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همذهه

ايكاو هىخىظی اقت که با ظیگؽ ايكاوها ،هىخىظا و هكتی ؼوابّ و تٛاهـل ظاؼظ ،اؾ آيهـا
تأثیؽ هیپػیؽظ و بؽ آيها تأثیؽ هیگػاؼظ .اؾ ایىؼو بؽ اقاـ ؼوابـّ و تٛاهـلهـا ،ویژگـیهـا و
ٖؽ٢یتهای ظؼويی وی تأثیؽ پػیؽ٢ته و تٟییؽ هی کًع .ایى ٦ابلیت اؾ ظیؽباؾ هـىؼظ تىخـه بـىظه

اقت و بؽ همیى اقاـ تٛلین و تؽبیت ايكاوها نکل گؽ٢ته و به آو تىخه نعه اقت .آهىؾل
و پؽوؼل يیاؾ َؽوؼی بهؽ اقت و ايكاو ظؼ ؾيـعگی ضـىظ ،همـىاؼه بـه آو يیاؾهًـع اقـت.
هؽبیاو بؿؼگ و هًلساو اختماٚی ،تٛلین و تؽبیت ايكاوها ؼا کايىو تىخه ضىظ ٦ؽاؼ ظاظهايع و
بؽای تس ٥٧و اؼت٧ای آو قاؾوکاؼهای هتٛعظی ؼا ْؽازی کؽظهايع .با تىخـه بـه ایًکـه ايكـاو
هىخىظی اقت که ابٛـاظ بیًهـی ،گؽایهـی و ؼ٢تـاؼی ظاؼظ ،بًـابؽایى تٛلـین و تؽبیـت او يیـؿ
هی بایكت هتًاٖؽ با ابٛاظ وخىظی ايكاو بانع .بًـابؽایى ،تٛلـین و تؽبیـت٢ ،ؽایًـعی خهـت

ایداظ ،نکى٢ایی ،تًسیر ،ت٧ىیت ،تٛعیل و هعایت بیًمها ،گؽایمها ،الگىهای ؼ٢تاؼی و
اقتٛعاظها و تىاياییها ظؼ قازتهای هطتل ١ؾیكـت اختمـاٚی بـؽای ؼقـیعو بـه کمـال
هٓلىب اقت .به ایى تؽتی  ،هًگاهی که به آهىؾل و پؽوؼل ايكاوها انـاؼه هـینـىظ ،ظؼ
وا ٙ٦اؾ ايىا٘ ٦ابلیتها و ٖؽ٢یتهای او قطى گ٣ته هـینـىظ کـه ظؼ ابٛـاظ هطتلـ ١ؼوذ و
خكن ايكاو ٦ؽاؼ ظاؼيع و ايكاو بؽای ويىل به کمال هٓلىب ضىظ ،يیاؾهًـع آو اقـت کـه بـا
یاؼی ظیگؽاو ،آيها ؼا به ٛ٢لیت بؽقايع یا آيها ؼا تًسیر ،تٛعیل ،ت٧ىیت و هعایت کًع.
بؽ ایى پایه ،يى٘ تٛلین و تؽبیت ،آثاؼ و يتایح ٛٓ٦ی ؼا ظؼ پی ظاؼظ .اؼؾلها و هًداؼهـای
قیاقی و اختماٚی اؾ ایى ْؽی ٥تًٗین نعه و خاهٛهپػیؽی تس ٥٧هییابع .همچًـیى اٞلـ
ظؼک آهىؾل گیؽيعگاو اؾ هىٛ٦یت اختماٚی و قیاقی ضىظ و خاهٛه و هىاخهۀ ضؽظهًعايـه و
هٛتعاليه ،هتأثؽ اؾ يى٘ تٛلین و تؽبیت اقتَ ،مى ایًکه ظؼ بؽ٦ؽاؼی ؼابٓه قـاؾيعه و تٛاهـل
نایكته و آگاهايه و هىنمًعايه با يهاظهای قیاقی و هعيی يیؿ هكاٚعکًًعه اقت .ا٢ؿوو بـؽ
ایى ،آهىؾل قیاقی تأثیؽ ؾیاظی ظؼ ؼٚایت ٦ـايىو ،هكـئىلیتپـػیؽی ،ههـاؼکت قیاقـی و
اختماٚی ،پاقعانت ٚؿ و کؽاهت ايكايی ظؼ هٛاظال قیاقی و اختماٚی و زؽاقـت اؾ
اؼؾلهای قیاقی و ٢ؽهًگی و ایداظ زْ٥لبی ،ؼوزیه ٖلنقتیؿی و ٚعالتضىاهی ظاؼظ.

با تىخه به اؼؾنمًعی تٛلین و تؽبیت بعیهی اقت که تس٧ـ ٥هـع٠هـای هتٛـالی آو ظؼ

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،
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قازت های قیاقـی و اختمـاٚی هكـتلؿم نًاقـایی يیاؾهـا ٕيیاؾقـًدیٔ اقـت .ظؼ وا٦ـٙ

يیاؾقًدی اؾ الؿامهای اقاقـی و ٞیؽ٦ابـل ت٣کیـک بؽياهـهؼیـؿی آهىؾنـی اٚـن قیاقـی و
ٞیؽقیاقی اقت ٕؼ.ک .کا٢مى و هؽهى .ٔ232 :2463 ،بًابؽایى ،بـؽ هتىلیـاو ،هتًـعیاو و
هكئىالو و بؽياههؼیؿاو آهىؾنی الؾم اقت ٦بل اؾ هؽ بؽياههای ،يیاؾها و ضىاقتههای ٢ؽاگیؽاو
ؼا بكًدًع و بؽ ایى اقاـ هستىای بؽياهه ها ؼا تًٗین کًًع و همىاؼه ظؼ يٗؽ ظانته بانـًع کـه
هیچ بؽياههای بعوو ظؼ يٗؽ گؽ٢تى يیاؾهای خاهٛه هع ،٠به هى٧٢یـت يطىاهـع ؼقـیع .يیـاؾ
آهىؾنی تٟییؽا پیىقته و هًٗمی اقت که ظؼ ظايم ،بیًم ،يگؽل ،گؽایم و ههاؼ هـا و
تهـای
هیتىايع ؼقالت و هكئىلی 
یآیع و ظؼ يتیده آو يیؽوی ايكايی 
ؼ٢تاؼهای ايكايی پعیع ه 
بیًیهای ايدام نـعه ايدـام ظاظه و قـؽهایه
مبیًی نعه ؼا ظؼ زع هٓلىب و هًٓب ٥با پیم 
پی 
گؽاوبهایی بؽای يهاظ یا قاؾهاو هؽبىِ نىظ.
الؾهه اخؽای ٢ؽایًع يیاؾقًدی که اؾ ههنتؽیى اؼکـاو بؽياهـهؼیـؿی آهىؾنـی ٕقیاقـی و
٧ٚیعتیٔ هسكىب هینىظ ،تىخه و هبًا ٦ؽاؼگـؽ٢تى هدمىٚـهای اؾ ايـىل و نـاضىهـایی
اقت که اقتطؽاج نعه اؾ هًاب ٙهٛتبؽ و آهىؾههای اقالهی و اقًاظ باالظقتی بانع .هؽ چًـع
ظؼباؼه يیاؾقًدی ظؼ ؾهیًه آهىؾل و تؽبیت ،پژوهمهـای هتٛـعظ و گىيـاگىيی ايدـام نـعه
اقت ،اها ظؼباؼه آهىؾل قیاقی٧ٚ -یعتی ظؼ خاهٛه ،هع ٠ضاو ظیعه يهعه اقت .اؾ ایى
ؼو ،هكئله ايلی ظؼ ایى پژوهم که ١و تٛییى ايىل و ناضىهای يیاؾقـًدی تؽبیـت و
آهىؾل قیاقی و اؼائه ؼاهکاؼهای هًاق اقت.
.1هفهىم ضًاسی
 .1-1يیاصسًجی

پیم اؾ تٛؽیٚ ١باؼ هؽک يیاؾقًدی ،ابتعا الؾم اقت هًٛای Dيیاؾ Cههـطى نـىظ .يیـاؾ
یکی اؾ پؽکاؼبؽظتؽیى ه٣اهین اقت و بؽظانتهای هطتل٣ی اؾ آو نعه اقت .اؾ زیـث واژگـاو
به هًٛای ازتیاج َؽوؼی و ٧٢عاو و کمبـىظ آهـعه اقـت .اؾ لسـأ ايـٓالذ ،بؽضـی يیـاؾ ؼا
ظايكتهايع که ظؼ آو وَٛیت هىخىظ با وَٛیت هٓلىب ٢ايله ظاؼظ .یا يیاؾها اهؽیكت

هىٛ٦یتی
زـلهـا یـا وقـایل
َؽوؼی بؽای پؽ کؽظو ٢ايله وَ ٙهىخىظ با وَ ٙهٓلىب که به نکل ؼاه 
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ینىظ ٕ٢تسی واخاؼگاه .ٔ12 :2472 ،گاهی يیـاؾ بـه نـؽایٓی
ظقتؽقی به یک هع ٠يمایاو ه 
گ٣ته نعه اقت که ظؼ آو يً٧او ،ههکل یا هكئلهای ظؼ یک هىَى٘ ضاو بؽوؾ کـؽظه بانـع.
ظؼ بؽضی تٛؽی١ها يیاؾ به ًٚىاو یک ضىاقت یا تـؽخیر تل٧ـی نـعه اقـت Eظؼ ایـى يـىؼ
يگؽلها و باوؼهای ا٢ؽاظ و خمٛیتها کايىو تهطیى يیاؾ ٦ؽاؼ هیگیؽظ .اؾ يٗؽ نهیع هٓهؽی

يیاؾها ظو ظقت هايع يیاؾهای هاظی و ٞیؽهـاظی .بـه اٚت٧ـاظ او اگـؽ ظؼ آهـىؾل و تؽبیـت تًهـا بـه
يیاؾهای هاظی و هسكىـ تىخه نىظ ،آظهی اؾ يیاؾهای ايیل ،ولی ٞیؽ٦ابـل ازكـاـ ٢ايـله
ضىاهع گؽ٢ت ٕهٓهؽی .ٔ258 :2477 ،به تًاق تٛؽی٣ی که اؾ يیاؾ اؼائه هینـىظ يیاؾقـًدی
يیؿ هیتىايع تٛؽی ١هتمایؿی ظانته بانع .ظؼ یکی اؾ تٛاؼی ،١يیاؾقًدی به ٢ؽایًـع نًاقـایی،
اؼؾیابی ،تسلیل و تٛییى يیاؾها اْال ٤هینىظ ٕکثیـؽی يـژاظ .ٔ78 :2473 ،ظؼ تٛؽیـ ١ظیگـؽ
٦لمــؽو يیاؾقــًدی ؼا هســعوظتؽ ظیــعه و آو ؼا بــه هًٛــای ٢ؽایًــع نًاقــایی يیاؾهــای ههــن و
اولىیتبًعی آيها ظايكته اقتٕ Cکا٢مى و هـؽهى .ٔ237 :2463 ،ظؼ همـیى ؼاقـتا ،هس٧٧ـاو

هٛت٧عيع که آهىؾل ،اٚـن اؾ قیاقـی و ٧ٚیـعتی ظؼ یـک قـاؾهاو یـا کهـىؼ بـعوو تىخـه بـه
اولىیتبًعی آيها با نکكت ؼوبهؼو ضىاهع نع .اؾ ایى ؼو ،يیاؾقًدی به ها کمک هیکًًـع تـا

به اولىیتهای هعيٗؽ ظؼ آهىؾل ظقت یابین ٕاهیى الؽٚایا و همکاؼاو.ٔ73 :2478 ،
.2-1آهىصش و تشبیت سیاسی

الف) آهىصش :ظؼ هىؼظ ه٣هىم آهىؾل ،تٛؽی ١وازعی وخىظ يعاؼظ .اها تؽظیعی يیكـت
که يى٘ خهاو بیًی ظؼ تٛؽی ١آهىؾل تأثیؽگػاؼ اقت .اؾ ایـى ؼو ،ظؼ يگـؽل هـاظی آهـىؾل
هیتىايع هدمىٚه اؾ ٛ٢الیتهای ؼقمی و ٞیؽؼقمیای بانـع کـه تًهـا بـه ظيبـال ايت٧ـال و

ايبانت ه٣اهین و ظايمها ظؼ غهى ٢ؽاگیؽاو با هع ٠یاظگیؽی اقت .به بیاو ظیگؽ ،آهىؾل ظؼ
تهایی اقت که بؽای آقاو کـؽظو یـاظگیؽی اؾ قـىی هٛلـن
ْؽذؼیؿی ٛ٢الی 
ه٣هىم ضاو ،
ايدام هیگیؽظ ٕؼ.ک .قـی .ٔ45 :2475 ،١ظؼ تٛؽی٣ـی ضًثـی اؾ آهـىؾل ،هـیتـىاو آو ؼا
یظهًـع ٕنـؽیٛتمعاؼی،
ٛ٢الیتی ظايكت که هٛلن و ناگؽظ با هن ظؼ کـالـ ظؼـ ايدـام هـ 
 .ٔ71 :2463اها ظؼ يگؽل اقالهی ،تٛلین هدمىٚه ٛ٢الیتها یا ٢ؽایًع تٛـاهلی اقـت کـه
ًهقاؾ تکى یى و تٛالی پیىقـته هى یـت ٢ؽاگیؽاو به هًٗـىؼ هـعایت آگاهايه و اضتیاؼی آيها
ؾهی 

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،
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ظؼ هكـیؽ آهـاظه نعو بؽای تس ٥٧هؽات زیا ْیبه یا ؼاهًمای ايكاو به قىی قـٛاظ ظؼ
همه نـئىو ؾيـعگی اقـت.

ْ
ب) تشبیت :تٛؽی ١تؽبیت به ظلیل تکثؽ هٛايی که اؾ ظیـعگاههـا و بیـًمهـای هت٣ـاوتی

يهأ هیگیؽظ به ؼازتی هیكـؽ يیكـت .ظؼ پیهـیًۀ ؾبـاو ٢اؼقـی واژه و کـاؼبؽظ ایـى کلمـه
بههای ؾيعگی هاظی و هًٛىی آظهـی اقـت .بؽضـی اؾ هس٧٧ـاو
يهاوظهًعۀ تىخه به همۀ خً 

ٞؽبی ،تؽبیت ؼا به ظو ؼو یکؽظ تىيی٣ی و تدؽبی و آؼهايی و ٢لكـ٣ی ظقـتهبًـعی کـؽظهايـع.
ؼویکؽظ تىيی٣ی ظاللت بؽ واٛ٦یت هىخىظ ٚمل تؽبیت و تسلیل ًٚايؽ و تىيی ١آيها ظاؼظ.
ؼو یکؽظ آؼهايی بؽ آيچه بایع بانع تأکیع هیکًع .به ًٚىاو يمىيه گ٣تـه نـع کـه تؽبیـت ،اهـؽ
ْبیٛی ٚملی بؽ ؼوی ٢ؽظ یا گؽوهی اؾ ا٢ؽاظ اقت که اٚمال هینىظ یا ٚملی اقت که ا٢ـؽاظ
یپػیؽيع ٕگاقتىو هیاالؼه .ٔ47 :2462 ،اهـا نـهیع هٓهـؽی تؽبیـت ؼا
اؾ ایى ْؽی ٥آو ؼا ه 
هیظايع ٕهٓهؽی .ٔ24 :2477 ،ه٧ـام
پؽوؼل اقتٛعاظهای ظؼويی و به ٛ٢لیت ظؼآوؼظو آيها 
هٗٛن ؼهبؽی يیؿ تؽبیت ؼا به هًٛای ؼنع و يمى و زؽکت هؽ نی به قمت هع ٠و ٞایتی آو
هیظايع که آو نی کمال ضىظ ؼا باؾ هییابعٕ Cبیايا  .ٔ2472/6/12 ،به ایى تؽتیـ  ،ه٧ـام

هٗٛن ؼهبؽی ،هن هايًع نهیع هٓهؽی بؽ اقـاـ آهـىؾههـای اقـالهی تؽبیـت ؼا نـکى٢ایی
اقتٛعاظها ظؼ خهت تٛالی آو هیظايًع .بًابؽایى ،هـع٠هـای تؽبیتـی اؾ گكـتؽظگی ضايـی
بؽضىؼظاؼ هی نىظ که همه اقتٛعاظهای ايكاو اؾ خملـه ؼنـع و تٛـالی اضال٦ـی و هًٛـىی،
قیاقی و اختماٚی و ...ؼا ناهل هینىظ.
ٛ٢الیتهایی اقت که ياٖؽ بؽ ؼنع

هدمىٚـهای اؾ

پ) آهىصش سیاسی :آهىؾل قیاقی
هىَى٘های هطتل ١قیاقی ظؼ قٓرهای ظاضلی

و تٛالی يگؽل و ههاؼ های ٢ؽاگیؽاو ظؼ
ظايـمهـا و

و ضاؼخی اقت .بؽضی هس٧٧او آهىؾل قیاقی ؼا با ظو ه٣هىم پؽوؼل ُ٢ایل،
ههاؼ های هىؼظ يیاؾ و ههاؼکت قیاقی تٛؽی ١کؽظهايع و ظؼ ایى تٛؽی ١ههاؼکت قیاقی
يتیده پؽوؼل به نماؼ آهعه اقت ٕؼ.ک .هٛیى آباظی و قلٓايی .ٔ63 :2483 ،ظؼ تٛـاؼی١
آهىؾنی قیاقی ظو ؼویکؽظ ٦ابل اقتًباِ اقت .ؼویکؽظی که هع ٠آهـىؾل قیاقـی ؼا تًها
ؼقیعو به قىاظ قیاقی یا تٟییؽ يگؽل قیاقی هتًاق يٗام اؼؾلهای قیاقی وازع هـىؼظ
يٗؽ هیظايع .ؼویکؽظی که َـمى ایًکـه هـع ٠آهـىؾل ؼا اؼت٧ـای قـىاظ قیاقـی و يـىٚی
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خاهٛهپػیؽی قیاقی تل٧ی هیکًع ،هع ٠واالتؽی ؼا يیؿ ظيبال هـیکًـع و آو ؼنـع قیاقـی

اقت .ؼنع قیاقی ظؼ ایى ؼویکؽظ به هًٛای بؽضىؼظاؼی ناضىهایی هايًع آگاهی و ظايم
ؾهاونًاقی ،ظوقـتنًاقـی و ظنـمىنًاقـی،
قیاقی ،بیًم و ظؼک قیاقی ،هىٛ٦یت و 
تؽخیر هًاٚ ٙ٢مىهی بؽ هًا٢ ٙ٢ؽظی و زؿبی ،هكئىلیت پػیؽی قیاقی ،ههاؼکت قیاقـی و
اضال ٤یا ت٧ىای قیاقی اقت .ظؼ وا ٙ٦ظؼ ایى ؼویکـؽظ آهیطتگـی و قـاؾگاؼی بـیى قـىاظ و
آگاهی قیاقی ،بیًم و بًیؽ قیاقی و اضال ٤قیاقـی وخـىظ ظاؼظ کـه هًدـؽ بـه ؼنـع
قیاقی هینىظ.
ت) تشیبت سیاسـی :تؽبیـت قیاقـی بـه هًٛـای پـؽوؼل و نکى٢اقـاؾی اقـتٛعاظها و
خًبههای قیاقی ايكاو اقت که َمى ٢هن ؼوابّ ٦ـعؼ و
تىاياییهایی اقت که هؽبىِ به 

يٗامهای قیاقی ،آگاهايه و ٛ٢الٚ ،مل کًـع ٕ٢ؽاتـی .ٔ7 :2476 ،یـا بـه هًٛـای
پیچیعگی 
پؽوؼل ُ٢ایل ،ظايم و ههاؼ های هىؼظ يیاؾ بؽای ههاؼکت قیاقی و آهاظه کؽظو انطاو
بؽای تٛییى قؽيىنت قیاقی خاهٛه ضىظ اقت .با ایى زال ،ایى ه٣هىم با آهـىؾل قیاقـی
ت٣او  هایی ظاؼظ .ظؼ تؽبیت قیاقی بؽضال ٠تٛلین قیاقی که هٓٛى ٠بـه آگـاهی و ظايـم
قیاقی اقت ،ياٖؽ بؽ يگؽل ،گؽایم ،ههاؼ و الگىهای ؼ٢تاؼی هىؼظ يٗـؽ اقـت ٕؼ.ک.
قی .ٔ71 :2475 ،١نٛاؼی يژاظ ظؼ تس٧ی ٥ضىظ ،هت٣او با تٛؽی٢ ١ى ٤تؽبیت قیاقـی ؼا
٢ؽایًع ظؼويی کؽظو هًداؼها و اؼؾلهای يٗام قیاقی خاهٛه ظايكته که اؾ ایى ْؽی ،٥ا٢ـؽاظ
خاهٛه ،يگؽلها و ازكاقا ضىظ يكبت به يٗام قیاقی و ي٧هی که بایع ظؼ آو ای٣ا کًًـع،
یکًًع ٕؼ.ک .نٛاؼی يـژاظ .ٔ67 ::<A< ،هـع ٠و هًداؼهـای زـاکن ظؼ ٢ؽهًـ
کك ه 
اقالهی تؽبیت قیاقی ؼا با قایؽ تؽبیتهای قیاقی هتمایؿ هیکًع.
<.پیطیًه پژوهص

پژوهم های هتٛعظ و هطتل٣ی ظؼ ؾهیًه يیاؾقًدی تؽبیت و آهىؾل ايدام نعه اقت .ت٣او

ایى پژوهمها ،اٞل ظؼ ؼویکؽظ و ؼهیا٢تهای يٗؽی ،ؼول تس٧ی ،٥خاهٛه آهاؼی٦ ،لمؽو
هىَىٚی و هکايی و يتایح پژوهم اقت .بؽضی اؾ ایـى پـژوهمهـا ظؼ يیؽوهـای يٗـاهی و
هؽتبّ ايدام نعه اقت ،هايًع :پژوهمهایی کـه يـايٛی ٕ ٔ:<B9بـا ًٚـىاو Dتغییلش يظلام

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;=A

آهوصشث هذاشاو و گشهايذهاو اياظاهث بش اساط يیاصهای آهوصشث هباًث بلش شااتلاهث هلا و
ع لکشدهای گشاشلغلث Cايدـام ظاظ .پژوههـی هـن ظؼ ایـى ؾهیًـه ٚبـعالملکی و همکـاؼاو
ٕ< ٔ:<Bبا ًٚىاو Dيیاصسًجث و تعییى اولوالتهلای پلژوهش یغلا آهلوصع و عمیلذتث -
سیاسث دايشهاه اگتشی اهام علث Cايدام ظاظهايعD .يیاصسلًجث آهوصشلث پلااوساو ي تلاC
تبًعی
هسمع با٦ؽ زبی و همکاؼاو ٕ ٔ:<ABيیؿ تس٧ی ٥يیاؾقًدی تؽبیتی و آهىؾنی و اولى ی 
آو ظؼ بكیح ؼا بؽؼقی کؽظيع.
بؽضی اؾ پژوههگؽاو تالل کؽظيع تا بؽای يیاؾقًدی تٛلین و تؽبیت الگىیی اؼائه ظهًـع.
اؾ خمله آيها تس٧ی ٥یاؼهسمعیاو و همکاؼاو ٕ; ٔ:<Aاقت که ظؼ ه٧الهای با ًٚىاو Dبشسسث
الهوهای هًاسب يیاصسًجث Cبه آو تىخه کؽظيع .ؾيعی و همکاؼاو ٕ; ٔ:<Bيیؿ به يـىٚی ظؼ
ه٧اله  Dبشسسث يیاصهای آهوصشث کاسکًاو (کادس غیش دسهايث) دايشهاه علوم پضشلکث شلیشاصC
کىنیعه اقت تا الگىی آهىؾنی هًاقبی ؼا ْؽازی کًع.

جذول  .1هشوسی هختػش بش پیطیًۀ تحمیك

يىیكًعه
ٚبعالملکی
و همکاؼاو
ٕ<ٔ:<B

ًٚىاو

ؼول

يیاؾقــــــًدی و تٛیــــــیى
اولىیتهـای پـژوهم زیٓـه


ؼول کمی و

آهـىؾل و ٧ٚیـعتی -قیاقـی

کی٣ی

ظايهگاه ا٢كؽی اهام ٚلی

یا٢ته
اولىیــتهــای پــژوهم ٚباؼتًــع اؾ:

هسىؼهای تؽبیت و آهىؾل٢ ،ؽهًگـی
 تبلیٟاتی ،قیاقی.بــؽای يیاؾقــًدی يیاؾهــای قــاؾهايی
کاؼکًاو ،الگىهایی هًاقـ هكـتًع کـه
یهای ؾیؽ ؼا ظانـته بانـًع :ه٣هـىم
و یژگ 

یاؼهسمعیا
وو
همکاؼاو
ٕ;ٔ:<A

يیاؾ ؼا به ًٚىاو بؽظانت تؽکیبـی و يیـؿ بـه
بؽؼقــی الگىهــای هًاقــ
يیاؾقًدی

تىيی٣ی و

ًٚىاو ٢ايله بیى وَ ٙهىخىظ و هٓلىب

تسلیلی

بكًدع -هًاب ٙتٛییى يیاؾ ،کاؼکًاو ناٞل
ظؼ نبکه و آؼهـاوهـا و اهـعا ٠قیكـتن
بانــع -اؾ ابؿاؼهــایی يٗی ـؽ پؽقهــًاهه و
ههاهعه هكت٧ین اقت٣اظه نىظ.
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ؾيعی و
همکاؼاو
ٕ;ٔ:<B

بؽؼقــی يیاؾهــای آهىؾنــی
کاؼکًاو ٕکاظؼ ٞیـؽ ظؼهـايیٔ
ظايهگاه ٚلىم پؿنکی نیؽاؾ

يايٛی
ٕٔ:<B9

تٟییؽ يٗام آهىؾنی هـعیؽاو و
٢ؽهايعهاو ايتٗاهی بؽ اقـاـ
يیاؾهای آهىؾنی

زبی و
همکاؼاو
ٕٔ:<AB

يیاؾقًدی تؽبیتی و آهىؾنی و
تبًعی آو ظؼ بكیح
اولى ی 

ظؼ ایى پژوهم ت٣او هًٛاظاؼ آهـاؼی
بیى قٓر هىخـىظ و هٓلـىب ظايـم،
ههاؼ و يگؽل کاؼکًاو وخىظ ظانت
و نــکا ٠بــیى وَــٛیت هىخــىظ و
هٓلىب هلمىـ و ٦ابل تأهل بىظ و يیاؾ
تىيی٣ی و
به بؽگـؿاؼی ظوؼههـای آهىؾنـی کىتـاه
تسلیلی
هع و ایداظ تٟییؽا کی٣ـی و ٢ـؽاهن
قــاضت ٦ــعؼ خابــهخــایی يیــؽوی
ايكــايی اؾ ْؽیــ ٥ظوؼههــای آهىؾنــی
وخىظ ظانت.
بؽ اقاـ  >9يیاؾ آهىؾنـی بـه ظقـت
ؼول
ظوؼه آهىؾنـی تٛؽیـ ١نـعه
کتابطايهای و آهعه ;< 

اقت.
ظل٣ی
تههای هؽبىِ به يیاؾهـای
هنتؽیى یا ٢
ه 
تؽبیتـــی و آهىؾنـــی بكـــیح نـــاهل
ؼول تس٧ی٥
اٚت٧اظی٢ -ؽهًگی ،ظ٢ـاٚی -اهًیتـی،
تىيی٣ی تسلیلی
ؼوايهًاضتیٚ ،لمی ،بًیؽ قیاقی،
اختماٚی ،قاؾهايی و هعیؽیتی اقت.

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

خعول ٢ى ٤يهاو ظاظ که پژوهمهای يیاؾقًدی تٛلین و تؽبیـت بـه خًبـههـایی ٞیـؽ اؾ
آهىؾل و تؽبیت قیاقـی پؽظاضتـهايـع .ظؼ ایـى تس٧یـ ٥تـالل بـؽ ایـى اقـت تـا ايـىل و
ناضىهای يیاؾقًدیای که ظؼ بؽياههؼیؿی آهىؾل و تؽبیت قیاقی و ٧ٚیـعتی کاؼآهـع و

اثؽ گػاؼ هی بانع ،اقتطؽاج و تبییى نىظ .ظؼ ٚیى زال ایى تس٧ی ٥بًا يعاؼظ به همیى ه٧ـعاؼ
اکت٣ا کًع ،بلکه ؼاهکاؼهایی ؼا يیؿ بؽای ایى هىَى٘ به بسث گػانه بانًع.
= .چهاسچىب يظشی

ظؼ ضًىو يیاؾقًدی به هًٛای کلی ،الگىهای هتٛعظی ظؼ اظبیا ٚلمی اؼائه نع .بؽؼقی
اخمالی ایى الگىها اهکاو اقتطؽاج ايىل و ناضىهای هًاق يیاؾقًدی بـؽای هىَـى٘
هىؼظ يٗؽ تكهیل ضىاهع کؽظ .ههنتؽیى الگىهای هىيىٚ ٠باؼتًع اؾ:

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;=C

الگىی کالیى ٕ>@ ٔ :Bیکی اؾ ایى الگىها اقت .ظؼ ایى الگـى يیاؾقـًدی آهىؾنـی ظؼ
یک چاؼچىب ٦یاقی بؽؼقی نع .کالیى بؽای يیاؾقًدی قه هؽزله اقاقی ؼا پیهـًهاظ ظاظه
اقت .هؽزله اول ،نًاقایی هع ٠اقت .بؽای نًاقایی هـع٠هـا الؾم اقـت کمیتـهای اؾ
غیيٛ٣او و ياز يٗؽاو که ناهل ٢ؽاگیـؽاو ،قؽپؽقـتاو و هـعیؽاو ،کاؼنًاقـاو آهىؾنـی،

کاؼنًاقاو هستىا و قایؽ ياز يٗؽاو هینىظ ،تأقیف گؽظظ .ؼولنًاقایی يیؿ هتًـى٘ اؾ
خمله کاؼگؽوه ،ؼول ظل٣یْ ،ى٢او هٟؿی ظیعه نع .کمیته هىٖ ١اقـت همـه هـع٠هـا ؼا
اقتطؽاج کًع و به يىؼ گؿاؼههای ٦ابل ايعاؾهگیؽی پیهـًهاظ ظهـع ٕؼ.کٚ .بـاـ ؾاظگـاو،
 .ٔ A:-@B ::<A:هؽزله ظوم اضتًاو به هؽت کؽظو اهعا ٠بؽ زك اهمیت آيهـا ظاؼظ.
بؽای ایى هًٗىؼ الؾم اقت اؾ ههاؼکت همه ا٢ؽاظی که تست تأثیؽ يتـایح يیاؾقـًدی هكـتًع
اقت٣اظه نىظ .هؽزله قىم ههطى کؽظو اولىیتها بؽای اخؽا اقت .ؾهـايی کـه يیاؾهـا بـؽ
اقاـ اهمیت ههطى نـع ،هؽزلـه اولىیـتبًـعی آيهـا زـائؿ اهمیـت اقـت Eچـؽا کـه
اولىیتبًعی ،اهکاو ٚملی کؽظو يیاؾقـًدی ؼا ٢ـؽاهن هـیقـاؾظ .ظؼ الگـىی کالیـى بـؽای

اولىیتبًعی ناضىهایی غکؽ نعه اقت Eهًٛ٣ت زايل اؾ يیاؾهاْ ،ىل هعتی يیاؾ ،تٛعاظ

ا٢ؽاظ هتأثؽ اؾ يیاؾ ،تىا ٥٢الؾم ظؼ ضًىو اولىیت يیاؾها و ؾهاو هىؼظ يٗؽ بؽای ؼ ٙ٢هؽ يیـاؾ
اؾ خمله آيها اقت.
ایى الگى ظاؼای هٓلىبیتهایی اقت که یکی اؾ آيها اهکـاو پـػیؽ نـعو هـع٠هـای بـه
ظقت آهعه اقت .اؼؾل ظیگؽ ایى الگى خاهٛیت يكبی هؽازل يیاؾقًدی اقت Eبه گىيـهای
که اؾ آو هیتىاو بؽای تمام قٓىذ يیاؾقًدی تؽویدی اقت٣اظه کؽظ .ظؼ ٚیى زال ،اقت٣اظه اؾ
ایى الگى هكتلؿم تىخه به ویژگی های هطاْباو ،اهکايا و هًاب ٙهىخىظ و ؾهـاو هـىؼظ يیـاؾ
اقت.
الگىی  SWOTکه ضاقتگاه هعیؽیت و بؽياههؼیؿی اقتؽاتژیک ؼا ظاؼظ يیؿ بؽای يیاؾقًدی
١ٛهای قاؾهايی و ٢ؽيتهـا و تهعیـعهای
هٓؽذ کؽظهايع .ایى الگىی بؽؼقی ٦ى ها َ ،
هسیّ ضاؼخی اقت .هع ٠اؾ بـه کـاؼگیؽی ایـى الگـى ظؼ يیاؾقـًدی ،نًاقـایی يیاؾهـای
آهىؾل قاؾهايی اؾ ْؽی ٥ت٧اْٙگیؽی و تسلیل تهعیعها٢ ،ؽيتها١َٛ ،ها و ٦ـى هـای
هىخىظ ظؼ ٛ٢الیتهای کلیعی یک قاؾهاو اقت.
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Dالگىی ؼوهلؽ ٕ ٔ:BB9به خای يیاؾقًدی ٢ؽظ ٢ؽظ کاؼکًـاو يگـؽل کـالو بـه قـاؾهاو
ظانته و ظؼ ٚیى زال ،تالل ظاؼظ هكائل و پیچیعگیهای هىخىظ ظؼ ٚملکؽظ قاؾهايی ؼا يیـؿ
هعيٗؽ ٦ؽاؼ ظهع .ٔRummler,1990:15ٕ Cظؼ ایى الگى Dيیاؾقًدی هكتلؿم تدؿیه و تسلیل و
اهههای آهىؾنـی يیـؿ بـؽ
بؽؼقی ظؼ ؾهیًههایی همچىو قاؾهاو ،نٟل و نطى اقت و بؽي 
هبًای يتایح زايل اؾ آو ْؽازی هینىظ .ٔPeters,1997: 353ٕ Cهًٗىؼ اؾ تدؿیه و تسلیل
قاؾهاو ،يىٚی هٓالٛه کلی اؾ ي٧م آهىؾل َمى ضعهت بؽای بهبىظ قـاؾهايی اقـت .بـؽ
اقاـ تدؿیه و تسلیل ؾهیًههای هىيى ٠پؽقمهایی هايًـع آیـا قـاؾهاو آهـاظگی اخـؽای
بؽياهه های آهىؾل َمى ضعهت ؼا ظاؼظ یا ضیؽ؟ آیا بؽای اخؽای هى٧٢یت آهیؿ نـٟل ،نـؽذ

وٖای ١هىؼظ يٗؽ ظؼ یک آو َؽوؼی اقت؟ هٓؽذ هینىظ .ایى قإالها ؼا گؽوه يیاؾقـًدی
ههطى هی کًًع که بؽای اخؽای وٖای ١ضىظ به چه ظايم ،تىايم و يگؽنی يیاؾهًع اقـت
ٕ .ٔFord,1999:18ظؼ تدؿیه و تسلیل ٢ؽظ ،تىاياییهای کاؼآهىؾاو َمى ضعهت ههـطى و
اؼؾیابی هینىظ ٕ .ٔPeters,1997: 49ظؼ هدمى٘ الگىی ؼوهلؽ چهاؼ يى٘ تدؿیه و تسلیل ؼا
بؽای يیاؾقًدی آهىؾنی پیهًهاظ هیظهع .یکٔ تدؿیه و تسلیل ٚملکؽظ  -قاؾهاو و تسلیل
گؽوه کاؼی .ظؤ تدؿیه و تسلیل وٖی٣ه – ٢ؽایًع و تسلیل ٢ؽظ .قهٔ تدؿیه و تسلیل و بؽؼقی
نایكتگی – تسلیل ٢ؽظ .چهاؼٔ بؽؼقـی يیاؾهـای آهـىؾل َـمى ضـعهت – تسلیـل ٢ـؽظ
ٕ.ٔRummler,1990:16
الگىی آلیكىو ؼوقت يیؿ يیاؾقًدی آهىؾل َمى ضعهت ؼا بؽؼقی ٦ؽاؼ هیظاظ که ناهل
ظو ٛ٢الیت ههن اقت :یکٔ نًاقایی نکا ٠بیى آيچه ات٣ا ٤هیا٢تع و آيچه بایـع ات٣ـا ٤بی٣تـع
ٕتسلیل نکا .ٔ٠ظؤ نًاقایی ظالیل ایى ٢ايله و نکإ ٠تسلیل ظلیـلٔ ٕ٢تسـی واخاؼگـاه،
= .ٔ:9>-:9; ::<Aاو بؽای يیاؾقًدی آهىؾنی قه هؽزله بؽياههؼیؿی ،اخـؽا و بـه کـاؼگیؽی
هدمىٚهای اؾ ٛ٢الیتها ؼا پیهًهاظ ظاظه اقت .هؽزله بؽياههؼیؿی هكتلؿم ههاهعه هسیّ کـاؼ

و بؽؼقی آو اقت .ظؼ هؽزله اخؽا الؾم اقت تا گؽوه يیاؾقًدی ؼول هًاقبی ؼا بؽای گؽظآوؼی
ظاظهها ،نًاقایی ظالیل و ٚىاهل ازتمالی بؽوؾ هكئله اقت٣اظه کًع و پیهًهاظهایی ؼا بؽای زـل

هكئله اؼائه ظهع .بـؽای اخـؽای ٚملکـؽظ يیـاؾ بـه نًاقـایی هىايـ ،ٙاقـت٣اظه اؾ يٗؽضـىاهی اؾ
گؽوههای ویژه يٗیؽ کاؼکًاو ،هعیؽاو یا ههتؽیاو اقت ٕهماو.ٔ:9> -:9; ،


ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;>;

جذول  .2هشوسی بش الگىهای يیاصسًجی

هشاحل

يام الگى

 ههطى کؽظو اهعا٠الگىی کالیى

اولىیتبًعی اهعا٠

 ههطى کؽظو نکا ٠و ٢ايله بیى اهعا ٠و ٚملکؽظ واٛ٦ی -ههطى کؽظو اولىیتها بؽای اخؽا

الگىیSWOT

 ههطى کؽظو ٚىاهل بیؽويی ٕتهعیعها و ٢ؽيتهأ ههطى کؽظو ٚىاهل ظؼويی ٕي٧اِ ٦ى و َٔ١ٛ -ههطى کؽظو بؽويعاظهای ٚمعه ظؼ قاؾهاو و هسیّ آو

الگىی ؼوهلؽ

 ههطى کؽظو ٢ؽایًعها و گؽوههای کاؼی ههطى کؽظو ظايم ،ههاؼ ها و يگؽلهـای هىؼظيیـاؾ بـؽایايدام نٟل
بؽياههؼیؿی

-

الگىی ؼوقت

 اخؽا اقت٣اظ و به کاؼگیؽی(هًبغ :یافتههای پژوهص)

الگىهای ٢ى ٤اگؽچه به ٢ؽایًع يیاؾقًدی تىخه ظانته و با تىخه به نؽایّ هسیّ ٢ؽهًگی
خاهٛه ٞؽبی ْؽازی نعه اقت ،ظؼ ٚیى زال ایى اهکـاو وخـىظ ظاؼظ کـه ٢ـاؼ ٜاؾ هبـايی و
بًیاظهای ٢کؽی ظؼ ضًىو تؽبیت و آهىؾل ایى الگىها ،اؾ آيها به هثابه ؼول تىخـه کـؽظ.
اها اؾ آيدایی که ایى پژوهم به ظيبال اقـتطؽاج ايـىل و نـاضىهـای تؽبیـت و آهـىؾل
قیاقی و ٧ٚیعتی هبتًی بؽ ٢ؽهً خاهٛه اقالهی ایؽاو اقت ،هیتىاو اؾ زیـث ؼونـی بـه
ایى الگىها تىخه کؽظ و بؽ اقاـ ؼول اکتها٢ی الگىی هىؼظ يٗـؽ ؼا ظؼ چـاؼچىب ٢ؽهًـ
اقالهی اقتطؽاج يمىظ.
> .سوشضًاسی

بؽ اقاـ هع ٠تس٧ی ،٥ایى پژوهم اؾ آيدا که هدمىٚهای اؾ ايىل ،ناضى و ؼاهکاؼها ؼا
ظؼ ٚؽيهای ضاو اؼائه هیکًع ،پـژوهم کـاؼبؽظی هسكـىب هـینـىظ .ظؼ ایـى پـژوهم
يطكت بؽای تبییى هكئله و که ١نبکۀ هكائل بـا هكـئىالو تؽبیـت و آهـىؾل ٧ٚیـعتی -

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

<>;

قیاقی هًازبه ايدام نع .قپف ظؼ گام بٛعی هكالۀ پژوهم اؾ هًٗـؽ هٓالٛـا يٗـؽی،
کتابطايهای و اقـًاظ باالظقـتی هىَـى٘ ،هـىؼظ پـژوهم ٦ـؽاؼ گؽ٢ـت .بـا تىخـه بـه وخـىظ

ظیعگاههای ًٞی ظؼ ا٢ؽاظ ياز يٗؽ ظايهگاهی ،زىؾوی و قاؾهايی ظؼ ؾهیًه تٛلین و تؽبیت

ظؼ قاؾهاوها و يهاظهـای اي٧ـالب اقـالهی ،بطـم ههمـی اؾ ظاظههـای پـژوهم بـا ؼول
هًازبه با ضبؽگاو گؽظآوؼی نع .بؽای هًازبه تالل نع تا ضبؽگاو هًازبهنـىيعه نـاهل
ْی١های هطتل٣ی همچـىو اقـتاظاو ظايهـگاهی ،زـىؾوی ،هؽبیـاو پیهکكـى و خـىاو

اقت٣اظه نىظ .تدؿیه و تسلیل هتى هٓالٛا و هًازبههـای ايدـام نـعه ،بـا ؼول تسلیـل
هُــمىو ايدــام نــع .تسلیــل هُمىو ،ؼوني بؽای نًاضت ،تسلیــل و گؿاؼل الگىهای
ظاظههای
هىخىظ ظؼ ظاظههای کی٣ی هكتطؽج اؾ هتىو اقت .اؾ ْؽی ٥ایى ؼول ،اْالٚا و 
ًٞيقاؾی و تً٣یل ظاظه نع .ظؼ وا ٙ٦هُـمىو یـا هُـاهیى
پؽاﻛًعه و هتًى٘ به ظقت آهعه 
ّ
ٚابعیخ٣ٛـؽی و همکـاؼاو،

پؽقمهای تس٧ی ٥اقت ٕ

آنکاؼ قاؾ ،اْالٚا ههمي ظؼباؼه
 .ٔ224 :2485با تىخه به ا٦تُای پژوهم و ؼویکؽظ ايٓٛا ٠ؼونی ،ناضىهـا بـه هثابـه
هُمىوهای پایه تل٧ی نع .قپف هُاهیى پایه خمٙآوؼی نعه ظؼ ٦ال گؽوه ضبؽگی هـىؼظ

بسث و بؽؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢ت .ضؽوخی هُاهیى ظؼ ایى هؽزله هماو ايىل هكتًع که به ًٚىاو
هُاهیى قاؾهاوظهًعه ظؼ يٗؽ گؽ٢ته نع .ویژگی بهـؽهگیـؽی اؾ گـؽوه ضبؽگـی ظايهـگاهی و
قاؾهايی بؽای اقتًباِ ايىل،ایى اقت که َمى اٚتباؼبطهی به ٢ؽایًـع ظقـتیابی هُـاهیى
قاؾهاوظهًعه ،ؼاهکاؼهای يیاؾقًدی يیؿ اقتطؽاج هی گـؽظظ .بـا ایـى ويـ ،١یا٢تـههـای

پژوهم ابتعا ظؼ گؽوه ضبؽگی ظايهگاهی قپف ظؼ ٦ال گؽوه ضبؽگی قاؾهايی اٚتباؼبطهی
نع .بًابؽایى به يىؼ هطتًؽ گامهای ؼونی پژوهم به نؽذ ؾیؽ اقت:
 هًازبه با ؼظۀ کاؼبؽکتابطايهای و اقًاظ باالظقتی

 هٓالٛۀ هًابٙکتابطايهای و اقًاظ باالظقتیٔ

 اقتطؽاج هُاهیى پایه هٓالٛا يٗؽی ٕ هًازبه ضبؽگاو ظايهگاهی ،زىؾوی و قاؾهايیهًازبهها

 اقتطؽاج هُاهیى پایه -بسث و اٚتباؼبطهی هُاهیى پایه ظؼ گؽوه ضبؽگی ظايهگاهی و زىؾوی

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

=>;

ناضىها و ؼاهکاؼهای يیاؾقًدی

 تٛییى ايىل، بسث و اٚتباؼبطهی الگىی يهایی ظؼ گؽوه ضبؽگی قاؾهايی .5یافتههای پژوهصظؼ گام يطكت پژوهم با هؽوؼی بؽ هًاب ٙيٗؽی و اقـًاظ باالظقـتی بؽضـی اؾ هُـاهیى
هؽتبّ با يیاؾقًدی اقتطؽاج نع و ظؼ گام ظیگؽ پژوهم با هًازبه با ضبؽگاو ظوهـیى گـؽوه
اؾ هُاهیى اقتطؽاج گؽظیع .اؾ هدمى٘ ایى هُمىوها هُمىو پایه ،قـپف قـاؾهاوظهًـعه
اقتطؽاج نع =? .هُمىو پایه اؾ هًازبهها و اقًاظ باالظقتی اقتطؽاج گؽظیع.
جذول  .3هضاهیى استخشاج ضذه ػًػش يیاصسًجی

سدیف

2
1
4

هضمىو

خؿ خعایی ياپػیؽ بؽياههؼیؿی آهىؾنی

:

هًبغ

م ـ1

ايدــام يیاؾقــًدی ٦بــل اؾ تٛیــیى اهــعا ٠م ـ  ،4م ـ  ،11م ـ  ،21م ـ  ،22م ـ  ،26م ـ ،27
بؽياهه ظؼقی

ايدـام يیاؾقـًدی ٦بـل اؾ تٛیـیى هستــىای
بؽياهه ظؼقی

م ـ  ،15م ـ  ،1م ـ 6
م ـ  ،15م ـ  ،24م ـ 27

3

يیاؾقًدی ظؼ قٓىذ هطتل١

م ـ  ،15م ـ 26

2

تىخه به اقًاظباالظقتی

م ـ  ،25م ـ  ،23م ـ  ،27م ـ  ،7م ـ  ،4م ـ 12

7

تىخه به ؼقالت قاؾهاو

م ـ  ،15م ـ 25

6

اقتمؽاؼ يیاؾقًدی

م ـ  ،23م ـ  ،27م ـ  ،26م ـ 11

7

ٚلمی بىظو يیاؾقًدی

م ـ  ،22م ـ  ،23م ـ 24

8

اخؽای تطًًی

م ـ 25

25

خاهٛیت يیاؾقًدی

م ـ  ،23م ـ  ،15م ـ  ،2م ـ  ،26م ـ 11

22

آقی نًاقی هطاْباو

م ـ  ،1م ـ  ،15م ـ 27

21

اٚتباؼ ابؿاؼ يیاؾقًدی

م ـ  ،23م ـ 27

24

تًاق با نؽایّ قاؾهاو

م ـ 27

23

هًاب ٙهتٛعظ يیاؾقًدی

م ـ  ،21م ـ  ،12م ـ 27

22

واٙ٦بیًی


م ـ 12

27

کی٣یتهسىؼی


م ـ 27

 .:هًٗىؼ اؾ ٚالهت اضتًاؼی ٕمٔ هًازبه اقت و نماؼه به هًٛای یکی اؾ ضبؽگاو هىؼظ هًازبه اقت.
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>>;

26

تٛییى هٛیاؼهای َؽوؼی پػیؽل ٢ؽاگیؽاو

27

نًاقایی ي٧اِ آقی پػیؽ ٢ؽهًگی

28

نًاقایی ٖؽ٢یتها

15

قًدم هكتمؽ يیاؾهای آهىؾنی

12
11
14
13
>;
?;
@;
;A

قــًدم هكــتمؽ يٗــام خــاه ٙآهــىؾل و
تؽبیت
تىخه به تأهیى يیاؾهای تؽبیت و آهىؾل
تٛییى يیاؾهای کلی تؽبیتـی و آهىؾنـی بـه
ت٣کیک زىؾههای هأهىؼیتی قپاه
تٛییى يیاؾهای کلی تؽبیتـی و آهىؾنـی بـه
ت٣کیک ه٧اْ ٙتسًیلی کاؼکًاو قپاه
تٛییى يیاؾها ظؼ قه زیٓه نًاضتیٚ ،اْ٣ی
و ؼوايی -زؽکتی

يٗام خاه ٙتؽبیت و آهـىؾل يیؽوهـای هكـلر:
بًع  22ؼاهبؽظهای آهىؾنی و تؽبیتی.
ظکتؽیى آهىؾنی و تؽبیتـی قـپاه :2477 ،ايـل
قىم.
ظکتؽیى آهىؾنی و تؽبیتـی قـپاه :2477 ،ايـل
يهن.
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.27 :2482 ،
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.61 :2482 ،
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.64 :2482 ،
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.221 :2482 ،
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.221 :2482 ،
يٗام خاه ٙآهىؾل و تؽبیت قپاه.::; ::<B> ،

نًاقایی يیاؾهای خعیع و تهعیعا ٢کؽی يٗام تؽبیت و آهىؾل ٧ٚیعتی قیاقی يمایًعگی
و اٚت٧اظی

ولی ٧٢یه.:@ :

يیاؾقًدی آهىؾنی و تؽبیتی بایع بؽاقـاـ يٗام تؽبیت و آهىؾل ٧ٚیعتی قیاقی يمایًعگی
ايىل زاکن بؽ يیاؾقًدی اخؽا نىظ.
هًاب ٙگؽظآوؼی اْالٚا هؽتبّ با يیاؾقـًدی،
ظکتــؽیى ،چهــن ايــعاؾ ،اهــعا ،٠وٖــای،١
هأهىؼیتها و نؽذ ههاٞل قاؾهاو اقت.


ولی ٧٢یه ظؼ قپاه.B :
يٗام تؽبیت و آهىؾل ٧ٚیعتی قیاقی يمایًعگی
ولی ٧٢یه ظؼ قپاه.B :

هًاب ٙيیاؾقًدی ؼوزايیاو ،هبلٟاو ،هؽبیاو
آهىؾنی٢ ،ؽهايـعهاو آهىؾنـی ،هـعیؽاو و
;B

کاؼنًاقـــاو آهـــىؾل و تؽبیـــت قـــپاه،
٢ؽهايــعهاو و هكــئىالو ٚــالی ؼتبــه قــپاه،

يٗام تؽبیت و آهىؾل ٧ٚیعتی قیاقی يمایًعگی
ولی ٧٢یه ظؼ قپاه.B :

اقتاظاو هتطًى و ٢ؽاگیؽاو.
<9
<:

خاه ٙيگؽی
چًعقازتی

هلکی;@ ::<A? ،
هلکی;A ::<A? ،

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;<
<<
=<
><
?<
@<
<A
<B
=9
=:
;=
<=
==
>=
?=

هىٛ٦یت ٢ؽاگیؽ
تىخه به ايىا٘ يیاؾها
تٛییى نؽایّ هٓلىب
هٓاب٧ت با ابٛاظ ؼوزی و خكمی ٢ؽاگیؽاو
تىخه به يیاؾهای ٢ؽاگیؽ قاؾهاو و خاهٛه
تىخه به هىٛ٦یتهای هت٣او ٢ؽاگیؽ
اولىیتبًعی

تؽقین وَ ٙهٓلىب
هًازبه با ا٢ؽاظ کلیعی هٓلٙ
هًازبه گؽوهی
هًازبه خمٛی
هًازبه هكت٧ین
کًتؽل آهاؼی و ناضىبًعی
هؽوؼ هتىو اْالٚا ٚلمی
نؽکت ظؼ ظوؼههای آهىؾنی

?>;

هلکی;A ::<A? ،
هلکی<9 ::<A? ،
هلکی<;: :<A? ،
هلکی<; ::<A? ،
باؾؼگاو:>: ::<@= ،
باؾؼگاو:>: ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>; ::<@= ،
باؾؼگاو:>< ::<@= ،
باؾؼگاو:>< ::<@= ،

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

با تىخه به هُاهیى پایه و هُاهیى قاؾهاوظهًعه که ظؼ خـعول ؾیـؽ آهـعه اقـت ،نـم
هُمىو ٢ؽاگیؽ اقتطؽاج نع که ظؼ ایى پژوهم به ًٚىاو ايىل يیاؾقًدی تؽبیت و آهـىؾل
قیاقی اؾ آو یاظ هینىظ .اقتمؽاؼ ،نمىل ،خاهٛیت ،هماهًگی ،ههـاؼکت و اٚتبـاؼ نـم
ايل هىيى ٠اقت که ظؼ نکل غیل تؽقین نعه اقت.

يمىداس  .1اغىل هذل يیاصسًجی تشبیت و آهىصش سیاسی
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

@>;

 .1-4اغل استمشاس

ايل اقتمؽاؼ ظؼ الگىی يیاؾقًدی به هًٛای اخؽای هـعاوم يیاؾقـًدی ظؼ ظوؼههـای ؾهـايی
هًٓ٧ی و ه٧ٛىل اقت .به ایى هًٛا که با تىخه به تسىال هسیٓـی ،اختمـاٚی ،قـاؾهايی و
٢ؽظی ،همىاؼه يیاؾقًدی بؽای ظؼیا٢ت اْالٚا خعیع و به ؼوؾ اخؽا نىظ .بـؽ ایـى اقـاـ
بایكتی بـه يـىؼ هكـتمؽ يیاؾهـای قیاقـی کاؼکًـاو ؼا نًاقـایی کـؽظ .ايـل اقـتمؽاؼ،
ناضىها و ؼاهکاؼهای آو ظؼ خعول غیل ظؼج نعه اقت.


جذول  .4اغل استمشاس و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

سدیف

اغل

ساهکاس و ضیىۀ اخشایی

ضاخع

ؼٚایت تؽتی ٛ٢الیتهای يیاؾقًدی و تىالی ؾهايی ظؼ
2

پیىقتگی يیاؾقًدیها

1

پایم ظوؼهای

آو
بهؽهبؽظاؼی اؾ يتـایح يیاؾقـًدی پیهـیى ظؼ يیاؾقـًدی

بٛعی

اؼتباِ هعاوم
ٕهیاو هاظیاو قیاقی،
4

اقتمؽاؼ

هؽبیاو ٧ٚیعتی-
قیاقی ،تًمینگیؽاو،
تًمینقاؾاو و هؽاکؿ

آهىؾنیٔ

تًٗین ت٧ىین يیاؾقًدی
اخؽای يیاؾقًدی ظؼ ظوؼههای ؾهايی هٛیى
بؽگؿاؼی هكتمؽ همایمهـا ،يهكـتهـا و قـمیًاؼهای
قیاقی
نبکهقاؾی بیى تًمینگیؽاو ،هدؽیاو ،هؽبیاو ٧ٚیعتی

قیاقی ،هاظیاو قیاقی و هؽاکؿ آهىؾنی
به انتؽاکگػاؼی يتایح يیاؾقًدیها اؾ ْؽی٦ ٥ال های
اثؽبطم ٕيهؽیا  ،بىلتىهاُ٢ ،ای هداؾی ایمـىٔ ظؼ
بیى هكئىالو ،کاؼنًاقاو ،هؽبیاو و هاظیاو قیاقی
بؽ٦ؽاؼی اؼتباِ با هؽاکؿ ٚلمی و پژوههی هٛتبؽ
ظٚى اؾ هتطًًـاو ،کاؼنًاقـاو و هاظیـاو قیاقـی

3

ؼوؾآهعی و يى نىيعگی

ؼوؾآهع به هًٗىؼ يىآوؼی ظؼ ٢ؽایًع يیاؾقًدی
بؽگؿاؼی يهكتها ،همایمها و قمیًاؼهای قیاقی
تهىی ٥يىآوؼاو ٚؽيۀ يیاؾقًدی

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;>A

 .2-4اغل ضمىل

ايل نمىل ظؼ ًًٚؽ يیاؾقًدی به هًٛای تىخه به يیاؾهای ْی١های هطتل٢ ١ؽاگیؽاو اٚن
اؾ کاؼکًاو قتاظی و ي٣ی ،ؼقـتههـای هطتلـ ١نـٟلی و يیـؿ نـؽایّ قـًی ،تطًًـی و
تسًیلی ٢ؽاگیؽاو ،همچًیى تىخه به يیاؾهای ٢ؽظی ،قاؾهايی و اختمـاٚی اقـت .اؾ ایـىؼو
بایع به يیاؾهای قیاقی همه ْی١ها تىخه کؽظ .ایى ايل ،نـاضىهـا و ؼاهکاؼهـای آو ظؼ
خعول غیل ظؼج نعه اقت.

جذول  .5اغل ضمىل و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

ؼظی١

ايل

ؼاهکاؼ و نیىۀ اخؽایی

ناضى

 ْؽازی ابؿاؼهای خمٙآوؼی اْالٚـاتىخه به ْی٢ ١ؽاگیؽاو
2

ٕقتاظی ،ي٣ی ،ؼقتهای ،گؽوههـای ٕنٟلی ،قًی ،تطًى و ٔ...
نمىل

1

بــؽ اقــاـ همــه ْیــ١هــای ٢ؽاگیــؽاو

قًی ،تطًًی ،تسًیال ؤ...

يمىيهگیؽی اؾ همه ْی١های ٢ؽاگیـؽاو
 ٕنٟلی ،قًی ،تطًىٔ

تىخه به يیاؾهـای ٢ؽاگیـؽ ،قـاؾهاو و
خاهٛه

خمٙآوؼی اْالٚا هؽبىِ به ٢ؽاگیؽاو
 خمٙآوؼی اْالٚا هؽبىِ به قاؾهاو
 خمٙآوؼی اْالٚا هؽبىِ به خاهٛه
 -

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .3-4اغل جاهؼیت

ايل خاهٛیت ظؼ ًًٚؽ يیاؾقًدی به هًٛای تىخه به زیٓههای نًاضتیٚ ،اْ٣ی ،ؼ٢تاؼی و
هىٛ٦یتهای هت٣او ٢ؽاگیؽ و يیؿ تىخه به خایگاه قاؾهايی آيها ،همچًیى تىخه به تهعیعها و

ً
آقی های ٢ؽظی و قاؾهايی اقت .ظؼ يیاؾقًدی ،يؽ٢ا يبایع به خًبـههـای نـًاضتی تىخـه
کؽظ ،بلکه بایع به خًبههـای ؼ٢تـاؼی و ٚـاْ٣ی هـن تىخـه کـؽظٚ .ـالوه بـؽ آو بایكـتی بـه
هىٛ٦یتهـای هت٣ـاو  ،خایگـاه قـاؾهايی و تهعیـعهای قیاقـی تىخـه کـؽظ .ایـى ايـل،

ناضىها و ؼاهکاؼهای آو ظؼ خعول غیل ظؼج نعه اقت.


پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;>B
جذول  .6اغل جاهؼیت و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

ؼظی١

ايل

ناضى

تىخه به تماهی يیاؾهـای ٢ـؽظی ،خمــٙآوؼی اْالٚــا يیاؾهــای ٢ــؽظی،

2

اختماٚی و قاؾهايی

اختماٚی و قاؾهايی

خمــٙآوؼی اْالٚــا ظؼ زــىؾههــای

تىخه بـه زیٓـههـای نـًاضتی،

1
4

ؼاهکاؼ و نیىۀ اخؽایی

خاهٛیت

3

ٚاْ٣ی ،ؼ٢تاؼی

نًاضتیٚ ،اْ٣ی و ؼ٢تاؼی

تىخه به هىٛ٦یتهـای هت٣ـاو

خمـــٙآوؼی اْالٚـــا بـــؽ اقـــاـ


٢ؽاگیؽ

هىٛ٦یـــتهـــای نـــٟلی ،خٟؽا٢یـــایی،

تىخه به خایگاه قاؾهايی

ضايىاظگی و اختماٚی ٢ؽاگیؽاو

خمٙآوؼی اْالٚا بؽ اقاـ گؿاؼلها

تىخه به تهعیعها و آقـی هـای

2

٢ؽظی ،اختماٚی و قاؾهايی

و اقًاظ هیعايی و قاؾهايی

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .4-4اغل هماهًگی

ايل هماهًگی ظؼ ًًٚؽ يیاؾقًدی بـه هًٛـای تىخـه بـه هبـايی تؽبیـت و آهـىؾل ،اقـًاظ
باالظقــتی٦ ،ــىايیى و ه٧ــؽؼا  ،واٛ٦یــت ،ؾهــاو ،هکــاو و خٟؽا٢یــا٢ ،ؽهً ـ اختمــاٚی،
هأهىؼیتها و ؼویکؽظهای قاؾهاو ،يیاؾهای ٢ؽاگیؽاوٚ ،ىاهل اخؽایی ،اهکايا و ه٧ـعوؼا

اقت .بؽ ایى اقاـ ظؼ يیاؾقًدی قیاقی بایكتی به هماهًگی آو به ناضىهای غیل تىخه
کؽظ .ایى ايل ،ناضىها و ؼاهکاؼهای آو ظؼ خعول غیل ظؼج نعه اقت.
جذول  .7اغل هماهًگی و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

ضاخع

ساهکاس و ضیىۀ اخشایی

سدیف

اغل

2

با هبايی تؽبیت و آهىؾل

ْؽازی ابؿاؼ خمٙآوؼی اْالٚا بـا هسىؼیـت
یتهسىؼ
هبايی بؽياهۀ ظؼقی تؽب 

1
4
3
2
7
6

اقًاظ باالظقتی
٦ىايیى و ه٧ؽؼا
واٛ٦یت
ؾهاو
هکاو و خٟؽا٢یا
٢ؽهً اختماٚی

هماهًگی

اقتطؽاج هسىؼهای کلـی يیاؾقـًدی ظؼ اقـًاظ
باالظقتی٦ ،ىايیى و ه٧ؽؼا و کاؼبكت آوها ظؼ
خمٙآوؼی اْالٚا

ْؽازی ابؿاؼ خمـٙآوؼی اْالٚـا بـؽ اقـاـ
ا٦تُائا ؾهايی ،هکايی ،اختماٚی ،قـاؾهايی،
٢ؽظی ،اخؽایی و اهکايا

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;>C

هأهىؼیتها و ؼویکؽظهای

قاؾهاو
يیاؾهای ٢ؽاگیؽاو
ٚىاهل اخؽایی
اهکايا و ه٧عوؼا

7
8
25
22

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .5-4اغل هطاسکت

ايل ههاؼکت ظؼ ًًٚؽ يیاؾقًدی بـه هًٛـای ههـاؼکت ظاظو و بـه کـاؼ گـؽ٢تى ٢ؽاگیـؽاو،
اقتاظاو ،هؽبیاو و هاظیاو قیاقی٢ ،ؽهايعهاو ،هـعیؽاو و کاؼنًاقـاو و هتطًًـاو ظؼ اهـؽ
ْؽازی و اخؽای ٢ؽایًع يیاؾقًدی اقت .ایى ايل ،ناضىها و ؼاهکاؼهـای آو ظؼ خـعول
غیل ظؼج نعه اقت.

جذول  .8اغل هطاسکت و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

سدیف

اغل

2

٢ؽاگیؽاو

اقــت٣اظه اؾ ا ٢ـؽاظ ظؼ قــاضت اب ـؿاؼ قــًدم و

اقتاظاو ،هؽبیاو و هاظیاو

1
4

ضاخع

ساهکاس و ضیىۀ اخشایی

قیاقی
ههاؼکت

تىؾی ٙو گؽظآوؼی آو
آهىؾل ههاؼ هكئلهیابی به ا٢ؽاظ

٢ؽهايعهاو ،هعیؽاو و کاؼنًاقاو خل يٗؽ ا٢ؽاظ بؽای اخؽای يیاؾقًدی
خػب و بهکاؼگیؽی هتطًًاو ظؼ ْؽازی ابؿاؼ

3

هتطًًاو

قًدم ،تىؾی ٙو گؽظآوؼی و تسلیل اْالٚا
باؾآهىؾی هدؽیاو بؽای اخؽای ٢ؽایًع يیاؾقًدی

(هًبغ :یافتههای پژوهص)

 .6-4اغل اػتباس

ايل اٚتباؼ ظؼ ًًٚؽ يیاؾقًدی به هًٛای به کاؼگیؽی و اقت٣اظه اؾ هًـاب ٙهتًـى٘ اْالٚـاتی،
بؽضىؼظاؼی اؾ ؼول ٚلمی ٦ابل ٦بىل ،اخؽا و تسلیل آو به واقٓه هتطًًاو اهؽ و ؼوایـی و
پایایی آو اقت .ایى ايل ،ناضىها و ؼاهکاؼهای آو ظؼ خعول غیل ظؼج نعه اقت.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;?:
جذول  .9اغل اػتباس و ضاخعهای آو دس ػًػش يیاصسًجی

سدیف

اغل

ساهکاس و ضیىۀ اخشایی

ضاخع

خمٙآوؼی اْالٚا اؾ ؼوزايیـاو ،هبلٟـاو ،هكـئىالو يمایًـعگی،

تًى٘ هًابٙ

2

اْالٚاتی

اقتاظاو و هؽبیاو آهىؾنی ،هاظیاو قیاقی ،هكـئىالو و کاؼنًاقـاو
قیاقــی٢ ،ؽهايــعهاو ،هــعیؽاو و کاؼنًاقــاو آهــىؾل و تؽبیــت،
هتطًًاو و ٢ؽاگیؽاو
خمٙآوؼی اْالٚا اؾ اقًاظ و گؿاؼلهای قاؾهايی


ايالت هًابٙ

1

اْالٚاتی

خمٙآوؼی اْالٚا اؾ هًابٛی که ايالت آو به اثبا ؼقیعه بانع.

تٛییى هسىؼهای کلی يیاؾقًدی
هؽوؼ هتىو اْالٚا ٚلمی
ايتطاب يى٘ ؼول خمٙآوؼی اْالٚا

4

اٚتباؼ

ؼونمًع بىظو

ايتطاب خاهٛه و يمىيه هٛؽ٠
ْؽازی ابؿاؼ
خمٙآوؼی اْالٚا

تدؿیه و تسلیل
تدؿیه و تسلیل تىقّ هتطًًاو

3

اخؽا و تسلیل

تسلیل کمی و کی٣ی

تطًًی

اولىیتبًعی يیاؾها

گؿاؼلظهی

2

ؼوایی

7

پایایی

ْؽازی ابؿاؼ ؼوا
قًدم ؼوایی ابؿاؼ
ْؽازی ابؿاؼ پایا
قًدم پایایی ابؿاؼ
(هًبغ :یافتههای پژوهص)

يتیجهگیشی


بؽای تس ٥٧و ؼقیعو به اهعا ٠تؽبیت و آهىؾل قیاقی يیاؾقـًدی اهـؽی اختًـاب ياپـػیؽ
اقت .بؽ اقاـ یا٢تههای تس٧ی ٥بؽای ايدام يیاؾقـًدی ظؼ تؽبیـت و آهـىؾل قیاقـی الؾم

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

;?;

اقت اؾ ايىل نمگايـۀ يیاؾقـًدی کـه نـاهل اقـتمؽاؼ ،نـمىل ،خاهٛیـت ،همـاهًگی،
ههاؼکت و اٚتباؼ هینىظ پیؽوی کؽظ .يتایح به ظقت آهعه ظؼ ایـى پـژوهم هـیتىايـع بـؽای
يیاؾقًدی آهىؾل و تؽبیت ظؼ قازت قیاقی و ظؼ ٦ال بؽياهۀ ظؼقی هىؼظ تىخه ٦ؽاؼ گیؽظ.
بؽای ایًکه تؽبیت و آهىؾل قیاقی قیؽ اؼت٧ایی ظانته بانع و هتًاق به ا٦تُـائا ؾهـايی
هتکاهل نىظ ،هكتلؿم ايل اقتمؽاؼ اقت .ايل اقتمؽاؼ ؼا بایـع اؾ ْؽیـ ٥يیاؾقـًدیهـای
ظوؼهای هع٢مًع ،اؼتباِ هـعاوم بـیى ًٚايـؽ تؽبیـت و آهـىؾل
پیىقته و هتًاوب ،پایمهای 
تًمینقاؾاو و هؽاکـؿ

تًمینگیؽاو،

قیاقی ،یًٛی هاظیاو قیاقی ،هؽبیاو ٧ٚیعتی قیاقی،
آهىؾنی و تىخه به ؼوؾآهع يگهعانتى همه ٚىاهل هؽبىِ به تؽبیت و آهىؾل قیاقی هس٥٧
و ٚملیاتی کؽظ.
الؾهه الگىی هًاق بؽای يیاؾقًدی تؽبیت و آهىؾل قیاقی ،نمىلگؽایـی اقـت .ظؼ
گؽوههای قـًی،
ؼقتهای ،
های ٢ؽاگیؽاو اٚن اؾ قتاظی ،ي٣ی ،
ایى ضًىو بایع همه ْی ١
تطًًی ،تسًیال و ...هىؼظ تىخه ٦ؽاؼ گیؽظ و هبتًی بؽ يیاؾهای ٢ؽاگیؽ ،قاؾهاو و خاهٛه
بانع.
بؽ اقاـ یا٢تههای تس٧ی ،٥الگىی هٓلىب يیاؾقـًدی تؽبیـت و آهـىؾل قیاقـی بایـع
خاه ٙبانع ،ظؼ ٞیؽ ایى يىؼ هع٠های تؽبیتی و آهىؾنی هس ٥٧يطىاهع نع .اؾ ایـىؼو،
بایع تمام يیاؾهای ٢ؽظی ،اختماٚی و قاؾهايی هالک ٚمل بانع و همه زیٓههای نـًاضتی،
ٚاْ٣ی ،ؼ٢تاؼی ٢ؽاگیؽاو ؼا ظؼ بؽگیؽظ .ظؼ ٚیى زال بایع به هىٛ٦یـتهـای هت٣ـاو ٢ؽاگیـؽ و
خایگاه قاؾهايی تىخه کؽظ .يکته ههن ظیگؽ خاهٛیت ایـى اقـت کـه الگـىی هٓلـىب بایـع
تهعیعها و آقی ها و ٢ؽيتها و ْ٦ى های ٢ؽظی ،اختماٚی و قاؾهايی ؼا ظؼ يٗؽ بگیؽظ.
اگؽ ظؼ الگىی هٓلىب تؽبیت و آهىؾل قیاقی ايل هماهًگی زاکن يبانع ،ايكـدام و
ٞایتمًعی ضىظ ؼا اؾ ظقت هیظهع .بؽای ایًکه ايل هماهًگی ههطى نىظ ،الؾم اقت به
هبايی تؽبیت و آهىؾل ،اقًاظ باالظقتی٦ ،ىايیى و ه٧ؽؼا  ،واٛ٦یـتهـای هسیٓـی ،ؾهـاو،
هکاو و خٟؽا٢یا٢ ،ؽهً اختماٚی و قاؾهايی ،هأهىؼیتها و ؼویکؽظهای قاؾهاو ،يیاؾهـای
٢ؽاگیؽاوٚ ،ىاهل اخؽایی و ههنتؽ ایًکه اهکايا و ه٧عوؼا هع يٗؽ ٦ؽاؼگیؽظ.
اخؽای هؽ الگى و ْؽزی بعوو تىخه به غیيٛ٣او هى٧٢یت آهیؿ يطىاهـع بـىظ .لـػا ايـل
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ههاؼکت ظؼ الگىی هٓلىب تؽبیت و آهىؾل قیاقی با اهمیـت اقـت .ظؼ ایـى ؼاقـتا يیـاؾ
اقت که ٚىاهل هطتل ١ظؼگیؽ ظؼ آهىؾل و تؽبیت اٚن اؾ ٢ؽاگیؽاو ،اقتاظاو ،هؽبیاو و هاظیاو
قیاقی٢ ،ؽهايعهاو ،هعیؽاو و کاؼنًاقاو و هتطًًاو ههاؼکت ظانته بانًع.
هٛتبؽ بىظو يیاؾقًدی بؽای تؽبیت و آهىؾل قیاقی َمايتبطم تس ٥٧اهعا ٠تؽبیت
و آهىؾل اقت .بًابؽایى ،اٚتباؼ با ناضىهایی هايًع تًى٘ هًاب ٙاْالٚاتی ،ايـالت هًـابٙ
اْالٚاتی ،ؼونمًع بىظو ،اخؽا و تسلیل تطًًی ،ؼوایی و پایایی ظقت یا٢تًی اقت .بؽای
ظقتیابی به ناضىهای هىؼظ اناؼه ظؼ هؽ یک اؾ ايىل نمگايه ،ؼاهکاؼهای هتًىٚی اؼائـه
نعه اقت .ایى ؼاهکاؼها تا زعوظی يیاؾقًدی ظؼ ایـى پـژوهم ؼا اؾ لسـأ يٗـؽی يـؽ٠
ضاؼج هیکًع و به آيها ٦ابلیت ٚمل هیظهع.
کتابًاهه
قشآن کشیم.
وجح بالغه .
اتکیًعىو ،زو اظمیت .)1391( ،صمیى سوبوؾىاعی بتکیىغون و یلگاسد ،تسخمه زعى زفیؼ ی و
هسعى ازخمًد ،تهساو ،ازخمًد.
اظمیت ،فیلی ( .)1385فلغف آموصػ و پشوسػ ،تسخمه ظؼید بهؽ ی ،ؼسکت به يؽس (آظ او لدض).
بوالویت اق پهو ؾی مغئل یابی پهو ؾری و

اهیى السػایا ،م Fػىازی ،ع Fزعى شاده ،ا (.)1389
بوالویتبىذق عشذ اق تسقیقاتی ویهه مذیشبن و کاسؽىاعان وبزذ اق پهو ؾی ،تهساو ،آییو.

بًازی ،ػلی همت ( .)1383وگشؽی بش تعام فق و تشبیت ،لن ،هؤظعه آهىشؼی و پووهؽی اه ام
خمیًی.
زب ی ،هسم د ب الس و همک ازاو (E .);=BCيیاشظ ًدی تسبی ی و آهىشؼ ی و اولىی تبً دی آو دز
بعیح ،Dففلًاهه سوبوؾىاعی يظاهی ،ظال اول ،ؼمازه < ،تابع او،ـؿ;>.?:-
خاهًهای ،ظید ػلی ( .)1377زذی والیت امدموع س ىمود اق مقا معظم س غرشق  ،ته ساو،

اي ؽازات ظاشهاو تبلیغات اظالهی.
شيدی ،بهمى و زوذ الله هىظىی يواد و ػلی هسم د ازم دی لساچ ه و هسم د خم الصاده (.)1392
Eبسزظی يیاشه ای آهىشؼ ی کازکً او دايؽ گاه ػل ىم پصؼ کی ؼ یساش دز زاظ ای ازائ ه الگ ىی
هًاظب آهىشؼی و بهعاشی هًابغ ايعايی .Dمدل دبوؾگاه علو پضؽکی تشبت زیذسیر  .ظ ال

ؼاخؿها و زاهکازهای يیاشظًدی دز فسایًد تسبیت و آهىشغ ظیاظی

اـىل،

=?;

اول ،ؼمازه  ،2تابع او ،ؾ. 76 - 71
ظیف ،ػلی اکبس ( .)1381سوبوؾىاعی پشوسؽی ،تجشبن ،آگاه.
ؼسیؼ مدازی ،ػلی ( .)1376خامعۀ تعلیم و تشبیت ،تهساو ،اهیسکبیس.
ؼؼازی يواد ،ػلی اکبس (= .);=Bفلغف آموصػ و پشوسػ ،تهساو ،اهیسکبیس.
( .)1364بدبیات کودکان ،تهساو ،زؼد.
وباوبایی هصدآبادی ،ظید هسعى (E .)1395واکاوی يیاشهای آهىشؼی با زویکسد تدصی ه و تسلی ل
ؼغل (هىالؼه هىزدی :کازؼًاظاو هالی و ال فاد ؼهسی ؼهسدازی تهساو ،Dفصلىام بقتصراد
و مذیشیت ،ظال چهازم ،ؼمازه  ،15تابع او،ـؿ. 146-127
وباوبایی ،هسمد زعیى ( .)1364تفغیش بالمیضبن ،لن ،دف س اي ؽازات اظالهی خاهؼه هدزظ یى
زىشه ػلمیه لن.
شاده (.)1391
ػابدیخؼفسی،زعى و هسمدظؼید تع لیمی وابىالسع ى فمیه ی و هسم د ؼ یخ 

 Eتسلیل هممىو و ؼبکه هماهیى :زوؼ ی ظ اده و کازآه د ب سای تبی یى الگىه ای هىخ ىد دز
دادههای کیف ی ،Dدوفف لًاهه ،بوذیؾر مرذیشیت سب غرشدق ،ظ ال پ ًدن ،ؼ مازه  ،2پ اییص و

شهع او ،ـؿ .151 - 98
ػباض شادگ او ،هسم د و خؼف س ت سک شاده ( .)1381ویاصعرىدی آموصؽری دس عراصمان را ،ته ساو،
ؼسکت ظهاهی اي ؽاز.
ف سی واخازگاه ،کىزوغ ( .)1392ویاصعىدی آموصؽی ،تهساو ،آییو .
فساتی ،ػبدالىهاب (E .)1387تسبیت ظیاظی :چیع ی ،آظیبها و زاهکازه ا ،Dسبه تشبیرت ،ظ ال
دوم ،ؼمازه  ،5تابع او،ـؿ26-11
کافمى ،زاخس و خسی هسهى (.)1374بسياهه زی صی اظ ساتویک دز يظ ام آهىشؼ ی ،تسخم ه فسی ده
هؽایخ و ػباض باشزگاو ،تهساو ،اي ؽازات هدزظه.
کثیسی يواد ،تمی (E .)1384بص ویاصعىدی تا ویراصآفشیىی برا سویکرشد آموصؽری عراصماوی» ،ته ساو،
ظپاه پاظدازاو ايمالب اظالهی ،هسکص بسياههزیصی و تؤلیف ک ابهای دزظی.
کلیًی ،هسمدبى یؼمىب ( .)1367بصول کافی ،لن ،يؽس اظىه.
گسوهی اش پووهؽگساو ( .)1372دسآمذق بش فلغف تعلیم و تشبیت ،تهساو ،ظمت.
( .)1386عىذ چؾم بوذبص عپاه.
( .)1386عىذ دکتشیه آموصؽی و تشبیتی عپاه.
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( .)1386عىذ وظا تشبیت و آموصػ عقیذتی عیاعی ومایىذگی والی فقی .
( .)1391مغاوی وظشق عىذ تسول دس وظا تعلیم و تشبیت سعمی و عمرومی خمجروسق
بعهمی ،دبیسخايه ؼىزای ػالی ايمالب فسهًگی.
( .)1392عىذ وظا خام تشبیت و آموصػ ویشو اق مغلر.
هدلعی ،هسمدبالس ( .)1367بساس بالووبس ،بیسوت ،دازاالزیاء ال ساث الؼسبی ،خلد .78
هسمدی زیؼهسی ،هسمد ( .)1389میضبن بالسکم  ،لن ،دازالسدی  ،خلد .6
هىهسی ،هستمی ( .)1367آؽىایی با قشآن کشیم ،تهساو ،ـدزا.
( .)1386تعلیم و تشبیت دس بعه  ،تهساو ،ـدزا.
هؼیى آب ادی ،زع یى و اـ غس ظ لىايی (E .)1394ب سزض يم ػ دايؽ گاه دز بهب ىد هؤلف هه ای
آهىشغ ظیاظی دايؽدىیاو ،Dففلًاهه پهو ؾىام علرو عیاعری ،ظ ال ی اشدهن ،ؼ مازه،1
شهع او،ـؿ.94-67
هلکی ،زعى ( .)1381بشوام سیضق دسعی سب ىماق عم  ،تهساو ،هدزظه.
هیاالزه ،گاظ ىو ( .)1375معىری و زرذود علرو تشبیتری  ،تسخم ه ػل ی هسم د ک ازداو ،ته ساو،
هؤظعه اي ؽازات و چاپ دايؽگاه تهساو.
یازهسم دیاو ،هسمدزع یى و ظىظ ى بهساه ی و ازم دػلی فسوغ ی اب سی (E .)1382ه دیساو و
کازؼًاظاو بهداؼ ی و الگىهای هًاظب يیاشظًدی .Dمدل بیشبوی آموصػ دس علرو پضؽرکی.
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