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 هدیکچ

 شخب یشزومآ ياهزاین اب ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ياهشزومآ قابطنا نازیم یسررب ،رضاح شهوژپ یلصا فده
 شور زا هک ،دوب یفاشتکا عون زا )یفیک -یمک( هتخیمآ شور ،شهوژپ شور .دوب زاوها ناتسرهش رد کچوک عیانص
 شخب رد ناگدننکتکراشم .دش هدافتسا یمک شخب رد یشیامیپ شور زا و یفیک شخب رد دانسا لیلحت و اوتحم لیلحت
 يریگهنومن شور زا هدافتسا اب هک دندوب زاوها ناتسرهش یتعنص ياهكرهش ناسانشراک و ناریدم زا رفن 10 ،یفیک
 اب اههبحاصم .تفرگ تروص دنمتخاس همین يهبحاصم نانآ اب و دندیدرگ باختنا ،بولطم دراوم باختنا يهویش اب دنمفده
 ،کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین بلاق رد ،نآ جیاتن و دنتفرگ رارق لیلحت وهیزجت دروم یفیک ياوتحم لیلحت شور
 و ،يرامشرس شور اب زاوها ياهفرح و ینف ياهناتسرنه نازومآرنه و ناریدم زا رفن 75 ،یمک شخب رد .دندش جارختسا

 کی .دندیدرگ باختنا هداس یفداصت يریگهنومن شور اب یتعنص ياهكرهش ناسانشراک و ناریدم زا رفن 120
 مولع هدکشناد یملع تئیه ياضعا دییات هب نآ ییاور هک 91/0 خابنورک يافلآ بیرض اب هتخاس ققحم همانشسرپ
 یشزومآ ياهزاین بلاق رد همانشسرپ 10 نینچمه .تفرگ رارق ياهفرح و ینف ياهناتسرنه رایتخا رد ،دوب هدیسر یتیبرت

 ياههتفای جیاتن .تفرگ رارق زاوها رهش یتعنص ياهكرهش ناسانشراک و ناریدم رایتخا رد کچوک عیانص زا دروم 10
 زاوها ناتسرهش کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین اب ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ياهشزومآ نیب هک داد ناشن قیقحت
 .دش ییاسانش کچوک تعنص هد یشزومآ ياهزاین تیاهن رد .درادن دوجو یقابطنا

 یشزومآ ياهزاین ،کچوک عیانص ،ياهفرح و ینف ناتسرنه :يدیلک ناگژاو

 

 همدقم

 زا ناسنا اب میقتسم نتشاد راکورس ظاحل هب هک تسا يروشک ره يداصتقا ياههیامرس نیرتمهم زا یکی راک رازاب
 رد دناوتیم راک يورین تکراشم شیازفا و يراکیب شهاک و يداصتقا دشر شیازفا .تسا رادروخرب ياهژیو تیمها
 رد یناسنا هیامرس هیرظن دشر اب .دشاب رثؤم ...،داسف ،تیانج ،مرج ریظن نآ زا یشان ضراوع شهاک و رقف شهاک
 رد هک ياهنوگهب تفرگ رارق هجوت دروم اهروشک يداصتقا دشر رد شرورپوشزومآ ریثأت و شقن ،1960 ههد
 و حالصا ،دوجوم عناوم عفر هب يداصتقا يژتارتسا کی ناونعهب هتفرشیپ ياهروشک زا يرایسب 1970 يههد
 دوجوم يداصتقا دوکر رب دنناوتب ات دندیزرو دیکأت دوخ ياهفرح و ینف شزومآ ياهماظن هژیوهب شزومآ ماظن دوبهب
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 ،هداز تعیرش ،يرذیچ زا لقن هب ؛1988 ،ناراکمه و 1وگول( دنشخب دوبهب ار نآ و هدرک هبلغ ناناوج يراکیب و
 یم رییغت لاح رد يروآ نف و شناد رد زورما ناهج هک اج نآ زا تسا دقتعم )2010( 2جرج .)1384،يزورون
 رد يدیدج ياه يژتارتسا و اه تسایس تسا مزال يداصتقا فادها و شناد ندش زور هب يارب هجیتن رد ،دشاب
 و ینف ياه شزومآ و یسرد همانرب رد ،راک رازاب زاین و قیقحت اب بسانتم دیاب و دوش ذاختا یشزومآ ياه دنیارف
  .درک تکرح ندش یناهج تمس هب ناوتب قیرط نیا زا ات درک رظن دیدجت يا هفرح

 نیمه هب .دوشیم نیمأت ینمض رمتسم و یمسرریغ و یمسر ياهشزومآ اب هدمع روط هب یناسنا عبانم يهعسوت
 يداصتقا يراذگهیامرس کی مه و دوشیم بوسحم یعامتجا تامدخ لماع کی مه ،شرورپ و شزومآ لیلد
 و دشر و شرورپ و شزومآ نیب یلصا طابترا نیاربانب ؛دش دهاوخ یناسنا يهعسوت و دشر لیهست ثعاب هک تسا
 تسا شرورپ و شزومآ قیرط زا راک رازاب زاین دروم یناسنا يورین تیبرت يهجیتن هدمع روطهب يداصتقا يهعسوت
 يهعسوت و دشر رد رثؤم لماوع هلمجزا .)1386 ،يدابآدمحا یلین هاوخکین ،فیرش زا لقن هب ؛2003 ،3سیرام(
 تسا یلپ عقاورد 4ياهفرح و ینف شزومآ .تسا راک يورین ياهفرح و ینف ياهتراهم حطس شیازفا ،يداصتقا
 ياقترا و لاقتنا ،ياهفرح و ینف ياهشزومآ ياهدربراک نیرتیساسا زا یکی ،عقاورد و راک رازاب و شزومآ نایم
 راک رازاب ماگنه هب زاین عفر و لغاشم يدصت روظنمهب دارفا ییاناوت و تراهم داجیا و لغاشم داجیا ،يروانف ،شناد
 و یهاگآ شیازفا قیرط زا راک يایند و شزومآ نیب یطابترا نینچ تیوقت .)1386 ،نارمع یحلاص( تسا
 هب کمک :نوچ ییاهشقن اهشزومآ نیا .تسا ریذپناکما ياهفرح و ینف ياههرود لوط رد مزال ياهتراهم
 يدرف نیب و ینف ياهتیفرظ و ییاناوت و تراهم ءاقترا ،یعامتجا ماجسنا ءاقترا ،ییاذغ تینما شیازفا ،رقف شهاک
 ،یلیلخ يرقاب زا لقن هب ؛1999 ،وکسنوی( تشاد دهاوخ لابند هب ار راک يایند و شزومآ نیب طابترا دوبهب ،دارفا
 ياهبلاق رد ياهفرح و ینف ياهشزومآ ام روشک رد هک تسا هدش ببس لماوع نیا .)1384 ،یلامکریم
 یمسرریغ و )شرورپ و شزومآ ترازو هب هتسباو شناد و راک و ياهفرح و ینف ياهناتسرنه( یمسر ياهشزومآ
 يا هژیو یتیمها زا و دریگ رارق هجوت دروم )یعامتجا روما و راک ترازو هب هتسباو ياهفرح و ینف شزومآ زکارم(
  .ددرگ رادروخرب

 هک تسا یگنهرف و یعامتجا ،یسایس ،يداصتقا يهصرع رد یتالوحت دهاش ناریا فرط کی زا ،رضاح لاح رد
 يزاسیصوصخ و یساسا نوناق 44 لصا يزاسهدایپ يارب یلم يراذگ تسایس ،تارییغت نیا نیرتمهم
 و يزاس تراهم ياهماظن و ناریا داصتقا يارب ار ینیون تامازلا ،لصا نیا .تسا یتلود فلتخم ياهشخب
 ،ياهفرح و ینف اب طبترم ياهشزومآ یشخبرثا و ییاراک شیازفا ،کش نودب .تسا هدروآ دوجو هب يزومآتراهم
 و شزومآ ،نانآ ياههزیگنا و دارفا ،نآ ياهيژتارتسا و تلود ،لاغتشا و راک رازاب ياهماظن اب نآ لماعت يهیاس رد
 زا .)1384 ،هداز یلعرهم( دریگیم تروص ياهفرح ياهتیحالص ماظن و یلاع و یمومع حطس رد شرورپ
 یللملانیب و یلم یهاگن رد شنادراک و ياهفرح و ینف یتراهم ياهشزومآ تلاسر و موهفم رد لمأت ،رگید یفرط
 یبیسآ و یساسا یضراعت زا ،روشک هطسوتم شزومآ ماظن رد اهشزومآ نیا نالیصحتلا غراف تیعضو رد قمعت و
 هب ،شنادراک و ياهفرح ینف یتراهم ياهشزومآ فیرعت ،یلم یهاگن رد ،رتقیقد ینایب هب .دراد تیاکح يدج
 ندروآرد تیلاعف هب ،دارفا شناد ياقترا ،مزال ياهتراهم داجیا تابجوم و طیارش هدننکایهم ياهشزومآ
 و ییاناوت ،ییآ راک شیازفا ای و راکوبسک و هفرح ،لغش زارحا يارب دارفا ندرک هدامآ ،اهنآ هتفهن ياهدادعتسا
 ياروش هناخریبد ،1373 ،هطسوتم شزومآ دیدج ماظن تایلک( ددرگ یم قالطا اهراک ماجنا يارب اهنآ تراهم
 و یمومع شناد و گنهرف حطس يالتعا نوچ یفادها ،نیا رب هوالع .)1368 ،ياهفرح ینف یگنهامه یلاع
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 داجیا و نازومآشناد قیالع و دادعتسا رتهب تخانش ،یعامتجا و یسایس شنیب ،یقالخا تافص و تاکلم شرورپ
 ياههتش رد لیصحت همادا يارب یبسن یگدامآ زارحا و دیفم لاغتشا تمس هب اهنآ تیاده يارب بسانم هنیمز
 یتلاسر ،یناهج یهاگن رد .تسا هدش رکذ )1390( شرورپ و شزومآ نیداینب لوحت دنس رد يدربراک و یملع
 يدنورهش و یعامتجا یگتسبمه و ملاس تسیزطیحم رب ینتبم رادیاپ هعسوت ،حلص یگنهرف فادها ققحت« دننام
 شیپ ياهشلاچ اب بسانتم رضاح رصع رد هعماج فلتخم ياه شخب زایندروم یناسنا يورین تیبرت و یعامتجا
 هب کمک ،)1999 ،ياهفرح ینف شزومآ یناهج هرگنک نیمود( »...و تاعالطا ،شناد راجفنا دننام نآ يور
 قیرط زا عماوج تیقفوم هب کمک و لغش ندرکادیپ رد دارفا هب کمک لیبق زا »هدنیآ يارب ياهفرح دشر«
 هب دارفا یلغش هافر هب کمک ،راک يورین يارب يریگدای ياهتصرف داجیا و الاب تیفیکاب ياهشزومآ ندرکایهم
 حطس ياقترا نینچمه و )2007 1یعامتجا تامدخ ییایلارتسا نمجنا( شزومآ هب نیلغاش رثکا زاین لیلد
 ياه شزومآ يارب )2009 ،2نیوگن و كرام ،لمراک( ياهفرح ینف ياهشزومآ رد هدننکتکرش دارفا ياهدمآرد
 و هاگیاج زا اهشزومآ نیا هک دنکیم باجیا دش هتفگ هچنآ هب هجوت اب .تسا هدش هتفرگ رظن رد يا هفرح و ینف
 هتشاد ییالاب یشخبرثا و ییآراک ،اهنآ ياهدادنورب و هدوب رادروخرب روشک یشزومآ ماظن رد یبسانم تیعضو
 یتیعضو اهشزومآ نیا ناگتخومآ شناد هک دسریم رظن هب دوجوم یشهوژپ ياههتفای ساسا رب نکیل .دنشاب
 لاس رد ار لاغتشا خرن دوخ تاعلاطم رد )1380( روپنسح هکيوحنهب ،دنرادن هدش دصق فادها اب وسمه

 نیا .دنا هدرک دروآرب %51 ار نالیصحتلاغراف لاغتشا خرن نیمه )1391( يدیون و رگزرب و 2/16% ،1380
 و ینف ياهشزومآ زا تیاضر و لغش زا تیاضر نازیم و هدیسرن بولطم حطس هب یلو دراد دشر زا ناشن رامآ
   .تسا مک و نییاپ ياهفرح
 یشزومآ هرود مامتا ای لیصحت زا تغارف زا سپ هک تسا ینایوجرنه تیبرت ،ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تلاسر
 تارییغت اب ار دوخ و دنیآرب هلوحم ياهراک هدهع زا و هدرک هدافتسا دوخ تراهم زا راک طیحم رد یناسآهب دنناوتب
 و هعماج ياهزاین اب بسانتم اهناتسرنه یشزومآ ياه همانرب هک تسا نآ مزلتسم رما نیا .دنزاس گنهامه يروانف
 بیترت نیا هب ،دنراد لباقتم ریثأت رگیدکی رب یشزومآ تاسسؤم و راک يایند ،رگید فرط زا .دوش یحارط راک رازاب
 مهارف یشزومآ تاسسؤم نالیصحتلا غراف يارب یلغش ياهتصرف ،یتامدخ و يدیلوت و یتعنص تاسسؤم هک
 ياه همانرب ،نیاربانب .دننکیم تیبرت ار اهنآ زاین دروم رهام یناسنا يورین زین یشزومآ تاسسؤم و دنروآیم
 .دراد نایوجرنه لاغتشا رد یمهم شقن اهناتسرنه یشزومآ

 یصوصخ و یتلود ياهتکرش و عیانص و تسا روشک يداصتقا ياهبطق نیرتمهم زا یکی زاوها ناتسرهش
 رهام یناسنا يورین دنمزاین يداصتقا ياهتکرش و عیانص نیا .دنتسه تیلاعف لوغشم ناتسا نیا رد يدایز
 و ینف شزومآ فادها زا یکی ،شرورپوشزومآ 1379 بوصم یشزومآ يهماننییآ قبط یفرط زا ،دنشابیم
 و شزومآ ترازو( تسا دیفم لاغتشا تمس هب نانآ تیاده و نازومآ شناد هقالع و اهدادعتسا تخانش ،ياهفرح
 ،کینورتکلا :لماش ینوگانوگ ياه هتشر زاوها ناتسرهش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه رد .)1379 ،شرورپ
 ،رتویپماک ،ییایمیش عیانص ،وردوخ کیناکم ،بوچ عیانص ،يزلف عیانص ،کینکتورتکلا ،نارمع ،دیلوت و تخاس
 .دوش یم هداد شزومآ راک رازاب اب بسانتم و نایوجرنه دادعتسا و ییاناوت اب بسانتم يرامعم و يزرواشک ،کیفارگ
 ياه هاگنب و کچوک عیانص تمس هب ناریگارف هب یهدتهج يارب دناوتیم ياهفرح و ینف ياهناتسرنه شقن اذل
 هک دهد یم ناشن دهاوش ،الاب يداصتقا لیسناتپ و تیفرظ نیا دوجو اب اما .دنشاب مهم رایسب کچوک يداصتقا
 بذج يدودحم تروص هب ای دنا هدشن يداصتقا ياه هاگنب نیا بذج ای زاوها رهش ياه ناتسرنه ناگتخومآرنه
 ياه زاین اب هزادنا هچات زاوها يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ هک تسا نیا هلاسم ،ور نیا زا .دنا هدش
 ؟دراد قابطنا ناتسرهش نیا رد کچوک عیانص
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 شهوژپ فادها

 رهش کچوک عیانص ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ بسانت نازیم یسررب  :یلک فده
 .زاوها

 ناسانشراک و ناریدم رظن زا زاوها ناتسرهش کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین ییاسانش :یفیک شخب فده
 .يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ناسانشراک و عیانص

  :یمک شخب فادها

 .زاوها ناتسرهش رد کچوک عیانص یشزومآ ياه زاین يدنب تیولوا .1

 هدش ییاسانش یشزومآ ياهزاین اب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ دوجوم تیعضو يهسیاقم .2
 .زاوها رهش کچوک عیانص

 شهوژپ تالاؤس

 ؟دنمادک زاوها ناتسرهش کچوک عیانص زاین دروم يا هفرح و ینف ياه شزومآ ياه تیولوا-1

 عیانص هدش ییاسانش یشزومآ ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ دوجوم تیعضو نیب ایآ-2
 ؟دراد دوجو يا هطبار ناتسرهش نیا کچوک

 ؟دنمادک زاوها ناتسرهش کچوک عیانص شخب یشزومآ ياه زاین  -3

 شهوژپ هنیشیپ و تایبدا

 هیرظن .دشاب یم تیمها زئاح اهشزومآ نیا هب تبسن عماوج درکیور عون ،يا هفرح و ینف ياهشزومآ درومرد   
 یکی ناونع هب یگتسیاش لدم و ،یناسنا يورین هب درکیور عون ظاحل هب زین یناسنا هیامرس هیرظن نوچمه ییاه
 یم هتخادرپ اهنآ هب همادا رد هک دننک یم تیامح اهشزومآ نیا زا یناسنا عبانم تیریدم کیژتارتسا ياهدرکیور زا
  .دوش

 و ینف ياهشزومآ هب تبسن اهنآ درکیور و عماوج يداصتقا ،یسایس ،یگنهرف طیارش هب هجوت اب ،رضاح لاح رد
 و اکیرما ،سیلگنا دننام ییاهروشک هک ؛لوا يوگلا :تسا هدش داجیا اهنآ ۀئارا يارب یمسر يوگلا هس ،يا هفرح
 و يدیلوت تاسسؤم رد يزومآهفرح زکارم وگلا نیا رد .تسا روحم رازاب يوگلا ،دننکیم تیعبت نآ زا رتشیب ،نپاژ
 هب ،يرظن و یلمع شزومآ ،تسا تقو مامت ياهفرح و ینف شزومآ هک ؛مود يوگلا رد .دناهتفای رارقتسا یتامدخ
 و ایناپسا ،هسنارف دننام ییاهروشک رد وگلا نیا .تسین راک رازاب اب یفاک طابترا ياراد و دنوشیم هئارا كرتشم روط
 و دریگیم تروص راک و هسردم طیحم ود رد يزومآراک و تالیصحت ؛موس يوگلا رد .دوشیم هدافتسا ناریا
-یم تیعبت وگلا نیا زا سیئوس و ایلارتسا ،ناملآ .دهدیم لیکشت ار نآ ییانبریز لصا راک رازاب اب طبترم يریگدای
  .)1390،گنهآ زا لقن هب ؛2004 ،هوا و نوتسلداه( دننک

 لمکم شخب دیاب ياهفرح و ینف شزومآ هک تسا نیا ياهفرح و ینف شزومآ هرابرد )2004( 1وکسنوی هیصوت
-هیصوت قبط نیاربانب .دوش یفاک هجوت نآ یگنهرف ياوتحم هب دیاب ببس نیا هب و دشاب هبناج همه یشزومآ ماظن
 هدامآ يارب تسا يا هلیسو هکلب ،تسا یمومع شزومآ زا یئزج اهنت هن ياهفرح و ینف شزومآ ،وکسنوی ياههمان
 .تسا موادم شزومآ زا يرمتسم ياه هبنج ،لاح نیعرد و یلغش ياه هتشر زا یکی رد ندش

 
1. UNESCO 
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 ییارجا ياه هویش و اهماظن عاونا ياراد ياهفرح تیبرت و شزومآ ،رتهب ریبعت هب ای و ياهفرح و ینف ياهشزومآ
 میسقت لباق ریز صخشم ماظن هس هب نامزاس و تیریدم رظن زا و تسا توافتم نآ ینامزاس راتخاس ،عبتلاب و تسا
 :)1389 ،ینایمور( تسا

 همین نارگراک حوطس تیبرت يارب ياهفرح و ینف تدم دنلب شزومآ :روحم هسردم ای 1ياهفرح شزومآ-1
 عون نیا .دهدیم هئارا ،تسا يرظن یسرد تاعوضوم شاهدمع مهس هک ار ناسدنهم و نیسینکت ،رهام و رهام
 یم هتخانش ییاکیرمآ ماظن مانب یهاگ هک ریگارف هطسوتم سرادم( یمومع هطسوتم شزومآ سرادم رد شزومآ
 یم هدرب مان يوسنارف ماظن ناونع هب بلغا هک ياهفرح شزومآ سرادم ای( ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ،)دوش
 ماظن ناونع هب ًابلاغ هک( 2هناگود ماظن زین و اههاگشناد و ینف ياههدکشناد ،ياهفرح و ینف ياههدکشزومآ )دوش
 یم هرادا شرورپ و شزومآ ترازو طسوت ًالومعم ياهفرح شزومآ ماظن .دریگ یم تروص )دوش یم هدیمان یناملآ
 ياهفرح و ینف یمسر شزومآ ماظن هب لیلد نیمه هب و دوش یم اطعا یلیصحت كردم ناگتخومآراک هب و دوش
 قیرط زا يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو ،شرورپ و شزومآ ترازو رب هوالع ام روشک رد .دشاب یم فورعم
 .دنراد تکراشم عوضوم نیا رد ینف ياههدکشناد و يدربراک -یملع عماج هاگشناد

 فده هک ياهفرح و ینف شزومآ عون نیا :يزومآ هفرح زکرم رب ینتبم ای 3راک رازاب يزومآهفرح –2
 هب ًابلاغ( دوش یم هرادا راک رازاب يزومآ هفرح نارازگراک طسوت ًاتدمع ،تسا لغش اب طبترم ياهتراهم هضرع نآ
 مهارف لغش اب طبترم يزومآ هفرح تالیهست ناناوج يارب ات تسا فظوم و )دوش یم دای نآ زا ینپاژ ماظن مان
 رازگرب يزومآ هفرح زکارم رد اه هرود .دننک هئارا ياهفرح يزومآزاب ،سرتسد رد لغاشم يارب ناراکیب هب و هدومن
 زا جراخ تلع نیمه هب و دوشیمن هئارا هطوبرم صصخت زج هب يرگید يرظن سورد ،سرادم فالخ رب و دوشیم
 یم هداد تراهم همانیهاوگ ،یلیصحت كردم ياجهب ناگتخومآ تراهم هب و هدش بوسحم یمسر ياه شزومآ
 دوجوم یتراهم ياهدوبمک هب میقتسم روط هب هک تسا راک رازاب يزومآ هفرح عون نیا رد شزومآ مهم هطقن .دوش
 هضرع ار یلغاشم اب طبترم 4ییانبم -هدرتسگ ياههمانرب نیاربانب .دوش یم دودحم ،دور یم نآ زا راظتنا هچنآ و
 ياهزاین رب ینتبم تدم دنلب و هاتوک ياههرود ،ناناوج يارب راکرازاب هب دورو تدم هاتوک ياههرود هک دنک یم
 ،راک رازاب يزومآ هفرح رد .دریگ یم رب رد ار نالغاش يارب تراهم حطس ياقترا ياه هرود و ناراکیب يارب يدرف
 طسوت هک )يزومآ هفرح یلم ياهنامزاس( ياهفرح و ینف شزومآ ياهنامزاس :زا دنترابع یلصا نارگیزاب ًالومعم
 نامزاس رد نامروشک رد شزومآ عون نیا قادصم .دنوشیم هرادا راک یلم رازاب لوئسم تاماقم ای و راک ترازو
 نیا رب هوالع .دتفا یم قافتا نآ ششوپ تحت دازآ ياهفرح و ینف ياههاگشزومآ و روشک ياهفرح و ینف شزومآ
 تردابم دننک یم تفایرد تلود هجدوب زا هک ناریا رد هسسوم و نامزاس ،5ییارجا هاگتسد 72دودح دادعت ،نامزاس
 .دننک یم يا هفرح و ینف ياه شزومآ هئارا هب

 هب هک دهدیم ششوپ ار یشزومآ ياههمانرب زا هتسد نآ :)یهاگنب نورد( 6داصتقا هاگنب يزومآ هفرح-3
 ار تامدخ نیا ،هنابلطواد تروص هب ای و تاررقم زا يوریپ رد و تسا هدش یلام نیمأت ای هضرع نایامرفراک هلیسو
 رمع لوط رد نانکراک يارب يزومآزاب و تراهم داجیا رب يزومآ هفرح عون نیا .دنهدیم رارق ناشنانکراک رایتخا رد
 عیانص رد یهاگراک نیب ای راوج زکارم بلاق رد يداصتقا ياههاگنب يزومآ هفرح ماظن .دوشیم هضرع ناشینامزاس
 ناشدروخرب رظن زا اهروشک .دوش یم ارجا کچوک ياههاگراک رد يدرگاش -داتسا تروص هب ای و گرزب و طسوتم
 و تلود نایم لماعت عون هس .دنریگ یم هدهع رب ار یعونتم ياهشقن نآ يربهار و یهاگنب نورد يزومآ هفرح اب

 
1   professional training 
2 duall 
3 Vocational training labor market 
4 Broad-Based Program 

 زا )يروهمج تسایر يدربهار و تراظن تنواعم( تقو يزیر همانرب و تیریدم نامزاس طسوت هرشتنم رامآ . 5
 ناریا يا هفرح و ینف ياهشزومآ یلوتم ياههاگتسد

2. Vocational training enterprise 
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 شزومآ هویش نیا .تلود طسوت هدش میظنت و راکدوخ میظنت ،يدنم نوناق دقاف :تسا صیخشت لباق اههاگنب
 .دوش یمن یلیصحت كردم هب رجنم دتفا یم قافتا شزومآ یمسر ماظن بوچراچ زا جراخ نوچ زین یتراهم

 و يداصتقا هعسوت لماوع نیرت مهم زا یکی ناونع هب یناسنا عبانم هعسوت شزومآ ياههمانرب و یناسنا هیامرس
 هب نارگراک هب1یناسنا هیامرس ياه هیرظن .)1385 ،ناراکمه و یحلاص( دنوریم رامش هب روشک ره یعامتجا
 هک درگنیم ،دننکیم بسک ياهفرح و ینف ياهشزومآ قیرط زا هک ییاه تراهم اب هیامرس ناگدنراد هگن ناونع
 عون کی هکلب ،تسین فرصم زا یلکش یشزومآ ياههرود اهنآ يارب .دنراد ناشدوخ رد ار يراذگ هیامرس تیفرظ
 هک تسا دقتعم نینچمه هیرظن نیا .)1384 ،نارمع یحلاص( تسا یناسنا يورین هریخذ رد دلوم يراذگ هیامرس
 یگدنز يزاس نیون هب رجنم دوخ هبونهب هک تسا داصتقا ینف شیازفا زا يدمایپ ناونع هب شزومآ تدم دنلب دشر
 نوسنیبور( ددرگیم اهتراهم و دهعت ،ون ياهشزرا اب دارفا یعامتجا رد سرادم تیفرظ قیرط زا يداصتقا دشر و
 هدمع لماوع زا یکی یناسنا يورین هک دندقتعم یناسنا هیامرس هیرظن نارادفرط .)1384 ،هدازیلعرهم زا لقن هب
   .)1383 ،داژنراگزاس( دراد دوجو دارفا تراهم و دیلوت مجح نیب یتباث هطبار و تسا يداصتقا دشر

 زکارم شرتسگ و راک رازاب رد هدید شزومآ یناسنا يورین هب زاین نیب یمیقتسم يهطبار یناسنا هیامرس هیرظن
 شزومآ .دیآیم رامش هب ياهفرح و ینف شزومآ زکارم شرتسگ يداصتقا لیلحت داینب هک دنکیم داجیا یشزومآ
 داجیا و شزومآ لیلد هب زین و راک رازاب ياههصیصخ زا هتفرگ تأشن يریذپ فاطعنا ببس هب ياهفرح و ینف
 و ینف شزومآ هیرظن نیا ساسا رب .دراد ییازس هب شقن لغاشم زارحا رد ییاناوت يارب دارفا رد مزال ياهتراهم
 مه تدش هب ياهفرح و ینف شزومآ ماظن .دنهدیم لکش ار هبناج ود طباور زا ياهعومجم راک رازاب و ياهفرح
 نیا نینچمه .)1382 ،ناراکمه و يریما( راک رازاب راتفر ریثأت تحت مه و تسا راک رازاب راتخاس ریثأت تحت
 شیازفا رد رطاخ نیمه هب .تسا راک يورین يروهرهب و يریذپ قابطنا ،ییایوپ ،دوبهب يارب یمهم رازبا اهشزومآ
 داجیا ار راک رازاب رد نزاوت مدع شهاک يهنیمز و هتشاد شقن يدیلوت و یتعنص ،يداصتقا ياههاگنب تباقر ناوت
 تراهم و شناد اب ،اهناتسرنه ناگتخومآرنه تفگ ناوت یم ،هیرظن نیا هب هجوت اب .)1994 ،2سدولیاک( دنکیم
 هعماج يداصتقا هعسوت هب ،دوخ يدماراک اب دنناوت یم هک دنتسه يدلوم ياه هیامرس ،دنا هدومن بسک هک ییاه
 .دشاب یم تیمها ياراد اهنآ یشزومآ ياه همانرب ياوتحم ،ور نیا زا .دننک کمک

 اناوت ،هتفرشیپ شناد زا يرادروخرب  :نوچمه ییاهیگژیو هب ،1404 رد ناریا یمالسا يروهمج زادنامشچ دنس رد
 و لقتسم ،نما ،یلم دیلوت رد یعامتجا ي هیامرس و یناسنا عبانم رترب مهس رب یکتم ،يروانف و ملع دیلوت رد
 رب دیکأت اب  یبرغ بونج يایسآ هقطنم حطس رد يروانف و یملع ،يداصتقا لوا هاگیاج هب یبایتسد  ، ... ردتقم
 هب ندیسر و هنارس دمآرد حطس یبسن ءاقترا ،يداصتقا رمتسم و باتشرپ دشر ،ملع دیلوت و يرازفامرن شبنج
 یفرط زا .تسا هدش هراشا هزوح نیا رد )1383 ،ماظن تحلصم صیخشت عمجم ي هناخریبد(  لماک لاغتشا
 هداد شرتسگ ار يا هفرح و ینف ياه شزومآ هک دنک یم فظوم ار تلود ،روشک ي هعسوت مجنپ ي همانرب نوناق
 و ینف هخاش فادها  .دیامن مهارف ناناوج يارب ار یلغش ياه تصرف ،دارفا هب یفاک ياه تراهم  شزومآ اب و
 :دشاب یم ریز حرش هب ناتسرنه يا هفرح

  یمومع شناد و گنهرف حطس يالتعا )فلا

  یعامتجا و یسایس شیب ، یقالخا لیاضف و تالامک شرورپ )ب

  نازومآ شناد هقالع و اهدادعتسا رتهب تخانش )ج

  دیفم لاغتشا تمس هب نایوجرنه تیاده تهج بسانم هنیمز داجیا )د
 

1 Human capital theory 
1. Caillods 
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 يدرباک ـ یملع ياه هتشر رد لیصحت همادا يارب نایوجرنه یبسن یگدامآ زارحا )ه

 هتخومآ زا هدافتسا اب، يدنورهش فیاظو ماجنا رب هوالع دناوتب هک تسا يدمآراک و دهعتم یناسنا يورین تیبرت  )و
 رتفد زا لقن هب( دزرو لاغتشا راک هب نیسینکت ینایم حوطس رد » هتشر « هب طوبرم لغاشم رد شیوخ ياه
 .)1394 ،مود ي هطسوتم ـ يا هفرح و ینف ياه شزومآ

 رییغت دنیارف رد تسا ياهفرح و ینف ياهشزومآ رد قفوم ياهوگلا زا یکی هک ،دئوس ،ییاپورا ياهروشک نیب رد
 شزومآ ماظن زا ییادز زکرمت نآ نیلوا هک هداد رارق فده ار روحم راهچ ،یشزومآ ماظن نیا راتخاس رد لوحت و
 دوب نیا دش لابند دئوس نیون هبرجت نیا رد هک ییاهفده هلمج زا .)1385 ،ناراکمه و ییومهم( تسا ياهفرح
 هلصاف ،درومیب ترجاهم زا تعنامم نمض ات دندیدرگ یموب ،ياهقطنم زاین هب هجوت اب ياهفرح و ینف سرادم هک
 ،يدابآ فجن یبوقعی( دنک رییغت اوتحم هب هجوت اب سیردت ياهشور و دبای شهاک لاغتشا ات لیصحت زا تغارف

1389(. 

 دنریگ یم رظن رد ار جیاتن اهنت هک ،لغاشم ساسا رب یناسنا عبانم تیریدم رگید ،زورما يایوپ ياهنامزاس رد
 .تسا هدش حرطم روحم هتسیاش یناسنا عبانم تیریدم مان هب يرگید درکیور هکلب ،درادن دربراک نادنچ
 و اه يدنمناوت ،اه تیلباق فشک و كرد نودب ،یناسنا عبانم هعسوت  هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب نارظنبحاص
 ،ناداش و يرظتنم ،یهاشنامرک ،یحطبا( دوب دهاوخن رسیم نامزاس ای روشک ره رد یناسنا هیامرس ياه یگتسیاش

 ناونع هب و هتفرگ رارق نامزاس یناسنا عبانم ياه تیلاعف یمامت يزکرم هتسه ،یگتسیاش عقاو رد .) 1392
 لدم . )2004 ، 1يول و کیب ندیرف( تسا هدش حرطم یناسنا عبانم فلتخم ياهدرکراک يارب كرتشم ینابز
 تروص هب هک تساهشرگن و تراهم ،شناد زا يریگهزادنا لباق و هدهاشم لباق ،ربتعم یتسرهف ،یگتسیاش
 ،یبارض ،يدباع روپ زا لقن ،2002 ،2ودینوی( دوشیم صخشم یلغش هنیمز کی زاتمم درکلمع جیاتن رد يراتفر
 زا يا هعومجم يریگراک هب زا تسا ترابع یگتسیاش رب ینتبم یناسنا عبانم تیریدم .)1395 ،یضر و ینییان
 ققحت رد شخبرثا و اراک یتروص هب درکلمع نیا هک يروط هب یناسنا عبانم تیریدم هناماس يارب اه یگتسیاش
 يرورض ینف ياه تراهم ییاسانش رب یگتسیاش رب یتبم تریدم .دیامن تکراشم ینامزاس ياهيژتارتسا و فادها
 3نیندزگیوس( دنک یم زکرمت ،دنوش یم يا هداعلا قوف جیاتن هب رجنم هک ییاه یگتسیاش هعسوت رب زینو
،2006(. 

 :دنکیم نایب ینف و يراتفر ياهیگتسیاش بلاق رد ار یگتسیاش عاونا )2002( 4مرفرپماک 

-هزادنالباق و هدهاشم لباق تاحالطصا بسحرب هک دنتسه اهراتفر زا ياهعومجم :يراتفر ياهیگتسیاش -1 
 شخبرثا شراک رد ار درف ،دنوشیم هدرب راکهب بسانم تیعقوم رد یتقو هک ياهنوگ هب ،دنوشیم فیصوت يریگ
 نانکراک يارب هک یلصا و یمومع ياهراتفر فیصوت روظنم هب تسا نکمم يراتفر ياهیگتسیاش لدم .دنزاسیم
 .دور راک هب ،دشابیم دربراک لباق نامزاس کی رساترس رد

 دنوشیم فیصوت يریگهزادنا لباق تاحالطصا بسح رب هک یساسا ياهتراهم و شناد :ینف ياهیگتسیاش -2
 لرتنک هدننک سکعنم اعون ینف ياهیگتسیاش .دنهد ناشن ار یصاخ يراک تیلاعف حطس ای صاخ یعون ات
 .)1388 ،یحلاص و یمرک زا لقن(. .تسا لغاشم زا ياهعومجم ای یلغش دحاو ره يارب اهیگتسیاش

 
1 Fridnbake and  luei 
2  United Nationts Industrial Development Organization (UNIDO) 
3 Siugzdiniene       
4 Kamprfrm 
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 ياه شزومآ ندنارذگ زا دعب هنومن زا دصرد 5/10اهنت هک دنتفایرد دوخ شهوژپ رد )1394(یناخریش و ییال
 هتسناوتن اه شزومآ نیا هک دراد نیا زا ناشن و هدوب نییاپ رایسب رامآ نیا.دنا هدش راک هب لوغشم يا هفرح و ینف
 شهوژپ رد )1392(يدنورازه یلام و دنوالق ،هداز یلعرهم .دنهد ماجنا يراکیب شهاک رد ار دوخ تلاسر تسا
 اب روشک لک تیعضو زا يریذپریثأت رطاخ هب ناتسا نیا رد یتراهم شزومآ ياهرتسب هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ
 ،شرورپوشزومآ دننام ییارجا ياههاگتسد رد یتراهم ياهشزومآ دشر مغرهب .تسا ورهبور یمهم ياهشلاچ
 و يردص ،ینیسح ياه شهوژپ جیاتن .تسا هدشن داجیا یلماعت تعنص شخب اب ياهفرح و ینف شزومآ نایم
 ،)1390(یبسامهط و نایراظتنا ناجرولاف رد )1391( يوسوم و يارآ یتشک ،یفسوی شهوژپ ،)1391(روطم
 )1392( نایلیلج ،ناتسزوخ رد )1386(هداز یلعرهم ،درکرهش رد )1386( يدابآ دمحا یلین ،هاوخکین ،فیرش
 مدع و ناتسرنه ناگتخومآ شناد نییاپ لاغتشا زا یکاح کشمیدنا رد )1392( دنوسایلا یمالغ ،رهشمرخ رد
     .دشاب یم راک رازاب ياهزاین اب ناتسرنه ياه هتشر رتشیب بسانت

 و )1390( دنمتداعس و یهلادبع ،)1384( كودراک ناهوژپ شناد نوناک ،)1382( یمطاف تاعلاطم جیاتن
 و بولطم اتبسن يا هفرح و ینف ياه هتشر رد نایوجرنه تراهم نازیم هک داد ناشن )1392( یمرکو یمشاه
 هتشاد دوجو بسانت راک رازاب و تعنص ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه شزومآ نیب و هدوب شخبرثا عومجم رد
 ناریدم رظن زا هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ شهوژپ رد )1384(یلامکریم و یلیلخ يرقاب ،نینچمه  .تسا
 کینورتکلا و وردوخ کیناکم، دیلوت و تخاس ياه هتشر ناگتخومآ شناد ،وردوخ ناریا تکرش يدیلوت ياه دحاو
 زا یبولطم اتبسن نازیم هب و دنتسه دنمناوت اتبسن وردوخ ناریا تکرش رد لغاش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه
 .دنرادروخرب یلمع و ینف ياه تراهم و یصصخت تاعالطا و شناد

 )2015(1ناراکمه و ناوزدیر شهوژپ جیاتن .تسا هتشاد رب رد ار یفلتخم یجیاتن زین یجراخ تاقیقحت یسررب
 ياه شزومآ نیب هک دوب نآ رگ نایب اداناک کبک رد ، )2000( 3لسرام ، 2)2011( کناج گناوه ،يزلام رد
 يارب دارفا یلغش تیقفوم هب رجنم يا هفرح ینف شزومآ و درادن دوجو قباطت تعنص و راک رازاب اب يا هفرح و ینف
 هعسوت ،تعنص و راکو بسک هک یماگنه داد ناشن )2012( 4انیجیچ یسررب هجیتن .تسا هدشن راک رازاب هب دورو
 رد و شیازفا راک رازاب يارب اضاقت و دوش یم دیدج یلغش ياه تصرف داجیا ثعاب ،دبای یم يرتشیب شرتسگ و
 نابحاص و نایامرفراک هک تفایرد )2010( 5زگاه .دنک یم بلط ار يرتشیب يا هفرح و ینف ياه شزومآ هجیتن
 قیرط زا و دنراد يا هفرح و ینف زکارم رد شزومآ ياه يژتارتسا هب نداد لکش رد یمهم رایسب شقن عیانص
  .دنهد یم شیازفا ار اه تراهم هعسوت يارب اضاقت،يا هفرح و ینف شزومآ ياه داهن اب طابترا

 و سیردت ياهیژتارتسا و ماظن هک داد ناشن تفرگ ماجنا )2007( 6یفاناه و راکاب طسوت هک یشهوژپ جیاتن
 تیفیک و هیاپ ياهتراهم هعسوت يور رب یتبثم تاریثات يزلام رد ياهفرح و ینف یشزومآ هسسؤم کی رد يریگدای
 تسا هداد ناشن هدما تسدب براجت .تسا هدش روشک نیا رد نادرم و نانز نیب رد یملع هینب تیوقت و صاخشا
 نارگشهوژپ رطاخ نیمه هب .ددرگ یم یلم صلاخان شیازفا و دیلوت رد ینف تفرشیپ بجوم راک يورین تیفیک
  .دنداد داهنشیپ جیاتن نیا هب یبایتسد يارب ار ياهفرح و ینف ياهشزومآ حطس دوبهب

 
1..Ridzwan & other 
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 تبسن يا هفرح ینف زکارم نازومآراک ییاراک و درکلمع هک داد ناشن )2002( 1گنزت ویچ و نیم گناف قیقحت
 .دشاب یم يا هفرح و ینف ياه شزومآ يالاب تیفیک هدنهد ناشن هک دشاب یم رتالاب یناتسریبد نازومآراک هب
 دوجو اب اما هدوبن یفاک ناگتخومآ شناد ياه تراهم هک دوب نآ زا یکاح )2002( 2كروی و تیان شهوژپ جیاتن
 3نایر ،رگید فرط زا .دنهد یم حیجرت مادختسا يارب ار يا هفرح و ینف نالیصحتلا غراف نایامرفراک نیا
 غراف درکلمع نازیم ،شهوژپ رد یسررب دروم نایامرفراک زا دصرد 60 هک داد ناشن دوخ شهوژپ رد )2002(
 رد قیقحت هژورپ کی رد .دنا هدرک فیصوت شریذپ لباق دح رد ار يا هفرح و ینف ياه شزومآ نالیصحتلا
 ياه تراهم یسررب روظنم هب يریگدای ،ملع ،شزومآ نامزاس و ایلارتسا یلم شزومآ زکرم تیامح اب هک ایلارتسا
 نابحاص و اه نامزاس ي هزادنا زا رظن فرص هک دیدرگ صخشم ،تفرگ ماجنا یلغش يدنمناوت تهج رد زاین دروم
 يریذپ قابطنا و تیقالخ ،لکشم لح ،یهورگراک ،یطابترا ياه تراهم ياراد هک تسا ینانکراک دنمزاین ،عیانص
  .)0012 ،4نیلتاک( دنتسه يا هفرح و ینف ياه تیحالص و

 و ياهفرح ینف ياه شزومآ و اه کینکت نیب لماعت اب هطبار رد دوخ تاقیقحت رد ،)1998( 5گنای و نوربات
 رد هتشذگ ههد رد هک یمهم تایصوصخ هک دندرک لالدتسا نینچ هتفرشیپ ياهروشک رد يداصتقا هعسوت شزومآ
 -2 داصتقا نداد رارق موس هجرد رد -1 :زا دنترابع هدش لوحت و رییغت راچد اهروشک داصتقا ناباتش دشر هجیتن
 نیا .يزاس یصوصخ و يرامآ دنور -5 ندش یناهج -4 راک رازاب رد تباقر دیدشت -3 ندش هزینردم و يروآون
 هب ندیسر يارب هک دندرک داجیا ندش یتراهم دنچ ،قالخ راک يورین يارب يدیدج ياهاضاقت و اهزاین تارییغت
 شهاک نیا .دوش مک ياهفرح ینف ياهشزومآ و یمومع ياهشزومآ نیب هلصاف دیاب دسر یم رظن هب اهزاین نیا
 هب ياهفرح ینف لیصحت ریسم ندومن راومه يارب ،ياهفرح و ینف ياهشزومآ تیفیک شیازفا يارب هلصاف
 مدع يوس هب متسیس لوحت يارب و ،راک رازاب و تعنص و ياهفرح و ینف زکارم نیب يراکمه ،هیلاع تالیصحت
 يداصتقا هعسوت شزومآ و ياهفرح ینف ياهکینکت و تالیصحت دنور رد نارازگراک رتشیب نداد طابترا و زکرمت
 .دشاب یم

 یسررب يارب ار داصتقا رب ینتبم یگتسیاش ياه هیال يرظن يوگلا ،)1391( نوناق و يراظتنا ،يا هعلاطم رد
 قیقحت نیا یموهفم لدم ،1لکش رد .دنتفرگ رظن رد ناینب شناد يداصتقا هعسوت رد یتراهم شزومآ هاگیاج
 .تسا هدش مسر

 

 

 
 )1391 ،نوناق و يراظتنا( شناد رب ینتبم ياه داصتقا رد زاین دروم یگتسیاش ي هیال هس یموهفم لدم : 1 لکش
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 هب و تسا مزال راک طیحم رد تیقفوم يارب هک تسا ییاه یگتسیاش عیسو عومجم لوا ي هیال،مره نیا رد
 رد ار لغاشم یمامت رد كرتشم ینف ياه تراهم مود ي هیال.تسا فورعم مه ریذپ 1»لاغتشا ياه تراهم«
 هک تسا تعنص کی درفب رصحنم و صاخ ینف ياه تراهم موس ي هیال.دوش یم لماش ار یتعنص شخب کی
 .دراد رارق رازاب و اضاقت لوحت زا یشان تارییغت ضرعم رد رتشیب رگید ي هیال ود هب تبسن

 :شهوژپ یسانش شور

 ياه شهوژپ .تسا هدش هدافتسا یفاشتکا عون زا )یفیک و یمک( 2هتخیمآ شهوژپ شور زا رضاح شهوژپ رد
 رد هک هناگادج يهعلاطم کی رد یفیک و یمک ياههداد لیلحت و يروآعمج يارب دنتسه ییاهشهوژپ ،هتخیمآ
 لیالد نیرتمهم .)1395 ،ناراکمه و هداز یلع رهم( دنوشیم يروآعمج یلاوتم ای نامزمه روطهب اههداد نآ
 ياهتیلاعف اب یتعنص ياهتکرش ددعت لیلد هب هک تسا نیا رضاح قیقحت رد هتخیمآ شور نیا زا هدافتسا
 ياهشور قیرط زا اهنت دناوتیمن رگشهوژپ ،ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ياههفلؤم نینچمه و اهنآ توافتم
 ياههداد هب یبایتسد يارب نیاربانب ،دهد رارق یسررب دروم ار عوضوم هناگادج تروصهب یفیک ای و یمک
 رد ،ورنیازا .دوش هدافتسا یمک و یفیک ياههداد يروآعمج رازبا زا ات تسا مزال ،رتیعقاو یلیلحت و رتقیمع
 يرتتسرد كرد تسا هدش یعس اهنآ نامزمه لیلحت و یفیک و یمک ياههداد يروآعمج اب شهوژپ نیا
 يارب ،شهوژپ نیا رد .دوش مهارف کچوک عیانص و ياهفرح و ینف ياهناتسرنه نیب طابترا هب تبسن
 يدنبتیولوا و کچوک عیانص اب طابترا رد اهناتسرنه فعض و توق طاقن هنیمزرد یمک ياههداد يروآعمج
 دروم رد یفیک ياههداد يروآعمج يارب و یشیامیپ ـ یفیصوت شور زا کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین
 لیلحت و اوتحم لیلحت شور زا ،کچوک عیانص ناریدم هاگدید زا کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین ییاسانش
 زاوها ناتسرهش کچوک عیانص ياهتکرش هیلک لماش فرطکی زا شهوژپ نیا هعماج  .دیدرگ هدافتسا دانسا
 ترازو یناسر عالطا و رامآ رتفد و ناتسزوخ ناتسا تراجت و ندعم ،عیانص هرادا رد هدش تبث تاعالطا قباطم
 ياهفرح و ینف ياهناتسرنه یصصخت ناریدم و ناریبد هیلک ،رگید فرط زا و تراجت و ندعم ،عیانص
 ناریدم و ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ناریدم ،ناریبد ،شهوژپ نیا رد ناگدننکتکراشم .دوب زاوها ناتسرهش
 دادعت ندوب دودحم لیلد هب  .دندوب زاوها ناتسرهش )یتعنص ياهكرهش( کچوک عیانص ناسانشراک و
 يرامشرس شور زا ،یمک شخب رد هنومن مجح نییعت يارب ،زاوها ناتسرهش ياهفرح و ینف ياهناتسرنه

 
1.Employability 
2 Mixed Method 
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 75 ناریدم و ناریبد نیا دادعت شرورپ وشزومآ نامزاس زا هدمآتسدهب تاعالطا هب هجوت اب هک دش هدافتسا
 ،هدمآتسدهب تاعالطا و رامآ هب هجوت اب دش هدافتسا يرامشرس شور زا زین کچوک عیانص تمسق رد .دوب رفن
 همانشسرپ هک دش هدروآرب تکرش 67 ناتسرهش نیا یتعنص ياهكرهش رد دوجوم لاعف ياهتکرش دادعت
 اب اهتکرش نیا نیب زا نینچمه .دش ارجا کچوک عیانص ناریدم و ناسانشراک زا رفن 120 نیب هتخاس ققحم
 و دنمفده يریگهنومن شور زا هدافتسا اب یتعنص تکرش 10 ،یفیک يریگهنومن شخب رد اهنآ تیلاعف هب هجوت
 و ناریدم نیب زا نینچمه .دندش باختنا هتفایراتخاس همین هبحاصم ماجنا تهج بولطم باختنا يهویش اب
 هبحاصم يارب رفن 10 یفیک شخب رد زین زاوها ناتسرهش ياهفرح و ینف ياهناتسرنه یصصخت ناریبد
 هتخاس ققحم همانشسرپ زا اههداد يروآدرگ يارب ،دوب هتخیمآ شهوژپ شور هکنیا هب هجوت اب  .دندش باختنا
 .دش هدافتسا هبحاصم و

 اهناتسرنه یشزومآ ياه همانرب قابطنا نازیم زین و کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین ییاسانش يارب :هبحاصم
 ماجنا تهج ار یتالاؤس ،هتشذگ تاقیقحت و يرظن تاعلاطم ساسارب رگشهوژپ ادتبا ،کچوک عیانص ياهزاین اب
 هک تسا هبحاصم عاونا نیرت لومعم زا یکی هتفای راتخاس همین ي هبحاصم .دومن نیودت دنمتخاس همین هبحاصم
 نودب و هتفایراتخاس ییاهن دح ود نیب هبحاصم نیا .دوش یم عقاو هدافتسا دروم یعامتجا ِیفیک تاقیقحت رد
 ياه لاؤس اه وگخساپ مامت زا نآ رد هک دنیوگ یم مه قیمع هبحاصم نآ هب یهاگ هک دریگ یم رارق راتخاس
 دروم نیا رد ،دنهد هئارا دنلیام هک یقیرط ره هب ار دوخ خساپ هک دندازآ اهنآ اما ،دوش یم هدیسرپ یهباشم
 رد .)1395 ،ناراکمه و هداز یلعرهم( تسا ققحم هدهع رب اهنآ يدنب هقبط و اه خساپ ینادرگ زمر تیلوئسم
 هدرک هتفایراتخاس همین هبحاصم ماجنا هب مادقا شهوژپ تالاؤس نتشاد تسد رد اب ققحم مه شهوژپ نیا
 ،ترورض رب انب هبحاصم دنور رد اما هدوب صخشم لبق زا هبحاصم تالاؤس هچ رگا هک تروص نیدب تسا
 اب ياهفرح و ینف ناتسرنه ياهشزومآ قابطنا یسررب ،ققحم فده هکاجنآزا .دش یم حرطم يدیدج شسرپ
 و ناریدم زا رفن 10 نینچمه و شرورپ و شزومآ يهبرجتاب ناریدم و ناریبد زا رفن 10 اب ،دوب کچوک عیانص
 .دوب هقیقد 40 نیگنایم روطهب اههبحاصم ماجنا نامز تدم .تفرگ تروص هبحاصم کچوک عیانص ناسانشراک
 تسد هب جیاتن همتاخ رد .دندش يراذگدک و تشاددای هدش بسک ياههداد ،هبحاصم ره نایاپ زا سپ هلصافالب
 .دندش ریسفت و يدنبهقبط ،جارختسا اوتحم لیلحت شور و شهوژپ فادها اب بسانتم اههبحاصم زا هدمآ

 هتسد ود ،دش یم ارجا )یتعنص ياهتکرش و ناتسرنه( هعماج ود رد شهوژپ هک نیا هب هجوت اب :همانشسرپ
 تیهام توافت لیلد هب هک دوب یتعنص ياهتکرش همانشسرپ ؛لوا هتسد .دش یحارط هتخاس ققحم همانشسرپ
 زا دروم 10 یشزومآ ياهزاین بلاق رد هک دش یحارط همانشسرپ 10 ،یتعنص ياهتکرش زا کی ره تیلاعف
 ناسانشراک و ناریدم رایتخا رد اههمانشسرپ نیا ،یشزومآ ياهزاین يدنبتیولوا تهج و دندوب کچوک عیانص
 تروص ياه هبحاصم ساسارب هک دوب هتخاس ققحم همانشسرپ کی ؛مود هتسد ؛تفرگ رارق یتعنص ياهكرهش
 ياه هفلوم ياراد و هیوگ 30 لماش همانشسرپ نیا .دش یحارط ياهفرح و ینف ياهناتسرنه يارب ،هتفرگ
 ،)نازومآرنه( نایبرم ياهيدنمناوت ،یسرد همانرب تیبولطم ،نایوجرنه یملع و هیلوا ییاناوت و شریذپ طباوض
 زا .دش هتفرگ تروشم یتیبرت مولع هورگ دیتاسا زا ،همانشسرپ ییاور دییأت يارب  .دوب تازیهجت و تاناکما و
 نیب یتامدقم تروصهب همانشسرپ ،یلامتحا تالاکشا ندومن فرطرب روظنمهب ،ییایاپ شجنس روظنمهب یفرط

 قیرط زا همانشسرپ ییایاپ نازیم .دش عیزوت ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ناریدم و نازومآ رنه زا رفن 20
 ،یناوارف( یفیصوت رامآ زا یمک ياههداد لیلحتوهیزجت روظنمهب  .دمآ تسدب % 91 خابنورک يافلآ شور
 لیلحت شور زا اههبحاصم لیلحتوهیزجت يارب یفیک شخب رد و تسا هدش هدافتسا )...و رایعم فارحنا ،نیگنایم
 نایب و اوتحم باختنا و هدشماجنا ياههبحاصم شراگن زا سپ ساسا نیا رب .دش هدافتسا یفیک ياوتحم
 ار ییاهدک و درک مادقا اههلوقم باختنا و اهدحاو باختنا و فیرعت هب ققحم ،ییاهن ریسفت يارب ییاهكالم
 .داد رارق هدش فیرعت )اه هیوگ( ياه هقبط رد و جارختسا هبحاصم نتم زا زاب يراذگدک تروصهب
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 :شهوژپ ياه  هتفای

 ؟دنمادک زاوها رهش کچوک عیانص شخب يا هفرح و ینف یشزومآ ياه زاین :شهوژپ لوا لاوس

 اهتکرش نیا یشزومآ ياهزاین ،یتعنص ياه كرهش ناریدم زا هدش هتفرگ ماجنا ياه هبحاصم هب هجوت اب
 هدروآ 3و 2 لودج رد هک دندش میسقت یصصخت و یمومع ياه شزومآ هتسد ود هب اهزاین نیا .دش صخشم
  .تسا هدش

 یمومع یشزومآ ياه زاین .2 لودج

 هبحاصم هرامش یتعنص ياه كرهش زاین دروم یمومع ياه زاین فیدر

 )10م ،7م ،6م ،5م ،4 م ،1م( تنرتنیا اب وجرنه ییانشآ 1

 )6م،3م( ینیرفآراک شناد اب وجرنه ییانشآ 2

  )8م ،6م ،5م( راک نوناق اب وجرنه ییانشآ 3

    )10م ،7م ،6م ،5م ،4م ،2م ،1م( هنایارExcel وWordياه همانرب اب وجرنه ییانشآ 4

 )9م ،7م ،5م ،3م ،2م( راک ماگنه رد ینمیا تیاعر اب وجرنه ییانشآ 5

   )9م ،7م ،3 م ،6م ،5م( راک طیحم رد تشادهب تیاعر اب وجرنه ییانشآ 6

 )10م ،8م ،4م ،2م( يراک قالخا اب وجرنه ییانشآ 7

  )10م ،6م ،4م ،3م ،1م( يراک تکراشم و لماعت ي هوحن اب وجرنه ییانشآ 8

 ) 8م ،6م ،3م ،2م( یگدنشورف و روتیزیو موهفم اب وجرنه ییانشآ 9

 یصصخت یشزومآ ياه زاین .3لودج

 هبحاصم هرامش یتعنص ياه كرهش زاین دروم یصصخت ياه زاین فیدر

 

1 

  ییزج یلک

 ییاذغ عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ )8م،6م،2م،1م(

 

 ییاذغ تالوصحم دیلوت طخ اب وجرنه ییانشآ

 ییاذغ داوم دیلوت ياه هاگتسد اب وجرنه ییانشآ

 يرادباسح هتشر اب وجرنه ییانشآ 2

 

 )6م ،5م،4م،2م،1م( یلام يرادباسح اب وجرنه ییانشآ

 یناگرزاب يرادباسح اب وجرنه ییانشآ

  

 کینورتکلا قرب هتشر اب وجرنه ییانشآ

 )9م،2م( یکینورتکلا ياهولبات تخاس اب وجرنه ییانشآ

 یتعنص کینورتکلا اب وجرنه ییانشآ
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 یتعنص ـ یکینورتکلا تاعطق اب وجرنه ییانش  3

 

4 

 

 ییایمیش عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ

 )7م،5م،3م( یتشادهب ـ ییایمیش تالوصحم اب وجرنه ییانشآ

 ییایمیش ياه لولحم يرادهگن و هیهت لوصا اب وجرنه ییانشآ

 )4م( بوچ عیانص يدیلوت تالوصحم اب وجرنه ییانشآ بوچ عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ 5

 ذغاک تعنص اب وجرنه ییانشآ

 هاگشیامزآ مولع هتشر اب وجرنه ییانشآ 6

 

 )5م،4م،2م،1م( هاگشیامزآ یمیش اب وجرنه ییانشآ

 هاگشیامزآ لیاسو اب راک ینمیا اب وجرنه ییانشآ

 

7 

 

 

 یطایخ هتشر اب وجرنه ییانشآ

 )10م( تخود ماگنه يزاسوگلا اب وجرنه ییانشآ

 )نردم و یتنس(سابل یحارط اب وجرنه ییانشآ

 )يزود میخض و كزان(تخود عاونا اب وجرنه ییانشآ

 يارب زاوها رهش یتعنص ياه كرهش رد عقاو یتعنص ياه تکرش هک دهد یم ناشن 3 و 2 لوادج ياه هتفای
 یط ار اه نآ زاین دروم یصصخت و یمومع ياه شزومآ هک دنراد زاین يدارفا هب دوخ یناسنا يورین بذج
 ،تنرتنیا ،راک نوناق ،ینیرفآراک شزومآ :نوچ ییاه شزومآ هب یمومع ياه شزومآ شخب رد .دنشاب هدرک
 ياهشزومآ شخب رد .دنراد زاین ... و ،راک ماگنه رد ینمیا تیاعر ،)Excel و word ياه همانرب( هنایار
  ،اوقم و ذغاک تخاس عیانص ،كاشوپ ،ییاذغ تالوصحم عیانص رد ییاه تراهم شزومآ هب زین یصصخت
 اب زاوها ناتسرهش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ،نیاربانب .دنراد زاین ...یتشادهب ،یکینورتکلا تالوصحم
 ناتسرنه یلمع ـ یشزومآ ياه تیلاعف و یسرد بتک ياوتحم رد دیاب کچوک عیانص ياه زاین نتفرگ رظنرد
 کچوک عیانص اب طبترم و بسانم یشزومآ ياه هرود يرازگرب و شزومآ هب مادقا و هدرک رظن دیدجت دوخ ياه
 ناریدم و يا هفرح و ینف نازومآ رنه اب هک ییاه هبحاصم و هدش هتفرگ تروص ياه یسررب اب اما .دیامن
 ناتسرنه رد هک یشزومآ ياه هرود و اه يزروراک هنافساتم هک دش صخشم تفرگ ماجنا یتعنص ياه كرهش
 .تسا هدوبن ناتسرهش نیا کچوک عیانص زاین اب طبترم ،دنهد یم شزومآ نایوجرنه هب اه

 یم وسمه )1386( هداز یلعرهم و )1392( نایلیلج شهوژپ جیاتن اب شهوژپ جیاتن ،طابترا مدع نیا دروم رد
 ياهورین شزومآ يارب یتعنص ياه كرهش هک تفگ ناوت یم رضاح شهوژپ ياه هتفای ساسا رب .دشاب
 يا هفرح ینف ياه ناتسرنه هک دور یم راظتنا و دنراد  زاین یصصخت و یمومع ياه شزومآ هب دوخ یناسنا
 بسانتم یصصخت و یمومع ياه شزومآ و دننک يزیر همانرب دوخ نایوجرنه يارب اه لصفرس نیا اب بسانتم
 ار يرهام راک يورین دنناوتب قیرط نیا زا ات ،دنهد لاقتنا دوخ نایوج رنه هب ار یتعنص ياه كرهش زاین دروم و
  .دنهد شزومآ یتعنص ياه كرهش رد تیلاعف تهج

 ؟دنمادک زاوها ناتسرهش رد کچوک عیانص یشزومآ ياه زاین يدنب تیولوا :مود لاوس

 یتعنص ياه تکرش ناریدم و ناسانشراک رایتخا رد هک ییاه همانشسرپ زا هدمآ تسدب ياه هتفای لیلحت اب
 یصصخت و یمومع تروص ود هب اه شزومآ نیا .دمآ تسدب اه تکرش نیا یشزومآ ياهزاین ،تفرگ رارق
 تکرش ي همه يارب كرتشم و یمومع تروص هب اهزاین نیا ،یمومع ياهزاین شخب رد .دیدرگ يدنب تیولوا
 ره يارب اهزاین ،یصصخت ياهزاین شخب رد .دنا هدش یفرعم زاین ناونع هب )کچوک عیانص( یتعنص ياه
 یصصخت ياه تیلاعف اب بسانتم یصصخت ياهزاین شخب رد و دیدرگ يدنب تیولوا هناگادج تروص هب تکرش
 اهزاین تیولوا .دیدرگ يدنب تیولوا ،ناریدم یجنسرظن اب و بیترت هب زین اه نآ یصصخت ياهزاین ،تکرش ره
 :تسا هدمآ 4 لودج رد
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 یشزومآ ياه زاین يدنب تیولوا . 4لودج

 یمومع ياه زاین

 مک هنومن یشزومآ زاین تیولوا
 نیرت

 درادناتسا فارحنا نیگنایم نیرتشیب

 80/0 13/4 5 2 12 يراک تکراشم و لماعت ي هوحن اب وجرنه ییانشآ 1

 81/0 06/4 5 3 12 يراک قالخا اب وجرنه ییانشآ 2

 85/0 87/3 5 2 12 راک طیحم رد تشادهب تیاعر اب وجرنه ییانشآ 3

 04/1 67/3 5 1 12 راک نوناق اب وجرنه ییانشآ 4

 03/1 51/3 5 1 12 ینیرفآراک شناد اب وجرنه ییانشآ 5

 10/1 15/3 5 1 12 هنایار ياه همانرب اب وجرنه ییانشآ 6

 09/1 99/2 5 1 12 تنرتنیا اب وجرنه ییانشآ 7

 95/0 88/2 5 1 12 یگدنشورف و يروتیزیو موهفم اب وجرنه ییانشآ 8

 یصصخت ياهزاین

 71/0 10/4 5 2 12 ییایمیش عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ 1

 12/1 87/3 5 1 12 بوچ عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ 2

 01/1 81/3 5 1 12 ییاذغ عیانص هتشر اب وجرنه ییانشآ 3

 94/0 55/3 5 1 12 هاگشیامزآ مولع هتشر اب وجرنه ییانشآ 4

 98/0 48/3 5 2 12 یطایخ هتشر اب وجرنه ییانشآ 5

 91/0 30/3 5 1 12 کینورتکلا قرب هتشر اب وجرنه ییانشآ 6

 81/0 61/2 5 1 12 يرادباسح هتشر اب وجرنه ییانشآ 7

 

 رتالاب( نیگنایم نیرتشیب ياراد هک یشزومآ ياهزاین ،یصصخت و یمومع ياهزاین نیب زا هک تسا رکذ هب مزال
 هناگادج روط هب تعنص ره يارب اه تیولوا نیا .دندش صخشم رتالاب تیولوا اب ياهزاین ناونع هب ،دندوب )3 زا
 ،4 لودج ساسا رب .تسا هدش هدنسب تعنص ره رد تارظن نیگنایم رکذ هب اجنیا رد و تسا هدش صخشم
 )یصصخت و یمومع( یشزومآ ياهزاین اب بسانتم زاوها ناتسرهش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه تسا مزال
 برجم ناریبد زا زین یمومع ياهزاین شخب رد .دنزادرپب اه شزومآ نیا شرتسگ و هعسوت هب ،هدش نییعت
 .دننک هدافتسا هتشر نآ رد صصختم نازومآرنه زا یصصخت ياهزاین شخب رد نینچمه و شرورپ و شزومآ
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 هجوت تعنص ناسانشراک و نایامرفراک ،عیانص نابحاص  هاگدید هب دیاب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه نیاربانب
 تکرش نیا ناریدم و ناسانشراک زا يراکمه هب توعد و عیانص نیا ياهزاین زا یهاگآ اب و دنشاب هتشاد صاخ
 .دروآ مهارف ار یتعنص ياه تکرش نیا زاین دروم یناسنا يورین ناوتب ات دنزادرپب دوخ نایوجرنه شزومآ هب اه

 یشزومآ ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ دوجوم تیعضو نیب ایآ :موس لاوس
 ؟دراد دوجو قابطنا ناتسرهش نیا  کچوک عیانص هدش ییاسانش

 و ییاسانش و شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم )کچوک عیانص( یتعنص ياه تکرش تاراظتنا یسررب هب هجوت اب
 و ینف ياه ناتسرنه درکلمع یسررب نینچمه و زاوها رهش کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین يدنب تیولوا
 دوجوم تیعضو نیب هک دیدرگ صخشم ،هتخاس ققحم همانشسرپ قیرط زا تعنص اب طابترا رد يا هفرح
 زاوها رهش کچوک عیانص ي هدش ییاسانش یشزومآ ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ
 .درادن دوجو یناوخمه و قابطنا

 کچوک عیانص ياهزاین اب ناتسرنه ياهشزومآ  قابطنا نازیم درومرد اهناتسرنه ناریدم و ناریبد نیگنایم عیزوت .5 لودج

 فارحنا نیگنایم نیرتشیب نیرتمک هنومن اه هیوگ
 درادناتسا

 57/0 79/2 33/4 5/1 75 نایوجرنه یملع و هیلوا ییاناوت ،شریذپ طباوض

 57/0 42/2 66/3 44/1 75 يا هفرحو ینف ناتسرنه ياه هتشر یسرد همانرب تیبولطم

 85/0 16/3 62/4 62/1 75 يا هفرحو ینف ياه ناتسرنه )نازومآرنه( نایبرم يدنمناوت

 57/0 58/2 14/4 14/1 75 يا هفرحو ینف ياه ناتسرنه تازیهجت

 73/2 همانشسرپ لک نیگنایم

 

 رد لصاح جیاتن و هدش نیودت سایقم لک یبایزرا نیگنایم هک دوش یم هدهاشم ،5لودج جیاتن هب هجوت اب
 لقادح رادقم زا رادقم نیا هک دشاب یم )79/2( نایوجرنه یملع و هیلوا ییاناوت ،شریذپ طباوض اب هطبار
 ناتسرنه ياه هتشر رد وجرنه شریذپ هک تسا نآ زا یکاح سایقم نیا جیاتن .دشاب یم رتمک )3( بولطم
 یمن ماجنا يدورو یملع نومزآ ساسا رب وجرنه شریذپ و تسین گنهامه اهنآ ي هقالع اب يا هفرح و ینف
 اه نآ ياه يدنمناوت ساسا رب نایوجرنه شریذپ ،اه ناتسرنه ناریدم و نازومآرنه رظن زا ،هجیتن رد .دریگ
 فادها اب بسانتم يا هفرح و ینف یشزومآ ياه هرود فادها هک دهد یم ناشن جیاتن ،نینچمه .دشاب یمن
 اب بسانتم يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه نایوجرنه يارب هدش نیودت یسرد ياه باتک و دشاب یمن عیانص
 هب نایوجرنه ، يزروراک ياه هرود يرازگرب نایرج رد ،نیا رب هوالع .دشاب یمن یتعنص ياه كرهش زاین
 ناتسرنه هب ار دوخ یشزومآ ياه زاین یتعنص ياه كرهش یفرط زا و دننک یمن هعجارم یتعنص ياه كرهش
 يزروراک ياه هرود ي هویش رب یتعنص ياه تکرش ،هک نآ نمض .دننک یمن مالعا يا هفرح و ینف ياه
 يا هفرحو ینف ياه ناتسرنه)نازومآرنه(نایبرم يدنمناوت یبایزرا نیگنایم .دنرادن تراظن اه ناتسرنه
 زا ناشن هلصاح جیاتن هک نآ نمض .دراد نازومآرنه يدنمناوت یبسن تیبولطم زا ناشن هک دشاب یم )16/3(
 یمک رایسب یشزومآ ياه هاگراک و اه هرود نازومآ رنه ياه تراهم و تاعالطا ندرک زور هب يارب هک دراد نآ
 لئاسو هک دراد نآ زا ناشن و تسا طسوتم دح زا رت نییاپ زین اهناتسرنه تازیهجت تیبولطم .تسا هدش رازگرب
 ياه كرهش لئاسو و تازیهجت اب دنور یم راک هب یلمع سورد سیردت ماگنه ناتسرنه رد هک یتازیهجت و
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 کچوک عیانص یشزومآ ياه زاین اب نآ ي هسیاقم و همانشسرپ نیا زا یفیصوت لیلحت اب .درادن قابطنا یتعنص
 .درادن دوجو یقابطنا و طابترا يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه و یتعنص ياه كرهش نیب هک تفگ ناوت یم

 و ینیسح ،)1390(ناراکمه و نایراظتنا ،)1386(هداز یلعرهم ؛یلخاد ياه شهوژپ جیاتن اب قوف ياه هتفای
 وراخاس ،)2000(لسرام ؛ یجراخ ياه شهوژپ جیاتن اب نینچمه و )1392( نایلیلج ،)1391( ناراکمه
 ياه شزومآ قابطنا مدع رگنایب هک ،)2015(ناراکمه و ناوزدیر ،)2011(کناج گناوه ،)2002(سولوپ
 ،)1382(یمطاف جیاتن اب لباقم رد اما .دراد ییوسمه ،دشاب یم راک رازاب و تعنص ياه زاین اب يا هفرح و ینف
 .تسا ناوخمهان )1392(یمرک و یمشاه ،)1390(ناراکمه و یهلادبع

 :يریگ هجیتن و ثحب

 ياه هیامرس ندوب اراد ،دزاس یم زیامتم مه زا یقرت و تفرشیپ رظن زا ار ناهج ياه روشک هک هچنآ هزورما
 داصتقا تدمدنلب دشر بجوم ،دلوم یناسنا يورین تیبرت و شزومآ ،یناسنا هیامرس هیرظن ساسارب .تسا یناسنا
 ي هعسوت ثعاب نوگانوگ ياه هصرع رد تراهم ياراد و رهام یناسنا يورین ،یترابع هب .ددرگ یم هعماج و
 يراکیب .دنشاب یم يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه نایوجرنه ،یناسنا ياه هیامرس نیا زا یکی .دوش یم روشک
 یساسا ياه يریگ میمصت و اه يزیر همانرب دیاب نآ لح يارب هک تسا يا هلاسم ام روشک رد نایوجرنه
 رد .تسا رییغت لاح رد يروانف و شناد رد زورما ناهج هک تسا دقتعم )2010( جرج یفرط زا .دریگ تروص
 دیاب و دشاب یم شزومآ دنیارف رد دیدج ياه يژتارتسا و اه تسایس دنمزاین ،شناد ندش زور هب ،هجیتن
 نیا زا ات درک رظن دیدجت يا هفرح و ینف شزومآ و یسرد ياه همانرب رد راک رازاب و تعنص زاین اب بسانتم
 .درک تکرح یناهج ياهتفرشیپ اب گنهامه قیرط

 تیمها كرد ،کچوک عیانص تفرشیپ و هعسوت رد هدید شزومآ و رهام یناسنا يورین شقن تیمها هب رظن
 و یبایزرا اب ات دش شالت هعلاطم نیا رد .تسا يرورض يرما يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ
  و بولطم تیعضو اب نآ ي هسیاقم و يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ دوجوم تیعضو ییاسانش
 رضاح شهوژپ ياه هتفای .درب یپ اه یتساک یگنوگچ و اه ییارچ هب ناوتب کچوک عیانص یشزومآ ياه زاین
 اب بسانتم زاوها ناتسرهش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه طسوت هدش هئارا ياه شزومآ هک درک راکشآ
 ود تراظن و طابترا مدع هک دش صخشم نینچمه .تسا هدوبن ناتسرهش نیا کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین
 .تسا هدوزفا لکشم نیا رب زین شهوژپ نیا رد کچوک عیانص و يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه نیب هفرط
 ناسانشراک زا هدافتسا و يزیر همانرب و یشزومآ ياهزاین نییعت و ییاسانش ،شهوژپ نیا ياه هتفای ساسارب
 و یمومع یشزومآ ياه هرود يرازگرب و اه ناتسرنه نیا یشزومآ ياه همانرب نیودت رد یتعنص ياه تکرش
 لدم ساسارب .دشاب لکشم نیا لح يارب ییاشگ هار دناوت یم یتعنص ياه تکرش زاین دروم یصصخت
 نایوجرنه رد ار نایامرفراک رظن دروم ینف و يراتفر ياهیگتسیاش دور یم راظتنا اهناتسرنه زا ،یگتسیاش
 و لوا هیال رد مزال ياهیگتسیاش تسا مزال ،رتهب ترابع هب .دندرگ هدامآ لغاشم نیا يارب اهنآ و دنهد شرورپ
 زا مه ار نایوجرنه و دوش هداد شرورپ )1391 ،نوناق و يراظتنا لدم ساسارب( نایوجرنه ياهیگتسیاش موس
 رازاب هب دورو يارب یصصخت و ینف ياهیگتسیاش رظن زا مه و یمومع و يدرف ياهتراهم و اهیگتسیاش ظاحل
 هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ ي هنیمز رد شرورپ و شزومآ نالوئسم ،ور نیا زا .دومن تیبرت ،راک
 ياه يزیر همانرب رد اهنآ تارظن زا و دنشاب هتشاد لماعت و طابترا کچوک عیانص ناریدم اب دنناوتب دیاب يا
 و تراهم یلم عماج ماظن رارقتسا دروم رد زین )1392( هداز یلعرهم هک روطنامه .دنریگب هرهب یشزومآ
 هیاس رد ،يا هفرح و ینف اب طبترم ياه شزومآ یشخبرثا و ییاراک شیازفا کش نودب ،دنک یم هراشا يروانف
 يریبادت ذاختا ،ور نیا زا .دریگ یم ماجنا نایامرفراک و لاغتشا ،تعنص ،راک رازاب ینعی ،ماظن هدرخ اب نآ لماعت
 و کچوک عیانص ياه زاین نایم بولطم ي هطبار يرارقرب يارب شالت و یشزومآ ياه زاین قیقد شجنس يارب
 ترورض یشزومآ ياوتحم میظنت رب رظان لوصا تیاعر و يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه یشزومآ ياه همانرب
 ناتسرهش يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ناریدم و ناتسا رد شرورپ و شزومآ نالوئسم ،نیا ربانب .دراد رایسب
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 ياه يژولونکت هب هجوتاب دنناوتب دیاب ،کچوک عیانص يارب هدش ییاسانش یشزومآ ياهزاین نداد رارق رظن دم اب
 ياه همانرب ،تعنص شخب ناسانشراک و ناریدم يراکمه اب و زاوها ناتسرهش يداصتقا تیعقوم و نیون
 نیب لماعت مه ات ،دننک هئارا و نیودت کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین ققحت يارب يرتزور هب و رتقیقد یشزومآ
 يارب لاغتشا يارب يرتشیب ناکما مه و ددرگ هئارا يرتدیفم ياهشزومآ و دوش رارقرب تعنص و راک يایند
 .دوش مهارف ناگتخومآ شناد

 

 يدربراک ياه داهنشیپ   

 اهنآ جیاتن زا هدافتسا و راک رازابو کچوک عیانص یشزومآ ياهزاین ییاسانش روظنم هب یجنسزاین ماجنا .1
  اهناتسرنه یسرد بلاطم میظنت رد

 ناتسزوخ ناتسا تراجت و ندعم ،عیانص نامزاس اب شرورپ و شزومآ نامزاس نیب همان مهافت داقعنا .2
  شخب ود نیا نیب رثوم یطابترا داجیا تهج

 هجوت و )ییادز زکرمت( زکرمت مدع يوس هب يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه ياه شزومآ متسیس لوحت .3
 يزیر همانرب رد یتعنص ياه كرهش ناریدم و ناسانشراک رتشیب لماعت و یموب و یلحم ياهزاین هب
 اه ناتسرنه یشزومآ ياه

 رد نارایشزومآ ناونع هب یتعنص ياه كرهش ناریدم و ناسانشراک ياه تراهم و براجت زا هدافتسا .4
  يا هفرح و ینف ياه ناتسرنه رد نایوجرنه شزومآ تهج نازومآ رنه رانک

  ینیرفآ راک ياه دحاو لیکشت و ناتسرنه نایوجرنه نیب رد ینیرفآ راک ي هیحور شرورپ .5
  یملع ياه شدرگ بلاق رد یتعنص ياه كرهش و یتعنص زکارم زا نازومآ رنه و نایوجرنه دیدزاب .6

 

 : عبانم
-هفرحو ینف شزومآ ماظن ینورد لماوع و ینوریب لماوع  یسانش بیسآ .)1390( هلا یلو ،گنهآ •

 نامزاس تاراظتنا و فادها بوچراچ رد 1389-1390یلیصحت لاس رد ناتسزوخ ناتسا رد يا
 مولع هدکشناد ،نارمچ دیهش هاگشناد ،زاوها ،دشرا یسانشراک همان نایاپ.ناریا يروانف و تراهم شزومآ
 .یتیبرت

 یناسنا عبانم تیریدم .)1392( دیعس ، ناداش ؛هلحار ،يرظتنم ؛قیاقش ،یهاشنامرک ؛نیسحدیس ،یحطبا •
 .نابرهم رشن ، نارهت ، روحم هتسیاش

 یبایزرا و رارقتسا یگنوگچ و راتخاس یسررب .)1382( .یلعدمحم ،یناکدرا یتجهب ؛دازرف ،يریما •
 .یشهوژپ تنواعم.یمالسا دازآ هاگشناد :نهدور .یشزومآ تاسسؤم رد ریگارف تیفیک تیریدم

 هیرشن .ناینب شناد يداصتقا هعسوت رد یتراهم ياه شزومآ هاگیاج .)1391(.هموصعم ،نوراق ؛بوقعی ،يراظتنا •
 18 و 17 هرامش ،مجنپ لاس ،هاگشناد و تعنص ي

 هفرح و ینف و یلاع ياه شزومآ قابطنا و یگنهامه نازیم یسررب .)1390( هرهاط ،یبسامهط ؛دیهان ،نایراظتنا •
 .71 ات 59ص ،140هرامش ،هعماج و راک همانهام .راک رازاب اب يا

 و ینف ياه هتشر ناگتخومآ شناد یلغش يدنمناوت یبایزرا .)1384(.دمحم دیس ،یلامکریم ؛بنیز ،یلیلخ يرقاب •
 ،یشزومآ يروآ ون ي همانلصف .يدیلوت ياه دحاو ناریدم هاگدید زا و وردوخ ناریا تکرش رد لغاش يا هفرح
 . 85ـ110 ص ،13هرامش ،مراهچ لاس
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 ياه يروآون همان لصف .يا هفرح و ینف ینادراک ياه هرود یبایشزرا .)1391( دحا ،يدیون ؛دومحم ،رگزرب •
 .161ـ186ص ،42 هرامش ،یشزومآ

 یگتسیاش لدم یحارط .)1395( ارهز ،یضر ؛نانح ،ینییان يداجس ؛دیحو ،یبارض ؛اضردمحم ،يدباعروپ •
 ،)ع(نیسح ماما عماج هاگشناد یناسنا عبانم تیریدم ياهشهوژپ همانلصف ،نانکراک و ناریدم يدعب دنچ
 .2هرامش ،متشه لاس

 یشزومآ ياه زاین اب يا هفرح و ینف ياه شزومآ قابطنا نازیم یسررب )1392( الیهس ،نایلیلج •
 هدکشناد ،نارمچ دیهش هاگشناد ،زاوها ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .رهشمرخ ناتسرهش رد عیانص شخب
 .یتیبرت مولع

 هطسوتم شزومآ ماظن يراگزاس و قابطنا ياهوگلا .)1384( دیما ،يزورون ؛يدهم ،هداز تعیرش ؛دمحم ،يرذیچ •
 .19ـ22ص ،2هرامش ، .داهج: داصتقا.ناهج رد راک رازاب ياهزاین اب يزرواشک و يا هفرح ،ینف

 یتراهم ناگتخومآ شناد لاغتشا هاگیاج.)1391( هموصعم ،روطم ؛سابع ،يردص؛نیسح دمحم دیس ،ینیسح •
 ،17هرامش ،یشزومآ ياه ماظن رد شهوژپ همانلصف .زاریش رهش رد شنادراک و يا هفرح و ینف ياهشزومآ

 107ـ127ص

 یملع همانلصف ،گنهامه همانلصف ،ياهفرح و ینف ياهشزومآ هعسوت ياهترورض .)1373(.رصان ،وجقح •
 .31هرامش ،روشک ياهفرح و ینف ياهشزومآ یگنهامه یلاع ياروش هناخریبد

 نرق رد يا هفرح و ینف ياه شزومآ .)1999( .)لوئس( يا هفرح و ینف شزومآ یناهج هرگنک نیمود •
 .تیبرت و میلعت هدکشهوژپ :نارهت .یسیفن نیسحلادبع .21

 .ناریا و دنه ،يزلام هعسوت لاح رد ياهروشک رد یتراهم شزومآ یقیبطت یسررب .)1389( سنوی ،ینایمور •

 ینف ،یملع هیرشن( تراهم .دوشیم رادم يرتشم یتلودریغ درکیور اب اهنت شزومآ .)1383( .ا .م ،داژنراگزاس •
 . 3- 5ص ،مهدزناپ هرامش ،)یصصخت و

 .ماظن تحلصم صیخشت عمجم رتفد :نارهت.يربهر مظعم ماقم هیغالبا .)1384(.1404 زادنا مشچ دنس •
 ناتسرهش هطسوتم شزومآ يا هفرح و ینف ياه هخاش ینورد ییاراک یسررب .)1383( هاوخکین ،یلین ،فیرش •

 .1هرامش ، .80 ات 1375 ياه لاس یط درکرهش
 يا هفرح و ینف هخاش ینوریب ییاراک.)1386( اضردمحم ،يدابآ دمحا یلین ؛دمحم ،هاوخکین ؛یفطصم،فیرش •

 همانهامود .نالیصحتلا غراف لیصحت همادا و لاغتشا صخاش ود يانبم رب درکرهش ناتسرهش هطسوتم شزومآ
 .55ـ 66ص ،27هرامش ،مهدراهچ لاس ،دهاش هاگشناد یشهوژپ ـ یملع

 و يداصتقا تالوحت رد ياهفرح و ینف ياهشزومآ شقن .)1384( میهاربا ،نارمع یحلاص •
 .امین تاراشتنا رسلباب .ناردنزام يا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا .ناردنزام یعامتجا

 راک ياهناتسرنه درکلمع رب یلیلحت یهاگن .)1385(.اضریلع ،شنمایک ؛اضر نسح ،يدابآنیز ؛ناویک ،یحلاص •
-يروآون همانلصف ؛نارهت رهش 2 هقطنم شنادراک ياهناتسرنه ياهادنورب تیفیک یبایشزرا زا يدروم :شناد
 .119-163 ص .ص مجنپ لاس،16هرامش.یشزومآ ياه

 رازاب رد از لاغتشا ياه تراهم شقن رب يرورم :لغاشم و راک،هعماج .)1386( نارمع ،یحلاص •
 .تمس تاراشتنا :نارهت .راک
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 راک راکرازاب زاین اب يا هفرح و ینف ياه شزومآ بسانت یسررب.)1390( هرهز ،دنمتداعس ؛نیدلا باهش ،یهلادبع •
 يراذگتسایس هدکشهوژپ ،نارهت ،1404 ناریا رد شزومآ یلم شیامه نیلوا .هیمورا رهش رسپ نازومآ
 .تعنص و يروآ نف،ملع

 ناتسرنه رد شنادراک و يا هفرح و ینف ياه هتشر ینوریب ییاراک یبایزرا .)1392( هلا حور ،دنوسایلا یمالغ •
 نیون ياه هتفای یشهوژپ و یملع شیامه نیلوا .1392لاس رد کشمیدنا ناتسرهش هنارسپ ياه
 .ناریا شزومآ و ینیرفآ راک، تیریدم مولع

 نآ قابطنا و يا هفرح و ینف ياه شزومآ سورد ياوتحم یسررب .)1382( .تاداسلا مظعا،یمطاف •
 .يزکرم ناتسا يا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا .يزکرم ناتسا عیانص ياهزاین اب

 ناتسا رد يا هفرح و ینف ياه شزومآ یگنوگچ و شیادیپ خیرات .)1384( یلعسابع ،داژن نابرق •
 شزومآ لک هرادا شرافس هب( روشک يا هفرح و ینف شزومآ نامزاس .)یبونج -یلامش– يوضر(ناسارخ
 .)يوضر ناسارخ يا هفرح و ینف

 ناتسا تعنص شخب راکرازاب شزومآ ياه زاین یسررب .)1384(.كودراک شهوژپ شناد نوناک •
 .ناتسدرک ناتسا يا هفرح و ینف شزومآ لک هرادا .ناتسدرک

 .ژییآ تاراشتنا نارهت ، یگتسیاشرب ینتبم تیریدم هعسوت .)1388( ملسم ، یحلاص؛ یضترم ، یمرک •

 یمومع شزومآ رتفد،شرورپ و شزومآ ترازو:نارهت.)1373(.شرورپ و شزومآ دیدج ماظن تایلک •
 ؟تسا رثوم يراکیب شهاک رد يا هفرح و ینف ياه شزومآ ایآ .)1394( میسن ،یناخریش ؛نسوس ،ییال •

 .ریالم هاگشناد ،ریالم ،شزومآ و تیریدم یلم شیامه
 تعنص ي هنیمز رد شناد و راک هخاش یتراهم ياه هتشر یجنس زاین )1386(.هلادی ،هداز یلعرهم •

 ناتسا رد روشک هعسوت موس هلاس جنپ همانرب رد دوجوم تیعضو اب اه هتشر قابطنا نازیم و
 .ناتسزوخ ناتسا تیبرت و میلعت هدکشهوژپ یتاعلاطم حرط ،ناتسزوخ

 و يرظن ینابم .)1395( اضردمحم ،ملع ؛میهاربا ،نارمع یحلاص ؛دوعسم ،مدقم ییافص ؛هلادی ،هداز یلع رهم •
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد :رشان ،مود پاچ .)هتخیمآ و یفیک،یمک( شهوژپ یلمع

 و تراهم یلم عماج ماظن رارقتسا و یحارط .)1392(.مارهش ،يدنورازه یلام ؛نمحر ،دنوالق ؛هلادی ،هداز یلعرهم •
 ي همانلصف.ناتسزوخ ناتسا ياهفرح و ینف شزومآ ماظن یسانش بیسآ و تالوحت دنور رب یلیلحت :يروانف
 7ـ27 ص ،4هرامش ..تراهم

 .یناسنا عبانم هعسوت يزیر همانرب و ینامزاس تارییغت و ندش یناهج.)1384(.هلادی،هدازیلعرهم •
 .نارمچ دیهش هاگشناد. زاوها

 بالقنا ياروش هناخ ریبد:نارهت.شورپ و شزومآ نیداینب لوحتدنس.)1390(.شرورپ و شزومآ ترازو •
 .یگنهرف

 زا لقن هب مود ي هطسوتم ـ يا هفرح و ینف ياه شزومآ رتفد .)1394( .شرورپ و شزومآ ترازو •
 . ناتسزوخ شرورپ و شزومآ نامزاس

 .راکرازاب اب  شناد و راک و يا هفرح و ینف ياه شزومآ طابترا .)1392( یلع ،یمرک ؛دمحا دیس ،یمشاه •
 .ناردنزام هاگشناد ،رسلباب ،)روحم شناد تعنص( نیرفآ راک هاگشناد یلم شیامه

 ياه شزومآ اب تعنص شخب ياهزاین بسانت .)1391( .الیهس، يوسوم ؛سگرن ،يارآ یتشک ؛اضریلع ،یفسوی •
 رد ون یتفایهر .)ناجروالف ناتسرهش يدروم هعلاطم( هنارسپ و هنارتخد ياه ناتسرنه يا هفرح و ینف
  137 ات119ص )10(یپایپ، 2هرامش ،3 هرود ،یشزومآ تیریدم
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