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نقدي بر كتاب «تربيت بدني در مدارس»
هحسيحالجٖ
چكيده
ٛدف اش ائ پطٗٛؽ ٕقدي تس متاب «تستيت تدٕي دز ّدازظ» ت٘د .پسغؿٖإّ« ٚقد
ٗ تسزغي ّت٘ٓ ٗ متة ؾَُ٘ إػإي (متة َّي)» ت ٚؾٖ٘آ اتزصاز ٗ ازازا٘ب ٕقزد
اغتفاد ٙؾد .متاب « تستيت تدٕي دز ّزدازظ» دازاي  441قزفه ٚاٜزاز ت زؽ ٗ
پإصد ٙفكٌ اغت .يافتٛ ٚاي ٕقزد اش دٗ ّٖػزس اّتيزاشا ٗ ماغزتي ٛزاي ؾزنَي ٗ
ّهت٘ايي ازائ ٚؾد .اّتياشا ؾنَي دز حد ّطَ٘تي ازشياتي ؾد .تسخزي اش اّتيزاشا
ّهت٘ايي ؾاٌّ :ايٖؽ ّطاٍة دز قاٍة ت ؽ ٛا ٗ فكً٘ تساي ايزاد ٕػِ ّٖطقزي
إػزاُ دزٕٗي ّطاٍة دز دزٗٓ فكً٘ دزد ّٖزاتؽ دز إتٜزاي ٛزس ت زؽ تطزات
ّهت٘اي فكٌ ٛا تا غس فكٌ ٛاي تسخي اش دزٗظ دإؿياٛي ماغتي ٛاي ؾزنَي
ؾاٌّ :رراتيت مِ زٗي رَد تيآ ّثٛ ِٜدف اقَي احس ٕثز٘د پيؿزيفتازخ خهقزٚ
فكٌ ٗ ت ؽ ّي ؾ٘د .ميفيت ااج ّت٘غط (ٗ ؾاٌّ ّ٘ازدي ْٛچ٘ٓ ٕ٘ؼ ماغزرخ
رَدخ رداًٗ ٗ ْٕ٘داز ٗ )...اغت .ماغتي ٛاي ّهت٘ايي ؾإٌّ :داؾتٔ ايد ٙمَزي ٗ
ّدً غاختازي ٗ ّهت٘ايي ازراؾا ٕامافي فقدآ ازائ ٚتك٘يسي رزاّؽ اش ٍّ٘فزٚ
ٛاي دزظ تستيت تدٕي تي ت٘رٜي ٕػثي ت ٚاؾاز ٙتٕ ٚػسيٛ ٚزاي ؾَْزي ّ٘رز٘د
ٕا٘ ْٛإي ّهت٘اي متاب تا غس فكٌ يل دزظ ّؿ ف.
كليدواژههاٗ:زشؼ ّدازظخ تسٕاّ ٚدزغي تستيت تدٕيخ تسزغي ٗ ٕقد متزابخ

پداى٘ضي ٗزشؾي


.1مقدمه
ٕقد ت ٚؾٖ٘آ يل ّٜاز ؾٖاختي ى٘ياي تهؼ ٕاقد دز تْيزص اّتيزاشا ٗ ماغزتي ٛزاي
يل إديؿٚخ زٗؼ ٗ يا احس اغتٕ .قد متاب ت٘قيفخ تهَيٌ إتقزاديخ ازشيزاتي ميفيزتخ
اغتادياز تسٕاّ ٚزيصي ٗ ّديسيت دز تستيت تدٕي ٗ ٗزشؼ دإؿيا ٙفسٖٛييآخ
تازيخ دزيافت1396/5/13:خ تازيخ پريسؼ1396/7/2 :

hallajymohsen@gmail.com
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اْٛيت ٗ تأحيسىرازي يل متاب دز شّيٖ ٚاي خاـ اغت .متاب ت ٚؾٖ٘آ قزديْيتزسئ
زغإّ ٚنت٘بخ ْ٘ٛاز ٙاش اْٛيت شيادي تسخ٘زداز ت٘د ٙاغزت .تزا پيزدايؽ زغزإٛٚزاي
ديزيتاٍيخ راييا ٙمتاب ٛاي ؾّْ٘ي ٕػثت ت ٚىرؾت ٚتٖصً يافت ٚاغزت اّزاخ متزابٛزاي
ؾَْي ٗ دإؿياٛي ٛسىص اش رايياّ ٙسرؿيت خَؽ ٕؿدٙإد ٗ ْٛيؿز ٚتز ٚؾٖز٘آ ؾاّزٌ
إتقاً پياُٛا ٗ يافتٛٚاي پطٗٛؽٛاي ؾَْي ت٘دٙإد(ٕ٘يديخ .)1394زغاٍت تٍ٘يد متزاب
ٛاي تا ميفيت ٕ ٚتٖٜا تس دٗؼ ٍّ٘فئ ٗ ٕاؾسآ تَن ٚتس دٗؼ ٕاقزدآ قزاحة إديؿزٚ
ت٘د ٙتا تا ٕقد خ٘د ٛس دٗي ماغتي ٛزا ٗ اّتيزازا متزاب ٛزاي ؾَْزي–دإؿزياٛي زا
ّؿسفي مسد ٗ ٙزا ٙزا تساي تٜث٘د ايٖيٕ٘ ٚمتاتٜا ْ٘ٛاز غاشٕد.
إتؿاز متاتٜاي ؾَْي – دإؿياٛي دز ؾَُ٘ ٗزشؾي ٗ تستيزت تزدٕي مز ٚدازاي سشتتِ
ّبًٕظشٕ تسشتتِّتبٕهَعتَعٖ(بتشإهاتبل4پتذاوَيٍٕسص تآهتَص 
ٍسص )است ،تز ٚدٍيزٌ فَػزف ٗ ٚمزازمسد رٓ دز اتؿزاد ارتْزاؾيخ تستيتزيخ غياغزي ٗ
اقتكادي ٗ ّطسح ؾدٓ رٓ ت ٚؾٖ٘آ يل زؾت ٚدإؿياٛي تا دٗزٛ ٙاي تهكيَي دز شيزس
ىسايؽ ٛاي ّتؿدد يل ضسٗز اغتٗ.كٖاصاٗيوشاٗشبت،وشاٗشآهَص تشب٘ت
بذًٖاست .تٍ ٚهاظ تازي ي تُؿد ؾَْي آهَص تشب٘تتبتذًٖتؿزد اش غٜز٘ز ٗزشؼ
ٗتؿَيِ ٗتستيت ٗزشؾي ) (PEدز قهٖ ٚؾَُ٘ ٗازد ؾد ٙاغت .اّسٗشٗ ٙزشؼ ٗ تؿَزيِ ٗ
تستيت ٗزشؾي تا ؾٖايت ت ٚيافتٛٚاي ؾَُ٘ ٗزشؾيخ تزصيز ٗ ٚتهَيزٌخ مٖتزسً ٗ ت٘غزؿٚ
يافتٚإد .تأحيس ؾَُ٘ ٗزشؾي تط٘ز ؾْد ٙتس «پزداى٘ضي ٗزشؾزي» اغزت .اٖزئ تزأحيساتي
تدٍيٌ ٕػسيٛٚاي ح٘ش ٙؾَُ٘ ٗزشؾي ٗ زؾتٛٚاي مازتسدي ؾَُ٘ تستيتي تس زؾزت ٚؾَْزي
«رّ٘شؼ ٗزشؼ ٗ تستيت تدٕي» ارتٖاب ٕاپريس اغت.)8002،Haag(.
تاٍيف ٗ ٕؿس رحاز شّإي اْٛيت فصايٖد ٙخ٘د زا ْٕايآ ّي غزاشد مز ٚاحسىزرازي ّطاٍزة
ؾَْي ّٖدزد دز متاب دز ٕٜايت رْؿيت مخيسي زا ّتزاحس غزاشد .اشرَْزّ ٚز٘ازد تزاحيس
ّطاٍة ؾَْي تس دإؿز٘يآ ٗ دإؿزّ٘ -ؿَْآ اغتخ اسام ٚدز ٕٜايت رْزؽ ّيَيزٕ٘ي
دإؽ رّ٘شآ ّتاحس اش دإؽ ٛاخ ىسايؿا ٗ ّٜازتٜاي رّ٘شؾي رٕٜا خ٘اٖٛد تز٘دّ .ػزلَٚ
پيؽ زٗي ّهق مػة رىاٛي ٕػثت ت ٚماغتي ٛا ٗ اّتياشا متزاب« تستيزت تزدٕي دز
ّدازظ» ٕ٘ؾت ٚدمتس زحيِ زّضإي ٕطاد  ِٛتٍ ٚهاظ ؾنَي ٗ تٍ ٚهاظ ّهتز٘ايي اغزت
اش طسي تسزغي ٗ ٕقد رٓ اغت .اش ائ زٗ پسغؽ ٛاي تهقي دز اازا٘ب پسغؿزٖاّٚ
«ٕقد ٗ تسزغي ّت٘ٓ ٗ متة ؾَُ٘ إػإي (متة َّي)» ّي تاؾد.
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.1.1معرفي اثر
ت ٚؾٖ٘آ ّقدّ ٚاي تس ّؿسفي احس ّي ت٘آ ىفت اش غاً  1306خ٘زؾزيدي مز ٚتٖزا تزٚ
پيؿٖٜاد غيد ّهْد تدئ ٗشيس فسٖٛو «قزاٗٓ ٗزشؼ ارثزازي» دز رّ٘شؾزياٛ ٙزا دز
ّزَع ؾ٘زاي َّي ت ٚتك٘ية زغيد تامٖ٘ٓ ت ٚداليٌ ّ تَزف ْٛچز٘ٓ ٕثز٘د ٕيزسٗي
ّت كززفخ ٕثزز٘د تزٜيززصا مززافي دز تسٕاّزز ٚزيززصي ٗ ارززسا داززاز ّؿززنٌ تزز٘دٙ
اغت(اغْؿيَيخ ْٛ .)1388چٖئ تسداؾت ٛا ٗ ٕيسؼ ٛاي ّتفاٗ ٗ تؿضا ٕاقزهي
ت ٚدزظ تستيت تدٕي اش غط ّديسيت مهٓ تا ّدزغز ٚتز٘يط ٙدز ارزساخ ايزٔ دزظ زا
دااز إهساف دز ايفاي ٕقؽ اقَي خ٘د دز تدٕٕ ٚػزاُ تؿَزيِ ٗ تستيزت مزسد ٙاغزت.
ؾاٌّ اقَي تساي تكهي ايفاي ائ ٕقؽخ تسٕاّ ٚزيصي رزاّؽ ٗ ّثتٖزي تزس اتٖػزازا
اغٖاد َّي ٗ پطٗٛؽ ٛاي داخَي ٗ خازري اغت .تٜس ٙىيزسي اش ّطاٍؿزا داخَزي ٗ
خازري ٗ پسداشؼ يافتٛ ٚاي رٕٜا دز قاٍزة متاتٜزاي ؾَْزي مزاز تسٕاّز ٚزيزصآ زا دز
تسٕاّ ٚزيصي غادّ ٙي مٖد .اش ائ زٗ اش غاً ٛاي ىرؾتّ ٚت ككئ ؾهقّٖ ٚد تٕ ٚؿس
رحاز ّستثط تا ائ ّ٘ض٘ؼ مسد  ٙإدخ تساي ْٕٕ٘ :ٚکل٘تبتسٍ ّتبٕتتذسٗردس 
تشب٘تبذًٖدٍسُابتذائٖ(اّيستاؼخ  )1372سٍ تذسٗرتشب٘تبذًٖدسهتذاس 
ساٌّوبٖٗ(پ٘يإفسخ  )1375کتبةهعلنتشب٘تتبتذًٖ،ساٌّوتبٕتتذسٗرخ پايز اًٗ
اتتدايي(غساد شادٙخ )1382هذلْبٕآهَص تشب٘تبذًٖدسهذاس (سهضتبًًٖتژاد،
 )1385سٍ تذسٗرتشب٘تبذًٖ(ؾفيؿيخ )1386
سٍشْبآهَص تشب٘تبذًٖ(رذزتإيخ )1389سٍشْب،فٌَىٍالگَّبٕتذسٗرتشب٘ت
بذًٖ(رذزتإيخ) 1392
آهَص تشب٘تبذًٖ،اّذافٍساّبشدّب (Helisonخ 1392تسرْزّ ٚهػزٔ حهرزي) 
آهَص هسئَل٘تپزٗشٕاصطشٗقفعبل٘تْبٕحشکتٖ( Helisonخ  1392تسرّْ ٚهػٔ
حهري) ٗ ساٌّوبٕکبسبشدٕالگَّبٍسٍشْبٕتتذسٗرتشب٘تتبتذًٖ(،حهرزيخ
 .)1394ائ زٕٗد اداّ ٚدازد ٗ دز ريٖدّٖ ٙاتؽ ّتٖ٘ؼ ٗ راّؽ تسي دز اختياز تسٕاّ ٚزيصآخ
ّؿَْآ ٗ دإؿز٘ ّؿَْآ قساز خ٘اٛد ىسفت.
تهق اٛداف تستيت تدٕي دز ّدازظ ّػتَصُ ىرز اش فسايٖدي اغت م ٚاش تسٕاّز ٚزيزصي
دزغيخ ارسا ٗ ازشؾياتي اش ؾٖاقس مَيزدي رٓ تز ٚؾزْاز ّزي زٗدٛ .زاه (ّ )2008زدً
 APREزا ت ٚؾٖ٘آ ّدً  APREتؿٖ٘آ تثيئ فسريٖدي اش فسريٖد يزاددٛي – يزادىيسي ٗ
تْسئ دز ٗزشؼ ّؿسفي ّي مٖد .ائ ّدً فسريٖدي زا ّي ت٘آ تا ّدً غزاختاز ؾزاَّي
ّطاتقت دادٛ .س دٗ غاختاز تّٖ ٚػ٘ز تٜي ٚيل اازا٘ب ٕػزسي تزساي ٕػسيز ٚرّ٘شؾزي
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(تساي ّخاً :غاختاز ؾاَّي) ٗ يل اؿِ إداش ؾَْزي (تزساي ّخزاً :غزاختاز فسريٖزدي)
تػياز ّٛ ِٜػتٖد ( Haymanخ2003تٕ ٚقٌ اش  .)2008 Haagدز ؾنٌ ّ 1ي ت٘آ تطزات
تئ غاختاز ؾاَّي تا ّساحٌ فسريٖد  APREزا ّؿاٛد ٙمسد.
فشآٌٗذ–هحَسٕ
 – Aتزصي ٗ ٚتهَيٌ

 -Pتسٕاّ ٚزيصي

 -Rارسا (ؾٌْ)

 -Eازشؾياتي

عبهل–هحَسٕ
 -1پيؽ ٕياشٛاي إػآ ؾٖاختي
 -2پيؽ ٕياشٛاي ارتْاؾي – فسٖٛيي
 -3رزّآ ٛا /اٛداف
ّ -4هت٘ا
 -5زٗؼ
 -6زغإٚ
 ّهكً٘ (ٕتيز)ٚ -فسريٖد

دز ؾنٌ  1تطات تئ غاختاز ؾاَّي تا ّساحٌ فسريٖد APRE

پس ٗاض اغت م ٚتسمية غاختاز ؾاَّي ٗ فسريٖدي تايد دز يل ٕػزاُ رّ٘شؾزي تهقز
پيدا مٖد (Haagخ ٍّ٘ .)2008ف دز ْٛئ زاغتا تا ؾٖايزت تز ٚتززازب تسٕاّز ٚزيزصي ٗ
رّ٘شؾي خ٘د دز ائ زؾت ٚؾَْي متاب «تستيت تدٕي دز ّدازظ» زا تاٍيف مسد ٙاغزت.
دز اداّ ٚاحس ّرم٘ز اش دٗ تؿد ؾنَي ٗ ّهت٘ايي اتتدا ّؿسفي ٗ غپع تا تاميد تس اّتياشا
ٗ ماغتي ٛا تسزغي ٗ ٕقد ؾد ٙاغت.
..6.8شكلاتش 4متزاب « تستيزت تزدٕي دز ّزدازظ» دازاي  441قزفهٚخ ّكز٘زخ دازاي
ردًٗ ٗ ْٕ٘دازخ اٜاز ت ؽ ٗ پإصد ٙفكٌ اغت .قطؽ متاب ٗشيسي ٗ ٕ٘ؼ رَد ؾّ٘يص
اغتْٛ .چٖئ متاب دازاي غ ٔ ٕاؾس ٗ ّقدٍّّ٘ ٚف ّي تاؾدٛ .س فكٌ تا ّقدّ ٚاي
م٘تا ٙؾسٗؼ ؾد ٗ ٙپع اش ذمس ٛس شيسؾٖ٘آ ّ٘اٍف تهؼ مسد ٙتا تا اٗزدٓ ت٘ضزيها
مافي ٗ تؿضاً  ِٛزا ٙمسدٓ ّتٔ تا رداًٗ ٗ اؾناً ٗ اٍثتزٕ ٚزْٛ ٚيؿز ٚفٜزِ ّطاٍزة زا
تػٜيٌ غاشدْٛ .چٖئ دز إتٜاي امخس فكً٘ قػْتي تهت ؾٖ٘آ فؿاٍيت ٛاي رّ٘شؾزي
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رٗزد ٙؾد ٙاغت .دز إتٜاي ٛس ت ؽ اش متاب ّٖاتؽ ّ٘زد اغتفاد ٙتز ٚتستيزة فازغزي ٗ
إيَيػي رٗزد ٙؾد ٙاغت.
.6.9هحتَإاثش 4دز ّقدّ ٚمتاب ٍّ٘ف تّ ٚؿسفي ارْاٍي غاختاز متزاب ؾزاٌّ ت زؽ
تٖدي ٗ فكً٘ شيس ّزْ٘ؾٛ ٚس ت ؽ ٗ ٕيص ٛدف رٕٜا ّي پزسداشد .خ٘إٖزد ٙتزا ّطاٍؿزٚ
ّقدّ ٚت ٚارْاً ديد مَي اش متاب تدغت ّي اٗزد.
بخشاٍل تا ؾٖ٘آ «مَيا ٗ ّفاٛيِ تستيت حسمتي ٗ ٗزشؾي» ؾاٌّ اٜاز فكٌ اغت.
فكٌ اًٗ تا ؾٖ٘آ «ّفاٛيِ ٗ ح٘ش ٙتستيت حسمتي ٗ ٗزشؼ» ت ٚتؿسيف ّفاٛيِ تٖيزادئ
حسمتخ تستيت تدٕي ٗ حسمتيخ تاشي ٗ ٗزشؼخ ؾٖاقس اقَي رّ٘شؼ حسمت ٗ ٗزشؼ
(فسايٖدخ ّيإزي ٗ ٕتيز )ٚخ غزط٘ح تسٕاّزٛ ٚزاي تستيزت حسمتزي ٗ ٗزشؾزي دز راّؿزٚ
(ٗزشؼ تستيتيخ ْٛيإيخ قٜسّإي ٗ حسف ٚاي)خ ٗ غَػزَّ ٚساتزة تسٕاّزٛ ٚزاي تستيزت
تدٕي دز ّدازظ اش ديدىاٛ ٙاي ّ تَف تساي ّْٕٕ٘( ٚدً ّٜازتٜاي ادزامزيخ ّٜازتٜزاي
حسمتي ٗ تاشيخ ّٜازتٜاي پايٗ ٚزشؼ ٗ ٗزشؼ) ّي پسداشد .ائ فكٌ دز ّزْ٘ؼ ازائزٚ
دٖٛدّ ٙثاحج ٕػسي اغت ٗ اش رٖع ّثإي تستيت تدٕي ٗ ٗزشؼ ّهػ٘ب ّزي ؾز٘د.
فكٌ دُٗ تا ؾٖ٘آ« اٛداف تستيت حسمتي ٗ ٗزشؾي» ت ٚتثيئ اْٛيزت تزدٗئ اٛزدافخ
اٛداف ؾّْ٘ي تؿَيِ ٗ تستيتخ اقً٘ تٖػيِ اٛدافخ طثق ٚتٖدي اٛداف تستيت حسمتي ٗ
ٗزشؾي(دز قاٍة حيطٛ ٚاي ؾٖاختيخ ؾزاطفي ٗ زٗإزي حسمتزي)خ اٛزداف اختكاقزي
تستيت حسمتي ٗ ٗزشؾي(اٛزداف رػزْإي ٗ ّٜزازتيخ اٛزداف ؾزاطفي ٗ ارتْزاؾي ٗ
اٛداف ادزامي ٗ ؾٖاختي)خ ّقايػ ٚاٍٗ٘يت اٛداف تستيت تدٕي تستيت حسمتي ٗ اٛداف
تستيت تدٕي دز دٗزٛ ٙاي تهكيَي ّي پسداشد .ائ فكزٌ ّثٖزاي تسٕاّز ٚزيزصي دزغزي
تستيت تدٕي ّهػ٘ب ّي ؾ٘د .فكٌ غُ٘ تا ؾٖ٘آ «اغتإدازدٛاي دزظ تستيزت تزدٕي»
ضْٔ پسداختٔ ت ٚتؿسيف اغتإدازدرّ٘شؾيخ اش ٛفت اغتإدازد اقزَي دزظ تستيزت دز
ّدازظ ياد مسدٗ ٙتساي ٛس پاي ٚتهكيَي ت ٚط٘ز رداىإ ٚت ٚتؿزسي رٕٜزا ّزي پزسداشد.
ّطاٍة ائ فكٌ ٕيص ّثٖاي تسٕاّ ٚزيصي دزغي تستيت تدٕي ّهػ٘ب ّزي ؾز٘د .فكزٌ
اٜازُ تا ؾٖ٘آ «ّستييسي ٗزشؼ دز ّدازظ» تا ٛدف ايزاد رّادىي زٗإي تساي ّستيآ
ٕياؾت ٚؾد ٙاغت .دز ائ فكٌ ٍّ٘ف م٘ؾؽ مسد ٙتا تا پزسداختٔ تزّ ٚػزلٍ٘يت ٛزاي
ؾغَي ّستيآخ ؾايػتيي ٛاي ؾغَي ّستيآخ اٛداف حسف ٚاي ّستيآ ٗ ازتثزا تزا دإزؽ
رّ٘ش إٜا زا تا مازٛا ٗ فؿاٍيت ٛايؿآ رؾٖا غاشد.
بخشدٍم تا ؾٖ٘آ «ؾٖاخت يادىيسٕد »ٙدازاي غ ٚفكٌ اغت .فكزٌ پزٖزِ تزا ؾٖز٘آ
«ٗيطىي ٛا ٗ ٕياشٛاي زؾدي دإؽ رّ٘شآ»خ ٗيطىي ٛاي رػزْإي -رسمتزيخ ٗيطىزي
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ٛاي ؾٖاختي ٗ ذٖٛي ٗ ٗيطىي ٛاي ؾزاطفي -ارتْزاؾي دختزسآ ٗ پػزسآ دٗزٛ ٙزاي
تهكيَي اتتداييخ زاْٖٛايي ٗ ّت٘غط ٚزا تا رصئيا ازائ ٚمزسدْٛ ٗ ٙچٖزئ تز ٚتؿزسي
ٕياشٛاي م٘دمآ ٗ ٕ٘ر٘إآ دز زاتط ٚتا ٗزشؼ ٗ غسإزاُ زاتطٕ ٚياشٛاي دإؽ رّز٘شآ
تا ّهت٘اي دزظ تستيت تدٕي پسداخت ٚاغت .ائ فكٌ ّثٖاي تسٕاّ ٚزيصي دزغي تستيزت
تدٕي اغت .فكٌ ؾؿِ تا ؾٖ٘آ «تفاٗ ٛاي فزسدي ٗ ؾَْنزسد حسمتزي» تز ٚتهزج ٗ
ت٘ضي زارؽ داّٖ ٗ ٚإ٘اؼ تفاٗ ٛاي فسدي (ؾاٌّ تفاٗ ٛزاي رػزْإي ٗ غزاختاز
تدٕيخ تفاٗ دز ت٘إايي حسمتيخ تفاٗ ؾاطفي ٗ ؾ كيتيخ تفزاٗ ٛزاي ارتْزاؾي-
فسٖٛيي ٗ تفاٗ ٛاي ؾٖاختي ٗ ذٖٛي ) پسداخت ٗ ٚتّٖ ٚػ٘ز رؾٖا غزاختٔ خ٘إٖزدىآ
تا اغتؿداد حسمتي ٗ ٗزشؾيخ اتتدا ّ٘ض٘ؼ ٘ٛؼ ٗ طثق ٚتٖدي ٛاي ازائ ٚؾد ٙزا ّطزسح
ٗ دز اداّ ٚدز قاٍة رداًٗ ّػتٖد غٔ ؾسٗؼ فؿاٍيتٜاي م٘دمآ دز زؾتٛ ٚزاي ٗزشؾزي
ْٛسا ٙتا ت٘ضي اغتؿداد ياتي ٗزشؾزي دز ّزدازظ ٗ ّزدازظ ت ككزي ٗزشؼ رٗزدٙ
اغت .دز إتٜاي فكٌ تٕ ٚقؽ خإ٘اد ٙدز تستيت ٗزشؾزي دإزؽ رّز٘شآ اؾزاز ٙمزسدٙ
اغت .فكٌ ٛفتِ تا ؾٖ٘آ «دإؽ رّ٘شآ مِ تز٘آ حسمتزي» رخزسئ فكزٌ ت زؽ دُٗ
متاب اغت م ٚزارؽ ت ٚدإؽ رّ٘شآ مِ ت٘آ ذٖٛيخ دإؽ رّ٘ش مِ ت٘آ حسمتزي(خزاُ
حسمت)خ دإؽ رّ٘ش مِ ت٘آ رػْإي ٗ فيصيٍ٘٘ضيل (ٕاٖٛزازيٜاي اغنَتيخ قسؼخ مِ
خٕ٘ي ٗ)...خ مِ ت٘إاييٜاي زفتازي (مِ تهسميخ پسخاؾيسيخ تسظ اش فؿاٍيت تدٕيخ )...خ
تستيت حسمتي ٗ ٗزشؾي دإؽ رّ٘ش مِ ت٘آ ٗ تسٕاّ ٚتستيت حسمتي ٗيزط ٙتز ٚتفكزيٌ
غ ٔ ّي ى٘يد .ائ فكٌ اطهؾاتي زا دز اختياز خ٘إٖزد ٙقزساز ّزي دٛزد مز ٚاٗ زا تزا
ت ؿي اش ّهحػا حامِ تس ارساي تسٕاّ ٚدزظ تستيت تدٕي رؾٖا ٗ ّػَط ّي غاشد.
بخشسَم تا ؾٖ٘آ «تسٕاّ ٚحسمتي ٗ ٗزشؾزي دز ّزدازظ» دازاي اٜزاز فكزٌ اغزت.
فكٌ ٛؿتِ تا ؾٖ٘آ«ّساحٌ اغاغي تسٕاّ ٚزيزصي ٗ طزسح دزظ» تزدٕثاً رؾزٖا غزاختٔ
ّؿَْآ تا ّساحٌ اغاغي دز تسٕاّ ٚزيصي دزغي(ؾاٌّ :تزصي ٗ ٚتهَيٌ ؾسايطخ تؿيزئ ٗ
اٍٗ٘يت تٖدي اٛدافخ غاشّإدٛي ّهت٘اي تسٕاّ ٗ ٚدزظخ غاشّإدٛي تزازب رّ٘شؾزي
ٗ يادىيسي ٗ غزٖزؽ ٗ ازؾزياتي)خ طثقز ٚتٖزدي فؿاٍيتٜزاي تستيزت تزدٕي ٗ ٗزشؼ دز
ّدازظخ إداش ٙىيسي ّهت٘اي تسٕاّ ٚتستيزت تزدٕيخ طزسح دزظ(غزاالٕٚخ زٗشإزٚخ تزل
رّ٘شؾي)اغت .ائ فكٌ تس ائ پيؽ فسل ٕياؾت ٚؾد ٙم ٚتسٕاّ ٚدزغزي َّزي ٗرز٘د
ٕدازد ٗ ّؿَْآ ٕاىصيس تساي ارساي ائ دزظ خ٘د تايد ت ٚتسٕاّ ٚزيصي تپسداشٕزد .فكزٌ
ٕ ِٜتا ؾٖ٘آ «تسٕاّ ٚتؿَيِ ٗ تستيت حسمتي» ضْٔ اؾاز ٙتز ٚپتإػزيٌ ٛزاي رّ٘شؾزي ٗ
تستيتي حسمتخ ت ٚت٘قيف ايػتي تؿَزيِ ٗ تستيزت حسمتزيخ اٛزداف تؿَزيِ ٗ تستيزت
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حسمتيخ ارصاء حسمت (ؾاٌّ :إزداُ حسمزتخ ّنزآ يزا فضزاي حسمزتخ اتزساش ٗرز٘د
حسمتيخ راتزايي حسما خ ّ٘قؿيت تدٓ دز رسمتخ غط ّٗػيس حسمزتخ ؾزنٌ مَزي
تدٓ دز حسمتخ ؾنٌ حسمتخ ارساي حسمت ٗ ٕ٘ؼ حسمت)خ زٗاتزط حسمتزي(تسميزة
حسما خ تسمية حسما تا اؾياءخ تسمية حسما تا افساد)خ اقً٘ ارساي تسٕاّ ٚتؿَيِ ٗ
تستيت حسمتيخ فؿاٍيتٜا ٗ تسٕاّز ٚتستيزت حسمتزي(ؾزاٌّ :تٜداؾزت ٗ غزهّت فزسديخ
تْسيٖا دزك حػي-حسمتيخ ؾٖاخت تدٕي ٗ حسمتيخ فؿاٍيتٜاي ىسُ مسدٓخ فؿاٍيتٜزاي
دغززتنازي ٗ دزك ديززدازيخ حسمززا تٖيززاديخ حسمززا ّقززدّاتي ضيْٖاغززتيل ٗ دٗ ٗ
ّيدإيخ حسما ّ٘شٗٓ ٗ ْٕايؿيخ حسما ّٜزازتي غزادٙخ حسمزا تسميثزيخ حسمزا
تقَيديخ حسما ؾيسئ مازي ٗ تاشيٜاي پسٗزؾي ٗ ٗزشؾي غادّ )ٙزي پزسداشد .ت زؽ
ؾْد ٙاي اش ّطاٍة ائ فكٌ دز دزظ ّثإي تستيت تدٕي ازائزّ ٚزي ؾزٕ٘دخ اىساز ٚتزٚ
خ٘تي تّ ٚهت٘اي دزظ تستيت تدٕي دز ائ فكٌ اؾاز ٙؾد ٙاغت .فكٌ د ِٛتا ؾٖز٘آ
«تسٕاّٛ ٚاي رّ٘شؼ تاشيخ ّٜاز ٗ رّادىي رػزْإي» اؾزازّ ٙػزتقيِ تز ٚاٍيز٘ ٛزاي
رّ٘شؼ ٗ تدزيع ّهت٘اي دزظ تستيت تدٕي دازد .دز ائ فكزٌ غز ٚاٍيز٘ي رّز٘شؼ
تاشي(ؾاٌّ شيس ؾٖاٗئ :اٛداف تاشيخ إ٘اؼ تزاشي ٗ)...خ رّز٘شؼ ّٜازتٜزاي حسمتزي ٗ
ٗزشؾيخ ٗ رّ٘شؼ رّادىي رػْإي ازائ ٚؾد ٙم ٚاٍي٘ ٛزاي تزساي ارزسا تسٕاّز ٚدزظ
تستيت تدٕي ّهػ٘ب ّي ؾ٘د .اىسا ٚتنازي ىيسي ائ اٍي٘ ٛا تايد ّتٖاغة تا دٗزٗ ٙ
پاي ٚتهكيَي دإؽ رّ٘شآ تاؾد .فكٌ ياشد ِٛتا ؾٖ٘آ «تسٕاّ ٚزيصي زؾزد ؾزٖاختي ٗ
زؾد ؾاطفي -ارتْاؾي» ت ٚازائ ٚدٗ ّدً رّ٘شؼ ٗ تدزيع تستيت تدٕي تا ٛزدف زؾزد
ؾٖاختي ٗ زؾد ؾاطفي -ارتْاؾي ّي پسداشد .امٖ٘ٓ ّؿ ف ؾد ٙاغت مز ٚايزٔ دزظ
دازاي غسفيت ٛاي شيادي تساي پسٗزؼ خكايف اخهقزي ٗ زؾزد ارتْزاؾي دازد ٗ اش
ايٖسٗ ضْٔ ازائٕ ٚػسيٛ ٚاي دز ائ خك٘ـ ّدً ٛاي تساي رٓ ٕيص ّؿسفي ىؿت ٚاغت.
دزمٖاز ائ ّ ِٜتسٕاّ ٚزيصآ ٗ ّؿَْآ تس ائ تاٗزٕزد مز ٚتزدزيع ايزٔ دزظ تز ٚزؾزد
ؾٖاختي(دإؽخ دزكخ مازتسدخ تهَيٌخ تسمية ٗ قضاٗ ) مْل مٖد.
بخشچْبسم «غاشّإدٛي مهظ ٗ ّهيط رّ٘شؾزي» دازاي اٜزاز فكزٌ اغزت .فكزٌ
دٗاشد ِٛتا ؾٖ٘آ «ّديسيت مهظ تستيت تزدٕي»خ تزّ٘ ٚضز٘ؼ حػزاظ زٗؼ مزهظ
دازي تستيت تدٕي ّي پسداشدٍّ٘ .ف دز ائ فكٌ اتتزدا ّهزيط مزهظ تستيزت تزدٕي ٗ
ٗزشؼ زا ت٘قيف مسد ٗ ٙغزپع تزا ذمزس حقز٘م ٗ ّػزلٍ٘يت ٛزاي ّؿَزِ ٗ ؾزاىسدخ
غاشّإدٛي مهظخ زٗؼ ٛاي اداز ٙمهظ ؾاٌّ :ىسٗ ٙتٖدي ٗ إ٘اؼ رٓخ ّديسيت زفتاز
دز مهظخ تؿنيٌ تيِ ٗ تْسئخ فضاي زٗتاش دز ّدزغزٚخ غزٖزؽ ٗ إزداش ٙىيزسي دز
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مهظ ت ٚت٘ضي ّ٘ازد ّي پسداشد .غٖزؽ ٗ إداش ٙىيزسي خز٘د ينزي اش حز٘شٛ ٙزاي
ّػتقٌ ٛس ٕ٘ؼ ؾٖ٘آ دزغي اغت(ّٖثؽ)خ اش ايٖسٗ ٕياش تز ٚاختكزاـ يزل فكزٌ ّززصا
دازد .فكٌ غيصد« ِٛزٗؼ ٛاي تدزيع تستيت تدٕي»خ ت ٚتؿسي ّف ُٜ٘تزدزيعخ طثقزٚ
تٖدي اٛداف تدزيعخ زٗؾٜاي تدزيع(ؾزاٌّ :زٗؼ دغزت٘زيخ زٗؼ تنَيفزيخ زٗؼ
ىاُ ت ٚىاُخ زٗؼ حٌ ّػلَ ٗ ٚزٗؼ امتؿافي)خ إت اب زٗؼ تدزيع ّٖاغةخ ّساحزٌ
تدزيعخ اغتساتطي ٛاي تؿاٌّ تا دإؽ رّ٘شآخ متزاب دزغزي تستيزت تزدٕيخ فؿاٍيتٜزاي
رّ٘شؾي ٕاّٖاغة دز ّدزغّ( ٚإٖد :ارزسا ٗ ْٕزايؽ ت٘غزط ؾزد ٙاي خزاـ اش دإزؽ
رّ٘شآخ زٛا مسدٓ ت٘ج دز فضاي ّدزغ)... ٗ ٚخ ٍر ٗ زضايت دز مهظ ٗ ّػزاتقا
ٗزشؾي دز ّدزغّ ٚي پسداشدٍّ٘ .ف غزؿي دازد دز ايزٔ فكزٌ ٗيطىزي ٛزاي تزدزيع
ّطَ٘ب زا اش ٕاّطَ٘ب تاشؾٖاغد ٗ ت ٚايزاد فضاي ؾزاد دز مزهظ مْزل مٖزد .فكزٌ
اٜازدّ« ِٛديسيت ايْٖي ٗ زيػزل دز مزهظ» تز ٚتؿزسي ّفٜزُ٘ زيػزل ٗ ايْٖزيخ
ّديسيت زيػلخ ّػلٍ٘يتٜاي قإٗي ّؿَِ دز مهظ تستيت تدٕي ٗ ْٛچٖزئ ّهحػزا
ايْٖي دٗزآ زؾد دإؽ رّ٘شآخ رغيثٜاي ٗزشؾي ٗ تداتيس رّ٘شؾي الشُ تساي پيؿييسي
اش تسٗش ح٘ادث غيس قاتٌ پيؽ تيٖي دز رّ٘شؼ ٗ شّآ تْسئ ّي پسداشد .رخسئ فكزٌ
متابخ فكٌ پإصد« ِٛغاتق ٚارساي دزظ تستيت تزدٕي دز ّزدازظ» تز ٚؾٖز٘آ ّطزاٍثي
افصٗدٕي ت ٚت٘قيف ٗ تؿسي غاتق ٚدزظ تستيت تدٕي ٗ ٗزشؼخ ٗضؿيت دزظ تستيت
تدٕي ٗ ٗزشؼخ ٗضؿيت ّهت٘اي دزظ تستيت تدٕي ٗ دز ٕٜايت تسزغزي ارزساي دزظ
تستيت تدٕي دز ّدازظ رٜآ ّي پسداشد .تٖاتسائ خ٘إٖد ٙدز ائ فكٌ ت ٚيل تسداؾت
رٜإي اش ٗضؿيت ّ٘ر٘د ائ دزظ خ٘اٛد زغيد.

.2روش شناسي
زٗؼ تهقي اش ٕ٘ؼ ت٘قيفي-تهَيَي اغتّ٘ .ض٘ؼ ّ٘زد تسزغي ٗ تهقيز غزاختاز ٗ
ّهت٘اي متاب«تستيت تدٕي دز ّدازظ» اغت .اتصاز ىسدرٗزي اطهؾا پسغؿزٖإّ« ٚقزد
ٗ تسزغي ّت٘ٓ ٗ متة ؾَُ٘ إػإي (متة َّزي)» غزاخت پطٗٛؿزيا ٙؾَزُ٘ إػزإي ٗ
ّطاٍؿا فسٖٛيي ت٘د .زٗايي ق٘زيخ غاشّ ٗ ٙهت٘ايي پسغزؽ ٕاّز ٚت٘غزط رْؿزي اش
اؾضاي ٛيا ؾَْي داخٌ ٗ خازد اش پطٗٛؿزيا ٙؾَزُ٘ إػزإي ٗ ّطاٍؿزا فسٖٛيزي
تؿيئ ؾد .ائ پسغؿٖاّ ٚدازاي دٗ تؿد ؾنَي ٗ ّهت٘ايي اغزت .غزااال تؿزد ؾزنَي
ؾاٌّ اٜاز غااً دز خك٘ـ ّاٍفٛ ٚاي راّؿيت ق٘زيخ فٖي ٗ غاٛسيخ ٕيازؾزي ٗ
ٗيسايؿي ٗ زٗآ ٗ زغا ت٘دٓ ت٘د .غزااال تؿزد ّهتز٘ايي ؾزاٌّ تيػزت غز٘اً دز دٙ
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قػْت دز خك٘ـ ٕ -1ػِ ّٖطقي تا دٗ غااًخ  -2مْيزت ٗ ميفيزت ّٖزاتؽ تزا اٜزاز
غ٘اًخ -3تهَيٌ ٗ تسزغي تا دٗ غااًخ ٕ٘ -4اٗزي ٗ ٕ٘ ت٘دٓ تا دٗ غزااًخ ّ -5ثزإي ٗ
پيؽ فسضٜا تا دٗ غااًخ  -6إطثام ٗ راّؿيت تا غ ٚغ٘اًخ ٕ -7ه٘ ٙتناز ىيزسي اتزصاز
ٛاي ؾَْي تا يل غ٘اًخ  -8اقطهحا ت ككي تا يل غزااًخ  -9زٗينزسد مَزي تزا
يل غااً ٗ  -10مازتسد رّ٘شؾي تا دٗ غااً.

.3يافتهها
يافتٛ ٚاي پطٗٛؽ تزا ؾٖايزت تز ٚزٗؼ تهقيز دز ازازا٘ب تهَيزٌ اتؿزاد ؾزنَي ٗ
ّهت٘ايي احس تا اغتفاد ٙاش اتصاز پطٗٛؽ دز قاٍة اّتياشا ٗ ماغتي ٛا ازائّ ٚي ىسدد.

.6-9تحل٘لابعبدشكلٖ
 .1-1-3امتيازات
تّٖ ٚػ٘ز افصايؽ احست ؿزي ٗ غزٍٜ٘ت اغزتفاد ٙاش متزابخ قػزْت ٛزايي اش رَْزٚ
فٜسغت ّطاٍةخ ّقدّٚخ فؿاٍيت ٛاي رّ٘شؾيخ فٜسغت ّٖاتؽ ت ٚتفنيزل ت ؽخرزدًٗخ
تك٘يسخ ْٕ٘داز ٗ غايس ّ٘اد ديدازي دز متاب ىٖزإد ٙؾد ٙاغت م ٚت ٚراّؿيت ق٘زي
متاب مْل ّي مٖد .دز تسزغي ميفيت فٖي ٗ غاٛسي ّي ت٘آ اؾزاز ٙمزسد مز ٚاش ٕػزس
حسٗف ٕيازيخ ٕ٘ ِٛؼ قَِ ٗ  ِٛإداشّ ٙز٘زد اغزتفاد ٙتزساي ٕ٘ؾزتٔ ّطاٍزة ّٖاغزة
اغت ت ٚىٕ٘ ٚاي م ٚت ٚرغإي ّطاٍة قاتٌ خ٘إدٓ اغت ٗ تساي دؾ٘ازي دزك ّطاٍةخ
ؾٖاٗئ تا قَِ پسزٕو ّؿ ف ؾد ٙاغت .ت ٚؾهٗ ٙدز قفه ٚرزايزي ٕيزص غزؿي تزس رٓ
ت٘د ٙاغت تا تٕ ٚه٘ ّطَ٘تي ؾٌْ ؾ٘د ٗ تهؼ ؾد ٙاغت ّ٘اد ديدازي ّخٌ ردًٗ ٛزا
ٗ طسح ٛا تٖٜا دز يل قفه ٚقساز ىيسد تا ت ٚزاحتي مٌ رٓ ت٘غط خ٘إٖد ٙقاتٌ زٗيزت
تاؾد .ت ٚؾٖ٘آ يني اش ؾ٘اٌّ ّ٘حس تس دٗاُ متابخ قهافي ٕيص دز حد قاتٌ قثٍ٘ي اغزت.
ؾَي زغِ تؿداد شياد قفها متاب(حدٗد 441قفه)ٚخ ٗ ت ٚتثؽ رٓ قط٘ز ت٘دٓ متزاب
تاٍيف ؾد ٙت ٚىٕ٘ ٚاي قهافي ؾد ٙاغت م ٚاغتهناُ خ٘تي دازد ٗ تز٘زم رٓ تاؾزج
ىػػتٔ قفها اش ينزدييس ْٕزي ؾز٘دْٛ .چٖزئ قطزؽ متزاب تؿٖز٘آ يزل متزاب
دإؿياٛي ّٖاغة اغت.
اش دييس ّصاياي متاب ّي ت٘آ ت ٚزؾايت ق٘اؾد ؾّْ٘ي ٗيسايؽ ٗ ٕيازؼ اؾاز ٙمسد .تا
ت٘ر ٚت ٚائ م ٚمتاب اش رَْ ٚإتؿازا دإؿياٛي اغتخ ٍرا دازاي ٗيساغزتاز ؾَْزي ٗ
ادتي ت٘د ٗ ٙائ ٗيطىي غثة ؾد ٙاغت م ٚمْل ؾايإي ت ٚتٜثز٘د ق٘اؾزد ٗيسايؿزي ٗ
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ٕيازؾي ؾ٘د .احس ّرم٘ز اش رٜت ٕيزازؼ ٗ ٗيزسايؽ ٗ ْٛچٖزئ زٗإزي ّزتٔ دزحزد
ّطَ٘ب اغت .ائ ّ٘ض٘ؼ دز غستاغس متاب قاتٌ دزك اغت .ت ٚؾثاز دييزس ٕيزازؼ
يل دغت ت٘د ٗ ٙت٘غط خ٘د ٕ٘يػٖدٛ ٙدايت ؾد ٙاغت ٗ ائ ائ تزهؼ تز ٚزٗآ ٗ
زغا ت٘دٓ احس دزحد ّطَ٘ب ٗ ؾاٍي مْل مسد ٙتيٕ٘ ٚاي خ٘إٖدّ ٙي ت٘إد ت ٚزاحتي ٗ
پي٘غتّ ٚفاٛيِ ّطسح ؾد ٙزا دٕثاً مٖد.
ْٛچٖئ ٗر٘د قػْتي تهت ؾٖ٘آ فؿاٍيت ٛزاي رّ٘شؾزي مز ٚدز امخزس فكزً٘ متزاب
رٗزد ٙؾد ٙاغت اش ّصاياي ؾنَي ٗ غاختازي متاب ت ٚؾْاز ّي زٗد ٗ مْل خ٘تي تٚ
دإؿز٘ دز دزك ٗ ف ِٜؾْيقتس ّطاٍة ّي مٖد.
3.1.3كاستيها
دز تسزغي ٍّ٘فٛ ٚاي راّؿيزت قز٘زي مزٛ ٚزدف اش رٕٜزا تػزٜيٌ ّطاٍؿز ٚاحزس اغزت
ّؿ ف ؾد م ٚمتاب دازاي پيؽ ىفتازخ تيآ قسي ٛدف اقَي احسخ فٜسغت ارْزاٍيخ
اٛداف دزظخ خهق ٚفكٌ ٗ ت ؽخ ٕتيز ٚىيسي ٗ پيؿزٖٜادا ٗ ٗاضٕ ٙاّزّ٘ ٚضز٘ؾي
ٕيػت .اش غ٘ي دييسخ طسح زٗي رَد رراتيت ٕدازد ٗ حداقٌ زٕو رّيصي دز رٓ تنزاز
زفت ٚاغت ٗ تا ؾٖ٘آ متاب ٗ ّ٘ض٘ؼ رٓ تٖاغة شيادي ٕزدازد .ميفيزت ازاج ّت٘غزط
اغت (ّ٘ازدي ْٛچ٘ٓ ٕ٘ؼ ماغرخ رَد متابخ تٖػيِ رداًٗ ٗ ْٕز٘داز ٗ .)...دز ضزْٔ
رَد متاب اش اغتزاُ مافي تا ت٘ر ٚت ٚتؿداد قفها تسخ٘زداز ٕيػت.

.8.9تحل٘لابعبدهحتَاٖٗ
 .1.3.3امتيازات
تهؼ دز رٜت غاشّإدٛي ّطاٍة تا زغيدٓ تٕ ٚػزِ ّٖطقزي تزساي پيزاد ٙغزاشي ايزدٙ
ٍّ٘ف اش ضسٗيا اغت .يني اش ّْٜتسئ ائ اقداّا تٖػيِ ّطاٍة دز قاٍة ت ؽ ٛا
ٗ فكٌ ٛا اغتٍّ٘ .ف ائ متاب ت ٘تي اش ائ زٗؼ تساي ايٖؽ فكزً٘ ّزستثط تزٚ
 ِٛدز قاٍة ت ؽ ٛا اغتفاد ٙمسد ٙاغت .اش اّتياشا تازش ايزٔ متزاب إػززاُ دزٕٗزي
ّطاٍة دز دزٗٓ فكً٘ متاب اغتٕ٘ .يػٖد ٙت٘إػت ٚاغت ت ٘تي دز امخس فكً٘ ايٖناز
زا إزاُ دٛد .در فكٌ دُٗ اٛداف تستيت حسمتي ٗ ٗزشؾي دازاي شيس ؾٖاٗئ ّٖاغزة
ٗ دازاي ٕػِ ّٖطقي دز ايٖؽ رٓ ٛاغت .تساي ْٕٕ٘ز ٚذمزس اٛزداف ؾْزّ٘ي ٗ مَزي ٗ
غپع پسداختٔ ت ٚاٛداف اختكاقي ٗ . ...تسخي اش فكً٘ ّخٌ فكٌ ٕ ِٜتا ٕػِ ّٖطقي
تيؿتسي تٖػيِ ؾد ٙاغت .تدٗٓ ؾل ائ فكٌ اش فكزً٘ مَيزدي ايزٔ متزاب اغزت ٗ
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ٕ٘يػٖد ٙت٘إػت ٚاغت رٓ زا تا حد ّطَ٘تي تؿنافدْٛ .چٖئ ّيصآ إطثام ّهتز٘اي احزس
تا ؾٖ٘آ متابخ ؾٖاٗئ ت ؽ ٛاخ فكً٘ ٗ دز ّزْ٘ؼ تا فٜسغزت ّطاٍزة تػزياز قز٘ي
اغتٍّ٘ .ف ت ٚتْاّي ّ٘ازدي م ٚدز تستيت تزدٕي ّزدازظ(تزا تاميزد تزس دزظ تستيزت
تدٕي) ّ ِٜت٘دٙخ پسداخت ٚاغت.
اش دييس اّتياشا ّهت٘اي احس رٓ اغت مّٖ ٚاتؽ ٛس ت ؽ دز إتٜاي ْٛزآ ت زؽ رٗزدٙ
ؾد ٙاغت .ائ اقداُ تػياز ؾايػت ٚاغت ٗ ّي ت٘إد تٍ ٚهاظ مْي ٗ ميفي ّٖاتؽ زا غٖزا
ت ؿدّٖ .اتؽ تناز زفت ٚتط٘ز مَي ؾاٌّ متاب خ ّقاٍ ٗ ٚغايت ّي تاؾد .تا رٕزا مٕ ٚاقزد
ائ احس اطهؼ دازدٕ٘ .يػٖد ٙاش ّهققآ ٗ ٕ٘يػٖدىآ غسؾزٖاظ داخَزي ٗ خزازري مزٚ
رحاز رٕٜا اش غ٘ي ٕاؾسآ تستس ت ٚااج زغيد ٙاغتخ تٜس ٙتسد ٙاغتخ تساي ْٕٕ٘ٛ ٚيزّ٘ٔ
ميٖتينع(ٕ )HUMAN KINETICSاؾس تستس تئ اٍََْي متاب ٛاي ٗزشؾي اغت.مْيت
ٗ تؿداد ّٖاتؽ دز إتٜاي ٛس ت ؽ ت ٚحد مفايت ّي تاؾد ٗ ٕ٘يػٖد ٙتهؼ مزسد ٙاغزت
تا اشحدامخس ّٖاتؽ ّ٘ر٘د تساي تثيئ ٗ اؾتثاز ّطَ٘ب تٜس ٙتثسد .ايزٔ ّ٘ضز٘ؼ ٕاؾزي اش
ائ ّطَة اغت مٕ٘ ٚيػٖد ٙاش افساد ّزسبخ م٘ؾا ٗ قاحة تزست ٚدزائ ّ٘ض٘ؼ ّزي
تاؾد.
اش اّتياشا ائ احس ؾدُ غ٘ىيسي ٗ رإثدازي ؾَْي اغتٕ٘ .يػٖد ٙم٘ؾيد ٙتزا اش ّٖزاتؽ
ؾَْي ّؿتثس دز ميفيت تدٗئ ّطاٍة ٛس فكزٌ حزدامخس تٜزس ٙزا تثزسد .تٖزاتسائ ّيزصآ
غاشٗازي ّهت٘اي ؾَْي ٗ پطٗٛؿي احس تا ّثإي ٗ پيؽ فسل ٛاي ّ٘زد قثً٘ دز ح٘شٙ
ٕػسي ٗ ّ٘ض٘ؾي ت٘يط ٙدز دزٗٓ ٛس فكٌ ّطَ٘ب ازشياتي ّي ؾ٘د.
غاشٗازي ّهت٘اي ؾَْي ٗ پطٗٛؿي احس تا ّثإي ٗ پزيؽ فزسل ٛزاي ديٖزي ٗ اغزهّي
(اىسا ٚت ٚقساحت ت ٚرٓ اؾازٕ ٙؿد ٙاغت) اّا ٗر٘د دازد .تستيت تدٕي امٖ٘ٓ دز ّثإي
ٕػسي تهً٘ تٖيادئ ٗشاز رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ ذيٌ غاخت شيػتي ٗ تدٕي ّ٘زد ت٘رزٚ
قساز ّي ىيسد .اش اٛداف ائ غاحت تؿٖ٘آ يني اش ؾؽ غاحت ّ ِٜتستيزت خ تق٘يزت
ق٘اي رػْإي ٗحفع ٗ افصايؽ رّادىي رػزْإي اغزت .تٖزاتسائ اىساز ٚت٘رز ٚايزٔ
غاحت ؾْدتا پيساّ٘ٓ غهّت اغتخ اّا ت ٚتستيت تزدٕي تز ٚؾٖز٘آ ينزي اش غسفيتٜزاي
تسقسازي ٗ حفع غهّت تاميد ؾد ٙاغت (اىساّ ٚطات تا ّثإي ٕػسي غهّت ينزي اش
پي رّدٛا ٗ ٕ ٚاٛداف تستيت تدٕي ّهػ٘ب ّي ىسدد) .تْٛ ٚئ ّٖز٘اً دز غزٖد تسٕاّزٚ
دزغي َّي يني اش ح٘شٛ ٙاي ياشد ٙىإ ٚتستيتي حز٘ش ٙتستيزت ٗ يزادىيسي غزهّت ٗ
تستيت تدٕي اغتخم ٚؾْدتا اٛداف خ٘د زا دٕثاً ّي مٖزد .تٖزاتسائ ايزٔ دزظ تؿٖز٘آ
يني اش دزٗظ ّْنٔ ح٘ش ٙي يادىيسي غهّت ٗ تستيت تدٕي دز زاغتاي تهق ؾل٘ٓ
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حيا طيث ٚىاُ تس ّزي دازد ٗ اش ايزٔ زٗ ايزٔ متزاب غزاشٗازي الشُ زا دز تػتسغزاشي
مػة ؾايػتيي ٛاي دإؽ رّ٘شآ تا زٗينسد اغزهّي زا دازد .تز٘يط ٙايٖنز ٚدز حز٘شٙ
اٛداف ؾاطفي ٗ ارتْاؾي ّدً ٛاي ّطسح ؾد ٙاغت م ٚاش رَْز ٚتٜتزسئ ّزدً ٛزاي
تناٌّ ؾاطفي ٗ اخهقي دإؽ رّ٘شآ ّهػ٘ب ّي ؾ٘د(زر٘ؼ ؾز٘د تزّ ٚزدً دٕٗاٍزد
َٛيػ٘ٓ دز فكٌ ياشد.)ِٛ
ّطاٍة ائ احستا حدي تا رخسئ غسفكٌ ٛا ّك٘ب ٗشاز ؾَُ٘خ تهقيقا ٗفٔ رٗزي
تساي تسخي اش دزظ ٛا ّطاتقت دازد ِٛ .امٖ٘ٓ دزغي تا ائ ؾٖ٘آ دز دإؿيا ٙتدزيع
ْٕي ؾ٘د .تَن ٚدزغي يا دزظ ٛاي مٕ ٚصديزل تز ٚايزٔ ؾٖز٘آ تاؾزٖد ْٛچز٘ٓ دزظ
رّ٘شؼ تستيت تدٕيخ زٗؼ تدزيع تستيت تدٕي دز ّدازظ ّت٘غط اغت .تٖاتسائ ايزٔ
متاب ّي ت٘إد تط٘ز ىصيٖؿي ٕياشٛاي رّ٘شؼ ٗاحد ٛاي دزغي فز٘م يزا ٗاحزد ٛزاي
دزغي رديد ّخٌ اٍي٘ٛا ٗ زٗؼ ٛاي رّ٘شؼ تستيت تدٕي م٘دمآ زا ّستفؽ مٖد.
دز ائ احس ٍّ٘ف اش ٍّ٘فٛ ٚاي راّؿيزت قز٘زي(اتصازٛزاي ؾَْزي الشُ ّإٖزد ّقدّزٚخ
فٜسغتخ فؿاٍيتٜاي رّ٘شؾيخ ردًٗخ تك٘يس ٗ ْٕ٘داز ٗ )...تزساي تفٜزيِ ّ٘ضز٘ؼ تٜزسٙ
رػت ٚاغتٍّ٘ .ف ّقدّ ٚاي تساي ّؿسفي احس ازائ ٚمسد ٙاغت م ٚائ ّقدّٕ ٚػثتا م٘تزاٙ
اغت ٗت ٚغاختاز متاب اؾازّ ٙي مٖد .متاب دازاي فٜسغت ّفكٌ اغت مز ٚتز ٚتْزاّي
ؾٖاٗئ ت ؽ ٛاخ فكٌ ٛا ٗ شيس فكٌ ٛا اؾاز ٙدازد .متاب دازاي قػْت فؿاٍيت ٛزاي
رّ٘شؾي اغت م ٚراييصئ قػْت رشّ٘ٓ ٗتْسئ ّي تاؾدٍّ٘ .ف اش ردًٗ ٗ ْٕز٘داز
تساي تفٜيِ ّطاٍة اغتفاد ٙمسد ٙاغت .تؿداد  18ردًٗ ٗ ْٕ٘ 20داز دز متزاب اغزتفادٙ
ؾد ٙاغت م ٚت٘شيؽ پسامٖدىي رٓ دز تسخي اش فكً٘ تيؿتس اغت .دز ّزْ٘ؼ ّي تز٘آ
ىفت م ٚاغتفاد ٙاش ٍّ٘فٛ ٚاي راّؿيت ضسٗزي دز حد خ٘تي دز متزاب اغزتفاد ٙؾزدٙ
اغت.
ميفيت خ ّيصآ مازتسد ٗ ّؿادً غاشي اقطهحا ت ككي دز ائ احس (تا ت٘ر ٚت ٚزٗآ
ٗ زغات٘دٓ ٕصد ّ اطة ت ككي رٓ)خ٘ب ازشياتي ّي ؾ٘د .دزطً٘ فكٌ اًٗ ٍّ٘زف
ت ٚاقطهحا ت ككي فساٗإي اؾاز ٙمسد ٙاغت م ٚدازاي ّؿادً ٛاي خازري اغزت.
تا ت٘ر ٚت ٚت٘آ تس قدز تثيئ ٕ٘يػٖد ٙدز غستاغس متاب ٗاضٛ ٙاي ت ككي تْٛ ٚساٙ
ّؿادً ٛاي رٕٜا خ٘تي تناز زفت ٚاغت(تساي ْٕٕ٘ ٚفكزٌ ٛفتِخفكزٌ ٛؿتِخفكزٌ ٕٜزِ
ٗ)...
دز يل ٕيا ٙمَيخ زٗينسد احس ٕػثت ت ٚفسٖٛو ٗ ازشؼ ٛاي اغهّي ٗ ٕياشٛاي ؾَْزي
يا مازتسدي ّطسح دز فضاي راّؿ ٚي اغهّي اّسٗش ّخثت ازشياتي ّي ؾ٘د .ائ متزاب
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تؿٖ٘آ يل متاب دزغي دإؿياٛيخ يل متاب مْل رّ٘شؼ تساي ّؿَْآ تستيت تزدٕي
دازاي زٗينسدي ؾَْي رّ٘شؾي اغتّ .طات تا غزٖد تسٕاّز ٚدزغزي َّزي( )1391ايزٔ
متاب ّي ت٘إد دز زاغتاي تهق اٛداف غاخت شيػتي ٗ تزدٕي ّز٘زد اغزتفاد ٙتسٕاّزٚ
زيصآ تاؾد(رٜت تدٗئ زاْٖٛاي تسٕاّ ٚدزغزي تستيزت تزدٕي ٗ يزا ٗزشؼ ّزدازظ).
تٖاتسائ تا ؾٖايت ت ٚاٛداف غاحت ّرم٘ز م ٚؾْداً دز زاغتاي ازشؼ ٛا ٗ ٕػزاُ ّؿيزاز
اغهّي اغتخ ائ متاب دز رٜت تهق ازشؼ ٛاي اغهّي(تناٌّ رػِ دز ازتثا تزا
زٗح ٗ زٗآ) دز ح٘ش ٙتستيتي ٗ يادىيسي غهّت ٗ تستيت تزدٕي مز ٚرػزِ زا اّإزت
اٍٜي ّي دإد ىاُ تسّي دازد.
 .3.3.3كاستيها
دز تسزغي ٕػِ ّٖطقي ٗ إػزاُ ّطاٍة دز مٌ احس (ٗ يا تػَػٌ ؾٖزاٗئ ت زؽ ٛزا تزا
فكً٘) اتتدا تايد ايد ٙمَي ٍّ٘ف زا دزيافت مزسد .ايزد ٙمَزي ت٘اغزط ٚؾٖز٘آ متزاب ٗ
اؾازا ٕ٘يػٖد ٙدز ّقدّ ٚمتاب حاقٌ ّي ؾ٘دٕ٘ .يػٖد ٙدز اتتداي ّقدّ ٚمتاب تدٗٓ
اؾازّ ٙػتقيِ ت ٚايد ٙخ٘د اش ٕيازؼ متابخ تستيت تدٕي زا ت ؿزي اش تسٕاّز ٚرّ٘شؾزي
ّدزغ ٗ ٚدغتياتي ت ٚاٛزداف رٓ زا اش طسيز تسٕاّز ٚزيزصي ّْنزٔ ّزي دإزد .تٖزاتسائ
اغتٖثا ٕاقد ّطات تا ٛاه( )2008ائ اغت م ٚايدّ٘ ٙزد ٕػس ٕ٘يػٖد « ٙتسٕاّز ٚزيزصي
دزغي تستيت تدٕي ّدازظ » اغت ٗ ّي ت٘آ ىفت م ٚطساحي مَي متاب ٕصديل ّزدً
غاختاز ؾاَّي اغت .اش ّٖػس ّدً غاختاز ؾاَّي ٍّ٘ف تايد فكَي زا دز اتتزداي ت زؽ
اًٗ تّ٘ ٚض٘ؼ پيؽ ٕياشٛاي إػآ ؾٖاختي ٗ ارتْاؾي – فسٖٛيي ّزي داد اّزا ت زؽ
رداىإ ٚاي زا تهت ؾٖ٘آ «ؾٖاخت يادىيسٕد »ٙت ٚزؾت ٚتهسيس دز رٗزد ٙاغت م ٚخز٘د
دازاي اّتياشا ٗ ماغتي ٛزاي اغزت ٗ .دز إتٜزا متزاب ٕيزص فكزٌ رداىإز ٚاي زا تزٚ
ازشؾياتي اختكاـ ّي داد .ىرؾت ٚاش ائ دٗ ماغتي دز ٕػِ ّٖطقي ٗ إػززاُ ّطاٍزة
دز مٌ احسخ ت ؽ اٗ ً تز ٚزاحتزي ّزي ت٘إزد تغييزس ؾٖز٘آ داد ٗ ٙتزا ؾٖز٘آ«اٛزداف ٗ
اغتإدازدٛاي تستيت تدٕي» خ حتي فكٌ اًٗ زا ٕيص دز خ٘د راي دادٕ ٗ ٙػِ ّٖطقي خ٘د
زا تا ّدً غاختاز ؾاَّي حفع مٖد .ت ؽ غُ٘ تساي رؾزٖا غزاختٔ خ٘إٖزد ٙتزا تسٕاّزٚ
زيصي دزغي تستيت تدٕي طساحي ؾدٙخ اٍٗئ فكٌ ائ ت ؽ اش تسٕاّ ٚزيصي غ ٔ ّزي
ى٘يد ٗ فكً٘ تؿدي رٓ ت ٚتسٕاّ ٚزيصي تؿَيِ ٗ تستيت حسمتيخ تاشيخ ّٜاز خ رّزادىي
رػْإيخ زؾد ؾٖاختيخ ؾاطفي ٗ ارتْاؾي پسداختٚخ دزحاٍين ٚقكد اٗ اؾاز ٙتز ٚإز٘اؼ
ّهت٘اي ائ دزظ اغتخ تايد اش ٗاضّ ٙهت٘ا تساي ائ ت ؽ اغتفادّ ٙي مسد .اغزتفاد ٙاش
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ٗاضّ ٙهت٘ا ٕػِ ّٖطقي زا تّ ٚدً غاختاز ؾاَّي ٕصديل ّي مٖدخ اّا امٖ٘ٓ تا تناز تزسدٓ
ٗاض ٙتسٕاّ ٚزيصيخ ٕ٘يػٖد ٙت ٚغساـ ّدً فسريٖزدي زفتز ٚاغزت .دز اداّز ٚتسزغزي ٕػزِ
ّٖطقيخ ت ؽ اٜازُ متاب دازاي ماغتي ٛاي اغت .ؾٖ٘آ ائ ت ؽ ْٕي ت٘إزد دز تزس
ىيسٕد ٙتْاّي ؾٖاٗئ فكً٘ شيس ّزْ٘ؾ ٚتاؾدّ .طات تا ّزدً غزاختاز ؾزاَّي امٖز٘ٓ
ٍّ٘ف تايد ت ٚدٕثاً زٗؾي تساي پيدا مسدٓ ّهت٘ا تاؾد .اّا ينزي اش فكزً٘ ايزٔ ت زؽ
زارؽ ت ٚزٗؼ تدزيع اغت .تٖاتسائ اْٛيت اٍي٘ ٛا ٗ زٗؼ ٛزاي تزدزيع مز ٚزمزٔ
اقَي تهق اٛداف تستيت تدٕي اغت ت ٚإداش ٙؾايػت ٚرؾناز ٕؿزد ٙاغزت .دز ٕٜايزت
ّطات تا ٛس ّدٍي م ٚقكد تاٍيف داؾت ٚتاؾيِ تايد تّ٘ ٚض٘ؼ ازشؾياتي ت ٚپزسداشيِخ اّزا
ازشؾياتي م ٚخ٘د ٕيص يل زمٔ اغتخ تط٘ز ّ تكس دز التزهي فكزً٘ تز ٚرٓ پسداختزٚ
ؾد ٙاغت.
پع اش تسزغي ماغتي ٛاي ٕػِ ّٖطقي تئ ت ؽ ٛاي متابخ ٕ٘تت تز ٚتسزغزي ماغزتي
ٛاي ٕػِ ّٖطقي دز دزٗٓ ٛس ت ؽ ّي زغد .فكٌ دُٗخ غُ٘خ ٗ اٜازُ ازتثا ضؿيفي
تا ؾٖ٘آ ت ؽ اًٗ دازٕدْٛ .چٖئ ازتيا ؾٖ٘آ فكزٌ غزيصد ٗ ِٛپزإصد ِٛتزا ؾٖز٘آ
ت ؽ اٜازُ زٗؾٔ ٕيػت.
طثيؿي اغت مٕ٘ ٚيػٖد ٙمتاب تؿٖ٘آ اغتاد دإؿياٙخ دز ٕقؽ فسدي ّت كف دز شّيٖزٚ
پطٗٛؽ تّ٘ ٚض٘ؼ ازراؼ دٛي ّػَط ت٘د ٗ ٙدز غستاغس متاب ت ٚرٓ اْٛيت دٛزدخ اّزا
ضؿف ٛاي دز ائ خك٘ـ ّؿاٛدّ ٙي ؾ٘د .تط٘ز مَي تؿداد ّٖاتؽ إتٜاي ٛس ت زؽ
تا رٕچ ٚدز ّتٔ ذمس ؾد ٙاغتخ ٘ ْٛإي ٕدازد .تزساي ْٕٕ٘ز ٚدز ت زؽ دُٗ :ؾزٖاخت
يادىيسٕد ٙدازاي ّٖ 59ثؽ اغت دزحاٍين ٚفقط  40ازراؼ دز ّتٔ ْٛئ ت ؽ تز ٚاؿزِ
ّي خ٘زد .اش غ٘ي دييس ت٘شيؽ پسامٖدىي ّٖاتؽ ّٖاغة ٕيػتخ تساي ْٕٕ٘ ٚفكٌ ٛفزتِ:
اش قفه 200ٚتاٛ 217يچ ازراؾي ٗ ذمس ّٖثؿي ت ٚاؿِ ْٕي ز٘زد! ٗ تزا إتٜزاي ْٛزئ
فكٌ فقط يل ازراؼ ٗر٘د دازد .دزحاٍينز ٚاٗ ّزي ٕ٘إػزت حزداقٌ يزل ازرزاؼ دز
إتٜاي ٛس شيسؾٖ٘آ داؾت ٚتاؾد ْٕٕٚ٘ .دييس دز ت ؽ غُ٘ ايٖيٕ٘ ٚاغزتخ تؿزداد ّٖزاتؽ
إتٜاي ت ؽ 35ؾٖ٘آ ٗتؿداد ازراؾا ّ 24ز٘زد ّزي تاؾزد .اٗ دز تسخزي اش ّز٘ازد اش
ازراؼ خ٘ددازي مسد ٙاغت! ٗ يا تَ٘يهزا اش رٕٜزا اغزتفاد ٙمزسد ٙاغزت .فكزٌ ٕٜزِ :اش
قفه 245ٚتا إتٜاي فكٌ (قفه )293ٚفقط يل ازراؼ دازد .ائ دزحاٍي اغت م ٚايزٔ
فكٌ ؾاٌّ پطٗٛؽ ٛاي تػياز ّي تاؾد ٕٗ٘يػٖدىآ ٗ ٕػسي ٚپسداشآ رٓ تقسيثا ْٛيزي
خازري ٛػتٖد!
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ميفيت ازراؾا ٗ اّإت دازي دزحد ّت٘غط اغت ٗ اش ّطاٍة دييسآ تدٗٓ ذمس ّٖثزؽ
اغتفاد ٙؾد ٙاغتٛ ْٕٕٚ٘.اي رٓ ؾهٗ ٙتس رٕچ ٚدز پاغزخ تز ٚغز٘اً پزٖزِ رٗزد ٙؾزدٙ
اغتخ ّي ت٘آ تّ٘ ٚازد دييسي  ِٛاؾاز ٙمسد :دز قزفه299ٚخ ٕ٘يػزٖد ٙاغزاّي تزاشي
ٛاي ّ تَف زا ذمس ّي مٖدخ اّا ّسرؽ ائ ٕاُ ىرازي مزاغت؟ ّخٌ تاشي ٛاي ّ٘اشيخ
ازتثاطي ٗ . ...اشغ٘ي دييزس تػزيازي اش پزازاىساف ٛزا مز ٚؾزاٌّ اغٜزازا ٗ ٕػزسا
ٕ٘يػٖد ٙاغت يا تدٗٓ ّٖثؽ ٗ ازراؼ زٛا ؾد ٙاغت ٗ يا غيس ّػتقيِ ٗ ...ت ٚرٕٜزا اؾزازٙ
ؾد ٙاغت.اىسا ٚاٗ دز ّ٘ض٘ؼ قاحة ٕػس اغت ٗ تٖزاتسائ ازراؾزا خزط تز ٚخزط
ضسٗز شيادي پيدا ْٕي مٖدخ اّا تػيازي اش ّطاٍة دز قاٍة اٖزد قزفه ٚتزدٗٓ ذمزس
ازراؾا (حتي ت ٚؾنٌ مَي) ٗر٘د دازٕد .تساي ْٕٕ٘ ٚقفه303ٚخ ّ٘ض٘ؼ تاشي زؾزد
رػْإي خ تاشي ٗ زؾد ذٖٛي ٗ ؾٖاختيخ تاشي ٗ زؾد ارتْاؾي ٗ تاشي تا زؾد ؾاطفيخ
ؾهٗ ٙتٕ ٚػسي ٚپسداشي ؾاٌّ تهقيقا تػيازي اغت مٕ٘ ٚيػٖدّ ٙي ت٘إػزت حزداقٌ
ت ٚيل ّ٘زد اش رٕٜا اؾاز ٙمٖد!
دز تسزغي ٗ تهَيٌ احس اش ّٖػس ؾَْي «ّػاٍ»ٚخ ٕ٘يػٖد ٙتهت ؾٖز٘آ «تستيزت تزدٕي دز
ّدازظ» اقداُ ت ٚتٖػيِ ؾٖاٗئ ت ؽ ٛزا مزسد ٙاغزت .اّزا اٗ ّزدٍي ّفٜزّ٘ي ٗ حتزي
غاختازي اش ارصا ٗ ٍّ٘فٛ ٚاي ائ ؾٖ٘آ ازائٕ ٚداد ٙاغت تا خ٘إٖد ٙدز طً٘ متزاب رٓ
دٕثاً مٖد .ازائ ٚائ ّدً ّي ت٘إػت ت ٚدزك ٕػثت ٛاي ارصا ّدً مْل مٖد .تٖزاتسائ
اىس ايد ٙاٗرؾٖا غاختٔ ّ اطة تا تستيت تدٕي دز ّدازظ تاؾدخ ضسٗز ازائّ ٚزدٍي اش
مَي ٚؾٖاقس ٗ ٗقايؽ ضسٗزي ّي تاؾد تا خ٘إٖدّ ٙػلَ ٚاقَي ٗ ارصا رٕٜا زا دزك مٖزد.
ماغتي دييسي م ٚت ٚاؿِ ّي خ٘زدخ تهتنَيفي راييزا ٙايزٔ متزاب دز تزئ متاتٜزاي
ٕصديل (ّؿات ِٛ ٗ ٚؾٖ٘آ)اغت.تساي ْٕٕٕ٘ ٚػثت ائ متاب تا متزاب ٛزاي ساٌّوتبٕ
هعلن (مٗ ٚيطّ ٙؿَْآ ٛس پاي ٚتهكيَي) اش غ٘ي غاشّآ پطٗٛؽ ٗ تسٕاّ ٚزيصي دزغي
تاٍيف ّي ؾ٘د ايػت؟ْٛ .چٖئ ٍّ٘ف دز ّقدّ ٚمتاب اؾاز ٙاي ت ٚمتاب ٛاي ازاج
ؾدٕ ٙػثتا ٕصديل ٗ ْٛػ٘ تا ّهت٘اي احس ٕنسد ٙاغت.
اش ّٖػس ٕ٘رٗزي (اؾِ اش طسح ٕػسي ٚي ؾَْي رديد ٗ ازائ ٚغاختاز ؾَْزي ٕز٘)خ متزاب
ّرم٘ز دازاي ماغتي ٛاي اغت .تساي ٍّْٕٕ٘٘ ٚف اؾاز ٙاي ّػتقيِ ٗ يزا غيزس ّػزتقيِ
تٕ ٚػسي ٚپداى٘ضي ٗزشؾي( )sport pedagogyم ٚؾاٌّ دٗ ٕػسي ٚتسٕاّز ٚزيزصي دزغزي
ٗزشؼ(ٕ ٗ )sport curriculumػسي ٚرّ٘شؼ ٗزشؼ(ّ )sport instructionي تاؾدخ ٕنسدٙ
اغتّ .هحػّ ٚي ؾ٘د م ٚؾٖ٘آ متاب تػياز مَي اغت تٖاتسائ تساحتزي ّزي تز٘آ دز
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ْٛآ ت ؽ اًٗ پيساّ٘ٓ ٕػسيٛ ٚاي ّ٘ر٘د تهج مسد .اىس اٖئ اقزداّي قز٘ز ّزي
ىسفت خ٘إٖد ٙتا غط ؾٖاختي تاالتسي دز خك٘ـ ّ٘ض٘ؼ ّ٘زد تهج اؾٖا ّي ؾد.
اش دييس ماغتي ٛاي ائ احس ؾدُ ٘ ْٛإي ؾٖ٘آ رٓ تا ؾٖاٗئ دزٗظ مازؾٖاغي اغت.
دزغي ت ٚؾٖ٘آ «تستيت تدٕي دز ّدازظ» دز فٜسغت ؾٖاٗئ دزٗظ مازؾٖاغي ٗرز٘د
ٕدازد تزاي رٓ دزغي تٕ ٚاُ زٗؼ تدزيع تستيت تزدٕي ٗرز٘د دازد .تؿزداد قزفها
متاب تهت ٛس ؾسايطي تا ت٘ر ٚت ٚتزازب رّ٘شؾي تساي دٗ ٗاحد دزغي شياد اغت.
دز ائ احس ٍّ٘ف اش تْاّي ٍّ٘فٛ ٚزاي راّؿيزت قز٘زي(اتصازٛزاي ؾَْزي الشُ ّإٖزد
پيؿيفتازخ ّقدّٚخ فٜسغت تفكيَيخ رشّ٘ٓ ٗ تْسئخ تك٘يس ٗخهق )...ٗ ٚتزساي تفٜزيِ
ّ٘ض٘ؼ تٜسٕ ٙزػت ٚاغتٍّ٘ .ف ّقدّ ٚاي تساي ّؿسفي احس ازائ ٚمزسد ٙاغزت مز ٚايزٔ
ّقدّٕ ٚػثتا م٘تا ٙاغت ٗقسفا ت ٚغاختاز متاب اؾازّ ٙي مٖد ٗغ ٖي اش متاتٜاي ّؿاتٚ
خ٘دؼ ْٕي مٖد .ت ؽ ٛا ٗ فكً٘ دازاي رْؽ تٖدي ٗ خهقّ ٚطاٍة ٕيػتٖد .متزاب
دازاي ٕتيز ٚىيسي تساي فكً٘ ٕيػت .يني اش ضؿف ٛاي متزاب ٕداؾزتٔ ّزدً تزساي
تاٍيف اغتخ تٖاتسائ ازتثا فكً٘ ٗ ت ؽ ٛا تهت تاحيس ائ ّ٘ض٘ؼ ىيذ مٖٖد ٙاغت.
تؿداد  18ردًٗ ٗ ْٕ٘ 20داز دز متاب اغتفاد ٙؾد ٙاغت مز ٚت٘شيزؽ پسامٖزدىي رٓ دز
تْاُ فكً٘ ينػآ ٕيػت .متاب دازاي پيؽ ىفتاز ٕيػتٍّ٘ .ف ّي ت٘إػزت تػزيازي
اش ّطاٍة زا اشاَْ ٚت ؽ ؾْد ٙاش فكٌ پإصد ِٛزا دز قػْت پيؽ ىفتاز تياٗزد.
اىسا ٚميفيت خ ّيصآ مازتسد ٗ ّؿادً غاشي اقطهحا ت ككي دز ايزٔ احزس خز٘ب
ازشياتي ّي ؾ٘د.اّا دز فكٌ اًٗ دٗ ّف ُٜ٘تستيت تدٕي ٗ ٗزشؼ ّدازظ تايد پزسداشؼ
ّي ؾدٍّ٘ .ف تايد تستيت تدٕي زا ّؿادً ٗزشؼ ّدزغ ٚتؿسيزف ّزي مزسد تزا خٕٖ٘زدٙ
ّت٘ر ٚؾ٘د مٗ ٚزشؼ ّدزغْٛ ٚآ تستيت تدٕي اغت.

.4نتيجه گيري و پيشنهادات
ٗاض ٙتستيززت تززدٕي ٗ ٗزشؼ ّدزغزز ٚمزز ٚتزز ٚؾززنٌ ّؿززادً ّزز٘زد اغززتفاد ٙقززساز ّززي
ىيسٕد(Haagخ )2008خ ى٘ياي مازمسد فؿاٍيتٜاي رػْإي ٗ حسمتي دز ّدازظ ت ٚؾٖز٘آ
يل دزظ اش ح٘ش ٙغهّت ٗ تستيت تدٕي دز ٕػاُ تؿَزيِ ٗ تستيزت زغزْي ٗ ؾْزّ٘ي
رْٜ٘زي اغهّي ايسآ اغت(ؾ٘زاي ؾاٍي رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼخ  .)1391غسفيت ٛاي ائ
دزظ ّطات تا يافتٛ ٚاي ؾَْي دز غاحت ٛاي اؾتقزادي ٗ اخهقزيخ شيػزتي ٗ تزدٕيخ
ؾَْي ٗ فٖاٗزيخ ارتْاؾي ٗ غياغيخ فسٖٛيزي ٗ ٖٛزسي ٗ اقتكزادي ٗ حسفز ٚاي قاتزٌ
دغتسغي ت٘د ٗ ٙاٖإچ ٚتسٕاّ ٚزيصي راّؿي ق٘ز پزريسدخ ّ٘رثزا زؾزد ٗ تناّزٌ
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دإؽ رّ٘شآ زا فساّ ِٛي غاشد( Haagخ Hardman ٗ 2003خ  .)2008ينزي اش ّْٜتزسئ
زاٜٛاي تهق اٖئ تسٕاّٛ ٚاي راّؿي تٍ٘يد متاتٜاي دزغي دز ح٘شٛ ٙاي ٕػسي(تساي
ْٕٕ٘ :ٚپداى٘ضي ٗزشؾي) ٗ ّ٘ض٘ؾي (تساي ْٕٕ٘ :ٚرّ٘شؼ ٗزشؼ) دزظ تستيت تزدٕي
اغت.
ت٘ر ٚتٕ ٚػسي ٚپداى٘ضي ٗزشؾي ٗ ت ٚتثزؽ رٓ ٕػسيز ٚتسٕاّز ٚدزغزي ٗ ٕػسيز ٚرّز٘شؼ
ٗزشؼ دز تاٍيف متاتٜاي دإؿياٛي دز ائ شّيّٖ ٚي ت٘إد ّ٘رة افصايؽ ميفيزت رٕٜزا
ؾ٘دْٛ .چٖئ إت اب ٕ٘ؼ غثل تاٍيف تٗ ٚيط ٙدز ائ ٕ٘ؼ متاتٜا مْل تصزىي ت ٚفٜزِ
ٗ مازتسد غاد ٙرٓ ّي مٖد .دز ائ خك٘ـ ّي ت٘آ اش غاختاز ٛاي ؾاَّي ٗ فسريٖزدي
ياد مسدٛ .اه ٗ ٕينػ٘ٓ ( )1985اغٜاز ّي دازٕد م ٚتسمية غاختاز ؾزاَّي ٗ فسريٖزدي
تايد دز يل ٕػاُ رّ٘شؾي تهق پيدا مٖد  .اٖئ تسميثي ى٘ياي دزك ٗاقؿي رٓ ايزصي
اغت م ٚدز ٗاقؿيت اتفام ّي افتد .ت ٚؾثاز دييس ؾٖاقس ٗ ؾ٘اٌّ تاحيس ىزراز ْٛز٘ازٙ
دز طً٘ يل فسريٖد ٗ ّسحَ ٚتّ ٚسحَ ٚدز تؿاٌّ تا ينزدييس اّنزآ ٗقز٘ؼ يزل اّزس زا
فساّ ِٛيغاشٕد .تٖاتسائ ٕداؾتٔ اٍي٘ي تساي تاٍيف ضؿفي اغت م ٚمتاب «تستيت تدٕي
دز ّدازظ» اش رٓ تي تٜس ٙاغت ٗ .اش ايٖسٗ ّ اطة تزدٗٓ داؾزتٔ ٕقؿز ٚزا ٙقزسفا تزا
إث٘ٛي اش دإؽ زٗتسٗ ّي ؾ٘د.
يافتٛ ٚا ٕؿآ داد دزتهَيٌ اتؿاد ؾنَيخ متاب دازاي اّتياشا راّؿيت قز٘زي دز حزد
ّطَ٘تي اغت .ماغتي ٛاي ؾنَي ؾْداً ٕاؾي اش رزراتيت مزِ زٗي رَزد خ تيزآ ّزثِٜ
ٛدف اقَي احس ٕث٘د پيؿيفتازخ فٜسغت ارْاٍيخ اٛداف دزظخ خهق ٚفكٌ ٗ ت زؽخ
ٕتيز ٚىيسي ٗ پيؿٖٜادا ٗ ٗاضٕ ٙاّّ٘ ٚض٘ؾي ّي ؾ٘د .ميفيت ااج ّت٘غط (ٗ ؾاٌّ
ّ٘ازدي ْٛچ٘ٓ ٕ٘ؼ ماغرخ رَد متابخ تٖػيِ رداًٗ ٗ ْٕز٘داز ٗ )...اغزت .ىرؾزت ٚاش
ايٖنّ ٚهت٘ا ا ٚتاؾدخ زٗؼ ازائ ٚرٓ دز ؾنَي غاختاز يافت ٗ ٚرزاّؽ ّتٖاغزة تزا ٕيزاش
ٛاي ّ اطة ّي ت٘إد مْل شيادي ت ٚتػٜيٌ يادىيسي ٗ إتقاً رٓ تنٖد .دز ائ متزاب
ٍّ٘ف اش تسخي اش ٍّ٘فٛ ٚاي راّؿيت ق٘زي ّخٌ پيؿيفتاز تساي ٕيازؼ ايد ٙاقزَي ٗ
اؾاز ٙت ٚغاتق ٚائ دزظ ٗ اّخاٍ ِٜاغتفادٕ ٙنسد ٗ ٙايزاد فكٌ پإصد ِٛتدٗٓ ازتثا تزا
ت ؽ اٜازُ ّ٘رة ماغتي ٗ ٕقف غاختازي دز متاب ؾد ٙاغت.
يافتٛ ٚا ٕؿآ داد دز تهَيٌ اتؿاد ّهت٘اييخ متاب دازاي اّتياشا ّهت٘ايي ؾاٌّ :ايٖؽ
ّطاٍة دز قاٍة ت ؽ ٛا ٗ فكً٘ تساي ايزاد ٕػِ ّٖطقي إػززاُ دزٕٗزي ّطاٍزة دز
دزٗٓ فكً٘ دزد ّٖاتؽ دز إتٜاي ٛس ت ؽ ؾدُ غ٘ىيسي ؾَْي غاشٗازي ّهتز٘ا تزا
فسٖٛو ٗ ازشؾٜاي اغهّي تطات ّهت٘اي فكً٘ تا غس فكزٌ ٛزاي تسخزي اش دزٗظ
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دإؿياٛي اغتفادّ ٙاٍفٛ ٚاي راّؿيت ق٘زي دز إتقاً ّفاٛيِ ّهت٘ا ٗ ميفيت مزازتسد
ٗ ّؿادً غاشي اقطهحا فٖيٕ .تيز ٚىسفتّ ٚي ؾز٘د مز ٚإػززاُ دزٕٗزي ّطاٍزة دز
دزٗٓ فكً٘ ت ٘دي خ٘د رٕچٖآ اغت م ٚخ٘إٖد ٙزا اش ّسارؿ ٚتّٖ ٚاتؽ دييس تزي ٕيزاش
ّي مٖد .اغاتيد ّي ت٘إٖد تط٘ز ىصيٖؿزي اش ّطاٍزة فكزً٘ تٜزس ٙتثسٕزد .ماغزتي ٛزاي
ّهت٘ايي ؾإٌّ :داؾتٔ ايد ٙمَي ٗ ّتٖاغة تا رٓ رؾفتيي دز تٜس ٙىيسي اش ّزدً ٛزاي
غاختازي ٗ ّهت٘ايي دز ازائّ ٚهت٘اي متاب ؾدُ ازراؾا مزافي ٗ ٕزا٘ ْٛإي مْزي
رٕٜا فقدآ ازائ ٚتك٘يسي راّؽ اش تْاّي ٍّ٘فٛ ٚاي دزظ تستيزت تزدٕي تزي تز٘رٜي
ٕػثي ت ٚاؾاز ٙتٕ ٚػسيٛ ٚاي ؾَْي ّ٘ر٘د ؾدُ ٘ ْٛإي ّهت٘اي متاب تا غزس فكزٌ
يل دزظ ّؿ ف ٗ غسإزاُ ؾدُ اغتفاد ٙاش تْاّي ّاٍفٛ ٚزاي راّؿيزت قز٘زي دز
إتقاً ٗتهنيِ ّهت٘ا .يني اش ّْٜتسئ ماغتي ٛاي متاب آ اغت م ٚحزِ ّطاٍزة رٓ
تساي دٗ ٗاحد دزغي شياد اغت.
ٕداؾتٔ اٍي٘ي ّٖاغة تساي تاٍيف متاب تاؾج ؾزدٕ ٙػزثت ّطاٍزة زؾايزت ٕؿزدٗ ٙ
متاب تثديٌ تّ ٚزْ٘ؾّ ٚطاٍثي ؾ٘د م ٚپيساّ٘ٓ دزظ تستيزت تزدٕي دز ّزدازظ حزائص
اْٛيت اغت ْٕٕٚ٘ .تازش دييس دز ائ خك٘ـ اؾاز ّ ٙتكزس تزّ٘ ٚضز٘ؼ غزٖزؽ ٗ
ازشياتي اش دزظ تستيت تدٕي دز دزٗٓ فكٌ ياشد ِٛاغزت دز حاٍينزّٖ ٚاغزة تز٘د تزا
فكٌ رداىإ ٚاي ت ٚرٓ اختكاـ ياتد .ائ يافت ٚتا ٕ٘ؼ تاٍيف ؾفيؿي( )1386م ٚفكٌ
رداىإ ٚاي زا ت ٚازشؾياتي اش دزظ تستيت تدٕي پسداختّ ٚتفاٗ اغت ْٕٕٚ٘ .دييس مزِ
ت٘رٜي تٕ٘ ٚيػٖد ٙت ٚتهج ّفكٌ پيساّ٘ٓ زٗؼ رّ٘شؼ ٗ تزدزيع تستيزت تزدٕي دز
يل فكٌ رداىإ ٚاغتخ ائ يافت ٚتا ٕز٘ؼ تزاٍيف ّزٍ٘فيٖي ْٛزز٘ٓ :رذزتزإي()1389خ
رذزتإي()1392خ پ٘يإفس( ٗ )1375ؾفيؿي(ّ )1386تفاٗ اغت م ٚت ٚخ٘تي ت ٚائ ّٜزِ
پسداخت ٚإد ٗ فكٌ رداىإ ٚاي ت ٚزٗؼ رّ٘شؼ ٗ تدزيع اختكاـ داد ٙإد.
اش پيؿٖٜادا تساي تاٍيف ايٖيٕ٘ ٚمتاتٜا پيسٗي اش ّدً ؾزأٍْ ()1986اغزت .غزٕ ٚز٘ؼ
دإززؽ ت٘غززط اٗ تززساي ّؿَْززآ ّفٜززُ٘ غززاشي ؾززد ٙاغززت .دإززؽ ّهتزز٘اي
پداى٘ضي( )Pedagogical content knowledgeخ دإؽ ّ٘ضز٘ؾي()Subject knowledge
ٗ دإؽ شّيٖ ٚاي( ( )Context knowledgeفه٘ايي)ٍّ٘ .1ف ّي ت٘إد تزا إت زاب ٕز٘ؼ
دإؽ ّ٘زد ٕياش تْسمص خ٘د زا ت ٚتػط ْٛآ دإزؽ ٗ يزا تَفيقزي اش رٕٜزا غز٘م دٛزد.
پيؿٖٜاد دييس اغتفاد ٙاش ّدً غٗ ٚرٜزي تسٕاّز ٚزيزصيخ ارزسا (رّز٘شؼ) ٗ غزٖزؽ ٗ
ازشياتي اغت .دز ائ خك٘ـ ّي ت٘آ اش غاختاز ٛاي ؾاَّي ٗ فسريٖدي ت٘اّاً اغزتفادٙ
مسد (Haag & Nikonخ .)1985
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ّْٜتسئ ٕنت ٚحائص اْٛيت دز خك٘ـ ائ متابخ مزازتسد رٓ دز تسٕاّز ٚزيزصي غزط
تاالخ رّ٘شؼ ّؿَْآ ٗ دإؿز٘يآ اغت .ايزٔ متزاب زا ّزي تز٘آ تزساي تسٕاّز ٚزيزصآ
ٗؾهقّٖ ٚدآ ت ٚمػة دإؽ دز خك٘ـ مازمسدٛاي تستيت تدٕي ت٘قي ٚمسد .اّا ٕثايد
فساّ٘ؼ مسد م ٚتا تك٘ية غٖد ّثإي ٕػسي تهً٘ تٖيادئ دز ٕطاُ تؿَيِ تستيت زغزْي
ؾّْ٘ي رْٜ٘زي اغهّي ايسآ(ؾ٘زاي ؾاٍي رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼخ ٗ )1390تز ٚدٕثزاً رٓ
تك٘ية غٖد تسٕاّ ٚدزغي َّزي رْٜز٘زي اغزهّي ايزسآ (ؾز٘زاي ؾزاٍي رّز٘شؼ ٗ
پسٗزؼخٕ٘ )1391يػٖدىآ تايػتي ٕيِ ٕياٛي ت ٚائ اغٖاد مسد ٙتا ّطاٍثي دز متاتٜا ذمس
ٕؿ٘د م ٚتسٕاّ ٚزيصآ ٗ ّؿَْئ زا داازاتٜاُ ْٕايد.

پينوشت
ايد ٙدإؽ ّهتز٘اي پزداى٘ضي اٍٗزئ تزاز ت٘غزط ٍزي ؾزأٍْ دز غزاً  ٗ 1986ىسٗٛزي اش
ْٛنازإؽ م ٚتس زٗي پسٗض ٙزؾد دإؽ دز رّ٘شؼ 1دز ح٘ش ٙتؿَيِ ٗ تستيت ّطسح ؾد.
تْسمص پزسٗض ٙتزس ّطاٍؿزّ ٚزدٍي ماّزٌ تزساي فٜزِ يزاددٛي ٗ يزادىيسي تز٘د (ؾزأٍْ ٗ
ىسٗغْٔخ.)1988

منابع
رذزتإيخ احْد .)1389(.زٗؼ ٛا رّ٘شؼ تستيت تدٕي .تٜسآ :رٗاي غٜ٘ز
رذزتإيخ احْد .)1392(.زٗؼ ٛاخ فٖ٘ٓ ٗ اٍي٘ٛاي تدزيع تستيت تدٕي .تٜسآ :رييط
اغْؿيَيخ ّهْد زضا .)1388( .تازيخ تستيت تدٕي ٗ ٗزشؼ .تٜسآ :غْت.
اغْؿيَيخ ّهْدزضاّ .)1389( .طاٍؿٚي تطثيقي تسٕاّ ٚدزغي تستيزت تزدٕي دٗز ٙاتتزداييخ زاْٖٛزايي ٗ
ّت٘غط ٚايسآ ٗ مؿ٘زٛاي ّٖت ة رٜآ ٗ ازايٚي اٍي٘ي ّٖاغزة تزساي تزدٗئ زاْٖٛزاي تسٕاّزٚ
دزغي تستيت تدٕي .تٜسآ :غاشّآ پطٗٛؽ ٗ تسٕاّ ٚزيصي رّ٘شؾي.
اّيستاؼ خ ؾَيْهْد .)1372( .مَيا
ٗشاز

زٗؼ ٛزاي تزدزيع دزظ تستيزت تزدٕي دٗز ٙاتتزدائي  .تٜزسآ:

رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ

پ٘يإفسخ ؾَيسضا.)1375( .زٗؼ تدزيع تستيت تدٕي دز ّدازظ زاْٖٛاييٗ .شاز

رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ

ر٘ادي پ٘زخ ّهْد .)1385( .طساحي ٗ اؾتثازت ؿي اٍيز٘ي تسٕاّز ٚدزغزي تستيزت تزدٕي دز ّزدازظ
اتتدايي ايسآ .زغاٍ ٚدمتسي إتؿاز ٕيافت :ٚدإؿند ٙزٗآ ؾٖاغي ٗ ؾَُ٘ تستيتي دإؿيا ٙتستيت ّؿَِ
تٜسآ
حهريخ ّهػٔ .)1395(.اٍي٘ٛا ٗ زٗؼ ٛاي تدزيع دز رّ٘شؼ تستيت تدٕي(ٗزشؼ ّدزغ)ٚخ مزسد:
ّٜاتْا ىإدي.
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زّضإي ٕطادخ زحيِ .)1392( .تستيت تدٕي دز ّدازظ .تٜسآ :غْت.
زّضإي ٕطادخ زحيِّ .)1385(.دٍٜاي رّ٘شؼ تستيزت تزدٕي دز ّزدازظّ .زْ٘ؾزّ ٚقزاال

اٜزازّئ

ْٛايؽ َّي تستيت تدٕي.
غساد شادٙخ غهّسضا ٗ ْٛنازآخ ( .)1382متزاب تستيزت تزدٕي پايز اًٗ اتتزداييخ ٗشاز

رّز٘شؼ ٗ

پسٗزؼ.
غساد شادٙخ غهّسضا ٗ ْٛنازآخ ( .)1382متاب ّؿَِ تستيت تدٕيخ زاْٖٛاي تدزيعخ پاي اًٗ اتتداييخ
ٗشاز

رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ.

ؾفيؿيخ ّهػٔ .)1386(.زٗؼ تدزيع تستيت تدٕي .تٜسآ :إتؿازا

دإؿيا ٙتستيت دتيسؾٜيد زرايي

ؾ٘زاي ؾاٍي رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ . .)1391(.تسٕاّ ٚدزغي َّي رْٜ٘زي اغزهّي ايزسآ تٜزسآٗ :شاز
رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼخ غاشّآ پطٗٛؽ ٗ تسٕاّ ٚزيصي رّ٘شؾي .
ؾ٘زاي ؾاٍي رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼّ .)1390( .ثإي ٕػسي تهً٘ تٖيادئ دز ٕػزاُ تؿَزيِ ٗ تستيزت زغزْي
ؾّْ٘ي رْٜ٘زي اغهّي ايسآ .تٜسآٗ :شاز

رّ٘شؼ ٗ پسٗزؼ.

ٕ٘يديخ احدٕ .)1392(.قدي تس متاب«إييصؼ دز يادىيسي ٗ رّ٘شؼٕ :ػسيٛٚا ٗ مازتسدٛا»
ٛاهخ (ّ .)1393ثإي تستيت تدٕيخ ريٖد ٙتستيت تدٕي ٗ ٗزشؼ ّدزغ ٚدز دٕياي اّسٗشخ تسرّْ ٚهػٔ
حهري .دز دغت ااج.
َٛيػ٘ٓخ دٕٗاٍد .)1392(.رّ٘شؼ تستيت تدٕيخ اٛداف ٗ زاٛثسدٛا خ تسرْ ٚدمتس ّهػٔ حهري .تٜسآ:
ٕؿس ٗزشؼ
َٛيػ٘ٓخ دٕٗاٍد .)1392(.رّ٘شؼ ّػلٍ٘يت پريسي اش طسي فؿاٍيتٜاي حسمتزيخ تسرْز ٚدمتزس ّهػزٔ
حهري .إتؿاز ٕيافت.ٚ
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