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 چکیذٍ

بزرسی جامعٍ ضىاختی عًامل مًثز بز بزيس رفتارَای واَىجار در میان تماضاگزان فًتبال در يرسضگاٌ »پژيَص حاضز با عىًان

آسادی است. َذف اس پژيَص حاضز ضىاخت متغیزَای تاثیز گذار بز بزيس رفتارَی واَىجار است. ريش تحقیق اس وًع کمی 

يش ومًوٍ گیزی اس وًع تصادفی سیستماتیک است . با تًجٍ بٍ فزمًل وفز ي ر 011111يپیمایص است. جامعٍ آماری؛ 

وفز تعییه ضذ. ريش گزدآيری اطالعات ضامل دي گًوٍ وخست(ريش اسىادی کٍ بزای 011کًکزان  حجم ومًوٍ معادل با 

زای سىجص جمع آيری اطالعات مًرد ویاس اس ريش جمع آيری اطالعات َماوىذ فیص بزداری ي... ديم( ريش پیمایص کٍ ب

عًامل مًثز بز رفتارَای وابُىجار اس طزیق گزدآيری دادٌ َا اس طزیق پزسطىامٍ اوجام گزفتٍ است. یافتٍ َای پژيَص حاکی 

اس آن است کٍ متغیزَای پایگاٌ اجتماعی ، واکامی آمًسضی ، ارتباط با خًیطان ي ديستان وابُىجار ، تىص در مىشل ، سابقٍ 

ی )چًن رفتار مزبی ، باسیکه ، داير ي ...( در بزيس رفتارَای وابُىجار تماضاگزان در بیه تماضاگزان دعًا ي وشاع ، عًامل يرسض

دي تیم در يرسضگاٌ آسادی  مًثز است. وتایج پژيَص وطان داد تمامی فزضیٍ َا اثبات ضذوذ ي رابطٍ معىاداری با رفتارَای 

 واَىجارداروذ. 

رَای وابُىجار ، تماضاگزان فًتبال ،  واکامی آمًسضی ، دعًا ي وشاع، پایگاٌ اجتماعی ، : رفتارَای بُىجار ، رفتاکلید ياژگبن 

  تىص در مىشل.
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 استبدیبر، عضً َیئت علمی داوشگبٌ آزاد اسالمی ياحد قم 

2
   داوشجًی دکتری داوشگبٌ آزاد اسالمی ياحد قم 



 هقذهَ

اهـّفٍ ّؿفه، ثَ ٌْٝاى هِٚـ لؼؿت هلت ُب ػؿ ًٚـ گـفتَ هی ىْػ ّ ػؿ ٝـٍَ ُبی ثیي الوللی یکی اف هِن تـیي ًِبػُبی 

ارتوبٝی ُـ   -اهبکي ّ امتبػیْم ُب ثَ ٝـٍَ ؿلبثت میبمی ّ ثَ ٌْٝاى ًوبػ فـٌُگی رْاهٜ هؼؿى ثَ ىوبؿ هی ؿّػ. اهـّفٍ ؛ 

(. ّؿفه ؿا هی تْاى ثغيی اف ؿًّؼ تضْل کلی ربهَٞ ػؿ ًٚـ 2: 9831کيْؿ تغییـ چِـٍ ػاػٍ امت) صنیٌی ّ ُوکبؿاى، 

ت عبً عْػ اف ّؿفه امت. ّؿفه گـفت . ثٌبثـایي ػاؿای ؿًگ ّ ثْی فـٌُگی ّ ارتوبٝی امت، ُـ فـٌُگی ػاؿای ػؿیبف

تضت تبحیـ ٝبهل ُبی تيغیٌ ارتوبٝی ّ عْی ؿفتبؿی ّ کـػاؿی اًنبى ُب ػؿ هـاصل هغتلف تکبهل ربهَٞ لـاؿ ػاؿػ )ّیل، 

(. ثنیبؿی اف هٚبُـ فًؼگی ارتوبٝی افـاػ ربهَٞ ػاؿای پیًْؼ ثنیبؿ ًقػیکی امت اف رولَ ّؿفه. ّؿفه ثب پؼیؼٍ 91: 9831

یی چْى عبًْاػٍ، التَبػ، آهْفه ّ پـّؿه، هؾُت، اّلبت فـاغت، میبمت، صمْق، فـٌُگ، ؿمبًَ ُبی روٞی ّ ُب ّ ًِبػُب

ثِؼاىت اؿتجبٓ ػاؿػ، توبىبچیبى ّؿفه ثَ ْٕؿ اٝن، فْتجبل ثَ ْٕؿ اعٌ، ػؿ ػًیبی هٞبٍـ ػاؿای ربیگبٍ عبٍی ػؿ ثیي 

تلمی هی ىًْؼ. اهـّفٍ هٖبلَٞ ّؿفه  22وبٝی گنتـػٍ ػؿ لـى هـػم ُنتٌؼ  ثْیژٍ ػؿ صبل صبّـ کَ ثَ  ٌْٝاى یک پؼیؼٍ ارت

ثَ ٌْٝاى یک پؼیؼٍ ارتوبٝی فـاگیـ ، ربیگبٍ ّیژٍ ای ػؿ رِبى هٞبٍـ ػاؿػ ّ ؿىتَ ُب ّ ىبعَ ُبی رؼیؼی چْى ربهَٞ 

ارتوبٝی هی  ىٌبمی ّؿفه ثَ هٖبلَٞ کٌو هتمبثل هيبؿکت کٌٌؼگبى ّؿفه اٝن اف ّؿفىکبؿاى، هـثیبى، ُْاػاؿاى ّ مبفهبى

پـػافًؼ.اف هیبى ُوَ ؿىتَ ُبی ّؿفىی، ثؼّى ىک فْتجبل ػاؿای اُویت ّ ربیگبٍ ّیژٍ ّ ثبالتـیي ٙـفیت ثـای رؾة 

توبىبگـاى ثـعْؿػاؿ امت . ایي ؿىتَ ّؿفىی تْاًنتَ عْػ ؿا ثَ رؾاة تـیي، پـثیٌٌؼٍ تـیي ّ پـٕـفؼاؿتـیي ؿىتَ ّؿفىی 

ت ُبی ارتوبٝی ّالًٞب رِبًی امت ّ ثب گؾىت فهبى ثَ پؼیؼٍ ای تجؼیل ىؼٍ کَ ؿّف ثَ ؿّف ػؿ هجؼل مبفػ. فْتجبل اف هٞؼّػ فٞبلی

(. فْتجبل اهـّفٍ ػیگـ ٍـفًب یک ّؿفه مبػٍ تفـیضی ًینت، ثلکَ ّؿفىی ُوَ پنٌؼ، 971: 2299صبل افقایو امت) تیلْؿ،

ی غـة ثؼل ثَ یک ٌٍٞت، تزبؿت ّ ٝلن ّ اف ُوَ ربیی، ُیزبى آّؿ ّ ٌُـهٌؼاًَ امت،ایي ّؿفه ػؿ مٖش اّل ثبىگبٍ ُب

ُوَ هِوتـ ثؼل ثَ یک فـٌُگ ىؼٍ ّ ثب الگُْبی هيغٌ ػؿ مـامـ رِبى پـاکٌؼٍ ىؼٍ امت. هغبٕجبى فْتجبل ًیق اُویت فیبػی 

ػاؿًؼ، فیـا آًِب هْرت گنتـه ًفْؽ ارتوبٝی فْتجبل ػؿ توبم ربهَٞ هی ىًْؼ ّ ّـّؿت ارتوبٝی ّ اُویت ایي ّؿفه ؿا 

رؾاثیت ُب ّ ربیگبٍ «. فْتجبل ثؼّى ُْاػاؿاًو ُیچ امت»یـلبثل اًکبؿ ّ ارتٌبة ًبپؾیـ هی مبفًؼ. ثَ تٞجیـ ربى اىتبیي ثک غ

(. ثب ایي ّرْػ ایي ّؿفه ثب ًبٌُزبؿی ُبی 72: 2221ایي ثبفی ؿا ًَ ثبفیکٌبى ثلکَ ُْاػاؿاًو هی مبفًؼ) چنتـ ّ ُوکبؿاى، 

ػؿ صْفٍ ّؿفه تٌِب ػؿ لبلت ؿفتبؿُبی ًبٌُزبؿ تزلی ًوی یبثٌؼ، ػؿ ایي گًَْ هْالٜ ّیـاًی  فیبػی هْارَ امت ، ًبٌُزبؿی ُب

ُب ّ عـاثکبؿی ُبی فیبػی ثَ رب هی هبًؼ کَ هی تْاى ثَ ّاؿػ ىؼى عنبؿت ّ آمیت ثَ اهکبًبت ّ تبمینبت ّؿفىگبٍ ُب، 

اىبؿٍ کـػ. ؿفتبؿُبی ًبٌُزبؿتوبىبگـاى فْتجبل یکی  اتْثْك ُبی ّیژٍ ربثَ ربیی توبىبگـاى ّ ػیگـ اهبکي ّ تبمینبت ٝوْهی

اف هْٞالت هِوی امت کَ ایي ؿىتَ ّؿفىی ثب آى هْارَ امت ّ افقّى ثـ فیبى ُبی التَبػی، ثَ لضبٗ فـٌُگی، ارتوبٝی ّ 

بثمَ، پـتبة میبمی ًیق هٌيبء ثنیبؿی اف آمیت ُبمت. اف رولَ ایي ؿفتبؿُب هی تْاى ثَ پـتبة تـلَ ّ ًبؿًزک ثَ هیؼاى هن

اىیبء ثَ مْی ّؿفىکبؿاى ّ هـثیبى، فضبىی ّ ُتبکی ثَ ػاّؿاى، هـثیبى، ّؿفىکبؿاى ّ... ػؿگیـی ثب ُْاػاؿاى تین ؿلیت، 

تغـیت اهْال ٝوْهی، تغـیت اهْال ّؿفىگبٍ ُب ّ ... اىبؿٍ ًوْػ.ػاًيوٌؼاى ّ هضممبى ٝلْم ارتوبٝی، ػاًيگبُیبى، میبمت 

ثـای ایي لجیل اٝوبل اٍٖالس "ًّؼالینن " فْتجبل ؿا ثَ کبؿ ثـػًؼ ّ اف ایي اٍٖالس ثَ  9172 هؼاؿاى ّ ؿمبًَ ُب اف مبل

ٌْٝاى یک اٍٖالس چتـ ثـ ای فٞبلیت ُبی گًْبگْى) پـتبة ًبؿًزک، مْء امتفبػٍ ُبی کالهی، فضبىی ّ ُتبکی، تغـیت 

..( امتفبػٍ کـػًؼ. اُویت ایي همْلَ هْرت ىؼٍ تبمینبت ٝوْهی ًٚیـ تلفي ُبی ٝوْهی، ٌٍؼلی اتْثْك ُبی ىِـی، هتـّ ّ.

کَ پژُّيگـاى ّ ًٚـیَ پـػافاى ٝلْم ارتوبٝی، ثب تْرَ ّیژٍ ثَ ؿفتبؿُبی ًبٌُزبؿ توبىبگـاى فْتجبل، تفنیـُبی هتفبّتی اف 

 ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ آًبى اؿائَ ػٌُؼ ّ ػالیل فیبػی ؿا ػؿثبؿٍ ایي پؼیؼٍ هٖـس کٌٌؼ.

 عزح هظالَ

اف ّـّؿی تـیي ًیبفُب ّ امبمی تـیي ًِبػُبی رْاهٜ ثيـی امت ثَ ْٕؿی کَ کوتـ کيْؿی ؿا هی تْاى اهـّفٍ ّؿفه 

یبفت کَ فبلؼ مبفهبى ّؿفىی ثبىؼ. گنتـه ؿّفافقّى ّؿفه ثَ گًَْ ای امت کَ هیلیْى ُب ًفـ اًنبى ػؿ مـامـ رِبى اف 

بى، ػمت اًؼؿکبؿاى هٖجْٝبت ّؿفىی ّ ػیگـ ؿمبًَ ُبی ّؿفىکبؿاى، هـثیبى ّ ػاّؿاى ّ هؼیـاى ثبىگبٍ ُب گـفتَ تب ٝکبم

گـُّی ُوَ ّ ُوَ ػؿ فٞبلیت ُبی ّؿفىی هيغْل ثکبؿًؼ. ّؿفه؛ کبًْى تْرَ میبمتوؼاؿاى،ٍبصجبى ٌٍبیٜ،ثبفؿگبًبى، 

(.ثب صـفَ ای ىؼى ّؿفه فْتجبل ّ افقایو 8: 9833هتغََبى ّ هضممیي ؿىتَ ُبی گًْبگْى امت) ّحْلی ّعنـّی ًژاػ، 

یزبًبت ًبىی اف هنبثمبت آى، ثَ تؼؿیذ ثـ تٞؼاػ توبىبگـاى ایي ؿىتَ ّؿفىی افقّػٍ ىؼٍ امت، ثَ ْٕؿی کَ ػؿ ثـعی اف ُ

ُقاؿ ًفـ ؿمیؼ. ثبیي هَبػیك ًيبى هی ػٌُؼ کَ ّؿفىکبؿاى ػؿ عالء  922هنبثمبت روٞیت صبّـ ػؿ امتبػیْم ُب ثَ ثیو اف 

ػ ثَ امتبػیْم ُب ایي هنئلَ ٍضت پیؼا هی کٌؼ. ُقاؿاى توبىبچی ثـای ّؿفىکبؿاى ، ارتوبٝی ؿلبثت یب ثبفی ًوی کٌٌؼ ّ ثب ّؿّ

تيْیك فْؿی ّ آًی  چَ هخجت ّ چَ هٌفی فـاُن هی آّؿًؼ، صتی هی تْاى اػٝب کـػ کَ ّؿفه هؼؿى ثؼّى توبىبچی ّ ػّمت 

ی پنغْاؿًؼُبی هخجتی ثـای ّؿفىکبؿاى ػاؿاى آى  فًؼٍ ًغْاُؼ ثْػ.توبىبگـ تيْیك کٌٌؼٍ هی تْاًؼ ػؿ رـیبى ؿلبثت ّؿفى

فـاُن مبفػ ،توبىبی هنبثمبت ّؿفىی هی تْاًؼ کبًبل هٌبمجی ثـای تغلیَ ُیزبًی ّ پبالیو ؿّاًی ثبىؼ ّ اف ایي ٕـیك ثَ 

ثِؼاىت ؿّاًی افـاػ کوک هی کٌؼ، ّلی هتبمفبًَ همْلَ ًبٌُزبؿی ػؿ ّؿفه اف پیبهؼُبی هٌفی ّؿفه ُبی ؿلبثتی اف رولَ 



جبل امت کَ هی تْاًؼ ػؿ رْاهٜ هغتلف، صنبمیت ُبی کبؽثی ًنجت ثَ ایي ؿىتَ ّؿفىی ىکل ثگیـػ ّ ثَ ثـّف ثـعی فْت

ًبٌُزبؿی ُب ّ کذ ؿفتبؿی ُب ػؿ توبىبگـاى ثی اًزبهؼ. ّّٜ فـٌُگی ًبثٌِزبؿ ؿّی مکُْب ػؿ ایي مبل ُب ؿّف ثَ ؿّف ُْای 

فٍ ّؿفىگبٍ ُب کَ لؼیوی تـ ُب آى ؿا همؼك ّ ػاؿای صـهت هی ػاًنتٌؼ، هضلی امتبػیْم ُب ؿا آلْػٍ تـ کـػٍ تب ربیی کَ اهـّ

ىؼٍ ثـای تجبػل فىتی ُب ّ تُْیي ُب ّ فیـ مْال ثـػى ُْیت ّ فـٌُگ ایـاًی. آمیت ىٌبمی ؿفتبؿ توبىبگـاى فْتجبل ػؿ 

کل گیـی آى ًمو ػاؿًؼ. اف آًزب کَ ایي امتبػیْم ثیبًگـ ؿاثَٖ ایي ًبٌُزبؿی ُب ثب ىـایٔ ارتوبٝی امت کَ ْٝاهل فیبػی ػؿ ى

فمـ فـٌُگی صتی هی تْاًؼ هٌزـ ثَ ممْٓ فْتجبل اف ًٚـ فٌی ىْػ، ثبیؼ رؼی تـ ثَ ایي هنئلَ ًگبٍ ىْػ ّ ثـای مبعتي هضیٖی 

 اهي ّ آؿام ػؿ ّؿفىگبٍ ُب گبهی هْحـ ثـػاىتَ ىْػ.

ػؿ کيْؿهبى ّ تبحیـات هخجت )ًٚیـ ؛ مالهتی رنن ّ  ثَ ْٕؿ کلی ّ ثب تْرَ ثَ اُویت ّ گنتـه ؿّفافقّى ّؿفه فْتجبل

ؿّس، ربهَٞ پؾیـی، اصتـام ثَ لْاًیي، اًْجبٓ پؾیـی، تمْیت ؿّصیَ هلی، ُوجنتگی، گؾؿاًؼى هٌبمت اّلبت فـاغت ّ...( کَ 

لی هٌبمت هی تْاًؼ ػؿ ربهَٞ  فـاُن آّؿػ ؛ ایي پـمو هِن هٖـس هی ىْػ کَ ثَ چَ ٝلت ّؿفه فْتجبل کَ هی تْاًؼ هضو

ثـای تغلیَ ُیزبًبت ؿّاًی ّ گؾؿاًؼى اّلبت فـاغت اليبؿ هغتلف ربهَٞ ثَ ّیژٍ ًْرْاًبى ّ رْاًبى ثبىؼ ثَ هضلی ثـای ثـّف 

ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ّ کزـّاًَ تجؼیل ىؼٍ امت؟ فضبىی، ُتبکی ّ ًبمقاگفتي ثَ ثبفیکٌبى، ػاّؿاى ، هـثیبى، هنئْالى ثـگقاؿی 

ى تبمینبت ّؿفىگبٍ ُب، اف ثیي ثـػى اهْال ٝوْهی ّ... اتفبلبتی امت کَ ُـ ؿّفٍ ػؿ فْتجبل ایـاى ثَ هنبثمبت، اف ثیي ثـػ

چين هی عْؿػ،  ثـامتی ثـّف ایي اتفبلبت ثـای چینت؟  ثب یک همبینَ کْتبٍ کَ ػؿ کيْؿُبی اؿّپبیی ثب هيبُؼٍ ؿفتبؿ 

ػلبیك پبیبى ثبفی ثَ تيْیك تین عْػ اػاهَ هی ػٌُؼ، فهبًی کَ  توبىبگـاى فهبًی کَ تین هضجْثيبى ىکنت هی عْؿػ؛ ُوچٌبى تب

ػاّؿ عٖبی ثبفیکي یب ّـثَ پٌبلتی ؿا اٝالم هی کٌؼ، ًَ ثبفیکٌبى  ّ ًَ هـثیبى  ّ ًَ توبىبگـاى اٝتـاُ ًوی کٌٌؼ ّ ثَ تَوین 

ٝلیـغن ایي کَ توبىبگـاى ثَ  ػاّؿ کوبل اصتـام هی گؾاؿًؼ ّ ّاکٌيی چْى مٌگ، ثٖـی ّ... ثَ مْی اّ پـتبة ًوی ىْػ، 

فهیي ثبفی ّ ثبفیکٌبى ًقػیکٌؼ ّ ًیبفی ثَ کيیؼى صَبؿُبی آٌُیي ثیي فهیي ثبفی ّ ربیگبٍ توبىبگـاى ًینت  ّهتٞبلت آى 

ًیـُّبی اًتٚبهی ًیق ثب هـػم ؿفتبؿ هٌبمجی ػاؿًؼ ّ آًِب ؿا ثَ ٝمت ُل ًوی ػٌُؼ .  لؾا پبمظ ثَ ایي پـمو ُب ػؿ اّلْیت 

ی تضمیك صبّـ هی گـػػ. ایي پـمو ُب ثَ تـتیت ٝجبؿتٌؼ اف: ٝلیـغن اػٝبی هنئْالى هجٌی ثـ ایي کَ کيْؿ هب ػاؿای پژُّي

ثِتـیي توبىبگـاى امت، فْتجبل ّ توبىبگـاى هب صـفَ ای ُنتٌؼ، مبلِبمت کَ  ْٝالت ثبفی ػّ تین فْتجبل امتمالل ّ پـمپْلیل 

ي امت؛  چـا ُوْاؿٍ ىبُؼ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ اف مْی توبىبگـاى ػؿ ثَ یک هْٞل تجؼیل ىؼٍ امت.صبل مْال ای

 ّؿفىگبُِب ُنتین؟ ٝلت ثـّف ًبٌُزبؿی ُب ػؿ فْتجبل ایـاى چینت ؟ کؼام ْٝاهل ػؿ ایزبػ ّ تيؼیؼ ایي ًبٌُزبؿی ُب هْحـًؼ؟

 اُویت ّ ضزّرت تذقیق

فیبػی ثـعْؿػاؿ امت. تٞؼاػی اف ٍبصت ًٚـاى ّ هضممبى هٖبلَٞ ّ تضمیك پیـاهْى ًبثٌِزبؿی ػؿ ّؿفه اف اُویت ثنیبؿ 

ٝلْم ارتوبٝی هٞتمؼًؼ کَ ّؿفه ػؿ اىکبل هغتلف ثبفتبثی اف ربهَٞ ػؿ کلیت عْیو امت ّ هٞتمؼًؼ کَ ّؿفه عْػ رِبًی 

بىؼ، کْچک اف ربهَٞ ای ثقؿگ تـ امت، ثَ ٝجبؿت ػیگـ ثـعی هی گْیٌؼ ػؿ ربهَٞ ای کَ فـٌُگ ًبثٌِزبؿی اهـی ؿایذ ث

: 9831فهیٌَ ُبی آى ؿا ػؿ ثنیبؿی اف پؼیؼٍ ُبی ارتوبٝی اف رولَ ّؿفه آىکبؿا هی تْاى هيبُؼٍ کـػ) ًبػؿیبى رِـهی، 

 (.اهب اف هِن تـیي ػالیل اُویت تضمیك ػؿ ایي هّْْٛ ٝجبؿتٌؼ اف:269

اف ربهَٞ پؾیـی ّ فـٌُگ پؾیـی  اُویت ایي هّْْٛ ػؿ ایـاى اف ایي رِت امت کَ؛ فْتجبل ّ فـٌُگ هـثْٓ ثَ آى گًَْ ای-

ًْرْاًبى ّ رْاًبى پنـ ؿا ػؿ ثـػاؿػ. آًبى ثب تْرَ ثَ صوبیت اف تین هضجْة عْػىبى ثب هفِْم ُْیت گـُّی آىٌب هی ىًْؼ ّ 

لْاٝؼ فًؼگی گـُّی ػؿ مٖش ُونبالى ّ ُن ثبفی ُب ؿا فـا هی گیـًؼ. هْیؼ ایي هّْْٛ ؿا هی تْاى ػؿ ػیْاؿًْینی ُبی 

بى ػؿ مٖش ىِـ یبفت کَ اف یک مْ هجیي پیًْؼُبی گـُّی ّ اف مْی ػیگـ فبٍلَ گؾاؿی هفِْم عْػ ثب ػیگـی امت، ًْرْاً

 (.998: 9839ًوًَْ ُبیی اف ىکل گیـی هفِْم ُْیت گـُّی ػؿ پٌبٍ فْتجبل امت)ٝنگـی عبًمبٍ، 

تبػیْم امت.ؿتبؿ توبىبگـاى اف رولَ ؿفتبؿُبیی اُویت ػیگـ پـػاعتي ثَ ایي هنبلَ ىٌبعت ؿفتبؿُبی توبىبگـاى فْتجبل ػؿ ام-

امت کَ اف پیچیؼگی ّ اُویت ّیژٍ ای ثـعْؿػاؿ هی ثبىؼ ّ ثب مبیـ اًْاٛ ؿفتبؿُبی عيي ّ ػؿگیـاًَ روٞی هتفبّت امت. ثـ 

،  ایي ًْٛ اف عالف ثنیبؿی  اف ؿفتبؿُبی عيًْت آهیق کَ ثب هؼاعلَ ًیـّی اًتٚبهی ّ یب ْٝاهل ثبفػاؿًؼٍ ػیگـ کٌتـل هی ىْػ

ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ اغلت غیـ لبثل کٌتـل تْمٔ ًیـّی اًتٚبهی ّ ْٝاهل ثبفػاؿًؼٍ ثـّف هی یبثٌؼ ّ ثَ مـٝت ػؿ یک فْبی 

ارتوبٝی گنتـه هی یبثٌؼ کَ ًتیزَ آى تغـیت اهْال ٝوْهی، اهْال ّؿفىگبٍ، ٍؼهبت هبلی ّ ربًی ثَ افـاػ ثی ٕـف ّ یب 

ت ثَ ُویي ػلیل ىٌبعت ُوَ ربًجَ ّ آمیت ىٌبمی ایي ًْٛ اف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ، اف ًٚـ ربهَٞ ٝبثـاى  ّ افـاػ ؿُگؾؿ ام

 ىٌبمی اهـی ّـّؿی هی ثبىؼ کَ هی ثبینت هْؿػ کٌکبه لـاؿ گیـػ. 

ّـّؿت پـػاعتي ثَ ایي هّْْٛ ػؿ صبل صبّـ؛ ٝلت یبثی گنتـه ًبثٌِزبؿی ُبی ّؿفىی ّ اؿائَ ؿاٍ کبؿُبیی ثـای -

 ، ًٚبؿت ّ کٌتـل ایي پؼیؼٍ امت کَ  اصنبك  هی ىْػ. پیيگیـی 



ٝالٍّ ثـ هٖبلت فْق ّ ثب تْرَ ثَ هيبُؼات هیؼاًی ٍْؿت گـفتَ، هيغٌ ىؼ کَ ٝلی ؿغن تؼاثیـ اهٌیتی، ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ -

میمبتی ػؿ ایي فهیٌَ کن ّ ثیو ػؿ ثیي توبىبگـاى فْتجبل ، ثَ ّیژٍ ػؿ هنبثمبت صنبك، ػیؼٍ هی ىْػ، لؾا  ّـّؿت ػاؿػ کَ تض

ثـای ٝلت یبثی ایي ؿفتبؿُب ٍْؿت گیـػ. ثٌبثـایي پژُّو صبّـ مٞی ػؿ ىٌبعت ، ثـؿمی ّ تزقیَ ّ تضلیل ْٝاهل هْحـ ثـ 

 ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ػؿ هیبى توبىبگـاى فْتجبل امت.

 پیؼیٌَ تذقیق

یيَ ُبی هتفبّت ًنجت ثَ آى هّْْٛ امت ّ هی تْاًؼ هـّؿ تضمیمبت پیيیي ػؿ فهیٌَ هّْْٛ هْؿػ ثـؿمی ثیبًگـ آؿاء ّ اًؼ

 هٌجٜ ثب اؿفىی ػؿ ُؼایت تضمیك ثبىؼ ّ فهیٌَ ؿا ثـای پـػاعتي ثَ رٌجَ ُبیی کَ کوتـ هْؿػ تْرَ لـاؿ گـفتَ فـاُن ًوبیؼ.

 تذقیقات داخلی

ى فْتجبل ػؿ ایـاى) ثـؿمی عيًْت کالهی ّ هزبفی  توبىبگـا»(؛ ٕی تضمیمی ثب ٌْٝاى 9811عبلبًی آّؿ ّ ىبًْاف) -

اىبؿٍ هی کٌٌؼ : ثی تـػیؼ ّؿفه فْتجبل پـٕـفؼاؿتـیي، پـ ثیٌٌؼٍ تـیي ّ پـهيبؿکت تـیي فٞبلیت « ٝلل ّ ؿاُکبؿُب

ّؿفىی ػؿ کيْؿ هب هضنْة هی ىْػ کَ ثَ هْافات گنتـه ؿّفافقّى ّ تْرَ ثیو اف صؼ ربهَٞ ثَ آى، 

تضمیك ػؿثبؿٍ گنتـٍ اؿفه ُب ّ الگُْبی فـٌُگی ّؿفىی ؿایذ  پژُّيگـاى ًیق اف چين اًؼافُبی ًٚـی هتفبّت ثَ

ػؿ ایي ثبؿٍ پـػاعتَ اًؼ.ًتبیذ تضمیك صبکی اف آى امت کبُو عيًْت ُبی فیقیکی ػؿ فْتجبل هْرت هی ىْػ تب  

افقایو عيًْت ُبی هزبفی ثَ ػًجبل ػاىتَ ثبىؼ. ًتبیذ ػیگـ ًيبى ػاػ تبحیـ هيغٌ ؿمبًَ ُب ّ ثَ عًَْ ثـًبهَ 

 ُبی ّؿفىی فْتجبل ػؿ افقایو ؿفتبؿُبی عيًْت آهیق توبىبگـاى ثب ًْىتَ ُب ّ ثـًبهَ ُبی تضـیک آهیق تبکیؼ ػاؿػ.

ثـؿمی عيًْت ػؿ توبىبچیبى فْتجبل ىِـ تِـاى ّ اؿائَ ؿاُکبؿُبیی ثـای »(؛ ٕی تضمیمی ثب ٌْٝاى 9819راللی) -

ؿمبًَ ای ّ رْ ّؿفىگبٍ ثب عيًْت، ؿاثَٖ هٌٞی ػاؿ  اىبؿٍ هی کٌؼ: ثیي مي، ًبکبهی فـػ، میبمت ُبی« کبُو آى

ّرْػ ػاؿػ. فٞبلیت ُبی آهْفىی اف ٕـف عبًْاػٍ، آهْفه ّ پـّؿه، ؿمبًَ ُب، هٖجْٝبت ّ فـاُن آّؿػى اهکبًبت 

الفم هی تْاًؼ هْرت کبُو پـعبىگـی ػؿ هیبػیي ّؿفىی ّ ّؿفىگبٍ ُب ىْػ. ُوچٌیي ىٌبمبیی افـاػ عبٕی ّ 

ّػ ایي افـاػ ثَ ّؿفىگبٍ ُب اف ٕـف پلیل، هی تْاًؼ ػؿ کبُو ؿفتبؿُبی پـعبىگـایبًَ توبىبگـاى رلْگیـی اف ّؿ

 تبحیـ ثنقایی ػاىتَ ثبىؼ.

ثـؿمی ْٝاهل هْحـ ثـ عيًْت ػؿ توبىبگـاى فْتجبل امتبى » (، ػؿ تضمیك عْػ ثب ٌْٝاى9831صنیٌی ّ ُوکبؿاى) -

هکبًبت ػؿ ّؿفىگبٍ ُب، لْبّت ٍضیش ّ ٝبػالًَ ػاّؿاى ، ؿفتبؿ هٞتمؼًؼ کَ: ّرْػ تنِیالت ّ ا« آؽؿثبیزبى ىـلی

 هٌبمت ثبفیکٌبى ّ هـثیبى ػؿ کبُو عيًْت توبىبگـاى ًمو ثنیبؿهْحـی ثـ ؿفتبؿ توبىبگـاى ػاؿػ.

ارتوبٝی ؿفتبؿ ُیزبًی توبىبگـاى  -ثـؿمی فـٌُگی»(، ػؿ پژُّو عْػ تضت ٌْٝاى 9833ّحْلی ّ عنـّی ًژاػ ) -

ؼکَ؛ ؿفتبؿ غیـ اعاللی هـثیبى، ٝولکـػ ًبهٌبمت هؼیـاى ثبىگبٍ، ٝولکـػ ًبهٌبمت لیؼؿُب، لْبّت هٞتمؼً« فْتجبل

ًبػؿمت ػاّؿ، ٝؼم ؿّبیت اف اهکبًبت ؿفبُی امتبػیْم ُب، اف هِن تـیي ْٝاهل هْحـ ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ّ 

 عيًْت آهیق توبىبگـاى امت.

تٍْیف ربهَٞ ىٌبعتی ْٝاهل هْحـ ثـ ًّؼالینن ّ اّثبىگـی ػؿ » ٌْاى(، ػؿ تضمیمی ثب 9833ٝلبموی ّ ُوکبؿاى) -

هٞتمؼًؼ: هتغیـُبی ًّؼالینن ّ اّثبىگـی هتغیـ ّاثنتَ ؿا تيکیل هی ػٌُؼ ّ ثـعی هتغیـُبی هـتجٔ « ّؿفه فْتجبل

ف ىؼٍ اًؼ. ثب ًیـّی اًتٚبهی، ؿّبیت اف ْٝاهل ّّٞیتی، امتفبػٍ اف ؿمبًَ ُبی روٞی ّ... هتغیـُبی هنتمل تٞـی

هتغیـ فـٝی ىبهل ُیزبى ٕلجی ّ ٝمؼٍ گيبیی،  92ًتبیذ تضمیك آًِب ًيبى هی ػُؼ اف هیبى هتغیـُبی هْؿػ هٖبلَٞ، 

مبثمَ ػؿگیـی ّ ًقاٛ، اف ُن گنیغتگی ؿّاًی عبًْاػٍ، تبحیـپؾیـی گـٍّ ُونبالى، کٌتـل پلیل، روبٝت اًجٍْ، 

َ ّ تضـیک هٖجْٝبت ّؿفىی کَ ثَ ْٕؿ هٌٞبػاؿی ّاؿیبًل ثضـاى ُب ّ ّلبیٜ فًؼگی، مبثمَ ؿفتبؿ هزـهبً

 هتغیـُبی ًّؼالینن ّ اّثبىگـی ؿا تجییي هی کٌٌؼ.

«  ثـؿمی ربهَٞ ىٌبعتی عيًْت ّ پـعبىگـی توبىبگـاى فْتجبل» (؛ ػؿ ؿمبلَ ػکتـا ثب ٌْٝاى 9831ؿصوتی) -

گـاى ّ ٕـفؼاؿاى تین ُبی پـمپْلیل ّ ًوًَْ تَبػفی ػؿ هیبى توبىب 121پـػاعتَ امت. یبفتَ ُبی اّ ػؿ هْؿػ 

امتمالل ًيبى هی ػُؼ : هتغیـُبی اُویت ّ صنبمیت ًتیزَ ثبفی اف ًٚـ کنت اهتیبف ّ تٞییي ربیگبٍ تین ُبی هْؿػ 

ٝاللَ ّ ؿػٍ ثٌؼی هنبثمبت لِـهبًی، صـکبت عيًْت آهیق ّ پـعبىزْیبًَ ثبفیکٌبى ٌُگبم ثبفی ّ کیفیت ػاّؿی، 

کٌتـل عبًْاػٍ، ٝقیوت روٞی ّ گـُّی ثَ ّؿفىگبٍ، ًبمبفگبؿی اًتٚبؿات ّؿفىی ّ... مي، هیقاى ًٚبؿت ّ 



ػاؿای تبحیـ هنتمین ثـ گـایو ثَ اؿتکبة ؿفتبؿُبی پـعبىزْیبًَ ّ عيًْت آهیق ّؿفىی ٕـفؼاؿاى تین ُبی 

 پـمپْلیل ّ امتمالل ػاؿًؼ.

 پیؼیٌَ خارجی

، ثَ ایي ًتیزَ ؿمیؼ کَ اّثبىگـی ّ «ؿمی ٝلل ارتوبٝی ًّؼالیننثـ»(؛ ػؿ ػاًيگبٍ آهنتـػام ُلٌؼ، ثب 2226امپبیذ) -

ؿفتبؿُبی ًّؼالنتیک توبىبگـاى فْتجبل تضت تبحیـ ىو ٝبهل اٍلی ىکل هی گیـػ اف رولَ: ُیزبى فػگی ّ ثـ 

اًگیغتگی ُیزبًی عْىبیٌؼ، ایزبػ ُْیت هـػاًَ ّ عيي، ُْیت یبثی هٌٖمَ ای ّ هضلی، هؼیـیت فـػی ّ روٞی 

 ایزبػ اصنبك ُوجنتگی ، تٞلك ، لؼؿت ّ عْػهغتبؿی. ىِـت،

، ثَ ثـؿمی عيًْت «عيًْت ػؿ فْتجبل فمٔ هْٞل یک اًگلینی ًینت» (؛ ػؿ تضمیمی ثب ٌْٝاى2221کْؿاکیل) -

ُبی هـتجٔ ػؿ ّؿفىگبٍ ُبی آتي پـػاعت. پژُّو ًيبى ػاػکَ ثیيتـیي ُْاػاؿاى عيًْت ٕلت ػؿ یًْبى، هزـػ، 

التَبػی پبییي، ثیکبؿ، ػاؿای هيکالت تضَیلی فیبػ ّ ػاؿای عبًْاػٍ ُبی اف ُن گنیغتَ  -ٝیػاؿای پبیگبٍ ارتوب

ُنتٌؼ. ثَ ًٚـ اّ ًگـه هٌفی ًنجت ثَ ُْاػاؿاى ؿلیت، اىتجبُبت ػاّؿی، ًگـه تضـیک ثـاًگیق پلیل ثَ 

ْحـ ثـ عيًْت گـایی توبىبگـاى، تضـیکبت ؿّفًبهَ ًگبؿاى ّؿفىی ّ کنت ىِـت ّ اٝتجبؿ اف هِن تـیي ْٝاهل ه

 ُْاػاؿاى تین ُبی ّؿفىی هی ثبىؼ.

 اُذاف

 «.ىٌبعت ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ػؿ ثیي توبىبگـاى فْتجبل  تین ُبی امتمالل ّ پـمپْلیل»ُؼف کلی: 

 اُؼاف رقئی:

 التَبػی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ػؿ ثیي توبىبگـاى. -ىٌبعت تبحیـ پبیگبٍ ارتوبٝی -

 ُبی ىغلی ّ آهْفىی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ.ىٌبعت تبحیـ ًبکبهی  -

 ىٌبعت تبحیـ اؿتجبٓ ثب ػّمتبى ّ عْیيًْؼاى ًبثٌِزبؿ ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ. -

 ىٌبعت تبحیـ تٌو ُبی عبًْاػگی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ. -

 ىٌبعت تبحیـ ػاىتي مبثمَ ًقاٛ ّ ػْٝا ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ. -

 هل ّؿفىی)هـثی،ثبفیکٌبى ّ ػاّؿ( ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ.ىٌبعت تبحیـ ْٝا -

 طْاالت تذقیق

 «ْٝاهل تبحیـ گؾاؿ ثـ ثـّف  ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ػؿ ثیي توبىبگـاى فْتجبل تین ُبی امتمالل ّ پـمپْلیل  کؼاهٌؼ؟»مْال اٍلی: 

 اُؼاف رقئی:

 ػؿ ثیي توبىبگـاى، تبحیـ گؾاؿ امت؟التَبػی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ  -آیب  پبیگبٍ ارتوبٝی -

 آیب  ًبکبهی ُبی ىغلی ّ آهْفىی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ تبحیـ گؾاؿ امت؟ -

 آیب  اؿتجبٓ ثب ػّمتبى ّ عْیيبًّؼاى ًبثٌِزبؿ ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ تبحیـ گؾاؿ امت؟ -

 آیب  تٌو ُبی عبًْاػگی ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ تبحیـ گؾاؿ امت؟ -

 آیب ػاىتي مبثمَ ًقاٛ ّ ػْٝا ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ تبحیـ گؾاؿ امت؟ -

 آیب  ْٝاهل ّؿفىی)هـثی،ثبفیکٌبى ّ ػاّؿ( ثـ ثـّف ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ تبحیـ گؾاؿ امت؟ -

 هثاًی  ّچارچْب ًظزی پژُّغ



 پزخاػگزی  -ًظزیَ ًاکاهی

امت پـعبىگـی ثـآیٌؼ رـیبًی امت کَ ػؿ عالل آى افـاػ اف  پـعبىگـی، هٞتمؼ -لئًْبؿػ ثـکْتق ثب ثبفًگـی ًٚـیَ ًبکبهی

ػمتیبثی ثَ اُؼاف عْیو ثبف هی هبًٌؼ ّ اصنبك ًبکبهی ػؿ آى ُب ىکل هی گیـػ. ًبکبهی ًبىی اف چٌیي رـیبًی، ػؿ ًِبیت مجت 

پـعبىگـی ّاؿػ ىؼٍ  -کبهیثـّف ؿفتبؿُبی پـعبىزْیبًَ ّ عيًْت آهیق ثیي افـاػ هی ىْػ.ثب ّرْػ اًتمبػاتی کَ ثَ ًٚـیَ ًب

امت، تزـثَ ًيبى هی ػُؼ کَ ثـعی اف رٌجَ ُبی هـثْٓ ثَ ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ توبىبگـاى ؿّیؼاػُبی ّؿفىی، ًبىی اف ًبکبهی ّ 

مـعْؿػگی آًبى ػؿ رـیبى ثـگقاؿی ؿلبثت ُبی ّؿفىی امت. ثَ ٌْٝاى هخبل اٝتـاُ ّ تُْیي توبىبگـاى ّ ُْاػاؿاى یک 

ؿ هنبثمَ ٌُگبم ٝؼم تٌبمت ثیي تَوین گیـی ػاّؿ ثب اًتٚبؿات آًبى، تغـیت اهْال ّؿفىگبٍ ػؿ هْالٞی کَ تین ّؿفىی ثَ ػاّ

توبىبگـاى اصنبك هی کٌٌؼ اهکبًبت ّ تنِیالت هٌبمجی ػؿ اعتیبؿىبى لـاؿ ًوی گیـػ، ًبمقاگْیی ُب ّ صـکبت کن ّ ثیو 

ن ُبی هضجْة عْیو اًزبم هی ػٌُؼ ّ ؿفتبؿُبیی اف ایي لجیل ؿا هی ّیـاًگـاًَ ای کَ ٕـفؼاؿاى تین ُبی هِن پل اف ًبکبهی تی

 (.6: 9839پـعبىگـی ثـؿمی کـػ) ؿصوتی،  -تْاى ػؿ چبؿچْة ًٚـیَ ًبکبهی

 ًظزیَ کارکزدگزایی طاختی

کْؿ ػیؼگبٍ کبؿکـػگـایی مبعتی ثَ ًمو مبعتبؿُبی ارتوبٝی ػؿ ىکل گیـی ؿفتبؿُب اىبؿٍ ػاؿػ. ثٌبثـایي، الگْی ًٚـی هؾ

هجتٌی ثـ ایي اٍل هَّْْٝ امت کَ ًِبػُبی ارتوبٝی ثـ صنت کبؿکـػُبی ّـّؿی ىبى لبثل فِن ُنتٌؼ. ثـ امبك ػیؼگبٍ 

کبؿکـػگـایی مبعتی، ًیـّ هضـکَ هْرْػ ػؿ کلیَ رٌجَ ُبی فًؼگی ارتوبٝی، توبیل ُـ مینتن ارتوبٝی ثَ صف٘ عْػ ػؿ 

ـاؿ ٝولکـػ هْحـ آى ؿا هوکي هی مبفػ. ایي تٞبػل ػؿ ؿامتبی گنتـه ّ ىکل ّّٞیتی هتٞبػل امت ثَ گًَْ ای کَ اهکبى امتو

گیـی ّفبق، اؿفه ُبی هيتـک ّ ٝولکـػ ُوبٌُگ ػؿ ٝـٍَ ُبی اٍلی فًؼگی ارتوبٝی) هبًٌؼ عبًْاػٍ،التَبػ، ػیي، 

 آهْفه ّ پـّؿه، ؿمبًَ ّ...( ثَ ْٕؿ ٕجیٞی ثَ ػمت هی آیؼ.

 ًظزیَ ّاگیزی اجتواػی

افـاػ ؿا ثَ اًؼیيَ ّ ٝول ثَ ٍْؿت یکٌْاعت تـغیت ّ ّاػاؿ هی کٌؼ. ّلتی روبٝتی ثـاًگیغتَ هی ىًْؼ،  ّرْػ روبٝت 

ّاکٌو ُبی ٝبٕفی اف ىغٌ ثَ ىغٌ ػیگـ مـایت هی کٌؼگْمتبّلْثْى کَ ایي ًٚـیَ ؿا اؿائَ کـػٍ، ثیبى هی ػاؿػ یکی اف 

امت. ّی ٝمیؼٍ ػاؿػ افـاػ ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ اًجٍْ علك ثَ هْفمیت ّیژگی ُبی اًجٍْ علك المبی اصنبك ىکنت ًبپؾیـی ثَ افـاػ 

عْػ ػؿ ؿفتبؿُبی روٞی إویٌبى کبهل ػاىتَ ّ ثـ امبك ایي ثبّؿ ثَ ؿفتبؿُبی پـعبىگـایبًَ ّ تغـیجی ػمت هی فًٌؼ. مْهیي 

ی ُیزبًی ّ ؿفتبؿُبی علك النبَٝ ّیژگی اًجٍْ علك اف ػیؼگبٍ لْثْى تلمیي پؾیـی هفـٓ ّ ثؼّى تفکـ ّ اًؼیيَ ثْػٍ ّ ّاکٌو ُب

ؿا ثَ مِْلت هی تْاى ثَ اْٝبی ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ اًجٍْ علك تلمیي کـػ.هضممبى یبػآّؿ ىؼٍ اًؼ کَ ّلتی فـػ ػؿ اًجٍْ علك لـاؿ 

هی گیـػ، ػگـگْى ىؼٍ ّ ػؿ ایي ّّٞیت، ّاکٌو ُبی ُیزبًی ٝویك تـ ىؼٍ ّ تـك اف ىٌبعتَ ىؼى ّ هزبفات کبُو هی یبثؼ. 

ارتوبٝی هٌبمجی امت کَ فـػ ػؿ آى تغییـ هی کٌؼ، لـاؿ گـفتي ػؿ اًجٍْ علك ثـّف  -ایي ؿّ اًجٍْ علك فْبی ؿّاًی اف

 ؿفتبؿُبی عيي ؿا ػؿ پی ػاؿػ.

 ًظزیَ فؼار اجتواػی

هی  پـمو اٍلی ػؿ ًٚـیَ فيبؿ ارتوبٝی هخل ُـ ًٚـیَ ػیگـی ػؿ پبؿاػاین احجبت گـایی ایي امت کَ چـا هـػم کذ ؿفتبؿی

کٌٌؼ . ػؿ پبمظ ثَ ایي پـمو هی تْاى گفت کَ ًٚـیَ فيبؿ، ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ّ اًضـافی ؿا ًتیزَ فيبؿ ارتوبٛ هی ػاًؼ کَ 

امت کَ ثَ تضلیل کذ ؿفتبؿی اف ػیؼگبٍ  91ثْٞی هـػم ؿا ّاػاؿ ثَ کذ ؿفتبؿی هی کٌؼ. ػّؿکین اف رولَ ًٚـیَ پـػافاى لـى 

ین تضت تبحیـ پیيیٌیبى عْػ هخل کتلَ، گبؿی ّ کٌت ػاىت. اّ اّلیي فـػی امت کَ ثَ آؿفُّبی ربهَٞ ىٌبمی پـػاعتَ ، ػّؿک

کٌت تضمك ثغيیؼ ّ اف ؿّه احجبتی ثـای تجییي پؼیؼٍ کذ ؿفتبؿی امتفبػٍ هی کٌؼ. هفِْم آًْهی یب ثی ٌُزبؿی ؿا ػّؿکین ّاؿػ 

ىِـی اثؼاٛ کـػ.ػّؿکین ثـ عالف احجبت گـایبًَ لجلی ثَ  ربهَٞ ىٌبمی کـػ ّ ایي هفِْم ؿا رِت ؿّصیَ هـػم ربهَٞ ىٌبمی

ىیٍْ ُبی فـػگـا ّ یب فینتی هتْمل ًوی ىْػ ّ کبًْى تْرَ عْػ ؿا اف تغییـ مبعت ارتوبٝی اف صبلت اًنزبم هکبًیکی ثَ 

ىکل هؼؿى آى عبً  اًنزبم اؿگبًیکی لـاؿ هی ػُؼ ّ ثـ ایي ٝمیؼٍ امت کَ کذ ؿفتبؿی ُـ چٌؼ ػؿ ُوَ رْاهٜ اتفبق هی افتؼ.

ربهَٞ هؼؿى ثب اًنزبم اؿگبًیکی امت کَ ٝوؼتًب ػؿ لبلت صبلت آًْهی ثَ ٌْٝاى یک ثیوبؿی هؼؿى ٙبُـ هی ىْػ. یٌٞی ؿىؼ 

مـیٜ التَبػ هؼؿى ثؼّى ؿىؼ ًیـُّبی تٌٚین کٌٌؼٍ آى ّالٜ ىؼٍ امت. ػؿ ایٌزب تْمَٞ التَبػی ثـای تٌٚین ؿّاثٔ ارتوبٝی ػؿ 

نت، ثلکَ ثبیؼ تٌٚین ُبی اعاللی ّ لْاٝؼ ٌُزبؿی هٌبمت ًیق ىکل گیـػ تب صمْق ّ ٙبیف افـاػ هيغٌ ىْػ. ًٚبم کبؿ کبفی ًی

ثٌبثـایي هّْْٛ اٍلی هْؿػ تْرَ ػّؿکین ػؿ اؿتجبٓ ثب هنئلَ کذ ؿفتبؿی ، مبعت ربهَٞ ّ تبحیـ آى ثـ فـػ امت. اّ هفِْم 

ٌِزبؿی ُب هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی ػُؼ. اّ ثی ٌُزبؿی ؿا اف ّیژگی آًْهی ؿا ثـؿمی ّ تّْیش اًْاٛ کذ ؿّی، اًضـاف ّ ًبث

ُبی ارتوبٝی ػاًنت کَ ػؿ آى ٌُزبؿُبی حبثت ّ هضکوی ّرْػ ًؼاؿػ ّ هـػم ًوی ػاًٌؼ اف آًبى چَ اًتٚبؿی هی ؿّػ ّ تکلیف 

ي ىبهل پؼیؼٍ کذ ؿفتبؿی ًیق ىبى چینت؟ ًکتَ هِن ایي امت کَ ػّؿکین کْىو کـػ تب آى چَ ؿا ارتوبٝی امت تجییي کٌؼ ّ ای



هی گـػػ. کذ ؿفتبؿی تب ربیی هْؿػ تْرَ امت کَ یک پؼیؼٍ ارتوبٝی ػؿ لبلت یک مبعت ارتوبٝی امت. اگـ ثغْاُین کذ 

: 9839ؿفتبؿی ؿا اف ػیؼگبٍ ػّؿکین تٞـیف کٌین ثبیؼ ثگْیین ٝولی کَ ثْٞی اصنبمبت روٞی ؿا رـیضَ ػاؿ هی کٌؼ) هوتبف، 

ؿکین ثی ٌُزبؿی ثَ ّّٞیت آىفتَ ای ػؿ ربهَٞ گفتَ هی ىْػ کَ ٌُزبؿُب اف ثیي ؿفتَ ؿا ػؿ تْبػ لـاؿ گـفتَ (. اف ًٚـ ػ12ّ

ثبىٌؼ، ربهَٞ ای کَ ػؿ آى ثَ ْٕؿ گنتـػٍ ثی ٌُزبؿی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ػؿ عٖـ هتالىی ىؼى لـاؿ هی گیـػ، فیـا اْٝبی آى 

 اعتیبؿ ًؼاؿًؼ ّ اغلت هْالٜ اصنبك ًگـاًی ّ ثی رِتی هی کٌٌؼ. ربهَٞ ثـای ًیل ثَ همبٍؼ هيتـک عْٖٓ ؿاٌُوبیی ػؿ

ؿاثـت هـتي ًٚـیَ عْػ ؿا پل اف ػّؿکین ، ثـ پبیَ ًٚـیَ اّ تٞوین ػاػ. اّ همبلَ ثنیبؿ هِوی ثب ٌْٝاى مبعتبؿ ارتوبٝی ّ 

ارتوبٝی ثـ افـاػ عبٍی اف آًْهی ، هٌتيـ مبعت. ػیؼگبٍ هـتي ثَ ػًجبل کيف ایي اهـ امت کَ چگًَْ ثـعی اف مبعت ُبی 

ربهَٞ تبحیـ گؾاىتَ ّ هْرت ىؼٍ آًبى هـتکت ؿفتبؿ ًبُوٌْا ثب ٌُزبؿُبی ارتوبٝی ىًْؼ. ثَ ًٚـ اّ مبعت ُبی ارتوبٝی فٞبل 

 ثْػٍ ّ تْلیؼ کٌٌؼٍ الگُْبی ؿفتبؿی هی ثبىٌؼ، ثٌبثـایي اّ ثـ ًٚن ارتوبٝی توـکق ًوْػٍ ّ تبحیـ مبعت ُبی ٌُزبؿی ؿا ثـ افـاػ

(. ًٚـیَ هـتي همبثل ًٚـیَ کنبًی امت کَ ؿیيَ کذ ؿفتبؿی ؿا ثَ 12: 9833هْؿػ تفضٌ ّ تجییي لـاؿ هی ػُؼ) اصوؼی،

کيو ُبی غـیقی ػؿ ّرْػ فـػ هـثْٓ هی ػاًٌؼ ّ هٞتمؼًؼ چٌبى چَ ًیـُّبی ًٚن ّ ًٚبؿت ارتوبٝی کيو ُبی غـیقی ؿا 

َ ًٚـ هـتي مبعت ارتوبٝی  ػؿ هـاصل عبً ىـایٖی ؿا فـاُن هی کٌؼ کٌتـل ًکٌؼ ّ هبًٜ ًيْػ، ًبٌُزبؿی ؿّی هی ػُؼ. ث

کَ ىکنتي لْاٝؼ صمْلی، پبمظ ٕجیٞی هضنْة هی ىْػ. تّْیش ایٌکَ مبعت ُبی ارتوبٝی فيبؿُبی عبٍی ثـ ثـعی افـاػ 

فـػ هی ىْػ.ثَ ًٚـ  ّاؿػ هی کٌؼ ّ آى ُب ؿا ّا هی ػاؿػ کَ ثَ کبؿُبیی کَ اف ًٚـ ربهَٞ ًیق هزـهبًَ امت اهب مجت ثمبی

هـتي، تْبػ هیبى اُؼاف فـٌُگی هبًٌؼ پْل، لؼؿت ّ همبم ّ اثقاؿُبی ًِبػی ىؼٍ هيـّٛ ثـای ػمتـمی ثَ آى اُؼاف، هٌجٜ 

اّلیَ آًْهی امت؛ ثـای هخبل ربهَٞ آهـیکب ُوَ اْٝبیو ؿا ثَ آؿفّی ػاىتي حـّت، لؼؿت ّ هْلٞیت ارتوبٝی تيْیك هی کٌؼ 

ّ اًتٚبؿات فمٔ ثـای ٝؼٍ عبٍی اف اْٝبی ربهَٞ هینـ امت. ػؿ ربهَٞ آهـیکب ُؼف ٝوؼٍ ثـای  ّ اؿّبی ایي آؿفُّب

ثیيتـ اْٝبی  ربهَٞ ػمتیبثی ثَ هْلٞیت التَبػی امت. ػؿ ثْٞی اف مبعت ُبی التَبػی ّ ارتوبٝی فـٍت ُبی لبًًْی 

ػالًَ ػؿ ربهَٞ تْفیٜ ىؼٍ امت. اگـ چَ ثیيتـ ثـای ثؼمت آّؿػى چٌیي هْلٞیتی) هخاًل ىغل ّ تضَیل( ثَ ْٕؿ ُوگبًی ّ ٝب

هـػم هی تْاًٌؼ ثْٞی اف هيبغل ؿا ثؼمت آّؿًؼ ّلی تْاًبیی ػمتـمی ثَ هيبغل ثبال فمٔ ثـای افـاػ عبٍی فـاُن امت. اف 

 ًٚـ هـتي ػؿ ٍْؿت ٝؼم مبفگبؿی اُؼاف ّ ّمبیل تضمك آًبى ٕـف تلمی ُبی فیـ ىکل هی گیـػ:

 ؼاف فـٌُگی ّ ّمبیل ًِبػی ىؼٍ ؿا کَ اف ًٚـ ربهَٞ هٖلْة امت هی پؾیـػ.ُوٌْایی: یٌٞی فـػ اُ -9

ًْآّؿی: فـػ اف اُؼاف فـٌُگی ثب اؿفه ربهَٞ پیـّی هی کٌؼ ّلی ّمبیل ًِبػی ىؼٍ، همجْل ّ هٖلْة ربهَٞ  -2

 ؿا لجْل ًؼاؿػ ّ ػؿ ًتیزَ ثَ ّمبیل ّ ٕـق ّ ًبىبینت اف ًٚـ ربهَٞ، هتْمل هی ىْػ.

ٝکل ًْآّؿاى، کنبًی ّمبیل ًِبػی ىؼٍ اؿفىوٌؼ ؿا ىؼیؼًا اؿد هی گؾاؿًؼ ّ پبك هی ػاؿًؼ، آییي ًّؼی: ثـ  -8

ثؼّى ایٌکَ ُؼف ُؼف ؿا ثيٌبمٌؼ ّ ثـای ػمتیبثی ثَ آى کْىب ثبىٌؼ، ایٌبى ًنجت ثَ ُؼف ثی تفبّت ثْػٍ ّ ثب 

ؼهبت عْػ ؿا آییي ّاؿ، ثب ّمْاك فـٌُگی ػؿ عؼهت ّمیلَ ػؿ هی آیٌؼ. ثنیبؿی اف کبؿکٌبى ػّلت کَ ؿّفاًَ ع

ؿٝبیت توبم هْافیي اًزبم هی ػٌُؼ، ّلی ًنجت ثَ ُؼف مبفهبى اًؼیيٌبک ًینتٌؼ، ػؿ ایي ػمتَ ثٌؼی لـاؿ هی 

 گیـًؼ، ثَ ّیژٍ هبهْؿیي گْه ثَ فـهبى، عجـچیٌبى ّ تيـفبتیبى ّ....

َ ّمبیل همجْل ػمتیبثی ثَ آى ُب ؿا. پل ًيیٌی یب اًقّا: کنبًی کَ ًَ ُؼف ُبی اؿفىوٌؼ ربهَٞ ؿا هی پؾیـًؼ ّ ً -1

 «.ثـًؼ گُْـ عْػ ؿا ثَ عـیؼاؿ ػگـ» ایٌبى یب کٌذ ٝقلت ثـ هی گقیٌٌؼ ّ یب اف ربهَٞ هی گـیقًؼ تب 

ثـ هی آیٌؼ ّ اغلت مبفهبى ُب ّ فـلَ ُبی « یبؿرْیی» مـکيی: ػؿ ثـعی هْاؿػ، افـاػی اف ایي گـٍّ ػؿ پی  -1

ٌُؼ، تب لؼؿتی یبثٌؼ، مـ فـٍت ًٚبم ربهَٞ ؿا اف ُن ثپبىٌؼ ّ ّ ًٚن اعتَبً ّ فیـفهیٌی ؿا مبهبى هی ػ

ًْیٌی، هٌٖجك ثب ُؼف ُب ّ ّمبیل هٖلْة عْػ ثـ پب ػاؿًؼ. ثنیبؿی اف اًمالثیْى ٌُزبؿفػا ّ ٌُزبؿمبف ؿا ػؿ 

 هیبى ایي لجیل افـاػ هی تْاى یبفت.

 ًظزیَ یادگیزی اجتواػی

ارتوبٝی ؿا هٖـس مبعتَ اًؼ. ثـ ایي ثبّؿًؼ کَ کذ ؿفتبؿی ّ ُوٌْایی ٕی هزوْٛ ٍبصت ًٚـاًی کَ هّْْٛ یبػگیـی 

فـآیٌؼُبی هيبثَ یبػگـفتَ هی ىًْؼ ّ کذ ؿفتبؿی ًتیزَ یبػگیـی ٌُزبؿُب ّ اؿفه ُبی اًضـافی ثَ ّیژٍ ػؿ چبؿچْة عـػٍ 

کذ ؿفتبؿی ؿا ػؿ ْٕل تٞبهل عْػ ّ  فـٌُگ ُب ّ گـٍّ ُبی ُوبالى امت. ثٌبثـایي ًکتَ اٍلی ػؿ ایي ًٚـیَ ایي امت کَ افـاػ

 ٕی فـآیٌؼُبی عبٍی یبػ هی گیـًؼ.

 طاتزلٌذ ّ پیًْذ افتزاقی



ًٚـیَ پیًْؼ افتـالی اػّیي مبتـلٌؼ هيِْؿتـیي ًٚـیَ اف هزوْٛ ًٚـیَ ُبی ربهَٞ پؾیـی یب یبػگیـی ػؿ هجبصج کذ ؿفتبؿی 

ثب اغیبؿ یب پیًْؼ افتـالی یٌٞی ػاىتي ؿّاثٔ ارتوبٝی ثب اًْاٛ  امت.ّی ثـ ایي اٝتمبػ امت کَ ؿفتبؿ اًضـافی اف ٕـیك هٞبىـت

عبٍی اف هـػم هبًٌؼ افـاػ هزـم ّ ًبثٌِزبؿاى آهْعتَ هی ىْػ. ثَ ًٚـ مبتـلٌؼ ثـای آًکَ ىغٌ رٌبیتکبؿ ىْػ، ثبیؼ ًغنت 

ثَ ّمیلَ ػّمتبى فـػ هزـم تٞییي هی ثیبهْفػ کَ چگًَْ هی تْاى رٌبیت کـػ. ػؿ ّالٜ فـآیٌؼ یبػگیـی ؿفتبؿ اًضـافی ّ ًبثٌِزبؿ 

(. 982: 9836ىْػ. ػؿ ّالٜ ثَ ًٚـ اّ ؿفتبؿ هزـم ّ ًبٌُزبؿ ػؿ رـیبى ؿّیبؿّیی اف ػیگـاى آهْعتَ هی ىْػ) متْػٍ، 

 عالٍَ ای اف ؿّیکـػ مبتـلٌؼ ثَ هنئلَ کذ ؿفتبؿی ؿا ثَ ىـس فیـ هی تْاى اىبؿٍ کـػ:

 بػگـفتٌی امت، ًَ هْؿّحی یٌٞی تب فـػ آى ؿا ًیبهْفػ ثَ فکـ اًزبم آى ًوی افتؼ..ٝول هزـهبًَ ّ ًبٌُزبؿ ، آهْعتٌی ّ ی9

 .آهْفه اف ٕـیك اؿتجبٓ فـػ ثب مبیـ افـاػ اًزبم هی گیـػ ّ ٝوْهًب ثَ ٍْؿت ىفبُی ّ ثَ کوک کلوبت امت.2

 بًَ ػاؿًؼ اًزبم هی گیـػ..ثغو اٝٚن آهْفه ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ ّ ثقُکبؿاًَ ػؿ گـٍّ ُبی ًقػیک کَ ثب فـػ ؿّاثٔ ٍویو8

 .یبػگیـی کذ ؿفتبؿی ىبهل آهْعتي فٌْى عالف کبؿی ّ موت ّ مْی عبً اًگیقٍ ُب، کيو ُب ّ گـایو ُب هی ىْػ.1

 .موت ّ مْی عبً اًگیقٍ ُب ّ کيو ُب اف تٞـیف ُبی هغبلف ّ هْافك ٌُزبؿُب یبػگـفتَ هی ىْػ.1

 ػّام ّ ؿرضبى ّ ىؼت هتفبّت ثبىٌؼ..پیًْؼُبی افتـالی هوکي امت اف ًٚـ فـاّاًی، 6

.فـػ ثَ ػلیل فـاّاًی تٞـیف ُبی ٕـفؼاؿ تغلف اف لبًْى ثَ ًنجت تٞـیف ُبی هْافك ثب ُوٌْایی ثب ٌُزبؿُب، کزـفتبؿ هی 7

 ىْػ.

ػ کَ ػؿ .فـآیٌؼ یبػگیـی ؿفتبؿ هزـهبًَ اف ٕـیك پیًْؼ ثب الگُْبی هزـهبًَ ّ غیـ هزـهبًَ ىبهل توبم مبف ّ کبؿُبیی هی ى3ْ

 ُـ ًْٛ یبػگیـی ػیگیـی ػعبلت ػاؿػ ّ ثٌبثـایي ٍـفًب ىکل فـآیٌؼ تملیؼ ًینت.

.ػؿ صبلی کَ کذ ؿفتبؿی عْػ تزلی ًیبفُب ّ اؿفه ُبی کلی امت ثب ایي صبل ًوی تْاى ثب ُویي ًیبفُب ّ اؿفه ُبی کلی آى 1

 (.9833ؿا تجییي کـػ) مغبّت، 

ـفت کَ ٝلت اٍلی هٌضـف ىؼى افـاػ ّ گـایو آًِب ثَ ثقُکبؿی ّ ؿفتبؿُبی ثب تْرَ ثَ هٖبلت فْق هی تْاى ًتیزَ گ

ًبثٌِزبؿ، توبك ّ کٌو هتمبثل ایي افـاػ ثب افـاػ هٌضـف ّ کذ ؿّ هی ثبىؼ. ؿفتبؿ اًضـافی فـػ هی تْاًؼ اف رٌجَ ُبی عبٍی 

افـاػ یب گـٍّ ُبی تجِکبؿ ثـ صنت ایي هبًٌؼ: فـاّاًی، اّلْیت، ػّام ّ ىؼت توبك هتفبّت ثبىؼ، ُـ چَ مٖش توبك فـػ ثب 

 چِبؿ هتغیـ ثبالتـ ثبىؼ اصتوبل کذ ؿّی ّ ًبٌُزبؿی ثیيتـ هی ىْػ.

 ًظزیَ کٌتزل اجتواػی

تـّایل ُیـىی یکی اف ثـرنتَ تـیي ًٚـیَ پـػافاى کٌتـل ارتوبٝی امت، ًٚـیَ کٌتـل ارتوبٝی ، ثـعالف ًٚـیبت هٞبٍـ 

ٝوؼتًب یک ًٚـیَ ربهَٞ ىٌبعتی امت، ّی تاله ًوْػٍ امت پیو اف هٞـفی ًٚـیَ عْػ ػؿ  کَ ثیيتـ هبُیت ؿّاًيٌبمی ػاؿًؼ،

فهیٌَ ثقُکبؿی، ًبؿمبیی ػیگـ ًٚـیبت هٞبٍـ ؿا تّْیش ػُؼ. ّی ثَ ربی آًکَ ثـ ىغَیت فـػ ثَ ٌْٝاى هٌجٜ ؿفتبؿ 

اى پیًْؼُب ّ ٝلمَ ُبی ارتوبٝی یبػ هی کـػ. هزـهبًَ تکیَ کٌؼ، ثـ ًمو ؿّاثٔ ارتوبٝی توـکق ػاىت، ؿّاثٔ کَ اف آًِب ثَ ٌْٝ

ػیؼگبٍ اؿائَ ىؼٍ تْمٔ ُیـىی ػایـ ثـ ایي امت کَ چـا افـاػ ثب ٌُزبؿُبی ارتوبٝی، اًٖجبق یب اًضـاف پیؼا هی کٌٌؼ، کَ هيتول 

ثَ ػیگـاى امت. ثـ چِبؿ هتغیـ امت: ّاثنتگی، تِٞؼ، ػؿگیـ ثْػى ّ اٝتمبػ.همَْػ ُیـىی اف ّاثنتگی، هیقاى ّاثنتگی فـػ 

ثَ تؼؿیذ کَ فـػ ثَ ػیگـاى ّاثنتَ هی ىْػ، اصتوبل ثقُکبؿ ىؼى ّی کبُو هی یبثؼ، ًغنتیي ّاثنتگی ُب ّ تٞبهالت، ثب ّالؼیي 

امت ّ ثٜ ػًجبل آى ّاثنتگی ثَ ػّمتبى، هٞلوبى، ؿُجـاى هؾُجی ّ مبیـ اْٝبی ربهَٞ ثـّف هی کٌؼ، ُیـىی هفِْم ّاثنتگی 

ی مبفی تـریش هی ػُؼ، فیـا ّاثنتگی ؿا هی تْاى هنتمل اف ؿفتبؿ اًضـاف آهیق اؿفیبثی کـػ، اهب ػؿًّی ؿا ثـ هفِْم ػؿًّ

مبفی ؿا ًوی تْاى ثَ ایي ٍْؿت هْؿػ مٌزو لـاؿ ػاػ.هفِْم تِٞؼ کَ رقء ٝمالًی ػؿ ؿٝبیت ٌُزبؿُبمت، تـك اف ؿفتبؿ 

ب هزـهبًَ ػؿ فـػ ٍْؿت هی گیـػ، ّی ثبیؼ عٖـات اف ػمت ػاػى لبًْى ىکٌبًَ امت، ٌُگبهی کَ تفکـ اًزبم ؿفتبؿ هٌضـفبًَ ی

مـهبیَ گؾاؿی لجلی عْػ ػؿ فهیٌَ ؿفتبؿ هتٞبؿف ؿا ػؿ ًٚـ ثگیـػ. ػؿ ٍْؿتی فـػ تْاًنتَ ثبىؼ آّافٍ هخجتی اف عْػ ثـ ربی 

ّ ىِـتی ػؿ ػًیبی تزبؿت ثَ ثگؾاؿػ، تضَیالت اؿفىوٌؼی ثَ ػمت آّؿػ، عبًْاػٍ صوبیت کٌٌؼٍ ای ثَ ّرْػ آّؿػ ّ یب اٝتجبؿ 

ػمت آّؿػ، ثب ًمِ لبًْى، ّـؿ ٌُگفتی ؿا هتضول عْاُؼ ىؼ. هزوَْٝ ُبی ارتوبٝی کَ فـػ ػؿ مـامـ ٝوـ عْػ اًجبىت هی 

کٌؼ، ًيبى ػٌُؼٍ ایي امت کَ فـػ ثَ اؿفه ُبی هتٞبؿف، هتِٞؼ امت. اّ ثب ًمِ لبًْى، چیقُبی ثیيتـی ؿا اف ػمت هی ػُؼ. 

ػ ثب آًچَ ثَ ػمت آّؿػٍ امت، ثَ ؿٝبیت ٌُزبؿُب هتِٞؼ هی ىْػ، صتی اهیؼ ثَ ػمت آّؿػى ػاؿایی ثَ ىیٍْ ػؿ صمیمت، فـ



هتٞبؿف هی تْاًؼ تِٞؼ فـػ ؿا ثَ پیًْؼُبی ارتوبٝی تمْیت کٌؼ.ًی؛ ػؿ اػاهَ اًؼیيَ ُیـىی، ثقُکبؿی ؿا صبٍل ىکنت کٌتـل 

وبٝی ىبهل کٌتـل ُبی هنتمین اٝوبل ىؼٍ اف ٕـیك اثقاؿُب ّ ّمبیل ُبی ارتوبٝی ُـ فـػی هی ػاًؼ. اف ًٚـ اّ کٌتـل ارت

ثبفػاؿًؼٍ ّ هزبفات ُب، کٌتـل ػؿًّی یب آى چَ کَ ّرؼاى ًبهیؼٍ هی ىْػ، کٌتـل غیـ هنتمین هـتجٔ ثب میوبی ٙبُـی ّ ؿفتبؿ 

(.ثٌبثـایي ثب 919: 9832ی، ّالؼیي ّ ػیگـاى ًیق اثقاؿُبی هيـّٛ ّ لبثل ػمتـك اؿّبی ًیبفُب ؿا ىبهل هی ىْػ) ؿئین

تْرَ ثَ ًٚـیَ ُبی کٌتـل ارتوبٝی هی تْاى گفت کَ ٝؼم ًٚبؿت ّالؼیي ثـ ؿفتبؿ فـفًؼاى، ػلجنتگی پبییي فـفًؼاى ثَ ّالؼیي، 

 پبییي ثْػى کٌتـل ارتوبٝی غیـ ؿموی ػؿ هیقاى ثـّف ؿفتبؿُبی ًبٌُزبؿ هْحـ هی ثبىٌؼ.

 ًظزیَ ًاٌُجاری  هارع 

ًو اػٝب هی کٌٌؼ کَ اّثبىگـی ػؿ فْتجبل پؼیؼٍ ای امت کَ ػؿ ُوَ رْاهٜ ّرْػ ػاىتَ امت ّ ُوبًٌؼه ؿا هی هبؿه ّ ُوکبؿا

یبػ هی کٌٌؼ. هبؿه ّ « آییٌی مبفی پـعبىگـی » تْاى ػؿ هیبى ثْٞی اف صیْاًبت هيبُؼٍ کـػ ّ آى ؿا تضت ٌْٝاى 

تْاى هبػؿفاػی ػاًنت، ّلی هٞتمؼًؼ کَ اصتوباًل ػؿ مبعتوبى ُوکبؿاًو ًوی گْیٌؼ کَ پـعبىگـی اًنبى ؿا تب چَ اًؼافٍ هی 

ژًتیک اًنبى چیقی ّرْػ ػاؿػ کَ همؼهبت  پـعبىگـی ؿا فـاُن هی آّؿػ. ػؿ ٝیي صبل هٞتمؼًؼ کَ اًگیقه ّ هِبؿ 

فینت  پـعبىگـی ػؿ اًنبى، تب چَ صؼ فیبػی فـآیٌؼی فـٌُگی امت. ثَ ٝجبؿت ػیگـ اگـ چَ پـعبىگـی هوکي امت ىبلْػٍ

ىٌبعتی ػاىتَ ثبىؼ، ىـایٔ اًگیقه آى، ُؼف ُبی آى ّ ًضٍْ رلْگیـی اف آى ارتوبٝی امت. ُوچٌیي اػٝب هی کٌٌؼ کَ اگـ 

ّـة ّ رـس ػؿ اّثبىگـی ؿط هی ػُؼ یب تَبػفی لنت یب ثَ ػلیل ثی تْرِی ثْٞی اف ىـکت کٌٌؼگبى ثَ لْاٝؼ آى. یک 

ٕـف مْهی هخل پلیل امت کَ پـعبىگـی ؿا اف هنیـ ٝبػیو عبؿد هی ٝبهل هِن تـ ٍؼهبت، ثَ فٝن آى ُب، ػعبلت 

 (.6: 2221کٌؼ)چنتـ، 

 ًاٌُجاری ُای ّرسػی اس دیذ ًْرتزت الیاص

هِوتـیي ًکتَ ػؿ ثضج الیبك کَ ثَ ًبٌُزبؿی ُب ػؿ ّؿفه فْتجبل ؿثٔ پیؼا هی کٌؼ، ایي امت کَ ثَ ًٚـ اّ اف لـّى ّمٖی ثَ 

تغییـات ّ اٍالصبت هنتوـی ػؿ ىیٍْ ُبی ؿفتبؿی ّ آػاة هٞبىـت ّ هٞیبؿُبی ارتوبٝی  ثٞؼ ػؿ رْاهٜ اؿّپبی غـثی،

هـثْٓ ثَ آى ؿط ػاػٍ کَ ثب افقایو فيبؿ ارتوبٝی ثـای اٝوبل عْیيتي ػاؿی ىؼیؼتـ ّ ثیيتـ ثـ اصنبمبت ىبى ػؿ ثنیبؿی اف 

اىبؿٍ هی کٌؼ کَ ّؿفه فـٍتی امت تب هـػم  (.الیبك11: 2221صْفٍ ُبی ؿّاثٔ ارتوبٝی ُوـاٍ ثْػٍ امت ) رْلیبًْتی، 

ُیزبى کبهل ًبىی اف تاله ثؼّى عٖـ ؿا تزـثَ کٌٌؼ. ّؿفه ؿّفًَ ای امت ثـای اصنبمبتی کَ ًوی تْاًٌؼ اف ٕـیك ػیگـی 

ػؿ رٌجَ ُبی ٝبػی فًؼگی ارتوبٝی تَفیَ ىًْؼ. صْاػث ّؿفىی هوکي امت ػؿ هیبى توبىبگـاًی کَ ثب ؽٌُی آؿام ّاؿػ 

ػیْم هی ىًْؼ، ػیؼٍ ىْػ. ُوبًگًَْ کَ ثضج ّ رؼل ثَ ّرْػ هی آیؼ هوکي امت اصنبك ثـاًگیغتگی ًیق اف ٕـیك ؿلبثت امتب

هفـٓ یب ثَ ْٕؿ کلی ٕجیٞت فیقیکی ثبفی اتفبق ثیبفتؼ. ػؿ ًِبیت صؼالل یک تین هوکي امت ایي اصنبمبت ؿا لْی تـ اف تین 

ٚـ الیبك ػؿ ربهَٞ ای ثب اًضَبؿ ًنجتًب حبثت لؼؿت فیقیکی، ًَ تٌِب ًغجگبى ثلکَ (.ثَ 972ً: 9837ػیگـ تزـثَ کٌؼ) هِـآئیي، 

اکخـ هـػم ٝوْهًب اف ُزْم ًبگِبًی ّ یْؿه ًبگِبًی ؿفتبؿُبی اًضـافی ثَ صیَٖ فًؼگی ىغَی ىبى هضبفٚت هی ىًْؼ. ػؿ 

ىبى ػؿ ثـاثـ ػیگـاى ُنتٌؼ. ایي صبلت اف ُویي صبل اکخـ افـاػ ربهَٞ هلقم ثَ مـکْة ّ کٌتـل توبیالت ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ

ٕـیك ّالؼیي ّ ػؿ رـیبى ربهَٞ پؾیـی ثَ فـفًؼاى هٌتمل هی ىْػ. ثَ ًٚـ الیبك ػؿ چٌیي ربهَٞ ای، ّاکٌو ُبی فیقکی 

هضؼّػ ثَ " ُْ " کيیؼى هی ىًْؼ ّ ایي لبٝؼٍ رق ػؿ هْاؿػی صبػ هبًٌؼ رٌگ یب آىْة ارتوبٝی ؿٝبیت هی ىْػ. ثَ ْٕؿ کلی 

ًٚـیَ ًْؿثـت الیبك ثـ آى امت کَ ػؿ رْاهٜ اّلیَ آػهی اصنبمبتيبى ؿا عیلی ؿاصت ّ صتی ثَ ىکل فیقیکی ثـّف هی ػاػٍ 

امت کَ ثب کٌتـل ىِـًيیٌی ّ هؼًیت آى، ایي اصنبمبت ؿا ػؿّى عْػ اًجبىتَ ّ هغفی کـػٍ امت، ّلی ػؿ ٍضٌَ فْتجبل کَ 

لیَ ٕجیٞی تؼاٝی هی ىْػ ّ مبعتبؿ رؼیؼ هؼًیت ثـایو ثی احـ هی گـػػ کَ ٝمؼٍ پْیبیی ّ تضـک فیقیکی فیبػ امت، فًؼگی اّ

گيبیی هی کٌؼ. هوکي امت گفتَ ىْػ کَ اثقاؿ کزـفتبؿی ّ ًبٌُزبؿی ًیق صل ُیزبى عْاُی ثيـ ؿا تب صؼی هتٞبػل هی مبفػ) 

 .(11: 9839رِبًفـ، 

 

 

 پزخاػگزی ّرسػی ؛ هؼٌا ّ پیؼیٌَ آى

ـ، عيًْت ُبی ّؿفىی هزوَْٝ ای اف صْفٍ تغـیت اؿاػی ّ غیـ اؿاػی ّ ثیيتـ عـاة کبؿاًَ ؿا ىبهل تب ُویي چٌؼ مبل اعی

هی ىؼ کَ ػؿ لبلت ٕـفؼاؿی اف یک تین ثَ تغـیت اهْال ّؿفىگبٍ ُب ّ ّمبیل ًملیَ ٝوْهی هٌتِی هی ىؼ. ؿفتبؿُبی فیقیکی 

. ثـعی اف ربهَٞ ىٌبمبى ّ ؿمبًَ ُب پـعبىگـی ّ عيًْت هیالػی ػؿ ّؿفه فْتجبل اًگلنتبى آىکبؿ ىؼ 9162ثیيتـ ػؿ مبل 

ػؿ ّؿفه ؿا هـتجٔ ثب ًّؼالینن ) تغـیت اؿاػی اهْال ٝوْهی( هی ػاًٌؼ کَ الجتَ ایي هنئلَ ثب ؿفتبؿُبی عيًْت آهیق  



کَ ثـعی آى ؿا توبىبگـاى ایـاى تب صؼ فیبػی فبٍلَ ػاؿػ. ثَ ُـ صبل اف ایي فهبى ثَ ثٞؼ اّثبىیگـی فْتجبل هٖـس گـػیؼ 

ثیوبؿی ّؿفىی ػاًنتَ اًؼ. ؿیيَ ایي اّثبىیگـی ثَ امتبػیْم ُبی ّؿفىی اًگلنتبى ثیي فْتجبل امکبتلٌؼ ّ اًگلنتبى ثـ هی گـػػ 

ّ اهـّفٍ ثب تْمَٞ ّؿفه فْتجبل ػؿ ُوَ ػًیب، ؿفتبؿُبی عيًْت آهیق توبىبگـاى ًیق اثٞبػ تبفٍ ای یبفتَ امت. الفم ثَ ؽکـ 

س ًّؼالینن ّؿفىی یب اّثبىیگـی فْتجبل، هفِْم ٝلوی ارتوبٝی یب ؿّاى ارتوبٝی ًینت. ثلکَ ثیيتـ مبعتَ ّ امت کَ اٍٖال

پـػاعتَ هؼیـاى ّ ؿمبًَ ُب امت ّ اف ػلت الفم ػؿ عًَْ ؿفتبؿُبی پـعبىگـی توبىبگـاى ػؿ ّؿفىگبٍ ُب ثـعْؿػاؿ ًوی 

ىکبل هتفبّت عيًْت کالهی ّ فیقیکی، پـتبة اىیبء ثَ موت افـاػ، ثبىؼ. ایي ّاژٍ ثـای ثـچيت فػى ثَ ؿفتبؿُبیی هبًٌؼ ا

آمیت ؿمبًی ثَ ّمبیل ّ اهکبًبت ّؿفىگبٍ ُب، ًقاٛ ّ ػؿگیـی امتفبػٍ هی گـػػ. ایي گًَْ ؿفتبؿُب ػؿ پیـاهْى فهیي فْتجبل ّ 

ربُبی ػّؿ اف ّؿفىگبٍ ّ ثبىگبٍ ثیي ٕـفؼاؿاى ّفبػاؿ تین ُبی ّؿفىی اتفبق هی افتؼ. اهـّفٍ صتی غیـ اف ؿّف هنبثمَ ػؿ 

هخل اینتگبٍ ُبی اتْثْك ّ هتـّ ًیق ؿط هی ػُؼ. چٌیي ؿفتبؿُبیی کَ اٍٖالس ٝلوی آى، عيًْت ّؿفىی ػؿ ّؿفه فْتجبل 

(عيًْت ػاّؿ ّ هزـیبى ثـگقاؿ 8( عيًْت توبىبگـاى؛ 2( عيًْت ّؿفىکبؿاى؛ 9امت ثَ مَ ػمتَ ٝوؼٍ تمنین هی ىْػ. 

ي ؿفتبؿُب ثب ُن تٞبهل ػاؿًؼ ّ عيًْت ػؿ ُـ گـٍّ هوکي امت ثَ گـٍّ ػیگـ مـایت کٌؼ ّ ثَ ُـد ّ هـد کٌٌؼٍ هنبثمبت. ای

ارتوبٝی تجؼیل گـػػ. ؿفتبؿُبی عيًْت آهیق ٝوْهًب اف فهبى پیؼایو فْتجبل ّ تَٞت ُْاػاؿاى ایزبػ ىؼٍ ّ ثَ هْافات گنتـه 

ب ثَ ٌْٝاى یک هْٞل ارتوبٝی هٖـس امت  ّػؿ پیيگیـی ّ کبُو ّؿفه فْتجبل ثیيتـ ىؼٍ تب ربیی کَ ػؿ ثـعی اف کيْؿُ

ایي ؿفتبؿُب تاله هی کٌٌؼ. ثَ ْٕؿ کلی ػؿ ایـاى هزوْٛ هٖبلٞبت اًزبم ىؼٍ ػؿ هْؿػ ؿفتبؿُبی تِبروی توبىبگـ ٌُْف فبلؼ 

فهیٌَ ثَ فٞبلیت هی پـػفاًؼ،  هجبًی ًٚـی ّ ٝلوی تجییي ربهَٞ ىٌبعتی یب ؿّاى ىٌبعتی اف ایي ؿّیؼاػُبمت. هضممبًی کَ ػؿ ایي

( . هضنٌی 9812پـعبىگـی ػؿ ؿىتَ ّؿفىی فْتجبل ؿا ثَ ػّ  ػمتَ پـعبىگـی کالهی ّ فیقیکی تمنین هی کٌٌؼ) راللی، 

(؛ ٕجك ًٚـ ایي هضممبى، پـعبىگـی کالهی ىبهل 9839(؛ ؿصوتی)9838(؛ ؽّاالکتبف)9839(؛ ٌٝجـی)9871تجـیقی)

 ثبفیکٌبى ّ هـثیبى تین همبثل ّ گبُی تین عْػی ّ ُوچٌیي ػاّؿاى امت. ىٞبؿُبی تضمیـ کٌٌؼٍ ٝلیَ 
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 رّع تذقیق

تضمیك صبّـ اف ًْٛ پیوبیيی امت . پژُّو صبّـ اف ًٚـ ُؼف کبؿثـػی امت. فیـا اٍْل ّ فٌْى تؼّیي ىؼٍ ػؿ تضمیك هی 

ػؿ ایي رب فـػ  تْاًؼ ثـای صل هنبئل ارـایی ّ ّالٞی ثکبؿ گـفتَ ىْػ ّ اف ًٚـ ًْٛ ػاهٌَ، اف ًْٛ عـػ امت فیـا ّاصؼ تضلیل

امت. ایي کبؿ اف ًٚـ ّمٞت اف ًْٛ هٖبلٞبت پٌِبًگـ امت، یٌٞی هضمك ٍفت هيغٌ ؿا ثـ ؿّی گـٍ ّمیٞی اف افـاػ ربهَٞ 

ثـؿمی هی کٌؼ. پژُّو صبّـ اف ًٚـ فهبى، اف ًْٛ همٖٞی امت، فیـا ثـؿمی ّ تٍْیف یک ٍفت یب اؿتجبٓ ثیي ٍفبت 

ػُؼ ًَ ػؿ فهبى ُبی هغتلف. روٞیت آهبؿی هْؿػ هٖبلَٞ ػؿ ایي پژُّو ؿا توبىبگـاى ؿا ػؿ هضؼّػٍ فهبًی هيغٌ اًزبم هی 

ٕـفؼاؿ تین ُبی  امتمالل ّ پـمپْلیل تِـاى  کَ ثـای توبىب ّ تيْیك تین ُبی هْؿػ هْػؿ ٝاللَ عْػ ػؿ ّؿفىگبٍ آفاػی  

ىؼ ّ ًوًَْ هْؿػ هٖبلَٞ اف ایي هزوَْٝ ًفـ هی ثب 922222صبّـ هی ىًْؼ، تيکیل هی ػُؼ. روٞیت آهبؿی هْؿػ ًٚـ هضمك 

ثـگقیؼٍ ىؼٍ امت. ؿّه ًوًَْ گیـی هب ػؿ ایي پژُّو ، ؿّه تَبػفی مینتوبتیک هی ثبىؼ .ثـای اًتغبة صزن ًوًَْ ػؿ 

ػاعل ربهَٞ آهبؿی اف فـهْل ٝوْهی کْکـاى ػؿ صبلتی کَ صزن ربهَٞ آهبؿی هٞلْم ثبىؼ) کَ ػؿ آى اصتوبل ّرْػ ٍفت ًیبف 

ػؿ ًٚـ گـفتَ هی ىْػ( امتفبػٍ ىؼٍ امت. ثٌبثـایي ثب تْرَ ثَ فـهْل  1/2ػٍ ًيؼٍ ّ ٝؼم ّرْػ ٍفت ًیبف ثـآّؿػٍ ًيؼٍ ثـآّؿ

ًفـ هی  832ًفـ) ثب تْرَ ثَ ٙـفیت ّؿفىگبٍ آفاػی(( صزن ًوًَْ هٞبػل ثب  922222فْق  ّ ثب تْرَ ثَ صزن ربهَٞ آهبؿی )

ًفـ ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼ.  ؿّه گـػآّؿی إالٝبت ىبهل ػّ گًَْ امت:  122ى ثبىؼ.کَ ثـای رلْگیـی اف ؿیقه پبمغگْیب

ًغنت(ؿّه امٌبػی کَ ثـای روٜ آّؿی إالٝبت هْؿػ ًیبف اف ؿّه روٜ آّؿی إالٝبت ُوبًٌؼ فیو ثـػاؿی ّ... امتفبػٍ 

ؿی ػاػٍ ُب اف ٕـیك ىؼٍ امت. ػّم( ؿّه پیوبیيی کَ ثـای مٌزو ْٝاهل هْحـ ثـ ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ اف ٕـیك گـػآّ

 پـميٌبهَ اًزبم گـفتَ امت کَ پـميٌبهَ مبعتَ ىؼٍ، پـميٌبهَ هضمك مبعتَ امت.

 اػتثار ّ پایایی تذقیق

ثب تْرَ ثَ ایي کَ هّْْٛ هْؿػ ثـؿمی، ؿفتبؿ توبىبگـاى ّؿفه فْتجبل هی ثبىؼ،هضمك ثـای تٞییي اٝتجبؿ پـميٌبهَ اف 

ًی ّ هتغََیي ٝلْم ارتوبٝی ، ثِـٍ ثـػاؿی ىؼٍ امت. هتغََیي فْق پل اف ًٚـات ّ ػیؼگبٍ ُبی هتغََیي تـثیت ثؼ

ثـؿمی ّ تٖجیك مْاالت ثب ىبعٌ ُب ّ گْیَ ُبی هتغیـ هْؿػ ًٚـ ػؿ پژُّو ّ تزـثیبت عْػ ًٚـات عْػ ؿا اٝالم کـػًؼ 

ىؼ.  پبیبیی ًیق کَ ثَ هٌٞی کَ ػؿ ًِبیت پل اف اٝوبل ًٚـات هتغََیي،  تغییـات الفم رِت تبهیي اٝتجبؿ ٍْؿی ، اٝوبل 

ػلت ّ حجبت ػؿ اًؼافٍ گیـی امت. ایي هفِْم ثب ایي اهـ مـّ کبؿ ػاؿػ کَ اثقاؿ اًؼافٍ گیـی ػؿ ىـایٔ یکنبى تب چَ اًؼافٍ ًتبیذ 

(. ثـای مٌزو پبیبیی پژُّو صبّـ، پـميٌبهَ تِیَ ىؼٍ پل اف 966: 9837یکنبًی ثَ ػمت هی ػُؼ) مـهؼ ّ ُوکبؿاى، 

ًفـ اف آفهْػًی ُب تْفیٜ ّ پل اف تکویل تْمٔ آى ُب ّـیت  12اٝتجبؿ ثَ ٍْؿت آفهْى همؼهبتی ّ اّلیَ ػؿ اعتیبؿ تٞییي 

 آلفبی کـًّجبط امتغـاد ىؼ کَ پیو آفهْى امتغـاد ىؼٍ ػؿ رؼّل ؽیل آهؼٍ امت.

 (. ضزایة هیشاى رّایی هتغیزُای هظتقل ّ ّاتظت1َجذّل ػوارٍ)

 آلفب ػؿ پل آفهْى ػؿ پیو آفهْىآلفب  تٞؼاػ مْال هتغیـ

 319/2 799/2 6 آهْفىی -ًبکبهی ىغلی

 764/2 724/2 4 اؿتجبٓ ثب ػّمتبى ّ عْیيبًّؼاى

 379/2 396/2 4 تٌو ُبی عبًْاػگی

 753/2 729/2 4 مبثمَ ػْٝا ّ ًقاٛ

بروز رفتارهای نابهنجاردر 

 فوتبال



ؿفتبؿ ْٝاهل) هـثی، ثبفیکٌبى ّ 

 ػاّؿ(

2 325/2 362/2 

 778/2 667/2 8 ٝؼم ػمتـمی ثَ اُؼاف

 

 

 

 یافتَ ُای تذقیق

 (.تذلیل راتغَ ی پایگاٍ اقتصادی اجتواػی ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار2جذّل ػوارٍ)             

 پبیگبٍ ارتوبٝی التَبػی 

 ثبال هتْمٔ پبییي

رفتار 

 ًاتٌِجار

1/55 3/21 7/11 

222/2 :Sig 

975/2 :    Kendalls tau-b 

 

 هذل در راتغَ ی تیي هتغیزُای ًاکاهی آهْسع ػغلی ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار(.آهارٍ هزتْط تَ تزاسع 3جذّل )

 R R Square Adjasted R هؼل

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin-

Waston 

9 422/2 973/2 976/2 254/2 653/9 

 

 

 (. ًتایج ضزایة تاثیز رگزطیًْی هتغیز ًاکاهی ُای آهْسػی ػغلی تز تزّس رفتار ًاتٌِجار     4جذّل ػوارٍ )

 Unstandardised هتغیـ

Coefficients 

 

Standardised Cofficients 

 

T Sig 

B Std.Eroor Beta 

ًبکبهی 

ىغلی 

 آهْفىی

668/2 

258/2 

211/2 

221/2 

422/2 121/3 

671/3 

222/2 

222/2 

 



 (.آهارٍ هزتْط تَ تزاسع هذل راتغَ ی تیي هتغیزُای ارتثاط تا دّطتاى ّ خْیؼاى ًاتٌِجار ّ رفتار ًاتٌِجار5جذّل )

 R R Square Adjasted R هؼل

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin-

Waston 

9 434/2 285/2 282/2 975/2 335/9 

 

 رگزطیًْی هتغیز ارتثاط تا دّطتاى ّ خْیؼاى ًاتٌِجار ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار(. ًتایج ضزایة تاثیز 6جذّل ػوارٍ)

÷ Unstandardised 

Coefficients 

 

Standardised Cofficients 

 

T Sig 

B Std.Eroor Beta 

ًبکبهی 

ىغلی 

 آهْفىی

297/9 

889/2 

426/2 

282/2 

434/2 527/2 

827/92 

298/2 

222/2 

 

(.آهارٍ ُای هزتْط تَ تزاسع هذل راتغَ ی تیي هتغیزُای تٌغ در هٌشل ّ تزّس رفتار 7جذّل ػوارٍ )                       

 ًاتٌِجار

 R R Square Adjasted R هؼل

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin-

Waston 

9 539/2 883/2 886/2 228/2 112/9 

        

 (. ًتایج ضزایة تاثیز رگزطیًْی هتغیز تٌغ در هٌشل ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار8جذّل ػوارٍ )               

 Unstandardised هتغیـ

Coefficients 

 

Standardised Cofficients 

 

T Sig 

B Std.Eroor Beta 

ًبکبهی ىغلی 

 آهْفىی

854/2 

815/2 

223/2 

282/2 

539/2 898/92 

822/98 

222/2 

222/2 

 

درگیزی ّ تزّس رفتار  -(. آهارٍ ُای هزتْط تَ تزاسع هذل راتغَ ی تیي هتغیزُای طاتقَ ًشاع 9جذّل ػوارٍ)                 

 ًاتٌِجار



 R R Square Adjasted R هؼل

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin-

Waston 

9 623/2 861/2 867/2 175/9 196/9 

 

 ًتایج ضزایة تاثیز رگزطیًْی هتغیز تٌغ در هٌشل ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار(. 11جذّل ػوارٍ)

 Unstandardised هتغیـ

Coefficients 

 

Standardised Cofficients 

 

T Sig 

B Std.Eroor Beta 

ًبکبهی ىغلی 

 آهْفىی

964/2 

831/2 

227/2 

227/2 

623/2 582/1 

261/94 

222/2 

222/2 

 

ُای هزتْط تَ تزاسع هذل راتغَ ی تیي هتغیزُای ػْاهل ّرسػی) هزتی، داّر، تاسیکي( ّ تزّس (.آهارٍ 11جذّل ػوارٍ )

 رفتار ًاتٌِجار

 R R Square Adjasted R هؼل

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

Durbin-

Waston 

9 324/2 671/2 673/2 421/9 134/9 

 

 ػْاهل ّرسػی) هزتی، داّر، تاسیکي(   ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار(.ًتایج ضزایة تاثیز رگزطیًْی هتغیز 11جذّل ػوارٍ)

 Unstandardised هتغیـ

Coefficients 

 

Standardised Cofficients 

 

T Sig 

B Std.Eroor Beta 

ًبکبهی ىغلی 

 آهْفىی

164/2 

942/9 

963/2 

242/2 

324/2 748/5 

982/27 

222/2 

222/2 

 

 

 فزضیات(. جوغ تٌذی ًتایج 12جذّل ػوارٍ)

 ؿػ فـّیَ تبئیؼ فـّیَ هتغیـ ّاثنتَ هتغیـ هنتمل



  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ التَبػی -پبیگبٍ ارتوبٝی

  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ ىغلی-ًبکبهی آهْفىی

  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ ػّمتبى ًبثٌِزبؿ –اؿتجبٓ ثب عْیيبى 

  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ تٌو ػؿ هٌقل 

  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ مبثمَ ػْٝا ّ ًقاٛ

ْٝاهل ّؿفىی ) ؿفتبؿ هـثی، ثبفیکي، 

 ػاّؿ ّ..(

  * ؿفتبؿ ًبثٌِزبؿ

 

 تذث ّ ًتیجَ گیزی

 

اهـّفٍ، فْتجبل اف ّؿفه مبػٍ ثب همبٍؼ تـثیت ثؼًی فـاتـ ؿفتَ ّ ثَ یک ٌٍٞت تجؼیل ىؼٍ امت. اُویت ؿّفافقّى ایي 

ّ تْرَ افـاػ ؿا ثَ عْػ رلت کٌؼ. ثب ؿمبًَ ای  ّؿفه ػؿ فًؼگی اًنبى ثبٝج ىؼٍ امت کَ صتی صْاىی آى ًیق ثغيی اف ؽٌُیت

ىؼى ایي ّؿفه ّ گنتـه اثٞبػ التَبػی، فـٌُگی، فـاغتی ّ ٌٍٞتی آى، هنبئل، تبحیـات ّ صْاىی فْتجبل اف صْفٍ ّؿفه 

ٌُؼٍ فـاتـ ؿفتَ ّ ثَ ٍضٌَ ٝوْهی ربهَٞ کيبًؼٍ هی ىْػ. گنتـه ؿفتبؿ عيًْت آهیق ػؿ هیؼاى ایي ؿىتَ ّؿفىی ًیق ًيبى ػ

ُویي هّْْٛ امت. عيًْت ّ اّثبىگـی ػؿ فْتجبل تمـیجًب اف آغبف ؿّاد ایي ؿىتَ ّؿفىی ُوـاٍ آى ثْػٍ امت. ٝلی ؿغن ایي 

هیالػی ًٚـ ربهَٞ ىٌبمبى ّ اٍضبة ٝلْم ارتوبٝی ؿا ثَ  62پیيیٌَ ْٕالًی، تْرَ ثَ هٌيبء ثـّف ؿفتبؿ عيًْت آهیق اف ػَُ 

مؼ ًبکبهی، تٌِب ثغيی اف پـعبىگـی ّ عيًْت ّؿفىی ٕـفؼاؿاى تین ُبی فْتجبل ؿا ػؿ عْػ رلت کـػٍ امت، ثَ ًٚـ هی ؿ

ٌُگبم ثـگقاؿی هنبثمبت تجییي هی کٌؼ. ثنیبؿی اف ایي پـعبىگـی ُب اؿتجبٕی ثَ هنبثمبت فْتجبل ًؼاؿًؼ ّ صبٍل ًبٌُزبؿی 

ت، فمـ، ثیکبؿی، گنتـه ىِـًيیٌی، ػگـگًْی ػؿ ُبی ػیگـ ارتوبٝی اف لجیل تْرَ ًؼاىتي ثَ ثنیبؿی اف ًیبؿُبی ربهَٞ رْاً

الگُْبی اّلبت فـاغت، اُویت یبفتي فْتجبل ّ ًمو ُْیت ُْیت ثغو آى ثـای ٕـفؼاؿاى، ّاکٌو ُبی گبٍ مغت گیـاًَ ّ 

ًنٌزیؼٍ ًیـُّبی کٌتـل ارتوبٝی ّ تْرَ فیبػ ّ افـإی ؿمبًَ ُب ثَ ایي ّؿفه اف رولَ ػیگـ ْٝاهلی ُنتٌؼ کَ ػؿ ىکل 

گیـی ؿفتبؿ پـعبىزْیبًَ ّ عيًْت آهیق توبىبگـاى فْتجبل ػؿ کيْؿُبی هغتلف ًمو هْحـی ػاؿًؼ کَ ػؿ کل هی تْاًؼ عيًْت 

ؿا ثَ ٌْٝاى فـآیٌؼ رِبًی هٖـس کٌؼ.ػؿ ایـاى ًیق عيًْت ّ اّثبىگـی ػؿ فْتجبل ًٚیـ کيْؿُبی فْتجبل ػّمت هٞـّف 

ؿ احـ ُیزبًبت ّ صنبمیت ُبی ایزبػ ىؼٍ ػؿ هنبثمبت ثیي الوللی یب ربم رِبًی، اؿّپبیی ثَ ُیچ ّرَ ّرْػ ًؼاىتَ امت؛ اهب ػ

گـُّی اف ُْاػاؿاى هتَٞت ّ عيي ػؿ ثـعی هنبثمبت فْبی عيًْت ّ ػؿگیـی ؿا ثَ روٜ توبىبگـاى تضویل کـػٍ ّ صتی ثَ 

گـی ُب هی تْاًؼ ًبىی اف ْٝاهل اهْال ٝوْهی ّؿفىگبٍ ّ یب ّمبیل ًملیَ ٝوْهی آمیت ّاؿػ کٌٌؼ. ٝلل ثـّف ایي پـعبى

 ّٞف هؼیـیت ػؿ ثـگقاؿی هنبثمبت، فْبمبفی ؿمبًَ ُب، اىتجبُبت ػاّؿی ّ غیـٍ ثبىؼ.

مبف  تْاًؼ فهیٌَ   فا ْٝاهل هْحـی هی  ػؿ علك اًضـافبت ارتوبٝی ّ ؿفتبؿُبی ًبثٌِزبؿ ّ آمیتُوبًْٖؿ کَ ػؿ آغبف هٖـس ىؼ 

فـػی، ارتوبٝی ؿّاًی، هضیٖی ّ.... تمنین ثٌؼی کـػ. ػؿ ثبؿٍ ُـ یک اف ایي ْٝاهل تْاى آًِب ؿا ثَ ْٝاهل  ثبىؼ کَ هی 

اهب هِوتـیي پـمو ػؿ پژُّو صبّـ هجٌی . امتتضمیمبت ّمیٞی اف مْی ؿّاًيٌبمبى ّ هضممبى ربهَٞ ىٌبمی ٍْؿت گـفتَ 

بی امتمالل ّ پـمپْلیل تِـاى چَ ثْػٍ ثـ ایي ثْػ کَ ْٝاهل هْحـ ػؿ ثـّف ًبٌُزبؿی ُبی ؿفتبؿی توبىبگـاى فْتجبل تین ُ

 امت؟ ثب تْرَ ثَ یبفتَ ُبی امتٌجبٕی صبٍل اف پژُّو ًتبیذ فیـ ثؼمت آهؼ کَ ٝجبؿتٌؼ اف:

 ًتایج فزضیَ ُا ًؼاى داد:

اجتواػی ّ رفتار ًاتٌِجار راتغَ هؼٌاداری ّجْد دارد ُزچقذر افزاد –فزضیَ اّل: تیي دّ هتغیز پایگاٍ اقتصادی   -

 اجتواػی تاال تاػٌذ تزّس رفتارُای ًاتٌِجار در هیاى آًِا کوتز دیذٍ هی ػْد.  –یگاٍ اقتصادی دارای پا

ػغلی ّ تزّس رفتار ًاتٌِجار تْد کَ ُوثظتگی ایي دّ هتغیز هتْطظ  –فزضیَ دّم ًیش در ارتثاط تا ًاکاهی آهْسػی  -

تٌِجار تاثیز دارد . ُزچقذر افزاد تیکار تز ّ ػغلی در تزّس رفتار ًا –تْد اها ًتایج ًؼاى داد کَ ًاکاهی آهْسػی 



ًاکام تز در ػغل تاػٌذ رفتارُای ًاتٌِجارتز اس خْد تزّس هی دٌُذ. لذا ًاکاهی چَ در سهیٌَ آهْسع ّ چَ در سهیٌَ 

 ػغل هی تْاًذ ػاهل هِوی در تزّس تٌغ ُا تاػذ. 

تار ًاتٌِجار در فْتثال تْد. ًتیجَ ایي فزضیَ فزضیَ طْم ًیش در ارتثاط تا دّطتاى ّ خْیؼاى ًاتٌِجار ّ تزّس رف -

ًیش ًؼاى داد کَ ُزچَ تواػاگزاى تا دّطتاى ، افزاد خالف ، تشُکار ّ ًاتٌِجار راتغَ داػتَ تاػٌذ تزّس رفتارُای 

 ًاتٌِجار تیؼتز خْاُذ ػذ.

جْد دارد .ُواًگًَْ کَ فزضیَ چِارم ًیش در ارتثاط تا تٌغ افزاد در هٌشل ّ رفتار ًاتٌِجار راتغَ هؼٌی داری ّ -

یافتَ ُا ًؼاى هی دُذ افزادی کَ در هٌشل تجزتَ تٌغ را اس ُزًْع اػن اس تذث ّ جذل تا کتک کاری ًّشاع داػتٌذ 

در رفتار ًاتٌِجاری افزاد در اطتادیْم  تزّس تیؼتزی هی دٌُذ. در ّاقغ اطتادیْم هذل هٌاطثی تزای تزّس تٌغ ایي 

 افزاد هی تاػذ.

جن ًیش ارتثاط دػْا ّ ًشاع  ّ رفتار ًاٌُجار اطت. یافتَ ُای تذقیق ًؼاى داد پیزّ فزضیَ قثل ُزچقذر در فزضیَ پٌ -

افزاد تجزتَ ًشاع ّ دػْا تیؼتز داػتَ تاػٌذ تزّس رفتارُای ًاتٌِجار تیؼتز خْاُذ تْد. تَ ًْػی کَ ًشاع ّ در 

رًذ . ایي رفتار در تیي دّطتاى طزایت تیؼتزی گیزی ًؼاى هی دُذ کَ افزاد اس دْصلَ ّ تزدتاری کوتزی تزخْردا

 دارد ّ در تیي تواػاگزاى تَ طزػت قاتل طزایت اطت.

در فزضیَ آخز؛ ًیش ارتثاط تیي رفتار هزتی، تاسیکي ، داّر در تزّس رفتارُای ًاتٌِجار تاثیز دارد تغْری کَ  -

ی در کارُای تین دزف داػتَ تاػذ در تزّس ُزچقذر داّر ّ یا هزتی در اػالم ًتایج ، خغا در داّری ّ یا چؼن پْػ

 رفتارُای ًاتٌِجار تاثیز خْاُذ داػت. 

هغاتق تا ًظزیَ ُای اًذیؼوٌذاى دّرکین ّ گْد ًِاد خاًْادٍ تَ ػٌْاى هِوتزیي تظتز ػکل گیزی ػخصیت ُّْیت  -

هی کٌذ ّ در پی آى افزاد ًقغ دارد.در ّاقغ اًظجام ّ یکپارچگی در درّى خاًْادٍ ػکل هی گیزد  ّ تظظ پیذا 

ًظارت  ّکٌتزل خاًْادٍ تیؼتز خْاُذ ػذ ّ تالؼکض ُزچَ در درّى خاًْادٍ ُزج ّ هزج ، تی اًظثاعی ّ تٌغ ّ 

اضغزاب تاػذ تزّس رفتارُای آطیة سا ّ ًاٌُجار ػادی خْاُذ ػذ. کُْي هؼتقذ اطت عثقات پاییي جاهؼَ تَ دلیل 

ثقات تاال دچار ًاکاهی ّ طزخْدگی هی ػًْذ ّ دطت تَ تخزیة اهْال ػذم تْاًایی در رقاتت تا افزاد هتؼلق تَ ع

ػوْهی دطت خْاٌُذ سد. طغخ آهْسع ًیش تؼذ اس خاًْادٍ تظیار دارای اُویت اطت چزا کَ آهْسع پاییي هْجة 

يبى ؿا ًٚـیَ ًْؿثـت الیبك کَ ػؿ رْاهٜ اّلیَ آػهی اصنبمبتهی ػْد تا آگاُی اًتقال پیذا ًکٌذ. ُوچٌیي هغاتق تا 

عیلی ؿاصت ّ صتی ثَ ىکل فیقیکی ثـّف هی ػاػٍ امت کَ ثب کٌتـل ىِـًيیٌی ّ هؼًیت آى، ایي اصنبمبت ؿا ػؿّى 

عْػ اًجبىتَ ّ هغفی کـػٍ امت، ّلی ػؿ ٍضٌَ فْتجبل کَ پْیبیی ّ تضـک فیقیکی فیبػ امت، فًؼگی اّلیَ ٕجیٞی 

گـػػ کَ ٝمؼٍ گيبیی هی کٌؼ. هوکي امت گفتَ ىْػ کَ اثقاؿ تؼاٝی هی ىْػ ّ مبعتبؿ رؼیؼ هؼًیت ثـایو ثی احـ هی 

 کذ ؿفتبؿی ّ ًبٌُزبؿی ًیق صل ُیزبى عْاُی ثيـ ؿا تب صؼی هتٞبػل هی مبفػ

 

 پیؼٌِادُا 

 هٖبثك ثب پیيیٌَ تضمیك ّ ًتبیذ ثَ ػمت اهؼٍ اف پژُّو صبّـ هْاؿػ فیـ ػؿ اؿتجبٓ ثب هّْْٛ پیيٌِبػ هی گـػػ:

ّالذیي در خاًْادٍ، ًِایت طؼی خْد را در جِت جلْگیزی اس درگیزی تیي یکذیگز ّ تیي طایز پیؼٌِاد هی گزدد کَ  -

اػضای خاًْادٍ تَ ػول آّرًذ، چزا کَ افزاد ػلی الخصْؽ ًْجْاًاى ّ جْاًاى تا یادگیزی ّ درًّی طاسی تظیاری 

ًا در طغخ جاهؼَ هی ًوایٌذ. تَ اس رفتارُای خؼًْت آهیش طؼی در تکزار آى در خاًْادٍ، در تیي دّطتاى ّ ًِایت

ػالٍّ تْصیَ هی ػْد کَ رطاًَ ُا ّ هغثْػات تا دذ اهکاى اس پخغ ّ ارائَ فیلن ُا ّ تزًاهَ ُا ّ هغالة خؼًْت 

آهیش هواًؼت تَ ػول آّرًذ ّ در ایي راطتا خاًْادٍ ُا، تْصیَ ُای السم را تَ اػضای خْد در سهیَ اًتخاب تزًاهَ 

 ر دطتگاٍ طی دی ّ یا هاُْارٍ پخغ هی گزدد گْػشد ًوایٌذ.ُا ّ فیلن ُایی کَ د

السم اطت خاًْادٍ ُا تا کٌتزل ُای هٌاطة رفتارُای اػضای خْد ًظیز ػٌاخت دّطتاى، پیگیزی کارُای هِن ّ...  -

اس تزّس رفتارُای پزخاع جْیاًَ افزاد جلْگیزی ًوایٌذ. اس طْیی دیگز پیؼٌِاد هی گزدد کَ هاهْراى ًیزّی 

اهی ًِایت طؼی خْد را تزای ایجاد فضایی هٌاطة جِت اًجام هظاتقات فْتثال تذّى آػْب ّ درگیزی تیي اًتظ

ُْاداراى یا تَ کارگیزی ػیٍْ ُای هْثز کٌتزل تَ ػول آّرًذ. ُوچٌیي تا تْجَ تَ افشایغ تزگشاری هظاتقات فْتثال 

طال ُای اخیز ّهؼکالت تَ ّجْدآهذٍ اس  عی طال ُای اخیز ّ دظاطیت تاسی تین ُای اطتقالل ّ پزطپْلیض عی



رفتارُای اّتاػگزیایاًَ پیؼٌِاد هی گزدد تا تؼکیل پلیض ّرسع کَ تَ خْتی قادر تَ اجزای هذیزیت تذزاى ّ 

 هقاتلَ تا خؼًْت ّ پزخاػگزی تاػذ، اقذام ػْد.

ًام ّ تا تجزتَ در تاسی ُای پیؼٌِاد هی گزدد تا ارائَ آهْسع ُای السم تَ داّراى هظاتقات ّ اًتخاب داّراى تَ  -

دظاص، گام ُایی در جِت کاُغ اػتثاُات ّ طْگیزی ُای ًاػی اس داّری کَ هٌجز تَ خؼًْت ُای ادتوالی اس 

 عزف ُْادارى هی ػْد، تزداػتَ  ػْد.

 ػؿٝبلن هزبفی هی تْاى گفت ْٝاهل ػؿ صبل صبّـ تٞؼاػ فیبػی اف افـاػ ػؿ فْبی هزبفی ػؿ اؿتجبٓ ثب یکؼیگـًؼ  -

 ایٌگًَْ ػؿّلْٛ ٌُزبؿ هٞبًّبى ٌْٝاى ثَ …ػیگـی ًیق هبًٌؼ ٝؼم حجبت ارتوبٝی ، فمـ، عبًْاػٍ ی اف ُن گنیغتَ ّ 

ثَ ْٕؿغیـهنتمین ّ ثَ ّمیلَ ی تضـیک ّ تـغیت افـاػ تبحیـ عْػ ؿا ثـ ٝول آى ُب هی  ّ ُنتٌؼ هْحـ ُب ٌُزبؿ

 لؾا پیيٌِبػ هی ىْػ تب ؿمبًَ ُب  ثب اؿائَ ثـًبهَ ُبی عْة ّهٌبمت ثَ  آگبُی ػاػى افـاػ رْاى ثپـػافػ. گؾاؿًؼ .

کَ هـتکت رـائن گًْبگْى هی ىًْؼ ، ثبیؼ ثَ ایي ًکتَ هِن تْرَ ػاىت کَ ثؼلیل ىـایٔ مٌی صنبك ی ػؿ هْؿػ افـاػ -

پیيٌِبػ هی  ٌِزبؿ ثبلفٖـٍ ؿا ػؿ هْؿػ آى ُب ثَ کبؿ ثـػ . ّ ّیژٍ ایي ليـاف افـاػ ربهَٞ ، ًجبیؼ ٌٝبّیٌی ُوچْى ًبث

ػؿ ّالٜ ثـچنت فًی ّ ىْػ ایي اهـ هینـ ًوی گـػػ هگـ هنبٝؼت ّ ُوکبؿی ؿمبًَ ُب ّ ًِبػ اهْفه ّ پـّؿه. 

تَ ثَ کبؿثـػى ایي ٌٝبّیي اف لضبٗ ؿّصی ّ ىغَیتی هی تْاًؼ تبحیـات فیبًجبؿی ثـافـاػ ػاىتَ ثبىؼ ثَ ُـ صبل ىبین

امت ثـای ؿیيَ کي ىؼى هنبلَ ًبٌُزبؿی افـاػ ّ پیيگیـی اف ّلْٛ ایٌگًَْ ٌُزبؿُب ػؿ آیٌؼٍ ّػؿ ًِبیت ؿمیؼى ثَ 

ربهَٞ ای هٖلْة کَ ًٚن ّ اهٌیت ًنجی ّ ػؿ ٝیي صبل ٝؼالت ارتوبٝی ثـ آى صبکن ثبىؼ ، ػؿ اتغبؽ ؿّه هتٌبمت ثب 

ٌزیؼٍ ّ غیـ کبؿىٌبمبًَ ، ًتیزَ هٞکْك ثَ ثبؿ ػُؼ ّ هْرت فیـا هوکي امت ثـعْؿػ ًن . ّّٞیت افـاػ تاله ىْػ

 .تيؼیؼ ّّٞیت اًضـافی ّ ًبٌُزبؿی ایي ليـ اف افـاػ ربهَٞ گـػػ

 

 هٌاتغ ّ هاخذ

 (. ربهَٞ ىٌبمی اًضـافبت، تِـاى: اًتيبؿات هِـ.9833اصوؼی، صجیت) -

ائَ ؿاُکبؿُبیی ثـای کبُو آى،فَلٌبهَ (. ثـؿمی عيًْت ػؿ توبىبچیبى فْتجبل ىِـ تِـاى ّ اؿ9812راللی، اهیؼ) -

 .27، ىوبؿٍ 3هٖبلٞبت پیيگیـی اف رـم، مبل 

 .91(. عيًْت ػؿ فْتجبل لبثل پیيگیـی امت، ًبهَ ٝلْم ارتوبٝی، ىوبؿٍ 9839رِبًفـ، هضوؼ) -

امتبى (. ثـؿمی ْٝاهل ثـّف عيًْت ػؿ توبىبگـاى فْتجبل 9831صنیٌی، هضوؼ ملٖبى، ًَـ اٍفِبًی، ػاّّػ ّ...) -

 آؽؿثبیزبى ىـلی، فَلٌبهَ ٝلْم ارتوبٝی، مبل پٌزن، ىوبؿٍ ُفتن.

 .29(. رْاًبى ّ ًبٌُزبؿی ُبی ؿفتبؿی، فَلٌبهَ ٝلْم ارتوبٝی ٝالهَ ٕجبٕجبیی، ىوبؿٍ 9832ؿئینی،رْاػ) -

(. ثـؿمی ربهَٞ ىٌبعتی ْٝاهل هْحـ ػؿ عيًْت ّ پـعبىگـی ػؿ ّؿفه فْتجبل، 9839ؿصوتی، هضوؼ هِؼی) -

 ػکتـی ػاًيگبٍ تِـاى. ؿمبلَ

 (. آمیت ىٌبمی ارتوبٝی، تِـاى: اًتيبؿات آّای ًْؿ.9836متْػٍ، ُؼایت اهلل) -

 (. ربهَٞ ىٌبمی اًضـافبت، تِـاى: چبپ اًتيبؿات ػاًيگبٍ پیبم ًْؿ.9833مغبّت،رٞفـ) -

يـ آگبٍ، رلؼ (. ؿّه ُبی تضمیك ػؿ ٝلْم ؿفتبؿی، تِـاى: 9837ًمـهؼ ، فُـٍ، ثبفؿگبى، ٝجبك، صزبفی، الَِ) -

 پٌزن.

(. فْتجبل ّ فـػیت ػؿ فـٌُگ ُب، ًبهَ ٝلْم ارتوبٝی، ىوبؿٍ 9839ٝنگـی عبًمبٍ، اٍغـ، صني فاػٍ، ٝلیـّب) -

91. 

 (. اًضـافبت ارتوبٝی، ًٚـیَ ُب ّ ػیؼگبٍ ُب، تِـاى: ًبىـ ىـکت مِبهی اًتيبؿ.9839هوتبف، فـیؼٍ) -

 می ّؿفه، تِـاى: اًتيبؿات ربهَٞ ىٌبمبى.(. ًٚـیبت رؼیؼ ربهَٞ ىٌب9837هِـآئیي، هضوؼؿّب) -



 (. ربهَٞ ىٌبمی ػؿ ّؿفه، تِـاى: ًيـ ثبهؼاػ کتبة.9831ًبػؿیبى رِـهی، هنْٞػ) -

ارتوبٝی ؿفتبؿ ُیزبًی توبىبگـاى  -(، ثـؿمی ْٝاهل فـٌُگی9833ّحْلی، هٌَْؿ، عنـّی ًژاػ، میؼ هضني) -

 فْتجبل، پژُّو ٝلْم ارتوبٝی، مبل مْم، ىوبؿٍ اّل.

 (. هجبًی ربهَٞ ىٌبمی ّؿفه، تـروَ کـاهت اهلل ؿامظ، تِـاى: اًتيبؿات ػاًيگبٍ تِـاى.9831، اتوبؿ)ّیل -
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