
 
 

 ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
  ياهفرح و

 
 3یناثیجنران همطاف ،2یمیرکروپ داوج ،1يوسوم اسهم هدیس       

 

                                                                                            
  14/06/1398:تفایرد خیرات      

 13/11/1399 :شریذپ خیرات  
 هدیکچ
 .دش ماجنا ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش فده اب رضاح شهوژپ
 .دوب یسانشرادیدپ عون زا یفیک ،تاعالطا يروآدرگ هوحن ظاحل هب و يدربراک و ياهعسوت ،فده ظاحل هب شهوژپ شور
 و شرورپ و شزومآ لک هرادا يا هفرح و ینف ياهشزومآ هرادا ناسانشراک و سیئر لماش شهوژپ رد ناگدننک تکراشم
 يریگهنومن شور زا هدافتسا اب .دوب 97 – 98 یلیصحت لاس رد ناجنز رهش ياهفرح و ینف ياهناتسرنه نازومآرنه

 و دنمتخاس همین هبحاصم زا اههداد يروآدرگ تهج .دش ماجنا هبحاصم رفن 23 اب يرظن عابشا لصا ساسارب و دنمفده
 و شسرپ ،نتم ینغ فیصوت ،ناگدننکتکراشم دییات تفایرد شور زا هدافتسا اب یفیک ياه هداد ییاور .دش هدافتسا قیمع
 دییات راذگدک ِدوخ و مودراذگدک طسوت ددجم يراذگدک طسوت یفیک ياه هداد ییایاپ .دش دییات راکمه زا يرگوجتسج
 ،اههداد لیلحت جیاتن ساسارب .دنتفرگ رارق لیلحت دروم يزیالک یسانشرادیدپ درکیور اب هدش يروآدرگ ياه هداد .دش
 یهاگآ .دندش ییاسانش یعرف هلوقم 60 و یلصا هلوقم 19 ،هطیح 5 رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش
 قایتشا ،یتکرح -یناور ،یمومع طیارش ،ینامزاس شناد ،یتیبرت شناد ،تعنص هنیمز ياهفرح و ینف شناد ،راک رازاب زا
 یهدنامزاس و تیریدم ،راک طیحم تشادهب و ینمیا یسدنهم ،يدشرم و يرگیبرم ،تعنص و تاعالطا يروانف ،یلغش
 شرگن ،ینوریب طیحم اب تکراشم و هدنزاس لماعت ،رثوم يدرف نیب تاطابترا ،ینهذ و یکاردا ییاناوت ،يریگدای طیحم
 و هنانیرفآراک شرگن ،يزومآ تراهم هب ینیبشوخ ،ياهعسوت دوخ درکیور ،ياهفرح و ینف شزومآ هب عماج و یمتسیس
 ياهیگتسیاش هعسوت و ییاسانش .دنداد لیکشت ار یگتسیاش ياههفلوم راک و بسک هب یشزرا شرگن و روحم دیلوت
 .تسا یشزومآ تیفیک نیمضت و دوبهب يارب مهم يژتارتسا يزیرهمانرب کی نازومآرنه ياهفرح
 
 .تعنص شخب ،ياهفرح و ینف ياهناتسرنه ،نازومآرنه ،ياهفرح ياهیگتسیاش  :يدیلک ياه هژاو
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 ياتسار رد يراذگهیامرس نیاربانب .تسا هتشاد يریگمشچ دشر شناد و قیقحت و هعسوت ،نانکراک دننام يدام ریغ عبانم
 .تسا نامزاس و هعماج ءاقب هنیمزشیپ نیرتیلصا زا یناسنا عبانم هعسوت
 .تسا نآ شرورپ و شزومآ ماظن هلمج زا یشزومآ ياهنامزاس ،يروشک ره ياههاگتسد نیرتذوفناب و نیرتراذگریثات زا
 و شناد حطس ردقچره اریز ؛دشاب هتشاد هجوت ناملعم هعسوت هب ،ورین بذج رب هوالع دیاب شرورپ و شزومآ ماظن
 و ینف شزومآ ،یشزومآ ماظن مهم ياه شخب زا یکی .تسا رتایوپ و رتقفوم ماظن نآ دشاب رتالاب ناملعم نیا ییاناوت
 زاین دروم رهام ياهورین تیبرت قیرط زا یناسنا هیامرس لیکشت رد یمهم شقن ياهفرح و ینف شزومآ .تسا 1ياهفرح
 تیبرت رادهدهع اهنتهن هعسوت لاح رد ياهروشک رد شزومآ عون نیا .دنکیم افیا ناهج فلتخم ياهروشک رد راک رازاب
 لکشم لح هب ،یلاغتشادوخ يزاسرتسب قیرط زا هکلب ،دشابیم اهروشک نیا داصتقا فلتخم ياهشخب زاین دروم راک يورین
 دیامنیم کمک زین يراکیب
 .دننکیم شقن يافیا تیبرت و میلعت یلصا نالماع ناونعهب 2نارگشزومآ ای نازومآرنه ياهفرح و ینف شزومآ هنیمز رد
 دنتسه راذگریثأت رایسب نالیصحتلاغراف تیفیک و نازومآ شناد هب شرگن و تراهم ،شناد لاقتنا رد نارگشزومآ
 یگتسب نآ نازومآرنه تیفیک هب ياهفرح و ینف شزومآ دننام ارگتیرومأم ياهشزومآ دنیارف .)2012 ،3نوسنیلمات(
 ياراد شزومآ یبایزرا و سیردت هنیمز رد هک تسا یسک ياهفرح و ینف ملعم هک دنکیم راهظا )2010( 4يرتوگ .دراد
 يریگدای قیرط زا دوخ ياهفرح هعسوت لاح رد موادم روط هب و هتشاد ار اهتراهم نداد ناشن ییاناوت و تسا یگتسیاش
  .تسا تراهم و شناد
 5اپورا نویسمک .تسا يدج نآ تیلومشم لیلد هب ياهفرح و ینف ناملعم ياهیگتسیاش دروم رد یللملانیب هعماج هغدغد
 يارب ار ناملعم زاین دروم ياهیگتسیاش ياههفلؤم بوچراهچ ییاپورا ياهروشک زا یلیخ زونه دنکیم هراشا )2013(
 ناملعم دنکیم هراشا )2012( 6یقرش بونج يایسآ شرورپ و شزومآ نامزاس .دناهدرکن صخشم نآ هعسوت و نتشاد
 تعنص و راک رازاب ياهتیعقاو اب لمع رد اما دنتسه فلتخم حوطس اب یلیصحت كرادم ياراد هچ رگا ياهفرح و ینف
 رد فعض ،ناملعم طسوت یلمع و یبرجت یشزومآ ياههرود ندنارذگ مدع ،یشزومآ يروانف ياهتراهم دوبمک .دنراد هلصاف
 و لیئامسا( تسا يزلام رد ياهفرح و ینف سرادم لئاسم زا نالیصحتلاغراف نییاپ تیفیک و ینف ياهتراهم سیردت
 مدع ،نازومآرنه یشزومآ ياهشور و تاعالطا ندوبن زورب ،تباث يریگدای کبس ،یفاک شزومآ مدع .)2017 ،7ناراکمه
 شهاک ،ياهفرح و ینف شزومآ ناگدنهدهئارا رب تراظن دوجو مدع ،راک رازاب اب نایوجرنه ياهتراهم قابطنا
 ياهشلاچ ینیرفآراک و تیقالخ ،يروآون دننام ینف ریغ ياهیگتسیاش هب هجوت مدع و نازومآرنه يا هفرح ياهیگتسیاش
 و رف يرقاب ؛1393 ،ناراکمه و ییانغ ؛1395 ،یهلادبع( تسا ناریا روشک ياهفرح و ینف شرورپ و شزومآ هزوح
 ياهشور و یطابترا ،یلغش ياهیگتسیاش زا یهاگآ مدع و نادقف تشاد راهظا )2015( 8ینزهام .)1395 ،یحلاص
 تیحالص هب هجوت مدع دنداد ناشن )2015( 9سار و نیدرون ،یپناه .دراذگیم ریثات ینف ناملعم تیفیک رب سیردت
 ،لئامسا هاگدید زا .دشاب ياهفرح و ینف شزومآ ناگتخومآ شناد يراکیب هدننک دیدشت لماوع زا یکی دناوتیم ینف ناملعم
 تایبرجت و تراهم نادقف ،یصاصتخا ياهتراهم بسک مدع و سیردت رد هزیگنا و هقالع مدع )2018( 10لسار و ایپون
 زا نیگنس راک مجح و دودحم هجدوب صیصخت تلع هب ياهفرح ياههرود رد روضح لکشم ،نییاپ یناجیه شوه ،یتعنص
 .تسا ياهفرح و ینف نایبرم یگتسیاش ياهشلاچ هلمج
 ياهفرح ياهیگتسیاش هب هجوت مزلتسم نیسنکت تیبرت تهج ياهفرح و ینف ياهناتسرنه یشزومآ يزیرهمانرب
 هتشر رب هوالع اریز تسا يرورض نازومآرنه ياهفرح و ینف ياهیگتسیاش موادم يزاسزاب و اقترا .تسا نازومآرنه
 دنریگ راک هب سیردت رد ار اهنآ دنناوتب ات هدومن زور هب ار نیون ياهيژولونکت رد دوخ تراهم و شناد دیاب یصصخت
 تازیهجت زا هدافتسا ،نازومآراک هب ینف شناد لاقتنا ییاناوت دیاب يرگیبرم طیارش زارحا نمض زومآرنه .)2007 ،11ونروم(
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 دشاب اراد ،یشزومآ و یتراهم ياهدرادناتسا قباطم ار نآ نایاپ و هرود یط یبایشزرا و زور يروانف ،یشزومآ هاگراک
 يارب یعجرم دناوتیم ياهفرح ياهیگتسیاش بوچراهچ نیودت و ییاسانش .)1397 ،ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس(
 هب هجوت اب .دشاب نازومآرنه موادم ياهفرح هعسوت يزیر همانرب و مادختسا و باختنا هلحرم رد تیفیک نیمضت و صیخشت
 نازیم ياهفرح ياهیگتسیاش زا نازومآرنه یهاگآ ،يداصتقا و یعامتجا لیاسم اب ياهفرح و ینف شزومآ طابترا
 نیمضت يارب .دنازیگنایم رب ینیرفآراک و راک رازاب ياهزاین ،نایوجرنه يزومآتراهم تیفیک هب ار نانآ يریذپتیلوئسم
-یگتسیاش نازومآرنه نآ ساسارب ات دوش هتفرگ رظن رد ییاهدرادناتسا و اهصخاش دیاب ادتبا زا نازومآرنه شزومآ تیفیک
 نیا تایبدا یسررب رد ،عوضوم نیا تیمها دوجو اب .دنشوکب نآ شرتسگ و ءاقترا تهج رد و دننک هسیاقم ار دوخ ياه
 شخب ياهفرح و ینف نازومآرنه ياهفرح یگتسیاش رما اب طبترم ياههراگنا شواک هنیمز رد سوسحم یئالخ هزوح
 و يراذگتسایس ،لمع هزوح رد .دنراد دوجو هنیمز نیا رد یکدنا ياهشراگن و اهشهوژپ و دروخیم مشچ هب تعنص
 .تسا هدنام لوفغم يا هفرح و ینف ياهناتسرنه نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش مه ناریا یشزومآ ماظن يریگمیمصت
 یلغش ياهزاین ،يروانف تارییغت هجوت اب ياهفرح و ینف نازومآرنه ياهشرگن و ییاناوت ،شناد ،تراهم تسا يرورض
 نآ زا و زهجم ياهفرح ياهیگتسیاش هب نازومآرنه تیاهن رد و دریگ رارق ییاسانش دروم اهدنیارف و تازیهجت ،یلعف
 ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش شهوژپ نیا رد .دنشاب هتشاد یهاگآ
 .ددرگیم نییبت و ییاسانش
 
 شهوژپ هنیشیپ و تایبدا

 دوبهب یللملانیب هعماج يوس زا هدشهئارا فیرعت قبط .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم فلتخم داعبا زا یگتسیاش موهفم
 هب طوبرم ياهتیلاعف شخبرثا تروص هب دزاسیم رداق ار نانکراک هک ییاهشرگن و تراهم ،شناد يهعومجم ،1درکلمع
 داقتعا هب .)2010 ،2وه( دوشیم هدیمان یگتسیاش ،دنهدماجنا راظتنا دروم ياهدرادناتسا قبط ار یلغش درکلمع ای و لغش
 مههب طبترم ياهتراهم و اهشرگن ،تیصوصخ ،شناد زا ياهعومجم اهیگتسیاش ،)2006( 3زکاک و نافتسا ،زناچ
 هک دنتسه درف کی تابثا لباق ياهیگژیو هلمج زا اهیگتسیاش .دنراد دارفا لغش رب یناوارف ریثات هک دنوشیم فیرعت
 ،4رلسد( دزاسیم مهارف نانکراک يارب ار جیاتن هب یبایتسد تهج مزال ياهراتفر و تراهم ،شناد ،درکلمع ناکما

2013(. 

 تکرش نیا راکمه .تسا هدرک افیا یگتسیاش ياهلدم هعسوت رد ار یمهم رایسب شقن هدحتمتلایا 5ربکم تکرش
 توافتم نامزاس 58 رد فلتخم یتیریدم تسپ 41 ياراد ریدم 2000 زا شیب اب 1982 لاس رد سیزتایوب دراچیر
 عبانم ،يربهر ،لمع و فده تیریدم .تسا یلصا دعب شش ياراد لدم نیا .درک هئارا ار یگتسیاش لدم و هبحاصم
 و رسنیپسا رظن زا .)2009 ،6نارکوک( دنهدیم لیکشت ار لدم داعبا یصصخت شناد و نارگید هب هجوت ،تیاده ،یناسنا
 ود لماش راکشآ دعب .تسا صخاش 21 و هورگ شش و شزرا و ناهن ،راکشآ دعب هس لماش یگتسیاش )2008( 7رسنیپسا
 و گربندیرف لدم .تسا هزیگنا و يدرف ياهیگژیو ،یموهفم دوخ يهفلوم هس لماش ناهنپ دعب و تراهم و شناد هفلوم
 و دهدیم رارق هقبط تفه رد ار اهیگتسیاش يو .تسا لئاق یبتارمهلسلس تلاح اهیگتسیاش يارب )0042( 8يول
 عقاورد ،یگتسیاش هقبط نیرتالاب هب ندیسر هجیتن رد .دنادیم رتالاب هقبط یگتسیاش زاینشیپ ار نییاپ هقبط یگتسیاش
 یشخبرثا ،یلغش ،لالدتسا :زا دناترابع یگتسیاش هقبط تفه نیا .تسا نیشیپ تاقبط ياهیگتسیاش نتشاد مزلتسم
 یناجیه شوه ساسارب ار اهیگتسیاش )2001( 9نملگ و سینیرک .ینامزاس و یهورگ ،يدرف نیب ،تاطابترا ،یصخش
 .ددرگیم هئارا تسا هقبط ود ياراد دعب ره هک يدعبود یلودج رد اهیگتسیاش روظنم نیدب .دناهدرک يدنبهقبط و لیلحت
 رارق یعامتجا و یصخش ياهیگتسیاش هقبط ود یقفا دعب رد و دراد رارق یهدنامزاس و ییاسانش هقبط ود يدومع دعب رد
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 و مادختسا هرادا یگتسیاش يوگلا .دریگیم ربرد ار یصاخ ياهیگتسیاش دعب ود نیا تاقبط زا کی ره بیکرت .دراد
 بسک رب زکرمت اب اتا هب موسوم )1391 ،یخرف و يدیشروخ زا لقن هب ،2013( 1هدحتمتالایا نانکراک شزومآ
 يوگلا نیودت هب مادقا ،تعنص رد راک و بسک ياهزاین نییعت يارب یگتسیاش يوگلا دنیآرف یبایزرا و اهتراهم
 ،تاعالطا يژولونکت ،هتفرشیپ زاس و تخاس ،اضف و اوه ،ون ياهيژرنا ،يروانفویب ياههزوح رد ياهفرح ياهیگتسیاش
 ار دوجوم ياهیگتسیاش ،وگلا نیا .تسا هدرک يرگشدرگ و نامرد و تشادهب تبقارم ،یلام تامدخ ،لقن و لمح ،وردوخ
 و تعنص زا ياهرتسگ فیط ینف تعنص هزوح صاخ ،راک طیحم و یملع ،یصخش یشخبرثا نیداینب یلصا هورگ 3 رد
 ییاکیرمآ نمجنا .دنکیم يدنبهقبط لغش ره يهژیو یتیریدم و ینف ،یشناد هفرح صاخ و تعنص زا یصاخ فیط ینف
 ار یصخش ياهتراهم و یتیریدم ،يدرف نیب یگتسیاش دعب هس )2009 ،نارکوک زا لقن هب ،2007( 2هعسوت و شزومآ
 مرها ،ناعفنیذ رب ریثات ،رثوم تاطابترا ،يزاسدامتعا لماش يدرف نیب یگتسیاش .دنکیم یفرعم یگتسیاش لدم يارب
 ،ییارگهجیتن ،راک و بسک تسارف ،اهلحهار نایب و اهزاین لیلحت لماش یتیریدم تکراشم و يزاسهکبش ،عونت ندرک
 نداد ناشن و یصخش هعسوت يزاسلدم لماش یصخش ياهتراهم و کیژتارتسا رکفت ،اهيراذگاو يارجا و يزیرهمانرب
 .يریذپقیبطت

 رد راک و بسک تیریدم يزومآ تراهم شزومآ ياهشلاچ ناونع اب یقیقحت رد )2019( 3یتنیره و نازور ،هیسمایس
 شهوژپ جیاتن .دندرک ییاسانش ار نایبرم ياهتراهم هتفایراتخاسهمین هبحاصم و یفیک شور هب يزلام ياهفرح هدکشناد
 یشزومآ یحارط ،زور هب تاعالطا زا يدنمهرهب ،ICT زا بولطم هدافتسا ،سیردت و شناد یگتسیاش دوب نآ زا یکاح
 ،نانگیود ،رسارف .تسا راک و بسک تیریدم هتشر نایبرم زاین دروم ياهتیحالص هلمج زا رمتسم يریگدای و بسانم
 غراف زا مادختسا ياهتراهم داجیا يارب قفوم ياهيژتارتسا ناونع اب یشهوژپ رد )2019( 4زیوگیردار و تراوتسا
 يرارقرب ،تبثم شرگن :دنداد ناشن هبحاصم ماجنا اب و یفیک شور هب ياهفرح و ینف شرورپ و شزومآ نالیصحتلا
 ياههفلوم ینیرفآراک ،يروآون ،يریذپ فاطعنا ،رکفت تراهم ،يریگدای هب لیامت ،یتیریدمدوخ ،یهورگراک ،بوخ طابترا
 رد نانآ يریذپ لاغتشا تیلباق نایوجرنه هب اهتراهم نیا لاقتنا تروص رد .دنهدیم لیکشت ار نایبرم ياهیگتسیاش
 ناداتسا طسوت هدش هدافتسا ياهمسیناکم یسررب هب یقیقحت رد )2019( 5لجیب ردنو و نزوسوا .دباییم شیازفا هدنیآ
 هبحاصم رازبا اب و هتخیمآ شور هب ياهفرح و ینف ياههدکشناد تعنص شخب رد اهتراهم و شناد ظفح يارب نایبرم و
 لیامت و دنتسه یعقاو ياهطیحم رد راک براجت دقاف بلغا نایبرم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دنتخادرپ همانشسرپ و
 و لیئامسا .دنیامن زور هب یلیصحت درکلمع و هعلاطم دننام یمسرریغ ياهمسیناکم زا هدافتسا اب ار دوخ شناد دنراد
 تایبدا یسررب اب ياهفرح و ینف شزومآ رد يزلام ناملعم ياهیگتسیاش هعلاطم ناونع اب یقیقحت رد )2017( ناراکمه
 ییاسانش ار ناملعم یگتسیاش ياهشلاچ و لیاسم  2015 ات 2009 لاس زا هدش رشتنم یشهوژپ ياههلاقم رورم و
 زا سیردت و یشزومآ ياهتراهم ،یلمع و ینف شناد ،تاطابترا و تاعالطا يروانف تراهم داد ناشن جیاتن .دندرک
 زا یصصخت هزوح رد یلمع هبرجت و یفاک شزومآ نادقف .تسا ياهفرح و ینف شزومآ ناملعم یساسا ياهیگتسیاش
 اب یقیقحت رد )2017( 6حلاص و وسیمح ،نرس .دشابیم ياهفرح و ینف شزومآ شخب رد يزلام ناملعم هدمع تالکشم
 زا هدافتسا اب و یمک شور هب هیرجین یشزومآ ياههسسوم ياهفرح و ینف شزومآ نایبرم ياهیگتسیاش نییعت ناونع
 و لیلحت تردق( ینهذ یگتسیاش دوب نآ رگنایب شهوژپ جیاتن .دندرک صخشم ار یساسا یگتسیاش همانشسرپ رازبا
 نایبرم هزوح هدننک نییعت ياهیگتسیاش زا )ینف ياهتراهم( یلمع و )ینیرفآراک و راک و بسک( ینامزاس ،)یهدنامزاس
 يزاسیناهج رصع رد ناملعم ياهفرح یگتسیاش ناونع اب یقیقحت رد )2016( 7اواویابزاروا .تسا ياهفرح و ینف شزومآ
 ،یصصخت ياهیگتسیاش دوب نآ رگنایب شهوژپ جیاتن .درک یفرعم ار ناملعم ياهیگتسیاش یفیصوت و یلیلحت شور هب
 حطس رد یجراخ نابز رد تراهم .تسا یملعم هفرح یساسا یگتسیاش زا يدرف و یصخش ،یعامتجا تیلوئسم ،یعامتجا
 شریذپ ،طابترا داجیا ییاناوت ،یگنهرف نیب یهاگآ ،یشزومآ ياههژورپ رد تکراشم ،ياهفرح و یشزومآ قالخا ،زاین دوم
 ياههفلوم هلمج زا تاطابترا و تاعالطا يروانف رد تراهم ،يداقتنا رکفت ،تیقالخ ،راکتبا ،لمحت ،یگنهرف ياهتوافت
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 رد رثوم شزومآ ياهیگژیو زا ناملعم و نازومآ شناد كاردا ناونع اب یقیقحت رد )2016( 1رونآ .تسا یگتسیاش یعرف
 جیاتن .درک يدنبتیولوا ار ناملعم زاین دروم ياهتراهم همانشسرپ رازبا و یمک شور هب هدحتم تالایا ياهفرح سرادم
 رکفت ییاناوت ،يریذپ فاطعنا ،رثوم طابترا ،تیباذج و تیقالخ ،سفن هب دامتعا ياراد ،ندوبسرتسد لباق دوب نآ رگنایب
 2يدومک و ملهدو ،ناویک .تسا شخبرثا شزومآ يارب ناملعم ياهیگژیو هلمج زا سالک تیریدم و بوخ هدنونش ،الاب
 یفیک و یمک شور هب اکیرمآ هعسوت و شزومآ نمجنا لدم يانبم رب نارگشزومآ ياهیگتسیاش یسررب رد )2014(
 ياهیگتسیاش .دریگیم رارق هیاپ و یصصخت ياهیگتسیاش هتسد ود بلاق رد نارگشزومآ ياهیگتسیاش دنداد ناشن
 ياهيژولونکت ،يریگدای تاریثأت یبایزرا ،يریگدای ياههمانرب تیریدم ،شناد تیریدم ،يرگیبرم لماش یصصخت
 ،يدرف ياهتراهم لماش هیاپ ياهیگتسیاش و یشزومآ یحارط و درکلمع دوبهب ،رییغت تیریدم ،یسرد هئارا ،یشزومآ
 اب یقیقحت رد )1397( ناراکمه و یناخیلع .تسا ینف شناد و ینف داوس ،یلغش ياهتراهم ،يدرف نیب ياهتراهم
 یلیلحت و يدانسا هعلاطم شور اب نازومآ شناد هب سیردت ماگنه يزرواشک نارگشزومآ هیاپ تیحالص ياههفلوم ناونع
 ياهتیحالص یلصا هفلوم هس هک دوب نآ رگنایب شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ ياهفرح تیحالص ياههفلوم ییاسانش هب
 )1396( داژنرذآ و افص .دنهدیم لیکشت ار نارگشزومآ هیاپ تیحالص یشرگن /یشزیگنا و یتراهم ،یشناد /یتخانش
 ياهناتسا يزرواشک ياهناتسرنه نارگشزومآ یلغش درکلمع رب ياهفرح تیحالص ياههفلؤم ریثأت ناونع اب یقیقحت
 ،هیاپ تیحالص یلصا هفلوم هس داد ناشن شهوژپ جیاتن .دنداد ماجنا همانشسرپ رازبا و یمک شور هب روشک برغلامش
 ،یتراهم و یتخانش تیحالص لماش هیاپ تیحالص .دراد تبثم ریثات نارگشزومآ یلغش درکلمع رب یشزومآ و یصخش
 لماش یشزومآ تیحالص و یکیزیف ،يدرف قالخا ،يدرف نیب ،یفطاع ياهتیحالص لماش یصخش تیحالص
 اب یقیقحت رد )1395( يرواخ و نارمع یحلاص ،نیزرگ .تسا سالک تیریدم و سیردت شور ،اوتحم ياهتیحالص
 شور اب )ناردنزام ناتسا( ياهفرح و ینف شزومآ زکارم نایبرم ياهفرح یگتسیاش ياههفلؤم یبایزرا و ییاسانش ناونع
 .دنتخادرپ ياهفرح تیحالص ياهصخاش و لماوع ییاسانش هب یشیامیپ و هتساخرب هیرظن کینکت زا هدافتسا و هتخیمآ
 نایبرم ياهفرح یگتسیاش ،)هفلوم ریز 5 ياراد( یشزومآ ياهیگتسیاش یلصا هفلوم راهچ داد ناشن شهوژپ جیاتن
 راتفر و قالخا ياهیگتسیاش و )هفلوم 3 ياراد( يروانف و تراهم ،شناد يزاس يراجت ياهیگتسیاش ،)هفلوم 4 ياراد(
  .دنهدیم لیکشت ار نایبرم ياهفرح تیحالص ياهصخاش )هفلوم 3 ياراد( ياهفرح

 میسقت هتسد ود هب ،تسا هدش هئارا یگتسیاش زا نونکات هک ییاهلدم تفگ ناوتیم شهوژپ يرظن ینابم یسررب اب
 هب هدحتم تالایا نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا و ،سیزتایوب ،رسنیپسا و رسنیپسا لدم دننام اهنآ زا یهورگ .دنوشیم
 ،نملگ و سینیرک لدم دننام اهلدم زا رگید یهورگ و دناهتسیرگن ینامزاس و یتیریدم ياهتیلاعف رظنم زا یگتسیاش
 ياهلدم .دناهتشاد يرتشیب دیکات يدرف تایصوصخ و اهیگژیو رب هعسوت و شزومآ ییاکیرمآ نمجنا و يول و گربندیرف
 ياههفلوم زا یشخب هب مادک ره ،دناهدش هئارا ییاکیرمآ و ییاپورا ياهنامزاس رتسب رد هکنیا نمض هدش هراشا
 و ینف ياهناتسرنه نازومآ رنه ياهفرح ياهیگتسیاش تسا نآ رگنایب شهوژپ هنیشیپ یسررب .دنراد دیکأت یگتسیاش
 طبترم ياهشهوژپ زا ياهفرح ياهیگتسیاش ياههفلوم دوجو نیا اب .تسا هدوب نارگشهوژپ هجوت دروم رتمک ياهفرح
 ناراکمه و یناخیلع .تسا هتفرگ رارق رتشیب دیکات دروم اههفلوم زا یخرب نارگشهوژپ هاگدید زا .دشابیم اصحا لباق
 تیحالص )1396( داژن رذآ و افص .دننکیم دیکات یتیبرت شناد و یصصخت ،یعوضوم شناد ،یمومع شناد رب )1397(
 يرواخ و نارمع یحلاص ،نیزرگ .دنهدیم رارق رظن دم ار يدرف قالخا ،يدرفنیب ،یفطاع ياهتیحالص لماش یصخش
 و شناد یگتسیاش )2019( یتنیره و نازور ،هیسمایس ،يروانف و تراهم ،شناد يزاسيراجت ياهیگتسیاش )1395(
 )2019( زیوگیردار و تراوتسا ،نانگیود ،رسارف ،زور هب تاعالطا زا يدنمهرهب ،تاطابترا و تاعالطا يروانف ،سیردت
 یشزومآ ياهتراهم ،یلمع و ینف شناد )2017( ناراکمه و لیئامسا ،یهورگراکو بوخ طابترا يرارقرب ،تبثم شرگن
 و راک و بسک( ینامزاس و )یهدنامزاس و لیلحت تردق( ینهذ یگتسیاش )2017( حلاص و وسیمح ،نرس ،سیردت و
 ،ناو یک و تاطابترا و تاعالطا يروانف رد تراهم ،يداقتنا رکفت ،تیقالخ ،راکتبا )2016( اواویابزاروا ،)ینیرفآراک
 داوس ،یلغش ياهتراهم ،يدرف نیب ياهتراهم ،يدرف ياهتراهم لماش هیاپ ياهیگتسیاش )2014( يدومک و ملهدو
 نایبرم زاین دروم ياهتراهم ،ياهفرح و ینف هنیمز رد هدش هراشا ياهشهوژپ یخرب .تسا دیکات دروم ینف شناد و ینف
 یجنسزاین و یشخبرثا مه ياهفرح و ینف ياهناتسرنه هزوحرد .دناهداد رارق شجنس دروم ار ینف هدکشناد و زکارم
 رثوم لماوع عوضوم اب كدنا و دودحم رایسب ياهشهوژپ نایم نیا رد .تسا هدوب نارگشهوژپ هجوت دروم رتشیب یشزومآ
 یسررب هب یلبق تاعلاطم نینچمه .تسا هدش ماجنا یمک و یفیصوت تروص هب يزرواشک هنیمز نارگشزومآ تیحالص رد
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 24.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 هنیشیپ زا یفاشتکا فده اب و یفیک درکیور اب شهوژپ نیا رد .دناهتخادرپ ناشرظن دروم هعماج ياهیگتسیاش زا یشخب
  .دوشیم هدافتسا یفیک ياههتفای جیاتن هسیاقم يارب و ازجم یشخب تروصهب ،شهوژپ هلاسم ندرک دنتسم و نیودت يارب

 :شهوژپ شور
 و ددرگیم صاخ هنیمز رد شناد دربراک هب رجنم شهوژپ جیاتن .تسا ياهعسوت و يدربراک ،فده ظاحل هب شهوژپ شور
 يروآدرگ یگنوگچ رظن زا .ددرگیم فده هعماج رد ياهفرح ياهیگتسیاش دوبهب و حالصا ،ییاسانش هب رجنم نینچمه
 ياهیگتسیاش يارب وگلا و هفلوم تیافک مدع و رقف لکشم .دش هدافتسا 2یسانشرادیدپ عون 1یفیک درکیور زا ،اههداد
 قیمع مهف و عماج اتبسن كرد و یعقاو میهافم و اههداد زا هدیدپ ییاسانش هب زاین ،تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح
 یبایتسد لابند هب یفیک شهوژپ .دوب یسانشرادیدپ و یفیک شور زا هدافتسا لیالد ،نازومآرنه ياههبرجت هنُک زا هدیدپ
-یم زکرمتم هنیمز ای هدیدپ کی رب يزاسراکشآ ،عقاو رد. تسا يزاسهاگآ و تیعقوم و طیحم تخانش ،يزاسراکشآ هب
 و ییاسانش لابند هب يزاسهاگآ و دیامنیم دیکأت تیعقوم دوخ ددجم ریسفت و يزاسینغ رب تیعقوم ای طیحم ،دوش
 .)1392 ،نراکمه و هدازیلعرهم( تساهدمآ دوجو هب زاسهلأسم ياهتیعقوم هطساو هب هک تسا ییاهشنت زا یهاگآ
 و شرورپ و شزومآ لک هرادا ياهفرح و ینف ياهشزومآ هرادا ناسانشراک و سیئر لماش شهوژپ یسررب دروم نادیم
 دروم هنومن .دندوب راک هب لوغشم 97 – 98 یلیصحت لاس رد هک ناجنز رهش ياهفرح و ینف ياهناتسرنه نازومآرنه
 ینف ياهناتسرنه نازومآرنه و شرورپ و شزومآ لک هرادا ياهفرح و ینف ياهشزومآ هرادا ناسانشراک و سیئر هعلاطم
 ياههزوح نیب زا )ب دنتشاد راک هقباس لاس 8 يالاب )فلا :دندش هعلاطم دراو طرش ود اب هک دندوب ناجنز رهش ياهفرح و
 و دنمفده يریگهنومن شور زا شهوژپ نیا رد .دوب تعنص شخب نانآ تیلاعف هزوح رنه و تامدخ ،يرواشک ،تعنص
 لماک يرظنعابشا هب لیلحت و هیزجت دنیارف هک تشاد همادا ینامز ات اههداد يروآدرگ و يریگهنومن .دش هدافتسا يرظن
 .تسا هدشهدروآ 1 لودج رد هبحاصم ناگدننکتکراشم یسانشتیعمج تاصخشم .دیسر )23 رفن(

 هبحاصم رد ناگدننکتکراشم یسانشتیعمج تاصخشم .1 لودج
 فیدر ینامزاس تسپ یلیصحت هتشر و كردم تمدخ هقباس تیسنج

 1 ياهفرح و ینف شزومآ هرادا سیئر رتویپماک دشرا یسانشراک 29 درم
 2 ياهفرح و ینف شزومآ هرادا سانشراک کیناکم دشرا یسانشراک 20 درم
 3 ياهفرح و ینف شزومآ هرادا سانشراک کینورتکلا دشرا یسانشراک 19 درم
 4 ياهفرح و ینف شزومآ هرادا سانشراک هنایار رازفامرن و هکبش دشرا یسانشراک 16 نز
 5 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه ییایمیش عیانص دشرا یسانشراک 24 درم
 6 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه کینکتورتکلا یسانشراک 24 درم
 7 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه هنایار رازفامرن و هکبش دشرا یسانشراک 19 نز
 8 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه کینکتورتکلا دشرا یسانشراک 17 نز
 9 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه يرامعم یشکهشقن دشرا یسانشراک 26 درم
 10 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه ییایمیش عیانص دشرا یسانشراک 29 درم
 11 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه کینکتورتکلا یسانشراک 23 نز
 12 ناتسرنه تیریدم هبرجت اب زومآرنه هنایار رازفامرن و هکبش دشرا یسانشراک 17 نز
 13 زومآرنه کینورتکلا دشرا یسانشراک 20 درم
 14 زومآرنه هنایار رازفامرن و هکبش یسانشراک 13 نز
 15 زومآرنه يرامعم یشکهشقن دشرا یسانشراک 23 نز
 16 زومآرنه هنایار رازفامرن و هکبش یسانشراک 27 نز
 17 زومآرنه یکیناکم تاسیسات دشرا یسانشراک 19 درم
 18 زومآرنه يرامعم یشکهشقن دشرا یسانشراک 26 نز
 19 زومآرنه کینورتکلا دشرا یسانشراک 14 درم
 20 زومآرنه کینورتکلا دشرا یسانشراک 22 درم
 21 زومآرنه هنایار رازفامرن و هکبش دشرا یسانشراک 16 نز
 22 زومآرنه يرامعم یشکهشقن دشرا یسانشراک 18 نز
 23 زومآرنه يرامعم یشکهشقن یسانشراک 17 درم

 

 
- 1 - Qualitative Approach 

- 2 - Phenomenology 
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 و دانسا یسررب ،قیمع و دنمتخاسهمین ياههبحاصم ياهشور زا یسررب دروم هدیدپ فلتخم داعبا هب ندادششوپ يارب
 نایرج دنمتخاس تیاده نمض ،دشاب رادروخرب مزال ییایاپ زا و ،ریذپرارکت شهوژپ هکنیا يارب .دش هدافتسا یملع نوتم
 ود زا ،تاعالطا يروآدرگ ياهرازبا ییایاپ زا نانیمطا يارب ؛اههداد ریسفت و نتشون ،تبث هتفاینامزاس تیاده و هبحاصم
 ،تاقیقحت هنیشیپ يانبم رب .دش هدافتسا راذگدک ِدوخ طسوت ددجم يراذگدک و مودراذگدک طسوت ددجم يراذگدک شور
 نیب ییایاپ هبساحم يارب شور نیرتهداس و نیرتهدافتسارپ ،یشهوژپ ياههبحاصم رد اهيراذگدک ییایاپ هنیمز رد
 نیدب .)1388 ،راتساوخ( تسا هدش شرازگ بولطم دصرد 70 يالاب ریداقم هک تسا يدصرد قفاوت بیرض ،ناراذگدک
 رد هک یلاع شزومآ هعسوت هتشر يرتکد هتخومآشناد کی هب یفداصت تروص هب هبحاصم هس هدشهدایپ نتم ،روظنم
 ار اهنآ ات دش هتساوخ يو زا و دش هئارا دوب رثا فیلات و يراک هبرجت ياراد ياهفرح و ینف شرورپ و شزومآ هنیمز
 .تسا هدش هئارا 2-3 لودج رد يراذگدک نیا زا لصاح هجیتن .دنک يراذگدک

 

 

 مود راذگدک طسوت اههبحاصم ددجم يراذگدک زا لصاح جیاتن .2 لودج
 ناونع
 هبحاصم

 هدمآ تسدهب ياهدک دادعت
 رگشهوژپ طسوت

 هدمآ تسدهب ياهدک دادعت
 مود راذگدک طسوت

 ياهدک دادعت
 قفاوت دروم

 ياهدک دادعت
 قفاوت مدع

 14 38 47 52 4 م
 10 34 39 44 16 م
 12 34 43 44 21 م
 36 106 129 140 لک عمج

 

 :تسا ریز تروص هب راذگدک ود نیب قفاوت دصرد هبساحم لومرف 

 

 دادعت  .تسا دروم 269 ،شهوژپ راکمه و رگشهوژپ طسوت هدشتبث ياهدک دادعت عومجم دهدیم ناشن ،2 لودج رد يراذگدک جیاتن
 ياههبحاصم يارب ناراذگدک نیب ییایاپ رادقم .تسا 36 ربارب اهدک نیا نیب تاقفاوت مدع لک دادعت و 106 اهدک نیب تاقفاوت لک
 يارب شور نیمود .تسا یبولطم ییایاپ هک دمآ تسد هب دصرد 78 ربارب هدشرکذ لومرف زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد هتفرگتروص
-هبحاصم نیب زا .دراد هراشا نامز لوط رد اههداد يدنبهقبط يراگزاس نازیم هب هک تسا 1يراذگدکزاب ییایاپ ای تابث صخاش ،ییایاپ
 شرازگ 3 لودج رد اهنآ تاعالطا هک دندش يراذگدک زور 20 ینامز هلصاف یط یفداصت روطب ًاددجم هبحاصم هس هتفرگماجنا ياه
 .تسا هدش

  اههبحاصم زاب يراذگدک زا لصاح جیاتن .3 لودج
 ناونع
 هبحاصم

 تسد هب ياهدک دادعت
 لوا راب هدمآ

 تسد هب ياهدک دادعت
 مود راب هدمآ

 دروم ياهدک دادعت
 قفاوت

 مدع ياهدک دادعت
 قفاوت

 6 46 52 52 4 م
 8 32 40 43 14 م
 5 44 49 54 17 م
 19 122 141 149 لک عمج

 

 دروم 290 مود و لوا راب رد رگشهوژپ طسوت هدشتبث ياهدک دادعت عومجم دهدیم ناشن ،3 لودج رد يراذگدک جیاتن
 نیب ییایاپ رادقم .تسا 19 ربارب اهدک نیا نیب تاقفاوت مدع لک دادعت و 122 اهدک نیب تاقفاوت لک دادعت .تسا
 دصرد 84 ربارب هدشرکذ لومرف زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد هتفرگتروص ياههبحاصم يارب  مود و لوا تبون يرذگدک
 ،تدمینالوط يریگرد دننام فلتخم ياهشور زا ناوتیم هعلاطم رابتعا يارب .تسا یبولطم ییایاپ هک دمآ تسد هب
 ،3رویر و يولاه( 2هعلاطم دارفا هلیسو هب شواک ،1ناراکمه زا يرگوجتسج و شسرپ ،2يزاسوسهس ،موادم هدهاشم

 
1 - Recoding Reliability 
2 - Triangulation 

زاب و ناراذگدک ییایاپ قفاوت دصرد =  

اهدک لک دادعت  

2 × تاقفاوت دادعت  

100×  



 26.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 رد .درک هدافتسا )2018 ،5سکورب و سکوراه ،گنیک( ناگدنهدخساپ زا دروخزاب تفایرد و 4نتم ینغ فیصوت ،)2010
 یبایزرا يارب راکمه زا يرگوجتسج و شسرپ ،نتم ینغ فیصوت ،ناگدننکتکراشم دییات تفایرد رایعم زا ،شهوژپ نیا
  .دش هدافتسا یفیک ياههداد ییاور

 نیا ساسا رب .دش هدافتسا )1388 ،يدباع زا لقن هب ،1997( يزیالُک دربهار زا اههداد لیلحت روظنم هب شهوژپ نیا رد
 :دش ماجنا لیذ حرش هب اههداد لیلحت و هیزجت لحارم شور

 هب ،يراتشون نتم يدنبشخب یگنوگچ نییعت و هدش يروآعمج ياههداد هب تبسن یلک كرد بسک تهج -1
 رگشهوژپ .دش هتخادرپ اهنآ رورم سپس و یبتک تروص هب هبحاصم هدشطبض ياههداد لیدبت و لاقتنا
 نتم یلک مهف رد بولطم طلست ات درک هعلاطم ار ناگدننکتکراشم تاحیضوت لمات و تقد اب راب نیدنچ
   .دنک ادیپ ار هبحاصم

 ،تاملک ریز و جارختسا دوب طبترم هعلاطم دروم هدیدپ هب امیقتسم هک یتارابع و تالمج نتم هلاطم زا سپ -2
  .تسا هدش هتخانش مهم تالمج جارختسا ناونع تحت هلحرم نیا .دش هدیشک طخ مهم ياههلمج و اههژاو

-هلومرف ناونع تحت هلحرم نیا .دوش هدرب یپ مهم تالمج زا کی ره يانعم هب دش شالت هلحرم نیا رد  -3
 زا اهدک زا یخرب .دش جارختسا هیلوا و زاب ياهدک مهم تالمج زا یترابعب .تسا هدش هتخانش یناعم ندرک
 تاملک زا دراوم یخرب رد و دش هتشون هبحاصم مهم تالمج نیع یخرب .دش جارختسا رطس دنچ موهفم
 .دش هدافتسا ،درکیم هیجوت ار نآ موهفم هک يرگید

 یهدنامزاس تهج .دمآ تسدهب هیلوا ياهدک زا یهوبنا و دیدرگ رارکت هبحاصم 23 ره يارب قوف لحارم -4
 فذح طبترمان میهافم و بیکرت يرارکت دراوم ،هسیاقم مه اب هدمآ تسدهب میهافم هلحرم نیا رد اههداد هوبنا
  .دندش یهدنامزاس مهب طبترم میهافم زا ییاههشوخ بلاق رد و دندش

 یعازتنا و یعرف ياههلوقم بلاق رد میهافم هشوخ ،اههداد لیلحت لحارم يرگنزاب نمض هلحرم نیا رد -5
 .دندش قیفلت و ماغدا ،لیلقت

 هطقن دنچ رد ،دنتشاد مه اب هک یتاطابترا بسح هدمآ تسدهب یعرف ياههلوقم شهوژپ ياهلاوس هب هجوت اب -6
 تروصهب میهافم و یناعم يزاسهداوناخمه راک هلحرم نیا رد .دندش يزاسبترم یلصا روحم دنچ رد و لصو
  .دمآ تسدهب ياهفرح ياهیگتسیاش باب رد یلصا تالوقم و دش ماجنا لماک

 هداد عاجرا شهوژپ رد ناگدننکتکراشم هب هدشییاسانش ياههلوقم و اههداد ،یشخبرابتعا تهج تیاهن رد -7
  .تفرگرارق دییات دروم و ذخا اههتفای هرابرد نانآ رظن و دش

 
 :شهوژپ ياه هتفای
 ياههداد زا یگرزب هدوت دنمماظن یسررب روظنم هب ،موادم رورم زا سپ و لیدبت ینتم ياههداد هب هدش يروآدرگ ياههداد
 جارختـسا 316 دادعت هیلوا يراذگدک هلحرم رد یلک روطب .دش هتخادرپ اههداد يدنبهلوقم و يزاسدحاو هب هدش يروآدرگ
 ياـههـلوقم .دـیدرگ ییاـسانش ياهفرح ياهیگتسیاش يارب یلصا هلوقم 19 تیاهن رد و یعرف هلوقم 60 سپس و دش
 .دندش یهدنامزاس شرگن و ییاناوت ،تراهم ،یگژیو ،شناد هب فوطعم ياهیگتسیاش هطیح 5 بلاق رد هدشاصحا ییاهن
 

 تعنص شخب نازومآرنه شناد هب فوطعم ياهیگتسیاش یلصا و یعرف ياههلوقم ،میهافم .4 لودج
 ياههلوقم )زاب يراذگدک( هدشجارختسا میهافم

 یعرف
 ياههلوقم

 یلصا
 یناوارف

 تخانش /راک و بسک تیریدم اب ییانشآ /راک و بسک شناد /ینیرفآراک شناد
 نابحاص و راکرازاب اب طابترا شناد /راکرازاب اب طابترا شناد /یشناد داصتقا ياهیگژیو
 يارب نایوجرنه يزاسهدامآ یگنوگچ شناد /ياهفرح یبایازاب شناد /راک و بسک
 تارییغت و تاحالصا زا عالطا /يزاسيراجت دنیآرف زا یهاگآ /راک رازاب رد لاغتشا

 شناد
 و شناد ینیرفآراک

 زا یهاگآ
 راک رازاب

 
 دنیارف اب ییانشآ 17

 يزاسيراجت
 و بسک تخانش

 
1 - Peer Debriefing 
2 - Member Check 
3 - Holloway & Wheeler 
4 - Tichk Description 
5 - King, Horrocks & Brooks. 
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 دروم رد يداینب تاعالطا و شناد /لاغتشا ياهتیولوا دروم رد نتسناد /تعنص
 زا یهاگآ / راکرازاب تباث تارییغت دروم رد شناد مظنم شرتسگ /راکرازاب ياهشلاچ
 ناتسرنه یتعنص رازبا زا ییازدمآرد شناد /تعنص رد یکیژولونکت هعسوت

 یصصخت راک

 و زاین زا یهاگآ
  تارییغت
 تعنص شخب

 هنیمز رد یمومع و هیاپ شناد /یصصخت هنیمز رد و طبترم تالیصحت نتشاد
 شناد /سیردت فیاظو هطیح رد زورهب شناد /یصصخت هزوح هب فارشا /تعنص
 فادها اب بسانتم شناد /یصصخت تالاقم زا شناد بسک /یسردهمانربقوف
 همانرب تخانش / نیداینب لوحت دنس رد ینف شزومآ فادها زا یهاگآ /یتسدالاب
 نآ سیردت و عوضوم اب ییانشآ / یسردعوضوم ياوتحم لماک تخانش /یلم یسرد
 /سورد لصفرس رد دحاو ره یشزومآ فادها فیرعت /یسردهمانرب فادها ساسا رب
 ،رازفامرن هکبش ،کینورتکلا( ینف شناد /رظن دروم عوضوم یملع ياوتحم لیلحت
 )ییایمیش عیانص

 تالیصحت
 ياهشزومآ
 ياهفرح و ینف

 ینف شناد
 ياهفرح و

 هنیمز
 تعنص
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 زور شناد
 و ینف شزومآ

 ياهفرح
 دانسا زا یهاگآ

 یتسدارف

 رب طلست
 یسردهمانرب
 ياهفرح و ینف

 ياههمانرب یحارط شور و لوصا زا یهاگآ /سیردت نونف و اهشور اب ییانشآ
 ياهدربهار زا هدافتسا یگنوگچ شناد /یشزومآ ياهشور نیرخآ زا عالطا /یشزومآ
 یسانشناور زا یهاگآ / نآ لوصا و یتیبرت یسانشناور اب ییانشآ /مجسنم سیردت
 لماک ییانشآ /قیالع و تیصخش ،ییاناوت رد يدرف ياهتوافت زا یهاگآ / يریگدای
 یتخانشناور شناد /اهنآ يریگدای یگنوگچ و هطوبرم یلیصحت عطقم ياهیگژیو زا
 تایبرجت و شناد ،اهیگژیو تخانش /ناسنا درکلمع و راتفر هرابرد یهاگآ و تیصخش
 شناد /نازومآ شناد یفطاع و یلیصحت تالکشم صیخشت شناد /نایوجرنه
 هجوت اب سرادم رب مکاح گنهرف و وج تخانش /یسانشهعماج و یعامتجا یسانشناور
 علطم /یکرت نابز هب یبسن طلست و یتخانش نابز شناد /یموب و ییایفارغج طیارش
 زا یهاگآ /هرواشم و ییامنهار ياهکینکت /یهورگ ییایوپ و راتفر شناد زا ندوب
 یلیصحت و یلغش هرواشم و ییامنهار /هرواشم و ییامنهار ياهشور و اههیور ،لوصا
 و یمسج تالالتخا ياراد نایوجرنه عاجرا یگنوگچ شناد /ایلوا و نایوجرنه هب
 طبترم عجارم هب یناور

 اب ییانشآ
 ياههیرظن
 يریگدای

 
 شناد
 یتیبرت
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 شناد
 ياهدربهار
 سیردت
 یسانشناور
 ،یمومع(
 و یتیبرت
 )یعامتجا

 ییامنهار شناد
 هرواشم و
 - یلیصحت

 یلغش

 زا یهاگآ /)رازاب هدیا هراونشج و روحم یگتسیاش دایپملا( یشزومآ ياهحرط زا یهاگآ
 زا یهاگآ /يرادا طباوض و يرادا متسیس تخانش /يرادا طبترم ياههمانشخب دافم
 /فیاظو حرش زا یهاگآ /يرادا بتارمهلسلس زا تخانش /يرادا نیناوق و اههماننییآ
 رد دیدج تاعالطا بسک رد مامتها /یلغش فیاظو هطیح رد تاعالطا ندوب زورهب
 ارجا لاح رد یمومع ياهحرط زا مزال تاعالطا نتشاد /یشزومآ فلتخم ياهشخب
 رد یشرورپ ياهحرط دروم رد مزال تاعالطا نتشاد /)... و تیریدم یلاعت حرط(
 ینامزاس عبانم صیصخت زا یهاگآ /ارجا تسد

-حرط زا عالطا
 و ینف ياه
 ياهفرح

 شناد
 ینامزاس
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 ماظن تخانش
 يرادا

 ،اههمانشخب(
 و نیناوق
 )طباوض

 لماک تاعالطا
 حرش دروم رد

 لغش

 
 15 ،یلصا هلوقم 4 زا شناد هطیح رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش هک تسا نآ رگنایب 4 لودج
 شناد ،17 یناوارف اب راک رازاب زا یهاگآ و شناد یلصا ياههلوقم .تسا هدش لیکشت هیلوا موهفم 61 و یعرف هلوقم
 و ییاسانش دک 17 یناوارف اب ینامزاس شناد و 23 یناوارف اب یتیبرت شناد ،23 یناوارف اب تعنص هنیمز ياهفرح و ینف
 یط ار ینف یصصخت هتشر اب طبترم تالیصحت دیاب نازومآرنه ،هبحاصم رد ناگدننکتکراشم هاگدید زا .دیدرگ اصحا
 .تسا هطوبرم تعنص هنیمز رد یلیصحت شناد ذخا ،ياهفرح و ینف يرگیبرم هصرع هب دورو مزال طرش یترابعهب .دننکب
 هتشر یلیصحت كردم نتشاد ياهفرح و ینف شزومآ يارب مزال طرش" : دنکیم نایب هنیمز نیا رد ياهدننکتکراشم
 م هدننکتکرش( "دوب دهاوخ رثوم شایگتسیاش حطس رب دشاب هتشاد زین یلیمکت تالیصحت زومآرنه رگا .تسا یصصخت

 زا كرد .تسا شخب نیا ياهتیحالص زا راک رازاب و تعنص زا مزال شناد و یهاگآ نتشاد ینف تالیصحت رانک رد .)2



 28.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 .دراد یهاگراک و یسالک ياهشزومآ اب یگنتاگنت طابترا یصصخت هتشر رازاب تخانش و راک و بسک تارییغت و تالوحت
 هتشاد راک رازاب اب هتسویپ طابترا دیاب هکنیا نمض تعنص شخب زومآ رنه" :دنکیم راهظا دروم نیا رد ياهدننکتکراشم
 .)3 م هدننک تکرش( "دنک بسک ار مزال تخانش دتفا یم لاغتشا عبت هب و عیانص رد نامز رذگ رد هک یتارییغت زا ،دشاب
 ریسم بلغا تعنص و لاغتشا ياهتسایس .دتفایمن قافتا هاگراک و ناتسرنه طیحم رد طقف ياهفرح و ینف شزومآ"
 رایسب تارییغت رازفامرن هکبش و کینورتکلا ياههتشر رد" .)6 م هدننکتکرش( "دننکیم صخشم ار یناتسرنه شزومآ
 يرورض نایوجرنه هب عقوم هب شزومآ يارب راک رازاب و تعنص زاین زا یهاگآ .دتفایم قافتا الاب تعرس اب و هدرتسگ
  .)7 م هدننکتکرش( "تسا

تعنص شخب نازومآرنه یگژیو هب فوطعم ياهیگتسیاش یلصا و یعرف ياههلوقم ،میهافم :5 لودج  

 ياههلوقم )زاب يراذگ دک مود هلحرم( هدش جارختسا میهافم
 یعرف

 ياههلوقم
 یلصا

 یناوارف

 نتشاد /ناریا یمالسا يروهمج ماظن هب داقتعا /روشک هیلوا لوصا زا تیعبت
 تابجاو ماجنا و يونعم ياهشزرا و نید لوصا هب يدنبیاپ /ینید و یبهذم تاداقتعا
 یقالخا داسف نتشادن /دوجوم یشزرا ماظن هب هجوت اب یصخش رهاظ هب هجوت /ینید

 ماظن هب داقتعا
 يروهمج
 ناریا یمالسا

  
 طیارش
  یمومع
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 نید هب داقتعا
 و مالسا نیبم
 نایدا زا یکی ای

 یهلا
 يدرسنوخ و ردصهعس ،شمارآ ظفح /یناور تشادهب ياراد /یناور و یحور تمالس
 دوبهب ییاناوت /شنکاو رد لداعت /ریذپداقتنا و دقتنم ،ابیکش /تالکشم زورب ماگنه رد
 و یگتسارآ /بوخ رهاظ نتشاد /ینامسج ياهیگژیو /نایوجرنه یحور يراگزاس و
 /ینامسج و یکیزیف ياهییاناوت ياراد /حیحص ظفلت و اسر يادص ياراد /ملاس ندب
 و يدرف يریذپمظن /نهذ یکالاچ ياراد و نهذ روضح/یتیصخش ياهیگژیو
 ،رادزار /راک رد قیقد و شوکتخس /لمع تعرس ياراد و ندوب دمآراک /یعمج
 لابق رد يریذپتیلوئسم /یبایشزرا ناوت ياراد و لرتنکدوخ /دامتعا لباق و رادتناما
 و یحور تالکشم لابق رد يریذپتیلوئسم /نازومآرنه يزومآتراهم و يریگدای
 /جیاتن و راک ندوب عقومهب و تیفیک لابق رد یصخش تیلوئسم /نازومآرنه یناور
-عقاو /سفن هب دامتعا ياراد و ردتقم /عقوم هب ناربج و حالصا و تاهابتشا شریذپ
 راتفر طیارش و راتفر ياضتقا هب /راک ماجنا هوحن رد نداد رییغت /يریذپفاطعنا /ینیب
-هظفاحم /ندوب ریذپرطخ و روسج /ندوب شخبرثا /يداقتنا یگژیو /نتشاد بسانم
 و يریگیپ /تیعطاق و تحارص /هورگ و دوخ يارب یشلاچ فادها نییعت /ندوبن راک
 یگداتسیا /هنحص رد روضح

 ياهیگژیو
 یتخانشناور

 
 
 
 
 
-یگژیو

 ياه
 -یناور
 یتکرح
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 ياهیگژیو
 و ینامسج
 یکیزیف

 تایصوصخ
 يدرف و يراتفر

 /تعنص شخب رد تیلاعف هب يدنمهقالع /شزومآ دنور هب تبسن الاب هزیگنا نتشاد
 لاقتنا و داجیا /نازومآ شناد اب طابترا هب يدنمهقالع /نایوجرنه هب يدنمهقالع
 /یلغش تیاضر /ینف راک هب قلعت /نایوجرنه هب راک هب قایتشا و نتشاد تسود سح
 / قلخ نسح /ياهفرح و ینف شزومآ قوش /يریگدای قوش /یتراهم شزومآ هیحور
 تیاعر /يراک نادجو و دهعت ياراد /بلق شوخ و باذج /لغش رد تلادع تیاعر
 دامتعا بلج /هسردم يایلوا و ناراکمه ،نایوجرنه هب مارتحا /ياهفرح قالخا
 ياهفرح و ینف نایوجرنه هب ندرک هقالع زاربا و هجوت /هتشر هب تبسن نایوجرنه

 شزومآ قوش
 روحم تراهم

 قایتشا
 یلغش
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 هب يدنمهقالع
 پیت اب راک
 یتیصخش
 نایوجرنه
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 قالخا یگژیو
 ياهفرح

 
 8 ،یلصا هلوقم 3 زا یگژیو هطیح رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش هک تسا نآ رگنایب 5 لودج
 اب یتکرح ناور ياهیگژیو ،5 یناوارف اب یمومع طیارش یلصا ياههلوقم .تسا هدش لیکشت موهفم 59 و یعرف هلوقم
 زا ياهعومجم يزومآرنه لغش زارحا يارب .دیدرگ اصحا و ییاسانش دک 23 یناوارف اب یلغش قایتشا و 23 یناوارف
 .دوشیم بسانمان يراک طیحم و وج ،يدامتعایب داجیا ثعاب اهیگژیو نیا زا يرادروخرب مدع .تسا مزال تایصوصخ
 نتشادن ،ینید و یبهذم تاداقتعا نوچمه ییاههفلوم لماش هک تسا یمومع یتایصوصخ لماش اهیگژیو نیا زا یخرب
-یگژیو تعنص شخب نازومآرنه رد حرطم رگید ياهیگژیو زا .تسا یمالسا يروهمج ماظن زا تیعبت و یقالخا داسف
 ،راک هب دهعت ،هلصوح و ربص نوچمه ییاهیگژیو لماش اهتیحالص ای اهیگژیو نیا .دشابیم یتکرح -ناور ياه
 اراد دوخ لغش اب بسانتم یتخانشناور ياهیگژیو زا دارفا رگا هک تشاد هجوت دیاب .تسا طابضنا و مظن و ییوگخساپ
 و دوشیم هتسخ رترید درف ،بسانت نیا لیلد هب ددرگ لوحم اهنآ هب دارفا تیصخش بسانت هب دارفا لغش ای و دنشاب
 ياهفرح تیحالص دوبهب ببس ،یتخانشناور ياهیگژیو زا يرادروخرب نیاربانب .دهدیم ناشن دوخ زا يرتشیب يدمآراک
 نیا رد ياهدنوشهبحاصم .دوشیم نانآ یشخبرثا و ییاراک شیازفا هجیتن رد و هلوحم فیاظو نداد ماجنا رتهب ،نازومآرنه
 رمتسم و ربنامز ،ینالوط دنیآرف کی نایوجرنه و نازومآرنه فیط ود رد یشزومآ فادها هب یبایتسد" :تشاد نایب هنیمز
 زا بسانم هدافتسا اذل ؛تسیرورض نازومآرنه يوس زا هلصوح و ربص نتشاد موزل فادها نیا هب بولطم یبایتسد .دشابیم
 ییانشآ موزل و شناد و ملع تفرشیپ اریز تسا يرورض زومآرنه دیتاسا يهتسیاش ياهراتفر و لیصحت نیح تایبرجت
 رد  هلصوح و ربص زا زومآرنه يرادروخرب موزل ،نانآ یلغش هدنیآ نیمضت يارب ،تعنص هنیمز رد زور ملع اب نایوجرنه
هب زومآرنه کی زراب تایصوصخ زا یتآ ياهزاین و اهشسرپ ،تالکشا ندومن فرطرب تهج ،نآ زا دعب و سیردت نیح
 و هفرح و لغش هب تبسن نازومآرنه ":تسا هدش نایب نینچ نیا دهعت دروم رد .)9م هدننکتکراشم( "دوریم رامش
 "دنهد هئارا نانآ هب تسا هدنیآ لغش همزال هچنآره و دننک راتفر نادجواب .دنشاب هتشاد دهعت دیاب نایوجرنه يریگدای
  .)13م هدننکتکراشم(

 تعنص شخب نازومآرنه تراهم هب فوطعم ياهیگتسیاش یلصا و یعرف ياههلوقم ،میهافم .6 لودج
 

 ياههلوقم یعرف ياههلوقم )زاب يراذگ دک مود هلحرم( هدش جارختسا میهافم
 یلصا

 یناوارف

 /شزومآ شخب رد يروانف تراهم /يروانف ياهتراهم /ینف ياهتراهم
 ياهتراهم نتشاد /يرادا نویساموتا هب هطوبرم يروانف رد تراهم
 تالکشم لح رد تراهم و سیردت رد تنرتنیا و هنایار هژیو هب هناگتفه
 کمک داوم يریگراکهب رد تراهم /لومعم دح رد دوخ يرتویپماک
 تسدهب و لگوگ رد ندرک چرس تراهم /دنمشوه هتخت دننام یشزومآ
 رد يروانف تراهم /روما نتفرگ راکهب تهج یسیلگنا تاعالطا ندروآ
 ياهرازفامرن اب ندرک راک رد تراهم /راک و بسک و تعنص شخب
 و دیدج ياهرازبا و لیاسو ییاسانش /دوخ تیلاعف هزوح رد یصصخت
 تراهم و طوبرم یلیصحت لاس يارب ياهفرح و ینف شزومآ زاین دروم
 و ینف نایوجرنه زاین دروم ياهتیلاعف نییعت رد تراهم /نآ دربراک رد
 تراهم /سالک زا جراخ ياهيروانف و تاناکما زا هدافتسا يارب ياهفرح
 /ياهفرح و ینف شزومآ زاین دروم و دیدج ياهلیاسو و رازبا زا هدافتسا
 دوجوم عیانص و راک و بسک تالیهست و لیاسو ،عبانم زا هدافتسا تراهم
 هعماج رد

 هناگتفه تراهم
 هنایار

 ياهتراهم
 يروانف
 و تاعالطا

 تعنص
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 رد يروانف تراهم
 تعنص شخب

 یلمع يزومآهبرجت رب تراظن و ییامنهار /یشزومآ یبایشزرا و تراظن
 و اهلدم زا هدافتسا /هاگراک ای هاگشیامزآ رد ياهفرح و ینف نایوجرنه
 يریگدای نازیم شجنس روظنم هب یبایشزرا فلتخم ياهشور
 نییعت /)نایوجرنه تراهم و شرگن ،شناد( ياهفرح و ینف نایوجرنه
 رد توق و فعض ياراد ياههزوح ییاسانش /نایوجرنه قیالع و زاین
 فیاظو زا ندرکن یطخت و راک رد تیدج /ياهفرح و ینف شزومآ
 ءاقترا تهج ياهفرح و ینف ياهشزومآ دوبهب ياتسار رد شالت /هلوحم
 و اهتیلاعف يزاس دنتسم روظنم هب یناگیاب متسیس ظفح و داجیا /دیلوت
 درکلمع زا دنتسم و قیقد قباوس ظفح و يرادهگن /هدش ماجنا تامادقا

 یبایشزرا و تراظن
 یگتسیاش رب یتبم

-یبرم تراهم
 يدشرم و يرگ
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 رد يراک هبرجت
 تعنص هنیمز



 30.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 هب تعنص هنیمز رد یلمع تراهم و هبرجت /ياهفرح و ینف نایوجرنه
 اب ندرکراک تراهم /ندوب يدرکلمع يوگلا /سیردت دروم هتشر هژیو
 /یتعنص ییادتبا ياهزاین عفر ياهتراهم /یتسد ياهرازبا و اهروتوم
 ياههنیزه ندش نیمات تهج شرازگ و ندرک مهارف رد شالت و تراهم
 هرادا رد تراهم /روحمتراهم شزومآ/تالآنیشام و تازیهجت نیرتدیدج
 يراذگ كارتشا هب رد تراهم /تالآنیشام ،یتسد رازبا ،صاخ تازیهجت
 یساسا ینف ياهتراهم /نازومآ شناد يارب یتعنص تایبرجت حیضوت و
 /يرتویپماک ياههکبش هنیمز رد تالآنیشام و يراکشوج ،قرب دننام
 هبرجت و تراهم لاقتنا /امرفراک و وجرنه يراکمه رب تراظن تراهم
 و باختنا /يریگدای ياهدربهار زا هدافتسا تراهم /ناریگارف هب يریگدای
 رارق يارب ییاههیور باختنا /يریگدای -یهددای ياهشور زا هدافتسا
 /دیدج ياهزیچ شزومآ ای يریگدای ماگنه بسانم تیعضو رد نتفرگ
 ،یلغش هنیمز رد نایوجرنه هب هرواشم و ییامنهار هئارا رد تراهم
 عانقا تراهم /يربهر و يرگیبرم ياهتراهم /راک رازاب و یلیصحت
 نامز تیریدم تراهم /یگدنهد هعسوت و رییغت تراهم /نایوجرنه ندرک
 زاین دروم تامدخ هئارا /شزومآ و دیلوت يارب اهتصرف زا هدافتسا و
 هب دورو ای راک رازاب هب ناتسرنه زا لاقتنا يارب ياهفرح و ینف نایوجرنه
 يارب ییازلاغتشا حرط يارجا و يزیرهمانرب /یلاع شزومآ تاسسوم
 رد تعنص و راک و بسک رازاب اب يراکمه /ياهفرح و ینف نایوجرنه
 لیلحت و هیزجت /ياهفرح و ینف یشزومآ ياههمانرب يارجا و یحارط
-هچراپکی /یلم و یلحم حطس رد مادختسا ياههیور و راک رازاب ياهزاین
 و ینف ياهشزومآ دنویپ /راک رازاب تامازلا اب يریگدای براجت يزاس
 و اههاگشناد و اههدکشناد رد حرطم ینف ياهشزومآ اب ياهفرح
 و سرد سالک رد یشزومآ يزیرهمانرب ياهتراهم /روشک ياههاگشناد
 هدش هتفرگ تامیمصت و اهيزیرهمانرب يارجا تراهم /اههاگراک

 

 ینف براجت لاقتنا
 ياهفرح و

 

 و ینمیا و هیلوا ياهکمک /تشادهب و ینمیا لوصا تیاعر ياهتراهم
 هدافتسا تراهم /اههاگراک و هاگشیامزآ ،یشزومآ ياهتیلاعف رد تشادهب
 و ینمیا تاکن حیرشت تراهم /قیرح يافطا و یناشنشتآ ياهلوسپک زا
 هب قیقد لرتنک و تراظن /نایوجرنه و ایلوا ،ناراکمه هب یتشادهب
 زیمت رد ياهفرح و ینف نایوجرنه تیاده و ناتسرنه تینما و تشادهب
 تراهم /ياهفرح و ینف شزومآ هاگراک ای هاگشزومآ زا يرادهگن و ندرک
 تاماقمریاس و ناتسرنه ریدم هب مزال ياهرامآ و تاشرازگ میظنت و هیهت
 دنور تفرشیپ و هسردم رد تشادهب و تینما نیمات روظنم هب طبر يذ
 رد تیوضع تهج نایوجرنه ندرک عانقا تراهم /هطوبرم ياه تیلاعف
 مازلا و هاگراک طیحم و تازیهجت ،لاوما زا يرادهگن تراهم /ثداوح همیب
 ظفح تراهم /يرارطضا عقاوم رد نارحب تیریدم تراهم /نایوجرنه
 ینارحب عقاوم رد لمع تعرس رانک رد يدرسنوخ

 و نارحب تیریدم
 راک ثداوح

 ینمیا یسدنهم 
 تشادهب و
 راک طیحم
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 يرادهگن تراهم
 یهاگراک تازیهجت

 

-حرط نیودت و هیهت تراهم /سالک تیریدم /يریگدای طیحم تیریدم
 هب نشور تاحیضوت هئارا و ییامنهار /نآ ارجا رد تراهم و سرد
 و شهوژپ تراهم /سیردت نیح رد ياهفرح و ینف نایوجرنه
 /اهيروآون و هدیا تیریدم /سالک هناقالخ تیریدم /يرگشهوژپ
 و سالک رد یسرد هضرع و سیردت يزیرهمانرب یحارط ياهتراهم
 تیریدم و سیردت ییاناوت /سیردت و یشزومآ ياهتراهم /هاگراک
 اب سیردت يارب بسانم ياهيژتارتسا يریگراکهب /يریگدای ياههمانرب
 ،فشک يژتارتسا يریگراکب /نایوجرنه تاصخشم و اوتحم هب هجوت
 /دنکیم قیوشت تیقالخ و رکفت هب هک لاعف يریگدای و یجنسرظن
-هشقن هیهت /موادم يریگدای يارب نردم يریگدای ياهشور زا هدافتسا
 دنور قفوم تیاده ییاناوت /یهاگراک رد یلمع سیردت يارب بسانم راک
 سالک هرادا و طابضنا و مظن يرارقرب رد ییاناوت /يریگدای و شزومآ
 ،تاناکما زا رثوم هدافتسا  /يریگدای طیحم ندرک باذج ییاناوت /سرد
 تیریدم ییاناوت /یتایلمع ياههژورپ ماجنا /هاگراک ياضف و تازیهجت

 تیریدم تراهم
 سالک

 

 تیریدم تراهم
 یهدنامزاس و
 يریگدای طیحم
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 هژورپ تیریدم
 یهاگراک و یسالک
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 يزیرهمانرب /یسالک ياهتیلاعف ياههژورپ يزیرهمانرب /ینف ياههژورپ
 نتشون ییاناوت /عوبطم هرادا و ناتسرنه زا اههژورپ هجدوب يریگیپ و
 ياهصخاش نییعت و لرتنک و تراظن ییاناوت /يدربراک ياههژورپ
 و ياهفرح و ینف نایوجرنه ییاناوت و دادعتسا لیلحت و هیزجت / بولطم
 ییاناوت /دوخ قیالع تمس تکرح تاهج رد نانآ تیوقت و نتخیگنارب
 ياهدادعتسا تیاده /نایوجرنه یتاذ ياهدادعتسا كرد و ییاسانش
 یتراهم
 

 دادعتسا تیریدم
 نایوجرنه

 
 10 ،یلصا هلوقم 4 زا تراهم هطیح رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش هک تسا نآ رگنایب 6 لودج
 ،12 یناوارف اب تعنص و تاعالطا يروانف ياهتراهم یلصا ياههلوقم .تسا هدش لیکشت موهفم 86 و یعرف هلوقم
 و تیریدم تراهم و 15 یناوارف اب راک طیحم تشادهب و ینمیا یسدنهم ،23 یناوارف اب يدشرم و يرگیبرم تراهم
 اب يزومآرنه هفرح يارب زاین دروم ياهتراهم .دیدرگ اصحا و ییاسانش دک 23 یناورف اب يریگدای طیحم یهدنامزاس
 دروم هک تسا يرگید هلوقم تعنص شخب يروانف و تاعالطا يروانف رد تراهم .دراد یگنتاگت هطبار نآ تیفیک و تیهام
 یشخبرثا يارب نازومآرنه" :تشاد ناعذا ياهدنوشهبحاصم تاعالطا يروانف تراهم صوصخ رد .تسا هتفرگ رارق هجوت
 هلیسو هب دیاش سرد ياهسالک رد تاناکما دوبمک...دنیامن هدافتسا روتکژورپ و رتویپماک زا رثوم روط هب دیاب سیردت دنیآرف
 هتسیرگن سرد ياهسالک رد ینیرتیو يالاک ناونع هب اهنآ هب دیابن نیاربانب ،دوش فرطرب هدش هیهت لبق زا ياهملیف
 زا دارفا ریاس زا رتهب دیاب زومآرنه " :تشاد هدیقع يزومآرنه تعنص هزوح يروانف هنیمز رد .)1م هدننکتکراشم( "دوش
 ياهرازفامرن زا هدافتسا هب طلست" .)9م هدننکتکراشم( "دیامن هدافتسا شیوخ یلغش ياتسار رد یهاگراک تازیهجت
 م هدننکتکراشم( "تسا ياهفرح و ینف شزومآ تایرورض زا یتعنص ياهرازبا اب راک نینچمه و یتعنص هتشر یصصخت

 دنیارف ناگدننک تیاده و نایبرم هکلب ،دشابیمن ضحم هدنهد شزومآ افرص زومآرنه ناگدنوشهبحاصم هاگن زا .)12
 هب و دوشیم لصاح يزروراک و لیصحت ،هبرجت قیرط زا يدشرم و يرگیبرم تراهم .دنشابیم نایوجرنه يریگدای
 زا یبایشزرا و لرتنک ور نیا زا .تسا يریگهزادنا لباق و ینیع طباوض ياراد اریز تفای تسد ناوتیم نآ زا هجرد نیرتالاب
 نایب ياهدننکتکراشم تعنص رد يراکهبرجت و تراهم رد .دتفایم قافتا لمع نایرج رد مه و شزومآ نایرج رد مه نآ
 اب یبوخ هب دناوتب زومآرنه هکنیا ،تساشگهار رایسب سالک رد نآ نایب و يراک طیحم رد زومآرنه یلمع هبرجت" تشاد
 "تسین نکمم یلمع يزومآ تراهم و نیرمت اب زج ،دنک ریمعت ار نآ موزل تروص رد و دنک راک تالآرازبا و نیشام
 یبایزرا رد یبرم" .تسا نایوجرنه ییامنهار و تراظن ،يرگیبرم رد زومآرنه ياهتراهم هلمج زا .)3 م هدننکتکراشم(
 "دهدیم هئارا ار مزال ياهدروخزاب و دهدیم رارق رظن دم ار هدش هداد شزومآ و زاین دروم یگتسیاش وجرنه ییاناوت و راتفر
 توافتم اتبسن طیحم رد ار نانآ ناوتب ات تسا نایوجرنه ییامنهار رنه لماش نینچمه تراهم نیا .)8 م هدننکتکراشم(
 اهنآ زا يرایسب یناور رظن زا ،یلیصحت تفرشیپ هب هجوت رب هوالع و هتشاد ظوفحم ینامسج ياهبیسآ زا يرایسب زا هاگراک
  .دراد ظوفحم یعامتجا و یطیحم ياهبیسآ زا ار

 تعنص شخب نازومآرنه ییاناوت هب فوطعم ياهیگتسیاش یلصا و یعرف ياههلوقم ،میهافم .7لودج
 

 ياههلوقم یعرف ياههلوقم )زاب يراذگ دک مود هلحرم( هدش جارختسا میهافم
 یلصا

 یناوارف

-هدیا ییاناوت /تیقالخ ییاناوت /لالدتسا ییاناوت /رکفت ییاناوت
 ماجنا رد تیقالخ /راکتبا ندادناشن /يروآون ییاناوت /يزادرپ
 رظن رد /راک رد فلتخم ياهویرانس ینیبشیپ /اهراک و فیاظو
 هلئسم ییاسانش ییاناوت /اهراک رتهب ماجنا رد دیدج ياههدیا نتفرگ
 و یبایزرا ییاناوت /فلتخم ياهلح هار ندرک ادیپ ییاناوت /لکشم و
 شوه /يریگ میمصت رد ییاناوت /فلتخم داعبا زا لکشم یسررب
 طیحم كرد /بسانم یقطنم شوه /يدربهار رکفت /یتخانش
 كرد /شزومآ هب تدم دنلب كرد /لیلحت و هیزجت ییاناوت /نامزاس
 ییاناوت و دادعتسا /نامزاس تیقفوم روظنم هب مزال ياهزاینشیپ
 /يرکف ياهراک و تیلاعف ماجنا يارب بسانم ینهذ ییاناوت /ینهذ
 بسانم لیلحت تردق

 لالدتسا و رکفت ییاناوت

 ياهییاناوت
 13 ینهذ و یکاردا

 قالخ رکفت

 هلئسم لح ییاناوت

 يریگ میمصت رد ییاناوت



 32.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 ییاناوت /یساسحا شوه /سرد سالک یفطاع تیریدم ییاناوت
 ماجنا و سالک رد تقو رس روضح يارب نازومآ شناد نتخیگنارب
 هجوت ظفح و بلج رد تراهم /سرد رب زکرمت و اههژورپ و فیلاکت
 لوط رد اهنآ یگتسخ زا يریگولج /سیردت دنیآرف رد ناریگارف
 /لباقتم مارتحا و يراکمه /نایوجرنه اب بسانم دروخرب /سالک
 و شمارآ داجیا /طاشن اب طیحم داجیا ییاناوت /یفطاع طابترا
 شناد اب دروخرب رد تقادص / يریگدای طیحم رد تینما ساسحا
 نتفرگ رظنرد و لهاست /نازومآ شناد اب دروخرب رد فاصنا /نازومآ
 حیرص و قداص /يزاسدامتعا ییاناوت /نایوجرنه توافتم طیارش
 بناوج دروخرب /وجرنه عفن هب تالکشم و لئاسم لح رد ندوب
 و فرح نیب لداعت يرارقرب ییاناوت /نایوجرنه اب دروخرب رد تلادع
 رد ییاناوت /يریگدای رد نایوجرنه نداد تکراشم ییاناوت /لمع
 تراهم /سیردت نایرج رد نایوجرنه ندرک لاعف و نداد تکراشم
 ياهتیلاعف هب نایوجرنه قیوشت و یهورگ شور هب سالک هرادا رد
 ندومن ریگرد /یتکراشم يریگدای ياهدربهار لامعا /یمیت
 /نایوجرنه يریگدای فده اب لاعف هویش هب یعقاو راک اب نایوجرنه
 و یلخاد ناعفنیذ و ناراکمه اب تبثم يراکمه و یهورگ راک
 /نارگید اب سیردت رد تبثم طابترا رارقرب ییاناوت /هسردم یجراخ
 /ندرک تبحص ماگنه هب دامتعا نتشاد /بلطم هئارا و نایب نف
 شوگ /هئارا نامز رد هدش حرطم تالاوس هب ییوگخساپ ییاناوت
 هب یمالکریغ ای یمالک بسانتم ياهدروخزاب هئارا /لاعف ندرک
 ندب نابز زا يریگراک هب ییاناوت /نایوجرنه

 یناجیه شوه

 نیب تاطابترا
 رثوم يدرف
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 یعامتجا طباور يرارقرب

 و یتکراشم يریگدای
 هنارایمه

 و یمالک ییاناوت
 یمالکریغ

 تیوقت /)ياهفرح و ینف تاسسوم( ناطبریذ اب یطابترا هکبش داجیا
 تاطابترا و اهتکراشم قیرط زا ياهفرح و ینف شزومآ متسیس
 طابترا ییاناوت /عیانص اب كرتشم ياههژورپ ماجنا /راک رازاب اب يوق
 ییاناوت /ناعفن يذ و راک رازاب اب يراکمه ییاناوت /راک يایند اب
 ياههژورپ ماجنا  روظنم هب يراجت يراکرش نتفای و وجتسج
 نیب طابترا داجیا /يزاسرازاب /روحم رازاب شزومآ ییاناوت /كرتشم
 تعنص هب يزومآراک یهد تهج /راک رازاب و يزروراک همانرب
 هطوبرم

 و ینف زکارم اب طابترا
 یلحم ياهفرح

 هدنزاس لماعت
 اب تکراشم و
 ینوریب طیحم

6 
 هنیمز اب رمتسم تکراشم

 تعنص
 راک رازاب رب ینتبم شزومآ
 / يزومآراک همانرب تیاده
 تعنص هنیمز رد يزروراک

 12 ،یلصا هلوقم 3 زا ییاناوت هطیح رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش هک تسا نآ رگنایب 8 لودج
 نیب تاطابترا ،13 یناوارف اب  ینهذ و یکاردا ياهییاناوت یلصا ياههلوقم .تسا هدش لیکشت موهفم 62 و یعرف هلوقم
 .دیدرگ اصحا و ییاسانش دک 6 یناوارف اب ینوریب طیحم اب تکراشم و هدنزاس لماعت و 10 یناوارف اب رثوم يدرف
 كرد اب و دننک لمع ون و عیدب هویش هب نوگانوگ لئاسم اب دروخرب و فلتخم ياهتیعقوم رد دنناوتب دیاب نازومآرنه
 ذخا و بسانم يزیرهمانرب ،دیدج ياههدیا هئارا اب و دنهد صیخشت ار يراک ياهتیولوا دنراد نامزاس زا هک یلماک
 نیا رد يزومآرنه .دنناسر يرای ،دوخ فادها هب یبایتسد رد ار نامزاس دوخ يراک هطیح هب طوبرم عقوم هب تامیمصت
 زومآرنه ییاناوت .تسا ریذپان راکنا تالکشم و لئاسم سرد سالک رد و يراک طیحم رد هشیمه" :تشاد نایب هنیمز
 هب ینامز هچ ،دشاب توافتیب ینامز هچ ،دنک دورو ینامز هچ ؟دنک دورو لکشم هنیمز رد ایآ دهد صیخشت هک تسا نیارب
 هدننکتکراشم( " دهد عاجرا شنیدلاو ای رواشم هب ار وجرنه ینامز هچ و دراد هجوت یلیصحت تفا و یسرد تالکشم
 هجوت اهنآ هب دیاب زومآرنه هک تسا يرگید ياهییاناوت هلمج زا زین رثوم يدرف نیب تاطابترا يرارقرب رد ییاناوت .)1م
 .دش دهاوخ راک طیحم زا زا ندرب تذل و رطاخ تیاضر ،لباقتم كرد ،یلدمه ببس ییاناوت نیا زا يرادروخرب .دشاب هتشاد
-هب ار دوخ یمالک تردق دیاب ،دوخ نایوجرنه یلیصحت تفرشیپ دوبهب يارب نازومآرنه" :تشاد نایب ياهدنوش هبحاصم
 هدافتسا يزومآتراهم یتح و یسالک تالکشم عفر تهج رد ناراکمه زا ،دنک رارقرب رثوم طابترا نیدلاو اب و هدرب راک
 نیا ،دشابیم نآ تالوحت و رییغت كرد و یلحم رازاب اب تاطابترا ییاناوت هک يزومآرنه .)5 م هدننکتکراشم( "دیامن
 بلطم نیا هب نازومآرنه زا ياهدرتسگ فیط .دشخبیم ءاقترا يرتالاب هاگیاج هب ياهفرح ياتسار رد ار يو یگتسیاش
-یم دشاب رمتسم طابترا رد لاغتشا و راک رازاب اب رگا ملعم ":تشاد نایب هنیمز نیا رد ياهدننکتکراشم .دنا هتشاد هجوت
 "دیامن هدامآ و تیبرت و میلعت نآ ساسارب ار نایوجرنه و هدومن ینیبشیپ ار تعنص شخب یتآ ياهيدنمزاین دناوت
  .)4 م هدننکتکراشم(
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تعنص شخب نازومآرنه شرگن هب فوطعم ياهیگتسیاش یلصا و یعرف ياههلوقم ،میهافم .9 لودج  

 ياههلوقم یعرف ياههلوقم )زاب يراذگدک مود هلحرم( هدش جارختسا میهافم
 یلصا

 یناوارف

 كرد /ناتسرنه و وجرنه ،تعنص نیب هطبار هب یمتسیس شرگن
 و ناتسرنه رب اهنآ يریگدای تارثا زا عالطا و  وجرنه نیب طابترا
 رد نایوجرنه يریگدای لیلحت و ریسفت هب لیامت /تعنص شخب
 للع كرد هب لیامت /يداصتقا و یسایس ،یعامتجا ياههنیمز بلاق
 /یلولعم -یلع ياهوگلا بلاق رد یشرورپ و یشزومآ روما اشنم و
 /يدعب دنچ لمع و رکفت /قیمع شرگن و يرگن لک ،يرگن عماج
 ،دهعت هلمج زا يریگدای و سیردت دنیارف دروم رد تبثم شرگن
-هنیمز رد تراهم و شناد نینچمه و قالخا ،طابضنا و مظن ،هدارا
 ندرک توعد / شزومآ رد یلیلحت و یئاضتقا درکیور /هطوبرم ياه
 دنیآرف لوط رد براجت هئارا تهج قفوم ناگتخومآشناد زا
 هنارگنهدنیآ هاگدید نتشاد /شزومآ

 هطبار هب یمتسیس شرگن
 و وجرنه ،تعنص نیب

 شرگن ناتسرنه
 و یمتسیس
 هب عماج

 و ینف شزومآ
 ياهفرح

 

 
 
 
 
 

 عیسو دید و يرگنهدنیآ 23
 یتراهم شزومآ هب

 هب ییاضتقا درکیور
 ياهفرح و ینف شزومآ

 زا یهاگآ /يدرف ياهراک يارب ياهفرح هعسوت تیمها كرد
-همانرب و یصصخت راک دنور رد موادم ياهفرح هعسوت یگنوگچ
 رد زاین دروم ياهتراهم صیخشت ییاناوت /نآ يارب بسانم يزیر
 دوخ /یصخش و یقالخا ،یشزومآ ،ياهفرح و ینف ياههزوح
 ياهیگتسیاش و تالوحت يریگیپ و ندرک لابند /يرگشواک
 و یکیژولونکت ياهتفرشیپ اب قباطم ياهفرح و ینف نازومآرنه
 يارب یصخش هفسلف میظنت /یلمع -یملع شرگن /راک رازاب
 نتشاد /رمتسم يریگدای و تفرشیپ هزیگنا /ياهفرح و ینف شزومآ
 دیدج تاعوضوم سیردت رد هزیگنا /اهراک ماجنا يارب یفاک هزیگنا
 رد روضح تهج هزیگنا /نآ يزاسهدایپ رد لمع راکتبا داجیا و
 ياههمانرب و اهرانیمس ،يرگیبرم ياههمانرب ،هطوبرم ياههرود
 هعسوت ياتسار رد هدنزاس تاداقتنا و تاداهنشیپ شریذپ /یتعنص
-یگتسیاش موادم يریگدای هزیگنا /یشزومآ تاحالصا و ياهفرح
 عفانم نتشاد تیولوا هب داقتعا /يراک ياههنیمز رد دوخ ياه
 یصخش عفانم هب تبسن نامزاس

 ياهفرح هعسوت شرگن

 دوخ درکیور
 ياهعسوت
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 یشزیگنا دوخ 

 – يدنورهش گنهرف
 ینامزاس

 هب يدج هجوت /بتک بلاطم بلغا ندوب يدربراک و یلمع كاردا
 شرگن /ینف شناد هب تبثم شرگن /نایوجرنه يزومآتراهم
 و يدیلوت ياهطیحم رد ینف شناد يریگراکهب تبسن تبثم
 ندوب راذگرثا هب رواب /يروحمهلئسم و یلمع هیحور ياراد /یشزومآ
 تراهم رد نایوجرنه هب دیفم تایبرجت و تاعالطا هئارا رد زومآرنه
 ياوتحم هب نتشاد یلمع هاگن /راک و بسک و ینیرفآراک ،يزومآ
 ياهشزومآ قیرط زا نآ ياهتیفیک ياقترا و یسرد بتک
 /یگدنز لئاسم لح يارب تراهم شزومآ نتسناد يدربراک /یسالک
 تبثم هزیگنا /ياهفرح و ینف شزومآ يراذگریثات هب تبثم شرگن
 هب داقتعا /نایوجرنه یشخبرثا هب رواب /يدربراک يریگدای يارب
 خساپ هب تبسن بولطم شرگن /نایوجرنه یتراهم ياهتیلباق
 رد شخبدیما و تبثم شرگن /نایوجرنه یشزومآ ياهزاین هب تبثم
 و ندوب لمع لها و يریگیپ هیحور ياراد /راتفگ و تیلاعف ،تالمج
 نایوجرنه هب نآ لاقتنا و هنحص رد روضح

 هب روحمتراهم هاگدید
 یسرد همانرب

 هب ینیب شوخ
 يزومآ تراهم
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 هب تبثم شرگن
 ياهشزومآ یشخبرثا

 یتراهم

 ياهتیفرظ هب رواب
 نایوجرنه یتراهم

 و لاغتشا رد ياهفرح و ینف ياهشزومآ شزرا و تیمها هب رواب
 هدنیآ رد یتراهم و یلمع ياهشزومآ هاگیاج هب ینیبشوخ /دیلوت
 و یلمع لغاشم نتسناد بسانم و ندرک هیصوت /نایوجرنه یلغش
 تذل /راک هب تبثم شرگن /نآ رد تیلاعف هب قیوشت و یتراهم
 /نایوجرنه یلغش هدنیآ هرابرد تبثم هاگدید ياراد /راک زا ندرب
 شرگن /یتعنص تامازلا عفر رد رهام راک يورین تیبرت شرگن
 هب دنمهقالع /ياهفرح ینف زومآ هجیتن رهام دنمراک يورین دوجو
 هب يدیلوت راک هیصوت و تراهم و لغش تیمها كرد /دیلوت راک
 رد ندرک راک يارب تراهم شزومآ نتسناد يدربراک /نارگید
 /ياهفرح و ینف شزومآ هب هنانیرفآراک شرگن /يدیلوت ياهطیحم
 ینیرفآراک هب رواب

 هب يدیلوت شرگن
 ياهفرح و ینف شزومآ

 شرگن
 و هنانیرفآراک
 روحمدیلوت
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 روحم لاغتشا شرگن

 هب ینیرفآراک شرگن
 ینف شناد

  یشزرا شرگن لغش هب ارگیلاعت هاگن رارما رد نآ زا یشان تاعبت و يراکیب هب یفنم شرگن /یلاعت قوش
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 هب داقتعا /نآ شزومآ و راک و بسک هب يدیحوت شرگن /تشیعم
 دیجمت رد یمالسا ياههزومآ هب نتشاد هجوت /لالح يزور و دمآرد
 يزور هب داقتعا /ندروخ ار دوخ شالت و تمحز دزم و يروآنان
  یگدنز رد تکرب شیازفا و راک و بسک رد دنوادخ ندوب ناسر

 راک و بسک هب يراکیب هب یفنم شرگن
 

 
 بسک هب يداقتعا شرگن 6

 راک و

 15 ،یلصا هلوقم 5 زا شرگن هطیح رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش هک تسا نآ رگنایب 9 لودج
 اب ياهفرح و ینف شزومآ هب عماج و یمتسیس شرگن یلصا ياههلوقم .تسا هدش لیکشت موهفم 48 و یعرف هلوقم
 و هنانیرفآراک شرگن ،23 یناوارف اب يزومآتراهم هب ینیبشوخ ،20 یناوارف اب ياهعسوت دوخ درکیور ،20 یناوارف
 یلغش ره رد شرگن .دیدرگ اصحا و ییاسانش دک 6 یناوارف اب راک و بسک هب یشزرا شرگن و 23 یناوارف اب روحمدیلوت
 لغش يارب یفاک هزیگنا و بسانم شرگن ،نازومآرنه رواب هب .دوشیم درف يروهرهب شیازفا و درکلمع دوبهب بجوم
 هب ینامزاس ياهتیلاعف و راک هدنهدلیکشت يازجا و رصانع همه روصت و نامزاس لک ياهیگدیچیپ كرد .تسا يرورض
 رگیدکی هب نامزاس نوگانوگ ياهدرکراک هکنیا صیخشت و كرد ییاناوت ،رگید ترابع هب )متسیس( دحاو لک کی تروص
 نازومآرنه زا یکی هدیقع هب .دهدیم رارق ریثات تحت ار رگید ياهشخب امازلا ،اهشخب زا کیره رد رییغت ،هدوب هتسباو
 ياهشزومآ ندوب شخبرثا هب رواب ،ریخا يداصتقا تالوحت و رییغت یپ رد هژیو هب زومآرنه يهتسجرب تاکن زا یکی"
 باتک ظفح اهنت ،یعامتجا و یعقاو طیارش رد اههتخومآ شرتسگ و هعسوت .تسا یسرد بتک ياهشزومآ رانک رد یلمع
  ناتسرنه و باتک ،سالک هب طقف ار نازومآرنه ام هک تسین شیب ياهعجاف ،تسین نآ زا یبایشزرا و ناحتما و یسرد
 و یسرد باتک يریگدای ،امش رظن زا دیاش" تشاد ناعذا زین رگید ياهدننک تکرش .)13 م هدننکتکرش( "مینک دودحم
 دسریم بولطم هطقن هب ینامز وجرنه ،زومآرنه کی دید زا اما دشاب یفاک وجرنه ندش صصختم و يزومآتراهم یتح
 رطاخ قلعت دوخ یلیصحت يهتشر و ناتسرنه هب و هتفای شرورپ یبوخ هب ،هدوب رادمقالخا ،يزومآتراهم رانک رد هک
 هک تسا يرگید میهافم زا یلمع و یتراهم ياهتیلاعف هب تبثم هاگدید و ینیبشوخ .)8 م هدننکتکرش( "دشاب هتشاد
 هیحور" زومآرنه ناگدننکتکراشم زا یکی رظنم زا .تسا نازومآرنه ياهیگتسیاش زج ناگدنوشهبحاصم هدیقع هب
-هبحاصم .)12 م هدننکتکراشم( "دشاب هتشاد ینف شزومآ یشخبرثا و يراذگرثا هب رواب .دشاب هتشاد یلمع و یهاگراک
 درگاش ار وجرنه و دشاب هتشاد خسار داقتعا یتراهم و ینف هنیمز رد وجرنه دادعتسا و ییاناوت هب" تشاد نایب رگید هدنوش
 ریاس هب تبسن ناتسرنه ناگتخومآشناد ییایازم زا .)5 م هدننکتکراشم( "دنکن ضرف يرظن هتشر زا هدش هدنار لبنت
 ناکما نیا دیاب يدودح ات یشزومآ ياههرود .تسا دیدج راک و بسک داجیا و ینیرفآراک رد نانآ ییاناوت ،ناگتخومآشناد
 هدیقع نازومآرنه زا یکی .دنراد یلیدبیب شقن نازومآرنه ،يدنمناوت هب ندیسر تهج رد .دروآ مهارف نایوجرنه يارب ار
 ياج هب لاس دنچ رگا هک دسرب رواب نیا هب وجرنه ،یشزومآ طیحم رد روضح و دمآ و تفر لاس دنچ زا دعب دیابن" :دراد
-یم یناتسرنه ياهشزومآ هب ینیرفآراک درکیور .تشاد یناشخرد هدنیآ ،درکیم تیلاعف ياهزاغم يدرگاش رد ناتسرنه
 روحم لغش رواب و هاگن" :تشاد نایب هنیمز نیا رد زین يرگید يهدننکتکراشم .)1 م هدننکتکراشم( "دشاب رثوم دناوت
 "دوشیم وجرنه رد راک و بسک و ییازلاغتشا شرگن يریگلکش ثعاب دوخ هبون هب ناتسرنه ياهشزومآ هب زومآرنه
   .)4 م هدننکتکراشم(
 كرد رب هیکت اب و یقطنم يوگلا کی بلاق رد تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح یگتسیاش یموهفم لدم 1-4 لکش رد
 رد ياهفرح ياهیگتسیاش ياههفلوم ،شهوژپ ياههتفای لیلحت ساسا رب .دیدرگ میسرت علطم ناگدننکتکراشم ریسفت و
 شناد لماش یلصا هلوقم 19 و یعرف هلوقم 60 .دندش صخشم شرگن و ییاناوت ،تراهم ،یگژیو ،شناد هطیح 5 بلاق
 ناور ياهیگژیو ،یمومع طیارش ،ینامزاس شناد ،یتیبرت شناد ،تعنص هنیمز ياهفرح و ینف شناد ،راک رازاب زا یهاگآ و
 و ینمیا یسدنهم ،يدشرم و يرگیبرم تراهم ،تعنص و تاعالطا يروانف ياهتراهم ،یلغش قایتشا ،یتکرح –
 ،يدرف نیب تاطابترا ،ینهذ و یکاردا ياهییاناوت ،يریگدای طیحم یهدنامزاس و تیریدم تراهم ،راک طیحم تشادهب
 ،ياهعسوتدوخ درکیور ،ياهفرح و ینف شزومآ هب عماج و یمتسیس شرگن ،ینوریب طیحم اب تکراشم و هدنزاس لماعت
 یموهفم لدم رد و ییاسانش راک و بسک هب یشزرا شرگن و روحمدیلوت و هنانیرفآراک شرگن ،يزومآتراهم هب ینیبشوخ
  .دناهدش هئارا 1 لکش یلیضفت
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 :يریگ هجیتن و ثحب
 یشزومآ ماظن رد یناسنا يورین يا هفرح هعسوت .تسا دیکات دروم یشخبرثا و ییآراک ياه هلوقم یشزومآ يزیرهمانرب رد
 قنور ،يداصتقا هعسوت درکراک ياراد يا هفرح و ینف شزومآ ماظن يزیرهمانرب .دوش یم نامزاس يرو هرهب اقترا بجوم
 دنیارف اب ییانشآ ،ینیرفآراک شناد اههداد لیلحت جیاتن ساسارب .تسا راک رازاب رد رهام راک يورین و دیلوت ،لاغتشا
 و ینف ياهشزومآ تالیصحت ،تعنص شخب تارییغت و زاین زا یهاگآ ،یصصخت راک و بسک تخانش ،يزاسيراجت
 اب ییانشآ ،ياهفرح و ینف یسردهمانرب رب طلست ،یتسدارف دانسا زا یهاگآ ،ياهفرح و ینف شزومآ زور شناد ،ياهفرح
 هرواشم و ییامنهار شناد ،)یعامتجا و یتیبرت ،یمومع( یسانشناور ،سیردت ياهدربهار شناد ،يریگدای ياههیرظن
 لماک تاعالطا و )طباوض و نیناوق ،اههمانشخب( يرادا ماظن تخانش ،ياهفرحوینف ياهحرط زا عالطا ،یلغش -یلیصحت
 ياههتفای اب شناد هطیح ياههفلوم زا یخرب .دندش يدنبهقبط شناد هطیح یعرف هلوقم 15 بلاق رد لغش حرش دروم رد
 ،)2017( ناراکمه و نرس ،)2017( ناراکمه و لیئامسا ،)2019( ناراکمه و رسارف ،)2019( ناراکمه و هیسمایس
 و افص ،)1397( ناراکمه و یناخیلع ،)2013( هدحتم تالایا نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا ،)2016( اواویابزاروا
 شش زا یکی سیزتایوب لدم رد )2009( نارکوک هدیقع هب .تسا وسمه )1395( ناراکمه و نیزرگ ،)1396( داژن رذآ
 یناخیلع .دنوشیم لغش رد درف رثوم درکلمع بجوم داعبا نیا زا کیره و دشابیم یصصخت شناد ،یگتسیاش یلصا دعب
 لماش ار یتخانش ياهیگتسیاش ،یگتسیاش شیازفا رد شناد تیمها رب دیکات رب هوالع زین )1397( ناراکمه و
 شناد زا يرادروخرب ،یتیبرت شناد زا يرادروخرب ،یصصخت -یعوضوم شناد زا يرادروخرب ،یمومع شناد زا يرادروخرب
 و افص .دننادیم يروّانف شناد زا يرادروخرب و یسردهمانرب شناد زا يرادروخرب ،یتیبرت -ییاوتحم ای یتیبرت -یعوضوم
 راذگریثات اهناتسرنه نارگشزومآ یلغش درکلمع رد ار سالکتیریدم و سیردت ياهشور زا یهاگآ زین )1396( داژن رذآ
 يارب دنکیم بسک ار یصصخت یسردهمانرب هزوح یفاک شناد هکنیا نمض هتسیاش ملعم اتسار نیمه رد .دننادیم
 دهدیم ماجنا ار یتاعلاطم ياهشالت هنارهام روطب یعوضوم ياوتحم هئارا و شزومآ شور زا دوخ تخانش هعسوت
 ،هکبش و رازفامرن ياههتشر دننامه تعنص شخب ياهفرح و ینف شزومآ هزوح رد .)2018 ،لسار و ایپون ،لیئامسا(
 نیا .تسا دیدج ياههتفای و تارییغت ضرعم رد هدرتسگ و هتسویپ روطب یعوضوم شناد ،کینکتورتکلا و کینورتکلا
 رانک رد .دنکیم هجاوم ییاهشلاچ اب ار یصصخت شخب زا نازومآرنه یهاگآ و شناد یگتسیاش دوخ هبون هب تارییغت
 لکش ار ياهفرح و ینف نازومآرنه صاخ ياهیگتسیاش راک و بسک شناد و راک رازاب تخانش ،یتیبرت و یصصخت شناد
 عبانم يارب )کیژتارتسا( يدربهار یگتسیاش کی تعنص زا یهاگآ و راک و بسک شناد )2017( ویو هاگدید زا .دنهدیم
 اههدیا يزاسيراجت میهافم و ینیرفآراک دنیارف اب ییانشآ ،راک رازاب ياهزاین زا عالطا .دوشیم بوسحم نامزاس یناسنا
-یم روحمزاین و دنمفده ار ياهسردم ياهشزومآ تهج و دنکیم لمع ياهفرح و ینف یصصخت شناد لمکم ناونعب
 .تسا ياهفرح و ینف شزومآ هزوح یساسا لئاسم زا تاعالطا یناسرزورب مدعو راک رازاب ياهزاین زا یهاگآ مدع .دنک
 شناد هب فوطعم یگتسیاش زا زین يزومآرنه هفرح حرش هب طلست و ياهفرح و ینف شزومآ اب طبترم ياهحرط زا یهاگآ
 .دنکیم افیا زومآرنه يزاسدنمناوت رد ار یمهم شقن فیاظو حرش رب فارشا .دشابیم

 ،یهلا نایدا زا یکی ای و مالسا نیبم نید هب داقتعا ،ناریا یمالسا يروهمج ماظن هب داقتعا شهوژپ جیاتن ساسارب
 ،روحمتراهم شزومآ قوش ،يدرف و يراتفر تایصوصخ ،یکیزیف و ینامسج ياهیگژیو ،یتخانشناور ياهیگژیو
 .دندش يدنبهقبط یعرف هلوقم  8 بلاق رد ياهفرح قالخا یگژیو و نایوجرنه یتیصخش پیت اب راک هب يدنمهقالع
 رونآ ،)2016( اواویابزاروا ،)2019( ناراکمه و رسارف ياههتفای اب یگژیو هطیح هدش ییاسانش ياههفلوم زا یخرب
 ،)2013( هدحتم تالایا نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا یگتسیاش يوگلا ،)2014( ناراکمه و ناویک ،)2016(
-شزومآ رتفد )1397( ناراکمه و یناخیلع ،)2007( هعسوت و شزومآ ییاکیرمآ نمجنا ،)2008( رسنیپسا و رسنیپسا
 ياهفرح و ینف ياهشزومآ رتفد ساسارب .دراد ییاتسارمه )1397( شرورپ و شزومآ ترازو ياهفرح و ینف ياه
 ياوقت و یمالسا ياوقت تیاعر ياهفرحوینف ياهناتسرنه نازومآرنه فیاظو هلمج زا )1397( شرورپوشزومآ ترازو
-یم ار اهیگژیو نیا هب هدننکتکراشم نازومآرنه هراشا .دشابیم رتشیب هیکزت رد یعس و یمالسا لوصا تیاعر ،تمدخ
 رد مامتها ،دناهدوب انشآ شیوخ فیاظو حرش زا هکنیا رب هوالع هک تسناد نانآ ینامزاس یگتسباو و دهعت هلمج زا ناوت
 نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا یگتسیاش يوگلا رد .دنتشاد نازومآرنه ياهیگتسیاش زا یکی ناونع هب نآ باستحا
-فاطعنا ،يراگزاس ،يداقتنا رکفت ،يریذپدامتعا هلمج زا یصخش و يدرف ياهیگژیو هب زین )2013( هدحتم تالایا
 و سفن هب دامتعا هب )2016( رونآ .دراد اهیگتسیاش نیا هژیو تیمها زا ناشن هک تسا هدش هراشا يزیرهمانرب و يریذپ
 ناراکمه و رسارف ،يداقتنا رکفت و ياهفرح و یشزومآ قالخا ،یعامتجا تیلوئسم هب )2016( اواویابزاروا ،يریذپفاطعنا
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 هزیگنا تیمها هب )2001( نملگ و سینیرک و )2008( رسنیپسا و رسنیپسا ،يریذپفاطعنا و تبثم شرگن هب )2019(
 تحت ناوتیم ار یگژیو شخب رد هدش اصحا ياهیگتسیاش هلمج زا ،هدش نایب بلاطم ياتساررد .دناهدرک دیکات نانکراک
 دناهدیسر هجیتن نیا هب دنداد ماجنا )2201( 1گنوو و داس ،وگ و )3201( وگ هک یتاقیقحت رد .درک نایب یمومع طیارش
 هب نازومآرنه تاداقتعا .دننادب ادخ زا تعاطا هب فظوم ار دوخ هک تسا نیا رد ناملعم یگتسیاش زا ییالاب حطس هک
 قایتشا ،رگید ییوس زا .دهدیم شیازفا نامزاس رد ار رادانعم و هنادهعتم تیلاعف لامتحا ،یمالسا و یبهذم ياهشزرا
-يوولوا معز هب .تسا هتسیاش يزومآرنه ره هتسجرب ياهیگژیو زا تراهم و یلمع شزومآ هب قوش و نازومآرنه یلغش
-هلوقم هلمج زا .دهد ءاقترا يو هزیگنا يهزادنا هب ار ياهفرح و ینف ملعم تیفیک دناوتیمن یشزومآ چیه )2014( 2الوس
 .دومن هراشا ياهفرح قالخا تیاعر و نایوجرنه یتیصخش ياهتوافت هب هجوت ناوتیم ار یلغش قایتشا رد حرطم ياه
 پیت اب راک هب يدنمهقالع ،روحمتراهم شزومآ هئارا يارب قوش ،ياهفرح قالخا تیاعر هب نازومآرنه يالاب قایتشا
 دک اهروشک زا یلیخ رد هک ییاجنآ زا .تشاد ياهژیو هجوت نآ هب دیاب هک تسا یلماوع زا نایوجرنه توافتم یتیصخش
 و فلتخم لغاشم يارب یقالخا ياهدک نیودت و قالخا هب هجوت )2009 ،3کیونسا( درادن دوجو ناملعم يارب یقالخا
 .تسا يرورض تعنص شخب نازومآرنه هلمج زا عونتم
 ،یگتسیاش رب ینتبم یبایشزرا و تراظن ،تعنص شخب رد يروانف تراهم ،هنایار هناگتفه تراهم شهوژپ جیاتن ساسارب
 تازیهجت يرادهگن تراهم ،راک ثداوح و نارحب تیریدم ،ياهفرح و ینف براجت لاقتنا ،تعنص هنیمز رد يراکهبرجت
 هلوقم 10 بلاق رد نایوجرنه دادعتسا تیریدم و یهاگراک و یسالک هژورپ تیریدم ،سالک تیریدم تراهم ،یهاگراک
 رسارف ،)2019( ناراکمه و هیسمایس ياههتفای اب تراهم هطیح هدش ییاسانش ياههفلوم زا یخرب .دش يدنبهقبط یعرف
 شنمرهاط و )1393( ینسح ،)1393( ناراکمه و هدازمتاح ،)2019( لجیبردنو و نزوسوا ،)2019( ناراکمه و
 راکنیح ثداوح و تاعیاض شهاک رد هبرجت و تراهم تیمها هب دوخ شهوژپ رد )1393( ینسح .تسا وسمه )1391(
 لنسرپ یگتسیاش و تیفیک شیازفا بجوم ،ینف و یلغش هطیح رد دارفا تراهم شیازفا يو هدیقعهب .تسا هدرک هراشا
 رتشیب تعنص شخب نازومآرنه هک ییاجنآ زا .دیامنیم يریگولج یناج تالکشم زا يرایسب زورب زا و دوشیم ینف
 یهدنامزاس و تیریدم رد نانآ تراهم ،دنهدیم شزومآ یلمع تروص هب و دننارذگیم اههاگراک رد ار دوخ ياهتیلاعف
 رد تشادهب و ینمیا تیاعر رد تراهم ،نآ رب هوالع .تسا تیمها زئاح یسالک هژورپ تیریدم هژیو هب يریگدای طیحم
 ناراکمه و هداز متاح .دراد یلدبیب شقن نازومآرنه ياهفرح یگتسیاش رد هک تسا يرگید طبترم لماوع زا راک طیحم
 ياهیگتسیاش هدنزاس لماوع زا ار تراهم نیا و هتسناد تیمها زئاح ار راک و بسک يایند اب طبترم ياهتراهم )1393(
 ناراکمه و رسارف .دنروآیم رامش هب ياهفرح و ینف يرگیبرم تسپ زارحا تهج ياهفرح و ینف نایبرم ياهفرح
 تیلباق ،دبای لاقتنا نایوجرنه هب یتسردهب رگا هک دننادیم يدح رد ار نازومآرنه ياههبرجت و تراهم شقن )2019(
 دندیسر هجیتن نیا هب دوخ شهوژپ رد )2019( لجیبردنو و نزوسوا هک تسا یلاح رد نیا ؛دربیم رتالاب ار نانآ لاغتشا
 ياه مسیناکم زا هدافتسا اب ار دوخ شناد دنراد لیامت و دنتسه یعقاو ياهطیحم رد راک براجت دقاف نازومآرنه بلغا هک
 ،یعقاو ياهطیحم رد تیلاعف و براجت تیمها رانک رد .دنیامن زورهب یلیصحت درکلمع و هعلاطم دننام یمسرریغ
 نازومآرنه يارب نیون يژولونکت زا يریگهرهب رد تراهم و تاطابترا و تاعالطا يروانف تیمها هب )1391( شنمرهاط
 سیردت ياهشور رد تراهم و سرد سالک تیریدم تراهم اب اتسارمه ار نآ تیمها و دنادیم مزال ياهفرح و ینف
 یگتسیاش شیازفا و تسناد ناملعم شلاچ نیرتگرزب ناوتیم ار تاطابترا و تاعالطا يروانف بالقنا .دهدیم ءاقترا
 ،4دمحم و دمحا ،يدزور( درک ناونع درکلمع نیرتهب شیامن روظنم هب نانآ دهعت رگناشن ار هصرع نیا رد ناملعم

 ات .تسا تیمها زئاح یصصخت هنیمز رد يروانف ياهتراهم بسک و هناگتفه ياهتراهم اب نازومآرنه ییانشآ .)2016
 و هتخانش ار دوخ یصصخت هتشر دیدج ياهيژولونکت و رازبا ،یناهج عیرس تالوحت و رییغت اب ییوسمه نمض دنناوتب
 رارق نایوجرنه رایتخا رد ار دوخ یباستکا و یتراهم براجت و دنریگ هرهب ینامزاس فادها هب ندیسر يارب نآ زا یتسردهب
 و ربراب( تسا ناملعم دوخ تیفیک ،سرادم رد نازومآشناد يریگدای رد لماع نیرتیلصا هک دوب لفاغ دیابن هتبلا .دنهد
 شقن و سرادم تاناکما ،یلیصحت يهتشر تیفیک هب تبسن ناملعم سیردت و يریگدای لاقتنا تراهم .)2007 ،5دشرم
 و دنومه گنیلراد( دنکیم افیا نازومآشناد يریگدای رد یتایح شقن و )2009 ،کیونسا( دراد يرتگنررپ شقن نیدلاو
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 سیردت و شزومآ یگنوگچ و سرد سالک تیریدم و يرگیبرم رد نازومآرنه تراهم .)2011 ،2نیاک ؛2005 ،1دروفزنرب
 شرورپ و شخبرثا يریگدای ،تاعالطا رثوم لاقتنا بجوم هک تسا یگتسیاش مهم رایسب ياههفلوم زا تایبرجت لاقتنا و
 ياههژورپ تیریدم يارب ار يرتالاب هبرجت نازومآرنه دوشیم ثعاب اهیگتسیاش نیا .دوشیم نایوجرنه تیقالخ
-شناد يریگدای تیفیکاب شزومآ اریز دننک بسک یلمع و یتراهم ياهيریگدای دنمتهج تیاده و یهاگراک و یسالک
 لسار ،هیپون ،لیئامسا( دربیم رتالاب رادینعم لغاشم نتفای و لاغتشا يارب ار اهنآ هوقلاب ياهییاناوت و لیهست ار نازومآ
 تراهم ؛دشابیم یلمع تروص هب و اههاگراک رد نازومآرنه يریگدای ياهتیلاعف رتشیب هک ییاجنآ زا .)2017 ،گنویل و
 هلمج زا ،موزل تروص رد راک ثداوح و نارحب تیریدم و راک طیحم رد یتشادهب و ینمیا تاکن تیاعر رد زومآرنه
 و تراظن نینچمه .دشاب هتشاد هجوت نآ هب دیاب شیوخ فیاظو تسرد يافیا يارب يزومآرنه ره هک تسا ییاهتراهم
 باختنا رد دیاب ناملعم )2016( 3گنید هدیقع هب .تسا ریذپان بانتجا يرما نایوجرنه ياهتیلاعف زا یضتقم یبایشزرا
 شناد یبایزرا جیاتن دروخزای تیاهن رد و ریسفت ،یهدزایتما ،هعسوت ،يدنبهبتر ياهشور ،بسانم یبایزرا ياهشور
 .دشاب هتشاد ار مزال ياهتراهم نازومآ

 ،یناجیه شوه ،يریگمیمصت رد ییاناوت ،هلئسملح ییاناوت ،قالخ رکفت ،لالدتسا و رکفت ییاناوت شهوژپ جیاتن ساسارب
 ياهفرح و ینف زکارم اب طابترا ،یمالکریغ و یمالک ییاناوت ،هنارایمه و یتکراشم يریگدای ،یعامتجا طباور يرارقرب
 تعنص هنیمز رد )يزروراک( يزومآراک همانرب تیاده و راکرازاب رب ینتبم شزومآ ،تعنص هنیمز اب رمتسم تکراشم ،یلحم
 و هیسمایس ياههتفای اب ییاناوت هطیح هدشییاسانش ياههفلوم زا یخرب .دندش يدنبهقبط یعرف هلوقم 12 بلاق رد
 یناخیلع ،)2016( یگناس ،)2016( رونآ ،)2017( ناراکمه و نرس ،)2019( ناراکمه و رسارف ،)2019( ناراکمه
 )1396( داژن رذآ و افص و )1397( شرورپ و شزومآ ترازو ياهفرح و ینف ياهشزومآ رتفد ،)1397( ناراکمه و
 هب نازومآرنه ییاناوت هنیمز رد )1397( شرورپ و شزومآ ترازو ياهفرح و ینف ياهشزومآ رتفد .دراد ییاتسارمه
 راک هب یگدیسر ،نانآ لکشم عفر رد ششوک و نایوجرنه ینف سورد تانیرمت هب یگدیسر :دنکیم هراشا ریز یلماوع
 تیوقت تهج رد موادم ششوک ،ینف سورد يرظن لوصا شزومآ اب بسانتم یملع شزومآ ،راک نیح رد نایوجرنه یلمع
 و نرس .تعنص شخب نازومآرنه مزال ياهییاناوت زا نایوجرنه يایلوا تالاوس هب يوگخساپ و یشزومآ روما نایوجرنه
 ینف نایبرم هزوح هدننکنییعت ياهیگتسیاش زا ار )یهدنامزاس و لیلحت تردق( ینهذ ياهیگتسیاش )2017( ناراکمه
-يدنمناوت هلمج زا الاب حطس رکفت ییاناوت و رثوم طابترا ،تیباذج ،تیقالخ )2016( رونآ .دروآیم باسحهب ياهفرح و
 تارییغت و اهرازاب ندش یناهج اب هک رصاعم يایند  .دیامنیم یفرعم ياهفرح و ینف سرادم رد شخبرثا ناملعم ياه
 هب رجنم تالوحت نیا .تسا هدروآ دوجوهب رصاعم ياهنامزاس يارب ار یموادم ياهشلاچ ،تسا هدش هتخانش عیرس
 رازاب ياههتساوخ اب يراگزاس لابند هب و دننکیم راک هک يدارفا تیریدم رد صوصخ هب يراجت تیریدم رد یتارییغت
 هلمج زا نآ رد هدنزاس تکراشم و ینوریب طیحم اب هدنزاس لماعت .)2013 ،4یمارجنآ و ولماک( تسا هدروآ دوجوهب ،دنتسه
 ياهفرح و ینف زکارم اب طابترا و یطیحم تالوحت و رییغت كرد نمض هک ؛تسا ياهفرح و ینف ملعم کی ياهيدنمناوت
 دوخ هک تسا ملعم نیا اریز ؛دریگب هدهعرب یتسرد هب ار تعنص هنیمز رد نایوجرنه يزروراک همانرب تیاده دناوتب ،یلحم
 شزومآ هئارا و تعنص هنیمز رد رمتسم تکراشم نیاربانب ؛)2014 ،الوسيوولوا( دنکیم هدامآ یناهج عاضوا يارب ار
 زا .دیامنیم نیمضت یصصخت هنیمز رد ار يو یگتسیاش هک تسا يزومآرنه ره هژیو ياهيدنمناوت زا راک رازاب رب ینتبم
 رجنم ات مینک دودحم ینف ياهيدنمناوت هب ار ملعم کی يدنمناوت و یگتسیاش دیابن اهنت هک تشاد هجوت دیاب رگید يوس
 هکلب .)2013 ،یمارجنآ و ولماک( دربب نیب زا ار باتزاب و تیقالخ و تینهذ و دوش کیتارکوروب و راکدوخ لمع کی هب
 میمصت ،هلئسم لح ،هنادقتنم رکفت ،تیقالخ( رکفت ياهشور ،هدمع روط هب ات دننک کمک نازومآ شناد هب دیاب ناملعم
 يدرف ياهتیلوئسم و هفرح ،یگدنز ،مدرم نوماریپ ياهتراهم و )يراکمه و طابترا( راک ياهشور ؛)شزومآ و نتفرگ
 يریگهرهب هنیمز نایوجرنه اب بسانم طابترا يرارقرب ییاناوت ياقترا نیاربانب .)2013 ،انیاک( دنروآ تسدهب ار یعامتجا و
 یناجیه شوه زا يریگهرهب رد زومآرنه ییاناوت نینچمه .دهدیم شیازفا ار هنارایمه و یتکراشم يریگدای ییاناوت زا
 ملعم شقن دوریم راظتنا هک روطنامه .دوشیم سالک طیحم هب نایوجرنه رظن بلج و شمارآ ،دامتعا شیازفا هنیمز
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 یلصا درکیور ناونع هب يرکف ياهتراهم شیازفا و شناد رب ینتبم شزومآ رب هک شرورپ و شزومآ هفسلف اب قباطم
 لح ییاناوت ،قالخ رکفت ،لالدتسا و رکفت ییاناوت دیاب زومآرنه نیاربانب ؛)2016 ،دمحم و دمحا ،يدزور( دشاب ،تسا
 .دنک تیوقت دوخ رد یتسرد هب ار يریگمیمصت رد ییاناوت و هلئسم

 شزومآ هب عیسو دید و يرگن هدنیآ ،ناتسرنه و وجرنه ،تعنص نیب هطبار هب یمتسیس شرگن شهوژپ جیاتن ساسارب
 -يدنورهش گنهرف ،یشزیگنادوخ ،ياهفرح هعسوت شرگن ،ياهفرح و ینف شزومآ هب ییاضتقا درکیور ،یتراهم
 ياهتیفرظ هب رواب ،یتراهم ياهشزومآ یشخبرثا هب تبثم شرگن ،یسردهمانرب هب روحمتراهم هاگدید ،ینامزاس
 هاگن ،ینف شناد هب ینیرفآراک شرگن ،روحملاغتشا شرگن ،ياهفرح و ینف شزومآ هب يدیلوت شرگن ،نایوجرنه یتراهم
 .دش يدنبهقبط یعرف هلوقم 15 بلاق رد راک و بسک هب يداقتعا شرگن و يراکیب هب یفنم شرگن ،لغش هب ارگیلاعت
 ،)2019( ناراکمه و رسارف ،)2019( ناراکمه و هیسمایس ياههتفای اب شرگن هطیح هدشییاسانش ياههفلوم زا یخرب
 ،)1397( ناراکمه و یناخیلع ،)2013( هدحتم تالایا نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا ،)2017( ناراکمه و نرس
 نییعت رد )2017( ناراکمه و نرس .دراد ییاتسارمه )1391( شنم رهاط و )1393( يوسوم و رونز ینامز
 .دروآیم رامشهب نایبرم ياهیگتسیاش زا ار راک بسک و ینیرفآراک شرگن ياهفرح و ینف شزومآ نایبرم ياهیگتسیاش
 شرگن زین )2013( هدحتم تالایا نانکراک شزومآ و مادختسا هرادا یگتسیاش يوگلا ،هدشهراشا شهوژپ اب اتسارمه
 .دنتسناد یمازلا ياهفرح ياهیگتسیاش يوگلا نیودت رد ار تعنص رد راک و بسک ياهزاین هب هجوت و لاغتشا ،ینیرفآراک
 ار راک و بسک هب بولطم شرگن و کیژتارتسا ،هبناجهمه رکفت )2007( هعسوت و شزومآ ییاکیرمآ نمجنا ،نآ ربهوالع
 يوسوم و رونز ینامز ،يریگدای و هعسوت هب تبثم شرگن تیمها رد .دندروآ رامشهب یگتسیاش هناگهس داعبا زا یکی
 تیمها زئاح و مهم رایسب روحمتراهم ياهشزومآ یشخبرثا رد شزومآ رما هب نانکراک داقتعا هک دنتشاد نایب )1393(
 یملع حطس ياقترا ثعاب اههرود رد تکرش و اهشزومآ هکنیا هب رواب و دنهدیم شزومآ هب نازومآرنه هک یتیمها .تسا
 یلاجم و تصرف درف دید زا و نامزاس رد شزومآ هاگیاج رگا .ددرگیم دارفا يا هعسوتدوخ بجوم تیاهن رد ،دوشیم اهنآ
 زج ياهجیتن ،ددرگ مهارف یلمع ياهتیلاعف و اههرود رد لمات تهج مزال نامز هوالعب دوش هتفرگ رظن رد تفرشیپ يارب
 ،راک و بسک هب تبثم شرگن ،ياهفرح و ینف ياههتشر نازومآرنه یگتسیاش مهم ياههفلوم زا .درادن نانکراک یشخبرثا
 ؛تسا هدش لماش زین ار ياهفرح و ینف ياههتشر نالیصحتلا غراف يراکیب تالکشم هنافساتم .تسا دیلوت و ینانیرفآراک
 زا يرایسب و تسا هتفای شهاک ناگتخومآ شناد ياهتراهم و اهییاناوت هب یتعنص نایامرفراک دامتعا ور نیمه زا
 ،یقالخ و ینارفغ ،یگنهرف( دنوشیم راکهب لوغشم طبترمان لغاشم رد فلتخم یصصخت ياههتشر رد نایوجرنه

 شخب و تعنص هب نازومآرنه رگا هک دهدیم ار رادشه نیا ریخا ياهلاس رد لاغتشا بسانم ياهرتسب شهاک .)1392
 ار نایوجرنه یتآ درکلمع و دنراذگب شیامن هب ار یبسانم درکلمع دنناوتیمن ،دنشاب هتشادن یتبثم شرگن راک و بسک
 يزور بسک رد مامتها رانک رد یلبنت ،تلاسک زا يرود و راک هب بولطم شرگن ،ینید هاگن زا .دهدیم رارق ریثات تحت
 ،راک و بسک و لاغتشا هب هجوت رانک رد .درک روبع یتحار هب یگتسیاش زا دعب نیا زا دیابن و تسا هدش شرافس زین  لالح
 ثحب رد نازومآرنه هبناجهمه شرگن .تسا یتایح رایسب زین یتآ درکلمع يارب تعنص شخب اب بسانتم ياهشزومآ هئارا
 شیازفا بجوم اهنت هن يرگنهدنیآ اب هارمه یعامتجا ،يداصتقا طیحم اب ياهسردم ياههزومآ ندرکطبترم و شزومآ
 رارق تعنص و هعماج ،لاغتشا شخب ياتسار رد ار ياهفرح و ینف ياهشزومآ هرمث هکلب ،دوشیم نانآ ياهیگتسیاش
 هب مدق کی ار روشک هعسوت و دنادرگیمزاب روشک يداصتقا هخرچ هب هرابود ار شخب نیا ياهیامرس هجدوب و ؛دهدیم
 هجوت نارگشزومآ هک تسا نیا دراد دوجو شرگن هطیح رد هک يرگید یمهم تالکشم زا یکی هوالع هب .دربیم شیپ
 ،2ایناک زا لقن هب ،2005 ،1یل( دنراد یگداوناخ و یعامتجا ،يداصتقا ،یلیصحت هنیمز رد قفوم نازومآ شناد هب يرتشیب

 زومآرنه رد یفنم شرگن داجیا ثعاب تسا نکمم نایوجرنه يداصتقا و یعامتجا تیعضو و یگژیو هب هجوت اب .)2013
 مهم لماوع زا .تسا یساسا یگتسیاش زا وجرنه و ناتسرنه ياهییاناوت و ینف شزومآ هب تبثم شرگن نیاربانب .دوش
 نانکراک زا يدایز دادعت ،تاقیقحت جیاتن ساسارب .تسا ياهعسوتدوخ درکیور ،شرگن هطیح یگتسیاش رد حرطم رگید
 رارق یبایزرا دروم هک ینامز یتح و دناهتفرگ رارق یبایزرا دروم رتمک ای لاس رد راب کی طقف هک دنتشاد ناعذا یشزومآ
 دنتشاد ناعذا ناملعم زا يرایسب رگید یشهوژپ رد .دندرکن تفایرد ار یصصخت هطیح هب طوبرم دروخزاب بلغا ،دناهتفرگ
 هک دنهدیم شرازگ ناملعم دصرد13 زا شیب ای و )2009 ،3زپول انپ( دناهتشادن يدروخزاب يراک هنیمز رد زگره هک
 يرورض يرما نازومآرنه رد ياهعسوتدوخ شرگن هب هجوت نیاربانب )2013 ،ایناک( دناهتفرگن رارق یبایزرا دروم زگره

 
1 - Lee 

2 - Caena 

3 - Peña-López 



 40.............. ياهفرح و ینف ياهناتسرنه تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش ییاسانش
 

 ار رترثؤم يراکمه و دوشیم سالک هب تبثم رواب و شرگن ياقترا بجوم موادم ياهفرحهعسوت دوخ درکیور .تسا
 .)2013 ،ایناک( دوشیم يدرف يریگدای دوبهب بجوم و شیازفا

 يزیرهمانرب و یشم طخ هزوح رد .تسا یناسنا يورین هعسوت مهم ياهراک و زاس زا يا هفرح و ینف شرورپ و شزومآ
 یگتسیاش هعسوت .دشابیم دیکات دروم یعامتجا و يداصتقا رادیاپ هعسوت رد نآ شقن و یتراهم ياه شزومآ ،یشزومآ
 شهوژپ جیاتن ساسارب .تسا یتراهم یشزومآ يزیرهمانرب تیفیک دوبهب رد یساسا دربهار ،نازومآرنه يا هفرح ياه
  :دوشیم هئارا تعنص شخب نازومآرنه ياهفرح ياهیگتسیاش يزیرهمانرب روظنم هب ریز ياهداهنشیپ

 ،نانآ یبایزرا ،نازومآرنه بذج يامنهار وگلا نیا هدش ییاسانش ياهفرح ياهیگتسیاش ياههفلوم هب هجوتاب .1
 .دوش هدافتسا نآ زا و و دریگ رارق شاداپ و ایازم هئارا و هبتر ياقترا

 و اههرود نازومآرنه شرگن و یگژیو ،ییاناوت ،تراهم ،شناد هطیح ياهیگتسیاش شیازفا ياتسار رد .2
  .ددرگ رازگرب نازومآرنه يارب رمتسم یتخانشناور و يرکف يزاسدنمناوت و ياهفرح یگدنلاب ياههمانرب

 تعنص رد تدم هاتوک ياهتصرف ،راک رازاب زاین زا یهاگآ و نازومآرنه یتعنص ياهتراهم ياقترا تهج .3
  .دوش يزیرهمانرب تیلاعف و روضح تهج نازومآرنه يارب هطوبرم

 یشزومآ ياهتیلاعف ،نازومآرنه یصصخت ینف ياهیگتسیاش تیوقت و ینوریب تالماعت شیازفا ياتسار رد .4
 تعنص شخب و ياهفرح و ینف زکارم ،يا هفرح و ینف ياه هاگشناد اب یتکراشم ياههژورپ و كرتشم
 .دریذپ ماجنا یلحم

 قیوشت و بیغرت دروم ياهفرح و ینف هزوح رد نازومآرنه ياهعسوتدوخ و ینامزاسارف ياهراتفر و شرگن .5
 .دریگ رارق
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 :عبانم

 ناتسرنه رد نیرفآراک نایوجرنه شرورپ و يزومآ تراهم ياه شلاچ .)1395( ناویک ،یحلاص و ربکا یلع ،رف يرقاب •
 تراهم یللملا نیب شیامه نیمراهچ و یلم شیامه نیمجنپ .یسانش رادیدپ شور هب يا هعلاطم :يا هفرح و ینف ياه
  .ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس :نارهت ،لاغتشا و يزومآ

 نایبرم ياه تیحالص هدنزاس لماوع صیخشت .)1393( نیسحریما ،هدازیدهم و سابع ،يدیشروخ ،اضریلع ،هداز متاح •
 .31–52 ،)10(3 ،يزومآ تراهم همانلصف .نارهت رهش يا هفرح و ینف شزومآ زکارم

 ياه تکرش لنسرپ تراهم یناسرزور هب و ءاقترا رد راک نمض ياه شزومآ یشخبرثا یسررب .)1393( هتشرف ،ینسح •
  .ناکباب نانیرفآ شقن هسسوم تاراشتنا ،لاغتشا و يا هفرح و ینف شزومآ .یتعنص

-شور همانلصف .یشهوژپ ياههبحاصم رد يراذگدک هلحرم ییایاپ هبساحم يارب یشور هیارا .)1388( هزمح ،راتساوخ •
 .161-174 ،)58(15 ،یناسنا مولع یسانش

 يزیر همانرب تاعلاطم .ناگتخومآ تراهم ياهیگتسیاش هدنزاس ياههفلؤم .)1391( دواد ،یخرف و سابع ،يدیشروخ •
 .131–162 ،)2(1 ،یشزومآ

 رد سرتسد لباق ،شرورپ و شزومآ ترازو .)1397( شرورپ و شزومآ ترازو يا هفرح و ینف ياه شزومآ رتفد •
 .16/08/1397 خیرات هب http://tve.medu.ir/fa :تیاس

 و يا هفرح و ینف شزومآ .روحم تراهم ياه شزومآ یشخبرثا یبایزرا .)1393( یلعدیس ،يوسوم و ارهز ،زونز ینامز •
 .ناکباب نانیرفآ شقن هسسوم تاراشتنا ،لاغتشا

 ياه ناتسرنه نارگشزومآ یلغش درکلمع رب يا هفرح تیحالص ياه هفلؤم ریثأت .)1396( میرک ،داژن رذآ و الیل ،افص •
  .130–146 ،41 ،يزرواشک شزومآ تیریدم شهوژپ همانلصف .روشک برغلامش ياه ناتسا يزرواشک

 یسانشراک همان نایاپ .جوسای رهش يا هفرح و ینف ناتسرنه ناملعم یشزومآ یجنس زاین .)1391( یلو ،شنمرهاط •
  .نارهت هاگشناد ،یتیبرت مولع و یسانشناور هدکشناد ،دشرا

-224 ،)54( 19 ،دربهار همانلصف .ینیلاب مولع رد یسانش هدیدپ قیقحت شور دربراک .)1388( یلعردیح ،يدباع •
207. 

 و یمسر يا هفرح و ینف شزومآ نیب طابترا يرارقرب هدش هبرجت ياهراکو زاس یبایزرا .)1395( نیسح ،یهللادبع •
 .152-167 ،)22(13 ،یسرد يزیرهمانرب رد شهوژپ همانلصف .ناریا رد راک رازاب

 نارگشزومآ هیاپ تیحالص ياه هفلؤم .)1397( تیانع ،یسابع و دوعسم ،ینژیب ،دمحم ،يرذیچ ،يدهم ،یناخیلع •
 عبانم نازرواشک شزومآ و جیورت مولع یلم هرگنک نیمتفه .هژیو زاین اب نازومآ شناد هب سیردت ماگنه يزرواشک
  .نادمه یلعوب هاگشناد ،رادیاپ تسیز طیحم و یعیبط

 رد يرگنزاب :يریگدای ياهکبس ییاسانش .)1393( ههلا ،راجح و هدیمح ،رهمکاپ ،مظعا ،رصق هدازدمحم ،یلع ،ییانغ •
.1-11 ،)41(2 ،یسرد يزیرهمانرب رد شهوژپ همانلصف .ياهفرح و ینف یشزومآ ماظن یسرد همانرب یحارط
  

 بوچ عیانص هتشر یسرد همانرب ياوتحم طابترا یسررب .)1392( رغصا یلع ،یقالخ و دمحم ،ینارفغ ،میرم ،یگنهرف •
 .197-189 ،)3(7 هرود ،)شزومآ و يروانف( شزومآ يروانف .راک طیحم ياهزاین اب

 هفرح یگتسیاش ياه هفلؤم یبایزرا و ییاسانش .)1395( هلادبع دیس ،يرواخ و میهاربا ،نارمع یحلاص ،اضر ،نیزرگ •
 یللملا نیب شیامه نیمراهچ و یلم شیامه نیمجنپ .)ناردنزام ناتسا( يا هفرح و ینف شزومآ زکارم نایبرم يا
  .ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم

 یلمع و يرظن ینابم .)1392( اضردمحم ،ملع و میهاربا ،نارمع یحلاص ،دوعسم ؛مدقم ییافص ؛هلادی ،هدازیلعرهم •
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد تاراشتنا :زاوها .یناسنا مولع رد شهوژپ

 :تیاس رد سرتسد لباق ،نایبرم لغش ياه درادناتسا .)1397( يا هفرح و ینف شومآ نامزاس •
http://research.irantvto.ir/index.aspx?siteid=83&pageid=1432  خیرات هب 

18/07/1397. 
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Abstract 
This study aimed to identify professional competencies of industrial educators in 
the technical and vocational schools. The research method was developmental 
and functional and the method of data collection was qualitative of 
phenomenology. Participants in the study included manager and employees 
department of the technical and vocational education and industrial educators in 
the technical and vocational schools of Zanjan in the academic year 2018-19. A 
sample of 23 key informants were interviewed through purposeful and 
theoretical sampling. The data were collected through semi-structured interviews 
and In-depth. Validity of qualitative data were verified through peer debriefing, 
rich description, member check. The reliability of the qualitative data was 
confirmed by re-coding by the second coder and the coder himself. The collected 
data was analyzed by the Colaizze phenomenological approach.  Based on the 
results of the data analysis, professional competencies were identified in 5 
dimensions, 19 main categories and 60 sub-categories.  Awareness of work 
market, technical and vocational knowledge of industry, educational knowledge, 
organizational knowledge, general conditions, psychomotor, work engagement, 
information and industry technology, coaching and mentoring, safety health and 
workplace engineering, learning environment management, perceptual and mind 
ability, effective interpersonal communication, constructive interaction and 
participation with the external environment, systematic and comprehensive 
approach to technical and vocational education, self-development approach, 
optimism for training skill, entrepreneurial attitude and product-centric and 
value-added approaches to work constituted the components of competence. 
Identifying and developing Educators professional competencies is an important 
strategic planning for improving and ensuring educational quality. 
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