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 ٔحتٛا تحّيُ ٚ اثش ٘مذ اكَٛ
  

 :اؿبسٜ

 ٘مذ ٚالغ دس أب اػت، ٞٙشي ٚ ػّٕي اثش يب وبس يه اص ٌشفتٗ اؿىبَ ٚ ايشاد ؿٛد، ٔي ٔتجبدس رٞٗ ثٝ اَٚ ٘ظش دس ٘مذ اص آ٘چٝ

 ػبيش ٔب٘ٙذ وٝ اػت اثش يه ػّٕي اػتجبس ٔيضاٖ ػٙدؾ ٚ اسصيبثي ػّٓ ثّىٝ تشاؿي، اؿىبَ ٘ٝ اػت ٌيشي خشدٜ ٚ ايشاد ٘ٝ

 تٕبٔي دس ٘مذ أشٚصٜ(. 1) ؿٛد ٔي ٌفتٝ«  ٘مذ ؿٙبػي سٚؽ» آٖ ثٝ وٝ داسد سا خٛد خبف اكَٛ ٚ لٛاػذ ػّٕي، ٞبي سؿتٝ

 ٔب٘ٙذ ؿٛد، ٔي ٍ٘شيؼتٝ آٖ ثٝ ٔختّف ديذٌبٟٞبي اص ػّْٛ سٚصافضٖٚ پيـشفت ثب ٚ داسد ٚخٛد ادثي ٚ ٞٙشي ػّٕي، ٞبي ػشكٝ

 اص تب وٙذ ٔي وٕه ٔب ثٝ ايٙىٝ ثش ػالٜٚ ٘مذ اكَٛ اص آٌبٞي ِزا غيشٜ، ٚ ٔذس٘يؼٓ پؼت ٔذس٘يؼٓ،  ٞشٔٙٛتيه، ديذٌبٜ اص ٘مذ

 ديذي ثٝ وٝ ؿٛد ٔي ػجت ثبؿيٓ ثشحزس ديٍشاٖ آثبس دسثبسٜ ػّٕي اخالق اص دٚس ثٝ ثؼوبً ٚ غيشاكِٛي ٞبي ٌيشي خشدٜ

 وٝ اػت ٔٙذ هبثٌٝ ٚ اكِٛي ا٘تمبد ثب وٝ ثبؿيٓ أيذٚاس ٚ وٙيٓ لوبٚت ديٍشاٖ آثبس دسثبسٜ آٍ٘بٜ ؿٛيٓ، ٔؼّح وبسؿٙبػب٘ٝ

 سٚيىشدي چٙيٗ ثٝ تٛخٝ ثب. ٌـٛد تحميك ٚ ػّٓ سٚي ثٝ خذيذي ٞبي سٚص٘ٝ ٚ آٚسد فشاٞٓ سا خبٔؼٝ ػّٕي تٛػؼٝ صٔيٙٝ تٛاٖ ٔي

. دٞذ لشاس ثشسػي ٔٛسد ٔحتٛا تحّيُ ٚ دسٚ٘ي ٘مذ ثيشٚ٘ي، ٘مذ خٙجٝ ػٝ دس سا ٘مذ ٔٛخض ٘حٛي ثٝ وٛؿذ ٔي حبهش ٔمبِٝ وٝ اػت

 ٚ ٔمبِٝ ، وتبة ٔب٘ٙذ ٌٛيٙذ، ٔي ٔتٗ آٖ ثٝ اكٌالحبً ٚ آيٙذ ٔي پذيذ ٘ٛؿتبسي لبِت دس وٝ اػت آثبسي ٘مذ ٘مذ، اص ٔب ٔشاد اِجتٝ

 .ديٍش ٘ٛؿتبسي اثش ٞش يب

 :ٔمذٔٝ

 تذاَٚ دس أب اػت، ثٛدٜ لّت ػىٝ اص ٚالؼي ػىٝ تـخيق ٚ ًال ػىٝ ػيبس تؼييٗ ٔؼٙبي ثٝ لذيٓ دس وشدٖ ٘مذ ٚ ٘مذ ٚاطٜ

 ًٛس ثٝ ٘مذ اص ثيـتش آ٘چٝ ٚ اػت ديٍشاٖ آثبس ٚ افىبس اػٕبَ، دسثبسٜ اسصيبثي ٚ لوبٚت ٔؼٙبي ثٝ وّي ٔفْٟٛ يه دس أشٚص

 دس دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ٘ٛيؼٙذٌبٖ، ػّٕي دػتبٚسدٞبي ٚ آثبس دسثبسٜ ػّٕي ٚ  دليك اسصؿيبثي ٚ ػٙدؾ اػت ٔذ٘ظش اخق

 ٔٛخت ٚ  ػيبٖ آٖ لٛت ٚ هؼف ٘مبى ٚ يبثذ ٔي اػتجبس اثش يه وٝ اػت ٘مذ وٕه ثٝ. اػت ثـشي دا٘ؾ ٞبي حٛصٜ تٕبٔي

 ػجت  اسػٌٛ ليبػي ٌٔٙك ثش ٞفذٞٓ لشٖ دس ثيىٗ فشا٘ؼيغ ٘مذٞبي ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ. ؿٛد ٔي ثـشي دا٘ؾ اٍِٛٞبي ٔذاْٚ اكالح

 ػبيش چٖٛ ٘يض ٘مذ أب.  اػت ا٘ىبس٘بپزيش ػّٕي ا٘مالثبت دس ٘مذ إٞيت ِزا ؿذ، اػتمشايي خذيذ ٌٔٙك اػتمشاس ٚ آٖ ٘ؼخ

 ٚ پٛيب رٞٙي اص ثشخٛسداسي ٚ تدشثٝ ٕٞشاٜ ثٝ اكَٛ ايٗ اص ثليشت ٚ اًالع داسد؛ سا خٛد خبف لٛاػذ ٚ اكَٛ ػّٕي ٞبي سؿتٝ

 :ٔزوٛس اكَٛ أب ٚ دٞيٓ دػت ثٝ اثش يه اص ػبص٘ذٜ ٚ ٘مبدا٘ٝ ٌضاسؿي تب وٙذ ٔي وٕه ٔب ثٝ ٘مبد

 وـف سا اثش يه اخضاي ثيٗ ٌٔٙمي استجبى ثتٛا٘ذ تب ثبؿذ پّيؼي كحٙٝ يه ثٝ وبسآٌبٜ ٍ٘بٜ ٕٞچٖٛ ثبيذ اثش يه ثٝ ٘بلذ ٍ٘بٜ

 ػّٕي ٚخذاٖ دفبع دس چٝ ٚ دسحّٕٝ چٝ. لٛت ٘مبى اص دفبع ٚ هؼف ٘مبى ثٝ حّٕٝ اػت؛ دفبع ٚ حّٕٝ يه ٘مذ. وٙذ تحّيُ ٚ

 سد يب ثپزيشيٓ داليُ ثب ثبيذ سا أشي ٞش. ٘ىٙذ حشوت غيشػّٕي ٚادي دس ؿخليت ٚ لّٓ ٚ ثبؿذ حبوٓ ثبيذ ا٘ؼب٘ي ٚخذاٖ ٚ

 .٘ذاسد ٌٛيي حميمت خض التوبيي ٘بلذ ٚخذاٖ أب ثبؿذ، ٔىذسوٙٙذٜ ديٍشاٖ ثشاي اػت ٕٔىٗ وٝ ٞشچٙذ وٙيٓ،

 ٚ تش ٌٔٙمي استجبى ايٗ ٞشچٝ ٚ اثش يه ٔختّف اخضاي ثيٗ استجبى اػت؛ استجبى ايدبد دس خٛة وبس يب اثش يه  اػبع  اكٛالً

 صٔيٙٝ ٚ ثبفت -3 خٛا٘ٙذٜ، -2 ِٔٛف، -1 ؿبُٔ استجبًي فوبي ايٗ اخضاي. اػت ثيـتش ٘يض اثش اػتجبس ٚ اسصؽ ثبؿذ تش ٔٙؼدٓ

 .ؿٛد ٔي دادٜ ٘ـبٖ اخضا ايٗ ساثٌٝ صيش ٕ٘ٛداس دس اػت اثش ٔتٗ -4 ٚ اثش تِٛيذ التلبدي ٚ ػيبػي فشٍٞٙي، اختٕبػي، ٞبي

 .ٌشدد ٔي اثش دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي ػٙبكش ثيٗ ديبِٛي ٚ ٌٚٛ ٌفت ػجت اخضا ثيٗ پيٛػتٍي
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 : ٘مذ ثيشٚ٘ي ػٙبكش -اِف

 ثيـتشي دلت ثب ٔتٗ دس ؿذٜ ٌٔشح ٞبي ايذٜ ٚ ٞب ثشداؿت اص ثشخي ثٝ ٘ؼجت ثتٛاٖ ايٙىٝ ثشاي: اثش وٙٙذٜ تِٛيذ يب ِٔٛف -1

 دسثبسٜ وٝ سا ٞبيي پشػؾ ثتٛا٘يٓ تب ثبؿيٓ داؿتٝ اختيبس دس ٘ٛيؼٙذٜ ؿخليت اص تلٛيشي وٝ اػت هشٚسي ٕ٘ٛد اظٟبس٘ظش

 تِٛيذ سا اثش وٝ داسد لشاس ػٌحي دس ػّٕي ٘ظش اص ِٔٛف آيب دػت؛ ايٗ اص ٞبيي پشػؾ. ثبؿيٓ پبػخٍٛ ؿٛد ٔي ٌٔشح ِٔٛف

 اػت؟ ٔيضاٖ چٝ ثٝ آوبدٔيه ٔحبفُ دس ِٔٛف ػّٕي ٔٛلؼيت ٚ چيؼت ِٔٛف التلبدي ٚ فىشي ػيبػي، ٞبي ٌشايؾ وٙذ،

 چٝ ػٙٛاٖ تحت ٚ( 2) ٌفتٕب٘ي فوبي دسچٝ اثش يؼٙي( research programme) پظٚٞـي ٌفتٕبٖ يب پظٚٞـي ثش٘بٔٝ -2

 ٚ ثبؿذ آٖ تبثيش تحت ٔٛاسد ٕٞٝ دس تحميك اػت ٕٔىٗ وٝ فوبيي اػت، ؿذٜ ايدبد _پظٚٞؾ ثش حبوٓ فوبي_ پظٚٞـي ثش٘بٔٝ

 اكٌالحبً سا آٖ وٝ وشد تبويذ پيبْ يب اثش يه تِٛيذ ٔىب٘ي ٚ صٔب٘ي ؿشايي ثش ثبيذ ٘ظش ايٗ اص. ؿٛد ػٛم ٞٓ ٌفتٕبٖ تغييش ثب

 حيبت ديٍش ٞبي خٙجٝ ثب ٚ داسد تبسيخ اص ٔؼيٙي ٞبي ِحظٝ خبن، دس سيـٝ ٘ظشيٝ ٚ اثش ٞش آٖ ثشٔجٙبي وٝ ٌٛيٙذ ٔي اثش تبسيخيت

 فشًٞٙ اص اػت ػشهي ٔتٙي ٞش ٔؼٙبي ٘ذاسد ٌّٔمي ٔؼٙبي ٔتٙي ٞيچ. اػت تفبٞٓ ٚ تٛاصي دس ِحظٝ آٖ فشٍٞٙي ٚ اختٕبػي

 دٚساٖ ٚ ػبص٘ذٌي دٚساٖ خًٙ، صٔبٖ ٌفتٕب٘ي فوبي ٔب٘ٙذ دٞذ، ٔي تغييش ٞٓ سا فوب صثبٖ حتي وٝ لشائت صٔبٖ دس حبوٓ

 .اكالحبت

 ٘ٛع وشدٖ ٔـخق صيشا داسد خبف خبيٍبٞي ٔٙجغ ثٝ ٘ؼجت ٔب اسصيبثي دس اػت، دادٜ ٘ـش سا اثش وٝ ػيؼتٕي: ا٘تـبسات -3

 اثشي وٝ پزيشد ٕ٘ي ا٘تـبساتي ٞيچ صيشا اػت دِٚتي ٘يٕٝ يب دِٚتي ، اػت ػيبػي اػت، حمٛلي آيب وٝ اػت ٟٔٓ ثؼيبس ا٘تـبسات

 فوبي تبثيش تحت ٘ٛصدٞٓ لشٖ دس وٝ اػت فبسػي ٞبي وتبة خلٛف ايٗ دس ٔثبَ ثٟتشيٗ ؿبيذ. ؿٛد ٔٙتـش اٚ صيبٖ ثٝ

 . ؿذ٘ذ ٔي ٔٙتـش ٞٙذ وّىتٝ ٚ ثٕجئي دس اػتؼٕبسي

 ثشاي آيب ٌيشد؛ دسثشٔي سا خٛا٘ٙذٌبٖ اص ًيفي چٝ ٚ اػت ؿذٜ ٘ٛؿتٝ وؼي چٝ ثشاي اثش ايٗ وٝ اػت آٖ ٔٙظٛس: خٛا٘ٙذٜ -4

 لشاس ٔخبًت سا ٔشدْ ػْٕٛ ايٙىٝ يب اػت ؿذٜ تبِيف ٌشٚٞي ٚ حضثي ٔخبًجيٗ ثشاي  اػت، ؿذٜ ٘ٛؿتٝ ٔخبِف يب ًشفذاس ًيف

 ؿٙبػي ًيف. اػت ؿذٜ ٘ٛؿتٝ حبوٓ ًجمٝ ًيف ثشاي ًٛػي إِّه ٘ظبْ خٛاخٝ ٘بٔٝ ػيبػت ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ اػت، دادٜ

 .ؿٛد ٔي ٔحؼٛة ثيشٚ٘ي ٘مذ اػبػي ٚ ٟٔٓ ٘ىبت اص خٛا٘ٙذٌبٖ

 ٚ ثبؿذ داؿتٝ اؿشاف ٔٛهٛع ثٝ ٘بلذ وٝ اػت هشٚسي. اػت ٟٔٓ ثؼيبس ا٘تمبد اص لجُ خٛد ٘مذ ٚ ويؼت ٘بلذ: ٘بلذ -5

 وٙذ ٔـخق ٚ ثبؿذ ثشخٛسداس ثباليي اػتٙتبج ٚ تحّيُ لذست اص ثبؿذ، داؿتٝ تؼّي اثش صثبٖ ثٝ ثبؿذ، ِٔٛف ػشم ٞٓ حذالُ

 .سا آٖ اص ثخـي يب وٙذ ٔي ٘مذ سا اثش ٕٞٝ آيب وٝ

 

 :٘مذ دسٚ٘ي ػٙبكش -ة

 داسد، ٔٛهٛػيت اثش ٔٛهٛع آيب. وٙيٓ ٘مذ سا آٖ داسيٓ للذ وٝ ٘بٔيذ ثضسي ٌضاسٜ يب پشػؾ سا آٖ تٛاٖ ٔي: ٔٛهٛع   -1

 اص وٝ اػت ٞبيي پشػؾ ايٟٙب اػت؟ وشدٜ اػتفبدٜ ثيٍب٘ٝ اكٌالحبت اص آيب داسد، اسصؿي ثبس آٖ ٚاطٌبٖ اػت، ٔب٘غ ٚ خبٔغ

. يبثذ ا٘ؼىبع ٔٛهٛع دس ايٗ ٚ ثبؿذ داؿتٝ ٔـخق ٔىب٘ي ٚ صٔب٘ي ٔحذٚدٜ ثبيذ اثش يه. پشػيذ ثبيذ ثضسي ٌضاسٜ يب ٔٛهٛع

 داؿتٝ ٕٞپٛؿي ٔحتٛا ثب ثبيذ ٔٛهٛع. ٌٛيٙذ ٔٛهٛع ثالٞت سا آٖ وٝ ثبؿذ ثشخٛسداس اثٟبٔي ا٘ذن اص ٔٛهٛع اػت ثٟتش اِجتٝ

 .ثبؿذ
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 ٕٔحن خٛا٘ٙذٜ ثشاي ٞب صٔيٙٝ آيب ؟ اػت ؿذٜ روش حذ چٝ تب تحميك ػبثمٝ( : researche review) پظٚٞؾ ػبثمٝ   -2

 ٔيضاٖ تب ؿٛد پشٞيض ٚاٌٛيي ٚ تىشاس اص ٚ ؿٛ٘ذ ٘مذ خٛثي ثٝ اثش ثب ٔشتجي آثبس ٚ ٔٙبثغ ثبيذ ثخؾ ايٗ دس وٙٙذٜ؟ ٌٕشاٜ يب اػت

 .اػت آٖ ثٛدٖ ثذيغ دس اثش يه اكبِت صيشا ٌشدد، آؿىبس ِٔٛف ثذاػت ٚ ٘ٛآٚسي

 يب ثضسي ٌضاسٜ ثتٛا٘ذ تب وشدٜ تمؼيٓ وٛچىتش ٞبي پشػؾ ثٝ سا خٛدؽ تحميك ِٔٛف وٝ اي صيشٔدٕٛػٝ: تحميك ٔحتٛاي   -3

- تحميك ٞبي دادٜ ؿٛد ٔـخق اػت هشٚسي. ٌٛيٙذ تحميك ٟٔٙذػي اكٌالحبً سا آٖ ٌٛيذ، پبػخ سا -ٔٛهٛع -ثضسي پشػؾ

 hard) ػخت ٞؼتٝ ٕٞبٖ ايٗ ٚ اػت إًيٙبٖ ٚ ٚثٛق لبثُ حذ چٝ تب - ثشػذ ػبٔبٖ ثٝ سٚؿٕٙذ ٚ ٌٔٙمي ٘ظبْ يه دس ثبيذ وٝ

care )اػت ٘بلذ اكّي ٚظيفٝ تحميك يه ػخت ٞؼتٝ ٘مذ ٚ فٟٓ وـف،. اػت ٌشفتٝ ؿىُ آٖ ثشٌشد تحميك وٝ اػت تحميك ٚ 

 . وبس ٟٔٙذػي -2 سيض، ٞبي ثشؽ -1 وٙذ؛ تمؼيٓ لؼٕت دٚ ثٝ سا تحميك ٔحتٛاي ثبيذ ٘بلذ ػخت ٞؼتٝ ٘مذ ٚ دػتيبثي ثشاي

 -ثضسي ثشؽ تجذيُ. داسد ٘مذ خبي ٌش٘ٝ ٚ ثبؿذ داؿتٝ سا وٛچه ثشؽ يه حىٓ ثبيذ پبساٌشاف ٞش ٔمبِٝ ٔثالً اثش يه دس

 ثشؽ استجبى يؼٙي ٌيشد؛ ٔي كٛست وبس ٟٔٙذػي ًي دس فشايٙذ ايٗ. اػت ِٔٛف فوُ دٞٙذٜ ٘ـبٖ وٛچه ثشؽ ثٝ -ٔٛهٛع

 .٘بٔيذ وبس وشدٖ ؿدشٜ سا آٖ تٛاٖ ٔي وٝ ثضسي ثشؽ ثب وٛچه ثشؽ استجبى ػذْ ٘مذ ٚ ثضسي ثشؽ ثب وٛچه

 ٍ٘بسؽ، لٛاػذ ٚ اكَٛ ثٝ ديٍش ثخـي ٚ ؿٛد ٔي ٔشثٛى ِٔٛف ٘ثش سػبيي ٚ ؿيٛايي ثٝ آٖ اص ثخـي: ٍ٘بسؽ ادثيبت   -4

 ٚ اػت لبئُ احتشاْ خٛا٘ٙذٜ ثشاي ٘ٛيؼٙذٜ آيب وٝ اػت ٔشثٛى ٘ٛيؼٙذٜ ِحٗ ٚ ثٙذي پبساٌشاف ، اكٌالحبت ٚ ٚاطٌبٖ ٚ ػبختبس

 دس. ثبؿذ داؿتٝ ٔـبسوت وتبة دس خٛا٘ٙذٜ يؼٙي وٙذ، اػتٕبد ايدبد ثبيذ خٛد رات دس ٔتٗ يه وٙذ؟ ٔي خّت سا خٛا٘ٙذٜ اػتٕبد

 ٚ تجييٗ ٚ اػتذالَ ػيؼتٓ لَٛ، ٘مُ دٞي، اسخبع ؿيٜٛ ٌٔبِت، ا٘ؼدبْ ٍ٘بسؽ، سٚؽ ثٝ اػت ؿبيؼتٝ ٍ٘بسؽ ادثيبت ثشسػي

 .ؿٛد خبف ػٙبيت تحميك ٔؼتٙذات

 ٞبي سٚؽ: ٔب٘ٙذ تحّيُ، ٞبي سٚؽ ثشاي وّي اػت ٘بٔي( content analysis) ٔحتٛا تحّيُ اكٌالح: ٔحتٛا تحّيُ

( explanantion) تجييٗ ٚ( interpretation) تبٚيُ يب ٚ تفؼيش ٔٛسد ٞب دادٜ ٔحتٛايي ويفيت آٖ دس وٝ دسٚ٘ي يب طسفبٍ٘شا٘ٝ

 ثش ٌٔبِت حدٓ ٚ ػجه ٞب، خّٕٝ دس آ٘بٖ ٌشفتٗ لشاس ٞب، ٚاطٜ ؿىُ ثٝ وٝ اػت ػبختبسي تحّيُ ديٍشي ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ٚالغ

 تحّيُ ثشاي آ٘بِيض حتي ٚ ٔوٕٖٛ تحّيُ تجييٗ، تؼجيش، تبٚيُ، تفؼيش،: ٔب٘ٙذ ٔتفبٚتي ٞبي ٚاطٜ. پشداصد ٔي...  ٚ ٔٛهٛع حؼت

 اكٌالح ثب ٕٞتشاص وبٔالً آٟ٘ب اص ٞشيه ٌبٜ ٚ وٙذ ٔي ٔـخق سا ٔحتٛا تحّيُ اص اي ؿبخٝ ٌبٜ وٝ ؿٛ٘ذ ٔي ثشدٜ وبس ثٝ ٔحتٛا

 پٟٙبٖ ٔحتٛاي وـف ٚالغ دس  ٔحتٛا تحّيُ وّي سٚيىشد يه دس. ا٘ذ ؿذٜ ثشدٜ وبس ثٝ وّي يب ٚ ػٕٛٔي ًٛس ثٝ ٔحتٛا تحّيُ

 ٔتٖٛ ٔب٘ٙذ ثبؿٙذ، ٘ٛؿتبسي ٔتٛ٘ي ٚاحذٞب خٛاٜ.  اػت...  ٚ ٞب ػٕجُ تلٛيشٞب، ٞب، ٌفتٝ ٚساي اص تحّيُ ٔٛسد ٚاحذٞبي يب ٞب دادٜ

 يب ٚ آٔبسي ٞبي خذَٚ ٚ اسلبْ ٚ اػذاد يب ٚ ٔٙظْٛ ٚ ٔٙثٛس ادثي تبِيفبت ٚ ػّٕي ٞبي ٌضاسؽ يب ٚ حمٛلي ػيبػي، تبسيخي،

 اخشاي ثبصيٍشي، ٔب٘ٙذ) ٞٙشي سفتبسٞبي ػيبػي، سفتبسٞبي اختٕبػي، ٚ خب٘ٛادٌي فشدي، سفتبسٞبي كٙؼتي، ٚ فٙي ٞبي ػبختٝ

 اخشاي ٔؼٙٛي، ٚ ٔبدي( symboles) ٕ٘بدٞبي ٚ ٞب ٘ـب٘ٝ ٚ سٔضٞب ، ؿٟشػبصي ٚ ٔؼٕبسي ٞبي ًشح ،(وبسٌشدا٘ي ٚ ٕ٘بيؾ

 ثشحؼت ٔٛاسد اص يه ٞش تحّيُ اػت ثذيٟي. ديٍش ٔٛسد ٞضاس ٚ ٔزٞجي اػتمبدات يب ثبٚسٞب تّٛيضيٛ٘ي، ٚ ساديٛيي ٞبي ثش٘بٔٝ

 .ًّجذ ٔي سا خٛد خبف ؿٙبػي سٚؽ ثشسػي ٔٛسد ٔٛهٛع

 ايٗ ٚساي اص ثبيذ ثّىٝ ٘يؼت ٕ٘ٛداسي ٚ آٔبسي ٞبي دادٜ يب ٞب ٚاطٜ ظبٞشي ؿىُ دس ٔٛخٛد ٞبي پيبْ ثؼيبسي ٔٛاسد دس

 آِٗ. يبفت دػت -اػت تجييٗ ٕٞب٘ب وٝ - ٔحتٛا تحّيُ ٞذف ثٝ تب پشداخت آ٘بٖ اسصيبثي ٚ ٞب پيبْ دسٚ٘ٝ ٚالؼيت وـف ثٝ ٞب دادٜ

 چيضي آٚسدٖ ثيشٖٚ ٚ وشدٖ ثبص ٕٞب٘ٙذ سا آٖ ٚ آٚسد ٔي ٔثبِي تجييٗ أش تٛهيح دس اختٕبػي، ػّْٛ فشًٞٙ خٛد، وتبة دس ثيشٚ

 ديذٜ آٖ ٌـٛدٖ كٛست دس خض وٝ دا٘ذ ٔي دػتي ثبدثضٖ يه ٔذسٖ ٞبي ٘مبؿي ٕٞب٘ٙذ» سا تجييٗ ٚ دا٘ذ ٔي ثؼتٝ فوبيي دسٖٚ اص
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 يه تجييٗ حبَ ٞش دس.  ا٘دبٔذ ٔي ٔب٘ذٜ، ٔجٟٓ ايدبص خٟت ثٝ آ٘چٝ ثؼي ٚ ٌـبيؾ ثٝ تجييٗ وٝ وٙذ ٔي اهبفٝ ٚي. «ؿذ ٘خٛاٞذ

 اص وٝ ٞبيي دادٜ ػبيش يب ٚاطٌبٖ ٔختّف كٛس ٔب٘ٙذ ٞؼتٙذ، ؿٕبسؽ ٚ ٔالحظٝ لبثُ وٝ اػت وّي ػٙبكش ؿبُٔ ٞٓ ٘ٛؿتبسي ٔتٗ

 پٟٙبٖ ٞب خّٕٝ ٚ ٞب ٚاطٜ ظبٞشي آسايؾ پغ دس وٝ ٞؼتٙذ ػٙبكشي يب ٔفبٞيٓ ؿبُٔ ٞٓ ٚ ا٘ذ تـخيق لبثُ ٔتٗ ظبٞش كٛست

 .ا٘ذ ؿذٜ

 اص ٞذف تحّيُ، ٔٛسد ٞبي دادٜ دٞٙذٜ تـىيُ ػٙبكش ٚ اخضا دسٚ٘ي استجبى وـف ثش ػالٜٚ: ٔحتٛا تحّيُ وبسثشد ٚ ٞذف

 پذيذ فىشي اكّي ٔحٛسٞبي يبفتٗ ديٍش ػجبست ثٝ اػت، پيبْ وٙٙذٜ تِٛيذ ٚالؼي للذ يب پٟٙبٖ دسٚ٘ٝ ثٝ دػتيبثي ٔحتٛا، تحّيُ

 آٖ اص ٌشايب٘ٝ ٚالغ تفؼيشي دادٖ دػت ثٝ ٟ٘بيت دس ٚ ٘ٛؿتبسي اثش تِٛيذ ثب ٔشتجي ٔحيٌي احٛاَ ٚ اٚهبع ٚ ٚؿشايي آٚس٘ذٜ

 ٔي ػُٕ ثٝ وٝ تفؼيشي. يبثذ افضايؾ تٛا٘ذ ٔي اػت، ؿذٜ ٌٔشح وٝ آ٘چٝ ثٝ( reliability) ٚثٛق لبثّيت تشتيت ثذيٗ.  اػت

 ٚ اخضا ثيٗ استجبى ثشلشاسي ٘ٛػي داٚسي.  اػت( judgment) داٚسي يب وشدٖ حىٓ ٘ٛػي ٌٔٙك، اكٌالح ثٝ ٚ ٚالغ دس آيذ،

 ٞش ثشاي ػُٕ ايٗ دادٖ ا٘دبْ ثٙبثشايٗ. اػت ػمُ راتي يب اػبػي ٚ ًجيؼي افؼبَ اص يىي وٝ اػت ٞب دادٜ اص اي ٔدٕٛػٝ

 .اػت هشٚسي أشي اي ثشسػي

 ٞؼتٙذ ٔؼبئّي  اص ػجبست وٙذ ٔي ػٙٛاٖ ٔحتٛا تحّيُ ثشاي وٝ سا ٞذفي تفؼيشي ٔتٖٛ پظٚٞـٍش(lazars feld) فّذ الصاسع

 ؿبُٔ سا استجبى ايدبد يب پيبْ ا٘تمبَ سٚ٘ذ ٚالغ دس اٚ «اي؟ ٘تيدٝ چٝ ثب ٚ وي ثٝ ٌٛيذ ٔي چٝ وي: » ٔب٘ٙذ ؿٛ٘ذ، ٌـٛدٜ ثبيذ وٝ

 آؿىبس پيبْ ٔحتٛاي اثؼبد، ايٗ ػيٙي ؿٙبخت ثب. پيبْ ٘تيدٝ يب تبثيش ٚ پيبْ ٌيش٘ذٜ پيبْ پيبْ، ٔٙجغ دا٘ذ؛ ٔي ٔتفبٚت ثؼذ چٟبس

 دس سا پيبْ ٔحتٛاي ؿٙبخت استجبًي، ٞبي ثشسػي دس ٔحتٛا تحّيُ ٞذف دسثبسٜ ٘يض ٚي ٕٞىبس( lass well) َٚ الع. ٌشدد ٔي

 ثب ٚ چشا چٍٛ٘ٝ، وؼي، چٝ ثٝ سا، چيضي چٝ وؼي، چٝ» ٔب٘ٙذ دٞذ، ٔي لشاس تٛخٝ ٔٛسد فّذ الصاسع اص تشي ٚػيغ اثؼبد ٚ ٔشاحُ

 دس آ٘چٝ ٌٔبِؼٝ ثشاي ٔحتٛا تحّيُ ٞبي سٚؽ ٕٞٝ ٚالغ دس. اػت ٘مذ ٘ٛػي ٔتوٕٗ خٛد ثٌٗ دس وٝ «ٌٛيذ؟ ٔي تبثيشي چٝ

 اص ٌيشي ثٟشٜ ثب پظٚٞٙذٜ. اػت ٔٙبػت اػت، ٟ٘فتٝ ٚ تفشيحي آ٘چٝ ديٍش ػجبست ثٝ ٚ ؿٛد ٕ٘ي ديذٜ اَٚ ٍ٘بٜ دس ِٚي ٞؼت ٌفتبس

 يب پزيشي ػبدٜ ٔشحّٝ اص تحّيُ، أش دس ثشٞبٖ ا٘ٛاع ٚ اػتمشا ٞبي سٚؽ ٔب٘ٙذ ٌٔٙمي، اػتٙتبج ٚ اػتذالَ ٔجبحث ٚ ٞب دػتٍبٜ

 ٔحتٛا تحّيُ ػشكٝ، ايٗ ٔحمك ويٛي، ٌفتٝ ثٝ. ؿٛد ٔي دٚس اٚػت، ثشاثش دس ظبٞشاً آ٘چٝ اص تش ػٕيك دسن ٚ ٍ٘شي ػٌحي

 .ثٍيشد فبكّٝ خٛدؽ ٘ؼٙديذٜ تفبػيش اص ٔخلٛكبً صدٜ ؿتبة تفبػيش اص وٙذ ٔي ٔدجٛس سا ٔحمك

 ٔتٖٛ ثشسػي دس تٛاٖ ٔي سا ا٘ذ يبفتٝ ا٘ـؼبة تبسيخي ٘مذ يب ادثي ٘مذ اص ثيؾ ٚ وٓ وٝ تحّيُ ٞبي سٚؽ:  تحّيُ فشايٙذ

 -ٞشٔٙٛتيه - تبٚيّي يب ٔحتٛايي سٚؽ وشديٓ؛ اؿبسٜ تحّيُ سٚؽ ٘ٛع دٚ ثٝ پيـيٗ ػٌٛس دس. داد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٘ٛؿتبسي

 تفؼيش دس. ٕ٘بيذ ٔي تغييش تحّيُ سٚؽ وبسثشي ٘ٛع تحّيُ، ٔٛسد ٚاحذ ؿىُ يب ٔٛهٛع حؼت ثش اػت ثذيٟي. ػبختبسي سٚؽ

 ٞش داخُ دس حبَ، ٞش دس. اػت ٘ٛؿتبسي ٔتٖٛ تفؼيش ٚ تحّيُ ٔـبثٝ حذي تب وٝ ؿٛد ٔي ػُٕ ٘حٛي ثٝ ٞب ٍ٘بسٜ يب ٞب ػىغ

 -ثبؿذ ؿذٜ ػٙٛاٖ اي فشهيٝ چٙب٘چٝ -ؿذٜ ٌٔشح فشهيٝ ثٝ تٛخٝ ثب ؿٛ٘ذ، ٔي ثشٌضيذٜ تحّيُ ثشاي وٝ ٞبيي سٚؽ اص يه

 .ؿٛ٘ذ ٔي ثٙذي ًجمٝ ٚ تؼشيف ديذٌبٟٞب، يب ا٘تظبسات

 ثذٖٚ وٝ خبِق ٞبي ثشسػي ا٘ٛاع دس. ٌشدد ٔي تؼشيف ٚ ٔـخق تحّيُ، يب ٞب خٛاػتٝ وّي چٟبسچٛة ديٍش ػجبست ثٝ

 يىذيٍش اص ٔتٗ دٞٙذٜ تـىيُ  ٔٛهٛػي اثؼبد ٚ ٞب صٔيٙٝ حؼت ثش تحّيُ، ٞبي لبِت تؼييٗ يب ثٙذي ٔمِٛٝ ٌيشد، ٔي كٛست فشهيٝ

 ؿذٜ ٌفتٝ چٝ ٞبي ٔمِٛٝ( borlesson) ثشِؼٖٛ ٌفتٝ ثٝ. ٌيش٘ذ ٔي لشاس ٔتفبٚتي ٞبي ًجمٝ يب ٞب سدٜ دس ٚ ؿٛ٘ذ ٔي ثبصؿٙبختٝ

 . ٌشدد ٔي ٔتٕبيض اػت؟ ؿذٜ ٌفتٝ چٍٛ٘ٝ ٞبي ٔمِٛٝ اص اػت؟
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 آٖ ٔب٘ٙذ ٚ ثٙذٞب ٞب، خّٕٝ ٞب، ٚاطٜ ٔب٘ٙذ) ٔتٗ يه اخضاي ٌشفتٗ لشاس اص ػجبست سا ٔحتٛا تحّيُ ثٙيبدي فىش دٚٚسطٜ ٔٛسيغ

 اػت ٔؼتمذ وٝ ٞبػت ثٙذي ٔمِٛٝ ايٗ ثشحؼت ٚ دا٘ذ ٔي آ٘بٖ ٌيشي ا٘ذاصٜ ٚ ؿٕبسؽ ٚ ؿذٜ تؼييٗ پيؾ اص ٞبي ٔمِٛٝ دس( سا

 يب ٚ ٞب دػتٝ دس ٔتٗ يه اخضا ٕٞٝ ثٙذي ٔمِٛٝ اص اػت ػجبست ٔؼٙب يه ثٝ ٔحتٛا تحّيُ: ٌٛيذ ٔي اٚ. ٌشدد ٔي ٔؼيٗ تحّيُ ٘تبيح

 ثش٘بٔٝ يب چٍٍٛ٘ي ا٘ذ ؿذٜ ٔشتت خؼجٝ ٞش دس وٝ ػٙبكشي ٚ اخضاي تشتيت ثذيٗ ٚ اػت ٔختّف ٞبي خؼجٝ دس اٚ خٛد ػجبست ثٝ

 تحّيُ سٚؽ اص چٝ ٚ ؿٛد اػتفبدٜ ٔحتٛايي تحّيُ سٚؽ اص چٝ ٘ٛؿتبسٞب تحّيُ دس ٞشحبَ، دس. ٕ٘بيذ ٔي ٔـخق سا ٔتٗ تحّيُ

 پبيٝ ثش ٔحتٛا تحّيُ ٔؼشفي ثٝ ادأٝ دس. ؿٛد تٙظيٓ ٚ تحّيُ وبس، دػتٛس كٛست ثٝ ٚ  ٔـخق تحّيُ اص ٞذف ثبيذ ػبختبسي

 :پشداصيٓ ٔي ػبختبسي تحّيُ ٚ ٞشٔٙٛتيه

 ٞبي سٚؽ ٘ٛع تشيٗ لذيٕي اص صيشا اػت ٔبيٝ دسٖٚ تحّيُ دس والػيه سٚؿي تحّيُ ايٗ: ٞشٔٙٛتيه پبيٝ ثش ٔحتٛا تحّيُ

 ٔٛسد ٌفتبس يب ٘ٛؿتبس ثبصٌٛيي ٘ٛػي. ؿذ ٔي ثشدٜ وبس ثٝ ديٍش ثيبٖ ٘ٛع ٞش ٚ ٘ٛؿتبسي ٔتٖٛ ثشاي وٝ اػت ثٛدٜ ٔحتٛا تحّيُ

 پيبْ وشدٖ ؿفبف أىبٖ، حذ تب يب ٚ ؿٛد ٔي ديذٜ اكّي ٔتٗ ظبٞشي كٛست دس وٝ آ٘چٝ اص آؿىبستش كٛستي ثٝ اػت ثشسػي

 لبثُ ٚاحذٞبي ٕٞٝ ٔٛسد دس ٚ ٕٞيـٝ ٔحتٛا، تحّيُ. اػت ٌشديذٜ آغبص تبسيخي ٚ ادثي ٘مذ ثب وٝ اػت اكّي ٔتٗ دس ٟ٘فتٝ ٞبي

 تحّيُ. ؿٛد آؿىبس آٖ ظبٞش خض چيضي والْ ٔحتٛاي اص ثبؿذ الصْ وٝ اػت ٔٛاسدي دس فمي آٖ وبسثشد سٚد، ٕ٘ي وبس ثٝ تحّيُ

 ثٝ ٚ ٕ٘بيذ ٘فٛر اػٙبد ٚ ٔتٖٛ ػبختبس ػٕك ثٝ ٚ ثپشداصد ٞب پيبْ پٟٙبٖ ٔحتٛاي سٔض وـف ثٝ ثبيذ وٝ اػت سٚؿي ٔؼٕٛالً دسٚ٘ي

 ػفشً٘ ثبصٌشدا٘يذٖ، تؼجيش، ثشاثشتفؼيش، دس وٝ( hermeneutics) ٞشٔٙٛتيه تحّيُ سٚؽ. ٘ىٙذ اوتفب آٖ ظبٞشي ػبخت

(sofrang) (3 )ٚ ُاػت ٘ٛؿتبسي ٔتٖٛ تفؼيش سٚؽ ٚ دا٘ؾ وٝ اػت ٔحتٛا تحّيُ ثشاي ديٍشي ٘بْ اػت، ؿذٜ ؿٙبختٝ تبٚي. 

 ٔٙظْٛ والْ دس وٝ ثبسيه ٚ ٌِيف اي ٘ىتٝ ؿٛد، ٔفْٟٛ ػجبست ٚ والْ اص آ٘چٝ اػت آٔذٜ ٞشٔٙٛتيه تحّيُ تؼشيف دس

 ثخلٛكي ا٘ذيـٝ ٔجيٗ يىذيٍش وٕه ثٝ يب ٞٓ ثب وٝ دا٘ٙذ ٔي ٞب ٚاطٜ اص اي ٔدٕٛػٝ سا ٔفْٟٛ ديٍش، ػجبستي ثٝ. ؿٛد ٌٙدب٘جذٜ

 ٔؼٙبي ثّىٝ ٘يؼتٙذ، ٞب ٚاطٜ خٛد وّي ًٛس ثٝ تحّيُ ٔٛسد ٚاحذٞبي ديٍش اي ٌفتٝ ثٝ. وٙٙذ ٔي ايدبد سا ٔوٕٛ٘ي يب ٚ ٌشد٘ذ ٔي

 وٝ اػت ٞبيي ٌزاسي اسصؽ ٚ ٞب داٚسي تفؼيش ٞشٔٙٛتيه، تحّيُ ٞذف. ٞؼتٙذ ٔحتٛا تحّيُ وٙٙذٜ ٔـخق وٝ ٞؼتٙذ آٟ٘ب

 چٙيٗ والْ فحٛاي اص:  ؿٛد ٔي ٌفتٝ وٝ ٍٞٙبٔي  ٔثالً اػت، وشدٜ اثشاص ثحث ٔٛسد ٔؼبئُ ٚ ٞب پذيذٜ اؿخبف، ثٝ ٘ؼجت ٘ٛيؼٙذٜ

 اػت ٞشٔٙٛتيه تحّيُ ٘ٛػي ٘يض ٞب ػىغ تٛكيف ٚ تفؼيش. اػت ٌشفتٗ كٛست حبَ دس ٞشٔٙٛتيه تحّيُ ػُٕ...  وٝ آيذ ثشٔي

 دس. ٌيشد ٔي كٛست ايذئِٛٛطيه ٚ ػيبػي فشٍٞٙي، اختٕبػي، ٔؼبئُ ثٝ اٚ احبًٝ ٚ ٔفؼش تدشثي ٚ رٞٙي ػٛاثك وٕه ثٝ وٝ

 ٚ ٘بٔجشدٜ ٞبي دادٜ ثش وٙٙذٜ ٘مذ داٚسي ٘يض ثبؿذ ؿذٜ اؿبسٜ آٟ٘ب ثٝ ٘ٛؿتبسي ٔتٖٛ دس اػت ٕٔىٗ وٝ ثؼذي دٚ ٞٙشي آثبس تفؼيش

 .اػت اػتٛاس غبِت فشًٞٙ ٚ ٞٙش اختٕبػي ٔؼبئُ

 ٔتٗ سٚي اص ٞشٔٙٛتيه تحّيُ ًجيؼتبً. اػت إٞيت داساي ؿٛد ٔي ٚالغ تحّيُ ٔٛسد وٝ ػٙذي ثٛدٖ غيشٔؼتميٓ يب ٔؼتميٓ

 ٌشچٝ) ٌيشد ٔي كٛست ديٍش صثب٘ي ثٝ ؿذٜ ثشٌشدا٘ذٜ ٔتٖٛ ثشاػبع وٝ تحّيّي تب ثبؿذ ٘ضديىتش ٚالؼيت ثٝ تٛا٘ذ ٔي اكّي

 يب ٚ.( اػت ٘يض وشدٖ تحّيُ ٘ٛػي ثٝ ٚ حذي تب خٛد اػت، آصاد تشخٕٝ ٘ٛػي ثشايٙىٝ ػالٜٚ ديٍش، صثبٖ ثٝ صثب٘ي اص ٔتٗ ثشٌشداٖ

 ثٝ اػتجبس ايٗ. ثٛد خٛدخٛاٞٙذ ٘ؼجي اػتجبس ٚ اسصؽ داساي يه ٞش ٞشحبَ دس. ا٘ذ ؿذٜ ٘ٛؿتٝ اكّي ٔتٗ ثبسٜ دس وٝ ٔتٛ٘ي

 اكّي ٔفْٟٛ دادٖ ا٘تمبَ دس آٖ ٔتشخٓ ٟٔبست ٚ ٔتٗ ثشٌشداٖ يب اكّي ػٙذ سٚي اص ٘بلُ ؿخق ثشداؿت ٚ تـخيق چٍٍٛ٘ي

 ٘ؼجت ٔفؼش آٌبٞي ٔيضاٖ اِجتٝ ٚ ٘ٛؿتبسي ػجه ٚ ٔملٛد حبِت، ا٘تمبِي ٚ ٔملذ صثبٖ دس ثشاثش ٞبي ٚاطٜ وبسٌيشي ثٝ ٚ ٔجذا ٔتٗ

 .داسد ثؼتٍي ٘ٛيؼٙذٜ فشٍٞٙي ٚ ٔحيٌي ؿشايي ٚ اٚهبع ثٝ
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 اػتذالَ اكَٛ آٌبٞب٘ٝ ٘حٛي ثٝ ٔفؼش - اػت ٘يض ٌٔٙمي ٚ( rationalistic) ػمال٘ي سٚؿي اِجتٝ وٝ - ٔحتٛا تحّيُ دس

 ٞبي ٔمِٛٝ دسثبسٜ تٛا٘ذ ٔي اٚ ٔثبَ ثشاي ٕ٘بيذ، ٔي تٙظيٓ تحّيُ ثشاي سا اي ثش٘بٔٝ ٔٙظٛس ثذيٗ ٚ ٌيشد ٔي وبس ثٝ آٖ دس سا ٌٔٙمي

 .ثٙذد وبس ثٝ تحّيُ دس سا آٟ٘ب ٍٕٞي يب ٚ ثشٌضيٙذ سا صيش ٔٛاسد اص تحّيُ ٚاحذ چٙذ يب يه ٞشٔٙٛ٘يه تحّيُ

 ثيبٖ ٔٛهٛع ٚ ٞذف يبفتٗ   -1

 ٔتٗ دس ٌيشي ثٟشٜ ٔٛسد ٞبي ٔثبَ ٚ ٞب دادٜ ا٘ٛاع اسصيبثي   -2

 داٚسي ٞبي پبيٝ ٚ ثيبٖ دس اػتذالَ ٞبي ؿيٜٛ تـخيق   -3

 ٌيشي ا٘ذاصٜ ٔؼيبسٞبي اػتحىبْ ٚ ٞب ٌزاسي اسصؽ چٍٍٛ٘ي   -4

 ثيبٖ دس اػتحىبْ ػذْ يب ٚخٛد   -5

 ؿٛاٞذ اص ٌيشي ثٟشٜ دس كذالت ثشدٖ وبس ثٝ   -6

 ٔخبًت فشٍٞٙي يب ٚ ػيبػي اختٕبػي، ًجمٝ يب ٌشٜٚ وـف   -7

 ٌفتبسٞب ٚ ٞب پيبْ تِٛيذوٙٙذٌبٖ ديذٌبٜ ٚ ثيٙي خٟبٖ اسصيبثي   -8

 ٘ٛيؼٙذٜ attitude يب سفتبس ٚ فىش دخبِت   -9

 quantitative) وٕي ػٕب٘تيه تحّيُ آٖ ثٝ وٝ اػت ٌفتبس يب ٘ٛؿتبس ػبختبسي يب ػبختبس تحّيُ دْٚ، ٘ٛع: ػبختبس تحّيُ

semantics  )ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ثخؾ ثشحؼت ٔتفبٚتـبٖ ٞبي حبِت ٚ ٞب ٔؼٙي ٞب، ٚاطٜ تحّيُ ٘ٛع ايٗ دس. ؿٛد ٔي ٌفتٝ ٘يض 

 ٔٛسد ػجبسات ٚ ٞب ٚاطٜ استجبى ٚ ٘ٛؿتبس حبالت اكٌالحبت، اِفبٍ، ٞب، خّٕٝ ثّٙذي ٚ وٛتبٞي ٚ آٟ٘ب تىشاس ٔيضاٖ والٔي،

 ٚ ػٙدؾ ٔٛسد ٔؼيٗ اي دٚسٜ دس ٚ ٔٛهٛع يه دسثبسٜ ؿذٜ ٘ٛؿتٝ ٌٔبِت حدٓ ٌبٞي. ؿٛ٘ذ ٔي ٚالغ ٌيشي ا٘ذاصٜ ٚ ؿٕبسؽ

 ٚالغ تفؼيش ٚ تحّيُ ٔٛسد ٔـخق ٞبي ػبَ دس ادٚاسي يب سٚص٘بٔٝ يه ٞبي ٔمبِٝ ٞبي ػٙٛاٖ ٌبٞي ٚ ٌشدد ٔي ٚالغ ٌيشي ا٘ذاصٜ

 ثٝ وٝ سٚؽ ايٗ دس. ٌشد٘ذ ٚالغ تحّيُ ٔٛهٛع ؿذٜ يبد ٔٛاسد اص يىي فمي ثشسػي، يه دس اػت ٕٔىٗ حبَ ٞش دس. ؿٛ٘ذ ٔي

 ثٝ آٔبسي ٞبي فشَٔٛ ًشيك اص تٛاٖ ٔي سا يىذيٍش ثب ٚاطٌبٖ ٕٞجؼتٍي يب پيٛػتٍي ساثٌٝ ؿٛد ٔي ٌفتٝ ٘يض وٕي ٔؼٙبؿٙبػي آٖ

 .آٚسد دػت

 ٌيشي ثٟشٜ ٔٛسد وٝ خبف ٞبي ٚاطٜ تىشاس ٔيضاٖ وٝ ػجت ثذيٗ. اػت ؿذٜ ٘بٔيذٜ ٘يض ٔمذاسي ؿٙبػي صثبٖ ػٕب٘تيه، سٚؽ

 ايٗ ا٘دبْ أىبٖ اِجتٝ -ٌشدد ٔي ٔمبيؼٝ خبٔؼٝ، سٚص ٔتذاَٚ صثبٖ دس ٚاطٌبٖ آٖ تىشاسي ٔيضاٖ ثب اػت، ٌشفتٝ لشاس ٘ٛيؼٙذٜ

 يؼٙي -ثبؿذ ٌشفتٝ كٛست صٔب٘ي دٚسٜ ٕٞبٖ ثشاي ٚ لجالً خبٔؼٝ، ػٌح دس ثضسٌي ثشسػي چٙيٗ وٝ اػت ٔيؼش ٍٞٙبٔي ٔمبيؼٝ

 اص حبكُ ٘تبيح ٚ ٌيشد لشاس ٌيشي ا٘ذاصٜ خبف،ٔٛسد اي دٚسٜ دس غيشٜ ٚ فٙي ٞٙشي، ػّٕي، ادثي، اثش چٙذيٗ دس ٚاطٌبٖ فشاٚا٘ي

 ٔي سا ٘ٛيؼٙذٜ يه ػجه ػٙدؾ ٔثبَ ثشاي. ٌشدد ٚالغ ٌيشي ثٟشٜ ٔٛسد ٔمبيؼٝ، ثشاي اٍِٛيي يب ؿبخق ٔؼيبس، ػٙٛاٖ ثٝ آٖ،

 سا ؿٛ٘ذ ٔي ثشدٜ وبس ثٝ وٝ ٞبيي وّٕٝ وٝ اػت اػتٛاس فشم ايٗ ثش ٌفتٗ ػخٗ وٝ دا٘يٓ ٔي. ٕ٘ٛد تؼشيف ٘حٛ ٕٞيٗ ثٝ تٛاٖ

 ٞبي وّٕٝ ٘ٛيؼٙذٜ ٞش ٔتذاَٚ ٞبي وّٕٝ ٕٞيٗ ٔيبٖ دس ِٚي ٞؼتٙذ ٔتذاِٚي ٞبي وّٕٝ ايٙىٝ يؼٙي وٙٙذ، ٔي دسن ؿٙٛ٘ذٌبٖ

 اػتؼٕبَ دس ٞب وّٕٝ آٖ تىشاس ٔيضاٖ ٕٞبٖ ثشد، ٔي وبس ثٝ وٝ ٞبيي وّٕٝ تىشاس ٔيضاٖ. دٞذ ٔي تشخيح ٞب وّٕٝ ديٍش ثش سا ٔؼيٙي

 وٕه ثٝ تٛاٖ ٔي ٚ دٞذ ٔي تـىيُ سا اي ٘ٛيؼٙذٜ ٞش ػجه ٚيظٌي ٔيضاٖ، دس اختالف ايٗ. ٘يؼت خبٔؼٝ دس ٔتذاِٚـبٖ

 ٘ٛيؼٙذٜ يه ػجه ثشاي سا خبكي فشَٔٛ حتي يب ٚ ٔٙظٓ تٛكيفي ٟ٘بيت دس ٚ داد لشاس ثشسػي ٔٛسد سا آٖ آٔبسي ٞبي سٚؽ

 ثّٙذي ٚ وٛتبٞي ٚ ٌيشد ٔي لشاس ٌيشي ا٘ذاصٜ يب ػٙدؾ ٔٛسد ٚاطٜ ثبٚاحذ ٘ٛيؼٙذٜ ٞبي خّٕٝ ٔؼَٕٛ ا٘ذاصٜ. ٕ٘ٛد ٔؼشفي

 ًجمٝ آٟ٘ب( syntactic) ٘حٛي حبِت يب خّٕٝ ٔتفبٚت اخضاي ثيٗ ٕٞبٍٞٙي چٍٍٛ٘ي ػالٜٚ ثٝ. ٌشدد ٔي تؼشيف اٚ خٕالت
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 وٝ ٔؼٙب ثذيٗ  ٕ٘ٛد ٔحبػجٝ تٛاٖ ٔي سا يىذيٍش ثب ٌٔبِت ساثٌٝ ٚ ٞب ٚاطٜ( concordance) ٌٔبثمت. ؿٛ٘ذ ٔي تٛكيف ٚ ثٙذي

 والٔي، ٞبي آٔيضٜ ٌٛ٘ٝ ايٗ يبفتٗ. ٕ٘بيذ ٔي ٕٞشاٞي سا آٖ ديٍشي خبف ٚاطٜ اٚ وٙبس دس ؿٛد ٔي ظبٞش خبف اي ٚاطٜ ٔثالً ٞشودب

 يب ؿذٜ ٔحٛ ٞبي خّٕٝ حتي يب ٞب ٚاطٜ يبفتٗ ثشاي سٚؽ ايٗ اص. ٕ٘بيذ ٔي يبسي ٘ٛيؼٙذٜ ػجه تٛكيف ٚ تـشيح دس سا پظٚٞٙذٜ

 ػبحتي چٙذ ديذٌبٞي ثب سا ٞب ٚاطٜ ٚ ٔتٖٛ تحّيُ ٔبسوٛصٜ ٞشثشت. ٌشدد ٔي اػتفبدٜ لذيٕي ٘ٛؿتبسٞبي دس سفتٝ ثيٗ اص

(maltidimentional )ٖؿشايي دس وٝ اػت ٚاطٌب٘ي ٔفبٞيٓ ٚ ٞب ٘مؾ دس تغييش دسػتي، ثٝ آٖ ػّت ٚ دا٘ذ ٔي پزيش أىب ٚ 

 پظٚٞؾ يه يب ؿؼش يه ؿٙبػب٘ٝ صثبٖ تحّيُ» وٝ ػبصد ٔي خبًش٘ـبٖ ػجت ٕٞيٗ ثٝ ٚ سٚ٘ذ ٔي وبس ثٝ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ٔٙبػجت

 وٝ - خٛد ٘مؾ ٚ ٚظيفٝ دس آثبس ايٗ ٘مذي تحّيُ آ٘ىٝ ٔٙظٛس ثٝ... ٘يؼت يىؼبٖ ػيبػي ٞبي ٘ٛؿتٝ ٚ ٞب ٌفتٝ اسصيبثي ثب ادثي

 چٙذ خٟب٘ي دس صثبٖ تحّيّي ٘مذ ثبيذ ٌشدد، وبٔيبة -اػت ٔمبِٝ يه يب ؿؼش يه دس ٔؼتؼُٕ ٔفبٞيٓ ٚ ٞب ٚاطٜ ٔٙبػجبت تؼييٗ

 تٛاٖ ٔي سٚؽ ايٗ اص پيشٚي ثب. ثپشداصد اثش يه ثشسػي ثٝ ٔختّف ديذٌبٟٞبي اص ٚ دٞذ ٌؼتشؽ سا خٛد فؼبِيت ػبحتي،

 .«ثشد ٔي وبس ثٝ ٔختّف ٔٛاسد ٚ ٔؼب٘ي دس والٔي، ٔٙبػجبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي ٘ظبْ سا ٚاطٜ ٞش چٍٛ٘ٝ وٝ دسيبفت

 ثيبٖ، ٚ ٍ٘بسؽ ؿيٜٛ ٔٛخٛد، ٔحيٌي ٞبي صٔيٙٝ ثب ٘ٛيؼٙذٜ ٚاطٌبٖ دادٖ تٌبثك ٚ وشدٖ ٔمبيؼٝ ثش ػالٜٚ ػجه، ؿٙبخت ثشاي

 ٘ٛؿتبس ػجه اص ٌشايب٘ٝ ٚالغ تلٛيشي ايدبد دس تٛا٘ذ ٔي لجيُ، ايٗ اص ٚ آ٘بٖ پيچيذٌي يب ػبدٌي ٞب، ػجبست ثّٙذي يب وٛتبٞي

 آ٘بٖ وشدٖ ثٙذي ًجمٝ ٚ ٔتٗ يه ٞبي ٚاطٜ تٕبٔي ؿٕبسؽ يىي پزيشد؛ كٛست تٛا٘ذ ٔي تحّيُ ٘ٛع دٚ ٔٛسد ايٗ دس. ثبؿذ ٔٛثش

 ٚ ٕ٘بديٗ كٛستي ثؼيبس، تىشاس ػجت وٝ ٞبيي ٚاطٜ ديٍشي ٚ غيشٜ ٚ ليذ كفت، اػٓ، ٔب٘ٙذ والٔي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبي كٛست ثشاػبع

 .ا٘ذ وشدٜ پيذا سا ٘ٛيؼٙذٜ خبف

 وٕتشيٗ ٘ؼجي ًٛس ثٝ وٝ ػجت ثذاٖ -ٌيشد ٔي كٛست ٘ٛؿتبسي ٔتٗ يه ػبختبسي اخضا سٚي ثش وٝ -وٕي تحّيُ ٘ٛع ايٗ

 ثٝ ٘ؼجت داسد، ثيـتشي تٛافك ػّٕي ٞبي سٚؽ ثب تشتيت ثذيٗ ٚ ؿٛد ٔي ديذٜ آ٘بٖ دس وٙٙذٜ تحّيُ ٞبي ؿخليت يب رٞٗ تبثيش

 .اػت ٘يض ثيـتشي وبسثشد داساي ػجه يب دسٚ٘ي تحّيُ

 ٞش ثٝ ٔشثٛى ٚاطٌبٖ تؼذاد ٔٙظٛس ثذيٗ. اػت وٕي ػٕب٘تيه تحّيُ اص ديٍشي ٘ٛع ٔٛهٛع، ثب استجبى دس ٘ٛؿتبس حدٓ يبفتٗ

 يب پشؿٕبسٌبٖ ٞبي سٚص٘بٔٝ دس ٔٛخٛد ٞبي ٔمبِٝ تيتش يب ٚ ػٙٛاٖ يب ٔٛهٛع يه ثٝ ؿذٜ دادٜ اختلبف ػٌح يب ٚ ٔٛهٛع

 كٛست آ٘بٖ ٔٛهٛػي ٌشٜٚ ٚ ٞب ػٙٛاٖ تؼذاد ثشحؼت ٌيشي ا٘ذاصٜ اخيش ٔٛسد دس وٝ تفبٚت ايٗ ثب. ؿٛد ٔي ػُٕ ٞب، ادٚاسي

 .ٌيشد ٔي

 

 :ٞب يبدداؿت

 اسصؿيبثي ٔٙتمذا٘ٝ سا اثش يه تٛاٖ ٔي آٖ ٚػيّٝ ثٝ وٝ اػت ٞبيي سٚؽ ٚ فٖٙٛ ٔدٕٛػٝ ٘مذ، ؿٙبػي سٚؽ اص ٔملٛد   -1

 ٘بْ ثٝ اػت ٌٔٙك اص اي ؿبخٝ methodology يب ؿٙبػي سٚؽ. يبفت دػت ٚالؼيت ثٝ ٘ضديه يب دسػت اي ٘تيدٝ ثٝ ٚ وشد

 ٞبي ؿبخٝ اص يه ٞش دس ٞب ثشسػي ٚ تدشثيبت ا٘دبْ ٘حٜٛ ٚ اكَٛ ٘ظبْ ٚ دا٘ؾ ٌيشي ؿىُ ػٕٛٔي اكَٛ ثٝ وٝ ػّٕي ٌٔٙك

 .پشداصد ٔي دا٘ؾ

 ٞبي ػبحت تٕبْ ٌفتٍٛ ايٗ ثبؿذ حبوٓ آٖ ثش صٔبٖ فٟٓ وٝ ٌٚٛ ٌفت يه ثش حبوٓ ٌٔٙمي چتش discourse ٌفتٕبٖ   -2

 . ٌيشد دسثشٔي سا ػّٕي

 .اػت سفتٝ وبس ثٝ اٚػتب تفؼيش ثشاي ٚاطٜ ايٗ ثبػتبٖ فبسػي دس   -3

 :ٔٙبثغ فٟشػت
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 دٞمب٘ي سهب
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