهیيًیبؾُبیػبِفیکْظکبىثَآًِباػتوبظثًَففّازكبـاهٌیتظٌُع. -

 ُبیؼّاًیّػعماهٌیتکْظکبى.تْخَثَهسیّؾًعگیکْظکّقؼیظؼکبلتٌم -

 کبُمزفًبظیعٍگؽفتَنعىکْظکبىاؾقْیّالعیيّخبهؼَ. -

 ُبینبظ،ثؽلؽاؼیهسیطیآؼامّظلٌهیيظؼهعؼقَّضبًَثؽایکْظکبى.ؿیاقتفبظٍاؾؼًگآهی -

 پؽُیؿاؾههبخؽٍظؼهسیّضبًْاظٍ. -

 ُبیکْظکبىّازتؽامثَظًیبیآًِب.تْخَثَضْاقتَ -

 فؽایٌعپیهٌِبظیاخؽایِؽذ"ؼّقتبیظّقتعاؼکْظک"ظؼایؽاى:

 کْظک ظّقتعاؼ ؼّقتبی ِؽذ اخؽای خِت ثطم ایي کْظکبىظؼ ؾًعگی نؽایّ ثِجْظ ّ ایؽاى ظؼ

 ؼّقتبییهْاؼظیثَيْؼتپیهٌِبظاتاخؽاییِؽذاؼائَهیهْظ.

اخؽایِؽزِبیؼّقتبیظّقتعاؼکْظکظؼایؽاىهكتلؿمثؽًبهِؽیؿیّقیبقتگػاؼیظؼایيزْؾٍّ

پژُّهگؽهؼتمعُوکبؼیکلیَقبؾهبًِبیظّلتیّهؽظمًِبظاقت.اؾایيؼِّجكهطبلؼبتاًدبمنعٍ

اقت،ظؼاخؽایایيِؽذکًَْػیِؽذتْقؼِبیظؼؼّقتبُبیایؽاىهسكْةهیهْظ،ثؽًبهِؽیؿیاؾ

ثبالّاخؽااؾپبییيهٌبقتهیجبنع.ثَایييْؼتکَ:قبؾهبًِبیهتْلیاهْؼؼّقتبییکَاُنآًِبظؼ

ؽزِبیتْقؼِیًیؽّیاًكبًی"ّایيؼاثطَقبؾهبىظُیبؼیِبیکهْؼاقت،ثطهیثبػٌْاى"اخؽایِ

ثَّیژٍکْظکبىؼاؼاُبًعاؾیکؽظٍّخِتاخؽایِؽزِبیظّقتعاؼکْظکظؼؼّقتبُبثَثؽًبهِؽیؿی

ظؼؾهیٌِِبیاخؽاییّهٌبثغهبلیثؽایاخؽایِؽزِبثپؽظاؾظ.ؼاُبًعاؾیکبؼگبُِبّتٌظینثؽًبهِِبیی

 خِتاثالؽثَاقتبًِبَؽّؼیهیٌوبیع.

ِبظهیهْظاخؽایِؽذؼّقتبیظّقتعاؼکْظکظؼقطراقتبىّنِؽقتبًِبپیگیؽینْظًّظبؼتپیهٌ

ثؽایيِؽزِبتْقّتیویاؾُؽاقتبىّخْظظانتَثبنع.ظؼایيثیيؼاُبًعاؾیقبؾهبًِبیهؽظمًِبظظؼ

هْقكبتهْخْظکوکیّهتطًًیياهْؼکْظکبىظؼ قطراقتبىُّوچٌیياقتفبظٍاؾتدؽثیبتاؼؾًعٍ

 لبثلتْخَضْاُعثْظ.

قبؾهبًِبی هتطًًیي تالل ًیؿ کْظکبى ؾًعگی َّؼیت اؼؾیبثی ّ ؼّقتبیی هسیّ ظؼ ًیبؾقٌدی

هؽثَِْظؼُؽاقتبىؼاهیطلجعتبهتطًًیيثبظؼکیػویكاؾَّؼیتکْظکبىؼّقتبییًّیبؾُبی

 ظکثپؽظاؾًع.آًبىثَتعّیيثؽًبهِِبّاخؽایِؽزِبیظّقتعاؼکْ
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لْاًیي ّخْظ ظاؼظ زتیظّلتیّخْظ ّ ًِبظ ثؽایقبؾهبًِبیهؽظم ػلتهسعّظیتِبییکَ اؾِؽفیثَ

ّ کْظکبى ثَ خِتتْخَ کؽظىضبًْاظُِبیآًِب هلؿم ثؽایکْظکبىؼّقتبییّ الؾهبالخؽا زوبیتیّ

ؼّقتبییًَ ّالعیي الؿاهیاقت. فؽؾًعاًهبى هؽالجتاؾ ّ تبهیيَؽّؼتتسًیل ظؼيعظ ثبیع تٌِب

ًیبؾُبیخكوی،ثلکَثیهتؽثَفکؽتبهیيًیبؾُبیؼّاًیکْظکبىثبنٌعکَایيهَْْعُوتهكئْالىظؼ

ُبیؼّقتبییؼاهیطلجع.ظّلتًیؿثبیعًممهْثؽضْظؼاکَایدبظّتْقؼِیاهکبًبت-آهْؾلثَضبًْاظٍ

کٌعّظؼیبؼیؼقبًعىثَضبًْاظُِبیؼّقتبییکَثَؼفبُی،تفؽیسیّپؽّؼنیاقتظؼؼّقتبُبایفب

ثهتبثع. غبفالًع پؽّؼنیکْظکبىضْظ آهْؾنیّ تبهیيًیبؾُبیخكوی، آگبُیاؾ ًجْظ یب ػلتفمؽّ

کوجْظاهکبًبتظؼؼّقتبُبیکهْؼثًَْػیهسؽّهیتّقؽضْؼظگیهیبًدبهعکَظؼآیٌعُیؼّزی،

تبییاثؽاتقْءضْاُعظانتّثؽایخلْگیؽیاؾایيآقیجِبّخكویّؾًعگیاختوبػیکْظکبىؼّق

هِبخؽتضبًْاظُِبیؼّقتبییثَنِؽکَػوْهبًظؼپیؾًعگیآؼامّاهکبًبتنِؽیهِبخؽتهیکٌٌع،

ثؽًبهِؽیؿیخِتّؼّظاهکبًبتثَؼّقتبُبالؿاهیاقتتباؾایيؼُبّؼظًبآگبُیًّبتْاًیّالعیيّ

 اؾاهکبًبتخجؽاىگؽظظّظؼًتیدَآقیجِبیکوتؽیهتْخًَكلآیٌعٍنْظ.هسؽّهیتؼّقتبُب

ایدبظکبؼگبُِبییهتهکلاؾهتطًًیيظّلتی،قبؾهبًِبیهؽظهیّهسلیظؼقطرهلیّهٌطمِبیّ

ایي پیهجؽظ کْظکبىثَ تفؽیسیضبو آهْؾنیّ اهکبًبتؼفبُی، ثؽًبهِؽیؿیًّظبؼتخِتّؼّظ

ؽظ.ُوچٌیيؼّقتبُبییکَایيِؽذؼااخؽاهیکٌٌعثبیعاؾِؽیكقبؾهبىهؽثَِِْؽذکوکضْاُعک

تدؽثیبت تجبظلاِالػبتّ ثَ یکعیگؽ ثب اؼتجبِ ظؼ کْظک" تستػٌْاى"نجکِیؼّقتبُبیظّقتعاؼ

 ثپؽظاؾًع.

ِبُوچٌیيتبهیيهٌبثغهبلیاؾقْیظّلتّضیؽیيؼاُگهبیثكیبؼیهكبئلّکوکثَپیهجؽظِؽز

 ضْاُعثْظ.

ّ ظُیبؼاى اقتآهْؾلثَ هِن ثكیبؼ کْظک" اخؽایِؽذ"ؼّقتبظّقتعاؼ ظؼ هْاؼظیکَ ظیگؽ اؾ

هكئْلیيضبًِیثِعانتؼّقتبییخِتتْخَثَکْظکبىّتاللثؽایُؽچَتْاًوٌعقبضتيکْظکبىخِت

 ههبؼکتظؼاهْؼهؽثِْثَضْظاقت.

ؼهْظفاقتتبَويتبلیفّکتبثیثبػٌْاىزمْقکْظکبىظؼایيثیيقبؾهبىآهْؾلّپؽّؼلکهْ

یضعهبتّتكِیالتیثَ¬ّگٌدبًعىآىظؼثیيکتتظؼقی،ثَآهْؾليسیرهؼلویيؼّقتبییّاؼائَ

ّههکالتیچْى: هؼلویيؼّقتبییثیماؾپیمثؽکیفیتثبالیتعؼیفهتوؽکؿنًْع تب آًبىثپؽظاؾظ
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هٌطمَ،ظّؼیؼاٍّیبُؿیٌِِبیؾًعگیهبًغتْخَثَکْظکبىؼّقتبییّيؼجبلؼجْؼثْظى،هسؽّهیت

 نیُِْبیًبهٌبقتتعؼیفًهْظ.

ُوچٌیيالؾماقتظؼاخؽایِؽزِبیتْقؼِبیظؼؼّقتبثَّیژٍِؽذُبظیؼّقتبییتْخَّیژٍثَ

 کْظکبىًّیبؾُبیآًبىگؽظظ.

هسؽّهیتؾظ ثَ کْظک" ظّقتعاؼ "ؼّقتبی ِؽذ کَاًدبم هیبًدبهع ًبثؽاثؽیِبیی ثؽظى ثیي اؾ ّ ایی

ػالٍّ تب هیپؽظاؾظ آًِب ثَ کْظکبى ایي زمْق اػطبی ثَ اقتّ ؼّقتبیی کْظکبى ایٌکَ گؽیجبًگیؽ ثؽ

 ؾًعگیهٌبقتثبنبىاًكبًیهبىظانتَثبنٌعاؾُؿیٌِِبّآقیجِبیاختوبػیظؼآیٌعٍخلْگیؽینْظ.

 هٌبثغ:

ظؼثبى .1 ّ هًطفی )اؾکیب، ػلیؽَب، 1382آقتبًَ، تسمیكؼّل(. کبؼثؽظی ًهؽُبی تِؽاى: ،

 کیِبى،چبپاّل.

2. ( قبؼا، 1387ایوبًیبى، اختوبػی(. فُبی ظؼ ازكبـاهٌیتکْظکبى همطغثؽؼقی ًبهَ پبیبى ،

 کبؼنٌبقیاؼنع،ظاًهگبٍالؿُؽا)ـ(.

قلكلَهمبالتثطم،«اىًممالتًبظیکْظکبىظؼخبهؼَؼّقتبییایؽ(.»1360آلبخبًیبى،اکجؽ،) .3

 ،گؿاؼلاّل،نیؽاؾ،ظاًهگبٍنیؽاؾ.ثؽًبهَؼیؿیّخبهؼَنٌبقی

 (.قبیتیًْیكفظؼایؽاى.1370پیبمیًْیكف،) .4

 (.1390تبؼیطچًَّظبمًبهَکبًْىپؽّؼلفکؽیکْظکبىًّْخْاًبى،) .5

 آثبىًْظّیک.(.قبیتقبؾهبىثِؿیكتی،ثیكتًِْن1391تبؼیطچِیقبؾهبىثِؿیكتی،) .6

 (.قبیتثٌیبظکْظک،ثیكتنفؽّؼظیيًْظّظّ.1392تبؼیطچِیهْقكِیثٌیبظکْظک،) .7

آلجؽت،) .8 آلیكْىّخٌکف،کؽیفّپؽّت، 1383خیوؿ، تؽخوَخبهؼِهٌبقیظّؼاىکْظکی(. ،

 ػلیؽَبکؽهبًیّػلیؽَباثؽاُینآثبظی،تِؽاى:ًهؽثبلث،چبپاّل.

 .3،يفسِی87،نوبؼ1351ٍ،هدلِیًگیيضبًِِبیفؽٌُگؼّقتبیی، .9

10. ( ظیْیع، 1387ظؼیکكل، نِؽ(. ًْخْاًبىایدبظ ّ کْظکبى ثب ثِتؽ قؼیعیُبی ًْیع تؽخوَ ،

 ؼَْاًیّهِؽًْلتْکلی،تِؽاى:ًهؽظیجبیَ،چبپاّل.

هسعثَ،) .11 پٌبٍ، یؿظاى زكیي، »1389ؼاغفؽ، نبضى(. کْظکبىهسبقجَ ثیي ظؼ کْظکبى فمؽ ُبی

 .35،قبلًِن،نوبؼٍفًلًبهَػلویپژُّهیؼفبٍاختوبػی،«ییّنِؽیؼّقتب
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12. ( ًیلْفؽ، »1390ؼَْی، خْاهغ(. قبؾی تْاًوٌع ظؼ کْظکبى ههبؼکت هجبًی ّ َؽّؼت

 .133نوبؼ23ٍ،يفسَهبٌُبهَهكکيّهسیّؼّقتب،«ؼّقتبیی

یّکبؼکْظکبى)تدؽثَخبهؼِهٌبقی(.1390ؾتعؼَْی،قیبهکّؼزیویپْؼاًبؼکی،ًبُیع،) .13

 ،تِؽاى:ًهؽلطؽٍ.هؽکؿظّقتعاؼکْظکههتبق(

ثؽؼقیَّؼیتِؽذنِؽظّقتعاؼکْظکّاؼائَؼاُکبؼُبی(.1390قؼیعیؼَْاًی،ًْیع.) .14

 .نِؽظاؼیتِؽاى،هؼبًّتاهْؼاختوبػیفؽٌُگی.هٌبقتاخؽایینعىآى

ؽتسمیمبتّهطبلؼبتآهْؾلؼّقتبییظفت(.هعاؼـّتْقؼَؼّقتبیی،1368قیٌگلتْى،خبى،) .15

 .117،قبلًِن،نوبؼٍخِبظقبؾًعگی

16. ( ثِعانت، ایؽاى،1390نبضًِبی ثِعال قبؾهبى اؾ ًمل ثَ خِبًی ثِعانت قبؾهبى .)

14/12/1391. 

 .4،نوبؼ65ٍ،نوبؼٍهدلِیکبؼّخبهؼَ،«کبؼّکْظک(.»1380ػبثعی،هیٌب،) .17

 ُبظیخلیلی،تِؽاًکًهؽًیچبپپٌدن.،تؽخوَمیكکیفیظؼآهعیثؽتس(.1387فلیک،اٍّّ،) .18

،«الگُْبیِؽازیفُبیقجؿظؼنِؽظّقتعاؼکْظک(.»1388کبهلًیب،زبهعّزمیؽ،قؼیع،) .19

 ،قبلنهن،نوبؼٍظّاؾظٍ.ًهؽیَثبؽًظؽتِؽاى:

 .(1989کٌْاًكیْىزمْقکْظک،هًْةهدوغػوْهیقبؾهبىهللهتسعظؼثیكتنًْاهجؽ) .20

 ،تؽخوَهٌْچِؽيجْؼی،تِؽاى:ًهؽًی،چبپُفعُن.خبهؼَنٌبقی(.1385گیعًؿ،آًتًْی،) .21

22. ( ّزیع، »1391هسوْظی، .)ّ فمؽ ؼًّع ثؽؼقی ثیهتؽ، فمؽ هؼؽٌ ظؼ ؼّقتبیی کْظکبى
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