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 هدیکچ
 .دنا هدرک بسک ریخا یاهههد یط رد یا هدرتسگ ینیرفآ شقن و هاگیاج هک دن تسه ییایفارغج - ییاضف یاه هدیدپ هلمج زا اهرهش

 شیازفا ،ترد ق حوطــس و تردق نوماریپ هتفرگ تروــص تارییغت زا رثأتم یدح ات هک اهرهــش هتــسجرب یرگیزاب و ینیرفآ شقن نیا
    ببس و تسا هدر وآ مهارف ار اهرهش ه     نیمز رد کیتیلپوئژ ثحابم یریگ لکش زاس هنیمز تسا هدوب یلمورف نارگیزاب ینیرفآ شقن

 شیارگ       نیا یریگ لکـش اب .دریگب لکـش یرهـش کیتیلپوئژ ناونع اب کیتیلپوئژ شناد رد دیدج یعوـضوم شیارگ هک تـسا هدـش
 کیتیلپوئژ یاه      هفلوم تخانش و نییبت هنیمز رد اما تسا هتفرگ تروص نآ یزاس موهفم یاتسار رد یا هدرتسگ یاه شالت یعوضوم

  یا هناخباتک یاه هتفای زا هدافتسا اب و یلیلحت -        یفیصوت یشور اب رضاح هلاقم ساسا نیا رب .تسا هتفرگن تروص یصاخ ر اک یرهش
  قیقحت زا لصاح جی اتن ؟دنتسه اه  مادک یرهش کیتیلپوئژ هدنهد لکش یاه    هفلوم هک تسا لاوس نیا هب یهدخساپ یپ رد یتنرتنیا و
 یاههفلوم   دعب راهچ بلاق رد هک دنتــسه هفلوم یــس زا شیب لماــش یرهــش کیتیلپوئژ یاههفلوم هک تــسا نا هدنهد ناــشن رــضاح
 کیتیلپوئژ یاههفلوم و یبیکرت تیهام اب کیتیلپوئژ یاههفلوم ،یناــسنا تیهام اب یکیتیلپوئژ یاه هفلوم ،یعیبط تیهام اب یکیتیلپوئژ
 تاعلاطم رد دناوت یم یه جوت لباق دح ات یرهش کیتیلپوئژ یاههفلو م نیا تخانش .درک یدنب میسقت ار اهنآ ناوت یم یناسنا تیهام اب

  .دشاب یرهش یاهیرگیزاب و اهینیرفآ شقن یور شیپ ثحابم و لئاسم زا هنانیب عقاو و رتهب کرد زاس هنیمز یلمع و یملع
 
 کیتیلپوئژ یاههفلوم ،یرهش کیتیلپوئژ ،کیتیلپوئژ ،رهش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 رانک رد اما ،دنا هدرک ادیپ دشر و دناهتفرگ لکش ییایفارغج رتسب یانبم رب هک دنتسه ییاضف -یناکم یاههدیدپ اهرهش
 رد رشب یعامتجا یگدنز یبای نامزاس لکش نیرتمهم ،رهش تفگ ناوت یم تسا راکنا لباق ریغ هک ییایفارغج رتسب نیا
 فادها ققحت یاتسار رد و ایفارغج رتسب رد اهرهش هک دناهدیقع نیا رب نانادیفارغج .ددرگیم بوسحم اضف هصرع
 زا یلکشتم متسیس رهش عقاو رد .دنریگیم لکش صاخ شقن و نزو ،مادنا اب یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس
 دروم مه اب طبترم و یبیکرت یتلاح رد هک تسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس ،یتیعمج ،یکیزیف یاههداد
 ،یداصتقا ،یدبلاک داعبا زا لکشتم و زاب یماظن ار یرهش تایح ماظن ناوتیم ورنیا زا .دنریگیم رارق یسررب و لیلحت
 کیژولوپوت طابترا کی رد نآ ییاضف و یعامتجا ناماس هک تسناد یعیبط طیحم یاههداهن رتسب رب یگنهرف و یعامتجا

-یدورنامک) دباییم لوحت و داجیا یسایس و یداهن یاهدنیارف لرتنک ای تیاده ،تراظن ،ریثأت تحت هدینت مه رد و
-یگدیچیپ یاراد ییایفارغج -ییاضف یاههدیدپ نیا اهرهش ،تفگ ناوتیم انبم نیا رب .(12 :1389 ،ناراکمه و یروجک
 یاهیسررب و تاعلاطم دنمزاین ،اهنآ زا مزال تخانش و کرد داجیا یارب هتفرگ تروص یاهشالت و دنتسه یدایز یاه
 یاههزوح ریاس رانک رد دراد شالت هک روهظون یتاعلاطم یاههزوح زا یکی .تسا فلتخم یاههزوح یانبم رب یاهدرتسگ
-کیتیلپوئژ هیاپ رب تخانش نیا .تسا یرهش کیتیلپوئژ ،دروآ مهارف ار اهرهش زا مزال کرد و تخانش هنیمز یتاعلاطم
 هلاقم ،ساسا نیا رب .ددرگیم زاغآ (کیتیلپوئژ یاههفلوم) تردق ییایفارغج عبانم ینعی نآ تیهام رب ینتبم یرهش
 هزوح و اهرهش یاضف رد کیتیلپوئژ یاههفلوم ای تردق یایفارغج عبانم یلک تروص هب هک تسا نآ یپ رد رضاح
 نیا زا ات .دیامن نییبت و هتخانش ار دنتسه یرهش کیتیلپوئژ هب یهدلکش زاسهنیمز فلتخم یاهتروصب هک اهنآ ذوفن

 هتفرگ تروص تارییغت اب هک اهرهش ینیرفآ شقن و هاگیاج شیازفا نیا تسا هتسیاش و هتسیاب هک هنوگ نآ ناوتب قیرط
 یلمارف و یلم یاهیزاب رد یلمورف نارگیزاب ینیرفآ شقن زاس هنیمز و تسا هدش حرطم تردق حوطس و تردق نوماریپ
 .دهد رارق یسانشزاب دروم و حیرشت ار تسا هدروآ مهارف ار

  یرظن ثحابم

 کیتیلپوئژ -1
 اما تسا هتفرگ تروص نآ زا یاهدرتسگ و توافتم فیراعت و تسا ماهبا رپ و زیگنارب ثحب میهافم هلمج زا کیتیلپوئژ
 هدیدپ ای لاکشا و طیحم رثا ییایفارغج تسایس ای کیتیلپوئژ .درک هراشا نآ زا فیرعت دنچ هب ناوتیم یلک تروص هب
 ییاوه ،ییایرد ،ینیمز) یلاقتنا و یطابترا تاناکما ،بایمک عبانم ،نیمز لکش ،ییایفارغج تیعقوم ،نوچ یطیحم یاه
 یناهج و یا هقطنم هدرتسگ حوطس رد هژیوب ،یسایس یاهیریگمیمصت رد ار ... و یعمج طابترا لیاسو ،(ییاضف و
 یاهشنک و تسایس و تردق ،ایفارغج لباقتم طباور هعلاطم ملع کیتیلپوئژ .(128 :1381 ،هدازدهتجم) دنکیم هعلاطم
 ،بسک ،تخانش شناد کیتیلپوئژ تفگ ناوتیم رگید ینایب هب.(37 :1385 ،اینظفاح) تسا رگیدکی اب اهنآ بیکرت زا یشان
 .(28:1396 ،رورپناج) تسا یناهج و یاهقطنم ،یلم ،یلحم تابسانم رد تردق ییایفارغج عبانم ظفح و یروهرهب

                                                                                                                                           یرهش کیتیلپوئژ -2
 لکش «مسیرورت و گنج» هلمج زا اهرهش رد هک یعیاقو اب فداصم ار یرهش کیتیلپوئژ ،دوخ باتک رد ماهارگ نافتسا
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 یرهش کیتیلوپوئژ کی یوس هب یرهش مسیرورت و گنج ،تنوشخ زا ًاامادم دوخ فیراعت رد و تسنادیم دوب هتفرگ
 رظن نآ زا ار رهش ییاضف -یسایس یاههدیدپ رهش کیتیلپوئژ ،رگید ینایب هب .(Graham, 2004: 1) دروآ نایم هب نخس
 یاهمیمصت و یسایس یاهدنیارف شقن ریسم نیا رد و دهدیم رارق هعلاطم دروم دراذگیم رثا یسایس تردق نایرج رب هک
 ،تالماعت زا ار یسایس تردق یاهیراذگرثا و یریذپرثا ،اضف یهدلکش و لرتنک تیاده ،رهش روما هرادا نادنمهرهب
 رگید ینایب رد اما .(296 :1393 ،دارینایواک و اینظفاح) دهدیم رارق هجوت دروم ار یرهشارف یاهدرکراک و تاطابترا
 و اهرهش رد دوجوم تردق ییایفارغج عبانم ظفح و یرادربهرهب ،بسک ،تخانش شناد ار یرهش کیتیلپوئژ ناوت یم

 عبانم زا یرادربهرهب و هدافتسا ،رگید ینایب هب .درک فیرعت یناهج و یاهقطنم ،یلم ،یلحم تابسانم رد اهنآ ذوفن هزوح
 و یاهقطنم ،یلم ،یلحم تابسانم رد فادها هب یبایتسد تهج اهنآ ذوفن هزوح و اهرهش رد دوجوم تردق ییایفارغج
 .(80 :1396 ،رورپناج) دنیوگیم یرهش کیتیلپوئژ ار یناهج
 نیا رد ساسا نیا رب .تسا یلیلحت و یفیصوت ،یرظن تیهام هب هجوت اب ،رضاح شهوژپ یلصا شور :قیقحت شور
 نآ فافش یدح ات و تسرد یزاسریوصت هب یرهش کیتیلپوئژ یاههفلوم تخانش رب هوالع تسا هدش یعس قیقحت
 یتنرتنیا ،یاهناخباتک تاعالطا زا نآ یرادرب شیف و یروآدرگ یارب رضاح شهوژپ رد هک تسا رکذ هب مزال .دزادرپب
  .تسا هدش هدافتسا
 اههتفای
 ایفارغج ملع هفسلف اب بسانتم و تشادرب بقع هب ماگ دنچ دیاب تخانش ار تردق ییایفارغج عبانم ناوتب هکنیا یارب
 و هفسلف .تخانش ار تردق ییایفارغج عبانم تسا هتسیاش و هتسیاب هک هنوگ نآ قیرط نیا زا ات درک حرطم ار ثحابم
 ود نیا شنکاو و شنک ای لماعت زا لصاح دنیآرب هک دراد رارق تعیبط و ناسنا هیاپ ود رب ایفارغج یریگلکش تیهام
 عماج ًااتبسن کرد زاس هنیمز یاهیاپ تخانش نیا .دنهدیم لیکشت ار ایفارغج تاعلاطم عوضوم فلتخم یاهتروص هب
 بلاق رد ار اهنآ ناوت یم تردق ییایفارغج عبانم هب درکیور نیا رب ینتبم .دروآیم مهارف ار تردق ییایفارغج عبانم زا

 :درک یدنبهتسد لیذ تروص هب شخب راهچ
 و تعیبط شنکاو و شنک دنیآرب لصاح تردق ییایفارغج عبانم عون نیا :یعیبط تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم -
 .دنکیم لمع اهناسنا ینعی مود هیاپ زا رتتیمها اب و رتگنررپ تعیبط نآ رد و تسا ناسنا

 و تعیبط شنکاو و شنک دنیآرب لصاح تردق ییایفارغج عبانم عون نیا :یناسنا تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم -
 .دنکیم لمع تعیبط ینعی لوا هیاپ زا رتتیمها اب و رتگنررپ ناسنا نآ رد و تسا ناسنا

 و تعیبط شنکاو و شنک دنیآرب لصاح تردق ییایفارغج عبانم عون نیا :یبیکرت تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم -
 رد لصاح دنیآرب هکنیا ای و دنک یمن لمع یرگید زا رتتیمها اب و رتگنررپ اههیاپ زا کی چیه نآ رد و تسا ناسنا
 .دشابیم اراد یریگلکش تیلباق کرتشم تروص هب هیاپ ود ره بلاق

 و تعیبط شنکاو و شنک دنیآرب لصاح تردق ییایفارغج عبانم عون نیا :یعونصم تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم -
 یاهاضف رب هک یاهدرتسگ یراذگرثا و دراد ققحم هک یدید هیواز و یبای تیمها هب هجوت اب هکلب ،دنتسین ناسنا

 هب و هدش هتفرگ رظن رد تردق ییایفارغج عبانم بلاق رد دنتسه اراد کیتیلپوئژ نارگیزاب نیب تابسانم و ییایفارغج
 .(136-138 :1396 ،رورپناج) دنریگیم رارق کیتیلپوئژ شناد رد ثحب دروم فلتخم یاهتروص
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 دوجوم تردق ییایفارغج عبانم یدنب میسقت ،(نارگیزاب و درکراک ،ینامتفگ ،یناکم) درکیور ره اب یرهش کیتیلپوئژ رد
 رظن رد قوف یدنب شخب بلاق رد ار عبانم نیا ناوتیم و تسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین اهنآ ذوفن هزوح و اهرهش رد
 و اهرهش رد دوجوم تردق ییایفارغج عبانم نیرتمهم زا یخرب قوف یدنب میسقت بلاق رد همادا رد انبم نیا رب .تفرگ
 هدش نایب تردق ییایفارغج عبانم کیکفت هب شخب نیا رد هچ رگا ،تفگ دیاب رخآ رد .دش دهاوخ هدروآ اهنآذوفن هزوح
  .دنتسه هدرتسگ دنویپ و طابترا رد رگیدکی اب فلتخم یاه شخب رد عبانم نیا هک درک هجوت دیاب اما تسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تردق ییایفارغج عبانم نیب دنویپ : 1 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یعیبط تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم (فلا

 رهش یضایر تیعقوم -
 تیعقوم ،(راهنلافصن) ضرع و (رادم) لوط دننام یددع یاههداد زا هدافتسا تروص رد ،ییایفارغج تیعقوم نییعت رد
 زین و تاعاس نییعت و زور هنابش تارییغت اب طابترا رد تیعقوم عون نیا .(Özey, 2004: 34-5) تسا حرطم یضایر
 و یندمت یاهراتخاس یور رب نآ تارثا نینچمه و اوه و بآ و میلقا عون ،یدیسروخ یژرنا شبات ،لوصف تارییغت
 ناونع هب ار نآ ناوتیم انبم نیا رب .(161 :1385 ،اینظفاح) دشابیم رادینعم رشب یگدنز و تسیز یاهوگلا و یتشیعم
 تیعقوم یاراد دوخ هک دشابیم اهروشک نورد یاهریزج اهرهش نیاربانب .تفرگ رظن رد اهناکم تردق رب رثوم لماع کی
 تیعقوم رد رهش کی رگا اریز .دزاس مهارف ار رهش کی تفرشیپ هنیمز دناوتیم یضایر تیعقوم .دشابیم صاخ یضایر
 رد هکنیا و دشاب زیخلصاح یاهنیمز و لدتعم یاوه و بآ یاراد هقطنم نآ هک دریگ رارق روشک زا یبوخ یضایر
 یریگرارق زا ناشن دشاب روشک زا جراخ یاهرهش و یلخاد یاهرهش ریاس اب نآ طابترا هک دریگ رارق روشک زا یاهطقن
 یعیبط روط هب دنتسه بسانم یضایر تیعقوم یاراد هک ییاهرهش ،ور نیا زا .دشابیم بسانم یضایر تیعقوم رد نآ

 ییایفارغج عبانم

 تیهام اب تردق

یناسنا  

 

 ییایفارغج عبانم

 تیهام اب تردق

یعیبط  

 ییایفارغج عبانم

 تیهام اب تردق

یعونصم  

 

 ییایفارغج عبانم

 تیهام اب تردق

یبیکرت  
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 دنشابیم تفرشیپ تهج یرتشیب لیسناتپ و تردق یاراد ،دناهتفرگرارق رگید یضایر یاهتیعقوم رد هک اهرهش ریاس زا
  .دنشابیم یرتفعاضم یرترب یاراد اهرهش ریاس اب تباقر رد اهرهش نیا نینچمه و
 ییایرد تیعقوم -
 یتح .تسا هدوب اهروشک یبلط هعسوت یارب مهم لماوع زا زا یکی ایرد هب یسرتسد ،زورما ات نارود نیرتیمیدق زا
 :1380 ،یتزع) تسا یناهج تردق کی هب ندیسر یارب یرورض طرش ،دازآ یاهبآ نتشاد رایتخا رد دوش یم روصت

 و دراد یمیقتسم ریثأت اهناکم و نارگیزاب یبای تردق و یرگیزاب رد یهجوت لباق دح ات ییایرد تیعقوم ورنیا زا .(78
 یریگ رارق اریز دنتسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین اهرهش نایم نیا رد .دروآ مهارف دناوت یم ار نآ یرترب داجیا هنیمز
 نیب یاهاضف اب یاهدرتسگ یطابترا دنویپ اهرهش هک دوشیم نآ هب رجنم دعب نیرتمهم رد ییایرد تیعقوم رد اهرهش
 .دنشاب هتشاد یاهدرتسگ ینیرفآ شقن دنناوتب اه نایرج یاضف ای یللملا نیب یاهنایرج هکبش رد و دنشاب هتشاد یللملا
 یاه نیمز و یهایگ ششوپ ،لدتعم ًااتبسن میلقا هب یهدلکش زاس هنیمز اهرهش یارب ییایرد تیعقوم نیا ،نینچمه
 یاهدرکراک هک تسا نآ دهدیم اهرهش هب ییایرد تیعقوم هک یرگید یمهم رایسب دعُبب و دوش رادروخرب زیخ لصاح
 و تراجت ،یریگیهام ،یرگشدرگ و مسیروت) هب ناوت یم نآ هلمج زا دشخب یم رهش نآ هب اهرهش ریاس زا یرت عونتم
 .دومن هراشا (الاک تیزنارت
 یندعم عبانم -
 یناک عبانم هژیو هب .دراد یربراک اهروشک تارداص زین و رشب یگدنز جاتحیام دیلوت و تعنص رما رد زین یندعم عبانم
 دروم یعافد و یماظن روما رد مه و تعنص رد مه هک ...و الط ،مویناروا ،زنگنم ،نهآ ،سم ریظن کیژتارتسا و یزلف
 شزرا داجیا و الاک دیلوت و یتعنص هعسوت یارب نآ زا دنشاب هتفرشیپ رگا نآ هدنراد یاهروشک .دنریگ یم رارق هدافتسا
 رد دوخ یزرا یاهزاین نیمأت و الاک تارداص یارب نآ زا زین دناهتفاین هعسوت هک ییاهروشک و دننک یم هدافتسا هدوزفا
 رارق هدافتسا دروم هک دنروشک کی یاه تورث مکح رد عبانم نیا تروص ره رد .دنیامنیم هدافتسا تادراو اب هطبار
 دوشیم هدنیآ رد لیزرب و نیچ زین و هتشذگ رد اکیرمآ و یوروش ندش دنمتردق ثعاب هک مهم لماوع زا یکی .دنریگیم
 روطنامه .(282 :1390 ،اینظفاح) دشابیم و هدوب رثوم نآ یدنمتردق یزاس هنیمز رد لقادح هک هدوب یعیبط عبانم نیمه
 هراشا اهرهش رد دوجوم تردق یعیبط عبانم زا یکی ناونع هب عبنم نیا هب ناوتیم دوشیم طابنتسا الاب بلاطم زا هک
 ای و ناتسا نآ لد رد عبانم نیا هک دشابیم ییاهرهش نامه ای ناتسا یاراد رتدرخ حوطس رد یروشک ره اریز .دومن

 یاهرهش رد لوا مدق رد دوشیم جارختسا و فشک و دراد دوجو اهرهش نآ رد عبانم نیا هک ینامز .دراد رارق اهرهش
 عبنم نیا و دنکیم ادیپ هعاشا روشک قطانم ریاس هب یدعب یاهمدق رد و دسر یم هعسوت هب رهش نامه یتعنص و نردم
 یاهروشک رد عبنم نیا دوجو اما .دباییم تسد یرترب هب اهرهش ریاس اب تباقر رد هک دراذگیم رهش رایتخا رد ار یتردق
 ار نآ سپس و هدش ییاسانش و فشک رظن دروم یاهرهش رد ار عبنم نیا هک یروط هب دشابیم سکعلاب هعسوت لاح رد
 هب اج نامه زا و دریگیمن تروص یرگید هدام هب نآ لیدبت تهج یدنیآرف رهش نآ رد رگید و دنیامن یم جارختسا

 تشز یزادنا مشچ راچد ،یرهش کیژولوفروم ظاحل زا رهش نآ ،عبنم نیا مامتا زا سپ و دوشیم رداص اهروشک ریاس
 .دروآیم مهارف رهش نآ زا ار نادنورهش ترجاهم هنیمز و هداد رییغت رهش نآ هب تبسن ار رهش نینکاس دید هک دوشیم
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 رارق هک یاهدافتسا عون ننیچمه و روشک نآ یگتفای هعسوت هب هتسب رهش کی رد تردق ییایفارغج عبنم کی دوجو سپ
 .دراد یگتسب دوش عبنم نآ زا تسا

  یژرنا عبانم -
 هدمع یاهیربراک .دراد یربراک روشک کی فلتخم روما رد هک تسا هریغ و گنس لاغذ ،زاگ ،تفن لماش یژرنا عبانم
 ،اذغ خبط و هیذغت ،یزرواشک و تعتص ،هاگتنوکس ،شیامرس و شیامرگ ،لقن و لمح زا تسا ترابع داوم نیا
 جارختسا سپس و ییاسانش و فشک عبانم نیا اهرهش زا یضعب رد نیاربانب .(281 :1390 ،اینظفاح) نآ ریغ و یمیشورتپ
 فرطرب ار دوخ یاهزاین دناوتیم هک نآ رب هوالع اهرهش رد عبانم نیا دوجو .دنریگیم رارق تعنص رد هدافتسا دروم و
 مهارف ار نآ هنیمز رما نیمه .دزاس فرطرب دناوتیم مه ار یللملانیب یتح و یلم حوطس رد دوجوم یاهزاین ،دزاس
 یناهج هرهش و دنریگ مان ناهج رد ییالط یاهرهش و یژرنا عبانم زا راشرس یاهرهش ناونع هب اهرهش نیا ات دروآیم
 ریاس لباقم رد ار رهش ندیسر تردق هب و هعسوت هنیمز دناوتیم دوخ یدوخ هب یژرنا عبانم دوجو ور نیا زا .دنوش
 اهرهش ندیسر تردق هب رد ار یمهم شقن ،مهم یعیبط لماع کی دناوتیم یژرنا عبانم ور نیا زا .دزاس مهارف اهرهش
 دنتسه رادروخرب یعیبط تردق عبنم نیا زا هک ییاهرهش ،اهروشک یخرب رد اما .دشاب هتشاد اهرهش ریاس اب تباقر تهج
 اهرهش نیا هکلب دوشیمن اهرهش نیا نآ زا یتردق مهس چیه نآ شورف و جارختسا و فشک رد تلود تلاخد لیلد هب
 یراکیب لیلد هب نآ نادنورهش و هدش لیدبت ریقف یاهرهش هب ناشیژرنا عبانم ندیسر مامتا هب لیلد هب کیدزن یاهدنیآ رد
 مه اهرهش رد تردق ییایفارغج عبنم نیا دوجو ،نیاربانب .دننکیم ترجاهم اهرهش ریاس هب رهش نآ رد هعسوت فقوت و
 .دزاس مهارف ار اهرهش ندیسر تردق هب و هعسوت هنیمز دناوتیم
 ؛(اذغ و نیمز یرو هرهب ،لگنج و عترم ،بسانم میلقا ،بآ) یعیبط عبانم - 

 دوجو مزلتسم ،اهروشک و اهتلود ورملق و ییایفارغج یاهاضف رد یناسنا یاههورگ تسیز ناکما و یناسنا تایح :بآ
 تسا تیرشب هدنیآ یلصا تالضعم زا یکی بآ نیاربانب .تسا نآ ریاظن و دعاسم یاوه و بآ و کاخ و بآ یانبریز
 ،یزرواشک ،ندیماشآ ریظن فرصم نوگانوگ لاکشا رد بآ .داد دهاوخ لیکشت ار شکمشک یلصا عبانم زا یکی و
 ،ندیماشآ ریظن فرصم نوگانوگ لاکشا رد با .داد دهاوخ لیکشت ار ناسنا یساسا زاین هریغ و تشادهب ،تعنص
 دنناوت یم مهم ریاخذ نیا هدنراد یاهروشک .دهدیم لیکشت ار ناسنا یساسا زاین هریغ و تشادهب ،تعنص ،یزرواشک
 یلم عبانم زا یشخب دنریزگان هنایمرواخ ریظن بآ عبانم دوبمک راچد یاهروشک یلو .دننک فرطرب یبوخ هب ار دوخ زاین
 نیا رب .(280:1390 ،اینظفاح) دنتسه لکشم راچد عبنم نیا یگدولآ لیلد هب زین یخرب و دنیامن بآ نیمأت فرص ار
 نیلوا یتح و دراد رارق رشب رایتخا رد ییایفارغج عبنم نیرتشزرااب و نیرت مهم ناونع هب بآ هک تفگ ناوتیم هیاپ

 بآ نودب هک دندوب هدرب یپ عوضوم نیا هب نارود نامه زا اهناسنا نیتسخن و دیدرگ ریاد اهدور رانک رد اههاگتنوکس
 یاههاگتنوکس یریگ لکش و نامز رذگ اب ورنیا زا .دوشیم یرایسب یاهیتخس راچد یگدنز و دومن یگدنز ناوتیمن

 ناهج رد ینیشنرهش نازیم رب زور هب زور هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت و نردم یاهرهش هب اهرهش لیدبت و دیدج
 هنیمز یمیلقا تارییغت ریخا یاهههد رد نوچ و دشابیم راوشد یرما اهرهش نیا زاین دروم بآ نیمأت .دوشیم هدوزفا

 دهاش اهرهش دس هیور یب تخاس و یزاسدس صقان تعنص لیلد هب هک نیا ای و تسا هدش اه یلاسکشخ شیازفا زاس
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 بآ دیدش نارحب راچد ینونک یاهرهش رتشیب هک یوحن هب دنا هدوب یتنس تروص هب دوخ بآ یراج ریاخذ یدوبان
 نیب حطس هب و هتفر رتارف یلم حطس زا هک تسا هدیسر شزرا زا حطس نآ هب تردق ییایفارغج عبنم نیا اذل .دنتسه
 بآ یساملپید نتفرگ یپ رد اب ات دنتسه نآ رب ییایسآ و هنایمرواخ یاهروشک رثکا یرهش ناریدم و تسا هدیسر یللملا
 شقن هب هجوت اب نیا زا .دنیامن فرطرب ار دوخ یرهش مهم زاین نیا یجراخ و یلخاد یاهرهش ریاس اب دوخ طباور رد
 اب یمیقتسم طابترا هک دوش یم حرطم تردق ییایفارغج عبنم کی ناونع هب اهرهش یارب بآ تیمها اب و زاس رتسب
  .دراد نانیشنرهش هرمزور یگدنز
 دراد تبثم ریثأت (اهرهش) رتدرخ حطس رد یتح و روشک کی تردق رب لدتعم و بولطم یاوه و بآ :بسانم میلقا 
 دسریم لقادح هب یمیلقا یاهراجنه زا یشان یناسربیسآ و بیرخت نازیم مود ،دراد رثا ییاذغ داوم دیلوت رد لوا اریز
 تسیز بسانم طیارش یزاسمهارف فرص یلم عبانم زا یشخب موس ،(نافوط و لیس ریظن) دوشیمن فلت یلم عبانم و
 یاهروشک هلدتعم طیارش ًاالثم .دوشیمن فلت یژرنا عبانم و (شیامرس و شیامرگ ای عوبطم هیوهت) ددرگ یمن ناسنا یارب
 و هعسوت یارب دنه هراق هبش ای ناتسبرع یارحص ای یربیس تخس طیارش هب تبسن یبرغ یاپورا و یلامش هنارتیدم
 بونج بطق نادنبخی یاهنیمزرس زا یناهج تردق کی هک نیا روصت ور نیا زا .تسا رتبسانم رایسب تردق بسک
 بسانم میلقا ورنیا زا .(281:1390 ،اینظفاح) تسا کدنا رایسب دنکیم ملع دق ارحص نازوس و کشخ یاهنابایب ای و
 تفرشیپ و یگتفای هعسوت هجرد هک دوریم رامش هب اهرهش رد تردق ییایفارغج عبانم نیرتمهم زا یکی اهرهش رد
 هب رجنم ،دنکیم مهارف ار نادنورهش یباداش رهش کی رد بسانم میلقا .تسا طابترا رد نآ اب یدایز نازیم هب اهرهش
  .دوشیم هریغ و نارگشدرگ و ناراذگ هیامرس بذج ،رهش رد دوجوم یزرواشک یاهنیمز یزیخلصاح
 تشاد هجوت دیاب تردق ییایفارغج عبنم کی ناونع هب میلقا هتسجرب هاگیاج و تیمها هب تبسن درکیور نیا رانک رد
 روط هب بآ و اوه هک دشیم هتفگ شیپ یدنچ ات ،دنکیم نایب هک تسا هعسوت و یریگلکش لاح رد یدیدج درکیور
 دنهاوخ یداصتقا شزرا یتقو اهالاک هک ارچ .درادن یتالدابم شزرا یداصتقا رظن زا و دراد دوجو تعیبط رد ناوارف
 اهنت هن گرزب یاهرهش رد ملاس بآ یتح و اوه نیمأت هزورما اما .دنریگب رارق یناگرزاب و تالدابم ورملق رد هک تشاد
 یارب نانیشنرهش .تسا ریذپ ناکما نیگنس هنیزه اب زین نآ یزاس ملاس ای کرادت هکلب ،تسا اهرهش مهم لیاسم زا یکی
 یاهتفرشیپ تازوم هب و دهدیم لیکشت ار یاهظحالم لباق مقر هنارس زاین نیا و دندنمزاین ملاس یاوه و بآ هب یگدنز
 هک یعیبط و بسانم طیارش اب میلقا دوخ دوجو ،انبم نیا رب .(272 :1385 ،رمخ) دوریم شیازفا هب ور زاین نیا یکینکت
 عبانم زا دروآ مهارف ار اهرهشنالک هژیو هب و اهرهش ریظن ییایفارغج یاهاضف رد ار تسرد نایرج و یبایزاب تیلباق

  .دوشیم بوسحم رهش یاهاضف رد هتسجرب تردق ییایفارغج
 (یعیبط) تردق ییایفارغج عبانم ریاس -

 تیعقوم :درب مان اهرهش رد یعیبط تیهام اب تردق یایفارغج عبنم ناونع هب لیذ دراوم زا ناوتب یلک تروص هب دیاش
  .هریغ و بسانم یفارگوپوت طیارش ،رهش یعیبط زادنامشچ ،ینیمز ریز یاهبآ ،اهلسگ هب تبسن رهش
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 یناسنا تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم (ب

 تیعمج تیمک -
 رجنم ینیشنرهش عیرس دشر و رهش هب اتسور زا ترجاهم شیازفا هب ،یطیحم تسیز عبانم شهاک و تیعمج دایدزا
 رب یرتشیب راشف ،قیرط نیا زا .درک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج زا یمین ،رضاح نرق نایاپ رد .ددرگیم

 ات ،یناهج کناب و للم نامزاس یاهینیبشیپ و تاشرازگ ساسا رب .دش دهاوخ دراو بایمک عبانم و ییانبریز تامدخ
 ورنیا زا .(Myers & Wyatt, 2004: 285) درک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد یناهج تیعمج دصرد 80 زا شیب 2030 لاس
 نانیشنرهش یارب مزال تاناکما و تامدخ هک نیا نودب ،دیدرگ دهاوخ لیدبت یرهش یایند هب هعسوت لاح رد یایند
 .دیآ مهارف
 هدننک نییعت لماع کی ناونع هب تیعمج تیمک ،تسا هدمآ دیدپ اهرهش یمامت رد هک ییاهتفرشیپ همه اب ،نیاربانب
 نییعت لماع یلو ددرگیم بوسحم رهش تردق طرش شیپ رهش کی رد دایز تیعمج ور نیا زا .دشابیم یرهش تردق
 هعسوت یلصا لماع تیعمج تیمک هتفای هعسوت یاهرهش رد هک تفگ ناوتیم متح روط هب اما .تسین یعطق و هدننک
 دوخ تسیز لحم ار رهش هک دنتسه ینوگانوگ یاهصصخت یاراد نکاس تیعمج یمامت اهرهش نیا رد اریز دشابیم
 اما .دراد ار سکع لماع تیعمج نیا هتفاین هعسوت یاهرهش رد اما دننکیم شالت نآ هعسوت و ینادابآ رد و دننادیم
 هب لیدبت و دشابن ناهج تیعمجرپ یاهرهش وزج یرهش رگا هک تسا نآ اهرهش رد تیعمج تیمک هلأسم نیرتمهم
 دوش لیدبت یرهش ماظن حوطس رد کی هجرد تردق کی هب ندش یناهج رصع رد دناوتیمن دشاب هدشن سیلپالاگم کی
 تیاده یارب مزال یتعنص یاههناخراک تیلاعف موادت ،میظع تیعمج دوجو نودب نیاربانب .دنک ظفح ار ماقم نیا و
 ریثأت یرهش یاهتسایس رد ًاالماک تیعمج ندوب دایز و مک ساسا نیا رب .تسا نکمم ریغ و لاحم یرما زیمآ تیقفوم
 زاس هنیمز و دراد هارمه هب ار جراخ رد سرت و لخاد رد سفن هب دامتعا ،رهش تیعمج هک نآ هصالخ .تسا راذگ
 .تسا رهش تردق
 تیعمج تیفیک -
 یرثوم رایسب شقن اهرهش نتفای هاگیاج و تیمها رد هک دوریم رامش هب تردق ییایفارغج عبانم زا یکی تیعمج تیفیک
 رد اما .تساراد ار «داوس اب یناسنا یورین و یملع یاهدادعتسا» دوخ نورد رد دوخ یدوخ هب تیعمج تیفیک .دراد
 ور نیا زا .تسا هداد یاج دوخ نورد رد ار تیعمج نیرتشیب هک دنا هتشگ ییاهناکم هب لیدبت اهرهش رضاح رصع
 یناهج یاهرهش ینعی رتالاب حوطس هب ندیسر و نییاپ حوطس زا رهش هاگیاج لیدبت و رهش هعسوت و تفرشیپ یارب
 ره .دننکیم یگدنز نآ رد و دنزاسیم ار طیحم هک دنتسه اهناسنا نیا اریز .دشابیم یمهم لماع «تیعمج تیفیک»

 یمهم لماع هب تیعمج تیفیک ًاامومع دنشاب رادروخرب یرتالاب شزومآ و گنهرف زا نادنورهش رهش کی رد هک ردقچ
 تفرشیپ و دشر رد و دناهدش دنمناوت زاین دروم دح هب نادنورهش اهرهش نیا رد اریز دوشیم لیدبت یرهش تردق رد
 یداصتقا دشر دیدش تیوقت رب هوالع ندشیناهج رضاح رصع رد ور نیا زا .دنتسه راذگ ریثات اهیرگیزاب ریاس و رهش
 بلاط هک لاعف و ایوپ یرهش هعماج روهظ یارب هنیمز ،یرهش و یاهقطنم یهعسوت یاهدنیارف یارب ییاهتصرف داجیا و
 .تسا هدومن ایهم تسا یسایس و یعامتجا ،یناسنا قوقح زا عونتم یاهعومجم
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 تیعمج راتخاس -
 ینس هدر رد لاعف و ناوج یورین یاراد رهش کی هک ردقچ ره .دراد یرهش تردق اب یمیقتسم طابترا تیعمج راتخاس

 ام هزورما ور نیا زا .تسا رادروخرب یرتالاب تردق زا یرهش بتارم هلسلس حوطس رد رهش نآ دشاب لاس 45 یلا 18
 رایسب اهرهش ریاس اب تباقر رد رهش کی یارب و تسا نیشنرهش نآ تیعمج رثکا هک میراد روضح نامز زا یرصع رد
 لرتنک و دلو و داز دوب مک لیلد هب اپورا رد هژیو هب ایند یاهرهش .دشاب رادروخرب ناوج راک یورین زا هک تسا مهم

 اهرهش نیا هدنیآ هک دنتسه لاسنهک تیعمج راتخاس یاراد و دنتسه ور هبور ناوج و لاعف تیعمج دوبمک اب تیعمج
 یزرواشک و تامدخ ،تعنص شخب رد دوخ یناسنا یورین نیمات تهج رهش اریز .تسا هتخادنا رطخ هب تدش هب ار
 اب هلباقم تهج اما و دنکیم هجاوم نارحب و شلاچ اب ار رهش نآ هدنیآ نآ دوبن هک دراد ناوج و لاعف یورین هب زاین
 یلک روط هب اما .دیامن یم ار رهش نآ هب یصاخ ییاهتسایس اب ناوج تیعمج قیوشت و یریذپرجاهم هب مادقا نارحب
 .دشابیم حرطم یرهش تردق مهم لماع کی ناونع هب تیعمج راتخاس هزورما یاهرهش رد
 کیژولوئدیا تیزکرم -
 یوس هب ار اهرهش لکش ،نامز رذگ رد ینوگرگد نیا .تسا ینوگرگد شوختسد هتسویپ هدنز یدوجوم نوچمه رهش
 یاهماظن یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس طیارش زا هزورما اهرهش زا یخرب .دهدیم قوس یاهژیو یاهفده
 یاههشیدنا و اههدیا یگریچ زا ناشن هنیمز ره رد هکلب ،کیزیف و دبلاک رد اهنت هن هک دنریذپ یم رثا دوخ رب مکاح
 یباتزاب هک تسناد یداصتقا -یعامتجا دیلوت ناوتیم عقاو رد ار یرهش یاضف .دنراد اهرهش ناگدننادرگ و نایاورنامرف
 اهروشک یسایس ناربهر و نادنمشیدنا زا یرایسب کرتشم هدیا یعامتجا تلادع .تسا یداصتقا و یسایس یاهدرکراک زا
 نیا زا توافتم یاهریبعت .دنا هدش داجیا فلتخم یاهناکم و اه نامز رد اهرهش زا یرایسب نآ ساسا رب هک تسا هدوب
 هیاس رد هک ییاهرهش هک یاهنوگ هب .تسا فلتخم قطانم رد اهرهش ییاضف نامزاس رد توافت ساسا کرتشم هدیا
 ود و دنتسه یتسیلایسوس ماظن رد اهرهش زا توافتم رایسب ،دننکیم دشر و دنیآیم دیدپ یمالسا -یناریا یاه هشیدنا
 رهش شقن لاثم ناونع هب .(37:1393 ،یداجس) دنروآ یم دیدپ دوخ نانکاس یارب توافتم ناهج ود و ییایفارغج یاضف
 تیزکرم هب ار رهش نیا تسا هتشاد یبهذم یا هغبص اههتشذگ زا هک ینید شناد هدننک دیلوت عجرم ناونع هب ناریا رد مق
 سیسأت ؛دوزفا رهش نیا یسایس و ینید تیمها رب هک یلماع ،اهلاس نیا رد ور نیا زا .تسا هدرک لیدبت کیژولوئدیا

 نیاربانب .(77:1395 ،یدیمح و هنگنز) دوب عیشت ناهج یملع زکرم نیمود هب رهش نیا ندش لیدبت و مق هیملع هزوح
 .دوریم رامش هب یناسنا تیهام اب مهم رایسب ییایفارغج عبنم کی ناونع هب رهش کی یارب کیژولوئدیا تیزکرم نتشاد
  یبهذم و ینید تیزکرم -
 بجوم هک تسا هدوب یعامتجا خیرات رد یفطع هطقن و یرشب گنهرف تالوحت نیرتگرزب زا یکی رهش شیادیپ
 تایرظن یندم تاعامتجا یریگلکش للع صوصخ رد .تسا هدش دوخ ناعونمه اب ناسنا لباقتم طباور رد ینوگرگد
 میرک نآرق هاگدید ،اههاگدید نیا نیرتمهم .دناهدرک یسررب و دقن فلتخم بناوج زا ار رهش هک تسا هدش نایب یددعتم
 یاههرود رد ورنیا زا .دهدیم ناشن رتسوملم ار یرهش هعسوت دنور رد بهذم راکنا لباقریغ شقن هک تسا رهش هرابرد
 ،اهانب ،اهدور ،اههوک هب ناوتیم هلمج زا .دنا هدوب رثوم اهرهش یدابآ ای یریگ لکش رد یددعتم لماوع ،یرشب فلتخم
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 یاهنیمزرس رد توافت و رییغت داجیا أشنم ،یگنهرف یرصنع ناونع هب نید .درک هراشا موسر و بادآ ،بهذم ،اههار
 یاهتموکح و هتشاد یرتشیب ققحت ناکما یرهش طیحم رد هک تسا یاهنوگ هب مالسا نید تاروتسد .تسا فلتخم
 هتشاد دوخ همانرب رد یسایس و یعامتجا ،ینامرآ فادها هب ندیسر ،ییامنتردق یارب ار رهش هعسوت ای سیسات یمالسا
 رد (ص) ربمایپ دجسم مان هب ،رهش یدابآ رد یبهذم و ینید لماع ناونع هب انب کی ریثات هنومن نیلوا هرود نیا رد .دنا

 ریاس و ناریا رد صوصخ هب اهرهش زا یرایسب هعسوت ای یریگلکش رد یرثوم شقن یبهذم یاهانب .تسا هنیدم رهش
 یساسا شقن یرامعم رد یعامتجا و یبهذم ،یرنه ،یخیرات نوگانوگ یاههبنج رد و هتشاد مالسا ذوفن تحت قطانم
 بطق هب نآ لیدبت ای اههدودحم نیا رد رهش شرتسگ ای داجیا ثعاب دناوتیم اهانب نیا رب هجوت و زکرمت هک دناهتشاد
 رهش کی ناونع هب ناهج رد ار رهش ندش حرطم و یبایتردق هنیمز و (29:1395 ،ناراکمه و یراثن) هدش یرگشدرگ
 .دومن هراشا فجن و البرک ،مق ،دهشم ،هنیدم ،هکم رهش هب ناوتیم هنومن یارب .دروآ مهارف یبهذم ینید
 یخیرات تیهام -
 هک دنراد دوجو ییاهرهش ایند حطس رد اما .دناهدش یتیوه نارحب راچد اهرهش ،دشابیم اهرهش رصع هک رضاح نرق رد
 هب و دنتسه هجوت لباق و مهم رایسب یناهج حطس رد اهرهش نیا .دنتسه رادروخرب یرود رایسب هتشذگ و تمدق زا
 باسح هب یلم یاهاضف هب یهدتیوه نینچمه و رگشدرگ بذج یاههبنج نیرتشزرااب و نیرتمهم زا یکی ناونع
 ینامز و تسا نارگشدرگ هجوت دروم یاههبذاج نیرتیلصا زا یکی یخیرات راثآ هک تشاد رظن رد هراومه دیاب .دنیآیم
 کی هب ندش لیدبت تیلباق ،دشاب هدش ظفح زین نآ یخیرات تفاب و دور رامش هب یخیرات یرثا رهش کی رسارس هک
 نیا رانک رد هکلب هتفرگن رارق رظن دم اهرهش تمدق ییاهنت هب هک تشاد رظن دم دیاب نیاربانب .دراد ار یرگشدرگ بطق
 ىرهش ،فیرعت هب انب ىخیرات رهش .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا رهش یلصا تفاب و یخیرات تیهام ظفح ،عوضوم
 ىداصتقا عفانم .تسا نآ ىخیرات ىاههصخشم ببس هب شترهش و تسا ىرگشدرگ رب ىکتم اتدمع شداصتقا هک تسا

 ىخیرات رهش موهفم زا نیاربانب .دوشىم نیمات نآ نهک و ىتنس ىامیس و ریظنىب ىاوتحم و شثاریم زا ىخیرات رهش
 حرطم اهنآ لاعف تظافح و رهش و تالحم ،اهانب درکراک و دبلاک مرف «ىریظنىب» و «ىیابیز» لیلد هب هتشذگ ،ىثاریم
 تیمها رهشتسارح و ظفح ىارب «ىعطقم» و «ازنورب شرگن» ىاج هب «رادیاپ و ازنورد» شرگن عقاو رد ىنعی .دوشىم
 هطقن دوخ «رصم رد سیفمم ،نانوی رد نتآ ،ناریا رد زاریش» دننامه رهش کی رد یخیرات تیهام نتشاد نیاربانب .دبایىم
 هک ییاهیرهش اریز .دبای تسد یرترب هب دناوتب اهرهش ریاس اب تباقر رد هک دشابیم رهش کی یارب یلیسناتپ و تردق
 رهش و دنا هدیشخب ناج و حور رهش دبلاک هب هک دنشابیم ندمت و تیوه ،تلاصا یاراد دنتسه یخیرات تیهام یاراد
  .تسا هدومن لیدبت رضاح رصع رد یناهج حوطس رد یتح مهم ناکم کی هب ار
  (یناسنا) تردق ییایفارغج عبانم ریاس -
 ماظن ای یسایس راتخاس :درب مان اهرهش رد تردق یایفارغج عبنم ناونع هب لیذ دراوم زا ناوتب یلک تروص هب دیاش
 ییانشآ نازیم ،نادنورهش یسایس تکراشم ،رهش رد دوجوم یسایس بازحا ،یلحم تموکح و تلود ،یتموکح
  .هریغ و دوخ قوقح اب نادنورهش
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 یبیکرت تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم (ج

 رهش یبسن تیعقوم -
 یبای لماکت رد هک یمهم لماوع زا یکی اما .دناهدش لیدبت ینونک یاهرهش هب و دنا هتفای لماکت نامز رذگ رثا رب اهرهش
 هنیمز ،دشاب رادروخرب یبوخ یبسن تیعقوم زا رهش کی رگا اریز .دشابیم رهش یبسن تیعقوم ،تسا راذگریثأت اهرهش
 تیعقوم نتشاد نیاربانب .تسا رگید قطانم رد اهرهش ریاس زا رتشیب رهش نآ رد تامدخ هب یسرتسد و هعسوت و تفرشیپ
 ار یمهم رایسب شقن رهش کی یبایتردق رد هک دشابیم یبیکرت تیهام اب تردق عبانم هلمج زا رهش کی یارب یبسن
 هب یسرتسد ،دازآ یاهبآ هب یسرتسد ،رتگرزب یاهرهش هب یسرتسد» رهش کی رد یبسن تیعقوم زا روظنم .دراد
 و یریگلکش رد یمهم رایسب شقن لماوع نیا زا مادک ره هک «هریغ و یتعنص یاه عمتجم و یداصتقا یاهرازاب
 اب ات دننکیم شالت هراومه اهرهش ،ورنیا زا .تسا توافتم ناشیراذگریثأت و شزرا نازیم اما دنراد رهش یبایتردق
 دنتسه نآ لابند هب اهرهش زا یضعب و دننک مهارف ار دوخ یبایتردق هنیمز هراومه دوخ یارب بولطم تیعقوم نتخاس
 کی اب هک نیا ای و دنهد ءاقترا ار دوخ یبسن تیعقوم ات دنوش لقتسم و هدش ادج رهش کی زا یسایس تامیسقت رد ات

 یلماوع نیرت مهم زا یکی تفگ ناوتیم ،انبم نیا رب .دننک هدافتسا رهش نآ رد دوجوم عبانم زا و هدش مادقا رتگرزب رهش
 یم هریغ و تورث زکارم ،تردق زکارم ،دازآ یاهبآ هب تبسن رهش تیعقوم ،دراد رثا رهش یبای تردق و لماکت رد هک
  .دشاب

 ینوناک و یزکرم تیعقوم -
 یلمارف حطس رگید و یلم حطس کی .دومن یسررب ار نآ حطس ود رد ناوتیم اهرهش ینوناک و یزکرم تیعقوم هرابرد
 زا یرهش رگا یلم حوطس رد .اهرهش ریاس لباقم رد یزکرم و ینوناک تیعقوم کی ناونع هب اهرهش ینیرفآ شقن و
 نآ ریزارس تامدخ و تاناکما ،اهلیسناتپ و اهتیفرظ رتشیب هوقلاب روط هب دشاب رادروخرب ینوناک و یزکرم تیعقوم
 نوناک کی ناونع هب دراد رایتخا رد هک یتردق اب هک یروط هب دوش یم رادروخرب یناوارف تردق زا رهش نآ و هدش رهش
 فرط زا نینچمه .دنکیم هناور دوخ تمس هب و هدرک یروآعمج روشک کی طاقن رساترس زا ار هیامرس و عبانم مامت
 و راشرس عبانم و هیامرس و تارادا ،مهم یاهنامزاس یمامت ینوناک و یزکرم تیعقوم نتشاد لیلد هب اهرهش نیا رگید
 رد یرهش بتارم هلسلس حوطس رد اریز درادن ار اهرهش نیا اب تباقر ناوت یرهش چیه و دناهداد یاج دوخ رد ار ینغ
 رد یرهش هیامرس هکبش هدنهد دنویپ لماع یلم حوطس رد اهرهش نیا شقن نیرتیلصا هک دراد رارق هطقن نیرتالاب

 دوجو هب ار نآ هنیمز لماع نیا هک تسا هدش اهرهش نیا یبای تردق هب رجنم رما نیمه .دشابیم اهرهش نیب یلم حوطس
 تیعقوم و دنزادرپب مه یلمارف حوطس رد ینیرفآ شقن هب یلم حوطس رد ینیرفآ شقن اب دنناوتب اهرهش نیا ات هدروآ
 دنویپ هک اهرهش زا یخرب ،یلم عماوج رد اهرهش یخیرات تیمها دوجو اب .دننک ظفح حوطس مامت رد ار دوخ ینوناک
 یخیرات شقن زا رتارف اهنآ ،نساس رظن زا .دناهتفای تسد یناهج حطس رد تیزکرم هب ،دنراد ندش یناهج اب یرتشیب
 طاقن ناونع هب ،لوا .دنا هتفای تیزکرم زین دیدج شور راهچ هب نونکا ،یللملانیب یرادکناب و تراجت زکارم ناونع هب
 تامدخ و یلام یاهتکرش رارقتسا یاهناکم ناونع هب ،مود ؛یناهج داصتقا نامزاس رد زکرمتم رایسب یهدنامرف
 یروآون دیلوت یاهناکم ناونع هب ،موس ؛هدننک تیاده یتعنص شخب ناونع هب یاهناخراک عیانص نیزگیاج و یصصخت
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 ،ناراکمه و دمحاروپ) دنشابیم اهیروآون و تادیلوت هضرع یارب ییاهرازاب ناونع هب مراهچ و دیدج عیانص هنیمز رد اه
 هب تبسن یرتمک تردق زا دنتسه یزکرم و ینوناک تیعقوم یاراد یلم حوطس رد هک ییاهرهش نیاربانب .(34:1390

 زا .دنشابیم رادروخرب دنتسه یزکرم و ینوناک تیعقوم یاراد یلمارف حطس رد مه و یلم حطس رد مه هک ییاهرهش
 .دوریم رامش هب تردق ییایفارغج عبانم زا یکی یزکرم و ینوناک تیعقوم ورنیا

 یماظن تیعقوم -
 نیرت بولطم و نیرتهب باختنا ،یبایناکم ،دشاب یم تسرد یبایناکم دنمزاین یماظن هلمح و عافد یارب مادقا هنوگ ره
 هب ار اه تیلاعف و تازیهجت و لیاسو ،یناسنا یورین ندرک یفخم و ناهنپ هک یروط هب تسا رارقتسا لحم و هطقن
 یتامادقا نیرتمهم زا یکی یماظن زکارم یلوصا و تسرد یبایناکم .(75 :1386 ،اینیدحوم) دزاس ریذپناکما هجو نیرتهب
 و دوب دهاوخ زکارم نیا هب طوبرم یاهدماشیپ و اهتیلاعف اب طبترم یدعب یاهنیزه هجوت لباق شهاک بجوم هک تسا
 یبیرخت تارثا و نانمشد تالمح لامتحا و شیازفا ار اهنآ یتینما بیرض ،زکارم نیا لماع ریغ دنفادپ تیلباق شیازف اب

 دناوتیم رهش کی رد بوخ یماظن تیعقوم نتشاد ورنیا زا .(2 :1388 ،یریصن) داد دهاوخ شهاک ار یلامتحا تالمح
 و موادم تروص هب ار رهش هعسوت و تفرشیپ یوس هب تکرح و هدروآ مهارف ار رهش هاگیاج شیازفا و هجوت هنیمز
 هعسوت هب رجنم تینما و هداد رهش نآ هب ار تینما رهش کی رد بوخ یماظن تیعقوم نتشاد نیاربانب .دروآ مهارف رادیاپ
 رد یدنفآ ره زا ناکما دح ات دشابیم بوخ یماظن تیعقوم یاراد نوچ اهرهش نیا و دوشیم رهش کی تفرشیپ و
 یلمارف و یلم حوطس رد یرگیزاب رد ار اهرهش نیا ینیرفآ شقن و یبای تردق هنیمز تینما نیمه دوخ هک دنتسه ناما
 .دروآیم مهارف ار
 یسایس تیزکرم -
 یاهدرکراک اهرهش تردق و یرگیزاب حوطس بتارم هلسلس رد اهرهش هاگیاج نتفای تیمها لیلد هب رضاح نرق رد
 ییایفارغج عبانم زا یکی هک دشابیم نآ هلمج زا رهش کی رد یسایس تیزکرم نتشاد هک دناهتفرگ دوخ هب یعونتم
 تیزکرم یاراد ًاامومع هک ییاهرهش تفگ ناوتیم یلک روط هب ور نیا زا .دیآیم باسح هب یبیکرت تیهام اب تردق

 رقتسم اج نآ رد یتموکح و یلحم یاهنامزاس یمامت هک دنیآیم باسح هب یتختیاپ یاهرهش وزج دنتسه یسایس
 کی رد یسایس تیزکرم نتشاد نیاربانب .دنکیم ادیپ یرست طاقن ریاس هب اج نآ زا یشم طخ و تسایس دنیآرف و تسا

 و تردق یرهش چیه هک اریز دیامنیم زیامتم اهرهش ریاس زا یرهش یاهتباقر رد ار رهش نآ هک تسا یلیسناتپ رهش
 حطس ود رد یسایس تیزکرم نتشاد رایتخا رد اب اهرهش ور نیا زا .درادن (دراوم رتشیب رد) ار رهش نآ اب تباقر ناوت
 نیب یاه تسایس رییغت رد یعس یناهج رهش کی ناونع هب دوخ دورو اب و دنزادرپیم شقن یافیا هب یلمارف و یلم
 .دنشابیم یوق رایسب یسایس راتخاس یاراد ًاامومع یناهج یاهرهش صوصخ هب اهرهش .دنراد اهرهش یللملا
 تسایس یشم طخ و رظن لدابت ،یسایس تیلوغشم یسررب هب یناهج یاهرهش یسایس تیزکرم یاههصخشم زا نیاربانب
 ،یناهج رهش .دزادرپ یم اهرهش رگید اب هسیاقم رد ار یسایس تاطابترا و یللملا نیب یاهسنارفنک یرازگرب ،یراذگ
 یاهرهش ورنیا زا .(37:1390 ،ناراکمه و دمحاروپ) تسا یللملا نیب و یلم حطس رد تردق یاهداهن رارقتسا زکرم

 یم تکراشم اه نآ رد و هدوب راذگ رثا یناهج یاهتیلاعف و اهدادخر رد یسایس تیزکرم نتشاد رایتخا رد اب یناهج
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 یاه تختیاپ یلهد ،یتیسوکیزکم ،وکسم ،مر ،نیلرب ،کرویوین ،ویکوت ،ندنل ،نتگتشاو یاهرهش هنومن روط هب ،دنیامن
 زکارم ،یناهج کناب لاثم روط هب) یللملا نیب یاه نامزاس زکارم .دنشاب یم ناهج رد راذگریثأت للم و اه هیداحتا یلصا
 هب لیدبت یللملا نیب حوطس رد ار اهرهش نیا هک (752:1391 ،ناردنکسا و یناقرز) دنشاب یم اهرهش نیا رد (وتان
 رد اهرهش ریاس زا ار تقبس یوگ هصرع نیا رد دنناوتب رهش کی نازیم ره هب ،نیاربانب .تسا هدومن یسایس تیزکرم
 یرگیزاب و ینیرفآشقن و دش دهاوخ رادروخرب یرتشیب تردق زا ًااتدعاق دیابر هب یناهج یتح و یاهقطنم ،یلم حطس
 تیزکرم هب یبایتسد و ندوب اراد ،انبم نیا رب .دهد شیازفا فلتخم حوطس رد دناوتیم یهجوت لباق دح ات ار دوخ
 بوسحم تردق ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی یناهج یتح و یاهقطنم و یلم ،یلحم فلتخم حوطس رد یسایس
  .دوشیم

 یداصتقا تیزکرم -
 نارگیزاب هب رهش لیدبترد مهم لماوع زا یکی هب یداصتقا لئاسم نتفای تیمها لیلد هب رضاح نرق رد یداصتقا تیزکرم
 ،دنتسه یداصتقا تیزکرم یاراد ًاامومع هک ییاهرهش تفگ ناوتیم یلک روط هب ور نیا زا .دشابیم یللملا نیب هصرع
 تردق یاراد هک دنراد رارق یرهش بتارم هلسلس الاب حوطس رد و دنشاب یم یناهج داصتقا اب یراجت یاهرهش وزج
 نیاربانب .دنیآیم باسح هب یلمارف یتح و یلم حوطس رد داصتقا هدنهد دنویپ تیزکرم اریز .دنشاب یم یفعاضم رایسب
 اهرهش ریاس زا یرهش یاهتباقر رد ار رهش نآ هک تسا یلیسناتپ رهش کی رد یداصتقا تیزکرم و تیعقوم نتشاد
 شقن یافیا هب یلمارف و یلم حطس ود رد یداصتقا تیزکرم نتشاد رایتخا رد اب اهرهش ورنیا زا .دیامنیم زیامتم
 و تامدخ رودص ،یللملانیب یاهدادخر یزاسرتسب ،رگشدرگ بذج ،یجراخ یراذگهیامرس دورو اب و دنزادرپیم
 ناونع هب نآ ءاقترا رد یعس و هدومن ظفح ار دوخ تیزکرم نیا یرهش دنرب هب رهش یاهتیلباق ندرک لیدبت ،شناد
 نوگانوگ یللملا نیب یاهدحاو ندوب اراد لیلد هب اهرهش ،رگید ینایب رد .دنراد ار یللملا نیب حطس رد رگیزاب کی
 داصتقا ،اهرهش رب ندشیناهج تاریثأت ندوب یبیکرت دوجو اب ور نیا زا .دناهتشاد رارق یناهج داصتقا زکرم رد هشیمه
 هک یاهنوگ هب تسا هدومن یداصتقا تیزکرم هب لیدبت ار اهرهش و تسا هتشاد اهرهش رب ار تاریثأت نیرتشیب ،یناهج
 تسا ییاهرهش هعومجم هدنریگربرد ،یناهج یرهش هکبش ،نیاربانب .تسا هدومن اهرهش زا یاهکبش هب لیدبت ار اهرهش
 هتفرشیپ تامدخ هدننک دیلوت یخرب ،یرهش هکبش نیا رد .دنلوغشم یناهج داصتقا یاهتیلاعف زا تیامح هب ًااتدمع هک
 ای یناهج داصتقا هب یلم داصتقا هدنهد دنویپ لصفم زین یضعب .دنهدیم لیکشت ار فرصم یاهرازاب یخرب و دنتسه
 یاهشقن رب هوالع .دنتسه هیامرس و ماهس تالدابم و یلام زکارم و یلمارف یاهتکرش یزکرم تارادا رارقتسا لحم
 یناهج یرهش هکبش هعسوت هب زین یناهج سایقم رد یسایس و یگنهرف یاههنیمز رد ییاهشقن ،یناهج داصتقا اب طبترم
 دوشیم ددعتم یاهرهش رد یناهج یاهشقن یگدنکارپ هب رجنم عونتم یاهشقن نیا ،نساس رظن ساسا رب .دننکیم کمک
 تکرش ور نیا زا .دنکیم مهارف ار اهنآ نیب یگتسباو و یراکمه رب ینتیم تانایرج زا یاهکبش یریگ لکش هنیمز هک
 رب ار تاعالطا و راک یورین ،هیامرس تانایرج و دناهدنکارپ ناهج رسارس رد ار دوخ یداصتقا تیلاعف هک یلمارف یاه
 و دمحاروپ) دنوشیم بوسحم یناهج سایقم رد یرهش نیب تانایرج هدننک دیدشت لماوع نیرتمهم ،دنزیگنایم
 تیزکرم هب یهدلکش تهج یزاسرتسب و داصتقا هصرع رد دنناوتب رهش کی نازیم ره هب ،نیاربانب .(35:1390 ،ناراکمه
 تردق زا ًااتدعاق دیابر هب اهرهش رگید زا یناهج یتح و یاهقطنم ،یلم حطس رد اهرهش ریاس زا ار تقبس یوگ یداصتقا
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 شیازفا فلتخم حوطس رد دناوتیم یهجوت لباق دح ات ار دوخ یرگیزاب و ینیرفآ شقن و دش دهاوخ رادروخرب یرتشیب
 دوشیم بوسحم تردق ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی یداصتقا تیزکرم هب یبایتسد و ندوب اراد ،انبم نیا رب .دهد
  .دروآیم مهارف ار اهرهش هعسوت و دشر نینچمه و ییامنتردق زاسهنیمز هک
 یطابترا تیزکرم -
 یلصا طوطخ زا یکی یرهش هعسوت یاه حرط رد و دننکیم افیا ار نآ یتایح یاهنایرش شقن اهرهش یطابترا هکبش
 رگیدکی زا کفنم ار اهنآ ناوتیمن هک تسا یوحن هب اهرهش رد یطابترا تیزکرم تیمها .دوریم رامش هب هدننک نییعت و
 یگتسب ... و یعامتجا ،یرادا ،یگنهرف ،یناگرزاب یاهتیلاعف زا معا رهش کی نانکاس یاهتیلاعف هیلک اریز ،تسناد
 دنراد دوجو اهرهش زا یخرب ورنیا زا .(93:1392 ،یقیقح یدوجس و ییازریم قیدص) دراد رهش یطابترا هکبش هب لماک
 تیزکرم نیا .تشذگ اهنآ زا دیاب رهش کی هب تعجارم تهج هک یاهنوگ هب دنشابیم یرهش یاههکبش هدنهد دنویپ هک
 اب هزورما اما .دروآیم مهارف ار نآ تفرشیپ و هعسوت هنیمز هک دیامنیم اطعا ار یتردق نانچ اهرهش نیا هب یطابترا
 یطابترا تیزکرم ،یطابترا یاه هار و لقن و لمح هنیمز رد هلمج زا کیژولونکت و یعامتجا -یداصتقا هدرتسگ تالوحت
 ،دیاقع ،الاک ،تیعمج نایرج لکش هب ار دوخ اهرهش رد طباور نیا .دشابیم حرطم تردق عبانم زا یکی ناونع هب

 یطابترا تیزکرم یاراد رهش کی نازیم ره هب ،تفگ ناوتیم عومجم رد .دهدیم ناشن یروآون و تاعالطا ،هیامرس
 حوطس رد یهجوت لباق دح ات ار دوخ ینیرفآ شقن و یرگیزاب هک دوب دهاوخ رداق دشاب فلتخم حوطس رد یوق
  .دهد شیازفا فلتخم
 یتعنص و یدیلوت تیزکرم -
 یمهم یاه ناکم اهرهش اهنامز نآ زا دندومیپیم ار دوخ یلماکت ریس و دنتفرگ لکش اهرهش هک رود یاههتشذگ زا
 اهرهش ،نیاربانب .دنا هدوب یدیلوت دوخ یتاذ تیهام رد اهرهش سپ .(88 :1386 ،تروشهنر) دنتسه اهالاک دیلوت یارب
 خر ینیشنرهش دنور رد هک یتارییغت و تسا هعماج یسایس و یداصتقا ،یعامتجا طباور یکیزیف یاهبلاق زا یکی
 یکی ور نیا زا .دریذپیم تروص هعماج یسایس و یداصتقا ،یعامتجا یگدنز رد هک یتارییغت زا تسا یعبات ،دهدیم
 رییغت رب هوالع هک یلوحت .تسا یتعنص بالقنا عوقو ،هتشذگ راصعا لوط رد یرهش یگدنز تالوحت نیرتراذگریثأت زا

 عیسو و قیمع رایسب نآ ریثأت هک دومن دراو یناسنا عماوج رد ار یگنهرف دوخ هارمه هب ،یگدنز یدبلاک و یتسیز طیارش
 تبسن و اهرهش هزادنا رد یقیمع تارییغت هب رجنم یتعنص بالقنا زا یشان اههناخراک شرتسگ و دشر .تسا هدوب

 هخرچ نیا رضاح رصع رد اما .(166:1387 ،یسابع و ییاضر) دش ینیشنرهش دشر گنهآ و نآ رد نکاس تیعمج
 و هداد تهج رییغت ،هدرک ادیپ یرست طاقن ریاس هب اجنآ زا و هدوب ییاپورا یاهرهش رد نآ تیزکرم هک تعنص دیلوت
 تفرشیپ اما .تسا هدش ...و لیزرب ،ناریا ،نیچ ،دنه ریظن هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت همین یاهرهش ریاس هناور
 دوجوم اهرهش نآ رد تعنص مه زونه اما .تسا هدوب اهرهش ندش یدیلوت و یتعنص نآ هجیتن ییاپورا یاهرهش هزورما
 رب یعس و دناسریمن تسیز طیحم هب یبیسآ و دراد یمرب ماگ رهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد هک یتعنص یلو دشابیم
 نیاربانب .دننکن نارحب و شلاچ راچد ار رهش یتعنص و یدیلوت یاهراک رد بسانم یاهتخوس زا هدافتسا اب ات دنراد نآ



 303 ... یاههفلوم تخانش و نییبت

 یاهتباقر رد رهش نآ یبای تردق هب رجنم رهش کی رد یدیلوت یاهتیلاعف و هتفرشیپ تعنص دوجو هک تفگ ناوتیم
  .دوشیم اهرهش ریاس ربارب رد یداصتقا و یدیلوت
 (یبیکرت) تردق ییایفارغج عبانم ریاس -

 تیعقوم ،کیژتارتسا تیعقوم :درب مان اهرهش رد تردق یایفارغج عبنم ناونع هب لیذ دراوم زا ناوتب یلک تروص هب دیاش
  .هریغ و یطابترا یاههار ،اهتخاس ریز ،یزرم تیعقوم ،کیتیلپوئژ
 یعونصم تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم (د

 هشیدنا و رکفت تیزکرم -
 و نادنمشیدنا یاههشیدنا و تارکفت هدنیامنزاب و هتخاس یعون هب نآ تارییغت و اهرهش هژیو هب ییایفارغج یاهاضف
 یم هئارا و هدش هتفرگ رظن رد ناکم و نامز زا غراف عقاوم رتشیب رد هچ رگا اههشیدنا و تارکفت نیا .تسا هفسالف
 نیرتشیب ،انبم نیا رب .دناهدش ریگارف و هتفرگ لکش نآ رتسب رب اهنآ هک تسا ییاهاضف رد اهنآ یلصا دروخزاب اما دندرگ
 ریاس دشر و شرورپ تهج یاهراوهاگ رگید یوس زا و دنراذگیم دننکیم روهظ نآ رد هک ییاضف رب زین ار رثأت و ریثأت
 رب میقتسم یراذگرثا هنیمز رد هشیدنا و رکفت هاگیاج و تیمها نیا رب ینتبم .دنوش یم اهرهش و ییایفارغج یاهاضف
 ،اهرهش و اهاضف ریاس رد تکرح و رییغت ساسا و هیاپ ناونعب اضف نآ یبای تیمها رگید یوس زا و یریگ لکش یاضف
 ناوت یم دریگب هدهع رب ار هشیدنا و رکفت تیزکرم و تینوناک دناوتب هک یرهش ینیرفآ شقن و یبای تردق یارب هنیمز
 ریاس هب تبسن یرهش رد (هریغ و یداصتقا ،کیژولوئدیا ،یسایس) هشیدنا و رکفت تیزکرم نیا نازیم ره هب .دش لئاق

 هاگیاج نیا رب ینتبم و دوب دهاوخ رتالاب اهرهش ریاس هب تبسن زین نآ هاگیاج و تیمها ًااتدعاق دشاب رتشیب اهرهش
  .دوب دهاوخ رتشیب فلتخم حوطس رد زین نآ رد رضاح نارگیزاب ریاس و رهش ینیرفآ شقن و یرگیزاب

 تراهم و شناد تیزکرم -
 ،هک تشاد هجوت دیاب .دنوشیم بوسحم تردق عبانم زا یکی ناونع هب تراهم و شناد هک تسین هدیشوپ یسک رب
 رارق ناهج یاهرهش نالک رد هک ایند یاههاگشناد نیرتگرزب رد تراهم و شناد دیلوت و یملع یاهتیلاعف نیرتشیب
 هک ،تسا یرشب هعماج هب یناهج یاهرهش نیا هدنزرا تامدخ نیرت مهم زا یکی تیلاعف نیا و دریگ یم ماجنا دنراد
 ،ینامحر) تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رایسب نیمز یور یاهناسنا تالکشم لح یارب فلتخم یاه هنیمز رد

 نآ هک تسا هتفهن نآ هریغ و اههاگشهوژپ ،اه هاگشناد رد یرهش ره رد تراهم و شناد تیزکرم نیاربانب .(250:1391
 و هعسوت هنیمز دناوتیم (یدربراک و نیداینب) یاهعسوت یاه حرط نداد ماجنا و تراهم و شناد دیلوت اب هاگشناد
 نیا هب رولیت ساسا نیا رب .درادیم رب ماگ رهش یبای تردق یاتسار رد هعسوت نیا هک دروآ مهارف ار رهش تفرشیپ
 رد یتاعالطا داصتقا دیلوت هاگیاپ ناونع هب هک درک فیرعت یناهج ناوتیم ار یرهش هزورما هک دنک یم هراشا هلئسم
 رب هکلب ،هنارس دمآرد ای تیعمج یانبم رب هن بوچراچ نیا رد اهرهش ناهج .دریگب دوخ هب ار یشقن اه نایرج یاضف
 رد نونکا مه هک تاعالطا رصع رد هک تسا دقتعم وا .دراد رارق اهنایرج یاضف یاهکبش راتخاس رد نآ هاگیاج ساسا
 یاج اهرهش ناهج رد زین نآ هک تسا تردق هدنهد ناشن ینامز ره زا شیب ،«تراهم و شناد» ،میرب یم رس هب نآ
 و یکناب یاه تیلاعف ،تاغیلبت ،یرادباسح ،نوچمه هتفرشیپ یدیلوت تامدخ رد هژیو هب شناد زکرمت .تسا هتفرگ
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 یناقرز) دنک هولج ییاناوت رایسب درکلمع رد یناهج داصتقا ات تسا هدش ببس یتیریدم یاه هرواشم ،قوقح ،همیب ،یلام
 زاتشیپ و رترب هریغ و یشهوژپ زکارم ،اههاگشناد یاراد رهش کی نازیم ره هب نیاربانب .(754-755 -1391 ،ناردنکسا و
 و اههاگشناد دوب اراد ،انبم نیا رب .دوب دهاوخ رادوخرب اهرهش ریاس هب تبسن یرتشیب تردق و تیمها زا ًااتدعاق دشاب
 .دوشیم بوسحم تردق ییایفارغج عبانم زا یکی ناهج رد ربتعم و رترب یشهوژپ و یملع زکارم
 یتاعالطا تیزکرم -
 یسایس یگدنز و داصتقا ناهج رد یاهتسجرب تیمها تاعالطا ،تاعالطا رصع دورو یط رد هتفرگ تروص تالوحت اب
 هب ،یللملانیب یاهریجنز دیلوت اب مأوت یتلودارف و دایز یاهراکمه ،دیلوت میهافم رد نونکا .تسا هدرک ادیپ یعامتجا و
 ،درک هدهاشم ناوتیم ار تاعالطا لحارم دوبهب عقاو رد دنراد زاین دیلوت لحارم دوبهب و اقب تهج ،تاعالطا زا یهوبنا
 ناوتیم ،هک یوحن هب .دشابیم ... و یسایس ،یداصتقا ندرک یللملا نیب رثا مه و لیلد مه هک یاهراوهام تاطابترا ریظن

 هلسلس ود دروم نیا رد .درک مسجت ریبدت و لاقتنا ،تاعالطا یروآ عمج طاقن ار ایند یاهرهش هاگن کی رد لقادح
 ناگدنیامن یسرک اهنت هن اهتختیاپ (سلجم) ناملراپ -یسایس بتارم هلسلس (فلا :داد صیخشت ناوتیم ار بتارم
 دوخ هدوهیب یاهفرح و تاعیاش و اهیگدیچیپ اب بختنم ناگدنیامن اهنت هن و دنشابیم زین اهتموکح زغم هکلب تسا
 اج نآ رد تاعالطا نارگ لیلحت و ،یتاعالطا اهکناب ،ناشیاههدنورپ اب زین یتلود تاسسوم هکلب دنتسه اج نآ رد
 و تاطابترا ،یلم حطس رد سیلپ یزکرم یاههرادا ات هتفرگ هدکهد کی رد کچوک سیلپ هرادا کی زا .دنراد روضح
 ینوگانوگ یاهشور رد بتارم هلسلس نیا فلتخم حوطس .دننکیم یریگیپ ،تسا تلود یاقب بجوم هک ار یتاعالطا
 رتالاب بتارم هلسلس رد هک یلاح رد ،دننکیم لاسرا ار تاعالطا حوطس نیرت نیئاپ اهنآ هک بیترت نیدب دتفایم قافتا
 هدافتسا اهیژتارتسا و اهییوگ خساپ ،اهشور نداد لکش یارب اهنآ زا هکلب دننکیم تفایرد ار تاعالطا اهنت هن
 یاهییاناوت و اههبذاج زا یتمسق لماع نیا و دنتسه ینغ یسایس تاعالطا رظن زا اهتختیاپ لاثم ناونع هب .دیامنیم
 هصرع نیا رد دنناوتب رهش کی نازیم ره هب ،تفگ ناوتیم عومجم رد .(97-98 :1386 ،تروشهنر) دنشابیم اهرهش نآ
 دهاوخ رادروخرب یرتشیب تردق زا ًااتدعاق دیابُشرب یناهج یتح و یاهقطنم ،یلم حطس رد اهرهش ریاس زا ار تقبس یوگ
  .دهد شیازفا فلتخم حوطس رد دناوتیم یهجوت لباق دح ات ار دوخ یرگیزاب و ینیرفآ شقن و دش

  یروانف و کیژولونکت تیزکرم -
 رارق نامز زا یرصع رد اریز .دنمانیم یژولونکت رصع رگید هورگ و تاعالطا رصع یهورگ ار اهرهش رد دیدج رصع
 یدح هب رصع نیا رد تارییغت تعرس .تسا ندش ون و ینوگرگد و رییغت لاح رد زیچ همه تعاس ره رد هک میراد
 زکرم ناونع هب اهرهش ور نیا زا .داد رارق باق کی رد یرهش یگدنز رد ار دوخ زورید و زورما ناوتیمن یتح هک تسا

 و تشاد دنهاوخ رارق تالوحت نیا زکرم رد ،رصع نیا رد یگنهرف و یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا تالماعت هاگتساخ و
 ینعی تالماعت هاگتساخ نیا رد دریگیم راک هب و دزاسیم دوخ شیاسآ هار رد زیچ همه هک یدوجوم ناونع هب ناسنا

 نیا ببسم هک یژولونکت و دش دهاوخ ور هبور یناوارف یاهشلاچ اب اهینوگرگد و تارییغت رصع رتسب رد و ،اهرهش
 .ددنب راک هب ینیشنرهش و یدرف یگدنز رد اهناسنا شیاسآ و هافر تهج رد ار زیچ همه ات تسا هدمآ ،تسا تارییغت
 رد ،نآ عبت هب و یرشب عماوج رد ار یقیمع تاریثات ،ریذپانییادج ناکرا زا یکی ناونع هب یژولونکت ،نیاربانب
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 یتارییغت زین اه ناسنا یکاردا راتخاس رد تالوحت نیا لابند هب و هدرک داجیا اهرهش یعامتجا -یدبلاک یاضفراتخاس
 یلام عبانم هک دنوشیم تفای ناهج رد یکدنا یاهرهش ،ور نیا زا .(1 :1393 ،یسدقم و یدمحم) تسا هتفرگ تروص
 یبایتسد اب ناهج رد یفلتخم یاهرهش هلاس ره اما .دننک تیاده یرهش نیون یاهیروانف تمس هب ار دوخ یژرنا و
 تخاس ،لقن و لمح متسیس ،اهتخاسریز هب فلتخم یاهیروانف ندرک هفاضا لاح رد نیون یروانف و یژولونکت هب
 یاههشیر یناهج یاهرهش ات تسا هدش ببس همه زا شیب هچ نآ نیاربانب .دنتسه دوخ یمومع تامدخ و زاس و
 یروانف و کینورتکلا شناد یاههنیمز رد هک تسا ییاهتفرشیپ ،دننارتسگب ناهج رسارس رد ار ناشذوفن و تردق
 دوجو هب ناوتیم ورنیا زا .(783:1391 ،ناردنکسا و یناقرز) تسا هداد یور نآ اب طیترم مولع رگید و یتارباخم
 یبایتسد و ندوب اراد ،انبم نیا رب .دومن دیکأت نآ تفرشیپ و یبایتردق تهج رهش کی رد یروانف و یژولونکت تیزکرم
  .دوشیم بوسحم تردق ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی یروانف و یزولونکت تیزکرم هب

 یللملا نیب یاهداهن و اهنامزاس زکرم -
 .دناهدرک هبرجت ندش یناهج هجیتن رد ار یفرگش یداصتقا و یعامتجا تالوحت ،ریخا ههد نیدنچ لوط رد اهرهش
 سایقم رد هتشذگ یاهشقن یهاگ و هدرک روهظ یدیدج یاهشقن اهرهش یخرب رد ،ندشیناهج دنیارف رد نیاربانب

 رد یرایسب یللملانیب یاهداهن و اهنامزاس ورنیا زا .(34-40 :1390 ،ناراکمه و دمحاروپ) تسا هتفای ءاقترا یناهج
 وضع یاهروشک یهمه قفاوت دروم اهرهش زا یخرب رد نآ یریگ لکش رقم یاهحیال ساسا رب هک دنراد دوجو ناهج
 رد 1فسینوی نامزاس ،للم نامزاس» هب ناوتیم دراد دوجو اهرهش رد هک ییاهنامزاس هلمج زا .تسا هتفرگ رارق
 نیا اب درک هراشا «شیرتا رد ودینوی نامزاس ،ندنل رد یللملا نیب وفع نامزاس ،ونژ رد راک یللملا نیب نامزاس ،کرویوین
 ار رهش نآ هاگیاج و تیمها رهش نآ رد اهنامزاس نآ دوجو ،دشاب یللملا نیب یاهنامزاس رقم یرهش رگا فاصوا
  .دربیم الاب اهرهش ریاس هب تبسن

  یللملا نیب ... و اهکناب ،اهتکرش زکرم -
 یناهج سایقم رد هتشذگ یاهشقن یهاگ و هدرک روهظ یدیدج یاهشقن اهرهش یخرب رد ،ندشیناهج دنیارف رد
 رد .تساهرهش زا یناهج داصتقا یاهدنیارف تاراظتنا هجیتن ،اهرهش شقن تالوحت زا یمهم شخب .تسا هتفای ءاقترا
 تاعالطا ،اهتخاسریز هک دنتسه یاهرگ طاقن دنمزاین ترجاهم و تراجت ،هیامرس ،دیلوت یناهج هکبش ندشیناهج هرود
 لماوع هجوت بجوم اهرهش رد دوجوم یاهتیفرظ ،ورنیا زا .دنروآ مهارف اههکبش نیا تیلاعف یارب یلام عبانم و
 تانایرج یاهلصفم ،یناهج یرادهیامرس هتفاینامزاس یاههرگ ناونع هب رصاعم یاهرهش و دش اهرهش هب ندشیناهج
 نیاربانب .دننکیم لمع یناهج هیامرس تشابنا یاضف رد یاههیاپ طاقن و یناهج و یناهج و یلم ،یاهقطنم حطس رد الاک
 رد تیزکرم هب ،دنراد ندشیناهج اب یرتشیب دنویپ هک اهرهش زا یخرب ،یلم عماوج رد اهرهش یخیرات تیمها دوجو اب

 ،یللملانیب یرادکناب و تراجت زکارم ناونع هب یخیرات شقن زا رتارف اهنآ ،نساس رظن زا .دناهتفای تسد یناهج حطس
 داصتقا نامزاس رد زکرمتم رایسب یهدنامرف طاقن ناونع هب ،لوا .دنا هتفای تیزکرم زین دیدج شور راهچ هب نونکا

 هب یاهناخراک عیانص نیزگیاج و یصصخت تامدخ و یلام یاه تکرش رارقتسا یاه ناکم ناونع هب ،مود ؛یناهج
                                                                                                                                                               
1 Unicef 
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 ناونع هب مراهچ و دیدج عیانص هنیمز رد اهیروآون دیلوت یاهناکم ناونع هب ،موس ؛هدننک تیاده یتعنص شخب ناونع
 هب یگتسب و تسین ناسکی اج همه رد اهرهش شقن رییغت بیترت نیا هب .اهیروآون و تادیلوت هضرع یارب ییاهرازاب
 .(34:1390 ،ناراکمه و دمحاروپ) دراد ناهج یطابترا و یتاعالطا نانایرج هکبش و رد اهرهش و اهروشک ماغدا نازیم
 تانایرج و دناهدنکارپ ناهج رسارس رد ار دوخ یداصتقا تیلاعف هک دنتسه یلمارف یاهتکرش رقم اهرهش نیاربانب

 بوسحم یناهج سایقم رد یرهش نیب تانایرج دیدشت لماوع نیرتمهم ،دزیگنایم رب ار تاعالطا و راک یورین ،هیامرس
 نایرج هکبش هک اهرهش رد یللملا نیب یاهکناب و اهتکرش دوجو ،تفگ ناوتیم نیاربانب .(35 ،نامه) دنوشیم
 هب یبایتسد و ندوب اراد ،انبم نیا رب .دنیآیم باسح هب اهرهش نتفای تردق لماوع هلمج زا دنراد هدهع رب ار یداصتقا
 دوشیم بوسحم تردق ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی اهرهش رد یللملانیب یاهکناب و اهتکرش زکرم تیزکرم
 .دوش یم اهرهش ریاس اب اهرهش نآ تباقر یرترب هب رجنم هک
 یاهناسر تیزکرم -
  و (هلجم ، باتک ،    همانزور) یپاچ یاه  هناـــسر هب لوم  عم روط هب و دنا     مایپ راـــشتنا یارب هناروانف ییاهرازبا اه هناـــسر
       تسا مایپ لاقتنا صاخ هویش هناسر نینچمه .دنوش یم میسقت (تنرتنیا ،نویزیولت ،ملیف ، ید یس ،ویدار) یکینورتکلا
 و یداــصتقا ،یعامتجا تالوحت رد یمهم شقن اه  هناــسر نیا هزورما .تــساهزمر ای اهدامن زا یماظن رب لمتــشم هک
   نیمات رد ییازسب شقن اه   هناسر هزورما .دنتسه مدرم یگدنز رب طلست یپ رد یعون هب و دنراد یگنهرف هژیو   هب یسایس
  یا      هناسر تادیلوت زا ثعبنم زین هعماج یقالخاریغ و زیمآ تنوشخ یاهراتفر زا یرایسب اسب هچ .دنراد هعماج تینما
  شقن ،  یرهش عماوج رد زاسگنهرف و یگنهرف یاهرازبا نیرت راذگرثا زا یکی ناونع هب هزورما اه هناسر ، نیاربانب .دشاب
         شرتسگ یدایز نازیم هب اهرهش رد رضاح رصع رد کیژتارتسا رازبا کی ناونع هب اه هناسر اریز .دننکیم افیا یدیلک
     یهد لکش رد یمهم شقن یزورما یاهرهش رد اه هناسر نیاربانب .دراد هدهع رب ار یمومع راکفا تیاده و هدرک ادیپ
  هب دنشابیم یا     هناسر تیزکرم یاراد ناهج رد هتفای هعسوت یاهرهش نیاربانب .دننک     یم افیا رهش یداصتقا هعسوت و
    عبنم کی ناونع هب هناسر نیمه و دنراذگ یم ریثأت ناهج یمومع راکفا هب یا هناسر یاه همانرب تخاس اب هک یاهنوگ
      یناهج ار دوخ دنناوت یم اه هناسر نتشاد رایتخا رد اب رضاح       رصع رد اهرهش اریز .دشاب یم اهرهش رایتخا رد مهم
  یاراد هک ییاهرهــش نیاربانب .دننک غیلبت ار دوخ رد دوجوم یاهتیفرظ و لــسناتپ یناهج رهــش کی ناونع هب و دننک
  ناونع هب دنناوت یم هناسر نیا زا ، دنشابیم دوجوم یاه    لیسناتپ ریاس و یداصتقا یاهتیفرظ ، یرگشدرگ یاه هبذاج
   ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی یا  هناسر تیزکرم هب یبایتسد و ندوب اراد ، انبم نیا رب دننک هدافتسا نآ زا تردق کی
 .دوشیم بوسحم (یعونصم) تردق
 یشزرو عبانم -
 یریذپ تباقر .تسا زورما یتباقر و ایوپ طیحم رد تیلاعف و تراجت یاه هغدغد نیرت مهم زا یکی یریذپ تباقر ثحب
 یدنمناوت بسک .دریگ یشیپ یو زا و دنک لمع یرگید زا رتهب قیرط نیا زا ات دشوک یم یداهن ره هک تسا یدنیارف
 رد .تسا هدش لیدبت یللملا نیب حطس رد فلتخم یاهرهش یساسا یاه شلاچ زا یکی هب زورما ناهج رد یتباقر یاه
 .تسا حرطم ،یاهفرح شزرو تعنص رادیاپ هعسوت رب رثوم یداصتقا موهفم کی ناونع هب تباقر ریخا یاه لاس
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 داصتقا شناد هصرع هب اپ ،یعامتجا دیدج یاهشزرا ندرک حرطم اب شزرو نیاربانب .(766:1394 ،ناراکمه و ینادحو)
 ندمآ دوجو هب و تاساسحا نتخیگنارب بجوم ،لوحت نیا زا یشان ناهنپ و ادیپ یاهتیباذج .تسا هتشاذگ رنه و
 اب ،لاح نیع رد .(769 ،نامه) تسا هدش یشزرو یاهدادیور هب تبسن عماوج یمامت نیب رد صاخ یاهشیارگ
 رد یزراب هاگیاج و شقن ،ایوپ یتیلاعف ناونع هب شزرو ،ریخا یاهلاس رد یگدنز ندش ینیشام و عماوج تفرشیپ
 ،یشورف طیلب قیرط زا رالد اهدرایلیم دیلوت اب شزرو .تسا هدش لیدبت یعامتجا هدیدپ کی هب و هتشاد مدرم یگدنز
 نایم دنویپ هزورما .تسا هتشگ لیدبت ناهج رد مهم یداصتقا هدیدپ کی هب ،ینویزیولت شخپ قح و یلام تیامح
 دریگ یمربرد ار یعونتم و فلتخم یاه هبنج هک تسا هدرک داجیا ار یدرگناهج زا یدیدج عون شزرو و یدرگناهج
 یرگشدرگ تعنص رد ار دشر نیرتشیب ریخا یاهلاس رد تعنص نیا هک هداد ناشن اهیسررب .(216:1393 ،یناهارف)
 هک یلماوع زا یکی ایند رساترس رد هک دندرک نایب (2007) نوارب و کناف .(14:1394 ناراکمه و دیواج) تسا هتشاد
 قنور رد یشزرو تاقباسم یرازگرب و تسا یشزرو مسیروت ،دوشیم یرگشدرگ رازاب قنور و عیرس دشر بجوم
-تخاسریز هعسوت بجوم ،مهم یشزرو یاهدادیور ینابزیم ،(2007) گربلوس رظن زا .دراد یمهم شقن یرگشدرگ رازاب
 ،ورنیا زا .(216:1393 ،یناهارف) دوشیم رتشیب نارگشدرگ بذج و نابزیم هقطنم تفرشیپ ،دیدج تازیهجت داجیا ،اه
 ،یناهج ماج» فلتخم تاقباسم یرازگرب ای ،دراد رارق ایند رسارس رد نارگشدرگ هجوت دروم رایسب یشزرو یاهدادیور
 دوخ نیا هک دننکیم رفس یرازگرب لحم رهش هب تاقباسم نیا رد تکرش یارب ینادنمقالع ایند رد «یاهراق ،کیپملا
 ناتسلگنا یرگشدرگ نامزاس هک ریخا تاقیقحت رد نیاربانب .دوش یم هدرمش روشک نآ رهش یارب یداصتقا یتیقفوم
 درک لصاح ناتسلگنا روشک یارب ندنل رهش رد دمآرد رالد درایلیم 3،3 یدالیم 2012 کیپملا یرازگرب تسا هداد ماجنا
 نارگشدرگ و هدافتسا یشزرو یاهدادیور ینابزیم زا اهرهش زا یرایسب هزورما ور نیا زا .(14:1394 ناراکمه و دیواج)
 زا ار تقبس یوگ هصرع نیا رد دنناوتب رهش کی نازیم ره هب ،تفگ ناوتیم عومجم رد .دننکیم کیرحت ار یدایز
 شقن و دش دهاوخ رادروخرب یرتشیب تردق زا ًااتدعاق دیابر هب یناهج یتح و یاهقطنم ،یلم حطس رد اهرهش ریاس
  .دهد شیازفا فلتخم حوطس رد دناوتیم یهجوت لباق دح ات ار دوخ یرگیزاب و ینیرفآ

  یلام عبانم -
 دیدج تالماعم ؛دهد یم یور دیلوت تاعادبا نآ رد هک یناکم ؛تسا یداصتقا هدیا زکرم شقن ،رهش کی شقن ،هزورما
 یاهشناوت ققحت یارب یرهش ره نیاربانب .(58 :1393 ،یپتربار) دنک تفرشیپ دناوت یم ،هناقالخ رنه و دوش یم ماجنا
 اهرهش یلام عبانم نیمأت یاه- هار زا یکی ور نیا زا .تسا یرهش صاخ یاه تخاسریز نیمأت دنمزاین ،دوخ یداصتقا
 اهتایلام عون نیا اهرهش دمآراک یلام نیمأت یارب .دشابیم نادنورهش طسوت هدش تخادرپ یاهتایلام ینونک هرود رد
 هتشاد هارمه هب ار رهش نانکاس هافر و رهش یاه تکرش دوس یزاس هنیشیب هک دنوش باختنا و بیکرت یاهنوگ هب دیاب
 لباقم رد ینییاپ رایسب تردق زا ًااتدمع دشاب هتشادن رایتخا رد یلام عبانم یرهش رگا نیاربانب .(61-62 ،نامه) دنشاب

 رد یلام عبانم دوجو و دشابیم اهرهش زا یرایسب هغدغد رادیاپ یلام عبانم هب یبایتسد ،ورنیا زا .دشابیم اهرهش ریاس
 باسح هب اهرهش نتفای تردق لماوع هلمج زا دنراد هدهع رب ار یداصتقا نایرج هکبش هک ییاهرهش صوصخ هب اهرهش
  .دیآیم
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 یمسر ریغ و یمسر زا معا ،یعامتجا نامزاس -
 یمدرم یاهلکشت دوجو ترورض ،مهدزون و مهدجیه نورق رد یتعنص بالقنا ًااصوصخم تعنص و ملع تفرشیپ اب
 و یفیک تارییغت بجوم هکلب دیسر دوخ جوا هب اهنت هن متسیب نرق رد ترورض نیا و دیدرگ سوسحم رتشیب هچره
 هب یعطقم تروص هب و یصخش یاهزاین لیلد هب تسخن هک یمدرم یاهلکشت .دیدرگ یمدرم یاهداهن نیا رد یمک
 یاهنامزاس هب لیدبت ،نامز رورم هب اذل ،دوب یدودحم یهصرع هب دودحم و تشادن یمئاد و رمتسم لکش ،دمآ دوجو
 .ددرگیم بوسحم اهداهن نیا لیکشت لماوع نیرتمهم زا کرتشم قیالع و اهشزرا ندربشیپ هزورما .دیدرگ یتابثاب
 یاضعا یگدنز اب یعون هب کی ره هک یبهذم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس یاههنیمز رد یندم یاهداهن نیا
 تفرشیپ یاههناشن زا یکی هکلب ،دنراد شقن عماوج هعسوت رد اهنت هن هک ییاج ات دننکیم تیلاعف دراد راک و رس نانآ
 ققحت ،1هرازه یهعسوت فادها هب ندیسر رد یتلودریغ یاهنامزاس نینچمه .تسا یندم یاهداهن دوجو ،عماوج رد
 یتلودریغ یاهنامزاس هک دنراد داقتعا نارظنبحاص زا یضعب هزورما .دنراد یمهم شقن یعامتجا تلادع و رشب قوقح
 یتنس یاهداهن فعض طاقن یسایس و یداصتقا ،یعامتجا روما یهصرع رد لاعف رگیزاب ناونع هب هک دنراد ار نآ تیلباق
 نیب طساو یهقلح ار NGOs ،لوراک هک تسا یدح هب داهنمدرم یاهنامزاس تیمها .دنیامن ناربج زین ار بازحا ریظن
 هک دوشیم هتفگ بلغا .دنادیم یللملانیب یاهNGO ای و یتموکح یاهنامزاس اب مدرم یهدوت و هعماج یاه هورگ
 فاطعنا یعون زا ،دنتسه تلود میقتسم لرتنک زا دازآ و هنابلطواد شیب و مک یاهنامزاس نوچ یتلودریغ یاهنامزاس
 تایح زا ییاههصرع هب اهنآ .دننک لمع تموکح و مدرم نایم یجنایم ناونع هب ،دهدیم ناکما اهنآ هب هک دنرادروخرب
 یاهرازبا زا ،نیاربانب .دنرادن یسرتسد اهنآ هب یتموکح یمسر یاهداهن هک دنراد یسرتسد یداصتقا و یسایس ،یعامتجا
 و یندم هعماج یهدمع ءازجا زا ،بیترتنیا هب .دنوریم رامش هب یرهش هعماج رد ییارگترثک هنماد شرتسگ مهم
 یریگمشچ دشر ریخا یاهههد رد داهن مدرم یاهنامزاس تفگ ناوتیم عومجم رد .دنتسه یدنورهش قوقح شرتسگ
 ،انبم نیا رب .دناهدرک کرد اهرهش هعسوت فادها دربشیپ رد ار اهنامزاس نیا تیمها زین اهتموکح و دنهدیم ناشن ار
 (یعونصم) تردق ییایفارغج هتسجرب عبانم زا یکی رهش رد یمسر ریغ و یمسر یعامتجا یاهنامزاس ندوب اراد
 .(4:1396 ،ناراکمه و رهپس ینابرق) دروآ مهارف ار رهش تفرشیپ و هعسوت هنیمز دناوتیم هک دوش یم بوسحم
 (یعونصم) تردق ییایفارغج عبانم ریاس -

 و هتسجرب دارفا دوجو :درب مان اهرهش رد تردق یایفارغج عبنم ناونع هب لیذ دراوم زا ناوتب یلک تروص هب دیاش
 ،یحیرفت زکارم داجیا ،یرهش رظنم هژیو تخاس ،اهدامن داجیا و یهدلکش ،یگنهرف تختیاپ ناونعب باختنا ،ریهاشم
  .هریغ و یهاگشیامن
 یریگ هجیتن

 رد اهرهش یرگیزاب و ینیرفآ شقن شیازفا رگناشن یرهش کیتیلپوئژ یدیدج یعوضومشیارگ شرتسگ و یریگلکش
 رییغت اما تسا هتشاد دوجو زین هتشذگ زا ینیرفآ شقن نیا هچ رگا .تسا یلمارف و یلم حطس رد ییایفارغج یاهاضف
 و هدروآ مهارف ار هصرع نیا هب اهرهش روضح شیازفا زاسهنیمز یلمورف نارگیزاب دورو و تردق موهفم و تیهام رد

                                                                                                                                                               
1. Millennium Development Goals (MDGs) 
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 همه ایآ هک تسا نیا دراد دوجو هک یاهتکن اما .تسا هداد هتشذگ زا توافتم هک تسا هداد اهنآ هب یصاخ یرگیزاب
 اهرهش یارب توافتم ینیرفآ شقن و یرگیزاب نیا زاسهنیمز ییاههفلوم هچ و دنتسه توافتم یرگیزاب نیا یاراد اهرهش
 یعوضوم شیارگ هب دنمماظن دورو هیلوا ماگ تردق ییایفارغج عبانم رگید نایب هب ای اههفلوم نیا تخانش .تسا هدوب

 راهچ بلاق رد (کیتیلپوئژ یاههفلوم) تردق ییایفارغج عبانم نیا رضاح قیقحت یط رد .تسا یرهش کیتیلپوئژ دیدج
 هدودحم و اهرهش یاضف رد یعونصم و یبیکرت ،یناسنا ،یعیبط تیهام اب تردق ییایفارغج عبانم تروص هب شخب
 دروم اهرهش یاضف رد تردق ییایفارغج عبانم نیا هک تسا هدش شالت ،انبم نیا رب .تسا هدش یدنب میسقت نآ ذوفن

 ذوفن هزوح و اهرهش یاضف رد تردق ییایفارغج عبانم همه نایب و لماک تخانش هچ رگا .دریگب رارق نییبت و ییاسانش
 بلاق رد دنتسه رتمهم دسریم رظن هب هک تردق ییایفارغج عبنم یس زا شیب یلک تروص هب اما تسین ریذپناکما نآ

 ییاههفلوم ناوتیم و هدوبن لماک عبانم نیا هک تشاد هجوت دیاب .تسا هدش نییبت یلک تروص هب و هدش نایب قوف راهچ
 (کیتیلپوئژ یاههفلوم) تردق ییایفارغج عبانم نیا همه اهرهش تشاد هجوت دیاب رگید یوس زا .درک مک ای و هفاضا نآ هب
 شزرا هک دهد یاج دوخ رد ار یرتشیب تردق ییایفارغج عبانم دشاب هتسناوت یرهش نازیم ره هب .دنشابیمن اراد ار
 ینیرفآ شقن و دوخ هاگیاج و تیمها ،(هریغ و مکاح یاهنامتفگ ،ناکم و نامز اب بسانتم هتبلا) دنشاب هتشاد یرتشیب

 هصرع هب دنمماظن دورو هک تفگ دیاب عومجم رد .دربب الاب دناوتیم یهجوت لباق دح ات یناهج تردق رهپس رد ار دوخ
 یاههفلوم نامه ای تردق ییایفارغج عبانم تخانش دنمزاین تسخن ماگ رد یرهش کیتیلپوئژ دیدج یعوضوم شیارگ
 تخانش نیا .دروآیم مهارف ار یلمارف و یلم ینیرفآ شقن و تردق هصرع هب رهش دورو زاس هنیمز هک تسا یکیتیلپوئژ
  .داد شیامن لیذ لکش تروص هب یرهش کیتیلپوئژ تاعلاطم هیلوا هخرچ بلاق رد ناوتیم ار کیتیلپوئژ یاههفلوم
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ناگدنراگن :عبنم    رهش کیتیلپوئژ هعلاطم هیلوا هخرچ :2 لکش

 عبانم
 ،مهدزناش هرامش ،رظن غاب هیرشن ،یناهج رهش هیرظن یاه صخاش و میهافم یسررب .(1390) یوسوم سوریس و یدهم ،ولخرق ،دمحا ،دمحاروپ

 .26-42 صص ،متشه لاس

 .باختنا رشن :نارهت .همه یارب کیتیلپوئژ .(1396) نسحم ،رورپناج

 تیهام اب تردق یایفارغج عبانم

یعیبط  

 تیهام اب تردق یایفارغج عبانم

یناسنا  

 
 تیهام اب تردق یایفارغج عبانم

یعونصم  

 

 تیهام اب تردق یایفارغج عبانم

یبیکرت  

 

 

 ییایفارغج عبانم
 رهش یاضف رد تردق

نآ ذوفن هزوح و  
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 تیریدم تاعلاطم همانلصف ،نابزیم عماوج رب نآ یداصتقا تارثا و یشزرو یرگشدرگ .(1394) روپ یقت مانهب و نسح ،یساملا ،دیجم ،دیواج
 .13-32 صص ،32 هرامش ،یشزرو

 .یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا :دهشم ،موس پاچ ،کیتیلپوئژ میهافم و لوصا .(1390) اضردمحم ،این ظفاح

 .یدربهار تاعلاطم هدکشهوژپ تاراشتنا :نارهت ،یسایس یایفارغج هفسلف .(1393) دار ینایواک دارم و اضردمحم ،این ظفاح

 .یلپاپ تاراشتنا :دهشم .کیتیلپوئژ میهافم و لوصا .(1385) اضردمحم ،اینظفاح

 .58-77 صص ،موس هرامش ،رهش داصتقا هیرشن ،مهدا ارهز و تریصب مثیم :همجرت ،اهرهش یلام نیمات .(1393) نامنیا ،یپ تاربار

 .ریبک ریما تاراشتنا :نارهت ،میهافم و اه یگژیو رهش نالک .(1391) دمحم ،ینامحر

 ،مود هرامش ،مود لاس ،نیمزرس شیامآ همانلصف ،اهرهش درکلمع و راتخاس ،تیهام رب ندش یناهج تارثا .(1387) یسابع دمحم و میحر ،ییاضر
 .165-188 صص

 و گنهرف هدکشهوژپ : نارهت ،یمتسر نامرهق و روپ دمحا دمحا همجرت ،اهرهش و ندش یناهج .(1386) گنوی ،میک گنویه و ناج ،تروشهنر
 .یهاگشناد داهج رنه

 هرگنک نیمجنپ تالاقم هعومجم :نارهت ،یرهش یساملپید و یرهش کیتیلپوئژ رد یناهج یاهرهش .(1391) ناردنکسا هروصنم و یداهدیس ،یناقرز
 .یسایس یایفارغج یدربراک یاه تیفرظ و اه تیلباق ،ناریا کیتیلپوئژ نمجنا

 هشیدنا رب دیکأت اب) یولهپ هرود رد یسایس یمالسا نامتفگ روهظ رد مق رهش هیملع هزوح شقن ییامناب .(1395) یدیمح هیمس و نامیپ ،هنگنز
 .73-91 صص ،19 هرامش ،مشش لاس ،یمالسا بالقنا یاه شهوژپ همانلصق ،(ینیمخ ماما یسایس

 همانلصف ،یکیفارت -یعامتجا یاه بیسآ و یرهش (رباعم) یطابترا یاه هکبش یسررب .(1392) یقیقح یدوجس ریما و لوسر ،ییازریم قیدص
 .93-120 صص ،29 هرامش ،کیفارت تیریدم تاعلاطم

 .تمس :نارهت .مکی و تسیب نرق رد کیتیلپوئژ .(1380) .هللا تزع ،یتزع

 کی رد یشزرو یرگشدرگ تعنص هعسوت رد دصاقم شقن .(1393) ینارآ یقلاخ نیسح و نسحم ،یعراز ،نیشون ،یناهفصا ،لضفلاوبا ،یناهارف
 .215-230 صص ،2 هرامش ،6 هرود ،یشزرو تیریدم همانلصف ،یبظوبا تاراما رد هلاس جنپ هرود

 یعامتجا و یگنهرف هیامرس ءاقترا یاتسار رد داهن مدرم یاه نامزاس شقن .(1396) مدقم یرینم هدازآ و هبوبحم ،یدعاس ،شرآ ،رهپس ینابرق
 .یرهش یزیر همانرب و تیریدم یلم سنارفنک نیمتشه و یللملا نیب سنارفنک نیلوا تالاقم هعومجم :دهشم ،نادنورهش

 یللملا نیب همانلصف ،رهش یسایس یایفارغج یموهفم – یفسلف نییبت .(1389) هللاءاطع ،یدبع ،نیدلا جات ،یمرک ،یسوم ،یروجک یدورنامک
 .9-44 صص ،موس هرامش ،مشش لاس ،کیتیلپوئژ

 .تمس تاراشتنا :نارهت .ییایفارغج تسایس و یسایس یایفارغج .(1381) زوریپ ،هازدهتجم

 :نارهت ،(هاشنامرک لیرونوم یدروم هعلاطم) یعامتجا یرادیاپ و یرهش رظنم رب یژولونکت تاریثأت .(1393) یسدقم یدهم دمحم و هلحار ،یدمحم
 .نیون یرهش هعسوت و نارمع ،یرامعم یلم شیامه

 .نارهت ،رتشا کلام یتعنص هاگشناد ،لماعریغدنفادپ ینابم و لوصا .(1386). ج ،اینیدحوم
 .38-45 صص ،مراهچ هرامش ،مود لاس ،قرش ندمت و رنه همانلصف ،یتسیلایسوس تلادع و رهش .(1393) نامرآ ،یداجس روتانیم

 هرود ناریا یاهرهش یریگ لکش رد یبهذم یهاگمارآ یاهانب ریثأت .(1395) یحلاص بنیز و قیثو ،دازهب ،میهاربا ،یدارم ،یدهلا تنب ،یراثن
 ،38 هرامش ،13 هرود ،رظن غاب هیرشن ،(مالیا ناتسا) دابآ حلاص رهش یریگ لکش رد (ع) حلاصلا یلع هدازماما شقن ؛یدروم هنومن -یمالسا

 .29-36 صص

 ،(عیانص یسدنهم هتشر رد دشرا یسانشراک) .لماع ریغ دنفادپ لوصا هب هجوت اب یتایح و ساسح زکارم یبای ناکم لدم هئارا. (1388) .ر ،م ،یریصن
 عیانص هدکشناد تعنص و ملع هاگشناد ،یعامتجا و یداصتقا یاه متسیس شیارگ

 لدم ساسا رب هیمورا رهش یشزرو گرزب یاهدادیور ینابزیم رد رثوم لماوع لیلحت .(1394) ییالط اضر و هداز مرحم ،دادرهم ،نسحم ،ینادحو
 .765-778 صص ،5هرامش ،7 هرود ،یشزوما تیریدم همانلصف ،رتروپ یتباقر تیزم
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