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 هجبزیهَقعیت اخالقی ٍ تربیتی خبًَادُ در فضبی  
 2سػتٕی ؿیذا ٚ 1ٔشیٓ ثٙبٞبٖ لٕی

 

 چکیدُ

آحبس ٚ تجؼبت ٚ ٌؼتشؽ آٖ ثٝ صٚایبی ٔختّف ص٘ذٌی ثـش  تحٛالت پش ؿتبة دس حٛصٜ فضبی ٔزبصی دس ػلش حبضش،

ضب ٚ ٔمجِٛیت ػٕٛٔی آٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه اثضاس اِٛكَٛ ثٛدٖ أىب٘بت ایٗ فػُٟ. ثٝ د٘جبَ داسدٔختّفی سا ثٝ عٛس آؿىبس یب ضٕٙی 

پیبٔذٞبی ٞب سا ثشای ایزبد فشكت دػتشػی ثٝ آٖ، ٔزبة وشدٜ اػت. ایٗ دس حبِی اػت وٝ وٕه آٔٛصؿی، ثؼیبسی اص خب٘ٛادٜ

ّیٓ ٚ پظٚٞؾ ٚ تأُٔ ٔتِٛیبٖ أش تؼ ،غیش لبثُ تشدیذ اػت ٚ ایٗ ٔؼضُٞبی ٌؼتشدٜ اص ایٗ فضب ثشداسیاخاللی ثٟشٜ٘بٔغّٛة 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ٟ٘بد تشثیتی خب٘ٛادٜ ٘مؾ ٞذف ٔمبِٝ حبضش ثشسػی  .ثیؾ اص پیؾ ضشٚست ثخـیذٜ اػت دس ایٗ صٔیٙٝ تشثیت سا

ثٝ  یدٞدس ؿىُ خب٘ٛادٜ ٘مؾ تشثیتی ٘تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ اػت. ثشای حٛصٜ اخالق ٔزبصیفضبی ٔمبثّٝ ثب تٟذیذٞبی احتٕبِی دس 

ٔحیظ ٚ  فشص٘ذاٖچٙب٘چٝ  آٚسد.یثٝ اسٔغبٖ ٔی حشوت دس فضبی ٔزبصی سا ثشا تیٔلٛ٘ ٗیتشٕبدفشص٘ذاٖ لبثُ اػت یؿبوّٝ اخالل

دس ٚرٛدؿبٖ ٞب اكَٛ اخاللی ٚ پبیجٙذی ٘ؼجت ثٝ آٖٞب ٚ اسصؽ صیؼت اخاللی ٔٙبػجی سا دس فضبی خب٘ٛادٜ تزشثٝ وٙٙذ ٚ

ٞبی اخالق ٚ ٔب٘ٙذ؛ ٚ ثبِؼىغ اٌش پبیٝدس أبٖ ٔی ٞبی ٔخشة احتٕبِی ایٗ فضبای اص آػیتغٛس لبثُ ٔالحظٟٝ٘بدیٙٝ ؿٛد، ث

ثٙبثشایٗ ٔٛلؼیت خٛة اخاللی ٚ  .خٛاٞٙذ ثٛدٞبی رذی ٞبی اخاللی دس خب٘ٛادٜ ػؼت ثبؿذ فشص٘ذاٖ دس ٔؼشم آػیتاسصؽ

 ثبؿذ.فشص٘ذاٖ دس فضبی ٔزبصی ٔی یتتشیٗ ػٛأُ ٔلٛ٘تشثیتی خب٘ٛادٜ یىی اص ٔحٛسی

 

 ٞب، ٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشثیتی، خب٘ٛادٜ، آػیت: فضبی ٔزبصیکلوبت کلیدی

 

 هقدهِ .1

ؿٛد. وٝ اػتفبدٜ اص آٖ، سٚص ثٝ سٚص فشاٌیشتش ٔی اػت« ایٙتش٘ت»تشیٗ ٚػبیُ استجبط رٕؼی دس رٟبٖ أشٚصی یىی اص ٟٔٓ

ـ د ثٝ د٘یبی ٔزبصی داسد. افشامـی تبحیشٌزاس ٘« فضبی ٔزبصی»دٞذ دس ٔیبٖ أىب٘بتی وٝ ایٙتش٘ت دس اختیبس ٔخبعجب٘ؾ لشاس ٔی

تش سٚا٘ی، ارتٕبػی  ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ ٞبیٙذ ٚ دس آٖ فضب ثب چبِؾوٙوٝ ٘ـبت ٌشفتٝ اص  ص٘ذٌی ٚالؼی اػت ـ  ٚسٚد پیذا ٔی

ؿٛ٘ذ. اٌش اص اثؼبد ٔخجت ایٗ فضب ثٍزسیٓ، اثؼبد ٔٙفی ٚ ٔخشة آٖ ثش سٚی فشص٘ذاٖ دس ٞبی تشثیتی ثؼیبسی  ٔٛارٝ ٔیچبِؾ

ی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ،  ثٙیبدیٗ ارتٕبع، ػَّٛ ػبص٘ذٜ  خب٘ٛادٜ پبیٝای ثغش٘ذ دس ارتٕبع أشٚصی تجذیُ ؿذٜ اػت. ٔؼئّٝٞب ثٝ خب٘ٛادٜ

اػتٛاس پیٛ٘ذٞبی ارتٕبػی ٚ   ٞبی ارتٕبػی اػت ٚ ؿبِٛدٜ اسصؽ ٞب، ٞٙزبسٞب ٚ خـت ثٙبی ربٔؼٝ، وبٖ٘ٛ اكّی حفظ ػٙت

آ٘چٝ دس خب٘ٛادٜ اص إٞیت ثشخٛسداس . ف ا٘ؼب٘ی ٚ پشٚسؽ ارتٕبػی اػتشای ثشٚص ٚ ظٟٛس ػٛاعث سٚاثظ خٛیـبٚ٘ذی ٚ وب٘ٛ٘ی

ٞبی خب٘ٛادٜ ٚ فضبی ٔزبصی ثٝ چبِؾ وـب٘ذٖ اسصؽ .ٞبی خب٘ٛادٌی ٚ ارتٕبػی اػت ٞب ثٝ ٚیظٜ اسصؽ اػت، تٛرٝ ثٝ اسصؽ

ارتٕبػی ٔب٘ٙذ ٘یبص ثٝ ٔحجت، ٘یبصٞبی  ثشخی اصٞبی ارتٕبػی ؿجىٝ. تـذیذ وشدٜ اػتؿبٖ ایزبد ؿىبف ثیٗ فشص٘ذاٖ ٚ ٚاِذیٗ

ٔٛلؼیت اخاللی ٚ ثٙبثشایٗ  .ٔؼتمیٕب ٞذف لشاس دادٜ اػت سا ٘یبص ثٝ ٔٛسد تٛرٝ ٚالغ ؿذٖ، پزیشفتٝ ؿذٖ دس ٌشٜٚ ٕٞؼبالٖ

بی ثیٙی وٝ دس د٘یثیٙی ٚ غیش لبثُ پیؾدس ٔٛارٟٝ ثب خغشات لبثُ پیؾ ذای ثبؿذ وٝ فشص٘ذاٖ ثتٛا٘ٙتشثیتی خب٘ٛادٜ ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ

شیٗ آػیت ٕٔىٗ اص ٔـىُ ٕتٔزبصی ٚرٛد داسد خٛد سا ٔلٖٛ ٍ٘بٜ داس٘ذ ٚ حتی اٌش دچبس ٔـىّی ؿذ٘ذ ثتٛا٘ٙذ خٛد سا ثب و

 ذ.سٞب ػبص٘

 

سا تٟذیذ ٔیىٙٙذ وٝ ٔی تٛا٘ذ  خب٘ٛادٜ ٞبٌؼتشؽ سٚاثظ ٘ٛیٗ دس فضبٞبی ٔزبصی ٔخبعشات رذیذ ٚ ٘ٛیٙی ٘ـیض   ثٝ  ثبتٛرٝ

سا ٘ـبٖ دٞذ. ٞذف اكّی ایٗ پظٚٞؾ ٔؼشفی ٚ ؿٙبخت  خٛد  ارتٕبع  ـبٔؼٝ ٚ یب دس الیٝ ٞـبی پٟٙبٖثٝ كٛست آؿىبس دس ٔـتٗ ر
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 فضبی ٔزبصی٘ـؼجت ثـٝ  ٞبخب٘ٛادٜفـضبی ٔزبصی ٚ ؿٙبػبیی ٔیضاٖ احؼبع أٙیت ٚ اػتٕبد  دس  لؼیت اخاللی ٚ تشثیتیٔٛ

ٔـخق ؿٛد. ثشای دػتیبثی   یتی خب٘ٛادٜ دس فضبی ٔزبصیٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشث٘مؾ ػؼی ثش ایٗ اػت وٝ  ٔمبِٝاػت. دس ایٗ 

تٛكیف ٚ ػپغ اػتٙجبط ؿـٙبػی ٚ ثـیبٖ وٛتبٞی اص ادثیبت تحمیك، دادٜ ٞبی پظٚٞؾ اثتذا ٔمبِٝ، پغ اص سٚؽ  اكّی  ٞذف  ـٝث

 .ٌیشی ؿذٜ اػتٔٛضٛع ٘تیزٝ  اص  پبیبٖ  ٘ذ ٚ دساٚ تجییٗ ؿذٜ

 ًظریهببًی  .2

 هفَْم فضبی هجبزی -2-1

 21ا٘ذ. دس آغبص لشٖ یذی اص استجبعبت ٔزبصی ؿىُ ٌشفتٝٞبی رذٌٛ٘ٝ ،ٞبی آٖٔشٚصٜ ثب اختشاع ایٙتش٘ت ٚ تىبُٔ ػشٚیغا

فضبی ٔزبصی ػٙـٛا٘ی ثـشای د٘یـبیی وـٓ  ٚ ٞضاسٜ ػْٛ استجبعبت ایٙتش٘تی )استجبعبت ٔزبصی( ٌؼتشؽ ثی حذ ٚ ٔشصی داسد.

ٞبی رذیـذ استجبعی اػت وـٝ ثـیؾ اص دٚ دٞـٝ ٘یـض اص سٚاد آٖ دس رٟبٖ سػب٘ٝػـبثمٝ ٚ ٘ٛظٟٛس دس ػلش پیذایؾ ٚ ٌؼتشؽ 

روبیی ٚ )ی حبكـُ اص ایـٗ استجـبط ٞـب دا٘ؼت ٞـب ٚ ربٔؼـٌٝزسد. ٔیتٛاٖ فضبی ٔزبصی سا رٟبٖ استجبط ٔتمبثُ سایبٕ٘ٝ٘ی

ا٘ذ تب آ٘زب وٝ ثٝ یىی اص اسوبٖ ٟٔٓ رزة وشدٜػشتبػش رٟبٖ سا ثٝ خٛد  ٔیّیٟٛ٘ب وبسثش ایٙتش٘تی دس فضبایٗ . (1385خغیجی ،

تٛا٘ذ ثشای پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی اعالػبتی، ا٘ؼبٖ ٔی فضبی ٔزبصی دس ا٘ذ. ثب ٚرٛد ایٗاعالع سػب٘ی ٚ استجبعی تجذیُ ؿذٜ

ٕىٗ ثٝ ایٗ ٞذف خجشی، ٞٙشی ٚ... خٛد، فؼبال٘ٝ ثٝ د٘جبَ یبفتٗ ٔزٕٛػٝ ٔتٙٛػی اص افشاد ٚ ٌشٟٚٞب ثبؿذ ٚ دس وٕتشیٗ صٔبٖ ٔ

 (1391)أیذٚاس،ثشػذ

، ٔحُ ٌشدٕٞبیی كذٞب ٔیّیٖٛ وبسثش ایٙتش٘ت اػت وٝ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔشص، صثبٖ، رٙغ ٚ فشًٞٙ، ثٝ تؼبُٔ فضبی ٔزبصی

ا٘ذ. ٔزبصی عشاحی ؿذٜثشای افضایؾ ٚ تمٛیت تؼبٔالت ارتٕبػی دس فضبی فضبی ٔزبصی پشداص٘ذ. دس ٚالغ  ٚ تجبدَ اعالػبت ٔی

وّی اص عشیك اعالػبتی وٝ ثش سٚی پشٚفبیُ افشاد لشاس ٔی ٌیشد ٔب٘ٙذ ػىغ وبسثش، اعالػبت ؿخلی ٚ ػالیك )وٝ ٕٞٝ  ثٝ عٛس

تٛا٘ٙذ پشٚفبیُ ٞبی  ٌشدد. وبسثشاٖ ٔی ایٗ ٞب اعالػبتی سا دس خلٛف ٞٛیت فشد فشاٞٓ ٔی آٚسد( ثشلشاسی استجبط تؼٟیُ ٔی

)ٔؼٕبس ٚ ٕٞىبساٖ، سثشدی ٔختّف ٔب٘ٙذ ایٕیُ ٚ چت ثب یىذیٍش استجبط ثشلشاس وٙٙذدیٍشاٖ سا ثجیٙٙذ ٚ اص عشیك ثش٘بٔٝ ٞبی وب

 سػب٘ٝ ٞبی  دس (1389)1 ٚ وبػتّض  ٚ استجبط ثب ٚاػغٝ سایب٘ٝ، أىبٖ تغییش ؿىُ فـشًٞٙ ٞب سا فشاٞٓ آٚسدٜ (. فضبی ٔزبصی1391

أىب٘بت لبدس ٘ظش اٚ افشاد ثب ایٗ   ٚ ثٝ  ٔیجیٙذ  ٚ ٔـبسوت ٞبیی ٘ٛ ٚ دٔٛوشاتیه ثشای استجبعبترذیذ استجبعی، أىب٘بت ٚ لبثّیت

وـٝ پبیٝ دٔٛوشاتیه ؿذٖ تلٛسٞب ٚ ثبٚسٞب سا ٔیؼبصد)سػِٛی ٚ ٔشادی،   ثـؼبص٘ذ  سا  ٞبی ٔزبصی خٛدخٛاٞٙذ ثٛد وٝ رٟبٖ

تش ٔیتٛاٖ ثٝ ٌؼتشدٜ  ـتٕبػیار  ػـبختبسٞبی  یفضب ثـشا  ػبصٔبٖ  رٟب٘ی ؿذٖ ثٝ ػٙٛاٖ تزذیذ  پیبٔذٞبی  ثب سدیبثی(. 1391

ٞبی اص ػیبػت  ٘بؿی  ق لّٕشٌٚشایی وٝٚ ٔٙبفغ ایٗ رغشافیبی ٘ـٛیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ پیبٔذٞبی ٔٙفی ٘بؿی اص فٛ  ٞب اسصیبثی ٞضیٙٝ

اػت وٝ دس وٙبس   روش  ػـبص اػـت، پشداخت. اِجـتٝ لـبثُٚ ػـش٘ٛؿت  ٘بپزیش  ٕذتبً ارتٙبةٚ ثٝ ٚیظٜ ػ  رٟب٘ی ؿذٖ اػت

آٚسدٜ ، تـأحیشات ٔـٙفی چـٍٕیش ٚیظٌی راتی رٟب٘ی ؿذٖ   فشٍٞٙی ٚ ػیبػی ثٝ ثـبس  اثؼبد  دس  ؿذٖ وٝ  رٟب٘ی  ٔذٞبی ٔخجتپیب

ٔزبصی ػشكٝ رذیذی   فضبی .(1382)ؿِٛت، دس رٟت ایٗ ٌـشایؾ اػـت   یجشاِیِ٘ٛ  ٘جٛدٜ ٚ ػٕذٜ آٟ٘ب ٘بؿی اص ػیبػت ٞبی

ٞب ٚ ٚ ٘یض تٛا٘بیی ؿجیٝ ػبصی فؼبِیت ٞب، فؼبِیت ٘یبصٞب  اص  ایشؽ ٚ ا٘زبْ ثـخؾ ػٕذٜلـبثّیت پزیثشای حیبت ثـشی اػت وـٝ 

 ثخـی دس فـضبی ٚالؼی داسد.   احش  ػبختبسٞبی فضبی ٚالؼی سا اص عشیك

ی ٞبٞب دس خب٘ٛادٜ ثب اػتفبدٜ اص ٘ظشیٝدس ٔجب٘ی پظٚٞؾ ثٝ استجبط ٔفبٞیٓ فضبی ٔزبصی ٚ ٔٛلؼیت اخاللی ٚ ٚرٛد اسصؽ

ؿٛد. دس ایٗ پظٚٞؾ (سػیذٌی ٔی1984(، ٚ ٘ظشیٝ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ٔیٙٛچیٗ)2009خب٘ٛادٜ ٚ ػجه فشص٘ذپشٚسی چبً٘ ٚ چٗ )

 ؿٛد، ثذیٙؼبٖ صٔیٙٝ ثشای ٌشفتٗ ٘تبیذ فشاٞٓ ٌشدیذٜ اػت.ثٝ چٍٍٛ٘ی ٔلٖٛ ٔب٘ذٖ فشص٘ذاٖ دس فضبی ٔزبصی پشداختٝ ٔی

 (2229ّبی فرزًدپرٍری چبًگ ٍ چي )ًظریِ -2-2
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ٝ ثی رٟب٘ی داسد. ثحشاٖ اػتیبد أشٚصٜ ٔؼئّٝ اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ثٝ یىی اص ٔؼبئُ ثضسي رٟب٘ی تجذیُ ؿذٜ ٚ ٌؼتشٜ

ثٝ وٙٙذ. اػتیبد ایٗ ثحشاٖ دػت ٚ پٙزٝ ٘شْ ٔیتشیٗ ؿٛن ٞضاسٜ ػْٛ ٔیجبؿذ وٝ وـٛسٞبی صیبدی ثب  ثضسي ٔزبصی،فضبی 

ٞبی صیبدی سا ٌشفتبس خٛد وشدٜ اػت. خب٘ٛادٜ ٚ ػجه ٟبٖ أشٚص خب٘ٛادٜٞبی راص ٟٕٔتشیٗ چبِؾ فضبی ٔزبصی یىی

فضبی ٔزبصی ساثغٝ ٔؼتمیٕی داسد، خب٘ٛادٜ ٚ ربیٍبٜ آٖ اص دیشثبص ٘مؾ حیبتی دس سؿذ ٚ پیـشفت  ثٝفشص٘ذپشٚسی ٞٓ ثب اػتیبد 

آٚسد  ٙزبس س ا ثشای فشد ثٝ ٚرٛد ٔیی سؿذ ٘بػبِٓ ٚ ٘بثٟ٘بوبسآٔذ ٚ ٘بثؼبٔبٖ صٔیٙٝ ٞبیا٘ذ. دس خب٘ٛادٜآدٔی داؿتٝ

 (1،2001یال٘ـذ)

ٞبی فشص٘ذپشٚسی آفـشیٗ ػٛأـُ خـب٘ٛادٌی، خلٛكبً ػجهارتٕبػی ٔـؤحش دس سفتبسٞـبی ٔــىُ -یىی اص ػٛأُ سٚا٘ی

فمـذاٖ ٞـبی فشص٘ـذپشٚسی ٔجتٙـی ثـش تحٕیـُ ٚ دٞذ ػـجهٞـبی كٛست ٌشفتٝ ٘ـبٖ ٔیعـٛسی وـٝ ٘تـبیذ ثشسػـیثـٝ .اػت

ای اص ٍ٘شؿٟب ػجه فشص٘ذپشٚسی ٔزٕٛػٝ. ٌشددٔٙزش ٔی ٚ رٛا٘بٖ ارجـبس ٚ حٕبیت ثٝ ایزبد ٔـىالت سفتبسی دس ٔیبٖ ٘ٛرٛا٘بٖ

ؿٛد وٝ ٚاِـذیٗ سفتبسٞـبی خـٛد سا ثـب فشص٘ذاٖ دس ثؼـتش آٖ ی ٞیزب٘ی ٔٙزش ٔید فشص٘ذاٖ اػت وٝ ثـٝ ایزـبد رـٛدس ٔٛس

ٔغشح  3ػبصی ثبٔشیٙذٞبی فشص٘ذپشٚسی ػٕذتبً ثـب اػـتفبدٜ اصٔفْٟٛػجه. (2009، 2)چبً٘ ٚ چٗ ٚ تٙظیٓ ٔی وٙٙذ ؿـىُ دادٜ

 :فشص٘ذپشٚسی سا ٔـخق وشدٜ اػت وٝ ػجبستٙذ اص چٟبس ػجه ،دٞیٌیشی ٔیٍشدد. ثبٔشیٙـذ ثش اػبع دٚ ثؼذ تٛلغ ٚ پبػخٚا٘ذاصٜ

دٞی وٕی داس٘ذ، ثش اعبػت ثی چٖٛ پبػخ یٚ ا٘تظبسات صیبد، ِٚ فشص٘ذپشٚسی ٔؼتجذا٘ٝ وٝ دس آٖ ٚاِذیٗ اص فشص٘ذاٖ خٛد تٛلغ

فشص٘ـذپشٚسی ٔمتذسا٘ـٝ وـٝ ، ٘ـذاا٘ذ ٚ ثؼیبس ػختٍیش ٚ ٔٙضجظٚچشای وٛدوبٖ تأویذ داس٘ذ، فبلـذ ٌشٔـی، كٕیٕیت ٚ حٕبیت

ٞــبی ٔٙغمــی ٚ اص ؿــیٜٛا٘ـذ، لـٛا٘یٗ سٚؿـٗ ٚ ٚاضـح داس٘ـذ، دٞٙـذٜدس آٖ ٚاِذیٗ ٞٓ دسخٛاػت وٙٙذٜ ٚ ٞـٓ پبػـخ 

، وٙٙذا٘ــذ ٚ ثــب وــٛدن ٕٞــذِی ٔیوٙٙذ حٕبیــت وٙٙــذٜاػــتذالِی ثــشای ٔتمبػــذ وــشدٖ وٛدوــبٖ اػــتفبدٜ ٔی

ٖ ا٘ــذ دسخٛاػت لـٛا٘یٗ صیـبدی ثـشای فشص٘ذؿـباٍ٘بسا٘ــٝ وــٝ دس آٖ ٚاِــذیٗ ثؼــیبس پبػــخ دٞٙــذٜفشص٘ــذپشٚسی ػــُٟ

فشص٘ذپشٚسی ثذٖٚ تٛرٝ ٚ ٔشالجت وٝ دس آٖ ٚاِذیٗ ٘ٝ پبػخ دٞٙذٜ ٚ ٘ٝ  .وٙٙذ ٚ وٙتشِـی ثـش سفتبسٞبی آ٘بٖ ٘ذاس٘ذٚضـغ ٕ٘ی

فبلـذ ٌشٔـی ٚحٕبیت ٚ كٕیٕیت ا٘ذ ٚ ٘ظبست ٚ وٙتشِی ثـش سفتبسٞـبی  دسخٛاػت وٙٙـذٜ ا٘ـذ، فبلـذ لـٛا٘یٗ ٔــخق ا٘ـذ،

٘مؾ ٚاػغٝ ای یب ٔیب٘زیٍشی ٚاِذیٗ دس اػتیبد ثٝ ػجه ػٝ ػجه ثٝ ػٙٛاٖ  4اص ایٗ . (4،2007وپىٛ)فشص٘ـذاٖ خـٛد ٘ذاس٘ـذ 

ٞبی ٚاِذیٗ ثب ِذیٗ اػت وٝ ثٝ ٔجبحخبت ٚ ٔزبدٌِٝشی ٚااِٚیٗ ػجه ٚاػغٝ. ٔٛسد ثحج لشاس ٌشفتٝ اػت فضبی ٔزبصی

وٙٙذ ٞبیـبٖ وٕه ٔیدس ایٗ ػجه ٚاِذیٗ ثٝ ثچٝ .( 2007، 5پشداصد )فیزٛوب ٚ آػتیٗس ثب ایٙتش٘ت ٔیفشص٘ذا٘ـبٖ دس ٔٛسد وب

ٚاِذیٗ ٔحذٚد وٙٙذٜ یب تؼییٗ » ٞبی ٔزبصی ثبؿٙذ. ػجه دْٚتب ثٝ ػٙٛاٖ وبسثشاٖ یب تٕبؿبٌشاٖ ا٘تمبدی دس اػتفبدٜ اص ؿجىٝ

ای ایٙىٝ چٝ ٚلت، ٞب ٞؼتٙذ. دس ایٗ ػجه ٚاِذیٗ لٛا٘یٗ سٚؿٗ ٚ ٚاضحی سا ثشٞب ثب فٙبٚسیثشای فؼبِیت ثچٝ «وٙٙذٜ حذ ٚ ٔشص

ٞؼتٙذ وٝ ایٗ دػتٝ اص ٚاِذیٗ دس  «ٕٞشاٜ»وٙٙذ. دػتٝ ػْٛ، ٚاِذیٗ ثب ػجه تب چٝ ٔیضاٖ ٔزبص ٞؼتٙذ ا٘زبْ دٞٙذ، ٚضغ ٔی

-أشٚص ثب ٚسٚد ٚػبیُ ٚتىِٙٛٛطی ،(2009چبً٘ ٚ چـٗ، ) ٘ـیٙٙذ ٚ وبسٞب ٚ استجبعبت ٔزبصی آٟ٘ب سا ٔی ثیٙٙٙذوٙبس فشص٘ذاٖ ٔی

ٞبی ٔتٕبدی دس وٙبسیىذیٍش ٔی ٘ـیٙٙذ، ثذٖٚ آ٘ىٝ حشفی ػشكٝ خب٘ٛادٜ ؿبٞذ ایٗ ٞؼتیٓ وٝ ٚاِذیٗ ػبػتٞبی رذیذ ثٝ 

 ثشای ٌفتٗ داؿتٝ ثبؿٙذ. 

 (1984ًظریِ خبًَادُ درهبًی هیٌَچیي)-2-3

، ثشداؿتٝ حشیٛٔ ٞبیدسٔب٘ی ٌبْ ػْٛ اػت وٝ دس صٔیٙٝ خب٘ٛادٜیىی اص ٘ظشیٝ پشداصاٖ ٌشٜٚ  (1373)6ػبِٛادٚس ٔیٙٛچیٗ

خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ػبختبسی ثش پبیٝ تزشثیبت ٚی ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ؿىُ ٌشفتٝ اػت. ایذٜ اكّی خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ػبختبسی ایٗ اػت وٝ 

٘ـب٘ٝ ٔشضی فشد ٍٞٙبٔی وٝ دس ثبفت اٍِٛٞبی تؼبّٔی خب٘ٛادٜ اسصیبثی ؿٛد، ثٟتش لبثُ دسن ٚ ؿٙبخت اػت )تبٔپؼٖٛ ٚ 
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٘ذ. ٚیظٌی ػٕذٜ دسٔبٖ دس ایٗ ٔذَ تأویذ ثش عَٛ تؼبٔالت خب٘ٛادٜ آؿىبس ٔی ؿٛعی اكّی دس اٍِٛٞبی استجب(. 2002، 1سادِف

ایٗ رب ٚ اوٖٙٛ اػت. دسٔبٍ٘شاٖ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ػبختبسی اص دسٖٚ ػیؼتٓ خب٘ٛادٜ دس پی ایزبد تغییش ٚ سؿذ ٚ ثٟجٛد سٚاثظ 

آٚسدٖ اٍِٛٞبی تؼبُٔ خب٘ٛادٜ دس رّؼٝ دسٔبٖ ، یىی اص فٖٙٛ خب٘ٛادٜ ٞؼتٙذ. دس خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ػبختبسی اص عشیك ثٝ ارشا دس 

ػٙبكش ثٙیبدیٗ ایٗ ٔذَ ثٝ عٛس یىپبسچٝ ٚ ٔؼتحىٓ دس  .ٚیظٜ ٚ وٕه ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشد خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی اسائٝ ٔی ؿٛد

ب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ٚ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ػبختبسی ٔؼبكش حفظ ؿذٜ ٚ تذاْٚ پیذا وشدٜ اػت ثب ٚرٛد ایٗ ٞٓ چٖٛ ػبیش صٔیٙٝ ٞبی خ

. (2،2002)ٚایٙی ٚ ٌّذثشي ٞبی ثؼیبسی لشاس ٌشفتٝ اػتحیش پیـشفت ٞبیی دس ٘ظشیٝ ٚ تحمیك اص سؿتٝتبدسٔبٖ وٛدوبٖ، تحت 

صیؼتی ٔٙفشد -اػبػب سٚیىشد ػبختبسی خب٘ٛادٜ ثش ٔجٙبی ایٗ ٔفْٟٛ اػتٛاس اػت وٝ خب٘ٛادٜ چیضی ثیؾ اص پٛیٝ ٞبی سٚا٘ی

ٞبی آ٘بٖ اػت ثب ٞٓ ساثغٝ داس٘ذ. ایٗ آسایٝ ٞب اٌش خب٘ٛادٜ دس لبِت آسایٝ ٞبی خبكی وٝ حبوٓ ثش تجبدَاػضبی آٖ اػت. اػضبی 

چٝ ثٝ ٚضٛح اثشاص یب حتی ؿٙبػبیی ٕ٘ی ؿٛ٘ذ یه وُ یؼٙی یه ػبخت خب٘ٛادٌی سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ. ٔبٞیت ایٗ ػبختبس اص 

 .اػضب ٔتفبٚت اػت٘ظٓ ٚ تشتیجی تجؼیت ٔی وٙذ وٝ ثب ٔبٞیت فشدی یىبیه 

دٜ ٘ظشیٝ ٚ وبسثؼت خب٘ٛا ،1970ٔیٙٛچیٗ دس احش وبس وشدٖ ثب ٕٞىبسا٘ؾ دس وّیٙیه سإٞٙبیی وٛدن فیالدِفیب دس دٞۀ 

وٙذ تب اٍِٛٞبی ٝ خب٘ٛادٜ وٕه ٔیدسٔبٖ ٌش ثب تٕشوض وشدٖ سٚی ػبختبس یب ػبصٔبٖ خب٘ٛادٜ، ث. دسٔب٘ی ػبختبسی سا اكالح وشد

اػضبی   اٚ ٔؼتمذ ثٛد لجُ اص ایٙىٝ ٘ـب٘ٝ ٞبی .ٗ اػضبی خب٘ٛادٜ ثبص ٍ٘شی ٕ٘بییذذیُ وٙذ ٚ دس سٚاثظ ثیوّیـٝ ای خٛد سا تؼ

وبسٞب سا ثیـتش  دس ایٗ سٚیىشد دسٔبٍ٘ش خب٘ٛادٜ سا ثتٛاٖ وبٞؾ داد یب ثشعشف وشد، ثبیذ تغییشات ػبختبسی دس خب٘ٛادٜ سٚی دٞٙذ.

تٛرٝ دسٔبٍ٘ش ثش ایٙزب ٚ  ثبیذ اص ػبختبس ٚ ٔمشسات حبوٓ ثش خب٘ٛادٜ خبف ٔغّغ ؿٛد.دٞذ ٚ دسٔبٍ٘ش فؼبَ اػت دسٔبٍ٘ش ا٘زبْ ٔی

ٔیٙٛچیٗ ثشای خب٘ٛادٜ ٞبیی وٝ ٚلتی ثب یه ٔٛلؼیت تٙؾ صا ٔٛارٝ ٔی ؿٛ٘ذ (. 13811،اوٖٙٛ ٔتٕشوض اػت )پشٚچؼىب ٘ٛسوشاع

ٌیش٘ذ ثش چؼت ٞبی دیٍش سا ٔیرّٛی ثشسػی ؿكدٞٙذ ٚ ٞبی تجبدِی ٚ ٔشصثٙذی ٞبی خٛد سا افضایؾ ٔیا٘ؼغبف ٘بپزیشی اٍِٛ

 .ٌٖٛ( دس ٘ظش ٔی ٌیشدآػیت ؿٙبختی )ثیٕبس

 

 ّب ٍ تْدیدّبی فضبی هجبزی برای اخالق ٍ تربیت اخالقیفرصت -2-4

 ّـبی فـضبی هجبزی فـرصت 2-4-1

شی ثشای دخـیُ وـشدٖ ای ثب تؼبُٔ چـٟشٜ ثـٝ چٟشٜ، فشكت ثیـت ػـٙٛاٖ سػب٘ٝ اػـتٖٛ ٔؼتمذ اػت: فضبی ٔزبصی ثٝ

آٚسد.ٕٞچٙیٗ ٔیّش ٔؼتمذ اػـت :استـجبعبت اِىتشٚ٘یىی ٌفتٍٛ، فشاٞٓ ٔی  دس  شفیٗ تؼبُٔ، تخیُ ٚ آسصٚٞبی ع فشایٙذٞبی تفؼیش

دأٙٝ رذیذی اص چبسچٛة ٞـبی تـؼبُٔ سا ثـب آداة ٚسػٛٔی ٔخلٛف ٚضـغ ٔـی وٙذ وٝ اٌشچٝ آؿـىبسا اص تـؼبٔالت د٘یبی 

ضٛس فیضیىی فمیشتش٘ذ، أب فشكت ٞب ٚ چبِؾ ٞبی رذیذی سا دسساٜ اسائٝ ٚ ٕ٘بیب٘ذٖ خٛد دس د٘ـیبی وـٙٛ٘ی فشاٞٓ ٚ یب ح  ٚالؼی

خجت ٚ ٔٙفی دیٍش داسای پیبٔذٞبی ٔـ  ٞبیتٕبػی ٔـب٘ٙذ ثـؼیبسی اص پذیذٜایٙتش٘ت ٚ ؿـجىٝ ٞـبی ار (.1392،ٔی وٙٙذ )سثیؼی

ح آٌبٞی ػٕٛٔی ٔی تٛاٖ اص آحبس ٚ دػـتبٚسدٞبی ٔـخجت آٖ ثٟشٜ ٌشفت ٚ پیبٔذٞبی سیضی ٚ ثبال ثشدٖ ػغٔی ثبؿذ وٝ ثب ثش٘بٔٝ

اصرـّٕٝ ٔـٛاسدی وـٝ ٔیتٛاٖ اص آٖ ٞب ثـٝ ػـٙٛاٖ فشكت ٚ ثٝ تؼجیشی، ٘مبط لٛت اػتفبدٜ اص فضبی  . سػـب٘ذ  ٔٙفی سا ثٝ حـذالُ

اص  فشدی دس ٞش ٘مغٝ اص رٟبٖ أىبٖ ٔـی دٞـذ  ٞش  ػٕٛٔی ثٛدٖ فضبی ٔـزبصی وـٝ ثـٝ -1  :ٔزبصی ٘بْ ثشد ػجبست ا٘ذ اص

  ػاللٝ خٛد سا ثٝ دػت آٚسد ٚ ٔشصٞبی رغشافیبیی یب ػیبػی تشیٗ ٚرٝ، رذیذتشیٗ اعالػبت ٔٛسدعـشیك ایٗ فـٙبٚسی ثـٝ آػـبٖ

لتلبدی، ارتٕبػی ٚ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ا -2.آٖ سا ثٍیشد  سٚصافضٖٚ  ٚ ٌؼتشؽ  رّٛی اػتفبدٜ اص فضبی ٔزبصی  ٘تٛا٘ؼتٝ  تبوٖٙٛ

دیٍش ٘یبصی ثٝ ٔشارؼٝ ی   ٚ ارتٕبػی  التلبدی  ثب اػـتفبدٜ اص أىب٘بت ٔٛرٛد دس فضبی ٔزبصی وٝ دس ثؼیبسی اص سٚاثظ. ...

-خذٔبت ٘یؼت ٚ عجیؼی اػت وٝ ایٗ أش ثبػج وبٞؾ لبثُ تٛرٟی اص ٞضیٙٝ ٞبی الـتلبدی ٔـی  یب  حضٛسی ثشای خشیذ وبال

  وٝ دس ... تخللی دسصٔیٙٝ ٞبی ٔختّف اػتمبدی، ارتٕبػی، التلبدی، ٞٙشی ٚ  اعالػبت  آخشیٗ  ػبٖ ثٝدػتیبثی آ -3. ؿٛد
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  تجبدَ اعـالػبت ٚ تـأّٔی ثٛدٖ -4. ػغح رٟبٖ ثٝ كٛست ٔمبِٝ، وتبة، ٘شْ افضاس ٚ ... دس ػغح رٟبٖ ٔٙتـشؿذٜ ٚ ٔی ؿٛد

ی ٌٛیٙذٜ ٚ ٘ٛیؼٙذٜ أٜؼٕٛال دس آٖ ٞب ػذ  وٝ  ٘ٝ ٞبٓ ثش دیٍش سػبدس فضبی ٔزبصی ثذٖٚ ٔحذٚدیت ٞبی حبو  ٚ استجبعبت  سٚاثظ

ٔـزبصی ٚ ٔـخبعت ٔحٛس ثٛدٖ اغّت دادٜ ٞب دس   فضبی  دس  رزاثیت ٚ تٙٛع -5ٞؼتٙذ ٚ رٕغ دیٍشی كـشفب ؿـٙٛ٘ذٜ ٚ خٛا٘ٙذٜ 

  آخشیٗ  اص  ٛا٘بیی سا ثٝ دادٜ پشداصاٖ ٔیذٞذ وٝایٗ فضب ثشلشاس ٚ ثٝ سٚصتش اػت ٚ ایٗ ت  دس  اسصیبثی ٚ   آٖ، ثغٛسیىٝ أىبٖ ٘ظشػٙزی

تأحیش ثؼضایی دس رزة ٔخبعت   ػبیجشی  ٔخبعجبٖ خٛد ٔغّغ ٌـشد٘ذ وـٝ ایٗ أش دس وٙبس تٙٛع ٚ رـزاثیت فـضبی خٛاػتٝ ٞبی

ثخلٛف دس ػشػت ثؼیبس ثبال دس فضبی ٔزبصی ٚ   ثب  ٘ظشٞب  ٌؼتشؽ تؼبٔالت ٚ تجبدَ -7.ٌؼتشؽ ػذاِت سػب٘ٝ ای -6.داسد

ایٗ (. 1392ٔشؿذی صاد،) ...فشاٞٓ ٔی ػبصد وٝ افشاد ثـٝ تـجبدَ آساء ٚ افىبس ثپشداص٘ذ ٚ  سا  وٝ ایٗ أىبٖ« ؿجىٝ ٞبی ارتٕبػی»

  سا  ، ثبػج ٌشایؾ ٞشچٝ ثیـتش افشاد ثٝ حضٛس دس فضبی ٔزبصی ؿذٜ ٚ فشاٌیشی آٖٔزبصیفضبی   دیٍش  احتٕبِی  ٔٛاسد ٚ ٔضایبی

 . دادٜ اػتثـذت افضایؾ 

 فـضبی هجبزی  تْدیدّبی -2-4-2

  خصَصی حرین 2-4-2-1

 ثٝ وٝ غیشػٕٛٔی یب خلٛكی استجبعبت -1وـشد.  ثـشسػی تٛاٖ ٔی حٛصٜ دٚ دس سا ٔزبصی  فضبی دس  افشاد  خلٛكی حشیٓ

 ثشلشاس رٟبٖ ػشاػش دس صٔبٖ ٞٓ  غیش  یب  صٔبٖ ٞـٓ كـٛست ثـٝ ای چٙذسػب٘ٝ حتی یب تلٛیشی كٛتی، ٔىتٛة،  ٔختّف اؿىبَ

 وٙٙذ ٔی ٍٟ٘ذاسی سا افشاد حؼبع ؿخلی اعالػبت حتی  یب   ا٘ذ ؿـخلی اعـالػبت حبٚی وٝ ای دادٜ ٞبی پبیٍبٜ -2ؿٛد.  ٔی

 ایشاٖ،  حمٛق دس وٝ (. دسحبِی1392 ػؼبدتی ػیذ. )ثبؿٙذ ٔی ٘یض ٔذیشاٖ ٘ظبست تحت: وـبسثشاٖ ثـش  ػـالٜٚ  حٛصٜ  دٚ ٞش دس وٝ

 ٔٛسداػتفبدٜ خلٛكی حشیٓ  ػجبست ، ػبدی یب اػبػی اص  اػٓ ٘یض، ایشاٖ لٛا٘یٗ دس ٚ ٘ذاسد ایؿـذٜ تـؼشیف ٔفْٟٛ خلٛكی حشیٓ

 ٚ 1 ٔٛاد ثٝ تٛاٖ ٔی رّٕٝ آٖ اص ؛ وشدٜ ثؼٙذٜ ٔؼٙب ایٗ ثش داَ اِفبظی اػتؼٕبَ ثٝ عٛسوّی، ثٝ ٌـزاس، لـبٖ٘ٛ ٚ اػـت ٍ٘شفتٝ

 ٞـته ثب استجبط دس لبٖ٘ٛ ٕٞبٖ 17 ٚ 16 ٔٛاد ٚ غیشٔزبص ؿٙٛد ٚ دػتشػی ثب استجبط دس  1388 ٔلٛة ای سایب٘ـٝ رـشائٓ لـبٖ٘ٛ

 ٚ تؼّیٓ تـؼٕیك ٚ ٌـؼتشؽ ثشای ٞبیی فشكت  ایٙىٝ ػیٗ دس ٔزبصی (. فضبی1389ػجبػی، ٚ ثبثبیی آلب) وشد اؿبسٜ حـیخیت

 ٚ ثش٘بٔٝ ٔزبصی، فضبی اص ٔغّٛة اػتفبدٜ ـشایث وـٝ دسكٛستی. ٞؼت ٘یض تٟذیذ ٚرٜٛ داسای وٙذ، ٔی فشاٞٓ اػالٔی تشثیت

 آٖ ٞبی ٚیظٌی ٚ ٔبٞیت ٚ ثبؿیٓ ثـش٘بٔٝ فـبلذ ، آٖ اص ثشداسی ثٟش ثشای اٌش ٚ اػت  ،فشكت  ثـبؿیٓ داؿـتٝ سا خـٛد خبف سٚؽ

(. 1385 حؼٙی،ٔ. )سٚد ٔی  ؿٕبس  ثٝ تـٟذیذ ثـبؿیٓ ٘ذاؿتٝ سا آٖ ػبصی ثٛٔی ثشای خٛدٔبٖ فشًٞٙ ٔٙبػت سٚؽ ٚ ٘ـٙبػیٓ سا

 دس ٞبا٘ؼبٖ سفتبس. ؿٛد ٔـی افـؼشدٌی ٚ تٟٙبیی احؼبع افضایؾ ٚ خب٘ٛادٜ ثب فـشد استـجبط وـبٞؾ ٔٛرت ایٙـتش٘ت اص اػـتفبدٜ

 ثشای فشكت ایٗ ٔزبصی ٞـبی  ؿجىٝ  دس. اػت ٔتفبٚت...  ٚ ٔؼّٓ وبسٔٙذ، ؿـٟشٚ٘ذ،  یه  ػٙٛاٖ  ثٝ سفتبس ثب لذسی ٔزبصی فضبی

 ٔی ثبػج ٔٛاسد ثؼیبسی دس  ثٛدٖ  ٘بؿٙبع.  دٞذ ٘ـبٖ خٛد اص سا خٛاٞذٔی وٝ ؿـخلیتی ٞـش ثتٛا٘ذ وٝ ؿٛد ٔی ٔـٟیب وـبسثش

 فضبی دس سفتبسی ٔـخلبت دیٍـش ثـبؿٙذ. اص ٔزبصی ٞبی ؿـجىٝ دس ٔـذت وـٛتبٜ دس خٛد ٘یبصٞبی  د٘جبَ  ثٝ افـشاد ؿـٛد

 ثـٛدٖ، ٘بؿٙبع فضب  ایٗ دس. اػت عجیؼی حبالت اص ثیؾ ؼبػبتاح ثشٚص ٔزبصی  ارتٕبػی  ٞبی  ؿجىٝ ثـخلٛف ٔـزبصی

 عجیؼی ؿـشایظ  ثٝ  ٘ؼجت  احؼبػبت ثـشٚص وـٝ ؿـٛد ٔی ٔـٛرت صٔـبٖ وٕتشیٗ دس وشدٖ ثشلشاس ساثغٝ ٚ ای ٔىبتجٝ استـجبط

 ثبؿذ.  ثیـتش

 ٍ تربیتی ٌّجبرّبی اخالقی ٍ فضبی هجبزی  -2-4-2-2

ثـٝ ارٕـبع، ػـًٙ ثٙـبی دٔٛوشاػـی  دػتیبثی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٞذف ٚ ٔٛضٛػبت بئُٔؼ دسثبسٜ ػّٙی ٌٚٛی ٚ ٌفت ثحج

سا ثذا٘ـذ.  ٚ ػیبػـت الـذاْ ثبؿـذ یـب پیبٔـذ یـه حمـبیك ثـش ٕٞـٝ ٕ٘ـیتٛا٘ـذ آٌـبٜ تٟٙـبیی ثـٝ فـشدی ٞـیچ اػـت. چـشا وـٝ

شٚسی اػـت. چٙـیٗ حـٛصٜ ای، حـٛصٜ ػٕـٛٔی ٚ ثحـج ٚ ٌفتٍـٛ ضـ ٌٛ٘بٌٖٛ اص ٘ظشات اػتفبدٜ ثشای ایِـزا ٚرـٛد حٛصٜ

افـشاد اص  وبس ٔیجـشد وـٝ دس آٖ ثٝ ارتٕبػی ای ػشكٝ ثٝ سا دس اعالق «ػٕٛٔی حٛصٜ» تؼجیش ٞبثشٔبع . ٘بٔیـذٜ ٔـی ؿـٛد

ـش اتخبر ٔیىٙٙـذ وـٝ ث ایٞٙزبسی ٞبیٌیشی ٞب ٚ رٟتٌیشیثش تؼمُ، ٔٛضغ ٔجتٙی عشیـك ٔفبٕٞـٝ، استجـبط ٚ اػتذالَ

ثـٝ ػجـبست ثٟتـش، ( 1381ٚ ػمال٘ـی ػـبص ثـبلی ٔـی ٌـزاسد )٘ـٛرسی،  دٞٙذٜ آٌبٞی فشایٙـذ اػٕـبَ لـذست دِٚـت، تأحیشاتی
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فـبس، اضغشاس یب ارجبس دسٚ٘ی)خٛدخٛاػتٝ(  اص ٞشٌٛ٘ٝ ػبسی ٚ دس ؿشایغی ٚاػتذالَ ٔفبٕٞٝ افـشاد دس حـٛصٜ ػٕـٛٔی اص عشیك

دس حـٛصٜ  ٔــبسوت وٙٙـذٜ عشفٟبی تٕبْ ٚ دس ؿشایظ ثشاثش ثشای تؼبّٔی ٚ آٌبٞی آصادی ٔجٙبی یـب ثیشٚ٘ـی )لٟـشی ( ٚ ثـش

 كٛست ثٝ دس ٟ٘بیت سا تِٛیذ ٔیىٙذ وٝ ٚ ٞٙزبسی اسصؿی ٞبی ٌیشیٚ رٟت اص سفتبسٞب، ٔٛاضغ ایػٕـٛٔی ٔـزوٛس ٔزٕٛػـٝ

اص  (ٔیىٙذ. )ٕٞبٖ ػُٕ دِٚتی لذست ػبختٗ دس ػمال٘ی ٚیظٜ ثٝ ٔؤحش ثـشای تأحیشٌـزاسدٖ ثـش سفتبس ٚ ػّٕىشد دِٚت اثضاسی

وٝ افىبس ػٕٛٔی ٔؼٕٛالً دس یه فضبی ٔجتٙی ثش آصادی ثحج ٚ ٘ظش ؿىُ ٔیٍیشد، دس ٘تیزٝ ویفیت، دػـتشع پزیشی ٚ ی آ٘زبی

ٔجبحخبت ٘بػبِٓ  ثـٝ ا٘تمبَ اعالػبت تأحیش ػٕیمی ثش وبسآٔذی ایٗ افىـبس خٛاٞـذ ٌزاؿـت . اص ایـٗ سٚ اعالػـبت وبٔـُ ٚ ٔٛحـك

ثـٝ ػٙـٛاٖ یـه سػـب٘ٝ ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی  فضبی ٔزبصیٚ اعالػبت ٘بلق ثٝ تلٕیٕبت ٘بػبِٓ ٔٙزش خٛاٞذ ؿذ. ثذیٗ رٟـت 

 ٞب ٘یؼتٙذ.اص تٟذیذ. ثٙبثشایٗ خب٘ٛادٜ ٞب دس چٙیٗ فضبی ٔلٖٛ ٌیشی ػبِٓ یب ٘بلق ایفب ٕ٘بیذدس فشایٙذ تلٕیٓ

دس ػشاػش رٟبٖ  فضبی ٔزبصیٚ ٌؼتشؽ تشثتی ٚ اخاللی خب٘ٛادٜ ٘ؼـجت ثـٝ پیبٔـذٞبی ثـٝ عـٛس وّـی دٚ سٚیىـشد 

 :ٚرٛد داسد

اٚ دس . ػش ا٘زبْ ایٗ ػلش سا ٕٞپٛؿی فشًٞٙ ٔـی دا٘ـذ 1دس سٚیىشد اَٚ وٝ خٛؿجیٙب٘ٝ اػت ثٝ ٌفتٝ وّیفٛسد ٌیشتض

 خلّت اعالػبت ثٝ ػىـغ اؿیبء، ا٘ذ.ٖ ؿشیهعالػبتی اػت وٝ ٌشٚٞی دس آفشًٞٙ دس رٛٞشٜ خٛد ا تؼشیف فشًٞٙ ٔیٍٛیذ،

ٞب ثب یىذیٍش ٕٞپٛؿـی یبفتٝ ثب ٞٓ ثذیٗ تشتیت فشًٞٙ آٖ اػت وٝ دٞٙذٜ، آ٘چٝ سا وٝ دادٜ ٔیتٛا٘ذ ثشای خٛد ٘یض حفظ وٙذ.

 (.2،1376وشی ).تؼبُٔ پیذا ٔیىٙٙذ ٚ ٚاثؼتٍی ٔتمبثُ ٔیؼبص٘ذ

 فمظ ٔٙبفغ ٘ظبْ ػشٔبیٝ داسی، فضبی ٔزبصیویذ ٔی ؿٛد وٝ دس دس سٚیىشد دْٚ وٝ ثذثیٙب٘ٝ اػت، ثـش ایٗ ٘ىتٝ تب

تجّیغبت ثبصسٌب٘ی ٚ افضایؾ ٔلشف ٟ٘فتٝ اػت. ثشخی ایٗ دٚ سٚیىشد سا ٚ احشات فشٍٞٙی آٖ سا چٙیٗ تؼشیف  ػٛدپشػتی،

س پیىب یشخٛاٞی فشٍٞٙی،احش ٔیٍزاسد دس ٘ظش ثٍیشیذ: خ خب٘ٛادٜ ٞب ثش فشًٞٙ فضبی ٔزبصیٔیىٙٙـذ:ػـٝ ػـٙبسیٛ سا وـٝ احتٕبال 

ثبػج ثبال سفتٗ لذسدا٘ی ٚ پزیشؽ  فضبی ٔزبصیدػتشػی رٟب٘ی ثٝ  دس اِٚیٗ ػٙبسیٛ، .فشٍٞٙی ٚ اٟ٘ذاْ اخالق فشٍٞٙـی

ٞـبی دس ایـٗ دیـذٌبٜ فشًٞٙ ٞبیی ٚرٛد داس٘ذ وٝ ؿىٙٙذٜ ٞؼتٙذ ٚ ثٝ آػب٘ی ثٛػـیّٝ فشًٞٙ. تفبٚتٟبی فشٍٞٙی ٔیٍشدد

ٔیتٛا٘ذ ٔىبِٕبت سا ثٝ كٛست ٔحٛسٞبی  فضبی ٔزبصیٔتزـبٚص ٚ ػـّغٝ ٌـش كـذٔٝ ٔـی ثیٙٙـذ ػٙبسیٛی دْٚ آٖ اػت وٝ 

فشٍٞٙی ٚ ایذئِٛٛطیه ٞش چـٝ ٔحـذٚدتشی دس دػتشع رٟب٘ی لشاس دٞذ. ػٛٔیٗ ػٙبسیٛ ؿبُٔ اٟ٘ذاْ اخالق فشٍٞٙی اػت.ایٗ 

 ٞب سا استمب دٞذ أب دس ٟ٘بیت،ٔیتٛا٘ذ تؼبُٔ اسصؿٕٙذ ثیٗ فشًٞٙ فضبی ٔزبصی د:ػٙبسیٛ ثؼیبس ؿجیٝ ػٙبسیٛ اَٚ آغبص ٔیـٛ

بصدٜ ٞب ٚ اسصؿٟب سا ٌؼتشؽ ٔیذٞذ ٚ تغییشات ٚالؼی دس فشٍٟٞٙب ثتٛاٖ ثبِمٜٛ ٞٓ سلبثت ٚ ٞٓ ٕٞىبسی ٔیبٖ ایذٜ ٌفتٕبٖ،

ایٗ ایذٜ ثٝ ٘ٛػی داسای  ٞبی ٔحّی ٌشدد.ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب،اسصؿٟب ٚ ٞٙزبسٞبی خبسری ٔیتٛا٘ذ ربیٍضیّٕٗٔـٛع ایٙىـبس اػـت .ایـذٜ

(. ثٙبثشایٗ ثب ٘فٛر فضبی ٔزبصی ٚ ٕٞٝ ٌیش ؿذٖ ایٗ فضب دس ثیٗ خب٘ٛادٜ ٞب، تغییش 3،2003)ٞٛػتٗ .وـٕىؾ فشٍٟٞٙبػت

ی ایٗ تبحیشات دس ادأٝ ثٝ تـشیح ٔخجت یب ٔٙففشًٞٙ دس خب٘ٛادٜ ٞب ٔیتٛا٘ذ اسصؿٟبی اخاللی ٚ تشثیتی سا تحت تبحیش لشاس دٞذ. 

 ٔی پشداصیٓ.

 پیبهدّبی ًبهطلَة اخالقی فضبی هجبزی برای خبًَادُ -2-4-2-3

، افضایؾ یبفتٝ اػـت ٚ خـب٘ٛادٜ ایشا٘ی، دس ػجذ فشٍٞٙی خٛد، فضبی ٔزبصیاص عشیك   دیٍشاٖ  ثب  ٞبی استجبعی أشٚصٜ، سٚؽ

فضبی ا٘ذ. ثؼضی اص  خب٘ٛادٜ سا ٞذف ٌشفتٝ  دس  تأحیشٌزاسی  ٘ٛثٝ خٛد، ثخـی اص فشآیٙذ  ٔزبصی ٔٛارٝ اػـت وـٝ ثٝ  ثب فضبی

تـشٚیذ  :ا٘ذ اص ٞب، ػـجبست ٞبی ایٗ ؿجىٝ خب٘ٛادٜ ٟ٘بدٜ اػت ٚ پیبْ ٔـتشن ثش٘بٔٝ  ٔمِٛٝ  ثش  ، تـٕبْ تٕشوض خٛیؾ سأزبصی

ثٝ یىذیٍش، ػبدی رّٜٛ دادٖ  ػبصی خیب٘ت ٕٞؼشاٖ ٌؼیختٝ دس ٔمبثُ ػبختبس خب٘ٛادٜ، ػبدی ٚ ِزبْ  ػبٔبٖ ثی  ٞبی خـب٘ٛادٜ

ثشای   رٙیٗ ػمظ  پیؾ اص اصدٚاد، تشٚیذ فشًٞٙ ٕٞجبؿی ثٝ ربی اصدٚاد ٚ ػبدی رّٜٛ دادٖ  ٚ پؼـش  سٚاثظ رٙؼی دخـتش

سا   خٛد  ٞبی ٞب تمشیجبً تٕبْ فؼبِیت ، ا٘ؼبٖفضبی ٔزبصیٚ ٌؼتشؽ   فٙبٚسی  سؿذ  ( ثٝ ٔٛاصات1390دخـتشاٖ اػـت )ؿـىشثیٍی، 

ثـب یـه ٚالؼیت   ٔب  ػخٗ ٌفت: یىی ایٙىٝ  تٛاٖ دس ٔٛسد فضبی ٔزبصی رٙجٝ ٔی  دٚ  وٙٙذ. اص بی ػـبیجش ٞـذایت ٔـیحَٛ فض
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؛ اص  وٙٙذ ٔـی  ؿٛ٘ذ ٚ ثب یىذیٍش استجبط ثشلشاس ٞب ٚاسد آٖ ٔی ثؼذی ػـبیجشی وـٝ ا٘ؼبٖ ؛ ٘ٛػی فضبی ػـٝ ٞؼتیٓ  سٚ ثٝ ٔزبصی سٚ

ثـٝ یـىذیٍش ٔتلُ ٞؼتٙذ ٚ ثٝ   استجبعی  عشیك وبثُ ٚ دیٍش اثضاسٞبی  اص  ای داسیٓ وٝ سایب٘ٝ  ٞبیٝ ؿجى  اص  ػـٛی دیٍش، ٔب رٟب٘ی

،  ؿٛ٘ذ ٔی  ٞب ثیٗ سایب٘ٝ  استجبط  ، ٘ـٝ تـٟٙب ؿبُٔفضبوٙیٓ. ایٗ   رخیشٜ  وٙٙذ ثٝ اعـالػبت دػـتشػی داؿـتٝ، آٟ٘ب سا ٔب وـٕه ٔـی

وٙٙذ ٚ دس حمیمت، ربیٍبٜ ٚ ٔـأٔٗ اعالػبت  رب ٔی ؿٛ٘ذ وـٝ اعالػبت سا ربثٝ ٘یض ٔـی  یُافضاس ایٕ  ؿبُٔ ٔشٚسٌشٞب ٚ ٘شْ  ثّىٝ

اص فشًٞٙ ػبْ ٚ   ثخـی  ٚالؼیت ٔزبصی، ثٝ  وٝ  ثبؿذ  اٞـٕیت  حـبیض  تٛا٘ذ ٔزبصی، اص ایٗ رٟت ٔی فضبی  اص  ٞؼتٙذ. ایٗ ثـخؾ

، 1ثشیٗ(ٔزبصی ٚرـٛد داسد  ٚ ٚالؼیت  ٚالـؼیت  ستجبعی ٚحـیك ثـیٗوٝ دس ثشخی ٘مبط، اػبػبً ا سٚصٔشٜ ٔب ثذَ ؿذٜ اػـت؛ چـٙبٖ

2001.) 

فضبی ػبیجش ثب اسائٝ ٔحیظ ثذٖٚ وٙتشَ ٚ ٌؼتشدٜ ٚ ثب اٞذاف ٔختّف ثٝ وبسثشاٖ أىبٖ ثشلشاسی سٚاثظ ٔختّفی سا ٔیذٞذ 

 ٞب ٚ ٘ب ؿٙبختٝ ثٛدٖ دسفبسؽ اص ٔحذٚدیتٚ صٔیٙٝ ؿىُ ٌیشی سٚاثظ ٌؼتشدٜ سا ثیٗ آٟ٘ب فشاٞٓ ٔی آٚسد. ایٗ سٚاثظ وٝ ثب دیذی 

ٌیشی ٚ اِمبی دیذٌبٜ ٞبی خبف دس افشاد ٔی ؿٛد. ایٗ سٚ٘ذ ؿىُ دادٖ ٌیشد ػجت ؿىُثیٗ افشاد دس فضبی ػبیجش ؿىُ ٔی

اص  ثذٖٚ ٚإٞٝ ٚ ٔشص ثٝ سٚاثظ ثب ػبیش افشاد ٚ ثٝ ٚیظٜ رٙغ ٔخبِف صٔیٙٝ ٞبی ایزبد سٚاثغی تؼشیف ٘ـذٜ ٌؼتشدٜ ٚ دس خیّی

ٔٛاسد چبِؾ ثش اٍ٘یضی سا دس ثیٗ افشاد چٝ دس فضبی ػبیجش ٚ چٝ ثٝ كٛست ثبصخٛسد آٖ دس فضبی ٚالؼی ثٛرٛد ٔی آٚسد ٚ 

ٚ حیذسی ت ارتٕبػی ٚاسد ٔی وٙذ)ربٖ پشٚس آػیجٟبی ٔتؼذد رؼٕی ٚ سٚا٘ی ثٝ فشد ٚ دس ػغح ثبالتش ثٝ ربٔؼٝ ٚ أٙی

خب٘ٛادٜ ٞب، وٕشً٘ ؿذٖ استجبط ٞبی ارتٕبػی حمیمی ثیٗ افشاد اػت. ایٗ أش  (. اص احشات دیٍش فضبی ٔزبصی دس1393ٔٛكّٛ،

(. وٝ ایٗ أش ثبػج ٔٙضٚی ؿذٖ فشد ٚ افضایؾ 1389خٛد ثبػج ٔٙضٚی ؿذٖ فشد ٚ ربٔؼٝ ٚ فشدیت ٌشایی ٔی ؿٛد)حجیجی،

یزبد ثیٕبسی ٞبی ٔختّف سٚا٘ی سٚحیٝ فشدٌشایی دس افشاد ربٔؼٝ ٔی ؿٛد ثٝ كٛست ٞبی ٔختّف ثبػج آػیت پزیش ؿذٖ فشد ٚ ا

(. اص عشفی ٕٞضٔبٖ ثب 1390دس اٚ ٚ ؿىُ ٌیشی ثی ٘ظٕی ٚ ٘ب أٙی ارتٕبػی دس ربٔؼٝ ٔی ؿٛد)ربٖ پشٚس  ٚ حیذسی ٔٛكّٛ،

دػتشػی سٚصافضٖٚ افشاد ثٝ ایٙتش٘ت، ؿبٞذ ٘ٛع رذیذی اص اػتیبد یؼٙی اػتیبد ایٙتش٘تی ٞؼتیٓ وٝ ٔٛضٛع سٚثٝ سؿذ ػلش 

ٞب سا ثٝ افشادی سٞبؿذٜ تجذیُ وشدٜ ٚ ثش سٚاثظ ارتٕبػی آ٘بٖ تأحیش ٔی ٌزاسد. دس ٘تیزٝ ایٙتش٘تی، ا٘ؼبٖ اػتیبد اعالػبت اػت.

ٚ اصعشفی   إٞیت  ثٝ  ثـب تٛرٝ(. ثٙبثشایٗ 2،2003ٚسی وبسثشاٖ ایٙتش٘ت، پبییٗ ٔی آیذ.)آسپٙبفبدٜ ثیؾ اص حذ اص ایٙتش٘ت، ثٟشٜاػت

تٛرٝ  فضبی ٔزبصیٞبی اخیش ثٝ  دس ربٔؼٝ ٔب ٘یض دس ػبَ ثٝ ایٙىٝ ٚ ثب تٛرٝ ،حیظ خب٘ٛاٜ ٞبٔ  دس  ٔـزبصی  فـضبیضشٚست 

 یبثی آٖ پشداخـت.  اػت ثـٝ سیــٝ  ٞبی رذی ٚرٛد داسد وـٝ ضـشٚسی ثؼیبسی ؿـذٜ اػـت؛ دس ایٗ ثبسٜ، آػیت

 ّبهرٍر پیطیٌِ .3

دس پیـٍیشی اص آحبس ٔخشة فضبی ٔزبصی ثش  ٘مؾ آٔٛصٜ ٞبی دیٙی اػالٔی( دس پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ 1396) ٔالحی

فضبی ٔزبصی ٔٛرت آحبس سٚا٘ی، فشدی ٚ ارتٕبػی ؿذٜ ٚ ٘مـی ٔخشة ثش خب٘ٛادٜ ٞب داؿتٝ ، ثٝ ایٗ ٘تبیذ اؿبسٜ داسد وٝ خب٘ٛادٜ

ی سا ثٝ ٚ داسد. آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، ثٝ ػٙٛاٖ یه اسٌبٖ ٟٔٓ ربٔؼٝ اػالٔی، ثشای ٔٛارٟٝ ثب ایٗ فشایٙذ فشٍٞٙی، ٚظبیف ٟٕٔ

 ذ.ػٟذٜ داسد تب ثتٛا٘ذ آٔٛصٜ ٞبی دیٙی خب٘ٛادٜ سا حفظ ٕ٘بی

ٞبی فشص٘ذپشٚسی،  ثیٙی اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ثش اػبع ػجه پیؾ دس پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ، (1396رٛدی ٚ ٕٞىبساٖ )

 اػبع ثش ٔزبصی فضبی ثٝ اػتیبد ثیٙیپیؾ ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی ؿٟش لٓ رٛ ػبعفی خب٘ٛادٜ، اضغشاة ارتٕبػی دس 
٘تبیذ  دس ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی ؿٟش لٓ پشداختٙذ. ارتٕبػی اضغشاة ٚ خب٘ٛادٜ ػبعفی رٛ پشٚسی، فشص٘ذ ٞبیػجه

ثب اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ٕٞجؼتٍی ٘ـبٖ داد ثیٗ اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ٚ اضغشاة ارتٕبػی ٚ ثیٗ ػجه تشثیتی اػتجذادی 

ٌیشا٘ٝ ثب اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ٚ ثیٗ ػجه تشثیتی ٔمتذسا٘ٝ ثب اػتیبد ثٝ فضبی  ٔؼتمیٓ ٚ ٔؼٙبداس ٚ ثیٗ ػجه تشثیتی ػُٟ

ٔزبصی ٚ ثیٗ اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ٚ رٛػبعفی ساثغٝ ٔؼىٛع ٚ ٔؼٙبداس ٚرٛد داسد. ٘تبیذ حبكُ اص سٌشػیٖٛ چٙذ ٔتغیشی 

ثیٙی ٔؼٙبداسی سا دس استجبط ثب اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی اسائٝ  بٖ داد وٝ ثٝ تشتیت، ػجه ٔمتذسا٘ٝ ٚ اضغشاة ارتٕبػی پیؾ٘ـ

 .ؿٛ٘ذ ٌیشا٘ٝ ثٝ دِیُ ٔؼٙبداس ٘جٛدٖ اص ٔذَ خبسد ٔی دٞٙذ ٚ ػجه اػتجذادی ٚ ػجه ػُٟ ٔی
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 فضبی ثشسػی ثٝ، ضبی ٔزبصی ٚ خب٘ٛادٜػیت ؿٙبػی فدس پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ آ (1395یؼبس ٚ ٕٞىبساٖ )رؼفشیبٖ

ٚ ثٝ ایٗ ٘تبیذ اؿبسٜ  داد٘ذ. اسائٝ آٖ ٔخشة تبحیشات اص پیـٍیشی رٟت ساٞىبسٞبیی ٚ پشداختٙذ خب٘ٛادٜ دس آٖ آػیت ٚ ٔزبصی

بخت پیبٔذٞبی فضبی ػبیجش دس حٛصٜ ٞبی ساٞجشدی، فشٍٞٙی، ارتٕبػی ثب روش فشكت ٞب ٚ تٟذیذات، ٌبٞی احشٌزاس دس ؿٙداسد. 

ٞبیی ٕٞچٖٛ ثبصیٍشی ٚ تغییش ٞٛیت، ٌؼتشؽ ٚ تِٛیذ ٘بٞٙزبسی اخاللی، ا٘ضٚاعّجی ٚالؼی، سفتبس ػبیجش ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ. پذیذٜ

ص٘ذٌی دْٚ، تبحیش ثش ثٙیبٖ خب٘ٛادٜ، تشٚیذ ثی دیٙی، ٘مق حشیٓ  ، تغییش ػجه ص٘ذٌی، اػتیبد ٔزبصیارتٕبػی ؿجىٝ ای

یجش ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. دس ایٗ پظٚٞؾ ٍ٘بس٘ذٌبٖ ثٝ ثشسػی فضبی ٔزبصی ٚ احشآػیت آٖ دس خلٛكی ٚ ... اص پیبٔذٞبی فضبی ػب

 .خب٘ٛادٜ پشداختٝ ٔی ؿٛد ٚ دس ادأٝ ساٞىبسٞبیی رٟت پیـٍیشی اص تبحیشات ٔخشة آٖ اسائٝ ٌشدیذٜ اػت

 

 ،ٍٙی ٚ دیٙی وبسثشاٖاثغٝ فضبی ٔزبصی )ایٙتش٘ت( ثب تغییشات فشٞ( دس پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ س1392ی )ٕیٙٚ وبظ تبریه

٘تبیذ حبكُ اص پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ وبسثشاٖ اص ایٙتش٘ت ٚ تغییشات فشٍٞٙی، تغییشات ػجه ص٘ذٌی ٚ 

تغییشات لٛٔیتی دس آ٘بٖ ساثغٝ ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد؛ أب ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبدٜ وبسثشاٖ اص ایٙتش٘ت ٚ تغییشات دیٙی آ٘بٖ ساثغٝ 

 .٘ذاسد ٔؼٙبداسی ٚرٛد

ثٝ ایٗ ٘تبیذ اؿبسٜ داسد  (،ثشسػی ٞٙزبسٞبی اخاللی دس فضبی ٔزبصی )ایٙتش٘ت( دس پظٚٞـی تحت ػٙٛاٖ 1391) ثختیبسی

ٔب٘ـذ ِـزا ثـی پشٚایـی ٚ ػبختبسؿـىٙی دس وٝ دس آٖ ٞٛیت وبسثشاٖ پٟٙبٖ ٔی ثـب تٛرـٝ ثـٝ خلٛكیت اكّی فضبی ٔزبصیوٝ 

ـتشی داسد. اص ایٗ سٚ عشح ٔؼبئُ رٙؼی ٚ یبفتٗ ؿشیه رٙؼی دس اوخشیت ثحج ٞبی تشؽ ثیؼٌبٟٞب ٌصٔیٙـٝ ثیـبٖ دیـذ

 .فضبی ٔزبصی سٚاد داؿتٝ ٚ دس ایٗ ٔیبٖ ٔشداٖ ثیـتش اص ص٘بٖ ثٝ عشح ایٗ ٔؼئّٝ پشداختٝ ا٘ذ

ذ أٙیت تٛا٘  (، دس پظٚٞؾ خٛد ثٝ ایٗ ٘تیزٝ دػت یبفتٙذ وٝ فـضبی ٔـزبصی ٔـی1390٘ظاد، آصادی ٚ أٛیی )  یبػٕی 

ٌـشفتٝ ؿٛد؛    وبس  سػب٘ی ثـٝ  ایٙتش٘ت لبدس اػت ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسی لذستٕٙذ دس ػشكٝ اعالع  ؛ صیشا ارتٕبػی سا ٔٛسد تٟذیذ لشاس دٞذ

ٔذسٖ ثب تٕبْ فٛایذی وٝ داسد،   فـٙبٚسی  ؿٛد؛ ِٚی ایـٗ  ٞٓ ٘بْ ثشدٜ ٔـی« ا٘فزبس اعالػبت»تب آ٘زب وٝ ٌبٞی اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ 

ای اص رشایٓ، ثٝ حٛصٜ سایب٘ٝ، ایٙتش٘ت ٚ   وٝ أـشٚصٜ، ثخؾ ػٕذٜ عٛسی ب ٚ خغشٞبیی ٘یض ثشای ربٔؼٝ ٚ ثـش داؿتٝ اػت؛ ثٝتٟذیذٞ

 .ا٘ذ  سا ٞذف لشاس دادٜ  ارتٕبػی  أـٙیت  فضبی ٔزبصی ٔشثٛط اػت وٝ

 ٌبسیضرٍش .4

ٞبی فضبی ٔزبصی ثب تأویذ ثش اثتذا ٚیظٌیتحّیّی ا٘زبْ ؿذٜ اػت. ثذیٗ ٔٙظٛس  -ایٗ ٟٔٓ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تٛكیفی

فشكت ٞب ٚ تٟذیذٞبی آٖ ثشای اخالق ٚ تشثیت اخاللی ثشسػی ؿذٜ ٚ پغ اص آٖ ٘مؾ خب٘ٛادٜ ٚ ٔٛلؼیت اخاللی احشٌزاس آٖ 

 ثشای وبٞؾ تٟذیذٞبی احتٕبِی آٖ تجییٗ ؿذٜ اػت.

 

 ّبی پژٍّصیبفتِ .5

دػت خٛؽ  خب٘ٛادٜ ٞبٌزاسد. ثـش ایٗ اػبع، ٔـی خب٘ٛادٜأحیش سا دس ثیـتشیٗ ت فضبی ٔزبصیٔذد   ثٝ  ؿذٖ  فشآیٙذ رٟب٘ی

، فشًٞٙاػت وٝ   ٌشیض٘بپزیش  ٚالؼیتی فضبی ٔزبصیپذیذٜ  .ؿٛ٘ذٔیاص عشیك ٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشثیتی ٞبی ثٙیبدیٗ دٌشٌٛ٘ی

فضبی ٔزبصی ػالٜٚ ثش  لشاس ٔیذٞذ. سا ٘یض تحت تأحیشاخاللی ٚ تشثیتی خب٘ٛادٜ فضبی ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔتش ٞـٛیت ٞـب ٚ لٛٔیت ٞب 

ٚ دٔٛوشاتیه ٚ ٔتحذ ٔیذا٘ٙذ   رٟب٘ی  ایزبد  ثشخی آٖ سا پیؾ دسآٔذی ثشای ثبؿذ.ٔحبػٗ صیبد داسای ٔؼبیت ثؼیبسی ٘یض ٔی

دس  ٍٞٙیا٘مغبع فشًٞٙ ٚ اص خٛد ثیٍبٍ٘ی فش  ثٝ  ٔٙزش  سا تضؼیف ٔیىٙذ ٚ ٟ٘بیتبً ٞب، ٞٛیتفضبی ٔزبصیثشخی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وـٝ 

ٔزبصی ػشكٝ رذیذی ثشای حیبت ثـشی اػت وـٝ لـبثّیت پزیشؽ ٚ ا٘زبْ ثـخؾ ػٕذٜ   فضبی. دس ٚالغ ٔیـٛد ثیٗ خب٘ٛادٜ ٞب

ثخـی دس فـضبی ٚالؼی   احش  ، فؼبِیت ٞب ٚ ٘یض تٛا٘بیی ؿجیٝ ػبصی فؼبِیت ٞب ٚ ػبختبسٞبی فضبی ٚالؼی سا اص عشیك ٘یبصٞب  اص  ای

داد٘ی ٘یؼت؛ چٝ ثخٛاٞیٓ ٚ چٝ ٘خٛاٞیٓ دس ػجذ ٔـلشفی خـب٘ٛاس ثٝ عٛس   بالیی خٛاػتٙی ٚ ػفبسؽٔزبصی، و فضبیداسد. 

خـب٘ٛادٜ رذا وشد. ثب ایٗ تٛضیح، ِضْٚ ثـشسػی   ػـیبػت  تٛاٖ آٖ سا اص فـشًٞٙ، التلبد ٚ حـتی  ٔؼتٕش لشاس داسد ٚ ٘ـٕی

یىی اص ٔؼبیت فضبی ٔزبصی، ثٝ وٙذ.   سا آؿىبستش ٔی ٞبخب٘ٛادٜشای ٔزبصی ث فضبیٞب ٚ وبسوشدٞبی  ٞب، ؿبخق  رب٘جٝ ٔؤِفٝ  ٞـٕٝ

ای دس تٟٙب ثٛدٖ دختش وـٝ خـب٘ٛادٜ حؼبػیت ٚیظٜ  عـٛس  ٕٞبٖ ثبؿذ.خغش افتبدٖ فشص٘ذاٖ دس صٔیٙٝ ٔؼبئُ اخاللی ٚ اسصؿی ٔی
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ٞـٓ داؿتٝ ثبؿٙذ. ٚ ٍ٘زاس٘ذ    بی ٔـزبصی ثبیذ دس فض  سا  حؼبػیت  ٚ پؼش ٘ٛرٛاٖ دس ٔحیظ ثیشٖٚ اص خب٘ٝ داس٘ذ، دلیمبً ٕٞبٖ

تٟٙبیی ٚاسد د٘یبی ٔزبصی ؿٛ٘ذ ٚ ثشای ػذْ ثشاٍ٘یختٗ حـؼبػیت ٘ـٛرٛا٘بٖ دس وـٙتشَ ایـبٖ، ٔیتٛا٘ذ سایب٘ٝ سا دس   ٘ٛرٛا٘بٖ ثٝ

اص ٘شْ افضاسٞب ثشای پٟٙبٖ   ثؼضی  چـٓ اػضبی خب٘ٛادٜ ثٍزاس٘ذ ٚ اػتفبدٜ اص سایب٘ٝ ثبیذ ٍٕٞب٘ی ثـبؿذ. ٞشچٙذ  ٚ رّٛی  ثبص  فضبی

ثبؿٙذ. ٔی تٛا٘ٙذ ایٗ ٔٛاسد سا ٞٓ   داؿـتٝ  وـبفی  ٞب آٌبٞیٞبی ؿخق ٚرٛد داسد. اٌـش خب٘ٛادٍٜٟ٘ذاؿتٗ اعالػبت ٚ پٛؿٝ 

  حفظ ؿٛد ثٝ عٛسی وٝ فشص٘ذ حغ ٘ىٙذ پذس ٚ ٔبدسؽ ٘مؾ پّیغ دس خب٘ٝ  كٕیٕیت  ثبیذ  وٙتشَ ٕ٘بیٙذ، اِجتٝ دس خب٘ٛادٜ

تشیٗ ػٛأُ ٔلٛ٘یت فشص٘ذاٖ اص ٟٔٓ ٞب دس ٔیبٖ اػضبی خب٘ٛادٜٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشثیتی خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚرٛد اسصؽ . داس٘ذ

ثشای پیـٍیشی اص خغشات اخاللی دس فضبی ٔزبصی ٚ ٕٞچٙیٗ چٍٍٛ٘ی ثشخٛسد ٚ ٔٛارٟٝ فشص٘ذاٖ ثب ثحشاٖ، دسكٛست ثشٚص 

 .ثبؿذٔـىُ دس فضبی ٔزبصی ٔی

 ًتیجِ گیری .6

ٚٞؾ حبضش ثب ٞذف ثشسػی ٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشثیتی خب٘ٛادٜ دس فضبی ٔزبصی ؿىُ ٌشفت، ٍ٘بس٘ذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ پظ

ػؼی وشد وٝ ثب ٔشٚس ٔفبٞیٓ ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ٔٛسد ثحج ٚ ٘ظشیبتی وٝ دس ایٗ استجبط داسد ٕٔضٛٚع ٔٛسد ثحج سا تـشیح وٙذ، 

( ٚ ٘ظشیٝ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی 2009ٞبی فشص٘ذپشٚسی چبً٘ ٚ چٗ )ٓ ٘ظشیٝ٘ظشیبتی وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دادی

( ثٛد٘ذ دس ٚالغ ثب لشاس دادٖ ایٗ ٘ظشیبت ثب اػتفبدٜ لشاس دادٖ ٔحیظ خب٘ٛادٜ ٚ تبحیش فضبی ٔزبصی ثش ایٗ 1984ٔیٙٛچیٗ)

ی ٔزبصی خب٘ٛادٜ سا دسٌیش وشدٜ حج ٔٛسد ٘ظش ثٛدیٓ. دس ادأٝ ثٝ ثشسػی تٟذیذ ٚ فشكت ٞبیی وٝ فضبثٔحیظ دسكذد ٚسٚد ثٝ 

دس رٛأغ ٌٛ٘بٌٖٛ فضبی رذیذی سا دس فضبی ٔزبصی  دس ٌؼتشؽ ثٝ وبسٌیشی فٙبٚسی ٞبی اعـالػبتی ثـٝ خلٛف پشداختیٓ.

ٌشدد ثٝ عـٛسی وـٝ ثـؼیبسی اص وـشدٜ وـٝ اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ فضبی ٔزبصی یبد ٔی  ایزبد  ا٘ؼب٘ی  وٙبس فضبی فیضیىی صیؼت

دٚ فضبی ٔزبصی ٚ فیضیىی   دس  ٞب  فشدی ٚ ارتٕبػی افشاد ثـٝ تـذسیذ ٚاسد ایٗ فضب ٔی ٌشدد ٚ دسٚالغ ایٗ فؼبِیت  یٞب  فؼبِیت 

ػغٛح ٌؼتشدٜ اػـتفبدٜ ٔـیـٛد وـٝ ٘ـبٍ٘ش ظشفیت   دس  اص فضبی ٔزبصی٘تبیذ پظٚٞؾ حبوی اص آٖ اػت وٝ . لبثُ ا٘زبْ اػـت

تحّیّی   لّٕشٚ  اػـت. ٌؼتشؽ  ٚسٚد ثٝ ایٗ ػشكٝ  ٘بٔٝ سیضی دلیك ٚ حؼبة ؿذٜ ثشایثش  ٚ ِضْٚ  ثبالی ایٗ ػشكٝ رٟت فؼبِیت

دٜ سا یىی اص ثب خب٘ٛاوٝ ٔیتٛاٖ حٛصٜ   ؿٛد  ؿبُٔ  سا ثشای تؼییٗ ٔٛلؼیت آ٘چٝ رٟب٘ی اػت، ٕٔىٗ اػت حٛصٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی

زبصی ٚ ِضْٚ ٞٛؿیبسی رـٛا٘بٖ ٚ خـب٘ٛادٜ ٞب ٘ؼجت ثٝ فضبی ٔ  دس  ػبِٓ  استجبعبت ٞب دس ایٗ استجبط ثشؿٕشد.إٞیت تشیٗ حٛصٜ

ٞبی ارتٕبػی ٚ  ی ٘خؼت اِٚٛیت لشاس داسد. پیـٍیشی اص آػیتدس دسرٝ ٔزبصی دس صٔیٙٝ اخاللی ٚ تشثیتیفـضبی   تـٟذیذات

  فٙبٚسی  ثبیذ تب حذٚدی ثٝ ٚ ثشای رٌّٛیشی اصٞٓ پبؿیذٌی خب٘ٛادٜ ٞب، ٚاِذیٗ  ثبؿذٔی  ٟٔٓ  تٛرٝ ٚاِذیٗ ثٝ سفتبس فشص٘ذاٖ ثؼیبس

فىش آٖ ٞبػت ٚ ٍٞٙبٔی وٝ   عشص  دس  ٞبی سٚص د٘ـیب ٔـؼّظ ثبؿٙذ ٚ آٌبٜ ثبؿٙذ وٝ تغییش دس سفتبس فشص٘ذاٖ ثٝ ٔؼٙبی ایزبد تغییش

دٜ ؿىُ ٌیشد، ساٜ ٘فٛر ؿیبداٖ ثٝ حـشیٓ خـلٛكی افشاد ٚ ٔـحیظ أٗ خب٘ٛا  كحیح  ٘ب  ثٙیبٖ فىشی ٚ ؿخلیت آٖ ٞب ثٝ كٛست

خب٘ٛادٜ   چٙب٘چٝ(، 2009ٞبی فشص٘ذپشٚسی چبً٘ ٚ چٗ )( ٚ ٘ظشی1984ٝ٘ظشیٝ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی ٔیٙٛچیٗ)عجك ،  . ِزا ثبص ٔیـٛد

داؿتٝ ثبؿٙذ، اص ا٘زبْ ثؼیبسی اص رشایٓ ٚ   سا  ٞب ٘ؼجت ثٝ ؿیٜٛ ٞبی رذیذ استجبط فشص٘ذاٖ خٛد آٌبٞی ٚ ؿـٙبخت وبفی ٚالصْ

 .  آیذ  ٔی  ٌٛیشی ثـٝ ػـُٕاستجبعبت پٟٙب٘ی آ٘بٖ رـّ

ثٙبثشایٗ خب٘ٛادٜ ٞب ثبیؼتی ضٕٗ پیـٍیشی اص اثضاسٞبی ثیشٖٚ اص خب٘ٛادٜ، دلت ٘ظش الصْ سا دس خلٛف اخالق ٚ تشثیت دس 

 .داؿتٝ ثبؿٙذ )یؼٙی ٔحىٓ وشدٖ پبیٝ ٞبی اخاللی دس ٚرٛد فشص٘ذاٖ( دسٖٚ خب٘ٛادٜ ثب اػتفبدٜ اص اثضاسٞبی دسٚ٘ی

ػبصی ٚ فشٞٙـً پـزیشی سا ثـیؾ اص ٞـش صٔــبٖ دیٍــشی ٚػــؼت ثخـــیذٜ ایٙتش٘ـت ٌؼتشٜ فشًٞٙأشٚصٜ  اص عشفی

یـش لبثـُ تلـٛس دس ٔزبسی استجبعی ربٔؼٝ ربسی ٔیىٙذ ٚ عجؼبً ٔب٘ٙـذ غػـبت ثیــتشی سا ثـب ؿـتبثی الاػــت ٚ دس ٘تیزــٝ اع

ٚ تشثیتی خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛلؼیت اخاللی  .د اػتفبدٜ لشاس ٌیشدٞـش اثضاس دیٍشی ٔیتٛا٘ذ دس رٟبت ٔخجـت یـب ٔٙفـی ٔـٛس

تشیٗ ػٛأُ ٔلٛ٘یت فشص٘ذاٖ ثشای پیـٍیشی اص خغشات اخاللی دس فضبی ٔزبصی اص ٟٔٓ ٞب دس ٔیبٖ اػضبی خب٘ٛادٜٚرٛد اسصؽ

ثبؿذ ثٙبثشایٗ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚ ٕٞچٙیٗ چٍٍٛ٘ی ثشخٛسد ٚ ٔٛارٟٝ فشص٘ذاٖ ثب ثحشاٖ، دسكٛست ثشٚص ٔـىُ دس فضبی ٔزبصی ٔی

ٞبی ٔشتجظ ثب ٘ظبْ خب٘ٛادٜ، ٕٞچٖٛ ػبصٔبٖ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٚ یب اداست دیٍش ٘تبیذ پظٚٞؾ ؿبیؼتٝ اػت وٝ دِٚت دس ػبصٔبٖ

ٔتِٛی أش، آٔٛصؽ ٞبی ٔجتٙی ثش ٔٛلؼیت اخاللی ٚ تشثیتی خب٘ٛادٜ ٞب ٚ ٔتبحش ؿذٖ خب٘ٛادٜ ٞب اص فضبی ٔزبصی سا دس دػتٛس 

خٛد لشاس دٞٙذ. ٕٞچٙیٗ ؿبیؼتٝ اػت وٝ دس ثؼضی اص وتت ٔذاسع ٚضؼیت فضبی ٔزبصی ٚ فشكت ٞب ٚ تٟذیذٞبیی وٝ وبس 
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ٞـبی تـذٚیٗ لـبٖ٘ٛایٗ فضب دس اختیبس دا٘ؾ آٔٛصاٖ لشاس ٔی دٞذ سا ثبصٌٛ وٙذ. یىی دیٍش اص ساٞىبسٞبی الصْ دس ایٗ استجبط، 

 د ثـب ٔزشٔـبٖ رـشائٓ ایٙتش٘تـی ٚ ارشائی وشدٖ ایٗ لٛا٘یٗ ٚ حفظ أٙیت دس آٖٚ ٔٙبػـت ثـشای فضـبی ٔزبصی ٚ ثشخـٛس الصْ

 اػت.

 

 هٌببع .7

تشٚیزی  -ػّٕی  (، حشیٓ خـلٛكی، فـضبی ٔزبصی ٚچبِؾ ٞبی پیـٍیشا٘ٝ فشاسٚی ٘برب، فلّٙب1389ٝٔ، حؼیٗ) آلبثبثبیی

 ٔغبِؼبت پیـٍیشی اص رـشْ ، ػـبَ پٙـزٓ ، ؿٕبسٜ ٞفذٞٓ

٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٝ ػّْٛ پبیبٖٞبی ارتٕبػی ٔزبصی ثش ػشٔبیٝ ارتٕبػی،  ثشسػی ٘مؾ ؿجىٝ (1391)أیذٚاس، تبثبٖ

 دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضیاستجبعبت 

ػبَ  ، 1391ٔغبِؼبت سػب٘ٝ ای: صٔؼتبٖ  (ثشسػی ٞٙزبسٞبی اخاللی دس فضبی ٔزبصی )ایٙتش٘ت(. 1391ثختیبسی، آٔٙٝ)

 5تب  45 ،كقپظٚٞـی-ػّٕی 19ؿٕبسٜ  -ٞفتٓ 

( . ٘ظشیٝ ٞبی سٚاٖ دسٔبٖ، تشرٕٝ یحیی ػیذ ٔحٕذی، تٟشاٖ، 1381)شٚچبػىب، ریٕضاٚ ٚ ٘ٛسوشاع ، ربٖ . ػی. پ

 .ا٘تـبسات سؿذ

 ،ساثغٝ فضبی ٔزبصی )ایٙتش٘ت( ثب تغییشات فشٍٞٙی ٚ دیٙی وبسثشاٖ (.1392) تبریه، ٔحٕذسضب؛وبظٕیٙی، ٘بص٘یٗ

 30تب  17اص  2ؿٕبسٜ  - 1392ٔؼتبٖ ٔذیشیت فشٍٞٙی :: ص

(. آػیت ؿٙبػی فضبی ػبیجش ثش أٙیت ارتٕبػی، فلّٙبٔٝ ٘ظٓ ٚ 1390ربٖ پشٚس، ٔحؼٗ؛ عٟٕٛسث حیذسی ٔٛكّٛ)

 أٙیت ا٘تظبٔی، ؿٕبسٜ ػْٛ، ػبَ چٟبسْ.

 . ٔزّٝ ٔغبِؼبت(. آػیت ؿٙبػی فضبی ٔزبصی ٚ خب٘ٛاد1395ِٜیال ) صادٜ، حؼٗ ٘بٞیذ؛ خذایبسی، حٕیذ؛ یؼبس، رؼفشیبٖ

 .24-15، كق 1394، صٔؼتبٖ 4 ؿٕبسٜ دْٚ، تشثیتی، دٚسٜ ػّْٛ ٚ سٚا٘ـٙبػی

ٞبی ثیٙی اػتیبد ثٝ فضبی ٔزبصی ثش اػبع ػجه(. پیؾ1396رٛدی، صٞشا؛ حیذسی، حؼٗ؛ آَ یبػیٗ، ػیذػّی )

ٞبی ٘ٛیٗ دس ػّْٛ ّٝ پیـشفتآٔٛصاٖ دثیشػتب٘ی ؿٟش لٓ. ٔزفشص٘ذپشٚسی، رٛػبعفی خب٘ٛادٜ، اضغشاة ارتٕبػی دس دا٘ؾ

 17-27، كق1396سفتبسی، دٚسٜ دْٚ، ؿٕبسٜ ٞـتٓ، خشدادٔبٜ

(. اسصیبثی فٙبٚسی ٘ٛیٗ آٔٛصؽ ٞٛؿٕٙذ دس ٔذاسع ایشاٖ، ٔغبِؼٝ ٔٛسدی یه دثیشػتبٖ  1389حجیجی، ٔحٕذسضب ) 

 ٞٛؿٕٙذ پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ سؿتٝ ٔذیشیت فٙبٚسی اعالػبت.

پظٚٞـی دس ثیٗ وبسثشاٖ  :ی حضٛس دس فضبی ٔزبصی ٚ ٞٛیت ٔذسٖساثغٝ(. 1385) فبخشٜ ،غیجیخ ؛روبیی، ٔحٕذػؼیذ

 33ی ی ػّْٛ ارتٕبػی، ؿٕبسٜایٙتش٘تی رٛاٖ ایشا٘ی، فلّٙبٔٝ

،   دا٘ـزٛیبٖ  ارتٕبػی  (، آػیت ؿٙبػی فضبی ٔـزبصی؛ ثـشسػی تـأحیش اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثش ا٘ضٚای1392، ػّی) سثیؼی

 43-60ساٞجشد ارتٕبػی فشٍٞٙی، ؿٕبسٜ ؿـٓ ، ػبَ دْٚ ، كـق فلّٙبٔٝ 

(،ػٛأُ ٔؤحش ثش تِٛیذ ٔحتٛی دس ؿجىٝ ٞبی ارتٕبػی، ٔبٞٙبٔٝ تخللی اعالع 1391سػِٛی، ٔحٕذسضب ٚ ٔشادی، ٔشیٓ )

 66-57ق ، ك56سػـب٘ی، ٘ـمذ ٚ ثـشسػی وتبة ، ؿٕبسٜ 

، فلّٙبٔٝ ساٞجشد  اػالٔی  ٞٙزبسٞبی  فضبی ٔزبصی ثشاػبعكـیب٘ت اص حـشیٓ خـلٛكی دس  (،1392)ػیذػؼبدتی، فٟیٕٝ

 فشًٞٙ، ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ ػْٛ
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 (. تزذدٌشایی ٚ ػشٔبیٝ ارتٕبػی خب٘ٛادٜ ایشا٘ی، ا٘تـبسات ربٔؼٝ ؿٙبػبٖ، چبح ا1390َٚؿىشثیٍی، ػبِیٝ )

: ؿـشوت ا٘تـبسات   تـٟشاٖ .  (،ٍ٘بٞی ٔٛؿىبفب٘ٝ ثش پذیذٜ رٟب٘ی ؿذٖ ، تشرٕٝ ٔؼؼٛد وـشثبػیب1382ٖؿِٛت، یبٖ آست )

  ػّٕی فشٍٞٙی

ای، ٔتشرٕـبٖ:احٕـذ ػّیمّیـبٖ ٚ افـیٗ ػلش اعالػبت: ربٔؼٝ ٚ فشًٞٙ: ظٟٛس ربٔؼٝ ؿجىٝ(. 1389وبػتّض،ٔب٘ٛئُ )

 خبوجبص، ا٘تـبسات عشح ٘ٛ

 ٝ٘ـش ٘مغ اداؿی،ٞب ٚ ربٔؼٝ، ٔتشرٓ: ٔشیٓ داستجبعبت ٚ فشًٞٙ: رؼتبسٞبیی دسثبسٜ سػب٘ٝ(. 1376دثّیٛ ) ،وشی ریٕض

، فضبی ٔزبصی ثب تىیٝ ثشحمٛق ایشاٖ ، فلّٙبٔٝ ػّٕی پظٚٞــی ؿـشیف  دس  (، حشیٓ ؿخلی1385ٔحؼٙی، فشیذ، )

 34تبثؼتبٖ، ؿٕبسٜ

ٔزّٝ ٔغبِؼبت ٔبٞٛاسٜ ٚ سػب٘ٝ ٞبی ، ظشفیت ٞبی فشاسٚی رٟبٖ اػالْ دس فضبی ٔزبصی» (.1392)ٔشؿذی صاد، ػّی

 174-163 كق رذیذ

ٞبی ارتٕبػی ٔزبصی ٚ ثحشاٖ ٞٛیت )ثب تأویذ ثش ثحشاٖ   ؿجىٝ (.1391)كٕذ ؛ خبوؼبس، فبئضٜ ،ب ؛ ػذِی پٛسحشی ،ٔؼٕبس

 كق، 1391، صٔؼتبٖ 4، ؿٕبسٜ 1، دٚسٜ 7ٔمبِٝ ، ٞٛیتی ایشاٖ(، ٔغبِؼبت ٚ تحمیمبت ارتٕبػی دس ایشاٖ، دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ

155-176 

 سٜ آٚسد ٘ٛس :ی دس پیـٍیشی اص آحبس ٔخشة فضبی ٔزبصی ثش خب٘ٛادٜ٘مؾ آٔٛصٜ ٞبی دیٙی اػالٔ (.1396)٘زٕٝ ،ٔالحی

 65- 55 قك ، 60ؿٕبسٜ ، 1396پبییض ،

 .تٟشاٖ: ا٘تـبسات أیشوجیش .ثبلشحٙبیی راوش یٝتشرٕ .خب٘ٛادٜ ٚ خب٘ٛادٜ دسٔب٘ی (.1373ػبِٛادٚس)ٔیٙٛچیٗ، 

 .ٞبثشٔبع. تٟشاٖ: ٘ـش چـٕٝثبصخٛا٘ی (.1381٘ٛرسی، حؼیٙؼّی )

 (. فضبی ٔزبصی، أٙیت ارتٕبػی، ساٞجشدٞب ٚ اػتشاتظی ٞب،1391یبػٕی ٘ظاد، ػشفبٖ؛ آصادی، اوشْ؛ أٛیی، ٔحٕذسضب. )
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