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 آسیة ضٌاسی فضای هداسی دس تشتیت اخالقی

 2ظّطُ اسوًیلی ٍ 1حَا هًتوسی ثطاثبزی

 چکیذُ

وبی ظًسگی ضا زگطگَى گستطش ضٍظ اْعٍى ْؿبی هزبظی، ْطغت ّب ٍچبلص ّبیی ضا ثطای تطثیت ایزبز ٚطزُ است ٍ سی

سبذتِ است ٍ ایي اّویت ثحج پیطاهَى آى ضا ؾطٍضت هی ثرطس.زض ایي پژٍّص ًَیسٌسگبى تالش زاضًس ثب ًگبّی ثِ چبلص ّب 

ٍْطغت ّب ی ْؿبی هزبظی زض ظهیٌِ تطثیت اذالٖی آى ضا ٚبلجس ضٛبْی ٌٌٚسٍ ؾوي پطزاذتي ثِ ؾطٍضت ّبی تطثیت اذالٖی 

ثِ اضظیبثی احطگصاضی چبلص ّب ٍ ْطغت ّبی آى زض سبحت تطثیت اذالٖی ثپطزاظز.ایي پژٍّص اظ ًَو ٍ هْبضتْبی ْؿبی هزبظی 

 تحلیلی است–ٚبضثطزی، ٍ ضٍش آى تَغیٓی –ثٌیبزی 

 ْؿبی هزبظی، تطثیت، اذالٖی ٍاصگاى کلیذی:

 هقذهِ ٍ تیاى هسالِ

ض ظًسگی اًسبى ثِ حسی است ِٚ هی تَاى تطثیت یٛی اظ پبیِ ّبی هْن ٍ اسبسی سًبزت اًسبى است. اّویت تطثیت ز

ٍ حتی هلت ّب، ثستگی ثِ ًَو تطثیت آًْب زاضز. زض يػط حبؾط ، تطثیت ثِ گٓت: ذَضجرتی ٍ سًبزت ْطز، ذبًَازُ ٍ ربهًِ 

 اثًبز هتًسزی ّوچَى تطثیت يبقٓی، يٗالًی، هًٌَی، ايتٗبزی، رٌسی، ارتوبيی، اذالٖی ٍ ... تٗسین هی ضَز . زض ایي هیبى،

تطثیت اذالٖی ِٚ ٍنیِٓ تْصیت ًٓس ٍ سبذتي اًسبى ضا ثط يْسُ زاضز ٍ زض رْت اضتٗبء ٍ پبٚیعُ سبظی ظًسگی ْطزی ٍ 

هسبلِ اغلی ثطط زض . (1396ثِ ًٗل اظ احوسی ْط، اهیطی  1403)هزلسی،  ٌٚس. ربیگبُ ٍیژُ ای زاضز ارتوبيی تالش هی

ى، اًسبى اّل سًبزت ، ٍگطًِ اّل ضٗبٍت ٍ ثسثرتی ذَاّس ثَز. تطثیت تطثیت اذالٖی، تعٚیِ ًٓس است ِٚ زض غَضت ٍرَز آ

تطثیت اذالٖی زض ضرػیت اًسبى ًٗكِ ی پطگبض ، ًٗص ثسیبض هْن زض سالهت ضٍح اًسبى ٍ سًبزت ْطز ٍ ربهًِ زاضز. 3اذالٖی 

س ٍ زض چٌیي ثرط یهضا  قطاٍت  هحیف ظًسگی ذَاّس ضس ٍ ٍ ٚبًَى حیبت است ِٚ هٌزط ثِ ْطّیرتگی ٍ ضضس ّطاهتی

اًسبى زض پطتَ تطثیت اذالٖی اظ ضشایل ٍ غٓبت "اظ ًهط اثي هسَٛیِ . (1395ْؿبیی حیبت اًسبًی اضظش پیسا هی ٌٚس )ثبٖطی، 

ًَّٛیسُ هی ضّس ٍ ثِ ْؿبیل ٍ ذػلت ّبی ستَزُ آضاستِ هی گطزز. ْؿبیل ثب تٛطاض ايوبل ضبیستِ ثِ تسضیذ زض ًٓس ضسَخ 

 (44؛1392ظ ْطز سط هی ظًس ٍ اٍ اظ اًحكبـ ٍ پستی  ضّبیی یبْتِ ضٍ ثِ سَی تًبلی هی ًْس. )ثْطتی، یبْتِ، اًْبل ًیَٛ ا

ّویطِ هَضز تَرِ زاًطوٌساى ، هحٗٗبى ، اسبتیس زاًطگبُ ثسیي سبى تطثیت اذالٖی یٛی اظ هْن تطیي هَؾَيبتی است ِٚ 

تبحیط گصاض است هٌزولِ ْؿبی  سزی ثط تطثیت اذالٖیيَاهل هتً.(1396،29)احوسی ْط، اهیطی هطثیبى هساضس ثَزُ استٍ 

 هزبظی.

                                                           
 زاًطزَی زٚتطی زاًطگبُ پیبم ًَض تْطاى رٌَة 1

 زٌٚطی ترػػی 2

3
 Moral education 
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جبى ثیطتط زض عایص هی ثبضس ٍ ثِ هٌهَض رصة هربقاهطٍظُ ضبّسین ْؿبی هزبظی ثِ ضٛل ذیطُ ٌٌٚسُ ای زض حبل اْ

زض ایي سكح ربهًِ، سًی زض اضائِ ذسهبت هتٌَو تطی زاضًس. ّویي هَؾَو هَرت ضسُ ِٚ اْطاز ظیبزی، هست ظهبى ثیطتطی ضا 

اسالهی ذبًَازُ ّب گطزیسُ است. .  –ضجِٛ ّب حؿَض یبثٌس . ضجِٛ ّبی هزبظی هَرت ثطٍظ ذسضِ ثِ سجٙ ظًسگی ایطاًی 

ضْتبض ٍ اذالٔ ضا تحت تبحیط ٖطاض هی زّس ٍ هَرت تُییطاتی زض ضْتبض اْطاز ضسُ است. اهطٍظُ ْؿبی هزبظی ثِ قَض هستٗین زض 

ثساًٌس ٍ چِ هسبئلی ضا ٍ چِ ثبٍضّبیی زاضتِ ثبضٌس ٍ زض هٗبثل، چِ چیعّبیی ضا ثی اضظش ایٌِٛ هطزم چِ چیعّبیی ضا اضظش 

ٌٚبض ثگصاضًس، تبحیط گصاضًس. ثب تَرِ ثِ هكبلت شٚط ضسُ ّسِ اغلی ایي هٗبلِ ثطضسی تبحیطات ْؿبی هزبظی ثط تطثیت اذالٖی 

 است.

 سٍش پژٍّص

تحلیلی است. زض ضٍش تحلیلی، اقاليبتی ِٚ اظ قطیٕ  -، تَغیٓی ٚبضثطزی ٍ ضٍش هكبلًِ –ایي پژٍّص اظ ًَو ثٌیبزی 

ثطضسی استبز، هساض٘ ٍ ٚتبثْب ثِ زست هی آیس ثِ گًَِ ای سبهبى زازُ هی ضَز ِٚ ثتَاى ثِ پطسص ّبی پژٍّطی پبسد زاز. 

 (1376)سطهس ٍ ّوٛبضاى، 

 ادتیات پژٍّص

تبحیط ایٌتطًت ، ثط اضظش ثطضسی  "ی اضبضُ ٚطز ثب يٌَاى تحٗیٗبت اًزبم ضسُ زض ایي ظهیٌِ ثِ تحٗیٕ يلی هحوس رَاز

هطْس ًطبى زاز: هیعاى پصیطش زض ایٌتطًت ، ثیطتط ٍاضز ْؿبی غحجت  3ّبی ذبًَازُ زض ثیي زاًص آهَظاى زثیطستبًی ًبحیِ 

تٓبزُ اظ ایٌتطًت ٍ ضسى ٍ هیعاى استٓبزُ اظ ایٌتطًت تبحیط هٌٓی ثط اضظش ّبی ذبًَازگی زاضز. زض ایي تحٗیٕ ثیي هٛبى اس

استٓبزُ ضٍظاًِ ، ّٓتگی ٍ هبّبًِ اظ ایٌتطًت  ٍ اّویت ٖبئل ضسى، زاًص آهَظاى ثِ ظًسگی ذبًَازگی تٓبٍت هًٌبزاضی ٍرَز 

 (9-10، 1383زاضز. )رَازی، 

زض گطٍّی ثطضسی ضاثكِ احسبس تٌْبیی ثب ًَو استٓبزُ اظ ایٌتطًت "ّوچٌیي هطین هطبید ٍ ّوٛبضاى تحٗیٗی ضا ثب يٌَاى 

اًزبم زازُ اًس. ًتیزِ ای ِٚ اظ پژٍّص ثِ زست آهسُ ثِ قَض ذالغِ ًطبى هی زّس؛ ثیي احسبس  "اظ زاًص آهَظاى  زثیطستبًی

تٌْبیی ٍ چت ٚطزى زض ایٌتطًت زض ثیي اذتطاى زثیطستبًی ضاثكِ ٍرَز زاضز. ٍلی ایي ضاثكِ ثیي پسطاى تبییس ًطسُ است. 

ظضی اظ ایٌتطًت گٓتِ ضسُ ِٚ ، زض ضاثكِ ارتوبيی ٚسبًی ِٚ اظ ایٌتطًتبستٓبزُ آهَظضی هی ّوچٌیي زض هَضز استٓبزُ آهَ

 (39-43، 1383ٌٌٚس، ّیچ ًٗػبًی یبْت ًوی ضَز)هطبید، 

چبلص ّب ٍ ٚبضٚطزّبی ْطٌّگی ٍ ارتوبيی تلٓي ّوطاُ ٍ ضاّٛبضّبی  "( زض ثطضسی 1388سجحبًی ًژاز ٍ ّوٛبضاى )

طذی پیبهسّبی ًب هٌبست ارتوبيی تلٓي ّوطاُ ضبهل ايتیبز ضٍاًی، تعلعل اضظش ّب، ٚبّص تًبهل زضیبْتٌس ِٚ ث "اغالح آى

 ی ارتوبيی ، نَْض ترلّ ّبی سبیجط، ثلَتَث ٍ پیبهٙ ّبی َیط اذالٖی است.ّب

 "طًتًٗص تٓبٍت ّبی رٌسیتی زض هیعاى استٓبزُ ، ًَو ٚبضثطی ٍ تبحیط ّبی گًَبگَى ایٌت "( زض ثطضسی 1387ْطّوٌس )

زضیبْت ِٚ تْسیس َّیت زذتطاى ، ايتیبز، ْطٌّگ سبظی، زضگیطی زض يطٕ ّبی هزبظی ٍ سَء استٓبزُ ّبی رٌسی، تْسیس 

 ّبی رسی ثطای ٚبضثطاى ایٌتطًتی هًَج هی ثبضس.
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 "یيَاهل هَحط ثط گطایص ثِ هبَّاضُ ٍ تبحیط آى ثط ثبٍضّب ٍ ضْتبضّبی زیٌ "( زض ثطضسی1386آٖب هحوسیبى ٍ اْْوی )

زضیبْتٌس ِٚ سي ، رٌس، تحػیالت، هحل سًَٛت ٍ اضظیبثی اْطاز اظ ثطًبهِ ّبی تلَیعیَى زاذلی زض گطایص آًبى ثِ هبَّاضُ 

تبحیط گصاض است. زض ثًس يبقٓی گطایص ثِ هبَّاضُ، اٚخطیت ثطًبهِ ّبی هبَّاضُ ضا لصت ثرص هی زاًستٌس ٍ ٚسبًی ِٚ اظ 

 ثِ ثبٍضّبی زیٌی پبیجٌسًس.هبَّاضُ استٓبزُ ًوی ٌٌٚس ، ثیطتط 

 ، اخالق ٍ تشتیت اخالقیتعشیف تشتیت

زض لُت اظ زٍ ضیطِ )ضثَ( ٍ )ضثت( اضتٗبٔ یبْتِ است؛ اظ ضیطِ )ضثَ( ثیطتط ًبنط ثِ پطٍضش رسوی ٍ ثِ هًٌبی  "تطثیت "

ٍ  "ضّجطی ٚطزى "،  "زىسطپطستی ٚط "ٍ اظ ضیطِ )ضة( ثیطتط ثِ پطٍضش ضٍحی ٍ هًٌَی ٍ ثِ هًٌبی  "پطٍضاًسى"ٍ  "اْعٍى"

هٌهن ٍ تسضیزی ثطای ٚطّ  (. تطثیت اظ ًهط زاًطوٌساى تطثیتی، ًْبلیتی464، 1386است)ظثیسی،  "ثِ ايتسال ضسبًسى "

 (12، 1377ا ٍ اظ َُٖ ثِ ًْلیت ضسبًسى آًْب است. )حبری زُ آثبزی، استًساز

( ٍ ثِ هًٌبی غٓبتی  297ی است )ضاَت اغْٓبًی، ثِ هًٌبی سزیِّ ٍ قجیًت ثبقٌ "ذُلُٕ یبذُلٕ"اذالٔ زض لُت روى 

اقالٔ هی ضَز ِٚ ثط احط تٛطاض، زض ًٓس اًسبى ثِ غَضت هلِٛ زضآهسُ ٍ ضْتبض هتٌبست ثب آى ثسٍى تبهل اظ اًسبى غبزض هی 

 (74، 1378ٍضس. )رَازی آهلی، 

سُ اذالٖی ٍ زٍضی اظ ضشایل اذالٖی تطثیت اذالٖی )ضَْٛب ٚطزى نطْیت ّبی اذالٖی( ثِ هٌهَض اًزبم ضْتبضّبی پسٌسی 

 (1385،19ایي ٍیژگی ّب ثطای اًسبى ثِ غَضت هلِٛ زضآیس )زیلوی، آشضثبیزبًی، ثِ قَضی ِٚ است. 

ّسِ تطثیت اذالٖی، پطٍضش استًسازّبی زضًٍی اًسبى ثطای ایزبز ٍ ضضس غٓبت ٍ ضْتبضّبی پسٌسیسُ اذالٖی است. 

( ثِ يجبضتی زیگط تطثیت اذالٖی، ْطایٌسی ظهیٌِ سبظ ٍ ّسْوٌس 1364،48ٌزبهس )قَسی،تطثیت اذالٖی ثبیس ثِ يجَزیت الْی ثی

زض رْت ثِ ٚبضگیطی ضیَُ ّبیی ثطای ضضس ٍ ضَْٛب سبظی َٖای زضًٍی است.ٍ تَٗیت ٍ ایزبز غٓبت، ضْتبضّب ٍ آزاة اذالٖی ٍ 

ثیت اذالٖی زضایي است ِٚ ضاّٛبضّبی يلن اذالٔ اغالح ٍ اظ ثیي ثطزى غٓبت ٍ ضْتبضّبی ًبپسٌس است. تَٓت يلن اذالٔ ثب تط

 ثیطتط ثطای ذَسبظی است اهب تطثیت اذالٖی ًبنط ثِ زیگط سبظی.

 اتعاد تشتیت اخالقی

تطثیت اذالٖی، آهَظش اغَل  اضظش ّبی اذالٖی ٍ پطٍضش گطایص ثِ ْؿیلت ّبی اذالٖی است ِٚ زض آى اثًبز ضْتبضی ، 

 (1389ٖطاض گطْتِ است.)زاٍزی، يبقٓی ٍ ضٌبذتی اذالٔ هَضز تَرِ 

ثب هكبلًِ ضرػیت اًسبى ، چْبض ٍیژگی اسبسی ٖبثل تطریع است: ازضا٘ یب ثیٌص، تَاًبیی یب  الف( تعذ سفتاسی:

زض (1379ٖسضت، توبیل یب گطایص، ضْتبض یب ٌٚص، ضْتبض هیَُ ٍ حبغل اضتجبـ سِ ضٚي زیگط ضرػیت اًسبى است )اغْٓبًی، 

ّبی غحیح اذالٖی ٍ يَاقّ اذالٖی هی تَاًس ثِ هٗتؿبی زستَضات ثط زاضتي ٖؿبٍت ّب ٍ اضظیبثی ایي ثًس ، ْطز يالٍُ 

 احالٖی ًیع يول ٌٚس.

اظ زیط ثبظ  ًٗص يَاقّ زض ظًسگی اًسبى ٍ تبحیط گصاضی آى زض هطاحل هرتلّ ضضس اٍ، ضْتبضّبی ْطزی  ب( تعذ عاطفی:

( هٌهَض اظ ثًس يبقٓی تطثیت 1394،84يبى ثَزُ است )ٌَْٚری، ٍ ارتوبيی ٍ حتی سالهت رسوی ٍ ضٍاًی اش هَضز اش
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اذالٖی ایي است ِٚ زستِ ای اظ احسبسبت اذالٖی هًیي زض ْطز پطٍضزُ ضَز ٍ اظ سَی زیگط ٖسضت ٌٚتطل ثًؿی اظ يَاقّ 

 ِٚ هبًى اذالٖی ضسى است زٍضی ایزبز ضَز.هٌٓی هبًٌس حسس ٍ َؿت 

تَاًبیی ضٌبذت اذالٖی ٍ ثبالثطزى هیعاى آگبّی آى ّب اظ اذالٔ ٍ اضظش ّبی  زض ایي ثًس ثط ضضس ٍ ج( تعذ ضٌاختی:

 اذالٖی تبٚیس ضسُ است )ّوبى(

ّط پسیسُ رسیس ثِ هحؽ ٍضٍز ثِ زًیبی ٍاًٖی ّوَاضُ ْطغت ّب ٍ چبلص ّبیی ثِ ّوطاُ ذَاّس زاضت.  فضای هداصی:

لجِ ای است ٍ ثطای ذكطاتی ِٚ ثِ ٍاسكِ آى پیص هی آیس ثبیس ْؿبی هزبظی ًیع ثِ يٌَاى اثعاض اضتجبقی ًَیي ّوچَى تیٍ زٍ 

  َّضیبض ثَز ٍ آهبزگی هٗبثلِ ثب آى ضا زاضت.

 هْوتشیي اتضاسُ ای هَسد استفادُ دس فضای هداصی عثاستٌذ اص:

ایٌتطًت: ثعضگتطیي ضجِٛ رْبًی ٚبهپیَتطی ٍ زاضای هیلیَى ّب ضجِٛ َٚچٙ تط است ِٚ ثِ یٛسیگط هتػل ضسُ اًس  -

هی گَیٌس ِٚ حزن ظیبزی اظ اقاليبت ضا اظ ضایبًِ ای ثِ ضایبًِ ی زیگط  "ثعضگطاُ اقاليبتی"( اَلت ثِ ایٌتطًت 1381،5)ٚزبض، 

 (1387،136زض سطاسط زًیب اًتٗبل هی زّس)سبالضی ٍ سَظًچی، 

لیِ ّبی هزبظی ٖسضتوٌس ٍ ثبظی ّبی ضایبًِ ای: هٗبم هًهن ضّجطی زض ایي ثبضُ ْطهَزُ اًس: ثبظی ّبی ضایبًِ ای ثِ ضَا -

رصاة ًبتَی ْطٌّگی ٍ رٌگ غلیجی َطة تجسیل ضسُ اًس ِٚ زض حبل ترطیت ٍ تُییطتسضیزی اضظش ّب ٍ ٌّزبضّبی اًٗالة 

 (190، 1389اسالهی ٍ رْبى اسالم ّستٌس. )حیسضی ٚبضبًی، 

ز ضا ثِ توبضبی تلَیعیَى تلَیعیَى: ثِ هًٌی زیسى اظ ضاُ زٍض است. اهطٍظُ هطزم سبيت ّبی ظیبزی اظ ٍٖت ذَ -

 اذتػبظ هی زٌّس.

هبَّاضُ: هبَّاضُ ارسبهی هػٌَيی اًس ِٚ زض هبضی ثِ زٍض ارسبهی ثب رطم ثیطتط هی گطزًس. ِٚ ثِ آًْب ٖوط هػٌَيی  -

( اظ رولِ آسیت ّبی هبَّاضُ يجبضتٌس اظ: هجبضظُ یب ًوبزّبی هصّجی، ثی 534، 1387ًیع هی گَیٌس )سبالضی ٍ سَظًچی، 

ت ًطبى زازى اضظش ّب ٍ ضٍاثف ذبًَازگی، تطٍیذ هبزیبت، َٓلت ظزایی، ثی حجبتی سیبسی ٍ حولِ ثِ ًهبم ّبی سیبسی اّوی

 است.

تلٓي ّوطاُ: سبهبًِ اضتجبقی ثسٍم سین ِٚ ثِ غَضت گستطزُ ای ٍاضز ظًسگی ارتوبيی ضسُ است ٍ هَرت آسیت  -

 ّبی رسی ثطای ْطز ٍ اقطاْیبًطبى هی ضَز.

یٛی اظ ثستطّبی ظًسگی زض يػط اقاليبت است ِٚ ضٍاثف ضسوی ٍ  یارتوبي یوبيی:ضجِٛ ّبضجِٛ ّبی ارت -

ثَضٍٚطاتیٙ اظ آى ضذت ثطثستِ ٍ تًبهل زض آى آسبًتط ٍ ْبضٌ اظ زَسَِ ّبی ربضی زض ْؿبی ْیعیٛی ٍ ٍاًٖی غَضت هی 

ّبیی اظ ضضتِ ّب استٓبزُ ٚطز ِٚ هٓبّین ٚطزى الگَ رعضا ری.ای.ثبضًع، ثطای هط« ضجِٛ ارتوبيی»گیطز.ًرستیي ثبض اغكالح 

ضا هطرع هی ٌٚس ٍ ثِ غَضت ضایذ تَسف يوَم ٍ زاًطوٌساى يلَم ارتوبيی ثِ ٚبض هی ضٍز. زض سبیت ّبی ضجٛة ارتوبيی 

ّب ًِ  تًبهلاْعٍى ثط تًبهل زضٍى ضجِٛ ایی، ْبیل ّبی ثطٍى ضجِٛ ای ًیع ضایذ است. ایي « هحتَا هحَض» ٍ « پطٍْبیل هحَض»
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هی آْطیٌس ثلِٛ زض ایزبز هَد ّبی ارتوبيی ٍ تأحیط ثط ٍاًٖیت ّبی هحیكی ٍاًٖی ًٗص « ٖسضت»تٌْب سطهبیة ارتوبيی ٍ 

 (1396لَ، ،ٚطزیآْطیي است.)هطاز

 

 اسصیاتی تأثیشات فضای هداصی تش تشتیت اخالقی

 تاثیشات هثثت:

ؿبی هزبظی هی تَاًس ثِ آهَظش هسبئل استٓبزُ اظ ْ آهَصش تا کیفیت، هٌاسة، اسصاى، ّوِ خا ٍ ّوِ ٍقت:*

هرتلّ اظ رولِ تطثیت اذالٖی ثِ غَضت يیٌی ٚوٙ ٌٚس. ثب استٓبزُ اظ ْیلن ّبی َٚتبُ، ٚلیپ ّبی آهَظضی ٍ ًیع ثطضسی 

 پبیگبُ ّبی هٓیس ٍ تطثیتی، هی تَاى ًٛبت اذالٖی ضا ثب ٚیٓیت ثْتط ٍ سبزُ تط ثِ اْطاز آهَظش زاز ٍ ًْبزیٌِ ٚطز ٍ تًبضؾبت

 اذالٖی ضا ثِ حساٖل ثطسبًین.

چطن اًساظّب ٍ ظٍایبی زیس هتٌَو ٍ گستطزُ ثبيج هی ضَز اْطاز زض ضٍش ّبی  افضایص ًَآٍسی ٍ ضکَفایی رّي:*

 تطثیتی ٍ زیٌی، ذالٖیت زاضتِ ثبضٌس ٍ ثِ ضَْٛبیی ٍ ضضس ثطسٌس.

ثبظاض ٚبض ثطای رَاًبى هی ضَز. ٚبض ٍ ْؿبی هزبظی ثبيج ایزبز هطبَل رسیس ٍ  ایداد هطاغل خذیذ ٍ اضتغال صایی:*

تالش زض زیي هجیي اسالم ستَزُ ضسُ است. حؿطت يلی)و( : ٚبض ٍ تالش ضا هبیِ ثی ًیبظی اظ هطزم ٍ هبیِ سطثلٌسی هًطْی 

گطزز. ًوَزُ ٍ زلیل ایي اهط آى است ِٚ ثیٛبض ثِ ْٗط گطْتبض هی ضَز ٍ زض ًتیزِ، ًیبظهٌس زیگطاى ضسُ، آثطٍ ٍ ايتجبضش ٚن هی 

زض ضٍایتی اظ هحؿط اهبم غبزٔ)و( چٌیي ًٗل ضسُ است: ضٍظی اهبم غبزٔ)و( ْطهَزًس: يعت ٍ اضظضوٌسی ذَز ضا حٓم ٌٚیس. 

يعت ٍ اٖتساض ضوب زض ایي است ِٚ غجح ظٍز ثِ زًجبل ٚبض ٍ تالش ثطٍیس ٍ احتطام ذَز ضا »: پطسیسًس چگًَِ؟ حؿطت ْطهَزًس

 حٓم ٌٚیس.

ِٚ زض اسالم ٚبضی ِٚ ثب ثبیسّب ٍ ًجبیسّبی اذالٖی ٍ ًهبم اضظضی زیٌی هب سبظگبضی زاضتِ  الجتِ ثبیس تَرِ زاضت 

قطاحی  هٌبست،بی)اسٌپ(، سبذت ًطم اْعاضّحطِْ  ّن هٌبْبت ًساضتِ ثبضس. هخل ثبضس. ٚبض ثبیس ثب ٚطاهت ٍ اضظش ّبی اًسبًی 

 ض ربهًِ هی ضَز.ثبظی ... . ٍرَز ٚبض ثبيج گستطش اذالٔ ارتوبيی ٍ ٚبّص هٓبسس ز

ْؿبی هزبظی ٍ ضجِٛ ّبی ارتوبيی ثبيج گستطش ضیَُ ّبی یبزگیطی ٍ ّوٛبضی  داًطگاُ عولی دس دستشس:* 

ّبی يلوی لحهِ ثِ لحهِ ٍ ثطذف است ٍ گطٍّْبی يلوی ٍ اسبتیس اظ قطیٕ ْؿبی هزبظی ٍ ضجِٛ ّبی ارتوبيی زض 

ذَز ضا زض یٙ ْؿبی يلوی ثِ اضتطا٘ ثگصاضًس.گستطش ضٍظاْعٍى ٍ ّطٚزبی ایطاى ثبضٌس هی تَاًٌس اقاليبت ٍ اًسیطِ ّبی 

ّوِ ربًجِ ٍ ًیع حؿَض ثسیبض ْطاگیطاى زض توبم ظٍایبی پٌْبى ٍ آگبُ رَاهى اًسبًی هَرت ضسُ تب اظ آى ثطای تجبزل اقاليبت ٍ 

 اًتٗبل هٓبّین ٍ هحتَای ّسْوٌس، ثْطُ گیطی ضَز.

ِٛ ّبی ارتوبيی ْطاگیطاى ثب ْطٌّگ ّبی زیگط آضٌب هی ضًَس ٍ ثِ اظ قطیٕ ضج آساى ضذى تعاهالت فشٌّگی:*

تًبهل ثب ْطٌّگ ّبی زیگط هی پطزاظًس ٍ ایي تًبهالت ثبيج هی ضَز ِٚ زض يیي حٓم َّیت زیٌی ٍ اذالٖی ذَز ًسجت ثِ 

ٍ هًبضطت ثب آًْب ضا  ْطٌّگ ّب ٍ ازیبى زیگط ضٌبذت پیسا ٌٌٚس. اًسبى ّب زیگط تٙ ثًُسی ًیستٌس ٍ تَاًبیی تحول زیگطاى

 زاضًس.

زض ْؿبی هزبظی ثِ زلیل ایي ِٚ اْطاز هرتلّ ٍ گطٍّْبی هرتلّ زستطسی زاضًس ٍ اًسیطِ ّبی  ضکستي اًحصاس:*

ذَز ضا ثیبى هی زاضًس اًحػبض قلجی اظ ثیي هی ضٍز ٍ اًسیطِ ّب ثب یٛسیگط زض تًبهلٌس. اًحػبض قلجی زض ّط ظهیٌِ ای ثبيج َطٍض 

 پیططْت هی ضَز ِٚ ذَز ظهیٌِ سبظ ضْتبضّبی َیط اذالٖی است. ٍ ًرَت ٍ يسم

اظ قطیٕ ْؿبی هزبظی هی تَاًین یٙ ثطًبهِ ٍ قطح هٓیس ضا ثِ سطيت  سشعت تاال ٍ اهکاى اًتقال آهَصُ ّای دیٌی:*

ؿب ثِ گًَِ ای است ِٚ ثِ زیگطاى هٌتٗل ًوبیین یب اظ یٙ حبزحِ ثس َیط اذالٖی ثب زازى آگبّی ثِ اْطاز رلَگیطی ًوبیین. ایي ْ

 اهٛبى اضسبل ٍ اًتٗبل پیبم ّبی زیٌی ضا اظ ضٍش ٍ سجٙ سٌتی ثِ ضیَُ ّبی ًَیي ٍ پیططْتِ اضتجبقی ْطاّن ٚطزُ است.
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ْي آٍضی ّبی ًَیي ظهیٌِ ّبی   پشٍسش تفکش اًتقادی ٍ اتخار ضیَُ ّای ساّثشدی تشای حل ٍ فصل هسایل:*

قبت ضا ْطاّن هی ٌٚس ِٚ ایي ذَز ثبيج تُییط زض ًگطش، رْبى ثیٌی، اضظش ّب ٍ ثْطُ گیطی هٌبست اظ اقاليبت ٍ اضتجب

 اًتهبضات ضسُ ٍ هی تَاًس اثعاضی ثسیبض هؤحط زض ضضس ٍ تًبلی ربهًِ ثبضس. 

 

 اثشات هٌفی

 :یٛی زیگط اظ اثًبز هٌٓی ْؿبی هزبظی ٍ ضجِٛ ّبی ارتوبيی، تطٍیذ  تشٍیح خشافِ گشایی ٍ عشفاى ّای دسٍغیي

ئلی ذطاْی هطَُل هی ٌٌٚس ِٚ هبًى ٍیط سبذتگی اشّبى اْطاز ضا ثِ هسبِ گطایی است. پبیگبُ ّبیی ثب اًتطبض زاستبى ٍ تػبذطاْ

 ثطذی هكبلت، ْؿبیی هسوَم ضا ایزبز ًوَز ٍ ثبٍضّبی َلكی ضا الٗبء هی ٌٌٚس. اظ زض٘ ٍاًٖیت هی ضَز ٍ ثب پرص

 :ّب ثبيج هی ضَز ِٚ ْطظًساى ثِ ًػبیح ٍ غحجت ّبی ٍالسیي ثطذی ثطًبه کاّص تاثیش پزیشی اطفال اص ٍالذیي ِ

ذَیص اّویت ًسازُ ٍ ثِ ثْبًِ ّبی هرتلّ اظ رولِ ٖسیوی ثَزى ایي سرٌبى ٍ حؿَض زض يػط ْؿبی هزبظی زض هٗبثل آًبى 

 ثبیستٌس.

 َیي ٌّزبضّب ٍ اضظش ّبی ذَز ضا ثط رَاهى زیگط ة ثب استٓبزُ اظ ٌْبٍضی ٍ اثعاض ًَط :غشتی ساصی  تشٍیح فشٌّگ

تحویل هی ٌٚس ، ِٚ زض غَضت يسم َّضیبضی ْطّیرتگبى هوٛي است رَاهًی ِٚ ثِ سَاثٕ تبضیری ذَز تَرِ ًٌٌٛس  ثِ 

 ٍاپس هبًسگی ْطٌّگی زچبض ضًَس ٍ اضظش ّب ٍ ٌّزبضّبی اغیل ٍ ثَهی آى ربهًِ اؾحالل ٍ تُییط یبثس.

 ًزض پبیگبُ ّی زٍست یبثی اْطاز ثسٍى آگبّی رصة ْطزی هی ضًَس ِٚ  اک ایٌتشًتی:دٍست یاتی ّای خطش

هطرع ًیست چِ ٚسی ّست ٍ اظ ٚزب ؛ ذبًَازُ آًْب ٚیست، زاضای چِ يٗبیس ٍ ْطٌّگی ّستٌس... ٍ هوٛي است تحت تبحیط 

 ٖطاض گطْتِ ٍ ثِ ضاُ ّبی اًحطاْی ٚطیسُ ضًَس.

هزبظی  ضسى تًبهالت اًسبًی ثب  تادى سٍاتط چْشُ تِ چْشُ  صویوی:ایداد صویویت ّای هداصی ٍ تِ خطش اف

ٖبثلیت ّبی رسیسی ثِ رَاهى سبیجطی ، آهَظش هزبظی ، ضٍش ّبی هزبظی، زٍستی ّبی هزبظی، سیبست هزبظی ٍ ... ذَاّس 

ِ آًْب هی تَاًٌس ْبضٌ اظ اًزبهیس. ْؿبّبی هزبظی هًَٖیت ّبی َیطُ هٌتهطُ یی ثطای تًبهالت اْطاز ْطاّن هی سبظز ثِ قَضی ٚ

هحسٍزیت ّبی ظهبًی ٍ هٛبًی ثب ّن زض توبس ثبضٌس. اْطاز زیگط ثطای ّن ْطغت حؿَض ضا ٌَیوت ًوی ضوطًس ٍ اًسبى ثِ 

( اضتجبـ ضٍزضضٍ یٙ اضتجبـ  1396يٌَاى هطٚع حٗل تجسیل ثِ ٚبالیی ضسُ ِٚ تَسف اثعاض ضزٍ ثسل هی ضَز) هطازی، ٚطزلط، 

 َة هی ضًَس ٍ ْؿبی هزبظی ایي غویویت ضا اظ ثیي هی ثطز.اذالٖی پبیِ هحس

ی اًسبى ٍ اسبس یٙ ربهًِ هطزهی است ِٚ ضیطِ زض هجبًی حَٖٗی هحطهبًِ ثَزى، حٕ ثٌیبً حشین خصَصی: ًقط

حطین ذػَغی زیسگبّی اذالٖی زضثبضُ ٚطاهت ْطزی ٍ ْطزیت است.  زاضز ٍ زض حٗیٗت استٗالل اْطاز ربهًِ ضا اضد هی ًْس.

ظ زذبلت ٍ تزبٍظ زیگطاى هػَى است هحطهبًِ ثَزى ًیع احَظُ ای اظ ظًسگی ْطزی ِٚ ثِ قَض ٚلی تحت ًهبضت حَظُ ضرع ٍ 

 زض ثطاثط تَظیى آظازاًِ ای زاضز.اضبضُ ثِ حٓبنت اقاليبت ضرػی 
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حطین ذػَغی زض ٖطآى هزیس ، زض سَضُ حزطات، ًَض ثط ؾطٍضت ٍ احتطام ثِ حطین ذػَغی تبٚیس ضسُ است.هٌهَض اظ 

زض ٖطآى ٚطین، احبلِ ثِ حَٗٔ ٍ آظازی ّبی زیگط، ًهیط حٕ هبلٛیت ، هٌى تزسس، اغل ثطزائت هٌى سَء ني ٍ اضبيِ ی 

 ثِ ًٗل اظ اثطاّیوی( 1386،66ْحطبء ٍ ستّ ٍ ّزَ ٍ َیجت ٍ ذیبًت زض اهبًت حوبیت ضسُ است. )اًػبضی، 

 :اضتي ّسِ ٍ تًییي ِ ّبی ارتوبيی ٍاضز هی ضًَس ثِ زلیل ًسهتبسٓبًِ اْطازی ِٚ ْؿبی هزبظی ٍ ضجٛ اتالف ٍقت

ثیطتط ٚبضثطاى ٍٖت سبيت ّب ثسٍى ٚست ًتیزِ سطگطزاى زض زًیبی هزبظی ٍٖت ذَز ضا ثی حوط تلّ هی ٌٌٚس.  ضسى ظهبى،

ض هٓیس زیگط  ثبظ ذَز ضا ثِ ثبظی ٍ سطگطهی ٍ گٓتگَّبی ایٌتطًتی اذتػبظ هی زٌّس ِٚ ایي ٚبضّب آًْب ضا اظ پطزاذتي ثِ اهَ

ِٚ ایي يول اظ سَی رَاًبى ٍ ًبآگبّبى ثسیبض هطَْز است. ٍ ایي يبهل ذَز زلیلی است ثط ایٌِٛ تالضی ثط ضضس هی زاضز.

 ٍ  يالٍُ ثط آى ثبيج ٚبّص يالِٖ رَاًبى ثِ هطبضٚت ّبی ارتوبيی ٍ ًْبلیت ّبی هسًی هی ضَز اذالٖی زض ربهًِ ًجبضس.

حؿَض قَالًی زض ْؿبی هزبظی هی تَاًس ثِ ْطٌّگ پصیطی اضتجبُ ،  گصاضز.توبيی تبحیط هٌٓی هی ط هْبضت ّبی ارایي ٚبض ث

ربهًِ پصیطی ًبٖع ٍ تبحیط پصیطی اْطاقی اظ ٌّزبضّب ٍ اضظش ّبی حبضیِ ای زض يطغِ ّبی هرتلّ اضتجبقی ٍ ارتوبيی 

 . هٌزط ضَز

 

 تعاسض اسصش ّا

ی ْطاضٍی ْطٌّگ بوبيی ضا تحت تبحیط ذَز ٖطاض زازُ است. یٛی اظ چبلص ّتُییطات ٌْبٍضاًِ اضظش ّب ٍ ٌّزبضّبی ارت

ّب، ثطذَضز ثب ایي پسیسُ است ؛ چَى اسبسبً ٍضٍز ایٌتطًت ّوطاُ ثب اضظش ّبی َطثی، چبلص ّبی رسیسی ضا زض ٚطَض ثَرَز 

ایطاًی است، پس هی  –اسالهی  آٍضزُ است. اظ آًزبیی ِٚ ثطذی اظ يٌبغط هَرَز زض ایي پسیسُ هُبیط ثب ْطٌّگ اضظش ّبی

ی ظیبزی ثطای ذبًَازُ ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضس. هسئلِ ٍضٍز ایٌتطًت زض حَظُ ٖتَاى گٓت ایٌتطًت هی تَاًس آسیت ّبی اذال

  (1396ذبًَازُ هَرت تُییط ًهبم اضظش زض ذبًَازُ هی ضَز. )اضْحی، یبٍضیبى، 

 ل ضٍاى ضٌبذتی ، ارتوبيی است ِٚ ضبهل ًَيی ٍاثستگی ضْتبضی ايتیبز ثِ ایٌتطًت ًَيی اذتال : اعتیاد تِ ایٌتشًت

 ثِ ایٌتطًت است. ايتیبز ثِ ایٌتطًت ظهیٌِ سبظ آسیت ّبی رسی تحػیلی، ضْتبضی ٍ اذالٖی ثطای ٚبضثطاى است.

 :ْؿبی هزبظی ، يطغِ ثطٍظ ٍ نَْض ضٍاثف اًسبًی زض ثستط  تحشاى َّیت ٍ اختالل دس ضکل گیشی ضخصیت

ضسبًِ ّبی ایٌتطًتی است. ٚبثط زض ایي ْؿب هی تَاًس زض ًٗص ّب ٍ ضرػیت ّبی هتٌَو ثسٍى هطرع ضسى َّیت اثعاضّب ٍ 

ٍاًٖی ذَز نبّط ضَز، ایي اهط هَرت آسیت پصیط ضسى ضرػیت ٚبضثط ٍ تَٗیت ضرػیت ّبی چٌسگبًِ ٍ ضضس ٍ استحٛبم آى 

ة ٍ زٍگبًِ ای ضٛل هی گیطز ِٚ زض آى آضٌبیی ّب ٍ زٍستی زض ٚبضثط هی ضَز ،ٍ ثِ زلیل ایٌِٛ زض ایي ْؿب َّیت ّبی ٚبش

ّبی ضهبًتیٙ هزبظی، اٚخط اٍٖبت هَرت ثِ ثبظی گطْتي احسبسبت ٍ سطًَضت اْطاز هی ضَز ِٚ هتبسٓبًِ گبّی تبحیطات 

 يویٗی ثطآیٌسُ ٍ ظًسگی اْطاز زاضز.

 :ظ اثعاضّبی اضتجبقی ضا زض اذتیبض ْؿبی هزبظی هزوَيِ ی هتٌَيی ا گستشش استثاطات ًا هتعاسف هیاى افشاد

اْطاز ٖطاض هی زّس، ایي اثعاضّب ٖبثلیت استٓبزُ َیط اذالٖی ضا ًیع ثِ ٚبضثطاى هی زّس، ثطذی ٚبضثطاى ثب استٓبزُ ًب هتًبضِ ٍ 

 ایزبز ضٍاثف پٌْبى زض ایٌتطًت ثٌیبى ذبًَازُ ضا هتٌعلعل هی ٌٌٚس.
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رٌسی اظ َٚزٚبى ٍ اًتطبض تػبٍیط پَضًَگطاْی اظ قطیٕ ایٌتطًت اظ  اًحطاْبت رٌسی ٍ ثْطُ ٚطی سَء استفادُ خٌسی:

هَؾَيبت حبز ْؿبی هزبظی ٍ زَسَِ ای رْبًی است. چطا ِٚ ثب تَسًِ ثیطتط ایٌتطًت َٚزٚبى ثیطتطی ثِ قَض ًبذَاستِ زض 

 ایص ذَاّس یبْت.هًطؼ هحتَاّبی ذكطًب٘ رٌسی ٖطاض هی گیطًس ٍ ًْبلیت ّبی هرٓیبًِ هطتجف ثب ْحطبی َٚزٚبى اْع

ْؿبی هزبظی ثبيج تُییط ضٛل ضٍاثف هیبى ايؿبی ذبًَازُ ضسُ ، سكح تَٖى اظ : ایزبز ًبضؾبیتی ّبی ذبًَازُ: -

ظًسگی هطتط٘ ضا تُییط زازُ، ضٍاثف ضا تُییط زازُ است.یٛی اظ يَاٖت زستطسی ْعایٌسُ ثِ ْؿبی هزبظی زض ذبًَازُ ّب ایي 

وتط ثب ذبًَازُ ٍ زٍستبى هی گصضاًٌس. ایٌتطًت ، ّوَاضُ ثب تیطُ ٍ تبض ضسى هطظّبی هیبى است ِٚ هطزم اٍٖبت هٓیس ذَز ضا ٚ

( ّطچِ اًسبى ثِ تٌَو ّوزَاضی هزبظی ثیطتط تَرِ ٌٚس 1386،683ٚبض ٍ ذبًِ زضحبل تػطِ ظًسگی ذبًَازگی است. )گیسًع، 

الظم ثطای ّوزَاضی َیط هزبظی اذتػبظ هی  ٍ ثیطتط آى ضا ْطاگیطز، ٍٖت ٚوتطی ضا ثِ ٚست ٍ ثِ ٚبضگیطی هْبضت ّبی

 زّس.

یٛی اظ يَاهل هْن تَٛیي ٍ تُییط ضرػیت اًسبى، ضطایف هرتلّ هحیكی، اين اظ  ایداد هحیط تشتیتی ًاهساعذ:

ظهبى، هٛبى ٍ رَ ارتوبيی است ثِ قَضی ِٚ ثب ْطاّن آهسى ثستط هٌبست، اهٛبى پسیس آهسى ْؿبیل اذالٖی تب حس ظیبزی 

یبثس ٍ ثطيٛس ظهیٌِ ّبیی ِٚ ثبضٍضی هٌٓی زاضز هی تَاًس ضشایل اذالٖی ضا ثپطٍضز. زض ثطذی اظ ْؿبّبی هزبظی  اْعایص هی

 هحیف هٌبست ٍ هسبيس تطثیتی ٍرَز ًساضز ٍ ایي ذَز ثبيج پطٍضش ضشایل ٍ اظ ثیي ضْتي ٚطاهت اًسبًی هی ضَز.

 ین اظ سِ ضٍش استٓبزُ ٌٚین:ثطای ْطاّن ٚطزى هحیف تطثیتی هسبيس زض ْؿبی هزبظی هی تَاً

 الگَسبظی )هًطْی الگَ( -1

 سبلن سبظی هحیف ٍ ْؿبی هزبظی. -2

 (1396)سًبزت، هسبرس تُییط هًَٖیت )تُییط ًبم ّبی ًبهٌبست: ّزطت اظ هحلِ ثس، حؿَض زض ٚبًَى ّبی هصّجی هخل-3

 :زالیل آى ٍرَز ْؿبی ّبی هزبظی  زض زًیبی اهطٍظ هًٌَیبت ٚن ضًگ ضسُ است ٍ ضبیس یٛی اظ  گشایص تِ هادیات

ٍ تجلیٍ ٍ سطگطهی اْطاز ثِ هبزیبت ثبضس. هتأسٓبًِ ذسا زض ظًسگی ثطط اهطٍظ ٍ زض ربهًِ هب ٚن ضًگ ضسُ است. اظ ًهط يالهِ 

قجبقجبیی)ضُ( ٚسی ِٚ ذَز ضا ثٌسُ ذساًٍس ًساًس، ّطگع ًوی تَاًس ثِ تطثیت اذالٖی غحیح ٍ ٚبهل زست یبثس. الجتِ ایي 

 (1396ٗبز ثبیس زض يول ًطبى زازُ ضَز.)ٚجیطی، هًلوی، ايت

 :ایٌتطًت ثِ زلیل تسْیل زض ایزبز ضٍاثف زٍستبًِ ٍ يبضٗبًِ زض ظهیٌِ ّبی َیط  گستشش استثاطات ًاهتعاسف

ضسُ اذالٖی ثسیبض هَضز تَرِ ٖطاضگطْتِ تب ربیی ِٚ ایٌتطًت هَرت سَْلت ذیبًت زض ضٍاثف ظًبضَیی ٍ ایزبز ضٍاثف ًبهططٍو 

 است.

ْؿبی هزبظی ضٛبِ هیبى ًسل ّب ضا ثیطتط ٚطزُ است ثِ گًَِ ای ِٚ ّیچ یٙ ظثبى زیگطی ضا ًوی  ضکاف ًسل ّا:

ْْوس. اهطٍظُ هتأسٓبًِ ثب ٍضٍز ٍسبیل ٍ ٌْبٍضی ّبی رسیس ثِ يطغة ذبًَازُ، اضتجبـ ٍالسیي ثب ْطظًساى ثِ سرتی غَضت هی 

ث ْطٌّگی ٍ تطثیت ْطظًساى ثسیبض ٚن ضسُ است. ًسل رسیس زض ثطاثط ٍالسیي ثِ لزجبظی گیطز ٍ تأحیط ذبًَازُ ثطای اًتٗبل هیطا

ضٍی هی آٍضًس. سطيت تحَالت ثبيج ضسُ است ِٚ رَاًبى ثیطتط هتأحط اظ ثطًبهِ ّبی رْبًی ضسى ْطٌّگ، ضسبًِ ّب، گستطش 
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: 1390ي رَاًبى ثِ آًْب ٍ َیطُ ثبضٌس.)ضحیوی، ضٍظ اْعٍى اًزوي ّب ٍ ٚبًَى ّبیی َیط اظ ذبًَازُ ثطای پیَستي ٍ تًلٕ یبْت

19) 

زض زًیبی اهطٍظی هتأسٓبًِ ثَاسكِ ٍرَز ْؿبی هزبظی ٍ ثطًبهِ ّبیی ِٚ ثب اضظش ّب ٍ  اص تیي سفتي حیا ٍ ضشم:

 بپبٚی ّب ٚطیسُ ضَین. یٛی اظ ًٗبـذیلی ضاحت ثِ سوت ًٍ حیب اظ ثیي ضْتِ ٍ ٌّزبضّبی هب هُبیط است ثبيج ضسُ تب ضطم

ٚلیسی ِٚ اضظش ّبی اسالهی ضا اظ اضظش ّبی َطثی رسا هی ٌٚس، حیبست. حیب، هطظی است ِٚ اًسبى آظازی ذَزش ضا 

( اًسبًی ِٚ ثی حیب ثبضس ثسیبضی اظ هسبئل اذالٖی ضا ظیط 37: 1390هحسٍز هی ٌٚس تب ٚطاهت اٍ لِٛ زاض ًطَز.)ثبًٛی پَضْطز، 

 ، ْطٍهبیگی، تزبٍظ رٌسی ٍ ... .ِ گوطاّی ضٍی هی آٍضز. زضٌٍپب گصاضتِ ٍ ث

 اظ ثیي ضْتي هطظّب :

ّطچٌس اضتجبقبت ْی ًٓسِ هٌٓی ًیست؛ اهب هطظّب ضا زض هی ًَضزز ٍ اْطاز ضا زض زًیبی ثی هطظ ٖطاض هی زّس؛ ٍ ایي هسألِ 

هطظگصاضی تحٕٗ هی  ثطای يوَم ًهبم ّبی تطثیتی ٍ اظ رولِ تطثیت اذالٖی، چبلص ثطاًگیع است. اظ ایي ضٍ، تطثیت يوَهبً ثب

یبثس. ثطذَضز ٚلی تطثیت اذالٖی ثب ایي چبلص ثِ ایي غَضت است ِٚ هْبض زضًٍی ضا زض اْطاز ایزبز هی ٌٚس. ٌّگبهی ِٚ زض 

تالقن اضتجبقبت ًوی تَاى هحیف ثیطًٍی ضا هْبض ًوَز ٍ هطظثٌسی ّبیی ضا ًطبى زاز ثبیس هْبض زضًٍی ضا زض رطیبى تطثیت اْعایص 

 . (1396: ثِ ًٗل اظ سًبزت،1364ستٓبزُ اظ ٌْبٍضی ّبی ًَیي ثِ تجلیٍ ٍ تَسًِ تطثیت اذالٖی پطزاذت)احوسی، زاز ٍ ثب ا

 

 ًتیدِ گیشی

حبؾطاست ٍ ثیطتط ٚبضثطاى آًْب ٖطط رَاى  رتوبيی زض ّوِ ربی ظًسگی اًسبىاظ آًزبیی ِٚ ْؿبی هزبظی ٍ ضجِٛ ّبی ا

ضا ثْجَز ثجرطس. اغَالً ٍرَز هْط  ّب هی تَاًس ضضس ٍ تٛبهل اًسبى ایي ٌْبٍضیٍ ًَرَاى ّستٌس. هْن است ِٚ ثْٓوین چگًَِ 

ٍ هحجت زض ٚبًَى ذبًَازُ ٍ هسضسِ ثِ تَٗیت ایوبى ٍ اضظش ّبی اذالٖی زض ْطظًساى ٚوٙ هی ٌٚس ٍ هَرت ضٛل گیطی 

یزبز ضٍاثف غویوی زض ذبًَازُ ، ذَز پٌساضُ هخجت زض آًْب هی ضَز ٍ احط هْوی زض ضْتبضّبی ثٌْزبض آًْب زاضز. ّوچٌیي ا

هٌبسجی ثطای تسٛیي ًبضاحتی ّبی زٍضاى ثلٌَ است. ظهبًی ِٚ چٌیي رْت قطح هسبئل ْطظًساى ٍ ٍسیلِ  هحیكی هٌبست

ْؿبی هزبظی ٍ ایٌتطًت  ِْطاّن هی ضَز ًَرَاًبى زیگط آى احسبس تٌْبیی يبقٓی ضا ًساضًس ِٚ ثِ زًجبل پط ٚطزى آى ث رَی

ظ حس هٌزط ثِ اذتالالت ضْتبضی زض آًْب ضَز.ایٌتطًت ثِ هخبثِ یٙ تیٍ زٍ لجِ است ِٚ آهَظش غحیح ٍ اٍ استٓبزُ ثیص 

ْطٌّگ سبظی ٚبضثطاى آى ٍ استٓبزُ ٌٌٚسگبى هی تَاى ثِ ٍسیلِ آى يٗالًیت اضتجبقی ضا گستطش زاز. زض َیط ایي غَضت ثب 

ثطی؛ َّیت ارتوبيی ٍ ْطزی اًسبى ثِ ٍسیلِ آى ضرَز ْطٌّگ ٚباستٓبزُ ًب هٌبست ،آهَظش َیط اغَلی ٍ َیط اذالٖی ٍ يسم ٍ

هتبسٓبًِ یٛی زیگط اظ گطایص ثِ ْؿبی هزبظی، تْی ثَزى رَاًبى اهطٍظ اظ ْطٌّگ ٍ اًسیطِ . (1388اظ ثیي هی ضٍز.)ْبؾلی، 

ی ْطٌّگی، ْطغت ضا ثستط سبظ ثب ثَهی ٍ ايتٗبزی ذَیص است.ْؿبی هزبظی آهیعُ ای اظ ْطغت ّب ٍ تْسیس ّب است ِٚ ثبیس

 ثیطتط ٍ تْسیس ّب ضا ٚوتط ٌٚین.
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 پیطٌْادّا

ثطگعاضی ٚالس ّبی آهَظضی زض هساضس رْت آگبّی زازى ثِ ًَرَاًبى ٍ رَاًبى زض هَضز هعایب ٍ هًبیت ٌْبٍضی  -

 ّبی رسیس ٍ ًحَُ غحیح استٓبزُ اظ آًْب

ی ِٚ ْطظًساى اظ ًهط يبقٓی احسبس ذالء ًٌٌٛس ٍ ثیطٍى اظ ذبًِ ثِ قَض ط ٍالسیي ثب ْطظًساى زضگصضاًسى اٍٖبت ثیطت -

 رْت رجطاى ایي ٚوجَز ثِ ْؿبی هزبظی پٌبُ ًجطًس.

ى ضسبًِ ّبی غسا ٍ سیوب، ضٍظًبهِ ّب،هزالت، ًططیبت ثطای ًْبزیٌِ ضسى ْطٌّگ استٓبزُ اظ نطْیت ّبیی ّوچَ -

 غحیح ْؿبی هزبظی

 هعایب ٍ هًبیت آىسبذت ٍ پرص ْیلن ّب ٍ سطیبل ّبیی ثب هَؾَو ایٌتطًت ٍ  -

 ٍؾى َٖاًیي سرتگیطاًِ تط رْت ثطذَضز ثب هزطهبى ایٌتطًتی ٍ ارطایی ًوَزى ایي َٖاًیي -

قطاحی ثبظی ّبی ضایبًِ ای ثِ گًَِ ای ِٚ زض آًْب اًَاو ذكطات هَرَز زض ْؿبی هزبظی ٍ ضاّٛبضّبیی رْت آضٌبیی  -

 ٍ هٗبثلِ ثب آًْب تًجیِ ضسُ ثبضس.

 ُ زضست استٓبزُ ٚطزى اظ ْؿبی هزبظی ثطای ضضس ٍ تًبلی اْطاز ربهًِ ضا ًطبى هی زّس.قطاحی ثطًبهِ ّبیی ِٚ ضا -

ؿبی هزبظی ٍ ثطًبهِ ضیعی ثطای آیٌسُ. تَؾیح آًِٛ زض ْؿبی هزبظی ًوی تَاى تٌْب ًْهبضت ٚبضضٌبسبًِ ٍ هستوط ثط  -

اسالهی ٍ اضظش ّبی اذالٖی گبم  –طاًی هػطِ ٌٌٚسُ غطِ ثَز ثلِٛ ثبیس ثِ سوت تَلیس ٍ تَسًِ هحتَا ثط هجٌبی ْطٌّگ ای

 ًْبز.

 اسالهی –لعٍم ایزبز ضجِٛ ارتوبيی هلی، هٌهجٕ ثط آییي ، ْطٌّگ ، اضظش ّب ٍ ٌّزبضّبی ایطاًی  -

لعٍم اضائِ هحتَاّبی هٌبست ثطای ّط گطٍُ سٌی زض آهَظش ٍ پطٍضش زض رْت آضٌبیی َٚزٚبى ٍ ًَرَاًبى ثب  -

. ًهبم تطثیت اذالٖی هٌبست ثب ْطٌّگ ٍ هٛتت ٖطآًی ربهًِ ثبیس اظ سَی هسئَالى ٍ پیبهسّبی هخجت ٍ هٌٓی ْؿبی هزبظی

هتَلیي ایي حَظُ تطسین ٍ تًلین زازُ ضَز تب اْطاز ربهًِ ثب ضٌبذت ٍ هْبضت زض ْؿبی هزبظی ًَ ثٌیبز ٖسم گصاضًس. زض 

 یي زٍضُ اظ ظًسگی ثِ ضسویت ضٌبذتِ ضَز.حٗیٗت ثبیس ثطای ْؿبی هزبظی ًیع َٖايس، ٌّزبضٍ آزاثی هتٌبست تًطیّ ضَز ٍ ا

زض پبیبى ایٌِٛ ثِ ربی پب٘ ٚطزى هسبلِ ثیبیین ثِ حل هسبلِ ثپطزاظین . ثبیس زض هٗبثل ّزوِ ّبی ْطٌّگی، ضجِٛ ّبی 

ارتوبيی، ربهًِ ضا هزْع ثِ ضٌبذت ٍ هْبضت ثْطُ ثطزاضی ٚطز. ثبیس اظ ْطغت ّبی هَرَز زض ْؿبی هزبظی ثِ ًٓى اْطاز 

 ِ استٓبزُ ٚطز.ربهً

 هٌاتع

 ( اثًبز ٍ ظهیٌِ ّبی اذالٔ ْؿبی هزبظی، سبیت ثطّبى1392اثطاّیوی، سیس یبسیي) -1
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( ضٍش ّبی اغالحی زض تطثیت اذالٖی ٖطآى ٚطین، هزلِ آهَظُ ّبی 1396احوسی ْط، هػكٓی، اهیطی، زازهحوس ) -2

 26ٖطآًی، زاًطگبُ يلَم اسالهی ضؾَی، ضوبضُ

 ِٓ اذالٔ ٍ تطثیت ، اغْٓبى، ْطٌّگ هطزم( ْلس1379اغْٓبًی ، ًبغط ) -3

 ، ًگبّی زٍثبضُ ثِ تطثیت اسالهی، تْطاى، اًتطبضات هسضس1395ِثبٖطی ذسطٍ  -4

 2آضای زاًطوٌساى هسلوبى زض تًلین ٍ تطثیت ، د 1392ثْطتی، هحوس  -5

 ، زضآهسی ثط ًهبم تطثیتی اسالهی ، ٖن، هطٚع رْبًی يلَم اسالهی1377حبری زُ آثبزی، هحوسيلی،  -6

 ، هجبزی اذالٔ زض ٖطآى، ٖن، اسطا1378رَازی آهلی، يجسا...  -7

 ضاَت اغْٓبًی، اثی الٗبسن حسیي ثي هحوس، هٓطزات الٓبل ٖطآى، ثیطٍت، زاضالطبيیِ ٍ زهطٕ، زضالٗلن -8

 ، تبد الًطٍس هي رَاّط الٗبهَس، ثی رب، زاضالْسای1386ِظثیسی، هحوس هطتؿی  -9

 ش ّبی تحٗیٕ زض يلَم ضْتبضی، تْطاى، اًتطبضات اگبُ. ض1380ٍسطهِ، ظّطُ، ثبظضگبى ٍ حزبظی،  -10

 ، سیطُ تطثیتی پیبهجط ٍ اّل ثیت، ٖن ، پژٍّطگبُ حَظُ ٍ زاًطگب1389ُزاٍٍزی، هحوس -11

، اذالٔ اسالهی ، تسٍیي ًْبز ًوبیٌسگی هٗن هًهن ضّجطی ٖن، زْتط ًطط 1385زیلوی، احوس ٍ آشضثبیزبًی، هسًَز،  -12

 هًبضِ

هزلِ اذالٔ ٍ تبضید   ی اثًبز تطثیت اذالٖی زض ضْتبض ايؿبی ّیبت يلوی زاًطگبُ،(.تزل1394ٌَْٚد، هطؾیِ) -13

 6/83/89،ضوبضُ 8پعضٛی،زٍضُ 

 ، ربهًِ ضٌبسی ، تطروِ حسي چبٍضیبى، تْطاى، ًطط ًی1386گیسًع، آًتًَی  -14

 ، اذالٔ ًبغطی ، تْطاى ، ذَاضظهی . د سَم1364قَسی، ًػیطالسیي هحوس،  -15

 ِ ٍ سجٙ ظًسگی، ٖن،اًتطبضات غجح غبزٔ(.هػط1388ْبؾلی هحوس،) -16

، تحلیل ربهًِ ضٌبذتی تبحیط استٓبزُ اظ ْؿبی هزبظی 136يكبیی ٚزَیی، ثَهی، اًػبضی، اثطاّین، ٚیبًپَض هسًَز،  -17

 22ثط ًهبم اضظش اْطاز زض ذبًَازُ ّب، هكبلًبت ربهًِ ضٌبذتی ضْطی، سبل ّٓتن، ضوبضُ 

ی ضاثكِ احسبس تٌْبیی ثب ًَو استٓبزُ اظ ایٌتطًت گَّی اظ زاًص آهَظاى ، ثطضس1382هطبید ، هطین؛ احوس ثطرًلی،  -18

 39-44( 1) 5زثیطستبًی، هزلِ تبظُ ّبی يلَم ضٌبذتی،  

(ثطضسی إْ ّب ٍ تٌگٌبّبی ْؿبی هزبظی ثط تطثیت اذالٖی ثب تبٚیط ثط ضجِٛ ّبی 1396هطازی،اهیط .ٚطزلَ،هحسي) -19

 15/79.94هزبظی، ْلسِٓ ٍ َٚز٘ ضوبضُ
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