ثؿٕ ٝتعبِی:
برنامه،جهت وهویت مذرن لر :گفتار نخست درباره ویژگی های هویت:
جٟبٍ٘یط ٔحٕٛزی:
زضٌفتبض ٘رؿت ث ٝعبُٔ ٞب ِٛٔٚفٞ ٝبی پٙج ٌب٘ ٝی ویؿتی ٛٞ ٚیت ِط ٔی پطزاظْ٘ .رؿت ثبیس زا٘ؿت و ٝضٚی
ٌفتبض ٍ٘بض٘س ٜث ٝؾٛی  ٕٝٞی ِطٞب اظ ثرتیبضی،
ِه ،ـبضؼ ،اؾتبٖ ٔطوعی ٚاؾتبٖ ٕٞساٖ ٚ

ثٕٟئی ،ثٛقٟطی ،زقٕٗ ظیبضیِ ،طؾتبٖ ،وٍٟیّٛیٚ ٝثٛیطاحٕس،
زیٍط اؾت .او ٖٛٙثطای آؼبظ

ثبیس زا٘ؿت ٛٞیت چیؿت ٚ

چٝ

ٚیػٌیٞبیی زاضزٛٞ .یت ث ٝظثبٖ پبضؾی ویؿتی (اؾت ؤ )ٝجٕٛعٝی ٍ٘طـٞبٚ ،یػٌیٞب  ٚضٚحیبتی و ٝیه ـطز
ضا اظ زیٍطاٖ ٔتٕبیع ٔیوٙس-زضٔیبٖ ٔی ٌصاضز(ٔٛؾی ٘جفیٛٞ .یت قٙبؾی .چبح ا .َٚآشضٔب...).۲۶ .۱۳۹۲ ،ویؿتی
یبٛٞیت Identityزضـط ًٙٞآوؿفٛضز اظضیك ٝالتیٗ  Identitasاؾت و ٝاظ  Idemثٔ ٝعٙبی ٕٞؿب٘ی ٌطـت ٝقسٜ
اؾت ٚزٔٚعٙبی پبی ٝای زاضز٘ :رؿتیٗ ٔعٙبی آٖ ٘كبٍ٘ط ٕٞب٘ٙسی زضٚاثؿتٍبٖ یه ل ْٛاظؾٛیٞ ٝبی ٔبزی ٔٚعٛٙی
ٚـطزی ٚاجتٕبعی اؾتٔ.عٙبی ز ْٚآٖ ٘بٕٞؿب٘ی ٚجساثٛزٖ یه ل ْٛثب ل ْٛزیٍطاؾت .پؽ ٛٞیت یعٙی ایٙى ٝثتٛاٖ
اظیىؿٕٞ ٛؿب٘ی ٞب ٚاظ ؾٛی زیٍط ٘بٕٞؿب٘ی ٞب ضاقٙبذت.زضٌ ٝ٘ٛی ٛٞیت لٔٛی پی٘ٛسٞبی عبطفی اعضب ثیكتط اظ
ٌطٞ ٜٚبی زیٍط ثٛزٍٕٙٞٚ ٜی ٚیىسؾتی ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝجبٔع ٝثطآٖ ـطٔبٖ ٔیطا٘س...ثطٌطـت ٝاظ ضضبیی ٚزیٍطاٖ،
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پؽ ٞط ِط ثبیس ثسا٘س و ٝویؿت ٚچٚ ٝیػٌی ٞبیی زاضز  ٚزضایٗ ثبض ٜثبیس قٙبذتِ ضٚقٙی زضٔیبٖ ثبقس وٍٕٞ ٝبٖ ثٝ
ٌ ٝ٘ٛی ؾٛزٔٙسی ث ٝآٖ پبیجٙس  ٚزِجؿت ٝق٘ٛس .چٙب٘ى ٕٝٞ ٝی ٌٛقٞ ٝبی ویؿتی ذٛیف ضاثكٙبؾس  ٚجبی تبضیىی
زض ٔیبٖ ٘جبقس .قٙبذت وٕبَ ٞط ٌط ٜٚیبـطز ا٘ؿب٘ی ث ٝقٙبذت ٛٞیت ٚویؿتی آٖ ثؿتٍی زاضز ،یعٙی ایٙى ٝثٔ ٝیعاٖ
تٛاٖ آقٙبیی ثب ٛٞیت ٔ ٚبٞیت ذٛیف ثٞ ٝسؾ٘ ٚ ،مط ٝی وٕبَ ٚجٛزی ذٛیف پی ٔی ثطیٓ .وٕبَ ٞطا٘ؿب٘ی چٝ
اظجٙج ٝی ـطزی ٚچ ٝزضؾٛی ٝی اجتٕبعی زض ث ٝـعّیت ضؾیسٖ اؾتعسازٞبی ٚیػ ٜای اؾت و ٝزؾتٍب ٜآـطیٙف زض
آٖ ث ٝأب٘ت ٌصاقت ٝاؾت .پؽ قٙبذت وٕبَ ٞط چیع ،زضقٙبذت ٔبٞیت  ٚحمیمت آٖ چیع اؾت ،ث ٝؾرٗ زیٍط زض
ٍٙٞبْ اثٟبْ ،اظٛٞیت ٔٚبٞیت ـطزی یب اجتٕبعی ذٛیف،أىبٖ قٙبذت وٕبَ ثٟی ٝٙثطای ٔب ٕٔىٗ ٘یؿت.
ذسا٘ٚس ثعضي ،ثطپبی ٝی حىٕت غضؾ ذٛز آـطیسٌبٖ ضا ٌ٘ٛبٌ ٖٛآـطیس ٜاؾت .زض ؾبظٔبٖ آـطیٙفٞ ،ط یه اظ
ایٗ آـطیسٌبٖٟٔ ،ط ٜی ذبنی اؾت و ٝثطزٚـ ا ٚوبضی زض قطایط ٚیػ ٜاؾت .آ٘چٙبٖ وٞ ٝطٌع وبض ٚیػ ٜی ٞط
یه اظآـطیسٌبٖ ،اظ زیٍطی ؾبذت٘ ٝیؿت  ٚثبیس ٞط وساْ زض چبضچٛة ذٛیف و ٝاظ ؾٛی آٖ حىیٓ پطزا٘ف وٝ

ٌطزا٘ٙس ٜی چطخ ٞؿتی اؾت تطؾیٓ ٌطزیس ،ٜعُٕ وٙٙس .حصؾ ٞط یه اظ ٟٔطٞ ٜبی ایٗ زؾتٍب ٜثعضي (ثطای
ٕ٘ ٝ٘ٛلٔٛیت ٞب و ٝاظ آـطیسٌبٖ ذسا ٞؿتٙس) ظیبٖ ٞبی ؼیط لبثُ ججطا٘ی ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚاظآٖ جب و ٝزٚثبضٜ
آـطیٙی ایٗ آـطیسٌبٖ زض جٟبٖ ٞؿتی ٕٔىٗ ٘یؿت ٞ ٚط پسیس ٜای  ،ثب تٕبْ قطایط آـطیٙكف یٍب٘ ٝثٛز ٚ ٜاثط ٚیػٜ
ی ذٛیف ضا زاضزٞ ،طٌع ٕ٘ی تٛاٖ ٞسؾ اظ ٚجٛز ٞط یه ضا اظ زیٍطی ا٘تظبض زاقت.لٔٛیت ٞب و ٝثطپبی ٝی آٔٛظٜ
ٞبی لطآ٘ی اظآـطیسٌبٖ پطٚضزٌبضٞؿتٙس ٘یعثبیس ثطای ضؾیسٖ ث ٝوٕبَ ذٛیف ٛٞیت ذٛزضاث٘ ٝیىی ثكٙبؾٙس.
پؽ وٕبَ قٙبؾی تٟٙب ث ٝقٙبذت ٛٞیت ٞب ثؿتٍی زاضز ،یعٙی ث ٝا٘ساظ ٜای و ٝتٛاٖ آقٙبیی ثب ٔبٞیت چیعٞب ضا زاقتٝ
ثبقیٓ ،ثٞ ٝسؾ ٞب ٘ ٚمط ٝی وٕبَ ٚجٛزی آٖ چیعٞب پی ٔی ثطیٓ.زا٘ف ٞبی ثكطی  ٕٝٞ ،ث ٝزٚض ٕٞیٗ ٌطزٔ ٖٚی
چطذٙس ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝط ـٙی اظ زا٘ف ٞب ،آٍ٘ب ٜپیكطـت ٝذٛاٞس ثٛز و ٝث ٝقٙبذت زلیك تط اظپسیس ٜضؾیس ٜثبقس ٚ
تٛاٖ وكؿ ثیكتطی ٘ؿجت ثٚ ٝیػٌی ٞب  ٚاثطٞبی آٖ زاقت ٝثبقسٌ .یب ٜقٙبؼ تب ٘تٛا٘س ٔبٞیت ٛٞٚیت ٌیب ٜضا ثكٙبؾس
٘ٚتٛا٘س ثٚ ٝیػٌی ٞبی ٚجٛزی آٖ پی ثطز ،زض قٙبذت وٕبَ آٖ پسیس٘ ٜبتٛاٖ اؾت .وؿی ؤ ٝبٞیت ٛٞٚیت آة
ضا ٔی قٙبؾسٔ ،ی زا٘س و ٝثٟتطیٗ آة ،ثی ٔع ،ٜثی ضً٘  ٚزاضای ٚظٖ ٚیػ ٜای اؾت.
ٞطآیٌ ٝٙبٞی ایٗ قٙبذت ،ثب تجطث ٝی پی زضپی زض ٘كب٘ٞ ٝب ٚٚیػٌی چیعٞب ث ٝزؾت ٔی آیس و ٝایٗ ضٚـ ٞبٞ ،یچ
ٌ ٝ٘ٛؾتیعی ثب قٙبذت ٛٞیت ٞطچیع ٘ساضز ،ظیطا ثب یبضی زا٘ف تجطثیٔ ،بٞیت ٛٞٚیت چیعٞب ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝی ٔطّك یب
٘ؿجی ٔی قٙبؾس  ٚؾپؽ تكریم ٔی زٞس و ٝوٕبَ ٚجٛزی ٞط ٔبٞیت یب ٛٞیتی اظ ایٗ زؾت ،چیؿت ٞ ٚسؾ
پبیب٘ی اظ آـطیٙف آٖ وساْ اؾت.اظایٗ ض ٚقٙبذت ٛٞیت ٚویؿتی ِطث ٝؾجت پیچیس ٜثٛزٖ ٘ؿجی ٔٚؿتٕطاؾتٞ .ط
پسیس ٜای زض ٌؿتط ٜی ٞؿتی ،ا٘جبْ وبض ٚیػ ٜای زض قطایط ٚیػ ٜای ضاعٟس ٜزاضاؾتٔ .ب ایٗ ٘ىت ٝضا ٔی زا٘یٓ و ٝاظ
ٌطي ٌٛؾفٙس ظاییسٕ٘ ٜی قٛز ٞ ٚیچ ٌبٞ ٜؿت ٝی ذطٔب ،اٍ٘ٛض ث ٝثبض ٕ٘ی آٚضز ،ثّىٞ ٝط پسیس ٜای ،ضاٚ ٜیػ ٜای
ی

زاضز و ٝثطای ا ٚذط وكی قس ٚ ٜزض ٕٞبٖ ضاٚ ٜیػ ٜحطوت ٔی وٙسٍٙٞ .بٔی و ٝوبضقٙبؼ وكبٚضظی ،زا٘ٝ

ذبنی ضا زض زَ ذبن ٔی ٟ٘س ،زض ٕٞبٖ ٔطحّ ، ٝوبضآیی آٖ ضا ث ٝچكٓ آٚضز،ٜؾٛز آٖ ضا زض ٘ظطٔی ٌیطز  ٚقىُ
ٚثٟط ٚ ٜثبض زٞی آٖ ضا تطؾیٓ ٔی وٙس،آٖ ٌب ٜزؾت ث ٝوبض وكت ٔی قٛز.ایٗ وكبٚضظ ٔطحّٞ ٝبی

وبقت،

زاقت  ٚثطزاقت ضا ٔی زا٘س  ٚایٗ زا٘فٕٞ ،بٖ حمیمت قٙبؾی ٛٞٚیت آٖ زا٘ ٝاؾت و ٝوٕبَ  ٚجٛزی
آٖ،پیسایف وكتعاض یب ثبغ پطثبضی اؾت و ٝزض آیٙس ٜی ٘عزیه یب زٚض ث ٝثبض  ٚثٟطٔ ٜی ٘كیٙس.
اٌط ایٗ آٌبٞی زلیك زض وبض ٘جبقس،زض ظ٘سٌی ثكطی ٞیچ وبضی ث ٝؾبٔبٖ ٕ٘ی ضؾس ٞ ٚیچ وؿی زؾت ثٞ ٝیچ
وبضی ٕ٘ی ظ٘س.چطخ ض٘ٚس پسیسٞ ٜب و ٝزض ؾیط طجیعی پی ٌطـتٔ ٝی قٛز٘ ،كبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاؾت وٍٕٞ ٝبٖ،
ثبیسثط٘بٔٞ ٝبی ظ٘سٌی ذٛز ضا ثطپبی ٝی

٘مك ٝی آـطیٙف وٕٞ ٝبٖ ٛٞیت ثبقس ،تطؾیٓ ٕ٘بیٙس .پؽ ثب قٙبذت

وبضثطی ٞط پسیس ٜای ،پی  ٚپبی ٝی وٛقف ذٛز ضا ثط ٕٞبٖ قی ٜٛتٙظیٓ وطز ٚ ٜث ٝثٟط ٜی ٘یه

ٔی ضؾٙس.ثطای

ٕ٘ ٝ٘ٛاٌط ٌٙسْ ثىبض٘سِٚ ،ی اضظٖ ث ٝزؾت آٚض٘س ،اثٟبْ  ٚؾطزضٌٕی آ٘چٙبٖ ٚیطاٍ٘ط ذٛاٞسثٛز و ٝتٛاٖ پی ٌیطی
ظ٘سٌی ثطای ٘ؿُ ا٘ؿبٖ ث ٝنفط ٔی ضؾس ٘ ٚبثٛزی ٘ؿُ ضخ ٔی زٞس.چٙب٘چٌٙ ٝسْ ٚجٛز ِطث ٝاضظٖ زٌطٌ ٖٛیبـتٝ
اؾت.حصؾ ٞط یه اظ ٟٔطٞ ٜبی آـطیٙف ،ث٘ ٝبٙٞجبضی ٞبی ٚیطاٍ٘ط زض ٘ظبْ آـطیٙف ٔی ا٘جبٔس .ؾبظٔبٖ ٞؿتی
یه یٍبٖ ٚجٛزی اؾت و ٕٝٞ ٝی شضٞ ٜب ی آٖ زض  ٕٝٞی ٌٛقٞ ٝبی ایٗ ؾبظٔبٖ،ث ٌٝ٘ٛ ٝی ٕٞب ًٙٞوبضٚیػٜ
ی ذٛیف ضا٘كبٖ ٔی زٙٞس  ٚثب تعبُٔ ٞط یه ثب یىسیٍط ثب اثطثركی ٞبی ٔتمبثُ زضایٗ آـطیٙف ثعضي ،ث ٝایٗ
قٙبذت قٍفت آٚض ٔی ضؾیٓ و ٕٝٞ ٝی پسیسٞ ٜبی جٟبٖٞ ،سؾ ٕٞؿٕٞٚ ٛبٍٙٞی ضا پی ٔی ٌیط٘س و ٝآٖ،
یٍبٍ٘ی  ٚث ٓٞ ٝپیٛؾتٍی زضایٗ ؾبظٔبٖ ثعضي جٟبٖ اؾت.
اظایٗ ض ٚضـتبض لٔٛیت ِط ث ٝؾجت وٕجٛزآٌبٞی ؾبظ٘س ٜثٛٞ ٝیت ذٛیف ضـتبضی ؾطزضٌٌٓ،یج ٚپطاوٙسٜ
اؾت.اوِ ٖٛٙطٌطٌی اؾت وٌٛ ٝؾفٙس ٔی ظایس ٌٙٚسٔی اؾت و ٝاضظٖ ثٚ ٝجٛز ٔی آٚضز.پؽ ثٟط ٜی وبضـ
اٚضازچبضپؿطٚی ٚٚیطا٘ی ٕ٘ٛز ٜاؾت.ثٙبثطایٗ ِطٞب ثبیس ثىٛقٙس و ٝآٌبٞی ٌؿتطز ٜای ثٚ ٝیػ ٜاظویؿتی ٛٞٚیت
ٌطٞٚی ذٛیف ث ٝزؾت آٚض٘س.تب اظایٗ ضا ٜجبٖ ٚضٚاٖ ذٛیف ضا ثب آٖ ٕٞؿٛؾبظز ٚاظ ته ته پطاوٙس٘ٚ ٜبتٛاٖ
ِطٌ،طٞٚی ٘یطٙٔٚسٚپیٛؾت ٝی ؾبظٔبٖ یبـت ٝقىُ ثٍیطز.ویؿتی ٛٞٚیت ٌطٞٚی ا٘ؿبٖ ،اظ پٙج پسیس ٜپیطٚی ٔیوٙس.
ث ٝظثبٖ زیٍط ،ثط پبی ٝعبُٔ ٞبی پٙج ٌب٘ ٝی ؾبظ٘س٘ٚ ٜیطٚاـعا ،ث ٝزؾت ٔی آیس ؛...
{ 1ـ عٛأُ جؽطاـیبیی ـ الّیٕی،
 2ـ عٛأُ ؾیبؾی  ٚتبضیری،
 3ـ عٛأُ التهبزی ٔ ٚعیكتی،
 4ـ عٛأُ ـطٍٙٞی (ظثبٖ  ٚازثیبت ٙٞ ٚطٔ ،یطاث اؾبطیطی ،ؾ ٚ ٗٙآزاة ،اعتمبزات  ٚآییٗٞب  ٚضؾ ٚ ْٛیبزٔبٖٞب)،
 5ـ ٔ ٚؤِفٞٝبی تطثیتی.
ثٙبثطایٗ اٌط ٞطِط قٙبذتی ـطاٌیطاظ ٕٝٞی عبُٔ ٞبی ویؿتی ٛٞٚیتی ذٛیف چ : ٖٛعبُٔ ٞبی جؽطاـیبیی ـ الّیٕی.
عبُٔ ٞبی التهبزی ٔ ٚعیكتی .عبُٔ ٞبی ؾیبؾی  ٚتبضیری .عبُٔ ٞبی ـطٍٙٞی  ٚزضپبیبٖ عبُٔ ٞبی تطثیتی ٘ساقتٝ
ثبقسٚزضضـتبضذٛیف ٕ٘بیبٖ ٘ىٙس ،ثی ٛٞیت اؾت .یبٛٞیتی ٘بضؾب ٘ٚبضٚقٗ زاضز.ثی ٌٕبٖ ٘جٛزایٗ چٙیٗ ویؿتی
ٛٞٚیتی ؾجت زضجب ظزٖ ِطٚٚاپؿٍطایی اٚؾت.زضایٗ پی٘ٛس اٌطٍ٘بٞی ث ٕٝٞ ٝی ٘ٛقتٞ ٝب ی ٘رجٍبٖ ِط زاقت ٝثبقیٓ

ثیكتطتٟٙب ث ٝثٙس چٟبض ویؿتی ٛٞٚیت پطزاذت ٝا٘س .یعٙی :عبُٔ ٞب ی ـطٍٙٞی (ظثبٖ  ٚازثیبت ٙٞ ٚطٔ ،یطاث اؾبطیطی،
ؾ ٚ ٗٙآزاة ،اعتمبزات  ٚآییٗٞب  ٚضؾ ٚ ْٛیبزٔبٖٞب)آٖ  ٓٞثبضٚقی ٘بزضؾت ٘ٚبوبـی .ا٘سوی ٘یع ث ٝعبُٔ ٞبی
زیٍط پطزاذت ٝا٘س وٞ ٝطآی ٝٙثؿیبض ٘بچیعاؾت.یب ؾٕت ٚؾٛی ؾٛزٔٙسی ٘ساض٘س.پؽ ٔب ٘یبظ زاضیٓ و ٝث ٕٝٞ ٝی عبُٔ
ٞب ثپطزاظیٓ ٌٚطزاٌطز ویؿتی ذٛیف ضاثكٙبؾیٓ.
ثی ایٗ ضٚـ زچبض ؾؿتی ٚوػضـتبضی ٚوبّٞی ذٛاٞیٓ ثٛز ٘ٚرٛاٞیٓ تٛا٘ؿت زضزٞب ٚض٘ج ٞبی ٔطزٕٔبٖ ضا
ثعزاییٓٚ.ثط٘یطٚ ٚتٛاٖ آٖ ٞب ثیفعاییٓ.زضظیط ث ٝیبزآٚضی  ٕٝٞی عبُٔ ٞب ی ٞؿتی زٙٞس ٜی ٛٞیت لٔٛیتی ث ٝتطتیت
ٌفتبضٞبی زیٍط وتبة و ٝزضپی ٔی آیٙسٔ،ی پطزاظْ.
الف) عامل های اقتصادی ،معیشتی واجتماعی:
ثبیس ٌفت عبُٔ ٞبی التهبزیٔ ،عیكتی ٚاجتٕبعی ،ضٚـ ٞبی زؾتیبثی ث ٝلٛت ظ٘سٌی  ٌٝ٘ٛٚی پی٘ٛسٞبیی اؾت
و ٝاظایٗ وبضٞب ث ٝزؾت ٔی آیس .ایٙىٔ ٝب اظ چ ٝاثعاضی ثٟطٔ ٜی ٌیطیٓ ٚچٍ ٝ٘ٛزضوبضٞبی ذٛیف ثب زیٍطاٖ
ٕٞبٔ ًٙٞی قٛیٓ یب ضٚی ث ٝؾتیعٔی آٚضیٓ ،پیكطـت ٝیب و ٟٗثٛزٖ اثعاضٞب ٛ٘،یب و ٟٝٙثٛزٖ قی ٜٛی پی٘ٛسٞبی
ٌطٞٚی ،و ٝزضزض ٖٚیه الّیٓ ٚجؽطاـیبی تبضیری ٚیػٔٚ ٜعیٗ ٞؿتٙس ،ثیبٍ٘ط عبُٔ ٞبی التهبزیٔ،عیكتی
ٚاجتٕبعی اؾت .ثؿت ٝث ٝایٙى ٝایٗ ٌط ٜٚاظ ا٘ؿبٟ٘ب زضٌصض اظیه زٚضٚ ٜض٘ٚس تبضیری اظچ ٝؾبظٔبٖ التهبزی ٚؾیبؾی
پیطٚی ٔی وطز ٜا٘س ٚثطآٟ٘ب ایٗ ؾبظٔبٖ ثب چ ٝضٚقی ـطٔبٖ ٔی ضا٘س،ٜ

زاضای ٚیػٌی ٞب ،پی٘ٛسٞب ٔٚكتطوبتی ٔی

ق٘ٛس وٚ ٝاثؿتٍی ،پیٛؾتٍی ٌٚب ٜؾتیعٞبیی زضپی زاضز.اظؾٛی زیٍط ایٗ ٚاثؿتٍی ٞب حؽ غضـی زضل ْٛوٝ
اظزض ٖٚتبضید ضیكٔ ٝی ٌیطزضا ـطأ ٓٞی وٙس.ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛلطٖ ٞب ؾیطط ٜی ؾبظٔبٖ ظٔیٙساضی (ـئٛزاِیؿٓ) زض ٔیبٖ
ّٔت ٞبی اضٚپبیی  ٚیب ؾّط ٝی ؾبظٔبٖ اضثبة  ٚضعیتی زض ایطاٖٙٔ ،جط ثٞ ٝؿتی یبـتٗ ز ٌٝ٘ٛٚی ٚیػ ٜاظ احؿبؼ
ٔكتطن٘ ،ؿجت ث ٝضٚاثط تِٛیسی ،پی٘ٛسیبؾتیع ا٘ؿبٖ ثب ا٘ؿبٖ  ٚا٘ؿبٖ ٞب ثب ظٔیٗ ،زض ٔیبٖ ایٗ زٌ ٚط ٜٚا٘ؿب٘ی قسٜ
ا٘س .جسا ثٛزٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛی ٍ٘ب ٜث ٝاقطاـیت زض جبٔعٞ ٝبی اضٚپبیی  ٚـط ًٙٞثطٌطـت ٝاظ آٖ ،ثب ٌ ٝ٘ٛی ٍ٘بٔ ٜطزْ
ایطاٖ ثٕٞ ٝیٗ پسیس ،ٜثطذبؾت ٝاظ تفبٚت زض تِٛیس ،ضٚاثط ،پی٘ٛسٞب ٚؾتیعٞب ٕٞٚچٙیٗ

اثعاض تِٛیسی زضٔیبٖ ایطاٖ

ٚاضٚپبؾت.
ثب ایٗ  ٕٝٞپی٘ٛسٞبی ذ٘ٛی ـطاتط اظایٗ پسیسٞ ٜبؾت و ٝزضٌفتبضز ْٚث ٝآٖ ذٛا ٓٞپطزاذت .ثب پبؾساضی اظپی٘ٛسٞبی
ذ٘ٛی ٍ٘ٚب ٜزاقتٗ ذٛیكب٘ٚسی ٞطٌع زٌطٌ٘ٛی ٞب ٚتؽییطات ؾجت اظثیٗ ضـتٗ ٛٞیت ٔٚبٞیت ٔب ٘رٛاٞسقس.اوٖٛٙ
ثبیس ٌفت ایُ ٌطایی (و ٝپسیس ٜای ٘بزضؾت اؾت)اظ قی ٜٛی پی٘ٛسٞبٚضٚاثط و ٟٗث ٝزؾت ٔی آیس.و ٝزیٍط چٖٛ

ٌصقت ٝوبضآیی ٘ساضز .پؽ ثبیس ٌفت ٞطوؽ زضایُ ٌطایی ثٕب٘س ؾرت ٚاپؿٍطاؾت.زیٍط ثٟطٚ ٜثٕط ٜی آٖ چیعی
جع عمت ٔب٘سٌی ٚؾتیعٞبی طبیف ٝای ٘یؿت.
یٍبٍ٘ی ٚٚحست ل ْٛضٚظث ٝضٚظ ـطؾٛز ٜتطقسٚ ٜؾتیعٞ ٜب ٚزقٕٙی ٞب ثیكتط ذٛاٞسقس.ظیطا ؾبظٔبٖ ایُ اظ ٓٞپبقیسٜ
ٞٚطوؽ ذٛز ٔرتبضثٛزٛٞٚ ٜؼ ٞب ٚطٕع ٞب ؾجت ؾتیع ثیكتطاؾتِ.طٞب ٘جبیس اٌط ٔی ذٛاٙٞس زضؾٛیٚ ٝجٟت ؾٛز
ذٛیف ٌبْ ثٍصاض٘س زضثٙس ایُ ٌطایی ثبقٙس.ثٟط ٜی ایٗ وبض تٟٙب پؿطٚی ٚا٘س٘ٚ ٜٚبتٛا٘ی ثیكتطاؾتٔ .ب ٘یبظی ثٝ
پی٘ٛسٞبی اضثبة ٚضعیتی ٘ساضیٓ ٞٚطآی ٝٙزیٍط أىبٖ آٖ ٚجٛز ٘ساضز ٌ.طچ ٝث ٝچٟطٞ ٜبی ثعضٌی اظ ذبٖ ٞب
زضتبضید ٚاو ٖٛٙذبٖ ٞبی پیكطٚؤ ٝی تٛا٘ٙسثؿیبض ؾٛزٔٙسٚؾبظ٘س ٜثبقٙس٘ ،یبظ ـطاٚا٘ی زاضیٓ.ذبٖ ٞبیی و ٝاظ ٘بْ
٘یه ذٛیف ثطای ضؾب٘سٖ ایُ ث ٝؾٛی لٔٛیتِ ،تٛا٘ی ؾبظ٘سٚ ٜوبضآ اظذٛزثطٚظزٙٞس ٝ٘ ،ایٙى ٝآ٘طا زضؾٛیٚ ٝجٟت
ایُ ٍ٘ ٝزاض٘س.ثبیس ثطپبی ٝنّ ٝی اضحبْ ٚپی٘ٛسٞبی ذ٘ٛی لٔٛیت زضقىُ ٔسضٖ ذٛز ث ٝظ٘سٌی زٚثبض ٜثبظٌطزز.ثٛزٖ
ایٗ پسیس ٜی ثٙیبزی ٔبضا اظٞطتىب٘ ٝای حفظ ذٛاٞسوطزٚتٛاٖ ٔبضاثطای ضؾیسٖ ث ٝجبیٍب ٜثٟتط نسچٙساٖ
ذٛاٞسٕ٘ٛز.
ب)عامل های سیاسی و تاریخی:
عبُٔ ٞبی ؾیبؾی  ٚتبضیری ،ث ٝعبُٔ ٞبیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝضیكٌ ٝطـت ٝاظ ؾط٘ٛقت ؾیبؾی  ٚتبضیریِ یٍب٘ٔ ٝیبٖ
یه ٌطٚ ٜٚیػ ٜاظ ا٘ؿبٖٞبؾت .ثبیس چكٓ ٌكٛز ٍٙٞبٔی ؤ ٝیٌٛییٓ« :یه ٌطٚ ٜٚیػ ٜاظ ا٘ؿبٖٞب» ،ذٛاؾت ٔب
ایٙؿت و ٝثسا٘یٓ چ ٝعبُٔ ٞب ٚعّت ٞبیی زضپیسایف ٕٞعٔبِٖ ٛٞیت ؾیبؾی ٚتبضیری ،زضٌطٞٚی اظ ا٘ؿبٟ٘ب اثطثرف
اؾت ،وٞ ٝطآی ٝٙایٗ ا٘ؿبٖ ٞب ٔیتٛا٘ٙس زض ٔیبٖ ذٛز ،زاضای ٌطٜٞٚب  ٚزؾتٞٝبی چٙسٌب٘ٝ

زضحٛظٜٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ

جؽطاـیبی ٚیػ ٜای ثبقٙس .یبزٔب٘سٜٞبی تبضیری ،قبزیٞب ،ا٘سٞ ٜٚب ٘ ٚجطزٞب ،قىؿتٞب  ٚپیطٚظیٞبی ٔكتطن ،اظ
عبُٔ ٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض جٙج ٝی

پصیطـ اظضٚی ٘بچبضی یب زِجرٛاٞب٘ ٝی ٘ظبْٞبی ؾیبؾی ٚالتهبزی ٚیػٚ ٜ

ضذسازٞبی ٕٞب٘ٙسٔ ،ٓٞیتٛا٘ٙس ٔب٘سٌبضی غضـی ثطحؽ ٛٞیت ٚویؿتی

ٔكتطن ٚیٍب٘ ٝزضایٗ ٌط ٜٚاظا٘ؿبٖ ٞب

ثٍصاض٘سِ.یه ثبظٔی ٌٛیٓ،پی٘ٛسٞبی ذ٘ٛی و ٝاظ غضـبی تبضید ٚؾطٌصقت ایٗ ا٘ؿبٖ ٞب ـطیبز ٔی ظ٘ٙس،ـطاتط اظ ٕٝٞ
ی عبُٔ ٞب ٞؿتٙس و ٝحؽ ٔكتطن ٌطٞٚی زض پی٘ٛس ثب اعٕبق تبضید ضا غضؾ تطٔی وٙس.
و ٝقٛضثرتبٌ٘ ٝب ٜؾؿت ٚذٛقجرتبٌ٘ ٝب٘ ٜیطٙٔٚس ٔی قٛز .اٌط یه ل ْٛاظ ٞیچ یه اظ عبُٔ ٞبی ثبال ثٟط ٜای
٘ساقت ،تٟٙب پی٘ٛس ذ٘ٛی ثؿٙسٔ ٜی وطز و ٝحؽ ٛٞٚیت ٔكتطن ٚیٍب٘ٝ

ای زاقت ٝثبقس.ثی ٌٕبٖ ٔب ِطٞب زاضای

ویؿتی ٛٞٚیتی ثعضي ٚثطجؿت ٝزضتبضید ایطاٖ ٞؿتیٓ.زضایٗ ثبض ٜثیكتط ذٛاٞیٓ ٘ٛقتٚ.اظٌصقت ٝی ذٛیف ثٟطٜ
ٞبذٛاٞیٓ ثطز.أب ثبیس ٌصقت ٝی ذٛیف ضا چطاغ ضا ٜآیٙس ٜلطاض ثسٞیٓ.

٘ ٝایٙى ٝث ٝعٛٙاٖ ٘ٛؾتبِٛغی ث ٝآٖ

ثٍٙطیٍٓ٘.طـ ٘ٛؾتبِٛغیه ٌطچ ٝزَ اٍ٘یعاؾتٚ ،ضیك ٝزضنّ ٝی اضحبْ زاضز،و ٝآٔٛظ ٜای اؾالٔی ٚزیٙی
اؾتِ.یه ٕ٘ی تٛا٘سآیٙسٔ ٜبضاثؿبظز ٝ٘.ایٙى ٝنّ ٝی اضحبْ ضا وٙبضثٍصاضیٓ ثّى ٝثبزیسی ٘ٚ ٛـطاٌیط ٚپیكط ٚث ٝآٖ
ثٍٙطیٓ .پؽ ثبیس ذبططٞ ٜبی لٔٛی ضا پبؼ ثساضیٓ.أب ثیكتطثبیس ٌصقت ٝضاچطاغ ضا ٜآیٙس ٜلطاضثسٞیٓ.تب ثتٛا٘یٓ ٔجس
ٚثعضٌی ذٛیف زضچبضچٛة اؾالْ ٚایطاٖ ثعضي ضا ثبظیبثیٓ.ثبیس اظزض ٖٚتبضید حمبیك ضاثیط ٖٚثىكیٓ و ٝلٔٛیت ٔب
ٕٞطا ٜثبجؽطاـیبی ؾیبؾی اـ قٙبذت ٝقٛز.تبؾجت غضـب ثركی ث ٝپی٘ٛسٞبی زض ٖٚلٔٛیتی ٚاـعایف ٘یط ٚثطای وبٞف
ض٘ج ٞب ٚاـعایف ثٟطٞ ٜبٌطزز.
ج) عامل های جغرافیایی ـ اقلیمی:
عبُٔ ٞبی جؽطاـیبیی ـ الّیٕی ،ث ٝعبُٔ ٞبیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝثطٌطـت ٝاظ ٚیػٌیٞبیی زضپی٘ٛسثب الّیٓ ،طجیعت  ٚآة
ٛٞ ٚاؾت ،و ٝزض لطٖ ٞب ٞ ٚعاضٜٞبٔ ،یتٛا٘س ثط ٌ ٝ٘ٛی ضـتبض ظیؿت ٔحیطی یىبیه ا٘ؿبٖ ٞب اثط ٌصاقتٛٞ ٚ ٝیت
ٚویؿتی اجتٕبعی ٚیػ( ٜجؽطاـیبی ا٘ؿب٘ی) ،یب حؽ ٚاثؿتٍی ثرهٛنی(حت اِٛطٗ) زض یه ٌط ٜٚا٘ؿب٘ی ،اظ ٌصض
ظ٘سٌی تبضیری ٚؾطٌصقت ل ْٛثؿبظز .ثٙبثطایٗ ،ثبیس ضیك ٝی ثركی اظ حؽ ٞب زضپی٘ٛس ث ٝؾطظٔیٗ ضا زض ایٗ عبُٔ،
جؿتج ٛوطزِ .یه عبُٔ جؽطاـیبیی ث ٝتٟٙبیی ؾبظ٘س ٜی ٛٞیت ٌطٞٚی ٘یؿت ،ثّى ٝایٗ عبُٔ ـ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝپیكتط
ٌفت ٝقس ـ تٟٙب ٔیتٛا٘س یىی اظ ؾبظ٘سٌبٖ ٛٞیت  ٚحؽ ٚاثؿتٍی ث ٝیه ٌط ٜٚذبل ا٘ؿب٘ی ثبقس ،و ٝزض جبی
ذٛز ثؿیبضٔ ٟٓاؾت .ثبیس زا٘ؿت و ٝثركی اظ جؽطاـیبی ا٘ؿب٘یٕٞ ،بٖ جؽطاـیبی ؾیبؾی اؾت و ٝزضٌفتبضچٟبضْ ثٝ
آٖ ذٛا ٓٞپطزاذت.
ثٙبثطایٗ  ٕٝٞی ِطٞب ثبیس جؽطاـیبی ا٘ؿب٘ی ثٚ ٝیػ ٜجؽطاـیبی ؾیبؾی ذٛیف ضا ثكٙبؾٙس.ثبیس وب٘ٚ ٖٛلّت (ٞبضتّٙس)
آ٘طاثكٙبؾٙس.تب اظایٗ ضٍٞصض ٌبْ ثعضٌی زضثبظیبثی ٛٞیت ذٛیف ث ٌٝ٘ٛ ٝی ٔسضٖ ثطزاقت ٝثبقٙس .ث ٝزیسٌبٗٔ ٜ
جؽطاـیبی ؾیبؾی ٔب ؾطظٔیٙی اؾت و ٕٝٞ ٝی ِطٞب زضآٖ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس .ثبٚض ٍ٘بض٘س ٜایٙؿت و ٝاٛٞاظ ٚذٛظؾتبٖ
وب٘ٞٚ ٖٛبضتّٙس ثٙیبزی ِطٞبؾت.وب٘٘ٛی ؤ ٝی تٛا٘س ث٘ ٝیطٚی ٔبـع٘ٚی زٞس تبوبضٞبی ثعضٌی ثطای ایطاٖ ٚاؾالْ
ثٕٙبییٌٓٚ.طـتبضی ٞبی ذٛز ضا اظٔیبٖ ثطزاقت ٌٝ٘ٛٚ ٝای ثبقیٓ و ٝقبیؿت ٝی ثعضٌی ٔبؾت.زضایٗ ثبض ٜثیكتط ذٛآٞ
٘ٛقتِ .یه یبزآٚضی ٔی و ٓٙو٘ ٝجبیس ـطأٛـ قٛز ثٙیبز ٞطِطزض اـتربض ٚٚاثؿتٍی ث ٝؾطظٔیٗ ثعضٌٕبٖ ایطاٖ اؾت
ٞٚطآی٘ ٝٙجبیس ایطا٘ی ثٛزٖ ٔجٙبیی ثطای ؾتیع ٜثب ؾبظٚوبض اؾالٔی قٛز .ایٗ ٘ ٝاظ ضاؾتی ثٟط ٜای زاضز  ٝ٘ٚایٙى ٝؾٛز
ٔٚهّحت ٔب زضآٖ اؾت.

د)عامل های فرهنگی:
عبُٔ ٞبی ـطٍٙٞی ،عبُٔ ٞبییؿت و ٝاظ ٌصض ظ٘سٌی ٔكتطن اجتٕبعی  ٚپی٘ٛسٞبی ا٘ؿب٘ی حبوٓ ثط جبٔعٞ ٝب ٚ
تبثیطیبـت ٝاظ  ٕٝٞی عبُٔ ٞبی الّیٕی ،ؾیبؾی ،تبضیری  ٚالتهبزی ،ایجبز ٔیق٘ٛس .ضٚیىطز ایٗ اثطثركی زضؾٛی ٝی
ٔب٘سٌبضی تبضیری ،ظٔیٞٝٙبی پیسایف ٌ ٝ٘ٛای ذبل اظ جٟبٖ ثیٙی ،ثبٚضٞب ،ظثبٖ یٍب٘ٙٞ ،ٝط  ٚؾٙت ٞب  ٚآزاة ٚ
آییٗٞبی اجتٕبعی ٚیػ ٜضا ـطأ ٓٞیآٚض٘س .ایٗ عبُٔ ٞب ،ث ٝزِیُ ایٙى ٝزض زٚض ٜای ٘ؿجتأ زضاظٞ ،ؿتی ٔی یبثٙس .ثٝ
ٕٞبٖ ٘ؿجت ٔب٘سٌبضتط  ٚپبیساضتط اظ عبُٔ ٞبی زیٍط ٞؿتٙس  ٚثرف ثٙیبزی اظ ٛٞیت اجتٕبعی ا٘ؿبٖ ضا قىُ
ٔیزٙٞس.عبُٔ ٞبی ـطٍٙٞی زضٌصض ظٔبٖ زٌطٌ٘ٛی ٔی یبثٙس ٕٔ ٚىٗ اؾت ؾؿت یب ٘یطٙٔٚس ق٘ٛس ،أب ثٗٔبیٞٝبی
تبضیری آٟ٘ب ،وٕتط زچبض زٌطٌ٘ٛی آ٘ی  ٚزٚض ٜای ٔیقٛز.
ثؿت ٝث ٝایٙى ٝا٘ؿبٖ ،زض ٍٙٞبْ تِٛس زض وساْ حٛظ ٜی ـطٍٙٞی لطاض ٌیطز ،حؽ ٛٞیت اجتٕبعی ا ٚزاضای ٚیػٌی
ٞبی وٓ ٔب٘ٙسی زض ٕٞبٖ حٛظ( ٜزض آیٙسٔ)ٜیقٛز .ایٗ ٚیػٌی ٞب ،ثب ا٘ؿبٖ  ٚضقس اجتٕبعی ا ،ٚاظ ؾٛی ٔحیط
ظ٘سٌیٔ ،حیط آٔٛظـٔ ،حیط وبض ٔ ٚجٕٛع ٝی ضٚاثط اجتٕبعی ،ثٚ ٝی ،ذٛزآٌب ٚ ٜیب ٘بذٛزآٌب ،ٜتعضیك
ٔیق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ اضاز ٜا٘ؿبٖ ثبِػ ،وٕتط ٔیتٛا٘س زض ایٗ ٔب٘سٌبضیٟبی ضیكٝزاض ،زٌطٌ٘ٛی ایجبز وٙس ،ثّىٝ
حساوثط ،ؾٕت  ٚؾٛی ضـتبض اجتٕبعی ضا ٔیتٛا٘س تب ا٘ساظٜای ظیطـطٔبٖ ذٛیف ثیبٚضز .اظایٗ ضٛٞ ،ٚیت ـطٍٙٞی،
چیعی ٘یؿت و ٝاظ وؿی ٌطـت ٝقٛز یب ثتٛاٖ ث ٝظٚض ثطتٗ ٚی پٛقب٘س .ایٗ ٛٞیت ٚویؿتیٞ ،ؿت ٝی ثٙیبزی ؾبظ٘س ٜی
قرهیت اجتٕبعی ا٘ؿبٖ اؾت  ٚثطای ٕٞیٗ ،ذٛاؾتٙی ٘یؿت!زضزیسٌبٍ٘ ٜبض٘س ٜایٗ ٛٞیت ثیكتطضیكٝ
زضذٛیكب٘ٚسی زاضزٌ.طچ ٝاثطپسیسٞ ٜبی زیٍط ثؿیبضٔ ٟٓاؾت.ثبیس زا٘ؿت و ٝایٗ ٛٞیت پصیطی اظعبُٔ ٞبی
زیٍطتٟٙب زضثؿتط ذٛیكب٘ٚسی لٔٛی اثطثرف اؾتٌٚ.طچٌ ٝب ٜثطاثطـطأٛقی ٚیب ٌیجی قی ٜٛی زیٍطی ثٚ ٝجٛز
ٔی آیسِ.یه پؽ اظچٙسی ل ْٛث ٝذٛز آٔس ٜزٚثبض ٜعبُٔ ٞبضازضثؿتط ٛٞیت ذٛیكب٘ٚسی ٕٞٚر٘ٛی ذٛیف ٔی
پصیطزٌ .ط ٜٚا٘ؿب٘ی ثسٛٞ ٖٚیت  ٚیب ؾّت ٛٞیت قس ،ٜضٚی وط ٜظٔیٗ یبـت ٕ٘ی قٛز ،چطا و ٝا٘ؿبٖ زض جبٔعٝ
ظ٘سٌی وطز ٚ ٜضقس یبـت ٚ ٝتىبُٔ ا ،ٚاجتٕبعی ثٛز ٜاؾت.
اظایٗ ضٞ ،ٚط ا٘ؿب٘ی ،زض ٞط جبٔع ٝای و ٝظ٘سٌی وٙس ـ جسا اظ ٔؿبئُ حمٛلی  ٚؾیبؾی زض یه زٚضٚ ٜیػ ٜتبضیری ـ
زاضای ٛٞیت ٔكرم اجتٕبعی  ٚتبضیری اؾت  .پؽ ٔ ،یتٛاٖ ٛٞیت ٚیػ ٜی تبضیری ا٘ؿبٖ ضا ٘بزیسٌ ٜطـت ،أب
ٕ٘یتٛاٖ آ٘طا اظٔیبٖ ثطزاقت .زضایٗ ثبض ٜثبیس ٌفت ٌطچ ٝوٛقف ٞبی ثؿیبضی زضظٔی ٝٙویؿتی ٛٞٚیت ـطٍٙٞی
زضٔیبٖ ِطٞب قىُ ٌطـتِ ،ٝیه ٛٙٞظ قٙبذت یٍب٘ ٝای اظایٗ ویؿتی ـطٍٙٞی زضٔیبٖ لٔٛیت پیسا٘كس ٜاؾتٚ .اٍٟ٘ی
ؾرتی ثٙیبزی زضثٟطٌ ٜیطی عّٕی اظ ایٗ عبُٔ ٞبؾت ؤ ٝی تٛاٖ ٌفت اظؾرتی ٞبی ثعضي اؾت .ثٌ ٝفت ٝی

زیٍط ٔب ٘یبظ ث ٝثبظٌكت ٔسضٖ ث ٝویؿتی ـطٍٙٞی ذٛیف زاضیٓ.پؽ پطؾف ثٙیبزی ایٙؿت و ٝث ٝذٛیكتٗ چٍٝ٘ٛ
ٔی ذٛاٞیٓ ثبظٌكت ٕ٘بییٓ ٛ٘.یب ٚاپؿٍطا؟ٚایٗ ٛٞیت ضاچٍٚ ٝ٘ٛثبچ ٝاثعاضی پیبز ٜذٛاٞیٓ ٕ٘ٛز.

ه) عامل های تربیتی:
آذطیٗ عبُٔ ٞبی اثطثرف زض ٞؿتی یبـتٗ ٛٞیت اجتٕبعی ا٘ؿبٖ ،عبُٔ ٞبی تطثیتی اؾت .ایٗ عبُٔ ٞب ،ذٛز
ثطٌطـت ٝاظ عبُٔ ٞبیی ٕٞچ ٌٝ٘ٛ ،ٖٛی ضٚاثط اذاللی ـ ـطٍٙٞی  ٚضـتبضی حبوٓ ثط ذب٘ٛاز ،ٜآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٚ
ٕٞچٙیٗ جبٔع ٝاؾتٞ .ط یه اظ ایٗ ؾ ٝحٛظ ،ٜثركی اظ حٛظ٘ ٜفٛش تطثیت ا٘ؿبٖ ضا ٞؿتی ٔی ثركٙسِ ،یه ثؿت ٝثٝ
ایٙىٞ ٝط یه اظ عبُٔ ٞبی ٘بٔجطز ،ٜچمسض ٌؿتطز ٜتط وبض وٙٙس  ٚا٘ؿب٘ی و ٝثبیس پطٚضـ یبثسضا ظیط پٛقف
آٔٛظٜٞبی ذٛز لطاض زٙٞس ،ؾجت ٔی ق٘ٛسو ٝتطثیت ا٘ؿب٘ی ضا زض حٛظ ٜی ٘فٛش ذٛز ثیكتطثٍیط٘س.
أطٚظ ،ٜآٔٛظـ  ٚپطٚضـ  ٚجبٔع ٝـ ثٚ ٝیػ ٜثرف ضؾب٘ٞٝب ـ ؾ ٟٓثیكتطی ٘ؿجت ث ٝعبُٔ ذب٘ٛاز ،ٜثط عٟسٌ ٜطـتٝا٘س
 ٚقبیس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘یع ثبقس وٕٞ ٝب٘ٙسی ثیكتطی زض ٔیبٖ ٌطٜٞٚبی ا٘ؿب٘ی ،زیسٔ ٜیقٛز.ایٗ عبُٔ ثؿیبض إٞیت
زاضز .قٛضثرتب٘ ٝوٛقف چكٍٕیطی ضخ ٘ساز ٜو ٝزیس ٜقٛز چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ذب٘ٛازٞ ٜب ،آٔٛظقٍبٞ ٜب ٚضؾب٘ٞ ٝب ضا
ث ٝؾٛیی ثطا٘یٓ و ٝاظثٟط ٜی آٖ ٛٞیت یبثی ضٚقٗ ٚؾٛزٔٙسی ثطای ـطظ٘ساٖ ِطـطا ٓٞقٛز .ثبیس ٘رجٍبٖ ٔب زضایٗ
ثبض ٜزاز ؾرٗ ـطازٙٞس تب ٌفت ٝقٛز چٍ ٝ٘ٛذب٘ٛازٞ ٜب زضایٗ پی٘ٛس ٚاضز ٌٛز پطٚضـ ٛٞیت ؾبظلٔٛیتی
ٌطز٘س.آٔٛظٌبضاٖ ،زثیطاٖ ٚاؾتبزاٖ زا٘كٍبٞ ٜب ٚجٟطٞ ٜب ٘ٚرجٞ ٝبی زیٍط ،چٍٚ ٝ٘ٛاضز ایٗ وبضظاض ق٘ٛس ٚثب الذطٜ
ضٚقٗ وٙٙس و ٝجبیٍب ٜضؾب٘ٞ ٝب ث ٌٝ٘ٛ ٝی ٔكرم چیؿت.
چٍ ٝ٘ٛثبیس اظتىٙیه ثبظاض یبثی ؾیبؾی ،احعاة ؾیبؾیٞN.G.O ،بٚجج ٟٝی لٔٛیتی ثٟط ٜثطز تب ؾٌ ٛیطی ٞبی
زضؾت ا٘جبْ قٛز.جبیٍب ٜوتبةٕٞ ،بیفٛ٘ ،قتبض ،ـیّٓ،تئبتط ٚؾبظٔب٘سٞی چٍ ٝ٘ٛثبیس ثبقس.زاضایی ٞبی ِطچٍٝ٘ٛ
زضیه ثب٘ه ثطای پیكطـت ٚتٛؾعٚ ٝحُ ٔكىالت ِطٞب ؾبظٔبٖ یبثس.حٛظ ٜی ٙٞطی ِط چٍ ٝ٘ٛقىُ ثٍیطزٚ .ؾبظٔبٖ
پػٞٚف ٞبی عّٕی ِطث ٝچ ٝویفیتی ٞؿتی یبثسٍ٘ .بض٘س ٜزض ٌفتبض ٞبی آیٙس ٜذٛاٞس وٛقیس و ٝثطپبی ٝتٛاٖ ذٛیف
ٞط یه اظ عبُٔ ٞبی پٙج ٌب٘ٛٞ ٝیت ؾبظ ضاضٚقٗ وٙسٌ،طچ ٝزضثرف عبُٔ ٞبی تطثیتی ث ٝجٟت ٌؿتطز ٜثٛزٖ
آٟ٘ب تٟٙب ا٘سوی ذٛاٛ٘ ٓٞقت ٚثطضؾی ٌؿتطز ٜی آٖ ضا ث ٝجّس ز ْٚایٗ وتبة ذٛا ٓٞؾپطز .أیسٚاضْ و ٝثعضٌبٖ
 ٕٝٞی ِطٞب زضایٗ ثبض ٜوٛتبٞی ٘ىطزٕٞٚ ٜساؾتب٘ی ثٛضظ٘س.ثبظپبیساضی ٔی ٚضظْ و٘ ٝرجٍبٖ ثبیس زضثبض ٕٝٞ ٜی عبُٔ
ٞبی پٙجٍبٌ٘ ٝفتبضٞب ٛ٘ٚقتبضٞبی ٌؿتطزٚ ٜؾٛزٔٙسی زاقت ٝثبقٙس.أیس اؾت و ٝایٗ ذٛاٞف ثی پبؾد ٕ٘ب٘س.

بهره ی تربیتی:
ثٟط ٜی ایٗ ٌفتبض ایٙؿت ؤ ٝب ِطٞبٛٞیتی پٙج ٌب٘ ٝزاضیٓ.ثٙبثطایٗ اٌط ایٗ پٙج ٌٛق ٝضاث ٌٝ٘ٛ ٝی آؾبٖ ٘كٙبؾیٓ
ٚقعبضذٛز ٘ىٙیٓ.اظٛٞیتی ٘بلم ٘ٚبضؾبثطذٛضزاضیٓ.پؽ ثطای وٛزوبٖ ٛ٘ٚجٛا٘بٖ ذٛیف ثبیس ثٍٛییٓ؛ ٛٞیت ٔب پٙج
ٌب٘ ٝاؾت.یعٙی پیٛؾت ٝثٍٛییٓ :پٙج ٛٞیت.1 :اجتٕبعی ٚالتهبزی .2تبضیری.3جؽطاـیبی ؾیبؾی .4ـطٍٙٞی .5 ٚتطثیتی
زاضیٓ ٚپیٛؾت ٝآٖ ضاتىطاضٕ٘بییٓ.ایٗ تىطاض ٚیبز آٚضی ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت ٓٞ.تجبضاٖ ـطأٛـ ٘ىٙٙس.

ٔٙبثع:
ٛٔ .1ؾی ٘جفیٛٞ .یت قٙبؾی
ٚ.2یىی پسیبٛٞ.یت
 .3ضضبیی ٚزیٍطاٖ
.4ـطٞبز عطـب٘یٛٞ.یت
٘.5كطی ٝآضٔبٖٛٞ.یت

