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چکیذُ

فؼیؽق  ارضای .قٕد ٍیاز زٍاف ٍـحضکٌ  ای ةؼٍْٓیى زّـی یکی از اٍیاؿ ظتیؿی اؿث کْ در ٓؼ اِـاف در 

ایُ رك الؼادی ٓـحّغ کػْ   ؾًػث ِغاقػحُ ٓؽیّػْ  از اؿث. زّـی ٌٓ یکی از ِیازٓای ٍتؼـ ك ضؼكری زِغگی

فؼیػؽق ظػٕد را کّحػؼؿ کّّػغ  جٕاِّػغ َِیآف زایی کْ  از ك. ازدكاج دائٌ کّّغ جٕاِّغ َِیٍّاؿب  قؼایط كازدكاج 

ك کَحػؼ  ٓای ٓؽیّػْ، زیػؼا ازدكاج ٍٕهػث دارای الؼاد ازدكاج ٍٕهث را پیكّٔاد کؼدق گِْٕ ایُقؼیؿث اؿالـ ةؼای 

در زاٍؿػْ ةػْ ةػار  ةػؼای الػؼاد قػَار ةی لٕایغیك  آدار ،ك قؼایعی اؿث کْ اگؼ از ركی امٕؿ اِساـ ةگیؼد اصکاـ

 ٓایی آؿػیبقغق ك ةاؾخ ةػؼكز  ؿٕدزٕآف زایی کْ ازدكاج ٍٕهث دؿحعٕش ٕٓؿؼاِی ةؿضی از الؼاد  از .آكرد ٍی

 ازدكاج ٍٕهػث ییـػث ك یػْ رآکارٓػایی ٓای آؿیباؿث کْ  ؿؤاؿین در پی پاؿط ةْ ایُ جضو ایُ قغق اؿث.

دارد  ٓایی آؿػیبٍٕهث  کْ ازدكاجةؼؿی ٍّاةؽ اظالهی ایُ ِحیسْ صامى قغ  ك ةا .ةؼای رلؽ آف ارائْ داد جٕاف ٍی

 ذّٓیػث از آف: زًػٕگیؼی ایٓػ راق .رلحُ ؿُ ازدكاج اؿػث ةاال زِاف ٍسؼد، الؽایف ،: کآف ازدكاج دائٌاز زًَْ

 .ازؼایی اؿث رآکار كلؼّٓگی  رآکار ؿاظحُ ازدكاج ٍٕهث، ٍّغ هإِف ؿازی در زاٍؿْ،
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هقذهِ

ظامػی ازدكاج از ِؼؼ اؿالـ پیَاف ٍوغؿی اؿث کْ ةؼ هؼاری اف ةؼاؿػاس ٍوػؼرا، ،ادا  ك رؿػٕـ كهػٕاِیُ 

ِحػایر ةـػیاری از زًَْ:ارضػای فؼیػؽق ی زّـػی،ةوای ِـػى،جکَیى كجکاٍػى  مٕر، ٍػی گیػؼد. ازدكاج دارای

. ةْ ظػٕر ٕر، ٍی گیؼداِـاف،آراٍف كؿکٕف،پاکغاٍّی كؾماؼ اؿث .دراؿالـ ازدكاج ةْ دك مٕر، دائٌ كٍٕهث م

اٍا از آف زایی کْ ؾغق ای از الؼاد ةػغكف آقػّایی ةػا یویُ، ازدكاج ٍٕهث، َٓاِّغ ازدكاج دائٌ دارای لٕایغ اؿث. 

یی کْ قؼایط ازدكاج دائٌ را دارِغ ةا ةٔؼق گیؼی از ایُ ٍـئًْ اهػغاـ ةػْ ازدكاج ؿٕدزٕاصکاـ كقؼایط كیا الؼادی 

ـؼی رآٔایی ةػؼای زًػٕ ایُ آؿیب ٓا هعؿا یک. را ٍحٕزْ زاٍؿْ ٍی ؿازد  ٓایی آؿیبٍٕهث ٍی کّّغ ،یْ ةـا 

ازدكاج ٍٕهػث كرآکارٓػای  ٓای آؿػیباؿػث کػْ  ؿػؤاؿایُ ٍوايْ در مغد پاؿط ةْ ایُ  ،ةّاةؼ ایُگیؼی دارِغ. 

 زًٕگیؼی از آِٔا ییـث.

كٓػٌ یكػَی ازدكاج دائػٌ  از آف زایی کْ در ؾنؼ کِّٕی  ةْ ظاظؼ ةؼظی از ؾٕاٍى از زًَْ :ٍايی ك یكػٌ

ایغ ةا ازدكاج ةؼ آف فًتػْ ةؼای َٓگاف ٍیـؼ ِیـث كاز آف زایی کْ َْٓ ی اِـاف ٓا فؼیؽق ی زّـی دارِغ، يػا ة

در فیؼ ایّنٕر، ةؼای جاٍیُ ِیاز ٓای ظتیؿی ظٕد  رك ةْ ؿٕی ركاةػط ِاٍكػؼكع ٍػی آكرِػغ ،َٓػیُ اٍػؼ کّّغ، 

اةغ ،در ایّنٕر، ةؼظی از الػؼد اؾػٌ از دظحػؼاف كپـػؼاف ك الػؼاد در زاٍؿْ الؽایف ی کْ لضكاءٍٕزب ٍی قٕد 

 ٍی الحّغ در صايی کْ ةا اةؿاد ٍـئًْ آقّایی کاٍى ِغارِغ. ٍحآى ةْ لکؼ ازدكاج ٍٕهث 

ازدكاج ٍٕهػث  را   ٓای آؿػیبایُ ٍوايْ ةْ ركش جٕمیمی كال ٍؼازؿْ ةْ ٍّاةؽ ٍؿحتؼ اظالهػی اةحػغا ٍـػئًْ 

 .ْ را ٓکار ٓای زًٕگیؼی از آِٔا را جكؼیش ٍی کّغٍعؼح ٍی کّغ ك ؿپؾ ٍـئً

 

  



ازدٍاجهَقتّبیآسیتًخست:

ركی آكردف ةْ ٍحؿْ ةؼای صى ةضؼاف كٍكکال، زّـی در ؿعش کالف زاٍؿْ ةاؾخ ؛تبخیرازدٍاجدائن.1

ٍٕهػث ایػُ  جاظیؼ ازدكاج دائٌ ٍی قٕد ، زیؼا ؾَغق جؼیُ ؾاٍى ازدكاج ،لكار فؼیؽق ی زّـی اؿث  ك ةػا ازدكاج

 ٍكکى صى ٍی قٕد ،در ایُ مٕر، زٕاِاف صاضؼ ةْ ازدكاج دائٌ ك پػیؼش ٍـئٕيیث ٓای ظإِادق َِی قِٕغ .

ازدكاج ٍٕهث از آف زٔث کْ ٍٕهحی كپایاف پػیؼ اؿث ٍّسؼ ةْ پیغایف  ؛پیذایشکَدکبىثیسرپرست.2

پغر ك ٍادر ٍی قٕد ، كجٔغیغ زغی ةؼای کٕدکاِی ةی ؿؼ پؼؿث ك ٍضؼكـ از کإِف گؼـ ظإِادق ك آفٕش پؼ ٍٔؼ 

ؿالٍث كاٍّیث زاٍؿْ قَؼدق ٍیكٕد  ِْ جّٔا ایُ کٕدکاف ٍضؼكـ از ٍٔؼ ك ٍضتث پػغر كٍػادر ٓـػحّغ ةًکػْ از 

يضاظ ٍادی کْ از هتیى ارث اؿث ٌٓ  ٍضؼكـ  ٍی ةاقّغ، ةّاةؼ ایُ ِتایغ ازدكاج ٍٕهث را راق کًی در ِؼؼ گؼلػث 

 اف دارد دایؼق آف را ٍضغكد کؼد .ةًکْ ةایغ جا زایی کْ اٍک

کْ ؿُ ازدكاج دائَی ٍعنٕما در زٍاف صاضؼ ةْ ؾًػى ازدكاج ٍٕهث ةاؾخ قغق ؛ .ثبالرفتيسيازدٍاج3

کػْ ةاؾػخ (114،ص1376)ٍکارـ قیؼازی،  ٍعحًمی ةاال رلحْ كاز ؿٕی دیگؼ جضؼیک کّّغق قٕٔ، لؼاكاِی اؿث

ك زیتایی دارِغ ازدكاج ٍٕهث  ٍی کّّغ ك زٍاِی کْ ةْ ؿػُ پیػؼی ٍی قٕد ةؼظی از ظاٌِ ٓا جا زٍاِی کْ زٕاِی 

رؿیغف کـی ِیـث  کْ از آِٔا ؿؼ پؼؿحی ك ِگٔغاری کّغ ك کـی صاضؼ ةا ٍحؿْ ةا زِاف پیؼ ِیـث  ایُ الؼاد در 

 زِغگی ةالجکًیك ٍی ٍاِّغَٓچّیُ در زِغگی ظٕد دیار اؿحؼس ٓـحّغ .

یى دارد  کْ ازدكاج کّغ اٍا ةـیاری از زٕاِاف ةْ ؾًث ةػاال رلػحُ ٓؼ زٕاِی ظتؿا ٍ؛ .افسایشافرادهجرد4

ةؼظالؼ ٍیى ةػاظّی  ؿعش جٕهؿا، ، یكٌ كٌٓ یكَی،هؼار دادف ٍٔؼیْ ٓای ؿّگیُ ك ٍعارج  ؿّگیُ ازدكاج 

ایُ ةٔاِْ جُ ةْ ازدكاج دائٌ َِی دّٓغ كاكها، زٕاِی را در صاؿ  ك ةاظٕد از ازدكایر ةْ ٍٕهؽ ظٕدداری ٍی کّّغ 

 (35-34،مل 1378اٍیّی، )جسؼد ةْ ؿؼ ٍی ةؼِغ

کٕجاق ازدكاج ٍٕهث در زاٍؿْ اؿالٍی ٍٕرد پػیؼش ٍؼدـ هؼار ِگؼلحْ كيػا دیغ ٍػؼدـ آِوػغر ؛ .دیذهٌفی5

اؿث کْ ِـتث ةْ کـاِی کْ ازدكاج ٍٕهث ٍی کّّغ دیغ ٍّمی كِگاق جَـعؼ آٍیؽ ِـتث ةػْ آِٔػا دارِػغ  ةػغكف 



کار،درایّنٕر، اگؼ دظحؼی ازدكاج ٍٕهث کّغ از ؿٕی زاٍؿْ ظؼد ٍػی قػِٕغ ك کـػی دهث ةؼ ديیى لؼد ةؼ ایُ 

صاضؼ ةْ ازدكاج ةا اك ِیـث يػا ایُ زِاف ِگؼاف از ةؼظٕرد زاٍؿْ ك آیّغق ظٕد ٓـحّغ كةؼ اؿػاس لؼّٓػا ایؼاِػی 

 کَحؼ ٍؼدی صاضؼ ٍیكٕد ةا زِی کْ ؿاةوْ ازدكاج ٍٕهث دارِغ ازدكاج کّّغ .

در ةؿضی از ٍٕارد ٍؼدٓا یٕف ظٕد ةْ ديیى زـحسٕی َٓـؼ ٍٕهػث  ؛ثِّوسردائویثذثیٌیًسجت.6

جسؼةْ ٓای ٍاِّغ اةؼاز ؾالهْ زِاف قٕٓؼ ةْ ديیى ِیازٓا كیا الؼاد دیگؼ را دارد ،دیار ِٕؾی ةغةیّی ِـتث ةْ َٓـؼ 

مٕر، دائَی ظٕد ٍی قٕد ك اهغاـ ةْ اؾَاؿ ٍضغكدیحٔای ِاٍّاؿب ِـتث ةْ زف دائَی ظٕد ٍی کّغ يػا در ایُ 

ؾًَکػؼد ظػٕد را ظػٕری جّؼػیٌ کّػغ کػْ اؾحَػاد ةایغ ةْ َٓـؼ اك إٍٓزش دادق قٕد کْ ةا صمغ صیػا ك ؾمػاؼ 

 َٓـؼش را زًب کّغ .

در مٕرجی کْ زف مايضْ ك ٍعیؿػْ ای دارِػغ كيػی ةػْ ٍؼداف ٕٓس ةاز ك قٕٔ، پؼؿث  ؛استفبدُسَء.7

ای َٓـؼ اؿیؼ ك کٕدکاف مقیؼش ةْ اك ٍػی دٓػغ از يوَْ ِاِی را ظغای ٍحؿاؿ ةؼازدكاج ٍٕهث ٍی ركِغ ك دِتاؿ 

زِػی  ك ةػا( 201،ص1384ٍنػعمٕی ،)گًٕی آِٔا ةاز ٍی گیؼد ك ةْ گًٕی زِاِی کْ اؿحضواؽ ِغارد لؼك ٍی کّػغ

ازدكاج ٍٕهث ٍی کّّغ کْ ازدكاج ةا اك ؿتب لحّْ ك آقٕ  ٍی قٕد ٍذال ٍٕزب دركغ گمحُ ٓا كجَٔث زدف ٓا ك 

ةا زِاِی کْ ؾغق ِگْ َِی دارِغ ك ةا ٍتًـ ٍعحنؼی کْ ةْ آِٔا ٍی دّٓغ فايتػا یوػیُ  ضؼ  كقحَٔا ٍی قٕد ك یا

پیػػغا ٍػػی کّّػػغ کػػْ آِٔػػا ٍحؿػػْ صؼلػػْ ای ٓـػػحّغ ك یّػػغ ركز  یػػک ةػػار ةػػْ ؾوػػغ ةػػْ ؾوػػغ ٍػػؼدی در ٍػػی 

 (199َٓاف،ص.)آیّغ

اف زِاقػٕیی ٍػی پایْ ی ازدكاج ةایغ ةؼ دكاـ ةاقغ ،زكزیُ از اكؿ کْ پیَ ؛رٍحیٍعبطفیّبییتآس.8

ةّغِغ ةایغ ظٕد را ةؼای َٓیكْ ٍحؿًن ةْ یکغیگؼ ةغاِّغ يػا در ازدكاج ٍٕهث ةؿغ از ٍغ، کٕجآی زف ك ٍؼد از ٌٓ 

ركصی  ٓای آؿیبغ پیَاف اؿحٕاری ٍیاف زكزیُ ةاقغ ك ةاؾخ جٕاِ َیزغا ٍیكِٕغ ةْ ظاظؼ َٓیُ ازدكاج ٍٕهث ِ

ةْ ديیى ظػٕالِی ةػٕدف ٍػغ، ازدكاج ٍٕهػث  ةاؾػخ ایسػاد  َٓچّیُ در ةؼظی ٍٕارد ك ؾاظمی ظؼلیُ ٍی قٕد



كاةـحگی ٓای ؾاظمی ةْ ظؼلیُ ٍی قٕد ك َٓیكْ ایُ دفغفْ را دارِغ کْ ةؿغ از پایاف ایُ ٍػغ، ك زػغای یػْ 

 ةایغ ةکّّغ ك ةؼظی ِیؽ دیار ؾػا  كزغاف ٍی قِٕغ .

مػٕر، ٍكػؼكؾیث ٍحؿػْ از آف زِاف زاٍؿْ ،ةْ كیژق دظحؼاف زػٕاف، در  ؛.ثِخطرافتبدىهسئلِثکبرت9

اؿحوتاؿ ِکؼدق اِغ ،ةْ ایُ زٔث کْ ٍـئًْ ةکار، در زٕاٍؽ اؿالٍی ةؼای دظحؼاف آَیػث زیػادی دارد ك ِكػاِْ 

ؾماؼ ك پاؾ داٍّی آِٔا قَؼدق ٍی قٕد يػا ازدكاج ٍٕهث ایُ گٕٓؼ ؾماؼ را ةْ ظعؼ ٍی اِغازد ك آیّغق جاریک ك 

یٌ جػٕاِ َیك ٍِی آكرِغ ك يػا دظحؼاف زٕاف ٍایى ةْ یّیُ کاری ِیـحّغ، ِاظٕقایّغی ةؼای دظحؼاف زٕاف ةٕزٕد

 ٍـئًْ ؾوغ ٍٕهث را ةؼای دظحؼاف ٍسؼد کْ ةْ دكر از ؾؼؼ ك لؼّٓا زاٍؿْ ٓـث ةپػیؼیٌ .

از آِسایی کْ اکذؼ ٍؼدٓا ةْ ديیى کَتٕدٓا ك ِیاز ٓای ةؼآكردق ِكغق ةْ ازدكاج  ؛کبّشثْذاشترٍاًی.11

کّّغ اٍا در ةؿضی ٍٕارد ایُ ركاةط ٍٕزب ةارداری ،قؼكع لكارٓا ، اؿحؼس ٓای ققًی ك کآف  ٍٕهث اهغاـ ٍی

 ( 40،ص1391)ٍعٔؼی ،ةٔغاقث ركاِی ٍی قٕد. 

ةؼظی از الؼاد ازدكاج ٍٕهث را ٍّتؽ درآٍغی ةؼای ظٕد هؼار دادِغ ،ةؼای ایػُ گػؼكق ِیػاز  ؛هٌجعدرآهذ.11

زّتْ ٍايی دارد ،ك ایُ الؼاد ٍؿحوغِغ در ایُ ِٕع ازدكاج ةایغ ةْ گِْٕ ای ؾاظمی ك زّـی ٍعؼح ِیـث ةًکْ لوط 

 .اد ِكٕد یؼا کْ ةاؾخ آؿیب ٍی قٕدرلحار کّّغ جا زٍیّْ ی كاةـحگی ؾاظمی ایس

 

راّکبر.دٍم

ٓای ٍّاؿب رقغ ك جؿايی را ةایغ لؼآٌ ؿازد. از آف زایی کْ در ؾنؼ زغیغ  ِؼاـ صکٍٕحی اؿالـ َْٓ زٍیّْ

لامًْ ةًٕغ ظتیؿی ةا ةًٕغ ازحَاؾی ك هغر، جكکیى ؾائًْ زیادجؼ قغق اؿث. در ایػُ مػٕر، ٍَکػُ ِیـػث کػْ 

ی زّـی ةؼای  کّحؼؿ قٕٔ، ك فؼیؽقدظحؼاف ك پـؼاف زٕاف ٍا در ؿُ پاییُ ازدكاج دائٌ کّّغ. از آف زایی کْ 

ٓای ٍّاؿػتی  صى ٓا آؿاف ِیـث. ةایغ ةؼای ةؼظؼؼ کؼدف ٍكکال، ك ٍؿضال، لؼّٓگی ك ازحَاؾی زاٍؿْ راق آف



ارائْ قٕد جا در ّٓگاـ يؽكـ زاٍؿْ را از ِؼؼ لـاد زّـی صمغ کّغ. راق گؼیؽ از ٍكکى زّـی، ةا یکی از ایُ ؿْ 

 پػیؼ اؿث:  ٍٕرد اٍکاف

 ٓتاِیث ك جؼؾ دِیا؛   ( آزادی ك ةی ك ةّغكةاری؛ ج( ازدكاج ٍٕهث ايك( ر

 گؽیّْ ِعـث، ؾَال ٍیـٕر ِیـث، زیؼا اصحَاؿ ةؼكز ؾٕارض ركاِی ِاگٕار ةـیار اؿث. 

 قٕد.  گؽیّْ دكـ، ِْ ٍكؼكع اؿث ك ِْ ٍؿوٕؿ، زیؼا ؿتب اِضعاط اظالهی ك ؿوٕط ٍؿّٕی زاٍؿْ ٍی

ٍؼفٕ  ك ٍعًٕ  زٕاِاف اؿث ك ٌٓ ةؼ ظالؼ راق دكـ، ٍكؼكع ك ٍؿوٕؿ  گؽیّْ ؿٕـ، ٌٓ ةؼ ظالؼ راق ِعـث

 ٍاِغ.  ای زؽ اِحعا  ازدكاج ٍٕهث ةؼای صى ٍكکى زّـی ةاهی َِی اؿث. در ِحیسْ یارق

 ٓایی زیؼ اؿحمادق کؼد:  جٕاف از ركش ٓا ٍی ةؼای زًٕگیؼی از ایُ زیاف

ٓا،  ٍتاصخ ؾًَی درةػار  ِکػاح ٍحؿػْ، ضػؼكر،جٕاف ةا ظؼح  در ایُ ركش ٍی ؛رٌّیتسبزیدرجبهعِ.1

ؿػازی،   ٓای الزـ را در اظحیار ٍؼدـ گػاقػث ك ةػا لؼّٓػا ٍٕاِؽ ك یگِٕگی ازؼای ةٔیّْ آف، اظالؾا، ك آگآی

ةؼظی ٍكکال، را صى کؼد؛ ٍذالً ؾغـ اؿحوتاؿ زِاف از ٍحؿْ، ِاقی از ذّٓیث ٍّمی ك لؼّٓا ِادرؿث اؿث کْ ةا 

جٕاف ایػُ لؼّٓػا را امػالح کػؼدی ك  ٍؼداف در ٍٕرد ضؼكر، ك یگِٕگی ایُ ازدكاج، ٍی آگآی دادف ةْ زِاف ك

ةؼظی در َٓیُ ظنٕص، پیكّٔاد ةؼگؽاری زكػُ ك ٍؼاؿػٌ ؾؼكؿػی در ِکػاح  ٓا زدكد.  ةیؽاری از آف را از ذُٓ

 (117،ص1376.)ٍکارـ قیؼازی،ٍحؿْ را ٍعؼح کؼدق جا ذّٓیث ةْ ایُ ٍـئًْ از ةیُ ةؼكد

اِغ ةْ زٕاِاِی کْ جَکُ ٍايی ِغارِغ كيی ِیاز ةػْ ازدكاج  ؿازی کّیٌ جا الؼادی کْ دؼكجَّغ لؼّٓادر زاٍؿْ 

 اف را ةْ اٍؼ ازدكاج جكٕین کّّغ.ی ازدكاج آِاف را ةپؼدازِغ کْ در ایُ مٕر، آِ دارِغ، ٓؽیّْ

آٍػغٓای  ك پی ٓا ةؼظی اِغیكٕراف ةؼ ایُ ةاكرِػغ کػْ ةؿضػی آؿػیب ؛هٌذسبختيازدٍاجهَقتقبًَى.2

ٍّغ ك هػإِِی  ٍّغ ِتٕدف اؿث؛ اگؼ ةحٕاف ایُ کػار را ؿػاٍاف قٕد، ِاقی از هإِف ِاگٕاری کْ ةؼای ٍحؿْ ٍعؼح ٍی

 قٕد.  آٍغٓای ٍّمی ٌٓ گؼلحْ ٍی ؿاظث، زًٕی پی

 ؛اِغ ٓای زیؼ را پیكّٔاد کؼدق ٍّغ ؿاظحُ ِکاح ٍحؿْ، راق آِاف ةؼا هإِف

 رةار  ازدكاج ٍٕهث؛ كضؽ هٕاِیُ دهین ك زاٍؽ د -1



 ٓای الؼاد؛  دتث ازدكاج ٍٕهث در دلاجؼ ك قّاؿّاٍْ -2

 جؿییُ کیمؼ ك ٍسازا، ةؼای جعًك ظؼلیُ از جؿٔغا،؛  -3

 ایساد اٍاکُ ٍؿیُ ةؼای اِساـ دادف ایُ ازدكاج ّٓگاـ ضؼكر،.  -4

  ؛گٕیغ یکی از هضا، دیٕاف ؾايی کكٕر در ایُ زٍیّْ ٍی

قٕد زِاف ٍحؿْ از صوٕؽ هإِِی ظٕد  ك دتث در دلاجؼ اؿّاد رؿَی کكٕر، ةاؾخ ٍی هإِِی قغف ازدكاج ٍٕهث

ٍّغ قِٕغ ك در آیّغق ةحٕاِّغ در هتاؿ ِموْ ك ٍعارج لؼزِغاِكػاف ظؼزػی  اِغ، ةٔؼق کْ جا ةْ صاؿ از آف ٍضؼكـ ةٕدق

ای ؾًَػی گـػحؼش ایػُ ٓ ظًب کّّغ. ٍـئٕالف ك الؼاد ذی مالح، ةایغ زًـاجی جكکیى دّٓغ ك پیكّٔادٓا ك راق

 (118-119)ًٍکیاف،)ةی جا(، مل لؼّٓا پـّغیغق ةؼرؿی قٕد، جا در زاٍؿْ پیادق قٕد.

ةایـػحی ةػْ دك رآکػار لؼّٓگػی ك  ؿػازی در اٍػؼ ازدكاج ٍٕهػث ٍی ةؼای رؿیغف ةْ ٓغؼ کْ َٓاف لؼّٓا

  ؛ازؼایی جٕزْ کؼد

؛الف(راّکبرفرٌّگی

قِٕغ، ٍٔؼیػْ ؿػّگیُ  کّّغ ك صاضؼ ةْ ازدكاج َِی گیؼی ٍی اج کّارقٓایی کْ زٕاِاف از ازدك یکی از ؾًى -1

اؿث کْ ةا لؼض جؿییُ ؿومی ةؼای ٍٔؼیْ ةاز ٌٓ ٍَکُ اؿث از ظؼین دیگؼ اهػغاـ ةػْ ٍٔؼیػْ کّّػغ، كيػی اگػؼ 

ای ؿوك ٍؿیُ داقحْ ةاقغ ك رؾایث ؿوك جؿییُ قغق ٍايک مغكر ؿّغ ةؼای دلاجؼ دتحػی  ٍٔؼیْ ةؼای ٓؼ ٍّعوْ

  (120،ص1389اِارکی اردکاِی،)ةاقغ؛

جؼیُ ٍوغار ٍَکُ را ةؼای ٍٔؼیْ جؿیػیُ کّػغ ك ؿػؽاكارجؼ ایػُ کػْ  قایـحْ اؿث کْ ظإِادق دظحؼ کٌك يػا

 (22-23، مل1388)رلیؿی ٍٕصغ، ظإِادق پـؼ، در زٔث ؾکؾ، یّغ ةؼاةؼ ٍوغار جؿییُ قغق را پیكّٔاد دٓغ

ٓای هإِِی ك دؿحیاةی ةْ هٕاِیُ ٍٕزٕد، ةایغ از هٕاِیُ ٍٕزٕد در ایُ زٍیّػْ ِٔایػث اؿػحمادق را  ٍضنى -2

کؼد ك ةؼای جـٔیال، ةیكحؼ هٕاِیُ امالح ك جغكیُ قٕد. اگؼ ایُ ٍـئًْ ةنػٕر، قػماؼ ك هػإِِی جتیػیُ قػٕد 

ةّغی قػٕد ك  ُ در ایُ راةعْ زَؽ ك دؿحْجؼ ظٕآغ قغ ةایغ جَاـ هٕاِی  ازؼای آف ك دلاع از آف در ازحَاع راصث

 کَتٕد آف زتؼاف قٕد جا ظغای ِاکؼدق از الؼاد جضییؽ صن ِكٕد. 



جٕاِػغ در  ٓای دیّػی ك ؾًَػی در کكػٕر ٍی ٓا ك ٍسًػْ ٓا در ركزِاٍػْ ٓای ٍعتٕؾاجی ك ٍوايْ در ٍناصتْ -3

 ٍؿؼلی ایُ لؼّٓا اؿالٍی ةـیار کَک کّغ. 

ٓای کٕیک ك پعف ك جٕزیؽ آف ةْ ؾّٕاف یک کار لؼّٓگی ك جتًیقاجی  ؽكقجٕيیغ ةؼكقٕرٓای کٕیک ك ز -4

 .جٕاِغ ٍٕرد جٕزْ هؼار گیؼد ٍی

جٕاِػغ  ٓای ٍمیغ در هايػب داؿػحاف، قػؿؼ، ادةػی، ؾًَػی ك دیّػی در ایػُ زٍیّػْ ٍی جٕيیغ ٍـحَؼ کحا -5

 ؿازی کّغ.  لؼّٓا

 اةًٕٓا. اؿحمادق از اةؽارٓای ٍعحًك جتًیقاجی ؿعش قٔؼ ٍذى إِاع ج-6

 ٓای إٍٓزقی در ؿعٕح ٍعحًك زاٍؿْ. ةؼگؽاری کالس -7

؛ة(راّکبراجرائی

ی آف ایُ ِیاز قؼؾی ك اؿالٍی ك اِـاِی را  جٕاف ِكاف داد کْ ةحٕاف ةْ كؿیًْ رآکار ازؼایی ةـیار زیادی ٍی

 ةؼآكردق کؼد ك الؼاد ةْ مٕر، آؿاف دؿحؼؿی ةْ آف داقحْ ةاقّغ، از زًَْ: 

پؼدازِغ كيی ةـیاری از  دتث ازدكاج، ٓؼ یّغ کْ االف دلاجؼ ازدكاج ةْ جذتیث ازدكاج دائٌ ك ٍٕهث ٍیدلاجؼ  -1

رؿاِی ةكٕد ك  ةا آفٕش ةاز ةیكحؼی ةا ٍػؼازؿیُ ةؼظػٕرد کّّػغ زیػؼا  الؼاد ٍعًؽ ِیـحّغ ةؼای َٓیُ ةایغ اظالع

یکـايْ دتث قٕد. كيی در ؾیُ صاؿ دكؿث ةـیاری الؼاد دكؿث ِغارِغ در قّاؿّاٍْ آِٔا یک ازدكاج ٍٕهث ٍذالً 

 ٍّغ قِٕغ. دارِغ دتث هإِِی قٕد کْ در مٕر، يؽكـ از ٍٕآب هإِِی آف ةٔؼق

ٓا ةحٕاِّغ ٍكحؼی را کْ دارای ةؼگػْ ازدكاج ٍٕهػث اؿػث ةػْ  ٓا ك ٍـالؼظاِْ ٓای ظامی ٍذى ٓحى ٍکاف -2

ٓا ٍٕاهؽ هػإِِی  ٓا ك ٍـالؼ، ظاِْ آلف ةؼای ٓحىراصحی پػیؼا ةاقّغ ك ٍكکى ایُ الؼاد صى قٕد. در مٕرجی کْ ا

 در ایُ راةعْ كزٕد دارد کْ ةایغ ةؼظؼؼ قٕد. 

یّغ ِمؼ ٍؤٍُ از زف ك یا ٍؼد زَؽ قِٕغ ك ؿؿی کّّغ در ٍیػاف اظؼالیػاف ك دكؿػحاف ك آقػّایاف ظػٕد  -3

 ةاقغ. ٍكکى را صى کّّغ. ٓؼ یّغ کْ كػیمْ ٍـئٕيیُ ك صکٍٕث ةْ زای ظٕدش، ٍضمٕظ ٍی



جٕاِّػغ اداٍػْ  اِغ کْ اگؼ لؼزِغاِكاف در زٍاف جضنیى ازدكاج کّّػغ َِی ٓا ةؼ ایُ ؾویغق ةؿضی از ظإِادق -4

جضنیى دّٓغ. در مٕرجی کْ یّیُ ِیـث، ازدكاج ةا اداٍْ جضنیال، اٍکاِا، ؿازگاری ِغارد. آِچْ ایػُ دك را ةػا 

دا  ك رؿٕـ ك جٕهؿا، ةیسا اؿػث. اگػؼ ظػإِادق ٌٓ ِاؿازگار ؿاظحْ امى ازدكاج ِیـث ةًکْ جویغ ةْ یک ؿؼی آ

دظحؼ ك پـؼ ظٕد ك ٍـئٕيیُ لؼّٓگی ك داِكگآی در صى ایُ ٍكکى جمآٌ ك جؿاكف داقػحْ ةاقػّغ هاةػى صػى 

 اؿث. 

دظحؼ ك پـؼ ةایغ ةْ ایُ ِکحْ جٕزْ داقحْ ةاقّغ کْ كهحی ةْ ؿُ ةًٕغ رؿیغِغ ِیاز ةْ ازدكاج دارِغ. ةّاةؼایُ 

هؿا، ظٕدقاف را ةا كضؽ ٍٕزٕد جعتین دّٓغ. از ٍّؽؿ قعنی ك ٍـحوى ك جسَػال، زِػغگی ةػْ ٓا ك جٕ ظٕاؿحْ

 کّّغ.   پٕقی ظٕر ٍٕهث یكٌ

إٍٓزاف ك داِكسٕیاف كاـ ازدكاج دّٓغ ك ظٕاةگاق ك ؿایؼ اٍکاِا،  ٍـئٕيیُ کكٕر ك ٍؼاکؽ إٍٓزقی ِیؽ ةْ داِف

اٍیّی،  )الؼاد هؼار دّٓغ. گِْٕ ایُآیاِْ كزٕٓی را در اظحیار جٕاِّغ ٍ را ةؼایكاف لؼآٌ ؿازِغ. ٍؼاکؽ ظیؼیْ ِیؽ ٍی

  (40-42، مل1378

ةْ ديیى جازق ٍعؼح قغف ایُ ٍـأيْ در زاٍؿْ ك جؼكیر آف، اةحغا ؿؿی کّیٌ ایُ ازدكاج را ٍیاف پـؼاف زٕاف 

 ف زِاف ةیٕق گؼدد. ك ٍسؼد ةا زِاف ةیٕق ك ةغكف ؿؼپؼؿث ازؼا َِاییٌ جا ٍاِؿی زٔث گّاق کؼدف ك ظٕدلؼكقی کؼد

صحی ايَوغكر ؿؿی کّیٌ زًٕی ؿٕء اؿحمادق الؼاد ٍحأٓى ك کـاِی کْ ةْ ایُ ِٕع ازدكاج ِیازی ِغارِغ گؼلحْ 

قٕد ك ازؼای آف زؼـ جًوی قٕد. یّاِچْ اٍاـ ٍٕؿی کاػٌ)ع( ةْ یکی از یاراِف کْ اهغاـ ةْ ایُ ؾَى َِٕدِغ ك 

اقػؿؼی )« ةاقػی ك از آف ةػی ِیػاز ٓـػحی. کْ دارای َٓـؼ دائَػی ٍی جٕ را ةْ ٍحؿْ یْ کار؟ جٕ»اٍاـ لؼٍٕدِغ: 

 (199، ح87ؽ، ص1408،هَی

 

؛ًتیجِگیری

دارد از زًَْ : کػآف ازدكاج دائػٌ ،الػؽایف زِػاف  ٓایی آؿیبایُ ِحیسْ صامى ٍی قٕد کْ ازدكاج ٍٕهث 

ٍسؼد،ةاال رلحُ ؿُ ازدكاج اؿث .كرآٔای زًٕ گیؼی از آف:ذّٓیث ؿازی در زاٍؿػْ،هإِف ٍّػغ ؿػاظحُ ازدكاج 



ةیٌ، کْ ٓؼ ؾًَی اگؼ ةؼ اؿاس آگآی یا ةّاةؼ آِچْ کْ گمحیٌ در ٍیٍٕهث،رآکار لؼّٓگی كرآکار ازؼایی اؿث . 

آیغ، از آف  مٕر، گیؼد ك الؼاد در مٕر، ِیاز ةْ آف ركی آكرِغ، ةـیاری از ٍـائى ك ٍكکال، در زاٍؿْ پغیغ َِی

اش ایّـث کْ ظتن ٍٕازیُ اؿالٍی مٕر،  آیغ، يػا الزٍْ زایی کْ ازدكاج ٍٕهث ظتن قؼایط ك ِیاز لؼد پغیغ ٍی

ةؼجؼ ةؼای رلؽ ِیاز اضعؼاری الؼاد ةاقغ زیؼا جّٔا رآی اؿث کْ ِْ ٍكکال، ازدكاج دائٌ ك  گیؼد جا ةْ ؾّٕاف رآی

 ِْ ةی ةّغ ك ةاری زّـی را دارد. 
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