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 فضبی مجبزی ي کىشگری آدمی: مًاجٍُ ای تربیتی

 ظمیرا علیرضب بیگیي  ورگط ظجبدیٍ

 

 چکیدٌ

فًبی ٔدبظی أطٚظ ٚالؼی تط اظ فًبی ٚالؼی، زض پیطأٖٛ ٔبؾت. زضایٗ ٔیبٖ، ٘ؿُ خسیس ثب شٚق ظزٌی ٘ؿجت ثٝ ایٗ فًبی 

 ثعضٌؿبالٖ زض ایٗ فًب ثٙب وٙٙس. فًبیی ٘عزیه، ذهٛنی، غیطخسیس تالـ ٔی وٙٙس تب ز٘یبی ٕٔٙٛع ذٛز ضا ذبضج اظ ٔحسٚزٜ ٔدبظ 

لبثُ زؾتطؼ ٚ ٌٕٙبْ وٝ ٔی تٛا٘س زض ٔدبٚضت فًبی فیعیىی، ػٕٛٔی، لبثُ زؾتطؼ ٚ قٙبؾبی ٔٛخٛز ثٝ حیبت ذٛیف ازأٝ 

ب فًبی ٔدبظی حبيط ضا زٞس ٚ ز٘یبیی ٔٛاظی ثب ز٘یبی فیعیىی ضا ثٙب وٙس. ٘ٛقتبض حبيط ثط آٖ اؾت تب ٘ؿجت ٔیبٖ وٙكٍطی آزٔی ث

ٔٛضز اضظیبثی لطاض زٞس ٚ ثط اؾبؼ چبِف ٞب ٚ فطنتٟبی ثسؾت آٔسٜ، ضاٞجطزٞبیی تطثیتی اتربش ٕ٘بیس. ٟٕٔتطیٗ ٚیػٌیٟبی فًبی 

ٔدبظی وٝ ٔی تٛا٘ٙس وٙكٍطی آزٔی ضا ٔتبثط ؾبظ٘س ػجبضتٙس اظ ػسْ تدؿس، ثالٚاؾٍُی، ٕٞؿبٖ ؾبظی اؾالػبت، ثؿٍ قؼبع ضٚیت 

ٖ ؾبظی تىٛیٗ ػُٕ خٕؼی، ٌؿؿتٍی ػُٕ اظ ػبُٔ ٚ ایدبز فطنتٟبی خسیس ثطای وٙكٍطی. ثط ایٗ اؾبؼ، ٟٕٔتطیٗ ػُٕ، أىب

چبِف ٞبی ایدبز قسٜ پیف ضٚی وٙكٍطی آزٔی، تىب٘ٝ ای قسٖ ػُٕ، وب٘بِیعٜ قسٖ احؿبؾبت ٚ وّیكٝ ؾبظی ثطای ػُٕ اؾت. 

چٖٛ ٌفتٍٛ، تٕطیٗ تفىط تبّٔی ٚ فطاذٛا٘ی ثٝ فطاضٚی اظ وّیكٝ ٞب ضا  ٟٕٔتطیٗ ضاٞجطزٞبی تطثیتی زض ٔمبثُ ایٗ چبِف ٞب، ٔٛاضزی

 زض ثط ٔی ٌیطز. 

 فًبی ٔدبظی، ٔٛاخٟٝ تطثیتی، وٙكٍطیياشگبن کلیدی: 

 مقدمٍ

-ای اؾت وٝ تبوٖٙٛ تٛؾٍ ثكط ذّك قسٜ ٚ ٔٛضز ثٟطٜتطیٗ ٔٙجغ اَالػبتیتطیٗ ٚ ٌؿتطزٜتٛاٖ ٌفت وٝ ایٙتط٘ت وبُٔٔی

آٚضا٘ٝ ٚ زاضای اثؼبز ٚؾیغ فٙی، فطٍٞٙی، التهبزی ٚ اختٕبػی، زض ؾطاؾط ای فٗایٙتط٘ت ثٝ ػٙٛاٖ پسیسٜثطزاضی لطاض ٌطفتٝ اؾت. 

َطف زض ٘ظط ٌطفت. ثٝ َٛضی وٝ ای ٔؿتمُ ٚ ثیتٛاٖ آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ پسیسٜوٙس وٝ ٕ٘یای ٘مف ثبظی ٔیظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ

-ٞبی ٚخٛز آزٔی ٔیی ؾبذتبضثركی تىِٙٛٛغی ثٝ ٔإؾؿبت ٚ تأثیطات آٖ زض تٕبْ خٙجٝقٙبؾبٖ ثٝ ٘حٜٛأطٚظٜ فیّؿٛفبٖ ٚ خبٔؼٝ

ٞبی وبٔپیٛتطی ٚ اضتجبَبت ٔدبظی زض ٔیبٖ ٔطزْ اضائٝ ای اظ ٌؿتطـ قجىٝاضظیبثی ٘ؿجتب ٔٙفی 1ٔبٖ(. ثٛضي2006ا٘سیكٙس)پیتطظ، 

 2یبثی ثٝ ػّٕی الیتٙبٞیٞب احؿبؼ زؾتاؾت وٝ افطاز زض پطتٛ ایٗ قجىٝسٜزٞس. اٚ ثط ایٗ ػمیسٜ اؾت وٝ ایٗ ٌؿتطـ ثبػث قٔی
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ای اظ ٔتفىطاٖ ٘ظیط ٞبثطٔبؼ ٘یع ثط ایٗ ػسٜ(. 1992ٔبٖ، وٙٙسٜ اؾت)ثٛضيثىٙٙس وٝ زض حمیمت غیط ٚالؼی ٚ ٌیح 3ٚ لسضتی ُّٔك

ٔؿبئُ اختٕبػی یب ٞٙدبضیٗ ٚ اذاللی زض ظ٘سٌی زض ٘ظط  آٚضا٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛٞبی ٔكطٚع ثطای تأُٔ زض ثبةٞبی فٗحُثبٚض٘س وٝ ضاٜ

 (. 1381)ثبلطی، اؾت  4قٛز ٚ ٕٞیٗ حبِت ثبػث ثٝ ٚخٛز آٔسٖ فٗ ؾبالضیٌطفتٝ ٔی

فًبی ٔدبظی تٛخٝ ثٝ زٚ ٘ىتٝ يطٚضی ثٝ ٘ظط  زض ٔٛاخٟٝ تطثیتٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی زاضز، فبضؽ اظ آثبضی وٝ ایٙتط٘ت ثط حیُٝ

ای ی زْٚ تأثیطات ٘بذٛاؾتٌٝصاضز ٚ ٘ىتٝ٘ظطاٖ أط تطثیتی ٔیضٚی نبحتاؾت وٝ ایٗ فًب ثطای تطثیت پیف ضؾس. اَٚ أىب٘بتیٔی

اظ ٔیبٖ تأثیطات فطاٚا٘ی وٝ فًبی  .(2001، 5ثبضثّع) قٛزٌصاقتٝ ٔی آٔٛظاٖ ٚ ٔطثیبٖٞب ضٚی زا٘فی ثىبضٌیطی آٖاؾت وٝ زض ٘تیدٝ

-ی آٔٛظـٚ تطثیت ٚاضز وطزٜ اؾت، ٔب٘ٙس تغییطات ثٝ ٚخٛز آٔسٜ زض ؾبذتبض ٔساضؼ، اضائٝٞبی ٔرتّف ٘ظبْ تؼّیٓ ٔدبظی زض خٙجٝ

تطیٗ ٘مبٌ پیىبٖ تأثیطات ضا ٔتٛخٝ ٔطثیبٖ ٚ ٔتطیجبٖ تٛاٖ یىی اظ ٟٔٓٞبی ٘ٛیٗ تسضیؽ ٚ .... ٔیٞبی ٔدبظی ٚ اظ ضاٜ زٚض، قیٜٛ

ثط زض ایٗ پػٚٞف اؾت. ی تطثیت ایدبز وطزٜآفطیٙبٖ انّی حٛظٜٞب ٚ تٟسیسٞبی فطاٚا٘ی ضا ثطای ٘مفزیس. فًبی ٔدبظی فطنت

٘ؿجت ٔیبٖ فًبی ٔدبظی ٚ وٙكٍطی ا٘ؿبٖ تٕطوع قسٜ ٚ تالـ قسٜ تب يٕٗ ثطقٕبضی چبِف ٞب ٚ فطنتٟبی فًبی ٔدبظی ثطای 

ت، ٚیػٌیٟبی ٟٔٓ فًبی وٙكٍطی آزٔی، ضاٞجطزٞبیی تطثیتی ثطای ٔٛاخٟٝ ثب چبِف ٞب اضائٝ قٛز. زض ایٗ ضاؾتب، اثتسا الظْ اؾ

ٔدبظی ثٝ ٚیػٜ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔتبذط آٖ ضا ثسؾت آٚضیٓ. ؾپؽ، فطاظ ٚ ٘كیت وٙكٍطی آزٔی ضا زض ٘ؿجت ثب ایٗ ٚیػٌیٟب ٔكرم وٙیٓ 

ٚ زض ٟ٘بیت، تالـ وٙیٓ تب ثب ضاٞجطزٞبیی تطثیتی، وٙكٍطی آزٔی ضا زض حًٛض ایٗ فًب، ثٟجٛز ثركیٓ. اظ ایٗ ضٚ ٔی تٛاٖ ٌفت 

 ؾبؾی ایٗ پػٚٞف ثسیٗ لطاض٘س: پطؾكٟبی ا

 فًبی ٔدبظی ثٝ ٚیػٜ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔتبذط آٖ زاضای چٝ ٚیػٌیٟبی والٖ فّؿفی اؾت؟ .1

 وٙكٍطی آزٔی زض ٔدبٚضت ایٗ ٚیػٌیٟب، زؾترٛـ چٝ تغییطاتی ذٛاٞس قس؟  .2

 ضاٞجطزٞبی تطثیتی تمٛیت وٙٙسٜ وٙكٍطی زض حًٛض فًبی ٔدبظی چٝ ٔی تٛا٘ٙس ثبقٙس؟ .3

 

 ضٚیىطز ضٚقی .1

ضٚیىطز ضٚقی ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطای احهبء ٚیػٌیٟب ٚ پبؾد ثٝ پطؾف ٘رؿت، ضٚیىطزی پسیساضقٙبؾب٘ٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ تدطثیبت   

ثكطی زض ٔٛاخٟٝ ثب فًبی ٔدبظی ذٛاٞس ثٛز. زض پبؾد ثٝ پطؾف زْٚ اظ ضٚیىطز ثؿٍ ٔفٟٛٔی یب ٔفْٟٛ پطزاظی  اؾتفبزٜ ذٛاٞس 

ؿب٘ی زض ٘ؿجت ثب فًبی ٔدبظی ثبظتؼطیف قٛ٘س. پطؾف ؾْٛ ٘یع ثب ضٚیىطزی اؾتٙتبخی قس ٚ تالـ ٔی قٛز تب ِٔٛفٝ ٞبی وٙف ا٘

-، ٌبْٚ زْٚ یبثی ثٝ پبؾد پطؾف اَٚٞب زض زؾتٞب ٚ وٕه آٖؾبظی ایٗ ضٚـثطای فٟٓ ثٟتط چٍٍٛ٘ی پیبزٜپبؾد زازٜ ٔی قٛز. 

 قسٜ اؾت: ٞبیی وٝ ثبیس َی قٛ٘س زض قىُ ظیط ٘كبٖ زازٜ
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 َبی فضبی مجبزی پدیدارشىبظی يیصگی .2

ٌٛ٘ٝ وٝ وٙیٓ. ٕٞبٖزؾت آٚضزٖ ٔرتهبت ػُٕ زض فًبی ٔدبظی اظ ضٚـ پسیساضقٙبؾی ٞٛؾطَ اؾتفبزٜ ٔیثٝ ٔٙظٛض ثٝ    

ٞبی ػُٕ زض فًبی زض فهُ اَٚ ثٝ تفهیُ زض ٔٛضز ضٚـ پسیساضقٙبؾی ٞٛؾطَ تٛيیح زازٜ قس، ثطای ٔكرم وطزٖ ٚیػٌی

 ٞبی ٔكرهی پیٕٛزٜ قٛز. ٔدبظی ثبیس ٌبْ

وٙیٓ، ٌبْ اَٚ ایٗ ضٚـ ای ٔؼیٗ وٝ ثٙب اؾت زض ََٛ ثطضؾی پسیساض قٙبذتی ثٝ ٔبٞیت وّی آٖ زؾت پیسا ا٘تربة تدطثٝ   

ای ٔؼیٗ اظ ػُٕ آزٔی اؾت. ٌبْ زْٚ ٚ ؾْٛ وٝ زض ایٗ ی ٔؼیٗ ایٗ پػٚٞف، ػُٕ زض فًبی ٔدبظی ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝاؾت. تدطثٝ

ٞب اؾت ، ثٝ تطتیت زض پطا٘تع لطاض زازٖ ٚ تؼّیك، ٚ تغییط ذیبِی ٚیػٌیقٛزٞب پطزاذتٝ ٔیسیٍط ازغبْ قسٜ ٚ ثب ٞٓ ثٝ آٖثطضؾی ثب یى

یىی اظ ٔمتًیبت ایٗ ضٚـ ایٗ اؾت وٝ َجیؼت ٌطایی ػّٕی ٚ فٟٓ ٔتؼبضف ضا وٙبض  اؾت.وٝ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ذهبیم يطٚضی 

زض ایٗ فًب ثطٚیٓ. ذهبیم  ٚالؼیٞبی ٛضز ٘ظط ٘یع ذٛززاضی وطزٜ ٚ ثٝ ؾطاؽ تدطثٌٝصاقتٝ ٚ اظ زضن ٘ظطی ٚ فّؿفی پسیسٜ ٔ

ٞبی يطٚضی ٚ اؾبؾی زض ٞبیی ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٚیػٌیزاض٘س ٚ ٕٔىٗ اؾت ٚیػٌیخعیی ٘یع ٔب ضا اظ ضؾیسٖ ثٝ ٔبٞیت وّی پسیسٜ ثبظ ٔی

ضؾیٓ وٝ لبثُ ٞبیی ٔیای ثٝ ٚیػٌیذهٛنیبت خعیی ٚ ظٔیٙٝٞبی ػُٕ ٔدبظی حبيط ٘جبقٙس. ثب حصف ٘ظط آٚض٘س وٝ زض تٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝ

وٙیٓ. زض ٌبْ آذط نٛضت وّی پیسا ٔیٞبی اؾبؾی فًبی ٔدبظی زؾتزٞی ٚیػٌیپٛقی ٘یؿتٙس. زض تغییط ذیبِی ثٝ ؾبٔبٖچكٓ

ی ثؼس ثٝ ْٛ پطزاظی ٔطحّٝٞب ضا تطؾیٓ وطز وٝ زض ٔفٟای اظ ایٗ ٚیػٌیتٛاٖ قجىٝقسٜ ٚ ٔیيطٚضی یب ٔبٞیت فًبی ٔدبظی ضٚقٗ 

 وٙس. ٔب وٕه قبیب٘ی ٔی

 ٔفْٟٛ پطزاظی

 ٌبْ ٟ٘بیی پسیساضقٙبؾی

ٌبْ 

اَٚ 

پسیسا

ضقٙب

 ٕٔىٗٞبی تدطثٝ ؾی

بظی زض فًبی ٔد  

ٞبی ٔطتجٍ ٚیػٌی

ثب ػُٕ زض فًبی 

 ٔدبظی

 تأثیط ثط ػُٕ 

 تأثیط ثط وٙكٍطی 

 

 پسیساضقٙبؾی

 

ٞبی ػُٕ ٚیػٌی

 زض فًبی ٔدبظی

1 

2 

3 
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ٞب اختٙبة ٌطایی ٘ؿجت ثٝ ایٗ ٚیػٌیثبیس ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اقبضٜ وطز وٝ زض ثىبضٌیطی ضٚـ پسیساضقٙبؾی ٞٛؾطَ، اظ ُّٔك     

  6اقتٝ اؾت، ٘ساضیٓ.ؾبظی ایٗ ضٚـ ٔس٘ظط زٞب، چٙبٖ وٝ ٞٛؾطَ ذٛز پؽ اظ پیبزٜوطزٜ ٚ ازػبیی ٔجٙی ثط ثبثت ثٛزٖ ایٗ ٚیػٌی

 

 تجربٍ َبی مب از فضبی مجبزی ي گًوٍ َبی آن .1-1

تدطثٝ ٞبی اذیط ٔب اظ فًبی ٔدبظی، قبُٔ قجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔب٘ٙس تٍّطاْ، ٚایجط ٚ ٚاتؽ آح، اختٕبع ٞبی ٔحتٛایی ٔثُ  

یٛتٛیٛة ٚ آپبضات، ٚیىی ٞب وٝ ثٝ ٔربَجبٖ اخبظٜ ٔی زٞٙس ٔحتٛای آٟ٘ب ضا تِٛیس وٙٙس ٚ ٚثالٌٟب ٚ ؾبیتٟب، ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ 

ٔبا٘س ٔٛوؽ –ی اَالػبتی، فطاتط ضفتٝ ٚ ثٝ وبضوطزٞبی اضتجبَی ٚ ٘یع وبضوطزٞبی آٔٛظقی وبضوطزٞبی فًبی ٔدبظی اظ وبضوطزٞب

ثؿٍ یبفتٝ ٚ تٕبیُ پیسا وطزٜ اؾت. ٔالحظٝ ایٗ وبضوطزٞب ٚ فًبٞبی ٔٛخس آٟ٘ب، ٚیػٌیٟبی ذبنی اظ فًبی ٔدبظی ضا زض  -ٞب

 ب ثبقٙس. ایٗ ٚیػٌیٟب ثسیٗ لطاض٘س. ٘ؿجت ثب آزٔی ثٝ ظٟٛض ٔی ضؾب٘ٙس وٝ ٔی تٛا٘ٙس پبؾری ثٝ پطؾف ٘رؿت ٔ

 . يیصگیُبی فضبی مجبزی در وعبت بب آدمی 2-1

-ٞب ٚ زض ذالَ پسیساضقٙبؾی اؾترطاج قسٜپیكیٗ ٘یع لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت، اظ ٔیبٖ ٔإِفٝ ٕ٘ٛزاضٞب، چٙبٖ وٝ زض ایٗ ٚیػٌی

ا٘س وٝ زض ٘تیدٝ پسیساضقٙبؾی، فبلس ثبضظ ٚ قٙبذتٝ قسٜٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٚیػٌی اَٚ، چٙبٖ اؾت، ثب ایٗ حبَ، ثطذی اظ ایٗ ٚیػٌی

 ٞب لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت.انبِتی اؾت وٝ زض ؾبیط ٚیػٌی

 عدم تجعد

ثسیٟیبت فًبی ٔدبظی زض ٘ظط ٌطفت.  ءتٛاٖ آٖ ضا خعای وٝ ٔیٌٛ٘ٝایٗ ٚیػٌی ثبضظتطیٗ ٚیػٌی فًبی ٔدبظی اؾت، ثٝ       

ثبضٜ ثٝ ٘ظطٚضظی ٞٓ زض ایٗٔب٘ٙس زضیفٛؼ وٝ ٔتفىطا٘ی ثٝ پسیساضقٙبؾی ٘یؿت، چٙبٖ ِصا ثطای پی ثطزٖ ثٝ ایٗ ٚیػٌی ٘یبظی

زا٘س ٚ ثب إَیٙبٖ اظ قطٌ ٔی( ثسٖ آزٔی ضا زض فطایٙس زضن ٚ ثطذٛضزاضی اظ قؼٛض ػٕٛٔی پیف2001زضیفٛؼ ) . ا٘سپطزاذتٝ

چٝ ثطای زضیفٛؼ زض ٌٛیس. ثط ٕٞیٗ اؾبؼ، آٖؾبظی ا٘ؿبٖ ؾرٗ ٔیتحمیمبت ٞٛـ ٔهٙٛػی زض خٟت قجیٝ یٞبی آیٙسٜقىؿت

آیس، ػسْ حًٛض خؿٓ ٞبی انیُ ثٝ قٕبض ٔیی پطضٍ٘ی زض تفبؾیط اٚ زض ٔمبیؿٝ ثب تدطثٝٞبی ٔدبظی حبئع إٞیت ثٛزٜ ٚ ٘مُٝتدطثٝ

ت فیعیىی زض یه ٟٕٔب٘ی، افتس. اٚ ػمیسٜ زاضز وٝ حًٛض فطز ثٝ نٛضزض ٚلبیؼی اؾت وٝ زض ایٙتط٘ت ٚ ثٝ نٛضت اظ ضاٜ زٚض اتفبق ٔی

زٞس تب ایٗ وٝ فطز اظ ضاٜ زٚض زض یه ٟٕٔب٘ی یب والؼ زضؼ قطوت وٙس یب ثٝ والؼ زضؼ یب تئبتط، حؽ ٔتفبٚتی ثٝ فطز ٔی

ی تؼّیٓ ٚ تطثیت،قبٌطزی وطزٖ احتیبج ثٝ زضن ٔؿتمیٓ اظ ٔحیٍ تٕبقبی فیّٓ اظ َطیك ؾی زی ثپطزاظز. اظ ؾٛی زیٍط زض حٛظٜ

قٛز ثٝ تٛا٘س اظ ضاٜ زٚض ٚ ثب ٍ٘بٜ وطزٖ ٚ ٔتٕطوع قسٖ ضٚی تهٛیطی وٝ اظ َطیك زٚضثیٗ ثٝ اٚ ٔٙتمُ ٔیٔثبَ فطز ٔی زاضز، ثٝ َٛض

ثیٙی ٞبی ٔكبثٝ زض آیٙسٜ ثپطزاظز، أب ثطای زضؾت ػُٕ وطزٖ زض آٖ ٔٛلؼیت، چیعی ثیف اظ پیفثیٙی قطایٍ ثطای ٔٛلؼیتپیف

تٛاٖ زض فًبی ؾیجط٘تیىی، ثسٖٚ حًٛض خؿٕب٘ی ذجطٌی ضا ٕ٘ی»بَ آٖ ٘یؿتٙس ٚ زض ٘تیدٝ ٞب لبزض ثٝ ا٘تفالظْ اؾت وٝ زٚضثیٗ

                                                           
 آٚضزٜ قسٜ اؾت.  271-270: ل 1389ٞب زض زیسٌبٜ ٞٛؾطَ زض ثبلطی ثبثت ثٛزٖ ٚیعٌی 6
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پصیط اؾت ٚ اظ ضاٜ زٚض تٟٙب یه قسٜ زض ذب٘ٝ، ٔیساٖ ثبظی ٚ ... أىبٖٞبی ؾٟیٓثسؾت آٚضز. ٚ قبٌطزی وطزٖ تٟٙب زض ٔٛلؼیت

 (. 109، ل2001)زضیفٛؼ، « آیس٘میى ٌٛیی ثٝ قٕبض ٔی

تٛاٖ ٘بْ ی زیٍط زض یه ٔٛلؼیت خؿٕب٘ی، ٔٛلؼیتی ٔب٘ٙس والؼ زضؼ وٝ خؿٓ فطز زض آٖ حًٛض زاضز ضا ٔیثٝ ػٙٛاٖ ٔثبِ

تٛاٖ ایٗ احتٕبَ ضا زاز وٝ ٔؼّٓ اظ قبٌطز یب قبٌطز اظ ٔؼّٓ چیعی ثپطؾس ٚ ایٗ ٔؿئّٝ ٘یبظٔٙس آٔبزٌی زض ِحظٝ ثطز.ٞط ِحظٝ ٔی

ٞب ٚ زیسٖ حبِت افطاز، ٚ ٘ٝ ثب قٛز، ثب تٕبؼ چكٓحًٛض خؿٕب٘ی ٔیؿط ٔی اؾت ٚ ایٗ ثٝ انُالح احؿبؼ ذُطی اؾت وٝ تٟٙب ثب

اؾت وٝ « ی اضتجبٌازضان ظٔیٙٝ»ضٚز ی ایٙتط٘تی اظ زؾت ٔیی زٚؾٛیٝچٝ زض یه ضاثُٝی ٔب٘یتٛض. زض ٚالغ آٍٖ٘بٜ وطزٖ ثٝ نفحٝ

 7قٛز. ٔب٘ٙس خٛ حبوٓ زض والؼ زضؼ.اظ َطیك ثسٖ ٔٙتمُ ٔی

وٙس. ثّىٝ ٚی زض ثٛزٖ ٔدبظی، ی ثٛزٖ زض خٟبٖ فیعیىی تدطثٝ ٕ٘یٔی زض  فًبی ٔدبظی، ثٛزٖ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝآزاظ ؾٛی زیٍط، 

ی ثسٖ ٚی حبيط ٘یؿت ٚ تٟٙب شٞٗ فطز اؾت وٝ زض وٝ ثرف ػٕسٜوٙس، زض حبِیخٟبٖ خسا اظ ذٛز ضا زض ثطاثط ایٙتط٘ت تدطثٝ ٔی

زا٘ٙس ٚ آٖ ٔی 9ثٛزٖ زض فًبی ٔدبظی ضا فبنّٝ ای ثٛزٖ ثطذی ٚیػٌی ِٟٔٓ(. 2005، 8ایٗ حًٛض ٕٞٛاضٜ حبيط اؾت)ثطِٛ ٚ قفط

ٚ زض ایٗ آٌبٞی  11ٞٓ احؿبؾی اؾت  10افتس. ایٗ فبنّٝ ٞٓ قٙبذتیٔؼتمس٘س، زض فًبی ٔدبظی ثیٗ حًٛض ٚ ٚالؼیت فبنّٝ ٔی

 ثبقس، شٞٙی اؾت. 12ثرف ػٕسٜ ثسٖ حبيط ٘یؿت. ثٝ ثیبٖ زیٍط ایٗ آٌبٞی ثیف اظ آ٘ىٝ تدؿسی

 

 13بالياظغگی 

-ٞب ثٝ آٖ زؾت یبفتیٓ، ثالٚاؾٍُی اؾت. زض ز٘یبی فیعیىی ٔیبٖ فطاٞٓٞبی ػُٕ وٝ اظ ثطضؾی ٔإِفٝیىی زیٍط اظ ٚیػٌی

آٚضزٖ ٔجبزی ػُٕ تب ا٘دبْ آٖ، ٕٔىٗ اؾت ٔٛا٘ؼی فیعیىی زض ضاٜ پسیس آیٙس وٝ زض ایٗ ثیٗ ثط ٔجبزی ػُٕ تأثیط ٌصاقتٝ ٚ تهٕیٓ 

                                                           
 ثطای ٞطقی، ٔب٘ٙس ٞط تهٛیط زض یه ٌبِطی»زض ٔٛضز ٕٞیٗ ٔؿئّٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ثطزاقت ٔطِٛپٛ٘تی اظ زضن نحیح اقبضٜ وطز:7

 یب ظیبزی ػّت ثٝ تط٘عزیه یب زٚضتط یبنّٝف زض ازضان ٔب  .ی ُّٔٛثی ٚخٛز زاضز وٝ ثطای زیسٜ قسٖ قی الظْ اؾتٞٙطی، فبنّٝ

 یفبنّٝ یَٗ از٘جب ثٝ وٝ اؾت ٔب ثسٖ ایٗ ٚالغ زض ٚ زاضیٓ ٌطایف ٚيٛح حساوثط ثٝ ٔب   ثٙبثطایٗ قٛز،ٔی ٔرتُ فبنّٝ وٕجٛز

 ثٝ ضا قسٜ ثیبٖ ٚايح ٘حٛ ثٝ ٚ ٔتٙٛع ٕٔىٗ حس تب ایٔٙظطٜ ٔٗ ازضان وٝ یبثس ٔی پیٛ٘س خٟبٖ ثب ٍٞٙبٔی ٔٗ، ثٛزٖ. اؾت ُّٔٛة

-ٔی زضیبفت زاض٘س ا٘تظبض خٟبٖ اظ  وٝ ضا ٞبییؾدبآیٙس،پزضٔی ثبِفؼُ ٕٞچٙب٘ىٝ ٔٗ حطوبتی ٘یبت وٝ ٍٞٙبٔی ٘یع ٚ وٙس ػطيٝ ٔٗ

 . (M.Merlew-Ponty .1979, 250-302)« وٙٙس

 

 
8 Baralou, E; Shepherd, J 
9. Distantiation 
10. Cognitive 
11. Emotional 
12. Embodiment 
13 Immediate action  
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ی ػُٕ فطاذٛا٘س. زض فًبی ٔدبظی، ایٗ ٔٛا٘غ فیعیىی ا٘سن زٌطٌٖٛ وٙس ٚ ٚی ضا ثٝ تأُٔ ٚ ثبظٍ٘طی زض حٛظٜآزٔی ضا ٞط چٙس 

ی ثطذٍ ثٛزٖ زض فًبی ٔدبظی ٘یع تٛاٖ ثٝ ذهیهٝی چٙسا٘ی تب ػُٕ ذٛز ٘ساضز. ایٗ ٚیػٌی ضا ٔیثطزاقتٝ قسٜ ٚ ػبُٔ فبنّٝ

 ٘ساظٜ یه وّیه، ٘ٛػی اظ ؾطػت ٚ ثالٚاؾٍُی ضا زض فًبی ٔدبظی زأٗ ٔی ظ٘س. زض ٚالغ، ٘عزیىی آزٔی ثٝ ٞط چیع ثٝ ا ٔطتجٍ وطز.

ی اظ چبح قسٖ ٘ؿرٝاَالع یبفتٗ وٙٓ. پؽ اظ ثطای ٔثبَ ثٝ یىی اظ تدبضة قرهی ذٛز زض ایٗ ظٔیٙٝ اقبضٜ ٔی     

ی ٟ٘بیی ضا وٝ ٘ؿرٝقسْ، ثب ایٗ ی ٔمبالت یه وٙفطا٘ؽ ذبضخی ثؿیبض ٘بضاحتاْ زض وتبثچٝٔمبِٝ -ٚ ٘ٝ ٟ٘بیی -٘كسٜٚیطایف

ی ٕٞبٖ ٔمبِٝ ضا ثطای زٚ وٙفطا٘ؽ زیٍط ثٛزْ ٚ زض ػطو چٙس زلیمٝ زض ٔیبٖ ایٗ ٘بضاحتی ٞب زٚثبضٜ چىیسٜثطایكبٖ اضؾبَ وطزٜ

ٔىبٖ فطؾتبزْ، ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ ایٗ ٘ىتٝ وٝ فطؾتبزٖ یه ٔتٗ ثطای زٚ وٙفطا٘ؽ، ػُٕ ٔٙبؾجی اؾت یب ٘ٝ ٚ ثسٖٚ ؾٙدیسٖ ا

ٞبی ٔصوٛض. الظْ ثٝ یبزآٚضی اؾت وٝ ثالٚاؾٍُی زض فًبی فیعیىی ٘یع ٕٔىٗ ی قرهی ٔٗ ثطای قطوت زض وٙفطا٘ؽٚ ثط٘بٔٝ

 ٞب ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ أىب٘بت فًبی ٔدبظی لبثُ ٔمبیؿٝ ٘یؿت.چٙیٗ تؼسز آٖٞب ٚ ٞٓی ایٗ ثالٚاؾٍُیاؾت ضخ زٞس، ِٚی زأٙٝ

 14گمىبمی     

تٛاٖ ٌٕٙبٔی زض ایٗ پػٚٞف ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ آٚضزٜ قسٜ اؾت وٝ ػبُٔ ٚالؼی یه ػُٕ ثط ٔب ٔكرم ٘جبقس. زض ٚالغ  ٔی    

ٌفت قٙبؾبیی ػبُٔ ٚالؼی ثط ٔب پٛقیسٜ اؾت. اِجتٝ ثبیس زض ٘ظط زاقت وٝ ٌٕٙبٔی ٔفْٟٛ خسیسی ٘یؿت، ثب ایٗ حبَ زض فًبی 

ط كٚ ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ ایٗ آی پی حسالُ ثطای ل 15ّٕىطز وبضثطاٖ ثط اؾبؼ آی پیػت. اؾذٛز ٌطفتٝای ثٝٞبی تبظٜٔدبظی خّٜٛ

زٞس وٝ ثسٖٚ ٚإٞٝ اظ فبـ قسٖ فًبی ٔدبظی ایٗ أىبٖ ضا ثٝ وبضثطاٖ ٔیآٚضز. وثیطی اظ وبضثطاٖ، أىبٖ ایٗ ٌٕٙبٔی ضا فطاٞٓ ٔی

قبٖ، ٕٔىٗ ثٛز اظ ا٘دبْ آٖ ػُٕ ؾط ثبظ ظ٘ٙس، زض ایٗ قبٖ، زؾت ثٝ اػٕبِی ثع٘ٙس وٝ زض نٛضت آقىبض ثٛزٖ ٞٛیتٞٛیت ٚالؼی

 اِٛنّتط ذٛاٞس قس.  تط ٚ ؾُٟقطایٍ ا٘دبْ ٞط ػّٕی اظ خّٕٝ ثٝ اقتطان ٌصاضی ُٔبِت، اثطاظ ػمیسٜ ٚ .... ضاحت

 در عرصٍ َبی متفبيت برای افراد متفبيت گریامکبن ظًُر کىش

ٚ  ٌصاضی اَالػبت ٚ ٕٞىبضیثٝ اقتطانٞبی وبضثطزی ؾُح ثبال أىبٖ ثط٘بٔٝٞب ٚ آٚضی، ف3ٗٚ ٚة  2أطٚظٜ ثب ظٟٛض ٚة 

زٞس وٝ ٔطظٞبی ایٙتط٘ت ایٗ أىبٖ ضا ثٝ تٕبٔی وبضثطاٖ ٔی تِٛیس ٔحتٛا ثطای وبضثطزاٖ فطاٞٓ قسٜ اؾت.  اظ ایٗ ضٚ ٔی تٛاٖ ٌفت

-ٍطی ثپطزاظ٘س. ثٝ ثیبٖ زیٍط ٞط وبضثطی ثٝ تٟٙبیی ٔیؾیبؾی، خغطافیبیی، التهبزی، فطٍٞٙی ضا زض ٘ٛضز٘س ٚ ثٝ تِٛیس ٔحتٛا ٚوٙك

ظٟٛض وب٘بَ ٞبی پطتؼساز زض تٍّطاْ وٝ تٛؾٍ  ٔحهٛالت، ذسٔبت ٚ ٘ظطات ذٛیف ضا ػطيٝ وٙس. ٚ تٛا٘س تِٛیس وٙٙسٜ ٔحتٛا ثبقس

 یه فطز ازاضٜ ٔی قٛز، ٘كبٖ اظ فطاٞٓ قسٖ أىبٖ ظٟٛضض وٙكٍطی ٞبی خسیس تٛؾٍ افطاز اؾت. 

چٙیٗ ٚیػٌی ٌٕٙبٔی زض ایٗ فًب، ایٗ ٞبی ضؾٕی ٚ ٞٓٞبی ٔجٙی ثط ٚة ثٝ نالحیتْ ٘یبظ ثؿیبضی اظ فؼبِیتػسٕٞچٙیٗ 

ا٘س، ٞب ٚ ػالئمی وٝ أىبٖ ز٘جبَ وطزٖ ٚ اثطاظ ضؾٕی آٟ٘ب ضا ٘یبفتٝٔىبٖ ضا فطاٞٓ ٔی ؾبظز وٝ افطاز لبزض ثبقٙس زض حیُٝ تٛإ٘ٙسی

ٌطی ثطای ٕٞٝ وبضثطاٖ، أىبٖ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ أىبٖ فطنت وٙفچٙیٗ ثٝ فؼّیت ثطؾب٘ٙس. ٞٓای ٞب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝفؼبِیت وٙٙس ٚ آٖ

                                                           
14 Anonymity  
15 IP 
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تٛا٘س، ثٝ ػٙٛاٖ فطنتی  ٞبی یه ػبُٔ ٔیآیس. زض ٚالغ افعایف ا٘تربةٔٙسی اظ تِٛیسات زیٍطاٖ ثطای زیٍط افطاز فطاٞٓ ٔیثٟطٜ

ضؾیس، ىب٘بتی وٝ زض ؾبِیبٖ ٘ٝ چٙساٖ زٚض ثطای فطز زقٛاض ثٝ ٘ظط ٔیفطز ثٝ حؿبة آیس. زؾتطؾی ثٝ أ وٙكٍطیثبِمٜٛ ثطای ظٟٛض 

 ٞب فبنّٝ زاضز.اوٖٙٛ تٟٙب یه وّیه ثب آٖ

 

 گععتگی ارتببط عمل ي عبمل

قٛز.  ثسیٗ ٔؼٙی وٝ ػبُٔ ثؼًب اظ ػُٕ زض فًبی ٔدبظی ایٗ ذهیهٝ ضا زاضز وٝ اظ ػبُٔ ضٞب قسٜ ٚ زض ز٘یبی ٚة ؾطٌطزاٖ 

وٙس. ثطای فطز ایٗ أىبٖ ٚخٛز ٘ساضز وٝ  ٔی تكسیس ضا ٚیػٌی ایٗ ٘حٛی ثٝ ٌٕٙبٔی ُّٔغ ٘رٛاٞس قس، ذهیهٝتأثیطات ػُٕ ذٛز 

تٛؾٍ ٚی ضا ذٛاٞٙس زیس ٚ چٝ تأثیطاتی ذٛاٞٙس پصیطفت. ٕٔىٗ اؾت ایٗ قجٟٝ  ٌصاقتٝوؿب٘ی ِیٙه ثٝ اقتطان ٔتٛخٝ قٛز چٝ

تط قسٖ ػُٕ زض فًبی ٔدبظی ٚؾیغی زیسٜزاضز، ثب تٛخٝ ثٝ انُ ثبال زأٙٝپیف آیس وٝ زض فًبی فیعیىی ٘یع چٙیٗ أىب٘ی ٚخٛز 

 ٚ زض ٘تیدٝ ثبظٌكت آٖ ثٝ فطز ٘یع، زقٛاضتط اؾت. 

 بعظ شعبع رؤیت عمل

ؾِٟٛت أط ثٝ اقتطان ٌصاقتٗ ٞطٌٛ٘ٝ ٔحتٛایی زض فًبی ٔدبظی، ٔٙدط ثٝ ثؿٍ قؼبع ضؤیت ػُٕ زض ایٗ  اظ ؾٛی زیٍط،

تطی اظ ایٗ ی ٚؾیغای اؾت وٝ وبضثطاٖ زض خطیبٖ اػٕبَ زایطٜٞبی اختٕبػی افطاز ٘یع، ثٝ ٌٛ٘ٝزیٍط قجىٝقٛز. اظ ؾٛی فًب ٔی

قسٖ ػُٕ ٌصاضی، فطنت زیسٜٞب ٚ ٕٞطاٜ وطزٖ ایٗ ذهیهٝ ثب أط ثٝ اقتطانٞب ٚ ضٚظ٘ٛقتٌیط٘س. ٘ٛقتٗ ٚثاليٞب لطاض ٔیقجىٝ

 تط ذٛاٞس وطز.  وبضثطاٖ ضا ٚؾیغ

 اعالعبت ي ویبزَب ظبزیَمعبن

 ٘ٛیؿس:ؾبظی  ٔیی ٕٞؿبٖزضثبضٜ«  ػهط حبيط»ی یطوٍٛض زض ٔمبِٝوی

ثطز. ایٗ ای ٚ اضظقی ضا اظ ثیٗ ٔیٞبی ٔطتجٝقٛز وٝ ٕٞٝ تفبٚتػهط ا٘ؿبٖ حبيط ثب تأّٔی ثی اػتٙب ٔكرم ٔی            

لسض إٞیت ٘ساضز وٝ فطز اثط٘س ثٝ ٘حٛی وٝ ٞیچ چیع آٖوٙس. ٕٞٝ چیعٞب ثطتأُٔ ثی اػتٙب ٕٞٝ تٕبیعٞبی ویفی ضا ٕٞؿبٖ ٔی

 (.2001، ثٝ ٘مُ اظ زضیفٛؼ یطوٍٛض،ٔكتبق ثٝ ذُط ا٘ساذتٗ ذٛز ثطای آٖ ثبقس )وی

ثٝ وبض ثطز، ٚ ثؼسٞب زضیفٛؼ زض وتبة ذٛز  16ٚخٛز آٔسٖ فًبی ػْٕٛٞب ٚ ثٝیطوٍٛض ایٗ تؼجیط ضا ٍٞٙبْ ا٘تكبض ضٚظ٘بٔٝوی     

 (.  124: ل 2001اؾت)زضیفٛؼ، وطزٜی خسیسی پیسا ٞبازػب وطز وٝ چٙیٗ تؼجیطی ثب ٚخٛز فًبی ٚة خّٜٛ

ؾُح قسٜ اؾت، وٝ ٞط ٘ٛع ٞبی ٘ٛیٗ تٛظیغ ٌؿتطزٜ اَالػبت ٞٓؾبظی، قیٜٛٞبی ٔرتّف ثٝ ٚخٛز آٔسٖ ٕٞؿبٌٖٛ٘ٝ     

ٞب زض ایٗ وٙس. زض ٚالغ ا٘ؿبٖاػتٙب تِٛیس ٔیٔٛيغ ٚ ثیزٞس ٚ ثٙبثطایٗ ٘بظطی ثیبنّٝ زض زؾتطؼ ٞط وؿی لطاض ٔیاَالػبت ضا ثالف

ی ٕٞٝ چیع ٘ظطی پیسا قٛز ٕٞٝ زضثبضٜقٛ٘س ٚ ٕٞیٗ ثبػث ٔیچٝ ثٝ آ٘بٖ ٔطثٌٛ ٘یؿت چیطٜ ٔیقطایٍ ثط ذبٔٛقی زضثبضٜ آٖ
                                                           
16Public 
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قٛیٓ، خٟب٘ی وٝ ٞطوؽ زضثبضٜ ٕٞٝ ٔٛيٛػبت ػٕٛٔی ٘ظط ٚ تفؿیطی زاضز، یف ضٚثطٚ ٔیٌطاوٙٙس. ٚ زض ایٗ حبِت ٔب ثب خٟب٘ی ثی

یطوٍٛض ٔؼتمس خبؾت وٝ ویی زؾتٝ اِٚی زض ایٗ ظٔیٙٝ زاقتٝ ثبقس، ثسٖٚ پصیطفتٗ ٞطٌٛ٘ٝ ٔؿئِٛیت. ٚ ایٗوٝ تدطثٝثسٖٚ ایٗ

ؾبظی ثطآٔسٜ اظ فًبی ٔدبظی ٕٞؿبٖ  .(121، ل 2001)زضیفٛؼ،  قٛ٘سفطزیت ٔی ٗیتؼاؾت، ػْٕٛ ثبػث ٘بثٛزی تٕبْ ٘ؿجیت ٚ

-ی قٙبذتی، ٌطایكی ٚ تهٕیٓٞبی ٔرتّف ٕٞطاٜ قٛز. ایٗ ا٘فؼبَ زض حٛظٜتٛا٘س ثب ا٘فؼبَ ا٘ؿبٖ زض ظٔیٙٝٞبیی زاضز وٝ ٔیخّٜٛ

تٛا٘س فطز ضا ٔست ظٔب٘ی ثؿیبض ا٘سن، ٔی ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ زضتٛا٘س ثطٚظ پیسا وٙس.  زؾتطؾی ثٝ حدٓ ظیبز اَالػبت زض ظٔیٌٙٝیطی ٔی

ی اظ اَالػبت، ٘یبظٞب ٚ تٕبیالت ثطآٔسٜ اظ ایٗ فًب،  تكریم ٔٛاضز ازچبض ا٘فؼبَ وٙس. ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ ٔٛاخٟٝ ثب حدٓ ٌؿتطزٜ

 ٔؼتجط اظ غیط ٔؼتجط ضا ثطای فطز زقٛاض ذٛاٞس وطز. 

تٛا٘س ٞب أطی ٘بٕٔىٗ ثٛز، ٔیػبتی وٝ ضٚظی ُّٔغ ثٛزٖ اظ ٚخٛز آٖاظ ؾٛی زیٍط، زض زؾتطؼ لطاض زاقتٗ ٔحتٛا ٚ اَال     

پب افتبزٜ ٚ ثی إٞیت وٝ لبثُ فطز ضا زض حبِتی لطاض زٞس وٝ ثطای اٚ زیٍط ٘ٝ چیعی ثؿیبض ٟٔٓ تّمی قٛز ٚ ٘ٝ چیعی ثؿیبض پیف

ٚ تٛافك ٘بٔٝ ویٛتٛ ٚ ٞسایت یه ضٚثبت ثٝ ٞب زض چٙیٗ قطایُی ثٝ زیسٖ زؾتٛض اِؼُٕ یه لٟٜٛ خٛـ تبظٜ پٛقی ثبقس. ا٘ؿبٖچكٓ

چٝ إٞیت قٛز ا٘دبْ ایٗ اػٕبَ ثٝ یه ٔیعاٖ ضاحتی ٚ فمساٖ ٞط زضوی اظ آٖیه ا٘ساظٜ زؾتطؾی زاض٘س، ٚ ایٗ ٔؿئّٝ ثبػث ٔی

س ٚ ذٛز ضا ٞب زؾت ثٝ تالـ ثع٘یبفتٗ ثٝ آٖزاضز، ٔٙدط قٛز. زض ایٗ نٛضت، ٕٔىٗ اؾت ػالیك ٘بثی وٝ فطز حبيط اؾت ثطای زؾت

ٌصاضی ٞبی افطاز ٕٞؿبٖ قسٜ ٚ اظ ثٝ اقتطانضً٘ قسٜ ٚ ٌطایفثٝ ظحٕت ثیب٘ساظز، زض پی ٞٓ ؾُح قسٖ ػالیك ثب یىسیٍط وٓ

 ٞبی افطاز زض فًبی ٚة ٘بقی قٛز. 

ثبقس،  ی ٞطچیعی ٘ظط زاقتٝتٛا٘س زضثبضٜاؾت وٝ فطز ٔی ی ػٕٛٔی اظ لسضت ؾیبؾی ثٝ ٔؼٙبی آٖثیطٖٚ ٔب٘سٖ حٛظٜ     

ٞبی ذجطی ایٙتط٘ت زض ٞط خبیی، زض (. وبضثطاٖ زض ٌط124ٜٚ: ل2001وٝ ٔدجٛض ثبقس ثط اؾبؼ آٖ ػُٕ وٙس )زضیفٛؼ، ثسٖٚ آٖ

-ی ٞط چیعی ٘ظطی زاض٘س. ٕٞٝ ٔكتبق ا٘س وٝ ثٝ ایٗ ٘ظطات ثی ضیكٝ ٚ آٔبتٛض پبؾد زٞٙس ٚ چٙیٗ ٔفؿطا٘ی زضثبضٜٞط ظٔب٘ی، زضثبضٜ

وٙٙس ٚ ذهٛنیت ٕٞٝ خبیی ثٛزٖ قجىٝ، اتربش ٔٛيؼی ٔحّی ٌٛیٙس ٔٛيؼی اتربش ٕ٘یٞب ؾرت ٔیی آٖی ٔٛيٛػبتی وٝ زضثبضٜ

 وٙس. ضا ٘یع ٘بٔطثٌٛ ٔی

 

 کمک بٍ زيال فضبی خصًصی 

اؾت وٝ ثٝ تسضیح فًبی ثبػث قسٜ ٕٞطاٜ، ٞبی ٌٛقی ز٘یبی ثٝ آٖ ٚضٚز ٚ ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی زض ٔدبظی فًبی ٘فٛش يطیت     

ٌصاقتٗ زض فًبی ٚة ٚ ا٘دبْ ٞطٌٛ٘ٝ اؾت ثٝ ذٛز ثٍیطز. ثٝ ٔحى لسْچٝ تب ثحبَ زاقتٝٔؼٙبی ٔتفبٚتی اظ آٖ ذهٛنی افطاز

ٞبیی ػّٕی زض آٖ، ثٙب ثٝ ازػبی ٔسیطاٖ نفحبت خؿتدٛ ایٗ اػٕبَ ثٝ ٞیچ َطیمی لبثُ حصف قسٖ ٘یؿتٙس. ایٗ تٟٙب یىی اظ خٙجٝ

-تٛا٘ٙس اظ اثتسا ُٕٔئٗ ثبقٙس وٝ حطیٓ ذهٛنی، آٖػُٕ وطزٖ زض فًبی ٔدبظی، ٔیی تٛاٖ ازػب وطز افطاز ثٝ ٚاؾُٝاؾت وٝ ٔی

تٛا٘ٙس اػٕبَ وبضثطاٖ ضا ٌٛ٘ٝ وٝ پیف اظ ایٗ ثطای آ٘بٖ ٚخٛز زاقت، ٚخٛز ٘ساض٘س. اِجتٝ، تٟٙب ثطذی ٔسیطاٖ فٙی ٚ ؾُح ثبال ٔی

 وٙٙس.  ٞبی ؾیبؾی، خبؾٛؾی ٚ غیطٜ اظ آٖ اؾتفبزٜپیٍیطی وٙٙس ٚ ثطای فؼبِیت
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ی ذٛز ای زیٍط ٘یع زاضز وٝ زض آٖ افطاز ثب اذتیبض ذٛز، اَالػبت ضٚظٔطٜثبیس زض ٘ظط زاقت وٝ ظٚاَ فًبی ذهٛنی خٙجٝ      

 فًبی زض وٝ وٙٙس. ضغجتیٌصاض٘س ٚ زض ٞط ِحظٝ ٔىبٖ ٚ ٔٛلؼیت ذٛز ضا زضج ٔیضا ثب ؾبیطیٗ زض الهی ٘مبٌ خٟبٖ ثٝ اقتطان ٔی

 ٚ فطزی ظ٘سٌی تدطثیبت تب وٙسٔی تكٛیك ضا افطاز قٛز،ایدبز ٔی تدطثیبت ٌصاضی اقتطان ثٝ ٚ اضتجبٌ ثطلطاضی ثطای ٔدبظی

 قجىٝ زض قسٜ ٌصاضی اقتطان ثٝ اَالػبت ٚ ٔدبظی فًبی زض ٔٛخٛز ٔرتّف ٞبی ضٚظ٘ٛقت. ٌصاض٘س اقتطان ثٝ ضا ذٛز ذهٛنی

 ..قٛزٔی زض ثطذی تجییٗ ٞب، ذٛز، ثٝ تٟٙبیی ٟٔٓ  ؾبظ٘س.ٔی ٟ٘بزیٙٝ ضا ٚیػٌی ٘یع، ایٗ اختٕبػی ٞبی

 

 ظبزی برای عمل جمعیامکبن

، ثٝ 2014اْ فٛضیٝ 4ثٛن زض تبضید ؾبیت فیؽ ثطای تٛيیح ایٗ ٚیػٌی ثٝ تدطثٝ ای ظیؿتٝ اظ فًبی ٔدبظی ٔی پطزاظیٓ.     

-ٞبی آٖتٟیٝ ٚ ٔٙتكط وطز، وٝ قبُٔ ػىؽ ای اظ ظ٘سٌی اختٕبػی اػًبی ذٛزثب٘یٝ 62اـ یه ٚیسئٛ ؾبٍِی 10ٔٙبؾجت ؾبٍِطز 

زضذٛاؾت یه پسض زاغساض اظ ای وٝ اظ ُٔطح وطزٖ ایٗ ٚالؼٝ زض ٘ظط زاضْ، ٞب ثٝ فیؽ ثٛن ٚ ...ثٛز. تدطثٝٞب، تبضید پیٛؾتٗ آٖ

-ٝ ؾبیت فیؽٔیُ ث-. ایٗ پسض پؽ اظ ٘بوبْ ٔب٘سٖ اظ اضؾبَ ایاـ اؾتی اظ زؾت ضفتٝؾبِٝ 21ثٛن ثطای پرف ٚیسئٛی پؿط فیؽ

وطزٖ یبز ثٛن ثطای ظ٘سٜای اظ ذٛزـ زضحبَ زضذٛاؾت اظ ٔبضن ظاوطثطي ٔسیط فیؽثب٘یٝ 86ثٛن، تهٕیٓ ثٝ يجٍ یه ٚیسئٛی 

-ثٛن پرف وطز. ثؼس اظ ظٟط ٕٞبٖ ضٚظ، تیطی وٝ اٚ ثٝ ٘مُ اظ ذٛزـ زض تبضیىی ثٝ فیؽپؿطـ؛ ٌطفت ٚ زض ؾبیت یٛتیٛة ٚ فیؽ

ثٛن ثب پسض تٕبؼ ٌطفت ٚ ثٝ .قت ٕٞبٖ ضٚظ فیؽثٛوی ثٕجبضاٖ قسٞبی فیؽٙٙسٜ پیساوطز ٚ پسض ثب پیبْنسٞبٞعاض ثیثٛن ظزٜ ثٛز، 

 17فٛت وطزٜ ثٛز، پبؾد زاز. 2012زضذٛاؾتف ثطای پرف ٚیسئٛی پؿطی وٝ زض ؾبَ 

ٞبی فًبی ٔدبظی زض ؾبَ  ایٗ ضٚایت، تٟٙب ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ حطوتٟبی خٕؼی قىُ ٌطفتٝ زض ؾُح قجىٝ ٞبی اختٕبػی ثٛز. 

ٞب ٚ اؾت. ثٝ َٛض ٔثبَ ٚثاليٞبی ٔرتّف اظ خّٕٝ ؾیبؾت، التهبز ٚ ... ٘مى ثبظی وطزٜٞبی خٕؼی افطاز زض حیُٝاذیط زض حطوت

ٞبی ا٘س وٝ ٘مف ٟٕٔی زض ٌؿتطٜضا پیسا وطزٜٞبی ؾیبؾت ٘یؿتٙس، ِٚی تٛا٘بیی آٖٞبی اختٕبػی ثب ایٗ وٝ زض ذطٚخیقجىٝ

ی آٚضی ٚ ثٝ اقتطان ٌصاضی اَالػبت، ٔطزْ ضا ثب ٘حٜٛٞبی پبییٗ ثٝ ثبال زض خٕغایفب وٙٙس. ایٗ اثعاضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚیىطزٜ ؾیبؾی

ٞبی تط آقٙب قٛ٘س. اظ ٕ٘ٛ٘ٝٞب ایٗ أىبٖ ضا زازٜ اؾت تب ثب ػالیك ٚ ٔٙبفغ یىسیٍط ثیفخسیسی اظ تؼبٔالت آقٙب وطزٜ ٚ ثٝ آٖ

٘ٛیؿبٖ ثٛن زض ا٘مالة ٔهط، فؼبِیت ٚثاليتٛاٖ ثٝ تأثیط فیؽٞب ٘مف آفطیٙی وطزٜ ٔیفًبی ٔدبظی زض آٖٞبی خٕؼی وٝ حطوت

 (.1391زض أطیىب ػّیٝ خًٙ زض ػطاق ٚ ... اقبضٜ وطز )ٌیال٘ی، ػُبضظازٜ. 

  

                                                           
17http://edition.cnn.com/2014/02/06/tech/social-media/facebook-dad-video-appeal/ 
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 فضبی مجبزیَبی بر اظبض يیصگی کىشگری يیصگیُبی .3

ٔفْٟٛ وٙف ٚ ذٛاٞیٓ وطز. اثتسا الظْ اؾت ثطضؾی  وٙكٍطی آزٔیٞبی اؾترطاج قسٜ ضا ثط ثرف التًبئبت ٚیػٌی زض ایٗ 

ثط اؾبؼ ٘ظطیٝ اؾالٔی ػُٕ، ا٘ؿبٖ ػبّٔی اؾت وٝ ػُٕ ٞبی نبزضٜ اظ ٚی ضا .ِٔٛفٝ ٞبی ٔمْٛ آٖ ضا ثٝ اذتهبض تٛيیح زٞیٓ. 

 تٛاٖ ثٝ ذٛز اٚ ٔٙتؿت ؾبذت ٚ اٚ ضا ٔٙكأ اػٕبِف زا٘ؿت ٚ اظ ٕٞیٗ ضٚ اٚ ضا زض ٔمبثُ اػٕبِف ٔؿئَٛ زا٘ؿت.  ٔی

زاضز. تفبٚت ٘رؿت زض  "تبضضف"ٔفٟٛٔی ٔتفبٚت ثب  "ػُٕ"ثٝ ػٙٛاٖ یه ٘ىتٝ اؾبؾی زض ایٗ ٘ظطیٝ ثبیس ذبَط ٘كبٖ وطز وٝ 

ایٗ اؾت وٝ ضفتبض ثیكتط خٙجٝ ثیطٚ٘ی ٚ ٔحؿٛؼ زاضز زض حبِی وٝ ػُٕ، زض ا٘سیكٝ اؾالٔی، اػٓ اظ ػُٕ ثیطٚ٘ی)خٛاضحی( ٚ ػُٕ 

تٛاٖ ػُٕ ثٝ حؿبة آٚضز، ٔكطٌٚ ثط ایٙىٝ  زضٚ٘ی)خٛا٘حی( اؾت. تفبٚت زْٚ ایٗ اؾت وٝ تٟٙب ثؼًی اظ ضفتبضٞبی ثیطٚ٘ی ضا ٔی

 (. 1388ی ٔؼیٙی ظیطؾبظ ضفتبضٞب لطاض ٌیطز تب ثٝ اػتجبض آٟ٘ب، ػُٕ ٘بٔیسٜ قٛز )ثبلطی، ٔجب٘

تٛاٖ ٘ىبت ظیط ضا زض ٘ظط زاقت: ٔٙظٛض اظ ٔجٙبی قٙبذتی ػُٕ، آٖ اؾت وٝ فطز ػبُٔ، تهٛیط ٚ  زض تٛيیح ؾٝ ٔجٙب ٔی

(. زض ٔجٙبی 1387ٔطی ٔتحَٛ ٚ پٛیب ثبقس)ثبلطی،تٛا٘س ا تهٛضی اظ ػُٕ ٚ ٘تبیح ٔتطتت ثط آٖ زاضز وٝ ایٗ تهٛض ٚ تهٛیط ٔی

ٞب ٔؼُٛف ثٝ الساْ قٛ٘س)ٔب٘ٙس قٛق( ٚ  ٌطایكی اقبضٜ ثٝ تٕبیالت ٚ ٞیدب٘بت فطز زض ٔٛضز آٖ ػُٕ اؾت؛ اػٓ اظ آٖ وٝ ایٗ ٞیدبٖ

لبئُ قٛیٓ. ٔٙظٛض اظ تفبٚت « ٔیُ»ٚ « وكف»یب ٔٙدط ثٝ پطٞیع اظ ػُٕ قٛز)ٔب٘ٙس تطؼ()ٕٞبٖ(. زض ایٙدب الظْ اؾت ٔیبٖ ٔفْٟٛ 

تٛا٘س ثٝ ٘حٛ غطیعی زض فطز ثبقس. أب ٔٙظٛض اظ ٔیُ، تطخٕبٖ وكف ثٝ ظثبٖ ٔؼطفت اؾت.  ٌیطی اؾت وٝ ٔی وكف، ٘ٛػی خٟت

ٞب فطاٞٓ  آٖ ٞبی ٔٛخٛز زض ٚی قس، تهٛیط ٚ تهٛضی اظٍٞٙبٔی وٝ فطز، تٛا٘بیی ٔؼطفتی یبفت ٚ ایٗ تٛا٘بیی، ٔؼُٛف ثٝ وكف

وٙس، پؽ، ٔیُ، وكف آٔیرتٝ ثب ٔؼطفت، یب وكف ٔؼطفتی  ، فطز ثٝ ٔسز ایٗ تهٛیط ٚ تهٛضٞب، خصثٝ ٚ ٌطیع پیسا ٔیآیس ٚ اوٖٙٛ ٔی

ٌیطی ٚ ٌعیٙف فطز زض ا٘دبْ اذتیبضی ٘یع ٘بظط ثط تهٕیٓ-(. ٔجٙبی اضازی1374قسٜ اؾت )ثبلطی، اؾىٙسضی، ذؿطٚی ٚ اوجطی، 

ذٛاٞس یبفت وٝ ػالٜٚ ثط ٚخٛز تهٛیط قٙبذتی ٚ ٞیدبٖ ٞبی زضٚ٘ی، تهٕیٓ ٚ  زازٖ ػُٕ اؾت. ثٝ تؼجیط زیٍط ٍٞٙبٔی ػُٕ تحمك

 (. 1387ا٘تربة ٘یع زض ٔٛضز آٖ تحمك یبثس )ثبلطی، 

زض ػٗ حبَ، ػُٕ زض ٔحسٚزٜ ای اظ أىبٖ ٞب لطاض ٔی ٌیطز ٚ ضٞب اظ ٕٞٝ ٔمتًیبت ثیطٚ٘ی یب زضٚ٘ی غیطاذتیبضی فطز ٘رٛاٞس 

فیعیىی ٚ ٘یع ٔبٞیت ٞٛیت فطز، ٘مف -ثٛز. ایٗ ػُٕ ثب آثبضی ثط فطز ػبُٔ ٚ ٔحیٍ ٚی اؾت وٝ زض حبَ ٚ ٞٛای ٔحیٍ ا٘ؿب٘ی

 ه اظ ٚیػٌیٟب ضا ثب وٙكٍطی آزٔی ٔٛضز ثحث لطاض ذٛاٞیٓ زاز.  آفطیٙی ٔی وٙس. زض ازأٝ، ٘ؿجت ٞط ی

 عیه کبَش اصبلت عمل دردامىٍ عمل  افسایشعدم تجعد: 

تطیٗ ٘مبٌ اثطٌصاضی فًبی ٔدبظی زض ػُٕ ضا ػسْ ِعْٚ حًٛض ٔتدؿس ا٘ؿبٖ ثطای قبیس ثتٛاٖ یىی اظ ثبضظتطیٗ ٚ ّٕٔٛؼ    

ای وٝ ثؿیبضی اظ اػٕبِی وٝ فطز قسٖ ٔالحظبت ثیطٚ٘ی ػُٕ تأثیطٌصاض اؾت. ثٝ ٌٛ٘ٝا٘دبْ ػُٕ زا٘ؿت. ٕٞیٗ أط زض وٓ إٞیت 

ٞبی ثطای ا٘دبْ زازٖ آٖ ثٝ حًٛض فیعیىی ٘یبظ زاقتٝ اؾت، اوٖٙٛ ثسٖٚ حًٛض فیعیىی لبثُ ا٘دبْ اؾت. ٕٞیٗ ٔؿئّٝ، أىبٖ

ات فطز ٚ ثؿٍ حسٚز ػُٕ ثیب٘دبٔس ٚ زض ٟ٘بیت ی اذتیبضتٛا٘س ثٝ افعایف حیُٝخسیسی ثطای ػُٕ فطز فطاٞٓ وطزٜ اؾت وٝ ٔی

 ػبّٔیت ٚی ضا افعایف زٞس. 
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ٞبیی ایدبز ٞبی آزٔی وٝ ثطای تىٕیُ ٘یبظٔٙس حًٛض خؿٓ ٞؿتٙس، ٘مهبٖاظ ؾٛیی زیٍط، ػسْ تدؿس زض ثطذی اظ قٙبذت

تٛاٖ تأثیط ػسْ تدؿس ضا زض ٔی ٞبیی ٔی قٛز.تٛاٖ ٌفت ٔجبزی قٙبذتی ثطای ثطذی اظ اػٕبَ زچبض ذالءوٙس ٚ زض ٘تیدٝ ٔیٔی

زض فًبی ٔدبظی،  ٔجسأ ٌطایكی ػُٕ ٘یع خؿتدٛ وطز، ثسیٗ نٛضت وٝ ثٝ زِیُ ٔحسٚزیت زض ا٘تمبَ ثطذی اظ ػٙبنط ٌطایكی

ؾبظی ٔجبزی آٚضزٜ قسٜ اؾت، وٝ قٛز. ایٗ ٔؿئّٝ زض خسَٚ ثب ػٙٛاٖ وّیكٌٝطایف ثطای ثطذی اظ اػٕبَ تًؼیف یب تكسیس ٔی

 تٛا٘س ٔٙدط ثٝ وبٞف ػبّٔیت انیُ قٛز.ٔی ٕٞیٗ زِیُ

وٙس، ظیطا احؿبؼ قطْ ٚ ٔؿئِٛیتی وٝ حًٛض فیعیىی ثطای آزٔی فطاٞٓ ٔی ایٗ ٚیػٌی اضتجبٌ ػُٕ ضا ثب آثبضـ ؾؿت ٔی

آٚضز، ػسْ تدؿس فًبی ٔدبظی ٔحٛ ٔی ؾبظز. اظ ایٗ ضٚ، زض فًبی ٔدبظی، فطز چٙساٖ حؽ ٕ٘ی وٙس ٔؿئَٛ وٙكٍطی اـ زض 

 دبظی اؾت. فًبی ٔ

 : کبَش اصبلت عمل در عیه افسایش میسان کىشگری در زمبنبالياظغگی

ی تفىط تب ثٝ ظٟٛض ضؾب٘سٖ ػُٕ، ثبػث اظ ٔیبٖ ٌصاضز، ثسیٗ ٔؼٙی وٝ اظ ِحظٝثالٚاؾٍُی ثط ٔجبزی ٌطایكی ٚ اضازی تأثیط ٔی

تط ٔحمك تط ٚ ؾطیغٞبی ٌطایكی زاض٘س، ضاحتؾطچكٕٝٞب وٝ قٛز ٚ زض ٘تیدٝ تىب٘ٝی ثیٗ تهٕیٓ ٚ الساْ ٔیقسٖ فبنّٝثطزاقتٝ

تٛاٖ ٌفت ایٗ ٚیػٌی ٔجبزی ػُٕ ضا ٔیٙیبتٛضی وطزٜ ٚ زض ٘تیدٝ، ػبّٔیت انیُ ثطآٔسٜ اظ فطز وبٞف قٛ٘س. ثٝ ػجبضت زیٍط، ٔیٔی

ثٝ ٘فغ ذٛز ثطای ا٘دبْ  یبثس. اظ ؾٛی زیٍط، حسٚز ظٔب٘ی ا٘دبْ ػُٕ ثٝ ٔسز ٕٞیٗ ثی ٚاؾٍُی، وبٞف یبفتٝ ٚ فطز، ظٔبٖ ضأی

 یبثس.تٛاٖ ٌفت ػبّٔیت فطز زض ایٗ ظٔیٙٝ افعایف ٔیوٙس، ِصا ٔیاػٕبَ ٔتؼسز ٔهبزضٜ ٔی

 : بعظ حديد اجتمبعی عمل در عیه کبَش معئًلیت درقببل عملگمىبمی

ٞبؾت، ثٛزٖ ٞٛیت آٖ، وٝ ٔب٘ؼكبٖ فبـ ٞبی زضٚ٘ی ا٘ؿبٖ٘بْ ٔب٘سٖ فطززض فًبی ٔدبظی ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ٌطایفٌٓ أىبٖ

وٙس. ایٗ ٚیػٌی، ػبّٔیت انیُ فطز ضا زٞس ٚ ثٝ ثیبٖ زیٍط، اظ ایٗ َطیك ٔجبزی ٌطایكی ٚ اضازی ػُٕ ضا ٔتبثط ٔیٔدبَ ثطٚظ ٔی

تط ٞب ضا ثطای ا٘دبْ اػٕبِی وٝ ٌطایف زضٚ٘ی ثٝ ا٘دبْ زازٖ آٖ زاض٘س، ثیفآٖ یزٞس. ٘بقٙبؼ ثٛزٖ افطاز ٌطایف ٚ اضازٜافعایف ٔی

ی اختٕبػی افعایف ٘بٔی، ثٝ ٕٞیٗ تطتیت، حسٚز اختٕبػی ػُٕ افطاز ضا ثؿٍ زازٜ ٚ زض ٘تیدٝ ػبّٔیت اٚ ضا زض حیُٝوٙس. ٌٓٔی

 زٞس. ٔی

ٞب زاضز، لُغ اضتجبٌ ٔیبٖ ػُٕ ٚ آثبض آٖ اؾت. ػّٕی وٝ ثٝ نٛضت یىی زیٍط اظ التًبئبتی وٝ ٘بقٙبؼ ثٛزٖ افطاز ثط ػُٕ آٖ

ٌیطز، پؽ اظ ا٘دبْ، اظ ػبُٔ ضٞب قسٜ ٚ زض ٘تیدٝ ٚی زض ٔؼطو تأثیطاتی وٝ ػُٕ اٚ ثط ٔحیٍ ٔدبظی نٛضت ٔی٘بْ زض فًبی ٌٓ

وٙس، ػسْ أىبٖ ضزیبثی ی لُغ اضتجبٌ اقبضٜ ٔیی ثبضظتطی وٝ ثٝ ٔؿئٌّٝیطز. ٘ىتٌٝصاقتٝ اؾت، زض ثؿیبضی اظ ٔٛالغ، لطاض ٕ٘ی

 تٛا٘س ٔٙدط ثٝ وبٞف ػبّٔیت ٔؿئٛال٘ٝ قٛز. اؾت. ایٗ ٔؿئّٝ ٔیػبُٔ ثٙب ثط ػُٕ اٚ، ٔیبٖ وبضثطاٖ ٔؼِٕٛی 

  : بعظ دامىٍ ي اصبلت عملَبی جدید ظًُر عبملیتگری ي معرفی عرصٍظبزی برای ظًُر کىشزمیىٍ
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اؾت، ظٔب٘ی ثطذی ػالیك ٞبی خسیس ثطای ػُٕ آزٔی حسٚز ػُٕ ٚی ضا افعایف زازٜفًبی ٔدبظی ثٝ ز٘جبَ ٔؼطفی ػطنٝ

اؾت ٞبی فؼّیت ٘ساقتٙس ٚ ٕٞیٗ أط حسٚزی ضا ثطای ػُٕ ثٝ ٕٞطاٜ زاقت. أب ایٗ ٔؿئّٝ أطٚظٜ ثبػث قسٜی ا٘ؿبٖ ظٔیٙٝثبِمٜٛ

تط، زض ٞبی ثیفتٛاٖ ٘بزیسٜ ٌطفت وٝ ٌعیٙٝتطی ثطای ا٘تربة زض اذتیبض زاقتٝ ثبقس. اظ َطف زیٍط، ٕ٘یٞبی ثیفوٝ فطز ٌعیٙٝ

ٌیطی الظْ ضا تٛا٘س زٚثبضٜ ثٝ ؾطزضٌٕی فطز زض ا٘تربة ثیب٘دبٔس ٚ زض ٟ٘بیت فطز پیضٞبی الظْ ٔیٞب ٚ ٔؼیبنٛضت ػسْ ٚخٛز ثیٙف

 اـ ٘كبٖ ٘سٞس.ثطای تحمك ذٛاؾتٝ

-تط ٘ؿجت ثٝ لجُ فطاٞٓ ٔیای ثؿیبض ٚؾیغٞبی قٙبذت ضا ثطای ػُٕ ثٝ ٌٛ٘ٝٞبی خسیس ظٟٛض ػبّٔیت، فطنتٔؼطفی ػطنٝ

 زٞس. آٚضز. زض ٘تیدٝ، ایٗ ٚیػٌی ػبّٔیت فطز ضا افعایف ٔیٞبیی فطاٞٓ ٔیا٘ؿبٖ فطنتٞب ثطای ػُٕ وٙس. ایٗ قٙبذت

 : کبَش معئًلیت در قببل عملی میبن عبمل ي عملگععتگی رابغٍ

تٛيیح ایٗ ٚیػٌی زض ثرف پیكیٗ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ؾؿتی ضاثُٝ ٔیبٖ ػُٕ ٚ ػبُٔ ٔٙدط ثٝ اذتالَ زض آثبض ػُٕ ٚ ػسْ 

احؿبؼ آٟ٘ب تٛؾٍ ػبُٔ ذٛاٞس قس. ایٗ ضٚیساز ٔی تٛا٘س ٔیعاٖ حؿبؾیت ػبُٔ ٘ؿجت ثٝ ػُٕ ضا زؾترٛـ تغییط ؾبظز، آٖ ضا 

 ػُٕ ثب اذتالَ ٔٛاخٝ ؾبظز.  وبٞف زٞس ٚ زض ٟ٘بیت، ٔؿئِٛیت ٚی ضا زض لجبَ 

 بعظ شعبع رؤیت عمل 

قٛز، تب حسی آثبض ٔتفبٚتی ٘ؿجت ثٝ ػُٕ زض فًبی فیعیىی ثط ٔحیٍ ذٛز ذٛاٞس ػّٕی وٝ زض فًبی ٔدبظی ا٘دبْ ٔی    

قٛ٘س ٚ ایٗ ٔیتطی اظ آٖ ُّٔغ ی آٖ افطاز ثیفٌیطز، قؼبع ضؤیت ٚؾیؼی زاضز ٚ زض ٘تیدٌٝصاقت. ػّٕی وٝ زض ایٗ فًب ا٘دبْ ٔی

ٞبیی ضا ضلٓ ثع٘س، چٙبٖ وٝ تطی لطاض ذٛاٞس ٌطفت، ایٗ ٔؿئّٝ اظ ؾٛیی ایٗ ظطفیت ضا زاضز وٝ ا٘مالةػُٕ زض ثطاثط زیسٌبٖ  ثیف

ٞبی ثبظثیٙی وٙس. ٔٛضز اَٚ، ضاٜا٘س ٚ اظ ؾٛی زیٍط فًبی ذهٛنی افطاز ضا تٟسیس ٔیثٛوی ذٛا٘سٜا٘مالة ٔهط ضا یه ا٘مالة فیؽ

آیس وٝ ایٗ ٔؿئّٝ، ذٛز خب٘جٝ ٚ اختٕبػی آثبض ػُٕ ثٝ ٚخٛز ٔیای ثطای تحّیُ ٕٞٝچٙیٗ ظٔیٙٝآٚضز ٚ ٞٓػُٕ ضا فطاٞٓ ٔیٔجبزی 

 ٌیطز. زٞس. تأثیطات ٔٛضز زْٚ خساٌب٘ٝ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیػبّٔیت انیُ ٚ ٔإثط ضا افعایف ٔی

ای ضا زض ٚخٛز آزٔی ثبِفؼُ وٙس ٚ زض ٘تیدٝ اظ ٞبی ثبِمٜٛطایفتٛا٘س ٌچٙیٗ، ػّٓ ثٝ ٚؾیغ ثٛزٖ قؼبع ضٚیت ػُٕ ٘یع، ٔیٞٓ

 ؾٛی ٔجبزی ٘یع، افعایف ػبّٔیت لبثُ ٔكبٞسٜ ثبقس. 

 : کلیشٍ ظبزی عملَبظبزی آنظبزی اعالعبت ي ویبزَب ي ظغحیَمعبن

پب افتبزٜ ٌطفتٝ، تب ٔؿبئُ پیفٌیطز، اظ ٔؿبئُ وٓ إٞیت ٚ چیع ثٝ یه ا٘ساظٜ زض زؾتطؼ افطاز لطاض ٔیٍٞٙبٔی وٝ ٕٞٝ      

قٛز. ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز وٝ افطاز ٞب حس ظزٜ ٔیقٛز ٚ ثط ٌطایفٞب ٘یع ٞٓ ؾُح ٔیی إٞیت آٖٟٔٓ ٚ اؾبؾی، ٌٛیی وٝ زضخٝ

ی تحهیّی ذٛزقبٖ. ایٗ وّیكٝ ؾبظی ٔجبزی ٔٛخت زٞٙس وٝ ثٝ آیٙسٜثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ثٝ آذطیٗ ٔسَ یه وفف ٌطایف ٘كبٖ 

 وبٞف ػبّٔیت انیُ ذٛاٞس قس.
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ای ٚضٚز پیسا وٙٙس، تٛا٘ٙس ثٝ ٞط حیُٝٞب ٔیظ٘س. ا٘ؿبٖٞب، ثٝ اػٕبَ افطاز لبِت ٔیؾبظی ٔإِفٝتٛاٖ ازػب وطز وٝ ٕٞؿبٖٔی

پیسا وطزٜ ضؾس، أب ثٝ ٔسز ثٝ اقتطان ٌصاضی زض ٔیبٖ ثؿیبضی اظ افطاز قیٛع وٝ زض ٍ٘بٜ اَٚ ٔتٙٛع ثٝ ٘ظط ٔیٞبیی وٝ ثب آٖحیُٝ

تٛا٘ٙس زض ٔٛضز ٞط ٔٛيٛػی ٘ظطی ٔی ،ٞب ثٝ وٕه اَالػبت ثٝ اقتطان ٌصاقتٝ قسٜاؾت. ا٘ؿبٖاؾت ٚ ٔیبٖ ٍٕٞبٖ یىؿبٖ قسٜ

تٛا٘س افطاز ضا وٝ ِعٚٔب ذٛز ضا زض ثطاثط آٖ ٔؿئَٛ ثجیٙٙس ٚ الظْ زا٘ٙس وٝ ثط اؾبؼ آٖ ػُٕ وٙٙس. ایٗ ٔؿئّٝ ٔیآٖزاقتٝ ثبقٙس، ثی

تٛاٖ ٌفت ٔٙدط ثٝ وبٞف ٞب ضا وبٞف زٞس وٝ زض ٟ٘بیت ٔیٌیطی ٚ الساْ ثطای ػُٕ وٙس ٚ انبِت اػٕبَ آَٖ زض تهٕیٓزچبض ا٘فؼب

 ػبّٔیت ذٛاٞس قس. 

ٌیطز ٚ چٝ زض ػُٕ ثٝ نٛضت اظ ؾٛی زیٍط، ؾُحی ؾبظی ؾبظی اَالػبت، چٝ زض اػٕبِی وٝ زض فًبی ٔدبظی ا٘دبْ ٔی

وٙس وٝ ذٛز ٔٙدط ثٝ وبٞف ؾبظی ٔیآٚضز ٚ ثطای ٘ٛػی لجى قٙبذتی حسٚز ظٔیٙٝٔیوّی، ٔجسأ قٙبذتی يؼیفی ثٝ ٚخٛز 

 قٛز. ػبّٔیت ٔی

ٞبی ٌطایكی ثطای ا٘دبْ ػُٕ اؾت. ٍٞٙبٔی وٝ ٚة ثٝ ؾبظی ٔإِفٝٞب، زض ٕٞؿبٖؾبظی ٔإِفٝیىی زیٍط اظ ٘مبٌ ثطٚظ ٕٞؿبٖ  

ُّٔغ  یبثٙس، ٚ اظ ػالیك افطاز زیٍط زض ٞط ِحظٝفًب ٔی ٛز ضا زض آٖقٛز وٝ افطاز ػالیك ذیه ٔٙجغ ٌطایكی ثطای ػُٕ تجسیُ ٔی

ای ٔٙحهط ثٝ فطز زاض٘س. اِجتٝ، ٕٞؿبٖ ؾبظی زض ایٗ ؾُح پیف اظ ظٟٛض تٛاٖ ازػب وطز وٝ ایٗ ػالیك ؾطچكٕٝقٛ٘س، زیٍط ٕ٘یٔی

ثحث فًبی ٔدبظی ٔؼُٛف ثٝ ٌؿتطزٌی  ٌیطی ثٛزٜ اؾت، أب تٕبْٚ ٌؿتطـ فًبی ٔدبظی ٘یع زض ٔیبٖ ػالیك افطاز لبثُ پی

تط ٞبی أطٚظ ثیفا٘س وٝ ٘ؿُ ٘ٛخٛاٖتٛاٖ ازػب وطز، چٙبٖ وٝ ٔتفىطا٘ی ثط ایٗ ػمیسٜٞبؾت. ثٝ َٛضی وٝ ٔیی ایٗ ٌطایفزأٙٝ

-ٕؿبٖ٘ؿالٖ ذٛز زض ٘مبٌ ٔرتّف خٟبٖ ٞؿتٙس تب قجیٝ ثٝ ٚاِسیٗ ذٛز، ٚ ایٗ ٕٞبٖ قؼبع اثطٌصاضی ٚة زض ایٗ ٞقجیٝ ثٝ ٞٓ

 ؾبظی اؾت.

 : کلیشٍ ظبزی در عیه امکبن وقد ي ارزیببی عملکمک بٍ زيال فضبی خصًصی

اؾت ٚ ثسیٗ ضً٘ قسٖ لطاض زازٜای فًبی ذهٛنی افطاز ضا ذٛاؾتٝ یب ٘بذٛاؾتٝ زض ٔؼطو وٓػُٕ زض ایٙتط٘ت، ثٝ ٌٛ٘ٝ

قٛز، زض ایٗ قطایٍ تغبفُ زض أٛض أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ٌطی ٔیتطتیت ٔجبزی ٚ آثبض اظ حبِت پٟٙبٖ ثٝ آقىبض زضآٔسٜ ٚ ٔٛخت اثبٞٝ

ثٛز. ایٗ ٔؿئّٝ ٔجبزی ػُٕ ضا ثٝ حسٚز اختٕبػی ثیطٚ٘ی ٚاثؿتٝ وطزٜ ٚ ٕٞیٗ أط ػبّٔیت فطز ضا وبٞف ذٛاٞس زاز. اظ ؾٛی زیٍط، 

ٖ ثطضؾی اختٕبػی ٚ خبٔغ آثبض ظٚاَ فًبی ذهٛنی ثطای ػُٕ ایٗ التًبء ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز وٝ ایٗ قطایٍ، أىبٖ ٘مس اػٕبَ ٚ أىب

 آٚضز وٝ ثبػث افعایف انبِت ػبّٔیت ذٛاٞس قس.ػُٕ ضا فطاٞٓ ٔی

 

 راَبردَبی تربیتی برای حفظ ي تقًیت کىشگری در حضًر فضبی مجبزی .4
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ایٗ ثرف ثٝ ضاٞجطزٞبی تطثیتی ٔی پطزاظز وٝ زض پی پٛقب٘یسٖ ضذٙٝ ٞبی ایدبز قسٜ زض وٙكٍطی آزٔی اؾت وٝ زض اثط 

فًبی ٔدبظی ضٚی زازٜ ا٘س. زض اثتسا، ٞط یه اظ ایٗ ضذٙٝ ٞب ثیبٖ ٔی قٛ٘س ٚ زض ازأٝ تالـ ٔی قٛز تب شیُ آٟ٘ب، ضاٞجطزٞبیی 

 تطثیتی ثطای پٛقف آٟ٘ب اضائٝ ٌطزز. 

 

 در مقببل تکبوٍ ای شدن عمل تمریه تبمل ي شکیببیی   -الف

یىی اظ تٟسیسٞبی فًبی ٔدبظی ثطای وٙكٍطی آزٔی، تٟی ؾبذتٗ آٖ اظ تبُٔ ٚ ا٘سیكٝ ٚضظی ٚ يطثٝ ثٝ ٔجساء ٔؼطفتی آٖ 

ٕٛزٜ قٛز ٚ اؾت. ػسْ تدؿس زض فًبی ٔدبظی ٚ ثالٚاؾٍُی ٔٛخٛز زض آٖ، ثبػث ٔی قٛز تب فبنّٝ فطز تب ػّٕف ثٝ ؾطػت پی

فطنتی ثطای تبُٔ ثبلی ٕ٘ب٘س. ٕٞچٙیٗ ثؿٍ قؼبع ضٚیت ػُٕ ٚ ػُٕ الیه وطزٖ، ٔی تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ٘ٛػی وب٘بِیعٜ قسٖ 

پبزظٞط ایٗ ضٚیساز زض تطثیت ٔی تٛا٘س تٕطیٗ تبُٔ ٚ تفىط ضفت ٚ احؿبؾبت فطز ٚ زض ٟ٘بیت، زؾت ظزٖ ثٝ ػُٕ تىب٘ٝ ای قٛز. 

ٛظاٖ لبزض ثبقٙس، ضٚ٘س تىٛیٗ ػُٕ ذٛیف ٚ آثبض آٖ ضا اظ ٘ظط ثٍصضا٘ٙس ٚ آٖ ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض ثبظٌكتی ثبقس. ایٙىٝ زا٘ف آٔ

 زٞٙس، زض ػهط ظٟٛض فًبی ٔدبظی، يطٚضت تطثیتی اختٙبة ٘بپصیطی ذٛاٞس ثٛز.

  

  گفتگً در مقببل کبوبلیسٌ شدن احعبظبت   -ة

وب٘بِیعٜ ؾبذتٗ احؿبؾبت ٚی زض خٕغ ٞبی ذبل ٚ زض قؼبع چبِف ٞبی فًبی ٔدبظی ثطای وٙكٍطی آزٔی، یىی زیٍط اظ 

ای یه زؾت ضٚیت ػُٕ اؾت. ایٗ اتفبق ٔی تٛا٘س فطز ضا زض ا٘عٚای اضتجبَی لطاض زٞس ٚ اضتجبٌ ٚی ضا ثب فًبی ٚالؼی ٚ تٙٛع ٘ظطات 

فتٍٛ ٚ ا٘دبْ آٖ ثب افطاز ٔرتّف ٚ آزٟٔبی ٔٛخٛز زض آٖ لُغ وٙس. یىی اظ ٔٛاضزی وٝ ٔی تٛا٘س ایٗ حبِت ضا تؼسیُ وٙس، تٕطیٗ ٌ

اؾت. ایٗ ٌفتٍٛ ٔی تٛا٘س افك ٞبی ٔحسٚز فطز ضا ثٍكبیس ٚ ٚی ضا اظ زٚض ثبَُ زأٙٝ ٔحسٚز اضتجبَی اـ ذبضج ؾبظز. ثطذی 

 ثبٚضٞبی ؾؿت ٚی ضا زض ٞٓ ضیعز ٚ فًب ضا ثطای اؾتمالَ ٚی فطاٞٓ ؾبظز.

  

 مجبزیشبٍ حقبیق محتًایی در مقببل –ارزیببی ظىدی  -ج

چبِف ٞبی پیف ضٚی وٙكٍطی آزٔی زض فًبی ٔدبظی، ٔؼطفی قسٖ أٛضی ثبَُ زض ٔمبْ حمبیك اؾت. ایٗ  یىی زیٍط اظ

ضٚیساز وٝ ذٛز ٔؼّْٛ ػٛأُ ٔتؼسزی چٖٛ ٌٕٙبٔی ٚ ػسْ تدؿس ٚ وبٞف حؽ ٔئِٛیت فطز ٘ؿجت ثٝ ػُٕ ذٛیف اؾت، ٔی تٛا٘س 

ٔحتٛایی -ای ٚی زقٛاض ؾبظز. تبویس ظیبز ثط اضظیبثی ٞبی ؾٙسیفطز ضا زض ز٘یبیی اظ تٛٞٓ فطٚ ثطز ٚ تكریم حمیمت اظ ٔدبظ ضا ثط

 زض فطایٙس تطثیت ٔی تٛا٘س ِٔٛفٝ ای اظ ؾٛاز ضؾب٘ٝ ای ضا تىٛیٗ ثركس ٚ زا٘ف آٔٛظاٖ ضا لبزض ثٝ تٕبیع حمیمت اظ ٔدبظ ٕ٘بیس. 

    

 دعًت بٍ  مىحصر بفردی ي فراتر رفته از کلیشٍ َب در تقببل بب کلیشٍ ظبزی -د

ٕٞچٙیٗ وّیكٝ ؾبظی زض ٔمبْ یىی اظ چبِف ٞبی پیف ضٚی وٙكٍطی ا٘ؿب٘ی ٔی تٛا٘س آزٔی ضا ثٝ ٔبقیٙی لبثُ ثط٘بٔٝ 

ضیعی ٚ لبثُ پیف ثیٙی فطٚوبٞس. ِٔٛفٝ ٞبیی چٖٛ أىبٖ ضٚیت ػُٕ ٚ ٘یع ٕٞؿبٖ ؾبظی اَالػبت، ایٗ ذُط ضا پیف ضٚی 
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ی زض ػهط حبيط ثبیس ثیف اظ پیف، افطاز ضا ثطای ٔمبثّٝ ثب وّیكٝ ٞب ٚ چبِف وٙكٍطی آزٔی لطاض ٔی زٞٙس. اظ ٕٞیٗ ضٚ، ٘ظبْ تطثیت

 ثب آٟ٘ب آٔبزٜ ؾبظز. تٛخٝ ثٝ تفبٚتٟبی فطزی ٚ زیسٖ انبِتٟبی فطزی افطاز ٔی تٛا٘س زؾتٕبیٝ انّی ایٗ ضاٞجطز تطثیتی ثبقس. 
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