
 
 رادیاپ یلاع شزومآ ورملق رد یناریا تاعلاطم يداقتنا يواکزاب

 
 2اخیک دمحا ،1ینادواج دیمح

 
 

  12/03/1399 :تفایرد خیرات
 04/11/1399 :شریذپ خیرات

 
 هدیکچ
 
 راوزاسان يزرو هشیدنا رهپس ود هیاپ رب رادیاپ یلاع شزومآ ورملق رد یناریا تاعلاطم يداقتنا يواکزاب ،راتسج نیا زا فده
 ،تسخن ماگ رد .تسا هدش ماجنا  ماگ ود رد یفیک شور زا يریگ هرهب اب ییاشگراتسج نیا .تسا يرادیاپ و رادیاپ هعسوت
 رادیاپ هعسوت ،يرادیاپ  میهافم  هدنریگربرد هک هلاقم 30 ،اه هلاقم نایم زا ،یملع ياه هاگیاپ و عبانم رد وجتسج زا سپ
 .دندش زین یمک يواکزاب میهافم ،یموهفم يدنب هتسد رب نوزفا ،مود ماگ رد .دش هدیزگرب ،دوب  رادیاپ یلاع شزومآ و
 دناوت یم  هک تسا يرادیاپ و رادیاپ هعسوت درکیور ود نایم يراوزاسان یسانشزاب ،يا هنیمز و يرظن واکودنک نیا دنیآرب
 یم رظن هب ،هک نیا گنرد راوازس هتکن .دنارتسگب ،دوش یم هدیمان  رادیاپ یلاع شزومآ هچ  نآ يورارف ارگمهان ریسم ود
 هب  هلمج زا دناوت یم ییاه یتساک نینچ .دنا هدنامزاب یموهفم يراوزاسان نیا یسانشزاب زا یناریا تاعلاطم رتشیب دسر
 ماجنارس دسر یم رظن هب  هک دماجنیب راوتسا يرظن میهافم هیاپرب رادیاپ یلاع شزومآ زا يزاس موهفم رد یمگردرس
 .تشاد دهاوخ هدنیآ ياه لسن يارب یماجرفان
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 همدقم
 ،ناراکمه و 1اهولد( تسا یندیشوپان مشچ عماوج هب يرادیاپ لاقتنا رد یلاع شزومآ ياهداهن يراذگ رثا

 تیبرت و 2يزومآ تراهم زا  رتارف یفده ،هعماج زا هتسسگان اما ،هتسویپان درخ ناسب هاگشناد .)4263 :2018
 تخانش هاگدید زا هچ و 3یتخانش هنیرید  هاگدید زا هچ ،یعامتجا داهن نیا نیداینب فده .دراد راک يورین
 هب و تیرشب تخانش يافرژ هب يا هنیرید هک تسا تقیقح يوجتسج و واکودنک ، 5یتخانش راتسهو 4یتخانش
 ناهج رد هک تسا زاین ،ور نیا زا .)2002 ،6ونر ؛ 1398 ،ینادواج( دراد داهن نیا شیادیپ و هنیرید  يادنلب
 -يراتفر و 7یتخانش يزاساناوت رب ،يریگدای رذگهر  زا ،دوخ ياه ینیرفآ شناد دنیارف رد نایهاگشناد  زورما
 همانرب ؛2019 ،10یناهج کناب ؛2015 ،9وکسنوی ؛1398 ،ینادواج(دنشاب اشوک دوخ نانیرفآ شقن 8یعامتجا
 نایرج اب وسمه ،نیشیپ ياه ههد رد هک یناشیدنا هاتوک دنچره .)2014 ،11دحتم للم هعسوت و تفرشیپ
 دننام یمیهافم نتخادنا رد اب دندیشوک ،يزودنا لام و دوس هب یگدنز نتساکورف بوچراچ رد و ،لاربیلون 12مکاح
 هاگشناد" نتخاس هتسجرب و 14هاگنب هب هاگشناد نتساکورف اب نآ یپ رد و "13یهاگشناد يراد هیامرس «
  16یلام نارگادوسو  نارگ شنک هب نارگید دننام زین ار نایهاگشناد و هاگشناد ،نآ نیون لسن ناسب "15یهاگنب
 و رتیپموش( درادنپ یمن شیب 18یلالد ار اه نآ ماجنارس 17رتیپموش هک یناسک .دننک لدب يراد هیامرس رازاب
 ،ریزگان هب دیاش و ماجنارس ،هدمآ شیپ یموب تسیز و یعامتجا راوگان طیارش اب اما .)265 :2003 ،ناراکمه
 نکممان مکاح يزرو هشیدنا رهپس هیاپرب هار همادا هک تسا هدش هتفایرد ،شنکرد هک رظن ورملق رد اهنت هنو
 یمن رظن هب نآ ياه هژیو راک رد رییغت يارب ششوک  و هاگشناد و شناد موهفمرد يرگنزاب زج يزیرگ و تسا
 .)2014 ،دحتم للم هعسوت و تفرشیپ همانرب ؛2015 ،وکسنوی ؛2019 ،یناهج کناب ؛1398 ،ینادواج( دسر
 وهیفایل( تسا هتشرارف و يا هتشر نایم درکیور نتسب راکب دنمزاین يرادیاپ يوس هب یلاع شزومآ رد ینوگرگد
 يا هدنیآ هرابرد ]يریگدای[ شزومآ دنمزاین هدنیآ شزومآ گنیلرتسا تشادنپ هب .)287 :192018ناراکمه و
 هب نتشادرب زیخ  هرابرد يا هدرتسگ و ]فرژ[ تاعلاطم .)34 :2013 ،20گنیلرتسا( درادن دوجو رگید هک تسا
 ياه گنهرف زا يرادروخرب اب هاگشناد هکارچ .)327 :2005 ،21روم تسا هدمآ دیدپ رادیاپ شزومآ يوس

 
1 Dlouha 
2 . Traning  
3 . Archeologic 
4 . Episthemologic 
5 . Ontologic 
6 Renaut 
7 Cognitive Competancy  
8. Social- Behaviral  Competancy 
9 Unesco 
10 World Bank 
11 UNDP 
12. Main stream  
13 . Acdemic Capitlism 
14. Entreprise   
15. Entrepreneur University ( تس ا هدش هدنادرگرب ین"  رفآر اک هاگشناد " ی  هب سراف رد اوران هب ه   ( ک
16. Entrepreunr 
17. Schumpeter  
18. Midell man 
19 Leal Filho 
20 Sterling 
21 Moore 
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 ینوگرگد دنیارف رد ییازسب شقن دناوت یم هک دماجنا یم يرترب يریگدای هب هناگادج ياه شزرا و ینامزاس
 :2،2010ماهارگ و نیفتسا( دراد دنویپ هدنیآ ناربهر و نادنورهش شرورپ اب هک دنک يزاب 1یعامتجا ياه

 نینچ ناوت یم ار رادیاپ هعماج يوس  هب راذگ يارب یهاگشناد ياهداهن يارب تفایهر ود ،نیاربانب .)612
 رد ینیرفآ شقن  يارب یناگتخومآ شناد شرورپ )2 و هعماج هب ]نیون[شناد لاقتنا و شنیرفآ )1 :درمشرب
 یبوخ هب دناوتب هاگشناد هکنیا يارب ور نیا زا .)2013 ،4گنال يد ؛2 :2018 ،ناراکمه و 3يوتسا( هدنیآ
 هب زاین يزیچ هچ تسادیپان هک مکاح موهفم دقن دنمزاین دنک افیا رادیاپ یناهج تسیز داجیا رد ار يربهر شقن
 زا ینوگانوگ ياه تشادرب  و  اه شناوخ  ،لاح نیا اب .)223 :2002 ،5گنیلکاج و زلاو( تسا دراد يرادیاپ
 یم هتخادرپ »رادیاپ هعسوت« موهفم يراوزاسان هب رتمک و دروخ یم مشچ هب نایم »يرادیاپ« و »رادیاپ هعسوت«
 زا یهاگشناد نانیرفآ شقن زا يرایسب ،اوران ياه تشادرب نیا رب نوزفا .)2 :2017،ناراکمه و 6رچشیف( دوش
 دنریگ یم هابتشا تسیز طیحم يرادیاپ موهفم اب ار نآ هکنیا ای دنسر یمن رظن هب هاگآ نادنچ  يرادیاپ موهفم
  .)118 :2012 ،7نوتلیو و تیار زا لقن هب ؛2006 ،ونازول(
 نورب یتح و یهاگشناد تایبدا اب هسیاقم رد هژیو هب ،رادیاپ یلاع شزومآ ورملق رد یناریا تاعلاطم هب یهاگن اب
 یمرب ناریا رد ار ییاه ییاشگراتسج نینچ هب زاین هچ نآ  ،یناهج ورملق رد نآ هعسوت هب ور یهاگشناد
 یناریا تاعلاطم رد ینشور باتزاب دسر یم رظن هب هک تسا یمیهافم نینچ زا دمآ زور مهف رد درکرید ،دنازیگنا
 نیا زا یخرب .دشاب هتشاد  هارمه هب دناوت یم يراوگان ياه دمایپ ییاه یمهفژک  و درکرید نینچ .تسا هتفاین
 ات یناتسبد شیپ زا یسردو یشزومآ ياه همانرب رد  اه یمهفژک نیا باتزاب رد ناوت یم ار راوگان ياه دمایپ
 .دنا هدنامن ناما رد بیسآ نیا زا زین یلم ياه همانرب و دانسا دسر یم رظن هب .دید یشزومآ ياه هرود نیرتالاب
 رظنرد راتسج نیا ،ور نیا زا .دشاب یتاعلاطم نینچ زا یخرب درواتسد دناوت یم ،اه نآ زا يرایسب هک يدانسا
 رهپس ود هیاپ رب رادیاپ یلاع شزومآ ورملق رد یناریا تاعلاطم يواکزاب هب ،دنمشور و هناداقن يدرکیور اب ،دراد
 هنیمز  ياه شسرپ و يرظن ياه شسرپ شخب ود هب راتسج نیا ياه شسرپ .دزادرپب راوزاسان يزرو هشیدنا
 ؛دنوش یم میسقت يا
 يرظن ياه شسرپ

 ؟دنا هتشاذگرس تشپ ار ياه تشگرگد هچ يرادیاپ و يرادیاپ هعسوت ،هعسوت ،تفرشیپ موهفم •

 يا هفرح يزومآ تراهم و رادیاپ هعسوت زا ار رادیاپ یلاع شزومآ و يرادیاپ موهفم ناوت یم هنوگچ •
 ؟تخانشزاب

 يا هنیمز  ياه شسرپ
 ؟دنراد رادیاپ شزومآو يرادیاپ  ،رادیاپ هعسوت ،هعسوت میهافم زا یتشادنپ هچ یناریا تاعلاطم •

 ؟دنسر یم رظن هب بایماک هدش دای میهافم یسانشزاب رد یناریا تاعلاطم ایآ •

 
 يرظن يواکودنک

 
1 societal transformation 
2 Stephens and Graham 
3 Stough 
4 de Lange 
5 Wals and Jickling 
6 Fischer 
7 Wright and Wilton 
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 یطیحم تسیز ياه ماظن رب يداصتقا دشر ياهدمایپ ،تسورب ور نآ اب نونکامه رشب عون هک هلئسم نیرتمهم
 هب  ،وس کی زا هکارچ .)262 :2008 ،1یلاد و لموین( تسا رشب ياه يراوزاسان نیرتگرزب زا یکی هک تسا
 يریذپ نایاپ و تسیز طیحم يدوبان و یناریو ،وس رگید زا ،2دماجنا یم كدنا يرامش تسد رد تورث تشابنا
 هعسوت و 4يرادیاپ موهفم زونه ،نیا دوجو اب .)1 :2015 ،ناراکمه و 3لامرآ( دراد هارمه هب ار یعیبط عبانم
 هب 2005 ،6نترون( دنسر یم رظن هب راوزاسان داینب زا موهفم ود نیا هکنآ لاح دنوش یم هدافتسا اجباج  5رادیاپ
 ،»10)ندمت( يرگرهش« ،»9تفرشیپ« نوچ یمیهافم 8تشگرگد .)232 :2018 ،7نچ و یماوا زا لقن

 یمهفژک یخرب و میهافم نیا هنیهب كرد رد دناوت یم  »13يرادیاپ« ماجنارس و »12رادیاپ هعسوت« ،»11هعسوت«
 .دشاب ناسر يرای اه نآ زا
 یموهفم  ياه تشگرگد رب يرذگ
 )ندمت(يرگرهش  و تفرشیپ يزاس موهفم ،تسخن جوم
 تسا هدش يزاس موهفم 14هاوخلد يوسب نآ تکرح و يرگرهش يریذپ رییغت « هب »تفرشیپ« ،تایبدا یخرب رد
 رد .دش رادیدپ  نامز رذگ اب  تفرشیپ هرابرد هشیدنا ،يزاسون اشیپ  نارود رد ،ور نیا زا .)2 :1923 ،15يراب(
 ؛34 :1997 ،17ترکاب( تفرگاپ تفرشیپ هراب  رد ییاه هشیدنا  هک دوب ،16مور و نانوی یناتساب  هرود لوط
 یم اه نآ .دنراد یناسنا روما هب يا هخرچ هاگدید وطسرا و نوطالفا هنومن يارب .)84 :2006 ،ینایسپاد
 نتساک هب زاین  هک  تسا هارمه زین ییاه يراوشد اب ماگنهمه  و دهد یم خر دوخ يدوخ هب هعسوت هک دنرادنپ
  و ددرگ یم زاغآ هداوناخ زا یناسنا هعماج هک تسا هدمآ نینچ نوطالفا »نیناوق « باتک  رد .تس اه نآ زا
 دهد یم رارق شواک دروم ار تفرشیپ نامز » تسایس « رد زین وطسرا .دریذپ یم نایاپ  رهش تلود هب ماجنارس
 ،تسا ریذپ سرتسد بوخ یساسا نوناق اب  رهش تلود رد ناسنا يرترب هچرگا هک دراشف یم ياپ رواب نیا رب و
 کیم( تسا هدشن شالت یساسا نوناق نینچ ظفح و يرهش تلود نینچ نداهن یپ  يارب هاگچیه هنافساتم اما
 يا هدننک تیاده هلسلس ناونع هب ار نامز یطخ موهفم یحیسم و يدوهی  19یسانشادخ رد )2 :2011 ،18دنل
 درکیور ،عقاو رد .)2 :1997 ،تیار ناو( داد یم رییغت ار تفرشیپ و خیرات هار هک دنتشادنپ یم اهدادخر  زا
 يادتبا زا هک تسا يریسم  هدنهد باتزاب هک دوب یجیردت یموهفم تفرشیپ هدیا  هیاپرب  یحیسم یسانشادخ
 ،20تبسین( تسا راوتسا  ،دنک یم ییوج یپ ار نیسپ ناهج رد رشب يونعم لامک موهفم و زاغآ يرشب خیرات

 شناوخ »ادخ رهش« رد نیتسوگآ تنس هلمج زا يرگید نافوسلیف ،وطسرا و نوطالفا زا سپ .)47 :1980

 
1 Newman and Dale 

 دصرد 82 هک درک مالعا سوواد سالجا هیشاح رد یشرازگ راشتنا اب یگنسرگ و يرباربان ،رقف اب هزرابم یتلودریغ هورگ ،مافسکا 2
 .تسا نیمز هرک تیعمج زا دصرد کی اهنت رایتخا رد ناهج تورث

3 Amaral 
4 Sustainability 
5 Sustainable development 
6 Norton 
7 Olawumi, T. O., & Chan 
8. Evolution 
9. Progrss 
10. Civilization 
11.Development 
12. Sustainable Development  
13. Sustainablity 

 تسا راوتسا )  eurocentrism( يروحم اپورا رب درکیور نیا هک دوش یم يروآ دای 14
15 Bury 
16 Greco-Roman 
17 Burkert 
18 Meek Lange 
19 Theology 
20 Nisbet 
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 يارب ادخ ناگدیزگرب اه ناسنا زا یخرب هک تشادنپ یم وا  .دنک یم داهنشیپ ار رشب خیرات زا ینیون یحیسم
  ادخ رهش هب قلعتم دنا هتفای تاجن هک یناسک ،نیاربانب .دنتسه ناگدش نیرفن نارگید و  تشهب هب نتفر
 رب نوزفا .دنیزگ یمرب ار يا هخرچ شناوخ نیتسوگآ ور نیا زا .دنتسه  ناسنا رهش هب قلعتم ناگدش نیرفنو
 هب تاهج یمامت رد ناسکی ياهدادخر  هک دراد یم نایب و تسا هنادواج تشگزاب هیرظن در نارگن يو ،نیا
 درادنپ یم دننام یب ییاهدادخر  ناسب ار زیخاتسر و گرم ،شیادیپ  يو هکنیا نمض دنوش یم رارکت ررکم روط
 يارب يزاس هدامآ هدنریگرب رد تفرشیپ زا یحیسم  يزاس موهفم ، ینایم هدس  رد .)3 :2011 ،دنل کیم(
 :تسا هدمآ دوجو هب یناسنا تفرشیپ ییاپورا موهفم زا هیاپ  ود ،مهدزناش هدس  رد .دوب  رگید ناهج رد نتسیز
 :1980 ،تبسین( دوب نیمز يور رب یقالخا ییالط نارود  هب  رواب يرگید و گنهرف تفرشیپ زا یهاگآ یکی

 هشیدنا شیاشگ مغر هب  ،1ییازون  نارود رد .تسا تفرشیپ هب رواب رد ،برغ يزاسون هداهنربارب هک .)77
   2یلتنوف 1683 لاس رد  .)103 :1980 ،تبسین( دندیزرو یم ياپ تیرشب یطخ تفرشیپ رب نانچمه ،يزرو
  هتفرشیپ يروانف  و نیون  ملع اب تیرشب« هک انعم نیدب تفرشیپ .دیشک نایم هب ار تفرشیپ زا  ینیون هشیدنا
 نورد هک تسا هتسناد .)3 :1997 ،تیار ناو( »درادرب ماگ نارک یب و هتسیاب  ياه تفرشیپ هار  رد دناوت یم
 ؛هلمج زا نادنمشیدنا زا يرایسب ،ور نیا زا .دروآ یم نایم هب نخس يداینب فده کی زا تفرشیپ نوناق هیام
 یم ،دماجنایم يدوبهب هب هک یساسا رییغت ناسب نامز لوط رد ار هشیدنا هعسوت ،4تنک تسوگوا ،3لگه
 ياه نارشیپ ناسب ار دیلوت ياهرازبا و دشر ،5سکرام ،دننام نادنمشیدنا زا رگید یهورگ ،ربارب  رد .دنتشاگنا
 یم رییغت همشچرس  ار ناسنا يدوجو تعیبط رد شنت تناک نوچمه ینادنمشیدنا اما .دنتشاگنا یم  تفرشیپ
 مشچ رد بالقنا نیرتگرزب«  ار يزاس یتعنص )178 :1993( 6رتسو . .)2 :2011 ،دنل کیم( دنتشادنپ
 مظن رب طلست يارب دنراد قح اه ناسنا هک  تشادنپ یم و تشاگنا یم »تسا هدادخر  نونک ات هک يزادنا
 دیلوت يزاس هنیشیب  يوجتسج رد و دنیوجدوس یفرصم ياهالاک دیلوت يارب »تعیبط تسیز« زا 7یعیبط
 شورف يارب رازاب رد و هدش هتخاس تعنص زا هک ییاهزیچ اهنت  يزرو هشیدنا رهپس نیا رد  .دنشاب  يداصتقا
 نوناق« ،بیترت نیا هب  .)نتسیز هب تبسن لوپ شزرا يرترب( دنوش یم هتشاگنا دنمشزرا دنوش هضرع
 تفرگ اپ ییارگتابثا هیاپرب تنک  تسوگوا ياه هتشون رد مهدزون هدس رد ،نآ هتفهن  يایازم و »تفرشیپ
 ماگ هب ماگ رد ار ریذپان تشگزاب  و رادیاپان لحارم ،نارگید و رسنپسا ،سکرام ،لگه ،تنک .)1893 ،8تنک(
 ینیب شوخ و تشاگنا شیپ  نیا اب نیمز ییالط نارود هب ندیسر يارب ناسنا ینداتسیانزاب تفرشیپ ندومیپ
 .)84 :2006 ،ینایسپاد( دندرک حیرشت ،دماجنیب  رشب یقالخا لامک هب دناوت یم  يروانف و یملع تفرشیپ هک
 یلصا فده هک تشادنپ یم  تشاد رواب يرگنشور شیازفا رذگهر  زا تفرشیپ هب هک زین تناک لئوناما
 .)10 :1980 ،تبسین( تسا  »يدرف يدازآ« و »ییاهر« يارب رت هاوخلد  طیارش هب یبایتسد ،يرشب تفرشیپ
 زا تفرشیپ .تشگ نوگرگد ینیدارف هشیدنا هب نامز رذگرد  یحیسم  یسانشادخ  رد تفرشیپ هدیا ،نیاربانب
 هعسوت اب نیمز يور رب رتهب یگدنز رب  هک  دش لدب  ینیمز یموهفم هب یهلا تساوخ يارب و ینامسآ  یموهفم
 زا ییاه هرود رد تیرشب تفرشیپ هب رواب ،ور نیا زا .)61-62 :1997 ،9یبمورک( دوب راوتسا يروانف و یملع
 .تشگ لدب برغ ناهجرتشیب  يارب ریگمه و یناهج يرواب هب ابیرقت متسیب هدس طساوا ات مهدجه هدس
 .)178 :1980 ،تبسین( درک يزاس موهفم ترورض هکلب ،فداصت ناسب هن ار تفرشیپ ،رسنپسا هک هنوگنامه
 10 يزاسونو هعسوت موهفم ،مود جوم

 
1 Renaissance 
2 Fontenelle 
3 Hegel 
4 Auguste Comte 
5 Marx 
6 Worster 
7 dominate the natural order 
8 Comte 
9 Crombie 
10. Modernization 
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 يرظن ياه هتشاگنا رذگهر زا هک ،2یگتسباو و 1يزاسون  ياه هیرظن ،1950 ههد زا نیشیپ جوم لابند هب 
 ناسب  ،هعسوت لاح رد ياه روشک تالکشم رب ندش هریچ  يارب  نوگانوگ  ياه لح هار ناسب هناشیدنا رگد
 ،لاربیل )ون( ياهشزرا هیاپ رب ،يزاسون هیرظن  .)88 :2006 ،یناسیپ اد( دندش رادیدپ ،هعسوت  هریچ ياه هیرظن
 هب يارب دوخ عماوج یناسر زور هب اب ار هعسوت نردم لدم دیاب هعسوت لاح رد ياهروشک هک دنک یم لالدتسا
 3تیپ تشادنپ  هب يزاسون هیرظن رد .دننک لابند يداصتقا هتفرشیپ ياهروشک ياه یگژیو ندروآ تسد
 ، هدش هتشاگنا شیپ ) يرازبا يزرودرخ ( یبرغ ینهذ ياه لدم  موهفم  هب هعسوت )85-86-90 :1999(
 هیرظن .تسا )4الاک شتسرپ( برغ گنهرف و )الاب هدنیازفو هوبنا  فرصم( برغ فادها ،)رازاب( برغ ياهداهن
 هتفای هعسوت ناهج نیب طابترا نآ رد هکارچ .دراد فلاخم يدرکیور یتسیسکرام لیلحت ساسا رب زین ،یگتسباو
 هک تسا يداصتقا یگتسباو ،يرو هرهب يارب یجراخ طباور زا يا هعومجم لامعا« ناونع هب هعسوت لاح رد و
 دیلوت دشر اب ربارب ار هعسوت ،ور نیا زا .)262 :1990 ،5وس( دوش یم شزادرپ »تسا هعسوت اب راگزاسان
 ياهدرواتسد و دوش یم يریگ هزادنا يداصتقا ياه هداد اب  هعسوت درکیور نیا رد .دنرادنپ یم یلم صلاخان
 ار هعسوت رگید یهورگ .دبای باتزاب یلخاد صلاخان دیلوت ياه هداد رد دناوتب دیاب نوگانوگ ياهروشک
 هعسوت هک تسا نیا گنرد روخرد هتکن .دننک یم يزاس موهفم هاوخلد یعامتجا هدیدپ يدایز رامش هدنریگربرد
 و دنیارف نیا فادها )1 ؛هدنریگرب رد هعسوت زا هدش هئارا ياه هرازگ نیاربانب .تسا هدش تیاده يرییغت دنیارف
 طوبرم یمیدق یموهفم ،هعسوت موهفم ،عقاو رد .)609 :1991 ،6یل( تسا  فادها نیا هب یبایتسد لیاسو )2
 و دوب يداصتقا تسایس و یسایس تردق ،اه تخاسریز هدننک مهارف هعسوت ،هک يا هرود رد .تسا مسیلایرپما هب
 درک  یم کمک اهروشک یخرب تردق شهاک و ندنار هیشاح هب  يارب دمآراک يرازبا ناسب  اه تسیلایرپما هب
 .)68 :2018 ،8والسیموت زا لقن هب 2005 ،7یگنات(
 
 رادیاپ هعسوت يزاس موهفم ،موس جوم
 یعقاو يانعم مهف نودب رتشیب  و تسا هدش لیدبت رادفرط رپ يراعش هب  ینونک  نارود رد رادیاپ هعسوت موهفم
 يارب( دنک یم لابند ار یتدمدنلب درکیور نآ یتخانش هنیرید يرگنزاب نیاربانب دریگ یم رارق هدافتسا دروم نآ
 درکیور اب [ يروانف  و تعنص هیور یب شرتسگ هکارچ )13-3 :1996 ،ناراکمه و 9مولبسدوگ :کن هنومن
 رد تسا هدروآ دیدپ ار یناوارف یموب تسیز  ياه یناریو و یتخانشناور ،یعامتجا ياه بیسآ ،يرباربان   ]مکاح
 ناباتش دشر :دننام ییاهدیدهت  زا مدرم ،مود یناهج گنج زا سپ يراجت و یتعنص هقباس یب هرود لوط
 بیسآ دروم رد یملع ياه هتفای 1960 ههد زا ،ور نیا زا .دندش هاگآ یعیبط عبانم شهاک و یگدولآ ،تیعمج
 راهب« دننام ییاه هتشاگن رد .تفرگ اپ موب تسیز و يرشب هعماج هب يداصتقا دشر زا  هدمآرب  ياه
  يارب یحرط« ،)1968( 13چیلرها لوئاپ »12تیعمج بمب« ،)1962( 11نوسراک لشار »10شوماخ

 
1. Modernization Theory 
2. Interdependency Theory 
3 Peet 
4 worship of the commodity 
5 So 
6 Lélé 
7 Tangi 
8 Tomislav 
9 Goudsblom 
10 The silent spring 
11 Rachel Carson’s 
12 The population bomb 
13 Paul Ehrlich’s 
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 نیا  )1973( « 4رخاموش زتیرف »3تسابیز کچوک و )1972 ،ناراکمه و( 2تیمسلگ دراودا »1یتسیزرب
 ،اه ملیف هلمج زا يدایز ياه هناسر نآ رب نوزفا  .تسا هدش هدرمشرب یطیحم تسیز  و یعامتجا ياه هعجاف
 تامادقا نارود  نیا رد .دنتخادرپ یمومع ورملق رد اه نارحب نیا باتزاب هب  ،یقیسوم و ینویزیولت ياه همانرب
  ،درک راک هب عورش زبس شبنج .دش هتفرگ نشج 1970 لاس رد راب نیتسخن  يارب نیمز زور دننام  يرگید
 زا لقن هب 1999 ،7يویتاگ( دنتفرگاپ 6نیمز ناتسود  5زبس حلص دننام یتلودریغ ياه نامزاس نیتسخن
  یتسیزرب  دناوت یم يداصتقا دشر هک نیا زا سرت لیلد هب یطیحم تسیز ینارگن .)89 :2006 ،ینایسپاد
 نیا هب ار يرایسب  ور نیا زا .تسا هدش لدب يداینب و هنافاکشوم یعوضوم هب ،دزادنایب رطخ هب ار هرایس و رشب
 دوش یم رت رتراوگان اه نآ یتسیز طیارش ،دنهد همادا دوخ یتسیز ینونک  ياه هویش هب رگا هک  دناسر رواب
 ناسنا هک تسا نیا یعقاو رطخ )89 :2006 ،ینایسپاد زا لقن هب 1970 ،ناراکمه و 8سوبد کیلگ ناتان(
 زا لقن هب :1970 ،ناراکمه و 9تنومال( دربب نیب زا یگدنز زا ینابیتشپ يارب ار نیمز ییاناوت دناوت یم
 ،درک یم ینیب شیپ ار یکیدزن یموب تسیز هعجاف هک ،هدنهد رادشه تلاح نیا .)89 :2006 ،ینایسپاد
 نارکیب دشر نیزگیاج ناسب رادیاپ هعسوت يارب ار هار و تخیگنا رب هعسوت هرابرد ار ینیون ياه هشیدنا
 هب ور دنور رگا هک تشادنپ یم  )23 :9721( 10سودیم .)89 :2006 ،یناسیپاد( تخاس راومه يداصتقا
 کی رد هرایس نیا رد دشر ياه هنارک هدش یتعنص ،عبانم يریذپ نایاپ و اذغ دیلوت ،يزاس یتعنص ،یگدولآ دشر
 رد ،نیاربانب .دوب دهاوخ یتعنص تیفرظ و تیعمج یندشان لرتنک شهاک رتشیب و دیسر دهاوخ نایاپ هب هدس
 :2006 ،یناسیپاد( دندش هدیشک شلاچ هب »هعسوت« و »دشر« ،»تفرشیپ« ینونک میهافم ،1970 ياه ههد

 نآ زا ،اه يراوزاسان نیمه لیلد هب و دش رادیدپ  1970 ههد رخاوا رد رادیاپ هعسوت موهفم ،ور نیا زا .)91
 یمرب  نهذ رد ار هتکن نیا هدش نایب ياه هرازگ .تسا هدش هئارا نآ زا فیرعت 70 زا شیب نونک ات نامز
 تسد رد موهفم ندوب یعازتنا لیلد هب رادیاپ هعسوت زا ییارگمه  موهفم زونه نامز تشذگ مغر هب هک دنازیگنا
 .)2 :2015 ،ناراکمه و لامرآ زا لقن هب :2005 ،11یترپ( تسین
 هب نودب ینونک ياهزاین ندروآرب يارب مزال ییاناوت« ،رادیاپ هعسوت زا اه يزاس موهفم نیرتدانتسا رپ زا یکی
 نیا رد .)501 :1998 ،13اتاربم زا لقن هب12WCED، 1987( »تسا  هدنیآ ياه لسن عفانم نداتفا رطخ
 هعسوت موهفم هب هب يداصتقا دشر و دنا هدش هتفرگ رظن رد رگیدکی ربارب  »اه هتساوخ« اب »اهزاین« هرازگ
 هراشا دارفا زاین هب طقف هرازگ نیا )1 .تسا  تیمها ياراد  هتکن ود نتشاد رظن رد ،ور نیا زا .دوش یم هتشاگنا
 یساسا تامازلا اهزاین ،دشاب هتشاد يدایز توافت دناوت یم دارفا اه تساوخ اب اهزاین هک یتروص رد ،دنک یم
  هانپرس و سابل ،اذغ دننام هیاپ ياه زاین  هدنریگربرد دناوت یم  اهزاین نیا و تسا زاین یتسیزرب يارب هک دنتسه
 ،تسا يداصتقا دشر يزاسرادیاپ ددصرد هک رادیاپ هعسوت يزاس موهفم هب هجوت اب )2 دشاب تینما و یتسردنت
 تسخن .دتفا یم زین رطخ هب عفانم نیا هکلب ،دوش یمن ظفح زین ینونک نامز رد هدنیآ ياه لسن عفانم اهنت هن
 عبانم نیا نتفریذپ نایاپ ببس  دناوت یم دمآرد بسک و تورث شنیرفآ يارب عبانم هیور یب فرصم  هک نیا

 
1 A blueprint for survival 
2 Edward Goldsmith’s 
3 Small is beautiful 
4 Fritz Schumacher’s 
5Greenpeace  
6 Friends of the Earth    
7 Gateway 
8 Nathan Glick in Dubos 
9 LaMont 
10 Meadows 
11 Pretty 
12 Brundtland, World Commission on Environment and Development 
13 Mebratu 
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 یم يدعب ياه لسن يارب زین هیور یب تادیلوت زا هدمآرب  ياهدنامسپ ،هک نیا مود  دوش هدنیآ ياه لسن يارب
 هب هعسوت و دوش یم هدناوخ رادیاپ هعسوت ، هک هچ نآ هک تشادنپ  ناوت یم ور نیا زا .دشاب از بیسآ  دناوت
 نایم و نورد رد فاکش شرتسگ و تورث هنالداعان دیلوتزاب هب  دناوت یم  يدام عبانم و هیامرس دشر موهفم
 نینچ دقن رد ياهتشر نایم فوسلیف و حلص رگشنک،ییاکیرمآ ،نادداصتقا ،1گنیدلوب تنک .دماجنیب  اه روشک
 ریذپاننایاپ دناوتیم ریذپنایاپ یناهج رد دشر درادنپیم هک یسک« :تسا هتشاگن هک تسا يراوزاسان يدرکیور
 .)2020 /01/10 ،405 هرامش ،3نیزگیاج داصتقا هیرشن زا لقن هب(  !2نادداصتقا ای ،تسا هناوید ای ،دشاب
 
  يرادیاپ موهفم شیادیپ ،مراهچ جوم
  ناهج رسارس رد نوگانوگ للم گنهرف و  ياه شناد ،یتنس ياه نییآ زا يرایسب هدنهد باتزاب موهفم نیا
 دنیارف و هدش انب هرک تسیز ياه تیعقاو و يرشب كرتشم ياه شزرا رب نآ ياه هیاپ هک یموهفم .تسا
 یم لابند ار یلسن نایم ییاهزادنا مشچ و فادها ؛تسا هدنکفا هیاس نآ رب ،ریذپ نایاپ عبانم رب یشیدنا هدنیآ
 و ینونک یگدنز تیفیک دوبهب هب ،ینامزارف و یناکمارف يدرکیور اب و يرشب موب تسیز يزاسرادیاپ اب هک دنک
 )یملع یموهفم( ناسب زین ) 2015( وکسنوی تیاور هب هب هک يدرکیور ؛دشیدنا یم يرشب هعماج هدنیآ
 ياه تروص مهف و يریگدای هب يداع نادنورهش رگید و ناریگ میمصت رد هک تسا نآ دنمزاین و هدش هتشاگنا
 هب یبایتسد يارب یهاگرذگ ار نآ لوصا و رادیاپ شزومآ هک يدرکیور دنزادرپب نآ هتسویپ مه هب و نوگانوگ
 هنیمز رد یهاگشناد ياهداهن شقن ،عقاو رد .)719 :1392 ،درفنم یلیم و ینادواج( دنک یم دادملق يرادیاپ
 نارحب تسخن ماگ رد یناهج و يداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم نارحب هکارچ ؛تسا هدرتسگ و مهم يرادیاپ
 راشتنا هعسوت هب اه هاگشناد هک تسا زاین تروص نیا رد .تسا هریغ و شناد ،اه هاگدید ،اه هدیا ،اه شزرا
 ،شناد ،یهاگآ تیوقت و شیازفا فده .دنزادرپب هریغ و ناعفن يذ اب طابترا ،شهوژپ ،شزومآ رذگهر زا يرادیاپ
 هدیا نایب ،یهاگشناد و یشزومآ يدازآ هیاپ رب و هنالداع و رادیاپ یمتسیس نداهن یپ يارب اه شزرا و ییاناوت
 ناسب هاگشناد تسا زاین .تسا رادیاپ یگدنز کبس داجیا يارب دمآ زور ياه لح هار يوجتسج و ون ياه
 یلحم و یلم ،یناهج عماوج زا لقتسم و یعامتجا و یطیحم تسیز يرادیاپ يزاس هچراپکی يارب ینامزاس
 ،ییاشگراتسج نیا رد ،ور نیا زا .)67 :1396 ،ناراکمه و یطابر هزمح زا لقن هب ؛2013 ،4ویم( دنک تیلاعف
 شزومآ .دنک یم شقن يافیا مکی و تسیب هدس رد يریگدای يارب دنمناوت یشنک ناسب  یلاع شزومآ و شزومآ
 ،هیامنورد  اب ار شزومآ و يریگدای ینونک ياه هویش نیرتهب هک تسا یشهوژپ یمتسیس تیمامت رادیاپ
 هنوگ هب ار اه نآ ات دزیمآ یم مه رد نایوجشناد ياهزاین  رگید  و یعامتجا و يراتفر ،یتخانش ياه يدنمناوت
 هتسجرب ،یللملا نیب و یلم دانسا و تاعلاطم یخرب هیاپ رب .دزاس  میهس رادیاپ يا هدنیآ نداهن یپ رد ایوپ يا
 و هناداقن يزرو هشیدنا ،رگن لک و يا هتشر نایم يریگدای :زا دنا ترابع رادیاپ شزومآ ياه یگژیو نیرت
 یموب بسانم تاعالطا و یتکراشم يریگ میمصت ،شزومآ رد نوگانوگ ياه شور زا هدافتسا ،رگشنیرفآ
 ،هرک تسیز و ناسنا یتسیزرب  هک تفایرد ناوت یم بیترت نیا هب .)725 :1392 ،درفنم یلیم و ینادواج(
 هتشاد نآ رد ییازسب یشقن دنناوت یم نیرفآ شناد ياهداهن هک تسا يا هنوگرگد يریگدای و شناد دنمزاین
 یخرب شزومآ هب اهنت ناوت یمن ار  يا هعسوت اسپ و "يرادیاپ« يزرو هشیدنا رهپس رد رادیاپ شزومآ .دنشاب
  .تساک ورف ،دیامن یم هناراکایر و هنوگ شیامن رتشیب هک یطیحم تسیز ياه شنک و تراهم
 

 میهافم تشگرگد ریس )1( هراگن

 
1 Kenneth Boulding 
2 «Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste » 
Un) 
3 Alternative Economie 
4 Mio 
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 :شهوژپ شور
  شور زا ،تسخن ماگ .تسا هدش هدافتسا شخب ره  روخارف هب نوگانوگ  ياه یسانش شور زا راتسج نیا رد
  ماگ رد .تسا هدش يواکزاب يرادیاپ و هعسوت ،تفرشیپ ،يرگرهش موهفم تشگرگد دنور 1يداقتنا  يرگنزاب
 ياه شهوژپ ياه هتفای 2بیکرتارف هب موهفم لیلحت دربهار و ییاوتحم لیلحت درکیور  تسبراک  اب ،مود
 شرازگ نوتم یهاگشناد تالاقم  يواکزاب  رب  نوزفا ،هناداقن يرگنزاب رد .دش هتخادرپ هعلاطم ورملق رد یناریا
 و يرادیاپ هرابرد اه سنارفنک تالاقم و یشزومآ ياه نامزاس رد هدش ماجنا ياه شهوژپ ،اه نویسیمک  ياه
 هدیکچ  رادیاپ هعسوت و يرادیاپ اب دنویپ مه میهافم بیترت نیدب .تفرگ رارق واکودنک دروم زین رادیاپ هعسوت
 هدیواک ،هنادافن يدرکیوراب  مادک ره فعض و توق طاقن هدنریگربرد نارگشهوژپ تشادرب و شناوخ و يزاس

 
1 Critical review 
2. Meta Synthesis 
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 هداد و هیوناث ياه هداد لیلحت و هیزجت ای رظن دروم عوضوم تایبدا هچراپکی يرگنزاب اهنت 1بیکرتارف .دش
 یترابع هب .دزادرپ یم  اه هتفای لیلحت زاب هب رتشیب  هکلب ،تسین زین  هدش هدیزگرب  ياه شهوژپ زا یلصا
 :1395 ،یلامک( دشاب یم بختنم ياه هعلاطم یلصا ياه هداد ياهریسفت ،ریسفت و بیکرت ،بیکرتارف ،رگید

 ،موهفم لیلحت دربهار زا هدافتسا اب هژیو روط هب ،ياوتحم لیلحت درکیور زا هدافتسا اب ،اوتحم لیلحت رد .)725
 میهافم ،ریگارف موهفم و تسا هتفرگ رارق شواک دروم رادیاپ هعسوت و يرادیاپ ورملق رد هدش يروآدرگ تاعلاطم
 .دندش هدیشکرب  يدیلک میهافم و )مود حطس و تسخن  حطس( نیداینب
 اوتحم لیلحت و بیکرتارف
 شزومآ یناریا  ياه شهوژپ يواکزاب  و دقن شهوژپ فده راتسج نیا رد ،شهوژپ فده میظنت )تسخن  ماگ
  رد هدش رشتنم یناریا ياه هتشاگن  يوجتسج )مود ماگ .تسا  رد يرادیاپ و رادیاپ هعسوت ورملق رد رادیاپ یلاع
 رادیاپ هعسوت ،)Development( هعسوت :ياه هژاو دیلک اب یتنرتنیا ياه هاگیاپ و  نوگانوگ  ياه هیرشن
)Sustainable Development(، يرادیاپ )Sustainability( رادیاپ هاگشناد و )Sustainable University( 
  ،دش هتخادرپ

 بیکرتارف ماجنا يا هلحرم تفه دنیارف )2( هراگن

 
 اب )طبترم( دنویپ رد هک ییاهراتسج ؛تاعالطا جارختسا و بسانم نوتم باختنا و وجتسج )مراهچ و موس ماگ
 84 نایم زا )2یتواضق( يرواد اب هارمه يریگهنومن شور هب ندوب كدنا لیلد هب دندوب »يرادیاپ« موهفم
 بوچراچ اب وسمه و دنمفده ياهنوگ هب تالاقم ،رتنشور ینخس هب .دندش هدیزگرب ،هدش ماجنا هعلاطم
 )بیکرتارف( هتفایارف تاعلاطم رد زین 3)ینیچ توت ای( نیچتسد  ياهدربهار هک  .دندش هدیزگرب یتاعلاطم
 ياهدربهار رگید رباربرد ،دربهار نیا یگتسجرب .)5 :2009 ،4نوسناج و تنوک ‐دلگفنیف( دوشیم هتخانش
 هدیدان زین ار ياهیشاح ای 5يرتسکاخ تایبدا هک تسا هتفهن هتکن نیا رد ،یفیک تاعلاطم رد يریگهنومن
 ملق زا زین  يرتسکاخ تایبدا رد شواک دش ششوک شهوژپ نیا رد يدربهار نینچ تسبراک اب .دراگنایمن
 هداهن رانک ،دندوبن رادروخرب عوضوم اب 6شزارب زا هک ییاههتشاگن )اههلاقم رامش( نایم زا ،بیترت نیا هب .دنتفاین
 هکارچ .دندوب هدش هتشاگن 7هنایارگ تابثا و یمک هاگن اب هک دوب ییاههتشاگن هدنریگربرد رتشیب هک -  ؛دندش
 هدنریگربرد دناوتیمن هک دوب یتاعلاطم نینچ 9يداقتنا یناوخزاب و 8)فشک( یبایزاب– شهوژپ نیا زا فده
 یناوارف هب هجوت اب هلاقم 30 ) عومجم رد( مه يور .دشاب 10یگدنهدحیضوت درکیور اب هنایارگیمک تاعلاطم
  .دندش هدیزگرب ود نیا زا يا هتخیمآ و يرادیاپ و رادیاپهعسوت ،موهفم ود هب اهنآ ياهدرکیور
 :شهوژپ ياههتفای

 
1 meta synthesis 
2 Judgmental Sampling 
3 Berry picking strategies 
4 Finfgeld‐Connett & Johnson 
5 grey literature 
6 Fitness 
7 Positivistic 
8 Explore 
9. Critical re-reading 
10 Explainational 
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 و رادیاپ هعسوت ورملق رد اه شهوژپ زا هتسد ره میهافم ،یطابتسا ياوتحم لیلحت درکیور اب ،ماگ  نیا رد
 مهرد تاعلاطم 2 لودج رد و رادیاپ هعسوت ورملق تاعلاطم میهافم لیلحت 1 لودجرد .دندش هدیشکرب  يرادیاپ
  :تسا هدش هدناجنگ  يرادیاپ ورملق تاعلاطم 3لودج رد و يرادیاپ و رادیاپ هعسوت هدش هتخیمآ

 موهفم نیداینب میهافم يدیلک میهافم
 تسخن   حطس مود حطس ریگارف

 ماظن يزاسزاب / نایهاگشناد تاعالطا يروانف داوس شیازفا /یلاع شزومآ یمک شرتسگ
 رادیاپ هعسوت ثحابم قیفلت /یهاگشناد ياه سیدرپ نیب شناد میهست /شزومآ یهد شاداپ
 /تدم هاتوک ياه شزومآ هئارا /رادیاپ هعسوت ياه شزومآ يریگراک هب /یسرد تاعوضوم رد
 اب ندش ماگمه / شناد هب يرازبا یهاگن /رادیاپ هعسوت ورملق رد سنارفنک و رانیمس ییاپرب
 ياه هکبش و اه هنایار زا هدرتسگ هدافتسا /یکینورتکلا ياه شزومآ شیازفا /يروانف تفرشیپ

 یلمع و يرظن ياه تراهم هعسوت /یلحم ياهزاین يانبم رب وجشناد تیبرت /یتنرتنیا
 یکاردا ياه تراهم شرورپ /نایوجشناد يروآون و تیقالخ هیحور شرورپ /نایوجشناد
 /شناد یمک هعسوت رد يراذگ هیامرس /نایوجشناد يروابدوخ هیحور شرورپ /نایوجشناد
 يانبم رب نایوجشناد اب داتسا لماعت /نایوجشناد و یملع تئیه ياضعا يا هفرح هعسوت

 زور شناد هب هجوت /يروف ياهزاین هب ییوگخساپ يارب شناد دیلوت /يروف ياهزاین
 

 شزومآ

 ياهداهن
 1یلاع شزومآ

رادیاپ هعسوت
 

 شهوژپ ماجنا /يداینب ياه شهوژپ ماجنا /)شناد يزاس ییالاک( روحم رازاب شهوژپ ماجنا
 تکراشم /رادیاپ هعسوت ورملق رد یشهوژپ هجدوب بذج /رادیاپ هعسوت اب اتسارمه اه

 /نایهاگشناد یشهوژپ هیحور تیوقت /يروانف هب هدیا لیدبت /یشهوژپ حرط رد نایوجشناد
 یشهوژپ تاعوضوم یللملا نیب لدابت /هعسوت يارب شهوژپ ماجنا

 شهوژپ

 
 يراجت /یتعنص و ییارجا ياهداهن اب هاگشناد طابترا /ناگتخومآ شناد راک رازاب هب هجوت
 نیب ياهدرادناتسا هب هجوت /ینوماریپ طیحم اب هاگشناد يراگزاس /یشهوژپ ياه هتفای يزاس
 اب طابترا و ینیرفآراک هلوقم هب هجوت /اهروشک رگید رادیاپ هعسوت براجت زا يریگوگلا /یللملا

 طسوت هدرتسگ يرازاب يزاس مهارف /اه هاگشناد نیب اه هاگشناد تباقر شیازفا /تعنص
 /ایند یشناد زکارم اب هاگشناد لماعت /اه هاگشناد

 

 تامدخ
 یعامتجا

 41 :میهافم عومجم

 هب هجوت /هعسوت موهفم ندرک هنیداهن /رازاب ياهزاین ندروآرب /تسیر طیحم زا يرادرب هرهب
 یناریو يداصتقا دشر

 يرادیاپ
2 رادیاپان  يرو هرهب و ییاراک شیازفا /دارفا دمآرد و لاغتشا حطس ندربالاب يارب اه تیفرظ تسبراک 

 فرصم ییارگ فرصم /یناسنا يورین
 یگدز

 7 :میهافم عومجم

 /دارفا ییافوکشدوخ يارب يرتسب ندرک مهارف /ناریدم يا هفرح شزومآ /راک يورین شزومآ
 نیمات /یناسنا يورین يزاسهب /ریذپ فاطعن راک يورین نتشاد /یناسنا يورین يزومآ تراهم

 یناسنا عبانم رد يراذگ هیامرس /نانکراک رد هزیگنا داجیا /یلغش ياه تصرف
 شرورپ
 راک يورین

3 ییارگ تعفنم  

 
1 University system 
2 Unstable Sustainablity 
3 Profitability 
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 هدنیآ نانکراک شرورپ /یتیریدم نیون ياه کبس هئارا /یتکرش یعامتجا تیلوئسم هب هجوت
 نادنورهش تیبرت /يراک تعیقوم اب دارفا یتسیز طیارش يزاس هچراپکی /اه تکرش يارب
 ناربهر تیبرت /یناهج یسایسداصتقا اب هنازور یصخش ياهراک يزاس بسانتم /رکفنشور

 )يونعم و يدام( رتهب یگدنز هب ندیسر /یناسنا تیعمج حطس تیبثت /هدنیآ
 ییارگرازبا

 18 :میهافم عومجم

 دشر /زاین اب طبترم دمآرد هب یبایتسد /يداصتقا ياه تخاسریز هعسوت /يداصتقا هافر هعسوت
 یهددوس ون ياه يروانف دشر /تالوصحم یفیک و یمک دوبهب /)اهروتابوکنا( دشر زکارم و يروانف

يداصتقا دشر  زا يریگ وگلا /یتکرش تیمکاح جیورت /هعماج تادیلوت شیازفا /فادها باختنا رد تینالقع 
 يدام یناهج دشر ياهوگلا زا يوریپ /دشر رد یتعنص ياهروشک

 ییارگ
 11 :میهافم عومجم

 78 :يدیلک میهافم عومجم

 عومجم
 میهافم
 نیداینب
 :مود حطس
9 

 میهافم عومجم
 حطس نیداینب

4 :لوا  
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 ناوت یم تسا هدش ماجنا رادیاپ هعسوت يزرو هشیدنا رهپس بوچراچ رد هک ییاهراتسج ياه هتفای هب یهاگن اب
 و شزومآ ورملق رد یطیحم تسیز یتارییغت كدنا اب دوجوم عضو همادا و ظفح ،ور شیپ هدنیآ هک تفایرد
 هب يرازبا هاگن :نوچمه یلوصا هیاپ رب ،رادیاپ یلاع شزومآ هب يدرکیور نینچ ،رگید ینخس هب .تسا يریگدای
 نینچ .تسا راکشآ یعامتجا تامدخ و شهوژپ ،شزومآ هب نآ زا يوریپ هب نآ نوماریپ ياه هدیدپ و یتسه
 ،»هدش هدیشیدنین ياه يروانف شقن رب يراشفاپ« ،»شناد هب يرازبا هاگن« :دننام ییاه هرازگ رد ،يدرکیور
 »2اه يدنمناوت هعسوت ياج هب 1اه تراهم هعسوت« ،»یکینورتکلا ياه شزومآ شیازفا« ،»شناد یمک هعسوت«
 درکیور رگنایب دناوت یم هک تسا شزومآ رد »يروف ياهزاین« رب يراشفاپ ،گنرد روخرد هتکن .دراشف یم اپ
 یتح و نارگشهوژپ زا يرایسب تشادنپ هب هک تسا هدمآ دیدپ ياه يراوشد اب ییورایور رد 3هناشنکاو
 هاگینارگ اه هلوقم رگید و شهوژپ ورملق رد .تسا هدش لدب نارحب هب یتسایس نایرجم و ناراذگتسایس
 هنزو ،هنایوجدوس و هنایارگادوس درکیور نینچ هک ،تسا هدش راوتسا رازاب راکوزاس و اه شزرا هیاپ رب تارییغت
 يرامشرپ ياه هرازگ .دزاس یم رت نیگنس تساراد ار ندش لوپ هب لیدبت ییاناوت هک يدربراک ياه شهوژپ
 طسوت هدرتسگ يرازاب يزاس مهارف« ،»يروانف هب هدیا لیدبت« ،»روحم رازاب ياه شهوژپ ماجنا« دننام
 ار يدرکیور نینچ ياه یگژیو هک دنتسه ییاه هرازگ هلمج زا هریغ و »رازاب ياهزاین ندروآرب« ،»اه هاگشناد
 هعسوت موهفم يراوزاسان دناوت یم یتاکن نینچ .دزاس یم نشور ،تسین رادیاپ هک دوجوم ظفح يارب ششوک رد
 .دزاس رتراکشآ زین ار رادیاپ
 

 
 

 
1 Skilles 
2 Capabity 
3 Renetive 

53%

9%

24%

14%

رادیاپ هعسوت میهافم يدصرد رادومن )3( هراگن

 یلاع شزومآ یاھداھن

 رادیاپان یرادیاپ

 ییارگ تعفنم

 یداصتقا دشر
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 )1396-1385( يرادیاپ و رادیاپ هعسوت ورملق هتخیمآ مهرد تاعلاطم ياوتحم لیلحت )2( لودج

 يدیلک میهافم
 موهفم نیداینب میهافم

   حطس مود حطس ریگارف
 تسخن

 تکراشم خرن شیازفا /نایوجشناد رد ینف ياه تراهم تیوقت /یلحم و یملع شناد قیفلت
 رد دیدج یهاگشنا ياه هتشر داجیا  /یلاع شزومآ رد تیفیک نیمضت /یلاع شزومآ رد
 نتفرگ رظن رد /يا هفرح و ینف ياه شزومآ هب يریگدای درکیور رییغت /يرادیاپ ورملق
 تیصخش یهجودنچ دشر  /رمعلا مادام يریگدای /شزومآ رد ناریگارف ياه ییاناوت
 /یشیدنا رود شزومآ /نایهاگشناد یتکراشم ياه تراهم و یمیت راک تیوقت /نایوجشناد
 هب يریگدای  /هلئسم لح ياه تیلباق تیوقت /تخانشارف داجیا /یگنهرفارف كرد شیازفا
 عبانم زا هدافتسا  /یلیلحت رکفت تیوقت /هاگشناد زادنا مشچ رد يرادیاپ قیفلت  /یعمج لکش

 شخب تکراشم /یهاگشناد يروآون قیوشت /نایوجشناد يزومآ تراهم /یکینورتکلا
 /نارگید اب نتسیز هنوگچ يریگدای /نتفرگدای هنوگچ يریگدای /یلاع شزومآ رد یصوصخ
 و یشزومآ ياه همانرب ندوب يا هتشر دنچ /رییغت داجیا يارب يریگدای /لمع يارب يریگدای

 ءاقترا /سیردت ياه شور يزاس عونتم /شزومآ رذگهر زا دارفا يزاسدنمناوت /یسرد
 يریگراک هب /يزاس هیبش رذگهر زا يریگدای /ناگتخومآ شناد یلغش ياه تیحالص
 هب یهاگشناد يزیر همانرب دنیارف /نایهاگشناد يا هفرح هعسوت /شزومآ رد اه هناسردنچ
 شزومآ هب هجوت /تیقالخ هیحور شرورپ / تنرتنیا قیرط زا يریگدای /یتکراشم لکش
 هعسوت ساکعنا /ملع يزاس یموب /يروانف ياه تفرشیپ اب ندش وسمه /راکرازاب ياه
 دوخ ياه تیلباق تیوقت /یصصخت ياه شزومآ هئارا /هاگشناد ياه تیرومام رد رادیاپ

 و شزومآ رما رد یللملا نیب تکراشم /طیحم اب یگدنوشراگزاس شزومآ /یشزیگنا
 ياه هاگشناد ناداتسا اب لماعت /یتنس اب شزومآ نردم ياه شور ینیزگیاج /يریگدای

 /ناهج

 شزومآ

 
 راتخاس
 یهاگشناد

هعسوت یگتخیمآ مهرد رادیاپ و رادیاپ 
ي

 ماجنا /يردیاپ ورملق رد ياه شهوژپ ماجنا /يدربراک و هیاپ اه شهوژپ نایم نزاوت 
 ياهزاین اب شهوژپ ندز هرگ /هناروآون ياه شهوژپ ماجنا  /يا هتشر نایم ياه شهوژپ

 روحم رازاب ياه شهوژپ ماجنا /یلحم
 

 شهوژپ

 شیازفا /اه هاگشناد لالقتسا شیازفا  /يروآون زکارم داجیا /راک رازاب اب هاگشناد دنویپ
 یبایزرا و تراظن /یلاع شزومآ رد رادیاپ یلام و يرادا ماظن ندش ریاد  /یملع يدازآ
 يزاس یللملا نیب /ناگتخومآ شناد هدنیآ یلغش ياه تصرف نیمات  /هاگشناد رد رمتسم

 تعنص اب طابترا /یلاع شزومآ یناهج ياه جوم اب ندش ماگمه /یلاع شزومآ
 تامدخ
 یعامتجا

 57 :میهافم عومجم

 اب رثوم لماعت /تسیز طیحم لابق رد هنالوئسم تیریدم /تسیز طیحم تاعیاض تیریدم
  /تیعیبط اب یتشآ /تسیز طیحم ظفح /طیحم اب لماعت يارب دارفا نتخاس دنمناوت /طیحم
 /كاپ لقن و لمح متسیس /كاپ ياه يژرنا هعسوت هنیهب فرصم /یطیحم تراظن شیازفا

 يژرنا تیریدم
 تشادهگن

 يرادیاپ
یهاگدنچ  شیپ رد /یطیحم ياه تیفرظ زا هدافتسا اب يداصتقا هعسوت /رازاب ياهزاین اب ییوسمه 

 فرصم دشر ياهوگلا نتفرگ
 یگدز

 13 :میهافم عومجم

  /راک يورین یلغش تراهم شرورپ  /صصختم یناسنا يورین تیبرت /هدنیآ ناربهر تیبرت
 نانکراک رد هزیگنا داجیا  /اه تکرش اب رتشیب طابترا يرارقرب /فطعنم راک يورین ندوب اراد

 صصخت
 ییارگ

 
 
 
 دنورهش
يرورپ  

 و يزاس میمصت دنیارف   /نادنورهش رد يرورپ تیلوئسم /نادنورهش یسایس شنیب ءاقترا
 یسایس يدازآ ندش مهارف /يدنورهش قالخا شزومآ /یتکراشم لکش هب يریگ میمصت

 نادنورهش
 تیلوئسم
 يریذپ
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 يزرو هشیدنا رهپس نتخانشنزاب هدنهد ناشن ،دناوت یم )2( لودج رد هتفای باتزاب میهافم و اه هتفای يراوزاسان
 ،ییاهراتسج نینچ رد ،ور نیا زا .دشاب »يرادیاپ« يا هعسوت اسپ هناشنکارف درکیور زا »هعسوت« هنایارگ سپاو
 ره .دروخ یم مشچ هب يزرو هشیدنا رهپس ود ره هیاپ رب رادیاپ یلاع شزومآ ياه یگژیو و میهافم زا يا هدنیآ
 ندیچ مه رانک هب ناوت یم ،هنومن يارب .تسا هدشن كرد یتسردب میهافم نیا زا یخرب ،دسر یم رظن هب دنچ
 »نایوجشناد تیصخش یهجودنچ دشر« ،»یگنهرفارف كرد شیازفا« ،»تخانشارف داجیا« نوچمه یمیهافم
 يزومآ تراهم« یلاع شزومآ رد تکراشم خرن شیازفا هب »ینف ياه تراهم تیوقت« رب يراشفاپ اب نادنچ هک
 رظن هب وسمه هریغ و »یلاع شزومآ رد یصوصخ شخب تکراشم« ،»طیحم اب یگدنوشراگزاس« ،»نایوجشناد
 اب شهوژپ ندز هرگ« ،»يدربراک و هیاپ ياه شهوژپ نایم نزاوت« ییاپرب زین شهوژپ هنیمز رد .دسر یمن
 لودج رد هتفای باتزاب ياهراتسج اب هسیاقم رد هچرگا »روحم رازاب ياه شهوژپ ماجنا« ،»یلحم ياهزاین
 ود نتخانشنزاب یگناگود راد و ریگرد نانچمه اما ،تشاگنا ناوت یم ولج هب ور یهاگ رادیاپ هعسوت تاعلاطم
 ،رادیاپ یلاع شزومآ ياهزاین رب يرتشیب يراشفاپ ،هتخیمآ درکیور رد .دنسر یمن رظن هب يزرو هشیدنا رهپس
 یتشاگنا شیپ دناوت یم هک »یلاع شزومآ ندش یللملا نیب« ،»یملع يدازآ« و »هاگشناد لالقتسا« :دننام
 يراشفاپ زین تسیز طیحم ظفح رب ،نیا رب نوزفا .دروخ یم مشچ هب دشاب »يرادیاپ« يوس هب تکرح يارب
 هعسوت« ،»هنیهب فرصم« ،»تعیبط اب یتشآ« ،»طیحم اب لماعت يارب دارفا نتخاسدنمناوت« ؛تسا هدش يرتشیب
 رظن هب وسمه نادنچ رادیاپ هعسوت راوزاسان درکیور اب هک دنتسه ياه هرازگ هلمج زا هریغ و »كاپ ياه يژرنا
 هارمه ،دوش یم هدیمان »هعسوت« هچنآ ای دشر شهاک اب دناوت یم عقاو رد ییاه شنک نینچ هکارچ .دسر یمن
 لکش هب يریگ میمصت و يزاس میمصت دنیارف« ،»نادنورهش یسایس شنیب ءاقترا« رب يراشفاپ نینچمه .دشاب
 درکیور رد رازاب ياهراکوزاس و اه شزرا اب نادنچ »نادنورهش یسایس يدازآ ندش مهارف« ،»یتکراشم
 .دسر یمن رظن هب ارگمه لاربیلوئن

 

 11 :میهافم عومجم
 هعسوت /هدش هئارا یتشادهب تامدخ تیفیک شیازفا /نادنورهش یگدنز ياهدرادناتسا دوبهب

 /هعماج تمالس حطس اقترا  /رقف رب هبلغ /ریگارف تکراشم ققحت / یلسن نیب تلادع
 تادیلوت شیازفا /رشب قوقح زا عافد /ناییاتسور هعسوت /يداصتقا تلادع هب یبایتسد
 ياه يروانف تسبراکو تنرتنیا ذوفن شرتسگ /روحم شناد داصتقا هب میداراپ رییغت /هعماج

 /يداصتقا تالیهست شیازفا /یناهج هعسوت دنیارف اب ندش ماگمه /یگدنز رد دیدج
 دمآرد عیزوت راتخاس دوبهب /نادنورهش ياها يدنمناوت شرتسگ

 و يربارب
 يرباربان

 
 

ینارمکح  لداعت داجیا /یگنهرفارف مهف تیوقت /یموب گنهرف ظفح /یگنهرف عونت هب هجوت 
 تلادع ققحت /يراتفر تیفافش تنامض داجیا /یعامتجا ياه تصرف هب یبایتسد /یعامتجا
 شیازفا /یعامتجا تلادع ققحت /داصتقا رب ینتبم تسیز /یمومع یشخب یهاگآ /یشزومآ

 یتیسنج يربارب هجوت /یعامتجا ماجسنا
 و ماجسنا
 تسسگ
 یعامتجا

 28 :میهافم عومجم

 109 :يدیلک میهافم عومجم

 عومجم
 میهافم
 حطس نیداینب

 9 :مود

 عومجم
 میهافم
 نیداینب

 حطس
4 :لوا  
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52%

12%
10%

26%

يرادیاپ و رادیاپ هعسوت هتخیمآ مهرد میهافم يدصرد رادومن )4( هراگن

 یھاگشناد راتخاس

 یھاگدنچ یرادیاپ

 یرورپ دنورھش

 ینارمکح
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 )1396-1385( يرادیاپ ورملق تاعلاطم ياوتحم لیلحت )3( لودج

 ریگارف موهفم نیداینب میهافم يدیلک میهافم
 لوا حطس مود حطس

 /ینونک شناد دقن /یعمج یشنکمه هیاپ رب نیون ینیرفآ شناد
 درکیور اب ینیرفآ شناد /یللملا نیب درکیور اب ینیرفآ شناد
 دنویپ /يداقتنا نامتفگ شرورپ و يزاس هشیدنا /يا هتشرارف
 اب یهاگشناد ياه هتشر ینزدنویپ /یقالخا تاظحالم اب شزومآ
 ندناجنگ /شزومآ رد يا هتشر نایم درکیور /يرادیاپ موهفم
 يزرو هشیدنا /یشزومآ ياه همانرب رد رادیاپ شزومآ میهافم
 همانرب /شزومآ رد یشور عونت /هناداقن يزرو هشیدنا /رادیاپ
 هب هجوت و مارتحا /هنارگن فرژ يواکزاب /يا هتشرارف یسرد
 هدنریگدای شزومآ /هنارگن هدنیآ ياه ییاناوت تیوقت /نارگید
 و اهدربهار تسبراک /رشب قوقح شزومآ /حلص شزومآ /روحم
 عونت /یمیت سیردت /يریگدای و یهددای هناروآون ياه شور
 /هتشر دنچ ناسانشراک تکراشم /سیردت ياه شور هب یشخب
 يریگدای /يرادیاپ لوصا شزومآ يارب دیتاسا تیفرظ شرتسگ

 /يا هتشر نایم يریگدای /رمعلا مادام يریگدای /یتکراشم
 يریگدای /هناشنکمه يریگدای /نتسیز رگد هویش هب يریگدای
 /لمع رد يریگدای /ناینب شهوژپ يریگدای /هژورپ رب ینتبم
 يارب ياهدربهار يریگراک هب /هلئسم لحرب ینتبم يریگدای
 /يریگدای و شناد دنویپ /یعامتجا يریگدای /يریگدای لیهست
 داوم زا هدافتسا /روحم هلئسم تروص هب اه هتشر ریاس يراکمه
 يرارقرب /لئاسم حیضوت رد نوگانوگ رد ياه هتشر و یسرد
 هب /اه هتشر رگید ناصصختم و ناسانشراک اب رتشیب لماعت
 لح /يریگ میمصت و لیلحت يارب هناقالخ ياهت راهم يریگراک

 ندرکدنمناوت /عونتم ياه لح هار هئارا /هدیچیپ لئاسم
 زا يرادروخرب /یعقاو تاعوضوم يور راک يارب نایوجشناد
 و یهددای ياه طیحم يزاس نوگرگد /يرادیاپ یهاگآ و شناد
 /ییوج تقیقح /يرگ شسرپ /یعامتجا يریگدای /يریگدای

 /رادیاپ هعسوت فیراعت زا یفیط كرد /هناهاگآ يواکجنک
 كرتشم شناد لاکشا تسبراک

 درکیور :رادیاپ يریگدای
 هدنزاس نوگرگد

 ماظن
 یهاگشناد

رادیاپ
ي

 

 هب يداصتقا هاگن زا زیهرپ /يرادیاپ هیاپ رب یشهوژپ ماظن
 هژورپ زا تیامح /يا هتشر نایم ياه شهوژپ ماجنا /شهوژپ

 يرادیاپ اب طبترم یتاقیقحت ياه
 رادیاپ شهوژپ

 ءاقترا و بذج ماظن /يرادیاپ هیاپ رب هاگشناد زادنا مشچ نیودت
 زا تیامح /یملع يدازآ میکحت /يرادیاپ هب دهعت يانبم رب

 تامیمصت رد ناعفن يذ تکراشم /یهاگشناد لالقتسا
 تیلوئسم هب هجوت /هاگشناد يرادیاپ هنالاس یبایزرا /یهاگشناد

 نیب و یلم ورملق رد تامدخ شرتسگ /هاگشناد یعامتجا
 ینعی هاگشناد متسیس لک رد يرادیاپ میهافم ندناجنگ /یللملا
 هاگشناد ندوب دنبیاپ /یعامتجا تامدخ و شهوژپ ،شزومآ رد

 یتسیز طیحم ياهدرادناتسا هب

 رادیاپ یعامتجا تامدخ

  65 :میهافم عومجم

 ياه تیحالص شرورپ /نادنورهش یگدنز تیفیک ندربالاب
 هب /يرادیاپ لوصا هب هاگشناد تیریدم يدنبیاپ /يرادیاپ

 يا هفرح ياه تیلاعف رد يرادیاپ ياهرایعم ندربراک
 

 ینارمکح رادیاپ تیریدم
1 بوخ  

 
1 Good governance 
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 /مدرم مومع هب یشخب یهاگآ /يرالاس مدرم هیاپ رب ینارمکح
 رادیاپ يراذگتسایس يدازآ هیاپرب و هنالداع و رادیاپ یشزومآ متسیس نداهن یپ

 7 :میهافم عومجم
 /يروحم ناسنا /یلحم ياهداهن هعسوت /یندم هعماج شرتسگ

 نداهن یپ /حلص میکحت /یگنهرف عونت شریذپ و كرد
 /ندیشیدنا و راتفر هویش رد رییغت /يرادیاپ يداهن گنهرف
 /یناسنا ياه شزرا جیورت /رگراظندوخ ياه ناسنا شرورپ

 اه هرادنپ و اه شزرا ینیرفآزاب

 ارگ لک

 نادنورهش
1 یناهج  تیلوئسم هب هجوت /یعمج ریخ هب هجوت /هاگآ دنورهش تیبرت 

 /یناهج و یلحم بوچراچ رد يریذپ تیلوئسم /یعمج يریذپ
 تسیز لوصا هب دنبیاپ ینادنورهش شرورپ /تکراشم جیورت

 ینهذ تیفیک اب دنورهش هعسوت /یطیحم
 يریذپ تیلوئسم

 

 17 :میهافم عومجم
 /زبس ياه تراهم و شناد هئارا /تسیز طیحم تشادهگن
 ياه شزرا هب هجوت /یطیحم تسیز يرادیاپ زا یهاگآ شیازفا
 نیمز تیفیک و ییابیز نیمضت /نیمز هب مارتحا /تسیز طیحم
 /یتسیز طیحم تیساسح داجیا /هدنیآ و رضاح ياه لسن يارب

 تسیز طیحم زا تظافح گنهرف داجیا

 تشادهگن

 موب تسیز
2 رادیاپ  

 /)تفایزاب(دیلوت ياهوگلا رد رییغت /یعیبط عبانم تیریدم
 تیریدم /فرصم ياهوگلا رد رییغت /هلابز تفایزاب و کیکفت

 تفایزاب همانرب
 هنیهب تفایزاب

 دیلوت و فرصم /)تفایزابارف /یگدننک دیلوت ،یگدننک ایحا(
  ریذپ دیدجت ياه يژرنا زا هدافتسا /رادیاپ

 3تفای هب
 16 :میهافم عومجم

 عامتجا زا يرادساپ و مارتحا /دارفا یگدنز رد يدازآ نیمضت
 تیفافش ییوگخساپ و تیفافش شیازفا /یگدنز

 عمج
4 يراپس  

 یهد نامزاس /یتسیز رادیاپ ياه کبس لاقتنا /تکراشم جیورت
 ییوگخساپ يریگ میمصت و يزاس میمصت رد یناگمه تکراشم /یمدرم

 7  :میهافم عومجم
 و ضیعبت هنوگره نتشادرب نایم زا[ یتیسنج يربارب ققحت
 جیورت /صاخ ياه هورگ و اه تیلقا شریذپ  /]يرادنپرگد
 نودب عافد /رقف و یگنسرگ هب یشخب نایاپ /یعامتجا تلادع
 زا هدافتسا رد يربارب لوصا تیاعر /ناگمه قوقح زا ضیعبت
 ياه هورگ زا ییادز هیشاح /یعامتجا هیامرس هعسوت /اه تصرف

 یعامتجا

 یعامتجا تلادع

 نزاوت
5 رادیاپ  شیازفا /یعامتجا تادهعت شیازفا /یعامتجا یگتسبمه میکحت 

 تیوقت /یعامتجا تارییغت هب ییوگخساپ /یعامتجا هیامرس
 /یگنهرف نایم يوگتفگ /یعامتجا یگچراپکی و تیوه

 یعامتجا یگتسبمه یللملا نیب یگتسبمه

 15 :میهافم عومجم
 

 
1 Global citizens 
2 Sustainable biomass 
3. Upsycle 
4 Crowdsourcing 
5 Sustainable balance 
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 127 :يدیلک میهافم عومجم
 نیداینب میهافم عومجم
 14 :مود حطس

 عومجم
 میهافم
 نیداینب
 :لوا حطس

6 
 موهفم رد رییغت زا يادج ،دسر یم رظن هب بایماک يزرو هشیدنا رهپس ود یسانشزاب رد هک ییاهراتسج كدنا رد
 هب .تسا هدش نوگرگد زین رادیاپ یلاع شزومآ هب درکیور ،تفرشیپ هرابرد یسانش تخانش نیداینب ياه يزاس
 نتخادنا رد .دوش یم 3يزومآ تراهم و 2سیردت هنایارگ سپاو درکیور نیشناج 1شزومآ يریگدای هک يا هنوگ
 رد نداهن ماگ يارب ورملق نیا رد فرژ تارییغت هب زاین زین ینونک شناد دقن هیاپ رب يرشب شناد رد ون یحرط
 هنارگشنیرفآ ،هناداقن يزرو هشیدنا ،يا هتشر نایم درکیور تسبراک هب زاین .دزاس یم نشور ار »يرادیاپ« ریسم
 5یعامتجا-يراتفر ياه يدنمناوت و 4یتخانش ياه يدنمناوت شرورپ هب دناوت یم هک یمیهافم ندناجنگ و
 ناشن دناوت یم .تسا هدش داهنشیپ يا هعسوت درکیور رد يا هفرح يزودنا تراهم يارب ینیشناج هک دماجنایب
 هعماج شرتسگ رب يراشفاپ .دشاب »رادیاپ هعسوت« و »يرادیاپ« موهفم ود ياه يراوزاسان و اه توافت هدنهد
 شزومآ ياهدمایپ زا دناوت یم ار اه درکلمع هک اهرواب و اه شزرا رد رییغت ،يرالاس مدرم ،حلص میکحت ،یندم
 يزاس نشور هب دناوت یم هک تسا يا هتسجرب تاکن رگید زا زین دشاب »يرادیاپ« بوچراچ رد رادیاپ یلاع
 يوس هب نتشادرب زیخ يارب نیزاغآ یهاگ هک دماجنایب راوزاسان يزرو هشیدنا رهپس ود نیا نایم ياهزرم
 .دیآ یم رامش هب رادیاپ و هنالداع يا هعماج

 
 :يریگهجیتن و ثحب
 یگریچ ،دسر یم رظن هب زیگنارب گنرد یموهفم و يرظن هاگدید زا  هچ نآ ،هنارگنزاب ییاشگراتسج نیا رد    
 .تسا يرادیاپ ماجنارس و رادیاپ هعسوت ،هعسوت ،تفرشیپ ،يرگرهش نوچمه یمیهافم زا "روحم اپورا "شناوخ
 و رشب يور شیپ هار دناوت یم هک ،نآ زا هدمآرب ياه شسرپ هب ییوگخساپو یمیهافم نینچ هک نآ لاح
 هدوب یکاخ هرک نیا ياجک ره  رد یعامتجا ناسنا ياه هغدغد نیتسخن هلمج زا ،دنک میسرت ار ار وا ماجنارس
 نودب یتعنص هیور یب دشر ،تسا هدیماجنا يرگامغی شناوخ نینچ یگریچ و نتفرگ یشیپ هب هچ نآ  .تسا
 نتشاگنا هدیدان اب هک يدشر .داد خر اپورا رد مهدجه هدس زا هژیوب هک تسا نآ راوگان ياهدمایپ رب گنرد

 
1 Learning/ Education 
2 Teaching/ Training 
3 Cognitif Capability 
4 Social- Behavial Capabity 
5 Professional Skills 

51%

5%
13%

13%
6%
12%

يرادیاپ میهافم يدصرد رادومن )5( هراگن

 یھاگشناد ماظن

 بوخ ینارمکح

 یناھج نادنورھش

 رادیاپ موب تسیز

 یراپس عمج

 رادیاپ نزاوت
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 زا يرایسب لواپچ اب ،نآ زا سپو يرگنشور هرود ییاپورا نازادرپ هشیدنا یخرب ياهرادشه یتح و يرشب شناد
 رد اه تلم یخرب یگداتسیا مغر هب .تخاس »2یشیدناون« نیشناج ار »1يزاسون« ،اه نیمزرس و اه تلم رگید
 یتسیز ياه وگلا و  یشیدنارگد ،يرالاس مدرم ناهاوخ هک ،متسیب هدس رد هژیو هب ،اه شروی نیا ربارب
 مان اب و تورث و تردق ناگتفیش یخرب و یلحم هتسباو و رگ بوکرس ياه تموکح يرای ای و دندوب ینوگانوگ
 هک  شناوخ نیا .دش هتشاگنا رشب تفرشیپو ییاهر هار اهنت ناسب ،یگدنز زا یشناوخ نینچ ،هعسوت و تفرشیپ
 يداصتقا دشر دوب راوتسا یطخو 4هنایارگربج يدرکیور رب ،مسیلایسوس و مسیلاربیل  3يرکف هسردم ود ره
 شیپ اج نآ ات یشناوخ نینچ یگریچ .تشاگنا یم ور شیپ "نیرب هعماج "هب یبایتسد  هار اهنت ار یتعنصو
 5»يزوس هشیدنا« اب هک ،مهدزون هدس ات هنایم هدس کیلوتاک ياسیلک یتکرش /یفنص ياهداهن هک ،تسا هتفر
 رالاس نف سرادم سپس و دوش یم هدیمان "یکیرات هرود "ور نآ زا و دوب هدرک دس یشیدناون هنوگرهرب ار هار
 اهنت دوب هدمآ راتفرگ )2 :1895 ،7لادشار( 6روتارپما هربنچ ریز يرگیدو پاپ هربنچ ریز یکی هک ،ینوئلپان
 لسن ناسب " هاگشناد نتشاگنا هاگنب " يارب هار ،بیترت نیا هب .دنوش هدز اج نیرفآ شناد ياهداهن هاگتساخ
 نینچ تسبراک  هک دبای یمرد رتشیب زور ره ،زورما رشب هک تسا یلاح رد نیا  .دش راومه يداهن نینچ نیون
 زاس نوگرگد تارییغت" نودب نآ همادا هکلب ،تسا هدوب از بیسآ رایسب اهنت هن ،هعسوت و تفرشیپ زا یشناوخ
 یگناگدنچ هرابرد تسایس ملع یتلود نایم يوکس" .تسین ریذپ ناکما يروانف و یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا"
 يدج يا هنوگ هب ،1398 تشهبیدرا 14 خیرات هب ،دوخ هنایب  نیرت هزات رد8"یموب تسیز تامدخ و یتسیز
 ینونک ياه هار زا يرادیاپ هب یبایتسد و تعیبط زا رادیاپ هدافتسا و يرادهگن يارب فادها  :تسا هداد رادشه
 9زاس نوگرگد تارییغت رذگهر زا »اهنت« نآ يوسارف و 2030 فادها هب یبایتسد .تسین ریذپ ناکما
 « هینایب نیا رد زین »زاس نوگرگد تارییغت« .تسا ینتفای تسد يروانف لماوع و ،یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا
 ،يزرو هشیدنا رهپس هدنریگربرد ،یعامتجا لماوع و ،يداصتقا ،يروانف متسیس تیمامت نیداینب یهدناماسزاب
 نیا ياه هتفای ،هک نآ لاح )2019 ،ناراکمه و 11اردناسزاید(تسا هدش يزاس موهفم » 10اه شزرا و فادها
 زا ،كدنا يرامش زج هب ،ورملق نیا رد یناریا یهاگشناد تاعلاطمرتشیب هک ،دراد نآ زا ناشن راد هنارک راتسج
 لئاسم نیا هب یخیرات يدرکرید اب ،زین هک یماگنه .دنا هدنامزاب زینرگیدکی زا میهافم  دمآزور یسانشزاب
 وسمه يداهن یتح هک ،لاربیلون ياز بیسآ و هنایارگ سپاو ياه درکیور ندرک لابند رب ،نانچمه ،دنا هتخادرپ
 هک يا هنوگ هب .دنراشف یم اپ  ،تسا هتشاداو زاس نوگرگد تارییغت ماجنا و یشیدنازاب هب ار مکاح نایرج اب
 »يرادیاپ« زا نآ نتخانشن زاب و دوش یم هدناوخ »رادیاپ هعسوت « راوزاسان يا هنوگ هب هچ نآ هب یبایتسد
 اپ هاگشناد يزاس یهاگنب و شناد يزاس يراجت و يزاس ییالاک و »نیمز زا هدنیازف يرادرب هرهب« رب نانچمه
 دنراشف یم

 
1. Modernnization 
2. Modernity 
3  School of Thought 
4. Deterministic  
5. Inquisition  
6. Papal or Imperial Creation  
7 Rashdall 
8. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES)   
9. transformative changes 
10. paradigms, goals and values 
1111 Díaz Sandra  
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 ياه داهن یتح هک نآ زا شیپ اه هدس رد یناریا نیرفآ شناد ياه داهن راب رپ هتشذگ ،هک تسا یلاحرد نیا
 یخرب  ياه رادشه ،نآرب نوزفا .دنوش یم هتشاگنا هدیدان ،دشاب هتفرگاپ ییاسیلک زوس هشیدنا یتکرش /یفنص
 ار تفرشیپ و يرگرهش هب ییاپورا درکیور هک متسیب هدس زاغآ رد هژیو هب ،ییاپورا یتحو یناریا نازادرپ هشیدنا

 هب ،يورسک ،هنومن يارب .دنا هدش هدرپس یشومارف هب ،هدناوخان یتح دیاش ،دنتشاگنا یمن شیب »یبارس «
 اه هتفای اب  اب وا ياهرادشه ایآ.دهد یم رادشه ینشور هب ،دوب یهار نینچ ندیزگرب زاغآ رد ناریا هک یماگنه
 ؟دهد یمن ناشن ار ییالاب ینوگمه نیزورما ياه رادشه و

 اه هرگ هک تساپورا ياهعارتخا نیا یلو .دلاب یم دوخ رامشیب ياهعارتخا و ابیز و رگناوت ياه رهش هب اپورا» 
 مه زا هتشر هک تسنآ میب تخس و درادن ندشزاب دیما هک ییاه هرگ .تسا هدروآ دیدپ نایمدآ یناگدنز هتشر رد
 ابیز ياهرهش نآ تبقاع دناد هچ سک و دنام یهت شیاسآ و شمارآ زا ناهج اهنرق هکلب ،اهلاس )دوش( هتسسگ
 و قرب ياهغارچ و نهآ ياههار و اهنالپوریآ و اهلیبموتا نیا اب یتیگ هک دناد هچ یسک ای !؟دوب دهاوخ هچ
 هلوگنم اب هک تسینابرق رتش نآ نوچمه ،دوخ ییاپورا ياه شیارآ رگید و امنیس و ویدار و اهفارگلت و اهنوفلت
 رد شیپو سپ زا ناگراوس نانزرسو نانک يداش ،هتخیوآورف شندرگورس زا اهبنارگ ياهلاش و هتسارآ هلوگنزو
 »تسوا یناهگان گرم کیپ ینامداشو شیارآ نایهک دنادن هتسب نابز نآ و شدننادرگ یم اهنزرب و اهرازاب
  .)4 :1311 ،يورسک(

 و هاگشناد موهفم رد يرگنزاب ،تسخن ماگ رد مک تسد ،ییاه هتفای نینچ هک دسر یم رظن هب ،بیترت نیا هب
 تسا زاین ،نآ رب نوزفا .دزاس یم ریذپانزیرگ  ار نآ ياه هژیو راک و یلاع شزومآ ياه داهن رد ینیرفآ شناد
 و دهناو ار هنایارگ هتشذگ يدرکیور اب یملع نادنچ هن تایبدا ینیرفآزاب ياج هب ،یناریا نایهاگشناد هک
 مهرد ،رگن لک ییاه شناد شنیرفآ یپ رد ،هتسسگ مه زا و يا هرذ شناد دقن اب شیوخ ناگنشذگ نوچمه
 يراوشد هار .دناوخ یمارف نادب ار تیرشب نونکامه رادیاپ یلاع شزومآ هک دشاب يا هتشرارف يدرکیور اب هدینت
 .تس ور شیپ هار و اه شزرا ،يزرو هشیدنارهپس رد زاس نوگرگد تارییغت دنمزاین هک
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  عبانم

 
 ،رادیاپ هاگشناد لدم یحارط .)1396( يدهم ،ایک ینیعم و هزئاف ،یقطان ؛اضریلع ،یهیقف ؛دیس ،دار میهاربا •

 ،14 هرامش ،6 هرود ،یمالسا هاگشناد رد تیریدم همانلصفود .ناریا رد هتفرگ تروص تاعلاطم رب ینتبم
 216 ات 193 صص

 درکیور اب رادیاپ هعسوت رد یناسنا يورین شقن .)1392( هنازرف ،يدشار و يداه ،یعفاشروپ ؛دمحم ،يدنوخآ •
 هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .یلاع شزومآ
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ

 2 هرامش ،مود لاس ،ملع ءاشن هلجم .رادیاپ هعسوت رد هاگشناد شقن .)1391( ماهلا ،يریما ؛دیمح ،هتسارآ •

 هدش پاچ .رادیاپ هعسوت رظنم زا یلاع شزومآ رد تیفیک تیریدم .)1392( اضر ،يدمحم ؛هتخاف ،یقاحسا •
 رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد
 یلاع شزومآ

 ،ایفارغج هیرشن .ناریا رد رادیاپ هعسوت شزومآ هعسوت ياهدربهار .)1389( ناراکمه و اضرلادبع ،يراختفا •
 25 هرامش ،متشه لاس

 شزومآ تاسسوم رد رادیاپ هعسوت يریگ هزادنا يارب یلدم هئارا .)1392( ناوضر ،يزاجح ؛يرسی ،دمحا لآ •
 و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .نزاوتم يزایتما تراک يریگ راک هب اب یلاع
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت

 اضردیس ،ینایتشآ و لیلخ ،يرتنالک ؛نیسحریما ،یگیب یلع ؛نیسح ،یمق یلعنابعش ؛گنشوه ،یناوریا •
 ،2 هرامش ،ناریا يزرواشک مولع هلجم .يزرواشک یلاع شزومآ رد يرادیاپ قیفلت يارب ییوگلا .)1385(
 47 ات 35 صص

 هعسوت درکیور اب یلاع شزومآ رد رادیاپ هعسوت .)1392( هشیاع ،يدمحم و يداه ،یعفاشروپ ؛همطاف ،یبویا •
 هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .يا هفرح
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ

 تیفیک نیب هطبار یموهفم لدم هئارا .)1393( هرارش ،يدمحم و دیعس ،نشودن یثایغ ؛ناسحا ،نیورپ •
 تیریدم و يربهر ياه شهوژپ همانلصف .یمتسیس درکیور ساسا رب رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ دادنورب
 1 هرامش ،1 هرود ،یشزومآ

 هعومجم رد هدش پاچ .اه شلاچ و ینابم :یلاع شزومآ رد يرادیاپ قیفلت .)1392( باتهم ،یشتآروپ •
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم

 بولطم گنهرف .)1392( اضریلع ،يریما و هیمس ،یبحاص ؛میهاربا ،نارمع یحلاص ؛یبتجم ،يرجت •
 .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .رادیاپ هعسوت رد ییوجشناد
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت

 و شهوژپ همانلصف .يرادیاپ و یتسیزرب يارب یشیوپ رادیاپ هاگشناد .یطابر هزمح هرهطم و دیمح ینادواج •
    .63 -24.صص، 1398 ، 2 هرامش، 25 هرود ،یلاع شزومآ رد يزیر همانرب
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 : نارهت .هدنیآ ياهویرانس و یلاع شزومآ ياهتشگرگد نیرتمهم يواکزاب .)11399( دیمح ،ینادواج •
  .یعامتجا یگنهرف تاعلاطم  هدکشهوژپ

 هعومجم .تیفیک اب یتسیزرب يارب یهاگرذگ رادیاپ هاگشناد .)1392( رفعج ،درفنم یلیم ؛دیمح ،ینادواج •
 همانربو شهوژپ هسسوم :نارهت .726 ات 717 صص ،رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم
 سلاع شزومآ يزیر

 یبتجم ،مدقم ناشفارذب و دمحمریم ،هداز سابع ؛زانهب ،نارجاهم ؛دیمح ،ینادواج ؛هرهطم ،یطابر هزمح •
 ،هعسوت و تیریدم دنیارف همانلصف .رادیاپ شزومآ هب یبای تسد ياه تسیاب شیپ :رادیاپ هاگشناد .)1396(
  3 هرامش ،30 هرود

 یبتجم ،مدقم ناشفارذب و دیمح ،ینادواج ؛دمحم ،هداز سابع ؛زانهب ،نارجاهم ؛هرهطم ،یطابر هزمح •
 شزوم همانلصف .یبیکرت شهوژپ :یلاع شزومآ رد AHP لدم ساسا رب رادیاپ شزومآ لیلحت .)1397(
  36 ات 19 صص ،لوا هرامش ،متفه لاس ،رادیاپ هعسوت و تسیز طیحم

 رد هدش پاچ .يرادیاپ اسپ هب رادیاپ هعسوت زا راذگ رد یلاع شزومآ .)1392( اضرمالغ ،یحلاصرکاذ •
 رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم
 یلاع شزومآ

 تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ ندش یناهج .)1392( رورس ،يزج طابر •
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود

 رد رادیاپ هعسوت یساسا ترورض :یکینورتکلا يریگدای .)1392( زوریف ،يدومحم ؛یلع ،دابآ جرز یمیحر •
 :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .ناریا یلاع شزومآ
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم

 شزومآ و یهجو هس دوس ،رادیاپ هعسوت .)1392( اینوس ،یمیهاربادیس و رغصا ،ینامز ؛اضردمحا ،نشور •
 و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .یلاع
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب

 یملع رشن :نارهت .یثالث نسحم همجرت .رصاعم نارود رد یسانش هعماج هیرظن .)1374( جروج ،زرتیر •

 هعسوت رظنم زا ناریا یلاع شزومآ یسانش بیسآ .)1392( هدیحو ،يرادملع ؛تاداسلا میکح ،هداز فیرش •
 و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .رادیاپ
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب

 .یلاع شزومآ رد رادیاپ هعسوت ياهدرکیور .)1392( یلقردان ،نایچروق و شویرپ ،يرفعج ؛يدهم ،یقداص •
 همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ
 یلاع شزومآ رد يزیر

 ،یلاع شزومآ هلجم .تسیز طیحم يرادیاپ و یلاع شزومآ .)1393( ارهز ،داژن یکوزاپ ؛قداص ،یحلاص •
 2 هرامش ،6 هرود
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 پاچ .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ ندش یناهج .)1392( گنشوه ،دنوارگ و يدهم ،يزیزع ؛یلع ،يزیزع •
 همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش
 یلاع شزومآ رد يزیر

 رادیاپ هعسوت تهج رد يدرکیور :اه هاگشناد یعامتجا تیلوئسم .)1392( دمحا ،یکالم ؛همجن ،داژن ییاطع •
 .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .یلاع شزومآ رد هنالوئسم و
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت

 شزومآ يارب یملع تئیه ياضعا ياه تیحالص يزاسوگلا .)1393( مثیم ،یجوهن یبجر ؛ماهلا ،ماهف •
 هرامش ،مهدزناش لاس ،ناریا یسدنهم شزومآ همانلصف .متسیس ياه ییایوپ لیلحت زا هدافتسا اب يرادیاپ

 115 ات 89 صص ،64

 و يزاساناد ترورض ،یلاع شزومآ رد رادیاپ هعسوت رارقتسا .)1392( ناراکمه و هنارهم ،نایمظاک •
 هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .يزاساناوت
 .یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ

 .اج یب .نییآ .)1311( دمحا ،يورسک •

 ،3 هرامش ،تسایس همانلصف .یمومع يراذگتسایس رد نآ دربراک و بیکرتارف شور .)1395( ییحی ،یلامک •
 736 ات 721 صص

 هدش پاچ .رادیاپ هعسوت رد هاگشناد هاگیاج .)1392( یبتجم ،يرجت و یلعسابع ،يزورون ؛دادرهم ،یشوهدم •
 رد يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد
 یلاع شزومآ

 يدنب تیولوا و ییاسانش .)1393( دیجم ،نایدمحا و نیدلارفظم ،یظعاو ؛سابع ،ناگرزاب ؛دامع ،این یکلم •
 ات 1 صص ،3 هرامش ،20 لاس ،یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ همانلصف .رادیاپ هاگشناد ياه هفلوم
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 رادیاپ هعسوت شزومآ ياه تیلباق یسررب .)1392( ماهلا ،يداحتا و یفطصم ،اینرادغاب ؛نسح ،یکلم •
 هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .اه هاگشناد
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ

 .رادیاپ هعسوت اب گنهامه یلاع شزومآ همزال و لآ هدیا طیحم اب راگزاس هاگشناد .)1392( اضر ،يدهم •
 همانرب و شهوژپ هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ
 یلاع شزومآ رد يزیر

 ياه هیرظن هاگدید زا رادیاپ هعسوت هب یبایتسد رد یلاع شزومآ شقن .)1392( ایله ،يریما ؛هناسفا ،راکوکین •
 هسسوم :نارهت .رادیاپ هعسوت و یلاع شزومآ شیامه نیمود تالاقم هعومجم رد هدش پاچ .هعسوت نیون
 یلاع شزومآ رد يزیر همانرب و شهوژپ
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Critical review of Iranian studies in the field of sustainable higher 
education 

Abstract 

The purpose of this article is to provide a critical review of Iranian studies 
about sustainable higher education based on two paradoxical paradigms 
about sustainability. This research has been carried out using a qualitative 
method in two steps. In the first step, after searching in scientific sources 
and databases, 30 articles were selected which include the concepts of 
sustainability, sustainable development, and sustainable higher education. 
In the second step, in addition to conceptual classification, the concepts 
have been analyzed quantitatively as well. The findings of this theoretical 
and contextual study recognize the paradox between two approaches 
about sustainability that can lead to two heterogeneous paths of 
sustainable higher education. It is noteworthy to mention that most 
Iranian studies had been unable to recognize these two paradoxical 
concepts. Such defects could lead, among other things, confusion in the 
conceptualization of sustainable higher education based on theoretical 
concepts and practical experiences that could finally pervert generations 
to come. 

Keywords: Civilization, Progress, Development, Sustainable Development, 
Sustainability, Sustainable Higher Education 


