
 داٌكگاه فؼٍُگیان 

 فنهٍاىۀ ؾهيی جعننی

 پژوُف در آىّزش ىعانؿات ازحياؾی

 1399دورة دوم، قياره ؿّم، پاییؽ 

 مطالعات اجتماعی نگاهی به اهمیت سبک زندگی در آموزش
  1یزّقلاٌ یزُؼا اؿي                                                                                                                              3/6/1399 ارؿال:

                                                                 1/9/1399: پػیؼش

                                                                                                    

 چکیده

گیؼی جغییؼات ؾیٍی در ؿتک زٌغگی زّان قاُغ قکم ُای ٌّیً،فٍاوری ارجلای ؿعش داٌف و گـحؼش وؿایم ارجتاظی زغیغ و ةا

ُای ةا اؿحفاده از اُؼم آىّزش و پؼورش ٌِادجّان آن را ةَ صال ظّد رُا کؼد. اىؼوز ُـحیو کَ ٌَ از آن گؼیؽی اؿث و ٌَ ىی

جّاٌغ ىحٍاؿب ةا قؼایط ىػُتی و ؿٍحی و ةّىی زاىؿَ، ایً جغییؼات را ُغایث کٍغ و ةؼ آن ٌؼارت آىّزقی و ةازدارٌغه ظّد ىی

در  ىعانؿات ازحياؾی اُيیث ؿتک زٌغگی و و جضهیم ةَ دٌتال ةؼرؿیای و اؿٍادی ةا روش کحاةعاٌَ ایً ىلانَ در داقحَ ةاقغ.

ىعانؿات  دروسدُغ کَ ُای ٌؼؼی در ایً ىّضّع ٌكان ىیةؼرؿی ٌحایر و .ُـحیو ُای زاىؿَ قٍاؿی و رواٌكٍاؿیٌؼؼیَ

ىضحّای  زىاٌی کَ. ةَ ویژه زّاٌان و ُّیث ىهی زاىؿَ داقحَ ةاقغدیؼات ةٍیادی ةؼ ؿتک زٌغگی جّاٌغ جأدر ُؼ زاىؿَ ىی ازحياؾی

زّان و زاىؿَ را اٌحؼار قعنیث جّان ؿالىث ىیدر ایً مّرت  ،ُای ةّىی و ىهی جٍؼیو گؼددُا ةؼ اؿاس فؼٍُگ و ارزشکحاب

 .و ؾهيی را ةَ دٌتال ظّاُغ داقث ازحياؾی ۀداقث کَ در ٌِایث جّؿؿ

 جّؿؿَ ازحياؾی. ُّیث ىهی، ُای ٌّیً،فٍاوری ،ىعانؿات ازحياؾی زٌغگی،ؿتک دی: یواژگان کل
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 لهأمس بیانو  مقدمه

ُای ىعحهف كؼار در صّزه زیادی ىّرد جّزَ ماصتٍؼؼان ىفِّم ؿتک زٌغگی ،ُيؼاه ةا گـحؼش و پیكؼفث زّاىؽاىؼوزه  

اؿث و ُيیً اىؼ ؿتب جٍّع  کؼدهجعننی ظّد جؿؼیفی از ؿتک زٌغگی ارائَ  ةُؼ ماصتٍؼؼی ةؼ اؿاس صّزگؼفحَ اؿث 

یف واضش اؿث ایً اؿث ونی آٌچَ کَ در ُيَ جؿار ،و گـحؼدگی جؿاریف از ؿتک زٌغگی در زّاىؽ ىعحهف گؼدیغه اؿث

دُغ و در کم رفحار فؼد را قکم ىی ةانعتؽ گؼدد وً ىییُای وی جؿیجّؿط ارزش ؿتک زٌغگی ُؼ فؼد کَ  ةعف ؾيغة

جّان ةَ ةٍاةؼایً ىی .گؼددؿتک زٌغگی ةَ ؾٍّان ةعكی از فؼٍُگ ؾیٍی زاىؿَ و ىٍتؽ ُّیث ةعكی ةَ زّاٌان جهلی ىی

و ىضحّای  ٌِاد آىّزش و پؼورشاکحـاةی و كاةم یادگیؼی ةّدن ؿتک زٌغگی اقاره کؼد و در ایً ىیان اُيیث  ۀزٍت

  .  کٍغُؼ کكّر ٌيّد پیغا ىی ُای درؿیکحاب

و کارکؼدُای قایـحَ و ىّرد اٌحؼار را  اقغؿتک زٌغگی و ىسيّؾَ انگُّای رفحاری آن، اگؼ از جٍاؿب فؼٍُگی ةؼظّردار ة 

و جّاٌغ در پغیغ آىغن یک جيغن ةؽرگ اٌـاٌی، ادؼگػار ةاقغ. فؼٍُگ ةَ ؾٍّان ىسيّؾَ در ُةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ، ىی

ُای ىّرد جّزَ اؾضای یک زاىؿَ یا ظاص زٌغگی ازحياؾی اٌـان، ُو قاىم ارزشُای جٍیغه و رو ةَ جکاىهی از ویژگی

کٍٍغ و ٌیؽ و ُو کاالُای ىادی کَ اؾضای زاىؿَ جّنیغ ىی ةاقغکٍٍغ، ىیگؼوه ىؿیً و ٍُسارُایی کَ از آن پیؼوی ىی

ُای ت، ىّؿیلی و ٌلاقی کَ فؼآوردهةَ ؾتارت دیگؼ، ؾالوه ةؼ ٍُؼ، ادةیا .گیؼدِا را در ةؼ ىیةؼداری از آٌچگٌّگی ةِؼه

انگُّای کار و  روٌغ، چگٌّگی نتاس پّقیغن اؾضای زاىؿَ، ىؼاؿو ازدواج، زٌغگی ظاٌّادگی،ىحؿانی ذًُ ةَ قيار ىی

جّان زؽء فؼٍُگ فؿانیث، ىؼاؿو ىػُتی، اٌّاع ؿؼگؼىی، قیّه گػران اوكات فؼاغث و ىّاردی از ایً دؿث را ٌیؽ ىی

 .(56: 2138)گیغٌؽ، .داٌـث

قغن ىنؼف و ؾيّىیث یافحً آن از ؿّی  ىنؼفی ةَ واؿعَ فؽوٌی کاالُای ىادی از یک ؿّ و دىّکؼاجیؽه ػِّر زاىؿۀ

اُيیث روزافؽون ؿتک زٌغگی در زاىؿَ ىؿامؼ  دٍُغةاٌساىغ و ُيیً اىؼ ٌكانةَ اٌحعاةی قغن زٌغگی روزىؼه ىی دیگؼ،

ُای ىادی و فؼٍُگ جؼزیضات و رفحارُایی اؿث کَ فؼد در ارجتاط ةا کاال ،ُاُيَ گؽیٍف ۀؿتک زٌغگی ٌحیس اؿث.

کَ صاىم ىؿٍایی فؼٍُگی و ازحياؾی  اىؼوزه ىنؼف کاالُا ةؼای زّاٌان ٌَ فلط از ؿؼ رفؽ ٌیاز، دُغ.ىنؼفی اٌسام ىی

زاىؿَ اؿحؿغاد ظامی در زىیٍَ زّاٌان ةَ ؾٍّان پیكگاىان اؿحلتال از جغییؼات فؼٍُگی و ةازجّنیغکٍٍغگان فؼٍُگ  اؿث.

گیؼی ُؼ چَ ةیكحؼ از ؼیً اةؽار ةؼای فامهَجگــث فؼٍُگی و ؾغم ةازآفؼیٍی قیُّای ؿٍحی زٌغگی را دارٌغ و راصث

 .(1387رؿحگار،رةاٌی و ) ُای ؿٍحی و ٍُسارُای انؽام آور و ٌيایف اؿحلالل قعنی ؿتک زٌغگی اؿثیلیً

کٍٍغه و ىؤدؼ ةغاٌیو، روقً اؿث کَ ایً گیؼی رفحاری افؼاد جؿییًاز فؼٍُگ در زِثاگؼ ؿتک زٌغگی را ةَ ؾٍّان ةعكی 

جّاٌغ قیّه جأىیً ایً ٌیازُا و راه ةٍغی کٍغ؛ و ُو ىیجؿؼیف و اونّیث قٍاؿایی، را زّاٌانجّاٌغ ٌیازُای دُی ُو ىیزِث

ی آدىی را ةا ٌؼام جٍاؿب اةؽارُا و اىکاٌات الزم ةؼای جأىیً ٌیازُا چٍیًُای اٌـاٌی را ٌكان دُغ؛ و ُيةؼآوردن ظّاؿحَ

ُای ارجتاظی ُای اظیؼ ةا جّزَ ةَ گـحؼش فٍاوریؿال در .ىّزّد جؿییً کٍغ ةّىی و ىهی ُای فؼٍُگىؿٍایی و ارزش

-چكيگیؼ در اٌّاع ؿتکپػیؼی قغیغ زّاٌان و جغییؼات افؼاد ةا ؿایؼ زّاىؽ قاُغ جادیؼ ٌّیً و افؽایف ىیؽان ارجتاظات

  ُای زٌغگی زغیغ و ٌاىحؿارف ةا فؼٍُگ کكّرىان ُـحیو.

دیؼ آن ةؼ ؿؼٌّقث زّاٌان ةَ ؾٍّان ؿازٌغگان آیٍغه أج ىّضّع ؿتک زٌغگی و اُيیثةا جّزَ ةَ  پیف رو، ةٍاةؼایً ىلانَ 

ةؼ ؿتک زٌغگی دیؼی چَ جأ ىعانؿات ازحياؾیىٍاؿب  آىّزشکَ گّیی ةَ ایً ؿّال امهی اؿث عپاؿ کكّر ةَ دٌتال

  زّاٌان دارد؟
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 ٌحایر جضلیق ُـحٍغ. ایؼاٌی –ٌـتث جؼةیث ةا فؼٍُگ و جّؿؿَ ؿتک زٌغگی اؿالىی کؼقی و ُيکاران ةَ دٌتال ةؼرؿی 

ةؼای جّاٌٍغ ةا جالش و ایؼاٌیان ىی ای دوؿّیَ وزّد داردىیان جّؿؿَ فؼٍُگی و ؿتک زٌغگی راةعَدُغ ٌكان ىی آٌِا

گؼایی وکاُف فؼٍُگ ا جؼویر فؼٍُگ کحاةعّاٌی و كاٌّنة .جّؿؿَ فؼٍُگی ةَ ةِتّد ؿتک زٌغگی ظّد اىیغوار ةاقٍغ

فؼٍُگی ىضلق ظّاُغ  ۀُا را ایساد ٌيّد کَ ةَ دٌتال آن جغییؼ ؿتک زٌغگی و جّؿؿجغییؼ ٌگؼشجّان ىیگؼایی ىنؼف

 قغ.

پژوُف اٌسام  20) غکی و ُّیث ازحياؾی را ةا رویکؼدی کيی و فؼاجضهیهیراةعَ ؿتک زٌدر پژوه ظّد، ٌیازی و ُيکاران 

ُا و ىعحنات ىعانؿات ىحفاوت ةغؿث آىغه راةعَ دو ىحغیؼ از ىٍؼؼ ویژگی ٌحایرةؼاؿاس  اٌغ.ىّرد ةؼرؿی كؼار داده قغه(

جادیؼگػاری ؿتک زٌغگی ةؼ ُّیث دُغ. ىیاٌگیً جؼ زهّه ىیگؼا را پؼ رٌگةّده و ایً اىؼ نؽوم جّزَ ةَ ىحغیؼ جؿغیم

ُای زٌغگی ُای ٌّیً ؿتکةا گـحؼش جادیؼ فؼٍُگ غؼةی و رؿاٌَ یؿٍی در صغ ىحّؿط اؿث. 420/0ازحياؾی ىؿادل 

کٍغ و الزم اؿث کَ در زِث اصیا و ةازؿازی ُّیث گیؼی اؿث کَ ُّیث ازحياؾی را جضؿیف ىیزغیغی در صال قکم

 ازحياؾی اكغاىاجی مّرت گیؼد.

ةا ُغف جضهیم ىضحّای کحب درؿی جفکؼ و ؿتک زٌغگی دوره ىحّؿعَ اول درىّرد جؼویر و  یپژوُكؿؽی و زارؾی ى

پژوُف جّمیفی و از ٌّع جضهیم ىضحّا روش  اٌغ.داده جؿيیق فؼٍُگ صساب ةؼ اؿاس اُغاف ؿٍغ جضّل ةٍیادیً اٌسام

حایر پژوُف ٌكان داد کَ در کحاب درؿی جفکؼ و ؿتک ٌ اؿث.ؿتک زٌغگی دوره ىحّؿعَ اول  درؿی جفکؼ و بکحا

انگّی نتاس و پّقف  یَةَ ارا %49 ،ةَ اكٍاع فکؼی ةؼای پػیؼش كهتی و دروٌی صساب % 25/1زٌغگی پایَ ُفحو ةَ ىلغار 

اؿث و زهب ىكارکث ؿازٌغه  ظغىات زـيی و روصی جّزَ قغه یَةَ ارا %21،ب در راؿحای جلّیث ىؼاجب اؿالىیىٍاؿ

ً در کحاب درؿی جفکؼ و ؿتک زٌغگی پایَ ُكحو ةَ ٍیّاده در اقاؾَ صیا و ؾفاف ىّرد غفهث كؼار گؼفحَ اؿث. ُو چظاٌ

 .کغام از ایً اةؿاد جّزَ ٌكغه اؿث ُیچ

 مبانی نظزی 

 سبک سندگی 

ةَ کار  َاؿتاب و ادادیای یافحَ اؿث و اغهب ةؼای جّمیف ٌّع ظاٌَ و حؼدهفؼاوان و گـ ٌَؾاىیا ح، کارةؼداىؼوزه ایً امعال

در ادةیات  قّد.اىم ىیو ذٍُی را ق وؿیؿی از اىّر ؾیٍیٍَ ث ةیكحؼی دارد و داىکهی رود. اىا ىفِّم ؿتک زٌغگیىی

کـَ ؿتک  1920یکی ىؼةّط ةـَ دُـَ  :ؿازی وزّد داردىفِّم قٍاؿی از ىفِّم ؿتک زٌغگی دو ةؼداقث وزاىؿَ

)ةَ ٌلم  زٌغگی ىؿؼف دؼوت و ىّكؿیث ازحياؾی افؼاد و غانتاً ةَ ؾٍّان قاظل جؿییً ظتلَ ازحياؾی ةَ کـار رفحـَ اؿـث

و دوم ةَ ؾٍّان قکم ازحياؾی ٌّیٍی کَ جٍِا در ىحً جغییـؼات ىغرٌیحـَ و رقـغ  ( 1935 2؛ چاپي11995ًچاپیًاز

در ایً ىؿٍا  .(1991و 1987 5؛ فغرؿحّن1984 4؛ ةّردی1991ّ 3گیغٌؽةَ ٌلم از) یاةغ ایی ىؿٍا ىیگؼىنؼف فؼٍُـگ
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ُـای ازحيـاؾی ُا و رفحارُای افؼاد کَ اُيیث آن ةؼای جضهیـمُا و ٌگؼشةؼای جؿؼیف ارزش ؿتک زٌغگی راُی اؿـث

 .(133:1392)ظّازَ ؿؼوی و ظتاظی ىيلاٌی، یاةـغروز افـؽایف ىـی ةـَ روز

در زؼیان زٌغگی روزىؼه اؿث کَ ىؿیً  دُای یک فؼفؿانیثا و رفحارُيَ ُياٍُگ از ُ اای ٌـتحتک زٌغگی، ىسيّؾَؿ

. (121: 1382)گیغٌؽ، ثٍاةؼایً، ةؼظّردار از ٌّؾی وصغت اؿة واؿث ُا گیؼیُا و زِثای از ؾادتىـحهؽم ىسيّؾَ

. قّدداٌغ کَ از ؿّی افؼاد جؿؼیف ىیدار ىیاُغه و ىؿٍیكاةم ىك یای از رفحارُاٌیؽ ؿتک زٌغگی را ىسيّؾَ 1ّةمؿ

ؿٍایی ىو تک زٌغگی در چارچّب جؿاىم ةیً افؼاد دارد کَ ؿدار ةّدن رفحارُا، ایً ٌکحَ را ةیان ىیجأکیغ ؿّةم ةؼ ىؿٍی

دار در از رفحارُای ىؿٍی ایىسيّؾَ دٌتال کؼدنیاةغ. در واكؽ؛ افؼاد ةا  ّد، ػِّر ىیقکَ در ایً جؿاىم رد و ةغل ىی

 گػارُای آٌان از دیگؼان مضَ ىیکٍٍغ کَ ةؼ جيایؽات و جفاوت دٌتال ىی اای رتک زٌغگیزؼیان کٍف ىحلاةم ازحياؾی، ؿ

(Sobel, 1981:31). 
قٌّغ و ةیكحؼ زٍتَ ؾیٍی و از ذوق و ؿهیلَ فؼد ٌاقی ىیکَ  اؿث ُای ٌؼاىٍغیفؿانیثةّردیّ ؿتک زٌغگی  از ٌؼؼ

-ایساد ىی و ىیان اككار گٌّاگّن ازحياع جيایؽةعكٍغ ُّیث ىی ظارزی دارٌغ و در ؾیً صال ةَ مّرت ٌيادیً ةَ فؼد

-قّد. ؿتک زٌغگی داراییُا اظػ ىیرجتاطاآن در ٌؼام جضادُا و ُای از ىّكؿیث ُا،انیثفؿ یًُای اىؿٍا یا ارزش کٍٍغ.

ُای ىحفاوت ظّدقان را ةا كنغ جيایؽ یا ةغون كنغ آن از دیگؼان ىّكؿیثکٍٍغگان ُایی اؿث کَ ةَ وؿیهۀ آن، اقغال

 .(20: 1391)انفث و ؿانيی، ىی ةعكٍغجيایؽ 

و  داٌٍغ کَ ویژگیُا ىی ُا و ارزش ، ٌگؼشتک زٌغگی، آن را انگّی داةحی از رفحارُا، ؾاداتاز ؿ دیگؼ در جؿؼیفی

و انگُّای رفحاری  ٍُساری رویکؼدُایآن را کهیث ةؼظی ٌیؽ (. 2وٌؽلآرو و ةَ ٌلم از )ظنّمیث گؼوه ُا كهيغاد ىی قّد 

ُا و ، ارزش، ؿتک زٌغگی قاىم رفحارُااؿاسغن را در فؼد ةَ وزّد آورده اؿث. ةؼ ایً ق یداٌٍغ کَ فؼایٍغ ازحياؾىی

، قٍاظث یکهةَ ظّر اٌغ. ُا ةا ىٍاةؽ فؼٍُگی، ىضیط ازحياؾی و اكحنادی در ارجتاطُای فؼد اؿث و ایً ویژگیٌگؼش

 Leo et) گػاردُا و فؼد کَ ةؼ رقغ و جکاىم فؼد جأدیؼ ىیش ةؼای درك جؿاىالت ةیً ىضیط، ٌؼامالؿتک زٌغگی؛ یؿٍی ج

al 1998) .کٍغ اقاره ُای روزىؼه ظّد مؼف ىیؿتک زٌغگی ُيچٍیً ةَ ىغت زىاٌی کَ یک فؼد ةؼای اٌسام فؿانیث

گیؼی ارزقی افؼاد قٌّغ کَ از زِثُای ؿتک زٌغگی ىضـّب ىیىّنفَ روزاٌَ،ُای دارد. در ایً جؿؼیف فؿانیث

ُا گؼایاٌَ دارٌغ ةیكحؼ وكث ظّد را در ىؼاکؽ ظؼیغ و ىغازهةَ ؾٍّان ىذال افؼادی کَ جيایالت ىادی گیؼٌغ.ؿؼچكيَ ىی

    (Gatersleben et al, 2009:53)  گػراٌٍغىی

سو از کهیَ اىّر ؾیٍی و ذٍُی زٌغگی فؼد یا ُياٍُگ و ىٍـ ای ٌـتحاًةا جّزَ ةَ جؿاریف فّق، ؿتک زٌغگی ىسيّؾَ  

ؼگؼىی، ُای فؼاغحی و ؿ، فؿانیثُا، انگُّای رفحاری، رواةط ازحياؾی، ىنؼفجّاٌغ قاىم داراییث. ایً اىّر ىیؿا هگؼو

اٌغ. غ کَ اىّر و رفحارُایی ةیؼوٌی و كاةم ىكاُغهىٍؽل و ... ةاق ندکّراؿیّپّقف و ىغیؼیث ةغن، ٌضّه غػا ظّردن و 

کَ  و ... ةاقغ (ُا و جؼزیضاتارزش) ُاگؼایف (ةیٍیادراکات، اؾحلادات و زِان) ُاةیٍفغه ؼ گیؼٌجّاٌغ در ةُيچٍیً ىی

کٍٍغه   ةعف و ُياٍُگ مهی اٌـساما َک گیؼدُای رفحاری را در ةؼ ىیتک زٌغگی، گـحؼهؿ. اٌغرفحارُایی دروٌی و ذٍُی

ؿتک زٌغگی فؿانیحی اٌحعاةی و روزىؼه اؿث؛ یؿٍی فؼد  ؿیعؼه دارد. ةؼ آن صاکو اؿث و ةعف اؾؼو زٌغگی فؼد را جضث

ؿتک زٌغگی  در واكؽ .ؿازدآن را در زؼیان زٌغگی ظّیف ؾيهی ىی و کٍكگؼی ةؼظّردار ةّده در اٌحعاب آن از اظحیار و

را در ؿعش فؼدی ىالصؼَ کؼد و ُو در ؿعّح  جّان آنُو فؼدی ةاقغ و ُو زيؿی؛ ةغیً ىؿٍی کَ ُو ىیجّاٌغ ىی
                                                             

1- Sobel 
2-Arrow and Wenzel 
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 ىفِّىی ىضّری اؿث. ةَ ،ئلَگیؼی ؿتک زٌغگی، ذادر قکم. از زيؽ داقحَ ةاقغ جّاٌغ ؿتکی ىحفاوتازحياؾی و فؼد ىی

تک ؿ .دُغُا و جيایالت قکم ىیُيگؼا از جؼزیش ایىتٍای یک جيایم و جؼزیش یا ىسيّؾَ ار ؾتارجی دیگؼ؛ ؿتک زٌغگی

و  ایؼاٌغوؿث )ةایٍگاٌی، یاةغ قّد، ػِّر ىیىی جؿاىم ةیً افؼاد و ىؿٍایی کَ در ایً جؿاىم رد و ةغلزٌغگی در چارچّب 

 . (63-64: 1392اصيغی،

 هانظزیه

 های روانشناسی الف(نظزیه

آدىی ىتحٍی ةؼ ُّیث  ؾيم زٌغگی ةا ىعانؿَ انگُّای رفحاری و ٌضّهرواٌكٍاؿی و رواٌكٍاؿی ازحياؾی ؿتک  در صّزة

ُای رفحاری در زٌغگی قعنی و در رفحار و ؾادت ای ىؿیً ازُا و پیگیؼی و امؼار ةؼ قیّهکٍف ُا و ىیانقعنی، کٍف

ذًُ و ٌگؼش فؼد  ایً رویکؼد ؿتک زٌغگی از یک ؿّ، ریكَ در ُای ازحياؾی اؿحّار اؿث. ةاُا، قؼایط و مضٍَىّكؿیث

ُا و انگُّای رفحاری کٍیو و چگٌَّ ةَ ىّكؿیث ایٍکَ ىا چؼا و چگٌَّ ؾيم ىی دارد و از دیگؼ ؿّ جاةؽ ىّكؿیث اؿث.

-دُیو و درك و جفـیؼ ذٍُی و ؾیٍی ىا از رفحارُای ظّد و دیگؼان چیـث؟ انگُّا و ؾادتانؿيم ٌكان ىیدیگؼان ؾکؾ

رفحار اٌـان ةَ چَ ىیؽان  ةایٍکَ، ؿتک، كانب و قیّ پاقٍغ؟ در ٌِایثؼٌغ و از ُو ىیگیُای رفحاری ةَ چَ ٌضّ قکم ىی

كؼار دارد و ةَ  (ُای رفحاریُای قعنیحی، انگُّای ذٍُی و كانبُای ُّیحی، جیپجؿارض) ُای قعنیجضث جأدیؼ ُّیث

گیؼد؟ كؼار ىی (ازحياؾی ُایُای ازحياؾی، قؼایط و فضای ازحياؾی و گؼوهچَ ىیؽان جضث جأدیؼ زاىؿَ ىّكؿیث

   (34: 1392آةادی،)اةؼاُیو

ذیم  ُا(ُا،رفحارُا و ؾادت)ویژگی زٌغگی فؼایٍغُای ؾيّىی َفؼدی زٌغگی کَ ُيهیث ةی ُيحای ؿتک زٌغگی را ک 1آدنؼ

فؼایٍغ در صال گػار و راه  .اؿث زيانی از زِانا ةَ ةاور او، ؿتک زٌغگی ظؼح و دریافحی .آن كؼار دارٌغ جؿؼیف کؼده اؿث

 ُای آن،یثصامم کٍار آىغن ةا ىضیط و ىضغود اؿث ظالكیحی دؿحیاةی ةَ ُغف اؿث؛ اؿث؛ راه یکحا و فؼدی زٌغگی و

ُا و واؿعَ ظّی کٍغ و ظّد ةَىیجسؼةیات اٌـاٌی را ُغایث  رفحار و ىٍف ٌیـث، ةهکَ اىؼی اؿث کَ ُيَ رفحارُا و

قان جّزَ ٌيّده یا آن را ٌادیغه ُای ىضیطکٍغ کَ افؼاد ةَ کغام زٍتَؿتک زٌغگی جؿییً ىی .گیؼدىٍف فؼدی قکم ىی

ایً ىٍؼؼ  ای واصغ و کاىم اؿث ازجؿؼیف آدنؼ ىتحٍی ةؼ فؼد ةَ ؾٍّان پغیغه. (5-6: 1393)ایيان و ىؼصيحی، ةگیؼٌغ

زٌغگی ىحنّر ةّد.  ؿتک جّانافؼاد اٌـاٌی ىیای در ؿتک زٌغگی او دارٌغ و ةَ جؿغاد کٍٍغهٌلف جؿییً ُای فؼد،ارزش

 قّددیغگاه وی ةیكحؼ از ؿّی رواٌكٍاؿان ىّرد اؿحلتال كؼار گؼفث و در فؼایٍغُای روان درىاٌی ٌیؽ ةَ کار گؼفحَ ىی

 (13: 1391)انفث و ؿانيی ،

دُیو در ادؼ ٌچَ ىا اٌسام ىیُؼ آةَ ٌؼؼ وی  ةَ ؿتک زٌغگی جّزَ کؼده اؿث. ز زيهَ دیگؼ رواٌكٍاؿاٌی اؿث کَا 2قّنحؽ

دُیو یا ُایی از کم ىضیط ظّد را ىّرد جّزَ كؼار ىیگیؼد. ایٍکَ ىا چَ زٍتَىی ؿتک زٌغگی ىٍضنؼ ةَ فؼد ىا قکم

قّد. قّنحؽ ىی ُایی را داقحَ ةاقیو، ةَ وؿیهَ ؿتک زٌغگی جؿییًکٍیو و یا ایٍکَ چَ ٌگؼش کٍار آن ؾتّر ىی جّزَ ازةی

ُا را در ؿَ ىلّنَ، ىكکالت ىؼةّط ةَ رواةط ةا گّیغ، او ىكکالت فؼدی و ازحياؾی اٌـاندیغگاه آدنؼ ىیدر جتییً 

دُغ و در ایً ارجتاط چِار ؿتک زٌغگی را ُو ةَ ؾٍّان ؾكق كؼار ىی ىكکالت ىؼةّط ةَ دیگؼان، ىكکالت اقحغال و

 ٌيایی ةؼای رؤیارویی ةا ىكکالت ظؼفو جؿییً ىـیؼ  ُا و ُو ةَ ىٍؼّررفحار ازحياؾی اٌـان ةٍغیىتٍایی ةؼای ظتلَ

                                                             
1-Adler 
2-Schultz 
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از ٌّع  ُاییاول، اٌـان دُغ؛ ظتلَُای چِارگاٌَ ىّرد ٌؼؼ آدنؼ را ایٍگٌَّ جّضیش ىیقّنحؽ ؿتک .دُغجّزَ كؼار ىی

و انگّی ٌّع افؼاد در كانب د ایً ٌغارد. رفحارُای امالًیا ازحياؾی ٌاچیؽی دارد  ُـحٍغ کَ آگاُی یا ؾالكَگؼ ؿهعَ

ُـحٍغ، یا افؼادی کَ درگیؼ ىّاردی ىاٌٍغ اؾحیاد ةَ انکم  ُایی آزاردٍُغه، ةؽُکار و ىـحتغگیؼد. یا اٌـانىحفاوت قکم ىی

جؼیً رفحار آدىی در آن ای کَ رایرظنینَ ُـحٍغ. گیؼٌغه ؿٍطاز ُا دوم، از اٌـان ظتلَ .و ىّادىعغر و ظّدکكی ُـحٍغ

کَ از  ؿٍط ازحٍاةی اؿث واةـحگی و در اٌحؼار کيک و صيایث از ؿّی دیگؼان ةّدن. ظتلَ ؿّم،ظّرد. یؿٍی چكو ىی ةَ

آیغ. ةَ قيار ىی ؿٍط چِارم، ؿٍط ؿّدىٍغ ازحياؾی .زّیٍغ جا اصحيال قکـث را از ظّد دور ؿازٌغىكکالت دوری ىی

اظحار و ىٍاؿتات ازحياؾی ةا ىكکالت زٌغگی ارچّب ؿا دیگؼان را دارٌغ و كادرٌغ در چجّاٌایی ُيکاری ة افؼاد ایً ظتلَ

 . کٍار ةیایٍغ و یا ةؼ آن غهتَ کٍٍغ

جّان ةَ ىّاردی افؼاد ىؤدؼٌغ کَ ىی ُای اٌحعاب زٌغگیاز ٌؼؼ رواٌكٍاؿان اةؿاد دیگؼی ٌیؽ در جؿییً ؿتک زٌغگی و قیّه

و داٌكگاه اقاره کؼد کَ ةؼ قیّه ٌگؼش و گؼوه دوؿحان، ىغرؿَ  ای زٍـیحی، ظاٌّاده، ُيـاالن وىاٌٍغ، زٍـیث و جسؼةَ

جسؼةیات  آىغه اؿث:رواٌكٍاؿی رقغ در ؿتک زٌغگی آٌِا ادؼگػار ُـحٍغ.  یحاًزّاٌان و ٌِا رفحار اٌحعاةی ٌّزّاٌان و

 در گؽارش کؼده اؿث کَ یٌّیـف ةا ُو ىحفاوت اؿث و آٌچٍان در ةیً ٌّزّاٌان پـؼ و دظحؼ در دٌیا کاىالً زٍـیحی

 اٌغ. ُيچٍیً در زّاىؽ ىعحهف از زيهَةّده ُای آىّزقی ةیكحؼیز کكّرُا ىؼدان ٌـتث ةَ زٌان دارای فؼمثجؿغادی ا

ُای کيحؼی ٌـتث ةَ ٌّزّاٌان پـؼ در دؿحیاةی ةَ اوكات فؼاغث و فؼمث ایؼان ٌّزّاٌان دظحؼ، آزادی و كغرت اٌحعاب

گیؼی و ؿِم ؿتک زٌغگی اؿث. ؿتک ىغیؼیث ظاٌّاده درگیؼی ُای ىِو در قکمظاٌّاده از دیگؼ ىؤنفَ .قغهی دارٌغ

ُای افؼاد جأدیؼ ىِيی دارد. انگّی ظاٌّاده از ٌؼؼ اقحغال زٌغگی و رزضان ةی زٌغگی از ىّاردی اؿث کَ ةؼ قیّگیؼؿعث

ؽ ٌیؽ در قکم و ؿتک زٌغگی صائؽ اُيیث ُـحٍغ. ىغرؿَ و داٌكگاه ٌی پغر و ىادر و پیّؿحگی و گـحؼدگی ظاٌّادگی

 (.42-43: 1392آةادی،)اةؼاُیو غٍکٍ ایی در زٌغگی و ؿتک زٌغگی ٌّزّان و زّاٌان ایفا ىیٌلف ةؼزـحَ

 های جامعه شناسییهب (نظز

وی ؿتک  .پؼدازی اؿث کَ ةَ ىفِّم ؿتک زٌغگی پؼداظحَ اؿثاونیً ٌؼؼیَ ،1زاىؿَ قٍاؿی جّرقحایً وةهً در صّزة

ای ةَ ُو پیّؿحَ از ؿهـهَ ىؼاجب را ٌیؽ زٌسیؼه ظتلَداٌغ و ىی اؿث، ق ظتلاجیهجؿکَ ىضنّل  ای گؼوُیزٌغگی را پغیغه

 . (6: 1393)ایيان و ىؼصيحی، گیؼدىٍؽنث در ٌؼؼ ىی

ةؼای کـب جيایؽ و ىٍؽنث ازحياؾی، ةا  َث و ىؿحلغ اؿث اؾضای ایً ظتلآؿاؿ جً لَوةهً در ةضخ از ىنؼف، ىحّزَ ظت

و زایگاه واالی ازحياؾی  غ. وی دؼوت ایً ظتلَ را ىتٍای امهی جيایؽدارٌ کكيکف و ركاةث یکغیگؼ و ةا ؿایؼ افؼاد زاىؿَ

آن، اؾضای ایً ظتلَ از  یآؿا، ىنؼف ىحؼاُؼاٌَ را در پی دارد کَ ةؼ ىتٍاجً ظتلَؼوت و زایگاه ازحياؾی د داٌغ.آٌان ىی

قان را از ؿایؼیً ىحيایؽ ُو ظّد و ظتلَارد، ی دٌيایكزٍتَ  اًحفاده کؼده، ةا ىنؼف چكيگیؼ کَ مؼفىّكؿیث ظّد اؿ

-ىی مىغ ةَ دیگؼان جضيیةَ حاری و ىنؼفی ظّد را ةَ ىذاٌّغ و قیّه رفقجؼی كائم ىیالوا و ُو ةؼای ظّد ارزش کٍٍغ ىی

 .(68: 1392 اصيغی، ایؼاٌغوؿث، )ةایٍگاٌی، کٍٍغ

ىفِّم ىنؼف ٌؽد زیيم،  .ؿتک زٌغگی ةپؼدازد هُای ویژاز ظؼیق جتییً ىفِّم ىنؼف ؿؿی کؼد ةَ ةیان زهّه 1زیيم

از ٌؼؼ او، ؿتک زٌغگی ىغرن، چیؽی اؿث کَ جٍِا  .ارجتاط جٍگاجٍگی ةا ؿتک زٌغگی ةَ ؾٍّان ىـئهۀ زاىؿۀ ىغرن دارد

                                                             
1 - Thorstein Veblen 
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-ز ٌؼؼ زیيم ؿتک زٌغگی ىغرن در کالنا جؼ فِيیغٌی اؿثدر جيایؽ ىیان قِؼ ةَ ىؿٍای ىحسغد آن و ازحياؾات کّچک

-ُای کیفی ةؼای زهب ٌؼؼ وؿّؿَ ىیقِؼ در زِث جّؿم ةَ جفاوتآدىی درکالن :یاةغقکهی ىحيایؽ ىیکَ اؿث  قِؼ

فؼد  ػؼافث در رفحار را کَ ىكعنَ داٌی وروی در آدابداری اظحیار کٍغ، یؿٍی ُيان زیاده کَ رفحارُای ظاص زِث قّد

ّع ٌ ىؼدم اؿث کَ ؿتک زٌغگی فؼد گـحؼده آن در ىیانز ٌؼؼ زیيم، پّل و پیاىغُای رواج ا .قِؼی اؿثٌّع کالن

وزّد پّل دنیهی ةؼای گؼایف ةَ ىنؼف، آن ُو ٌَ ةَ  .ؿازدکٍٍغه ىیقِؼی را ةَ ؾٍّان ؿتک زٌغگی فؼدی ىنؼفکالن

ٍیادیً در ة . ایً قکم ىنؼف، جضّنیاؿثٌیازُای اؿاؿی، ةهکَ ةیكحؼ ةَ ُغف ظؼیغ اقیاء پؼ زرق و ةؼق  كنغ ارضای

ةـیار پیچیغه اؿث،  ز ٌؼؼ زیيم ؿتک زٌغگی اٌـان ىغرن، ؿتکیآورد اقِؼی ةّزّد ىیاٌـان کالن ائلَ زیتا قٍاظحیذ

قّد، ؿتک زٌغگی کَ ُغفف جيایؽ ازحياؾی جفاوت و ىٍفؿالٌَ را ؿتب ىی نیکً ایً پیچیغگی، ٌّؾی ؿتک زٌغگی ةی

غ را از ظالل ىفِّم جيایؽ ازحياؾی جتییً و ى ىنؼفزیيم . (150-153: 1393 )ميیو، اؿث و پیاىغی زؽ دنؽدگی ٌغارد

آورٌغ، اىا ایً فؼدیث ان ةَ وزّد ىیجضّالت آن، فؼدیث و ُّیحی ٌّیً ةؼای اٌـ ودارد کَ ىغرٌیحَ کٍغ. وی ةیان ىی ىی

ُای گػار راهةغیؽ، یکی از  و روی آوردن ةَ ىغُای گٌّاگّن و ییگؼاىنؼفارُای زاىؿَ اؿث. ُا و فكىضغودیث غةٍ در

دٌتال  ُو ةَرا گؼایی و روی آوردن ةَ ىغُای گٌّاگّن ىنؼفی ث. ىغ و ىنؼف پیاىغُا و کارکؼدُایُاؿاز ایً ىضغودیث

ای دارد و از ؿّی دیگؼ، جيایؽ ظتلاجی حَةؼزـ فّ در ةازآفؼیٍی ُّیث ىحيایؽ قعنی و ىّرد ٌؼؼ فؼد ٌلدارد: از یک ؿ

حؼاك یافحَ، اق ٌلعَ ىكاةِی دارٌغ، ةیً ظّد پیٌّغ وی از افؼاد کَ ىنؼف و ىغُای گؼوُجؼجیب کَ را در پی دارد. ةغیً 

ای ىحفاوت ةؼای اٌَىغ را ةَ ؾٍّان ٌك ٌیؽةاالی زاىؿَ  کٍٍغ. ظتلات ىحيایؽ ىی دیگؼان را ةا ىغ و انگّی ىنؼف از ظّیف

 یُایّهغُا و قى ىسغداً ،آٌان از ىغُاید جلهیغ ظتلات پاییً ةَ ىسؼ گیؼٌغ وکار ىی ةَ نىحيایؽ ؿاظحً ظّد از دیگؼا

 .(69: 1392اصيغی، ایؼاٌغوؿث، )ةایٍگاٌی، آفؼیٍٍغىنؼف جازه ىی

ىٍؽنث  ةا ُيـان داٌـحً ىفِّم پایگاه ةاکٍغ. وی ُای ىٍؽنث ىعؼح ىیارجتاط ةا گؼوه ؿتک زٌغگی را در 2اکؾ وةؼى

ةَ ظّری کَ وی ضيً جفکیک و جيیؽ ىٍؽنث )پایگاه( ؿیاؿی و ظتلَ ازحياؾی  کٍغ،ؿؿی دارد آن را درکٍار ظتلَ ىعؼح 

 ،دٍُغمهی ككؼةٍغی ازحياؾی را جكکیم ىیؿَ ةؿغ ا یادآورىی قّد کَ پایگاه ازحياؾی ُؼفؼد ُيؼاه ةا ظتلَ و كغرت،

پایگاه ةاالئی داقحَ  اگؼ فؼد،قّد وی یادآور ىی ایً ؿَ ةؿغ دارای اونّیث اؿث. کٍغ کَ کغام یک ازونی ىكعل ٌيی

ككؼةٍغی ةؼ ؿَ ؾاىم امهی ةٍا قغه اؿث کَ جا صغودی از  ةؼ اؿاس ٌؼؼ وةؼ، ةَ دٌتال آن دؼوت ٌیؽ ظّاُغ داقث. ةاقغ،

یکغیگؼ ىـحلم ُـحٍغ و ةؼای درك کاىم ككؼةٍغی ةایغ ادؼ ىحلاةم آٌِا ةؼ یکغیگؼ ىّرد جّزَ كؼار گیؼد. وی اةحغا ةَ 

داٌغ و ُای زٌغگی اكحنادی فؼد ىیپؼدازد وآن را ةؼاؿاس اىکاٌات و فؼمثحنادی ىاٌٍغ ىارکؾ ىیجؿؼیف ٌؼام اك

ُای ٌاىـاوی و کٍٍغه دیگؼ فؼمثىٍعلَ و ىضم ؿکٌّث یا ُؼدو ؾاىم جؿییً ،ؿؼىایَ قغم، ُای آن را ظاٌّاده،قاظل

امّاًل  گّیغ:قيارد و ىیىی یث ظتلاجی اؿثکٍٍغه وضؿدؿحؼؿی ةَ ىال کَ جؿییً ىحفاوت درجيهک اىّال اكحنادی در

کٍٍغه ككؼازحياؾی اؿث ؾاىهی کَ ةَ ٌؼؼ وةؼ جؿییًدوىیً  .قّدىاُیث دارائی ةَ وؿیهَ فؼٍُگ ُؼ زاىؿَ جؿؼیف ىی

جّزیؽ كغرت  ُائی ُـحٍغ کَ ٌلف ىِيی درىؿيّاًل اصؽاب ؿیاؿی ؿازىان زاىؿَ اؿث. ٌؼام ؿیاؿی و جّزیؽ كغرت در

اةغاؾی ىؼةّط  ؿّمؾاىم  یاةغ.ایٍسا در کٍار ىٍؽنث ازحياؾی، ىٍؽنث اكحنادی و ؿیاؿی فؼد وضّح ةیكحؼی ىی در دارٌغ.

 ایً واژه زای اقعاص درؿهـهَ ىؼاجب ىٍؽنث ازحياؾی اؿث. از ىٍؼّر او ٌاىغ.ىی« اؿحاجّ»ةَ وةؼ اؿث کَ آن را 

ىؿٍای  جؼةیث در ازدواج و ظالمَ مّرت ىؿیٍی از پّقف، قیّة ؿکٌّث، قیّة ىنؼف، ىكعنَ ىٍؽنث قکم زٌغگی،
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ُای گؼوه .ٌضّة ىنؼف كؼار دارد اىا جأکیغ ةیكحؼ ةؼ ُای ىٍؽنث ازحياؾی ىحٍّع اؿث،چَ قاظل اگؼ وؿیؽ کهيَ اؿث.

ُای ىحفاوت اؿث. قیّة زٌغگی اونیً قٌّغ کَ ظّد ةازجاب وزَِقان ىكعل ىیاؿاس ؿتک زٌغگی ىحفاوت ىٍؽنحی ةؼ

ٌیؽ ةایغ ةغان افؽود کَ  جضنیالت رؿيی و ىٍؽنث قغهی را ُای ىٍؽنحی اؿث ىٍؽنث ىّرودی،ىؿیار جكعیل گؼوه ىتٍا و

ُای ىحفاوت زٌغگی کَ ةیً اككار ازحياؾی در یک ىضیط ازحياؾی جيیؽ ؿتک ُؼ یک ىؿؼف ىتٍائی اؿث ةؼای ٌيایف

 .(38-43 :1372 نّ،)ظغاةٍغه قّدداده ىی

ؿاظحار ازحياؾی  داٌغ و ىؿحلغ اؿث کَ اٌـان جضث فكـارگیؼی ُّیحف ىؤدؼ ىیؾٍّان ؾاىم در قکماٌـان را ةَ گیغٌؽ 

زٌغگی پیؼوی  ُـایکٍغ. ةَ ٌؼؼ او در دٌیای ىحسغد کٌٍّی، ُيَ ىا ٌَ فلـط از ؿـتکؿتک زٌغگی را ةیكحؼ جلهیغ ىی

ٌغاریو. ةَ ٌؼؼ  ىـا اٌحعـاب دیگـؼی ةـَ زـؽ گـؽیٍفکٍیو، ةهکَ ةَ جؿتیؼ دیگؼ ٌاچار ةَ ایً پیؼوی ُـحیو. در صلیلث ىی

داقحَ ةاقغ،  ةؿـغ ؿـٍحی جؿهـق ةؼد، ةیكحؼ ةَ دٌیـای ىاوی ُؼچَ وضؽ و صال زاىؿَ و ىضیعی کَ فؼد در آن ةَ ؿؼ ىی

کار  و ؿؼ اش و ؿـاظث و ُيچٍـیً ةـا جسغیـغ ؿـاظث آنؿتک زٌغگی او ٌیؽ ةیكحؼ ةا ُـحَ واكؿی ُّیث قعنی

-ؿـتک .ُا ةؼ روی ُيَ افؼاد ةاز اؿـثُيَ اٌحعاب ظّاُغ داقث. انتحَ ىٍؼّر گیغٌؽ از کذؼت اٌحعاب ایً اؿث کَ درِ

ُای فؼاغحی ُـحٍغ و در واكؽ ىؿحلغ اؿث کَ ؿتک زٌغگی ةا جؼ از فؿانیثُایی ىِوةؼٌاىَ ُـای زٌـغگی از ٌؼـؼ گیـغٌؽ

ُای ٌّنیتؼانی ةَ ىضيٌّی ایغئّنّژیک جتغیم قـغه ىكی زار کَ درظعیایً صال، ةا قـّد. ةـاگؼایی جتاه ىـیىنؼف

اٌحعاب و ةٍاةؼایً ةاؾخ ارجلای فؼدگؼایی اؿث. اؿحغالل گیغٌؽ ایً اؿث کَ دظـم و  کٍٍـغه آزادی اؿـث، ػـاُؼاً ؾؼضـَ

ةازاریاةی، ةا جأکیغ ةؼ  ُا و ٌیؽ راُتؼدُایُای رؿاٌَظّیف از رُگػر اٌّاع روایث جنـؼف و زـؼح و جؿـغیم ظّیكـحً

از ؿّی دیگؼ از ٌؼؼ گیغٌؽ ؾٍنؼ ىضّری و . گیؼدؿتک زٌغگی و ةَ ةِای ىایـَ گػاقـحً از ىؿٍای قعنی اٌسام ىی

ُایی اؿاؿی فؿانیث روزىؼه ُيان اٌحعاب ُـای، یکی از ىؤنفـَ"ظّد"گؼیؽٌاپػیؼ ؿتک زٌغگی، اٌحعاب اؿث. در ؿعش 

را ةَ ظّر کاىم در اىّر روزىؼه صػف  آوریو. روقً اؿث کَ ُیچ فؼٍُگـی اٌحعـابىیاؿث کَ ةَ ظّر ؾادی ةَ ؾيم 

  .ىيکً ُـحٍغ ُایی ىیان اٌتُّی از انگُّـای رفحـاریُا در صلیلث اٌحعابؿٍث کٍغ و ُيٌَيی

-جّؿم ىی آٌِاُای رفحاری کيا ةیف ىحنم ةَ یکغیگؼی جهلی کؼد کَ فؼد ةَ ىسيّؾَ قیّه جّانُای زٌغگی را ىیؿتک

ُـحٍغ، ةهکَ  ظهتاٌَثٍفؿىکٍٍغه ٌیازُای جأىیً ُاییزّیغ. جّؿم ةَ ایً ٌیازُا ٌَ فلط ةغیً نضاظ اؿث کَ چٍیً قیّه

  ؼ ایً اؿاس، ؿتکة اٌغ.اُيیثةعكغ صائؽ فؼدی مّرت ىادی ىیُّیث  ی ظامی ازاز آن رو کَ ؿتک زٌغگی ةَ جسه

 یث،یک ٌياد در فؼآیٍغ کـب ُّ ىٍؽنَ ُا ةَای از اٌحعابکَ ةا جّؿم ةَ ىسيّؾَ قّدزٌغگی ةَ ىٍؽنَ رفحاری جهلی ىی

ةیؼوٌی فؼٍُگی یک زاىؿَ داٌـث کَ راةعَ فؼد ةا دٌیای ةایغ جسهی  ُای زٌغگی راکٍغ. ؿتکٌلف فؿانی را ایفا ىی

ؾٍّان اةؽاری  ث ةَُّیگؼایی در آٌان رقغ یافحَ، ؿتک زٌغگی و دُغ. در زّاىؿی کَ روصیَ ىنؼفٌكان ىی ةیؼوٌی آٌِا را

ُّیث  زؾو گیغٌؽ، ؿتک زٌغگی روایحگؼ ةَ ؾتارجی ةَ .قٌّغکار گؼفحَ ىی ةؼای درك چگٌّگی جغییؼ افؼاد و زاىؿَ، ةَ

ظّد ُيچٍیً اُيیث  ؿاز وُّیث ُایُا و ؿٍثةاقغ کَ ایً اىؼ ٌیؽ ٌاقی از افّل ارزشىی افؼاد در دوره ىغرٌیحَ ىحأظؼ

 . (1382)گیغٌؽ ، در زٌغگی روزىؼه اؿث

او ةا  .کٍغای درةاره کارکؼد ازحياؾی اؾيال و کاالُای ٌيادیً اؿحفاده ىیؽ ىفِّىی وةؼ در زِث ارائَ ٌؼؼیَةّردیّ از ىٍاة

 ،ىٍؽنحی ُـحٍغُای کٍٍغه گؼوهُای ظاص زٌغگی و اٌحـاب ؾؽت و افحعار کَ ىكعلکارگیؼی ىفِّم وةؼی ؿتکةَ

ٌغ ةا قؼایط ىادی ىّزّد جّؿؿَ ُای جيایؽی کَ ةا ظّد ةَ ُيؼاه دارُای زٌغگی و ٌكاٌَای درةاره راةعَ ةیً ؿتکٌؼؼیَ

ای ىٍـسو ارائَ داده اؿث. ُای زٌغگی ٌؼؼیَگیؼی ؿتکةّردیّ درةاره قکم. (143: 1392 جهّر،ىضيغی )ٌایتی،دُغ ىی

اؿث، قؼایط ؾیٍی زٌغگی و ىّكؿیث فؼد در ؿاظحار ازحياؾی ةَ جّنیغ ىٍف ظاص  کـؼده ىعاةق ىـغنی کـَ او ارائـَ
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ُا(. ُا )كؼیضَةٍغی اؾيال و ٌؼاىی ةؼای ادراکات و قٍاظثاؿث. ٌؼاىی ةؼای ظتلَ قّد و ىٍف دو دؿحَ ٌؼـامىٍسؼ ىی

ای ظاص کارُایی اؿث کَ ةَ قیّه ٌِایی جؿاىم ایـً دو ٌؼـام، ؿتک زٌغگی اؿث. ؿتک زٌغگی ُيان اؾيال و  ٌحیسَ

ُای افؼاد اؿث کـَ ةـَ ىٍغیظاص ُـحٍغ. ُيچٍیً ؿتک زٌغگی جسـو ؾالكَ ةٍـغی قـغه و صامـم ادراکـاتظتلَ

ُـحٍغ. انگّیی غیؼجنادفی کَ ىاُیث ظتلاجی دارد. او ةا ٌكان دادن ایً کَ  مـّرت ؾيـم درآىـغه و كاةـم ىكـاُغه

ُا و از زيهَ جسؼةَ آىّزش رؿيی ُـحٍغ و ُا ٌیؽ جاةؿی از اٌّاع جسؼةَُـا و ظـّدىٍفٍفُای زٌغگی ىضنّل ىـؿتک

ٌغ، ارجتاط ىیان آىّزش رؿيی در اُای زٌغگیجؼیً ٌيّدُای ؿتکمهیاةـا ةیـان ایـً ٌکحـَ کـَ انگُّـای ىنـؼف، 

قٍاؿی ىنؼف و ةّردیّ ةؼای زاىؿَ ٌغیكَجؼیً ىیؼاث اکؼد. ؾيغه داری و ةـاز جّنیـغ آن را جضهیـمؿاظحار ؿـؼىایَ

ؿؼىایَ ةؼای جتییً انگُّای ىنؼف، ةؼرؿی فؼضیَ جيایؽ یافحً  ُـای زٌـغگی، جضهیـم جؼکیـب اٌـّاعجضهیـم ؿـتک

 .(1382 ،)فاضهی كؼایش و ىنؼف فؼٍُگی اؿث ظتلات از ظؼیـق انگُّـای ىنـؼف و ىتٍـای ظتلـاجی

ىٍغی کَ ریكَ در ؾادت واره دارد در جيام گیؼد. ایً ٌّع ٌؼامىٍغی در ٌؼؼ ىیٌّؾی ٌؼامةّردیّ ؿتک زٌغگی را ةَ ىذاةَ 

 ظاٌَ، نتاس، وؿایهی از كتیم ىتهيان، ،کٍٍغُا در اظؼاف ظّد زيؽ ىیقّد کَ افؼاد و گؼوهُا دیغه ىیُا و داراییویژگی

-ُا کَ افؼاد از ظؼیق آن جكعل و جيایؽ ظّد را ٌكان ىیُا و ؿؼگؼىیةازی ُا،ُای ىاٌٍغ اٌّاع ورزشاجّىتیم و فؿانیث

ةٍغی قغه و ُا یا اؾيال ظتلَىلّنَ ىؿیٍی از اُةژه )ىادی و ٌيادیً( یؿٍی گؼایف و جّاٌایی جنؼف دٍُغ. از دیغ وی ؿهیلَ،

ث کَ اةعَ زایٍغه ؿتک زٌغگی اؿث. ؿتک زٌغگی ىسيّؾَ ىحضغی از جؼزیضات جيایؽ ةعف اؿض ةٍغی کٍٍغه،ظتلَ

زةان و صؼکات و ؿکٍات ةغٌی  پّقاك، كنغ اةؼازگؼی واصغی را در ىٍعق ظاص ُؼ ظؼده فضای ٌيادیٍی ىاٌٍغ ىتهيان،

 . (243: 1390)ةّردیّ، گػاردةَ ٌيایف ىی

ُای زٌغگی افؼاد زاىؿَ ةَ دنیم کٍغ کَ ةیً رفحارُا و ؿتکُایی اقاره ىیجيایؽ ةَ جفاوتدر ُيیً راةعَ ىفِّم 

قان از نضاظ ؿؼىایَ و ىیغان ُای ازحياؾی گٌّاگّن وزّد دارد. در صلیلث جيایؽ ٌكان دٍُغه ُای ىحفاوتىّكؿیث

گی ُای ىادی زٌغقان ةا ضؼورتُایی اؿث کَ ةَ نضاظ فضایی و فؼاجؼ از آن در ٌـتثفؼٍُگی ىنؼف گؼوهظنّمیات 

-ُای ىحفاوجی ةؼظّردارٌغ کَ جسهی آن در گٌّاگٌّیُای ازحياؾی ىعحهف از چٍان ىٍف ىحيایؽٌغ .ةَ ؾتارت دیگؼ گؼوه

آىّزٌغ چگٌَّ زٌغگی کٍغ از ایً رو ؿتک زٌغگی فضایی اؿث کَ کٍكگؼان در ذیم آن ىیقان ٌيّد پیغا ىیُای ىنؼف

 (37: 1391فاظيَ و ُيکاران،)ةٍی چَ چیؽ را ارزش و چَ چیؽ را زیتا ةكيارٌغ؟ ٍٍغ؟ک

-ىّردی در ٌؼؼ آوریو کَ ُو در جلالُا و کّقف ةَةَ ىذا جّانىی ر ةیً ظتلات ىعحهف راذوق و ؿهیلۀ افؼاد داز ٌؼؼ وی 

و  ُایافحً و فامهَ ٌِادن ةیً ظّیكحً ةا دیگؼان، درك و صفغ قغه و ُو زایگاه ُای ازحياؾی ةؼای جكعلهُای گؼو

ٌؼؼی اؿث کَ چؼا جضهیم  ةایً ایغ ةکٍٍغّردیّ ةیانة ةٍاةؼایً، رُیافث ٌؼؼی .ُای ازحياؾی را پی افکٍغه اؿثىٍؽنث

ةیان  ظّر روزافؽوٌی از رُگػر مّر فؼٍُگی ىحأظؼ ةَحَ ؿاظحاری و ازحياؾی را در ىغرٌی جيایؽات ،انگُّای ؿتک زٌغگی

ُای ىعحهفی از ذوق و كؼیضَ را ازحياؾی، ىٍؼّىَلَ یا ظت ُای ىعحهف زٌغگی در داظم یک گؼوهو چؼا ؿتک کٍٍغىی

 .(90: 1391گغٌَ ،)ةٍِّئی. دار اقعاص در ةؼةؼای 

 روش تحقیق

ىؽاصو و غیؼواکٍكی  ُای غیؼ ُا یا ؿٍسَ روش ةُای اؿٍادی در زىؼ روش .اؿثای و کحاةعاٌَ اؿٍادی پژوُف صاضؼروش 

 آوری اظالؾات ىّازَ ٌیـحیو و اظالؾات از كتم ىّزّد اؿث. زیؼا ةا ىكکم زيؽ ،آیغ ةَ قيار ىی

  های مطالعات اجتماعیسندگی با کتابسبک رابطه 
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ةا جّزَ ةَ اُيیث ىفِّم ؿتک زٌغگی در ُّیث ةعكی و اؿحلالل ةعكی ةَ زّاٌان از یک ؿّ و ٌلف ةارز زّاٌان در 

کٍٍغه و جّاٌغ ةَ ؾٍّان ؾٍنؼ کٍحؼلىی ٌِاد آىّزش و پؼورش ،جّنیغ و ةازجّنیغ فؼٍُگ و انگُّای رفحاری از ؿّی دیگؼ

ُای ایٍحؼٌث و فضای ىسازی زاذةَ ،ایُای ىاُّارهُای اظیؼ قتکَدر ؿال .در ایً زىیٍَ ایفای ٌلف کٍغ کٍٍغه ُغایث

ای کَ ُیچ ّده اؿث ةَ گٌَّی زٌغگی غؼةی ٌاىحؿارف فؼاُو ٌيُاؿتکزیادی را ةؼای ٌـم زّان و گؼایف ةَ ؿيث 

انتحَ جؼدیغی ٌیـث کَ ىّازَ قغن ةا چٍیً جغییؼاجی  .ای از ؿیعؼه ایً جغییؼات قگؼف و گـحؼده در اىان ٌیـثزاىؿَ

ونی اگؼ  ،آن اىؼی ظتیؿی اؿث اصُای ظرؿاٌی و زاذةَُای ٌّیً و ةؼد وؿیؽ پیامكغرت جکٍّنّژی و فٍاوری ؾهث ةَ

ةا ىعاظؼات فؼٍُگی و ازحياؾی زیادی ىّازَ ظّاُغ قغ  اًیلیٍ ةؼودل ایً جغییؼات تااؿحل ةَ ریؽیةغون ةؼٌاىَای زاىؿَ

 آٌاندور ظّاُغ کؼد و  ظّدقانىهی و ةّىی  قکَ چٍغان كاةم زتؼان ٌعّاُغ ةّد و زّاٌان را ُؼ چَ ةیكحؼ از ةاورُا و ؾالئ

ؿالیق و ؿتک زٌغگی و ؾالئق  ؿٍعیث ؾغم ةَ ؾهث انعتؽرا ةَ فؼدی ةیگاٌَ ةا فؼٍُگ زاىؿَ جتغیم ظّاُغ کؼد کَ ة

 ةؼای زّان از یک ظؼف و ؾغم پػیؼش رفحار از ؿّی ظاٌّاده و ىكکالت ُّیحی زیاد ،زّان ةا ةاورُای ؾؼفی زاىؿَ ظاص

 زاىؿَ و در ٌِایث ظؼد ازحياؾی را ةَ دٌتال ظّاُغ داقث.

 ؛کٍغحؼ ىیدر زاىؿَ ىا ةیكرا ةَ ویژه ُای زٌغگی غؼةی ؿتک رواجىـئهَ دیگؼی کَ ىعاظؼات و پیاىغُای ىٍفی  

ُيیكَ ةَ دٌتال  ،ُای قعنیحی ظّدٌـم زّان ةَ دنیم ویژگی .اؿثپػیؼی زّاٌان و جلهیغ کّرکّراٌَ از یکغیگؼ انگّ

ةَ  یلیٍاًغاقحَ ةاقغ ٌاؿث و اگؼ انگّی ىٍاؿتی در اظحیار  یانگُّای رفحاری ظام و پیؼوی از ظّدٌيایی ،ةعكی يایؽج

حؼ فؼٍُگی ـة ُای زٌغگی غؼةی و ىحضاد ةاضای ىسازی ةا ؿایؼ زّاىؽ، ةَ ؿتکو جؿاىم گـحؼده در ف دنیم اىکان ارجتاط

ُای گیؼی ةضؼانکمکٍغ و ةا ٌِادیٍَ قغن چٍیً انگُّای رفحاری در زاىؿَ قاُغ قپیغا ىیگؼایف و ىػُتی زاىؿَ 

ای رفحاری آٌِا ةؼای پیكؼفث زاىؿَ ظّاُیو ُو پحاٌـیم ی ةانلّهرفحً ٌیؼوةَ ُغرزّان و  ـمُّیحی و قعنیحی در ٌ

 .ةّد

جّاٌغ ةَ ىی ٌِاد آىّزش و پؼورش ،ُای زٌغگی غیؼ ىحؿارف در ةیً زّاٌانؿتکاز رواج ةَ ىٍؼّر کٍحؼل و زهّگیؼی  

ىعاظؼات زِاٌی  ؾهيی، ریؽی مضیش وکٍٍغه و صافغ فؼٍُگ ةّىی و ىػُتی وارد ؾيم قّد و ةا ةؼٌاىَؾٍّان اُؼم کٍحؼل

ةایغ  ٌِاد آىّزش و پؼورشانتحَ  .ؼؿاٌغةقعنیحی ٌـم زّان را ةَ صغاكم  ؿؼکفُای فضای ىسازی و ویژگی ،قغن

 ُای غیؼىحؿارفؿتک زایگؽیًُای درؿی ظؼیق ةازٌگؼی ىضحّای کحاب ازانگُّای ىٍاؿب ةا فؼٍُگ ةّىی و ىػُتی را 

ٌـم زّان ةَ فؼٍُگ ىهی و ىػُتی را  ُو زػب آقٍایی و ۀزىیٍ ُوای کَ ٌَغؼةی و ىحضاد ةا فؼٍُگ ایؼاٌی ٌيایغ ةَ گّ

غٍا  ؿازجا زىیٍَُای زغیغ اؿحفاده ٌيایغ فؼاُو ٌيایغ و ُو در زِث صفغ و جلّیث ةاورُای ؿٍحی و ىػُتی از جکٍّنّژی

ُای ىعانؿات درؿی کحابؼای جضلق ایً ىـانَ ىضحّای ةِحؼیً ةـحؼ ة قّد.و پّیایی ُؼ چَ ةیكحؼ فؼٍُگ ایؼاٌی 

ؿازی ٌـم ؿازی و قعنیث، زىیٍَ ُّیثُيگام ةا جضّالت دٌیای اىؼوز جا ةؼ اؿاس فؼٍُگ ةّىی و ىهیازحياؾی اؿث 

پػیؼی فؼٍُگ ةّىی از ؿایؼ فؼٍُگ ُا آیٍغه فؼاُو گؼدد و ةا جلّیث ؾٍامؼ ىذتث فؼٍُگ ىهی و ىػُتی از ىیؽان آؿیب

 زهّگیؼی قّد.

آقٍایی ٌـم زّان ةا فؼٍُگ ةّىی را فؼاُو ٌيایغ و ةا ٌِادیٍَ  ۀرؿيی ةایغ ةحّاٌغ زىیٍو غیؼ رؿيی پػیؼیزؼیان زاىؿَ

مّرت  ُای زٌغگی ایؼاٌی و اؿالىی در ؾيم و رفحار انگّی ىٍاؿتی ةَ زّاٌان ارائَ دُغ در غیؼ ایًکؼدن رفحار و ؿتک

ةاورُای ؿٍحی و دیٍی اداىَ  جضؿیفةَ  ،ّدقان ةَ زّان ایؼاٌیانگُّای رفحاری ظاص ظ انلایُای غؼةی ةا جؼویر و رؿاٌَ

ی فؼٍُگ غؼةی کٍٍغه جؼویرظّاُغ کكیغ و یغك ٌام ایؼاٌی را  اش فلطظّاٍُغ داد و زّان ایؼاٌی از ُّیث ىهی و ىػُتی

 .و اروپایی در کكّر ظّاُغ ةّد
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ٌـم ُای زٌغگی غؼةی ةؼای ؿتکت زاذةَ ُای زغیغ و كغرةا پػیؼش ؿؼؾث جغییؼات فٍاوری آىّزش و پؼورش ٌِاد

دور از ةَ زّان ةایغ ةَ دٌتال قٍاؿاٌغن فؼٍُگ ىهی و ىػُتی ةَ قکم مضیش ةؼای زّاٌان ةاقغ و ةا ٌگؼقی ةاز و 

ای کَ زّان را ای فؼٍُگ ىهی و ىػُتی را ىٍعتق ةا قؼایط زغیغ ةؼای زّاٌان ؾؼضَ کٍغ ةَ گٌَّجنّرات كانتی و کهیكَ

ؿتک  انِام از گیؼی از انگُّای رفحاری ةؼگؼفحَ از فؼٍُگ ىهی و ىػُتی وو ةا ةِؼه ؿازدّىی زاىؿَ ؾالكيٍغ ةةَ فؼٍُگ 

 .جّنیغ و جؼویر ؿتک زٌغگی زایگؽیً و ىٍاؿب ةپؼدازد ةَ ُای ةّىی و ىػُتیزٌغگی اؿعّره

ُای ىؼةّط ةَ قكو( ىفاُیو و ىّنفَو پٍسو  چِارم، ُای ؿّم،)پایَ ُای ىعانؿات ازحياؾی دوره اةحغاییةا ةؼرؿی کحاب

 ؿتک زٌغگی ةَ قؼح زیؼ اؿحعؼاج گؼدیغ:

 ُای ؿتک زٌغگی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ ؿّمىّنفَ :1زغول قياره 

 مالحظات ها و مفاهیممولفه ردیف

)فؼایٍغ  آقٍایی ةا ٌِادُای ازحياؾی اونیَ و داٌّیَ ظاٌّادهٌِاد  1

 رؿيی(ازحياؾی قغن غیؼرؿيی و 

 )ُيکاری، آقٍایی ةا انگُّا و كّاؾغ ؾضّیث در ٌِادُا

 فؼٍُگ كغرقٍاؿی، ،پػیؼیىـئّنیث ،جلـیو کار

ةازیافث و اؿحفاده  زّیی،مؼفَ جؼُا،اصحؼام ةَ ةؽرگ

 (مضیش

 ٌِاد ىغرؿَ 2

 ُيکاری 3

 رؾایث كّاٌیً 3

 پػیؼیىـئّنیث 4

 رؾایث ادب و كغرقٍاؿی 5

 و فؼٍُگ ىنؼف انگّ 6

 ُای ؿتک زٌغگی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ چِارمىّنفَ :2زغول قياره 

 مالحظات مولفه ها و مفاهیم ردیف

ُای زٌغگی در ؿعش ظؼد و ةا ىکان ُا و ىضیطآقٍایی  ىکان و ىضیط زٌغگی 1

 کكّر قِؼ، روؿحا، ىضهَ، )ىضهی و ىهی( کالن

 )پؼچو، ٌيادُای ىهی و ىػُتی آقٍایی  و قٍاظث

 ُای ظاص(ىٍاؿتث ؿؼود ىهی، جلّیو،

 ٌكاٌَ ُا و ٌيادُای ىهی و ىػُتی 2

 ُای ؿتک زٌغگی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ پٍسوىّنفَ :3زغول قياره 

 مالحظات ها و مفاهیممولفه ردیف

 ٌضّه ةؼكؼاری ارجتاط ةا دیگؼان ارجتاط و جؿاىالت ازحياؾی 1

 ُيغنی و ٌّع دوؿحی ةا دیگؼان

 ىكّرت ةا دیگؼان

 درك اصـاؿات دیگؼان

 ُای ؿتک زٌغگی در کحاب ىعانؿات ازحياؾی پایَ قكوىّنفَ :4زغول قياره 

 مالحظات ها و مفاهیممولفه ردیف

 آقٍایی و قٍاظث ٌـتث ةَ دوؿحی، آداب دوؿحی ارجتاط ةا ُيـاالن 1

 اوكات فؼاغث 2 کؼدن آنآقٍایی ةا اوكات فؼاغث و ٌضّه پؼ 
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 یؼی و اُيیث آن در زٌغگیآقٍایی ةا فؼایٍغ جنيیو  جنيیو گیؼی 3

آقٍایی ةا پّقاك و فؼٍُگ پّقف و جفاوت ُای 

 فؼٍُگی 
  پّقاك و پّقف 4

قكو در پایَ ؿّم و  غ کَدٌُكان ىی اةحغایی و زغاول ةاال ُای ىعانؿات ازحياؾی دورةیو ىعؼح قغه در کحابىفاُ

ث دوره اةحغایی و ونی ةا جّزَ ةَ اُيی ُای ؿتک زٌغگی جّزَ قغه اؿث.ُای چِارم و پٍسو ةیكحؼ ةَ ىّنفٌَـتث ةَ پایَ

قٍاظث، ىیؽان آگاُی و ةا افؽایف ىعؼح گؼدد جا  جؼیجؼ و ىهيّسُای ؾیٍیُای آن الزم اؿث ىنغاقىاٌغگاری آىّزش

ٌّزّاٌان از ؿتک زٌغگی غیؼىحؿارف ةَ  پػیؼی کّدکان وو ىیؽان آؿیب دیٍَ قّدآىّزان ٌِاُا و ىفاُیو ةؼای داٌفىلّنَ

زّاٌان ىحضيم  و جؼةیحی ُای کيحؼی ةؼای ىكکالت و ىؿضالت ُّیحیزاىؿَ ُؽیٍَ آجی،ُای ؿال در جا  صغاكم ةؼؿغ

 قّد.

 گیزیبحث و نتیجه

داٌٍغ کَ و ىی ؿؼٌّقث ٌـم زّان واكف ُـحٍغدیؼ آن ةؼ و جأ ةغون قک ُيَ زّاىؽ ةَ اُيیث ٌلف ؿتک زٌغگی

ُای زٌغگی غؼةی و اروپایی چَ پیاىغُای ةؼظّرد ىٍفؿالٌَ در ةؼاةؼ انگّی زِاٌی قغن و پػیؼش ةی كیغ و قؼط ؿتک

ةا آىّزش و  ٌِاد آىّزش و پؼورشةَ ُيیً ىٍؼّر  ىٍفی ةؼای  فؼٍُگ و ةاورُای ؿٍحی زاىؿَ قان ظّاُغ داقث.

و ةا ٌِادیٍَ کؼدن انگُّا و  ةپؼدازد جؿغیم و کٍحؼل ادؼات ىعؼب انگُّای غؼةیجّاٌغ ةَ ازحياؾی کؼدن ٌـم زّان ىی

گػاری ُای آجی ةپؼدازد و ةا ؿؼىایَُای زتؼی و كِؼی در ؿالُای مضیش زٌغگی ایؼاٌی و اؿالىی ةَ کاُف ُؽیٍَؿتک

ُای ُّیحی و ؼانمضیش زٌغگی در زاىؿَ کيک کٍغ و ةضن ةَ جّنیغ و ةازجّنیغ ؿتک در زىیٍَ آىّزش کّدکان و ٌّزّاٌا

ازتار  قعنیحی زّاٌان را ىغیؼیث ٌيایغ و قاُغ پایایی و ىاٌغگاری ایً انگُّای رفحاری ةَ مّرت داوظهتاٌَ و ةَ دور از

ةَ زِث اُيیث ٌؼام آىّزش و پؼورش در قکم دُی ةَ قعنیث فؼدی و ازحياؾی انتحَ جضلق ایً اىؼ در گام اول  ةاقغ.

 از ظؼیق ىؿؼفی فؼٍُگ ةّىی و ىهی، ُای ىعانؿات ازحياؾیةازٌگؼی و جلّیث ىضحّای کحابىـحهؽم کّدکان و ٌّزّاٌان، 

و ىػُتی و در گام قاظل در فؼٍُگ ىهی  ُایو ىّنفَ رفحارُا و ٌيادُاىؿؼفی  ،ُای ةؼزـحَ زاىؿَقعنیث ىؿؼفی

ركاةث ةا انگُّای غؼةی و جفِیو اُيیث و کارةؼدی ةّدن آن ةا فؼٍُگ ةّىی و ىػُتی ةؼای  كغرت ةؿغی ایساد زػاةیث و

ُای زغیغ ةؼای قٍاؿایی فؼٍُگ ةّىی و ىػُتی ةَ گیؼی از داٌف روز و جکٍّنّژیاؿحفاده و ةِؼهُيچٍیً ٌـم زّان و 

و ؾغم جضيیم انگّ ةَ آٌان ُای قعنیحی کّدکان و ٌّزّاٌان اصحؼام ةَ ویژگی ظؼ درك وزّان و ؿایؼ زّاىؽ و در گام آ

 ةاقغ.ىی

 خذأمنابع و م

ای رقحَنؿات ىیان،فنهٍاىَ ىعا. ای ةَ ؿتک زٌغگی ةا ٌگاُی ةَ زاىؿَ ایؼانرویکؼدی ىیان رقحَ. (1392) صـیً آةادی،ةؼاُیوا -

 .33-53مل ،4قياره  دوره پٍسو، ،در ؾهّم اٌـاٌی

 .9-36مل ،1قياره ،ؿال اول ،فنهٍاىَ ىعانؿات ؿتک زٌغگی .ىفِّم ؿتک زٌغگی. (1391) آزاده ،ؿانيی؛ ؿؿیغه نفث،ا -

-زاىؿَ .قِؼ قیؼاز رقٍاظحی گؼایف زّاٌان ةَ ؿتک زٌغگی ىغرن د جتییً زاىؿَ. (1393) ٌغا ىؼصيحی،جلی؛ ىضيغ ایيان، -

 .1-20مل قياره ؿّم، ،55قياره  ،25ؿال  قٍاؿی کارةؼدی،



  03 اجتماعی مطالعات آموزش در زنذگی سبک اهمیت به نگاهی                                                                                                                         

ای ةؼ قٍاظث و واکاوی قٍاؿی: ىلغىَتک زٌغگی از ىٍؼؼ زاىؿَؿ. (1392) ؿیٍا اصيغی،؛ ؿیغفِیو ایؼاٌغوؿث،؛ ةِيً ةایٍگاٌی، -
 .56-74مل ،77قياره  ،8ؿال  ىسهَ ىٍِغؿی فؼٍُگی، .ىفِّم ؿتک زٌغگی

ةؼرؿی ارجتاط ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی و . (1391) فِیيَ ٌژاد،ـیً؛ صىضيغةاكؼ اكغام،ؾهیؽاده؛ قِؼام روؿحایی،؛ صـیً فاظيَ،ةٍی -
 .33-56مل ،مقياره دو قٍاؿی اكحنادی و جّؿؿَ،دوفنهٍاىَ زاىؿَ. ؿتک زٌغگی ىضیط زیـحی در ةیً قِؼوٌغان قِؼ جتؼیؽ

 دانخ.ٌكؼ  جِؼان، صـً چاوقیان،جؼزيَ  .ُای ذوكیٌلغ ازحياؾی كضاوت جيایؽ .(1390) پیؼ ةّردیّ، -

یث ازحياؾی ّقٍاظحی ؿتک زٌغگی و ُارزیاةی زاىؿَ: یث ازحياؾیّزّاٌان، ؿتک زٌغگی و ُ .(1391)ؾتاس  گغٌَ،ةٍِّئی -
 .87-106مل  ،1قياره  ؿال اول، فنهٍاىَ ىعانؿات ؿتک زٌغگی،. زّاٌان ةاةهـؼ

 زِاد داٌكگاُی. ىكِغ، .ُای ازحياؾیقٍاؿی ككؼُا و ٌاةؼاةؼیزاىؿَ .(1372) ؿؿیغ نّ،ظغاةٍغه -

فنهٍاىَ ىعانؿات . و جلاضای دگؼگٌّی ؿیاؿی قغن ؿتک زٌغگیزِاٌی. (1392) زّاد ىيلاٌی،ظتاظی؛ غالىؼضا ؿؼوی، ظّازَ -

 .131-160مل ،10قياره  ،4دوره . قغن(گػاری ؾيّىی )ىعانؿات راُتؼدی زِاٌیراُتؼدی ؿیاؿث

 .44-53مل ، 24و  23قياره  ىٍِغؿی فؼٍُگی، .ؿتک زٌغگی و فؼٍُگ ىنؼفی ،زّان. (1387) یاؿؼ رؿحگار،؛رؿّل رةاٌی، -

فنهٍاىَ جضلیلات فؼٍُگی  .قٍاظحی ةؼ روی ؿتک زٌغگیٌگاُی اٌحلادی ةَ پیكیٍَ داظهی ىعانؿات زاىؿَ .(1393) رضا ميیو، -

 .145-166مل، 1دوره ُفحو، قياره  ایؼان،

 .متش مادق كو،. ىنؼف و ؿتک زٌغگی. (1382) ىضيغ فاضهی، -

داٌكگاه زاىؿَ ؾهيی  .انيههی ؾهّم اٌـاٌی و ؾهّم رفحاریکٍفؼاٌؾ ةیً. (1395) ؿضؼ صیغری،؛ ٌاُیغ دُپٍاه،ىـؿّد؛  کؼقی، -

 کارةؼدی.

 .ٌكؼ ٌی جِؼان، جؼزيَ ٌامؼ ىّفلیان،. و ُّیث قعنی در ؾنؼ زغیغ جسغد و جكعل. (1382)آٌحٌّی  گیغٌؽ،-

ىسهَ  .جادیؼ ؿتک زٌغگی ةؼ ُّیث ازحياؾی )ىعانؿَ ىّردی زّاٌان قِؼ ؿٍٍغج (. (1392) ؿحار جهّر،ىضيغی؛ ُّقٍگ ٌایتی، -

 .138-152مل  ،4قياره  ،14دوره  قٍاؿی ایؼان،زاىؿَ

ازحياؾی داٌكکغه ىسهَ ؾهّم .فؼاجضهیم ىعانؿات راةعَ ةیً ؿتک زٌغگی و ُّیث ازحياؾی. (1397)ىضـً و ُيکاران  ٌیازی، -

 .237-267مل ؿال پاٌؽدُو، قياره دوم، ؾهّم اٌـاٌی داٌكگاه فؼدوؿی ىكِغ،ادةیات و 

ىّرد جؼویر و جؿيیق  جضهیم ىضحّای کحب درؿی جفکؼ و ؿتک زٌغگی دوره ىحّؿعَ اول در. (1395) رضا زارؾی،نیال؛  ىؿؽی، -
 .193-208مل ،3 قياره ؿال ُفحو، فنهٍاىَ زن و زاىؿَ، .فؼٍُگ صساب ةؼ اؿاس اُغاف ؿٍغ جضّل ةٍیادیً
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