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 :هدیکچ
 شهاک روظنم هب نآ تهج يزیر همانرب واه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم هب طوبرم ياه صخاش نییعت شهوژپ فده
 یم ییارقتسا ياوتحم لیلحت عون زا یفیک درکیور زا هدافتسا اب عماج یموهفم يوگلا هئارا و نانآ یفیک ياه يرباربان
 هلحرم هک تفرگ رارق یسررب دروم یجورخ و دنیارف ،يدورو ینعی یمتسیس هاگن اب اه هاگشناد ،شهوژپ نیا رد .دشاب
 ،شهوژپ نیا يرامآ هعماج . دیدرگ عقاو هجوت دروم  اه هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی یلصا عوضوم ناونع هب نآ دنیارف
 اه هاگشناد تیفیک اب طابترا رد هک ؛دندوب یلاع شزومآ یتاقیقحت زکارم نارظن بحاص و اه هاگشناد یملع تایه ياضعا
 عابشا هب هجوت اب ودنمفده يریگ هنومن قیرط زا اه هنومن دادعت .دنا هدوب یملع و ییارجا قباوس ياراد نآ يرباربان و
 اه هداد لیلحت شور .دش هدافتسا هتفای راتخاس همین ياه هبحاصم زا تاعالطا يروآ عمج يارب .دیسررفن 21 هب يرظن
 هداد لیلحت جیاتن  .دیدرگ هدافتسا يراذگدک هلحرم هس زا نآ لیلحت و هیزجت روظنم هب هک .دوب ییارقتسا ياوتحم شور
 هتسد یباختنادک 5 و يروحم هلوقم 22 بلاق رد تیاهن رد هک دش رجنم زاب دک 26 ییاسانش هب يراذگدک دنیارف رد ،اه
 _ یهددای دنیارف  صخاش  جنپ ،اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم رد هک داد ناشن شهوژپ ياه هتفای   . دش يدنب
 همانرب دنمزاین یئزج هنیمز 22 اب تازیهجتو تاناکما و یتیریدم و ینامزاس راتخاس ،یلام عبانم ،یناسنا عبانم ،يریگدای
  .دشاب یم اه هاگشناد تیفیک ندومن ناسکی روظنم هب هجوت و يزیر
 هاگشناد ،يربارب ،يزاس ناسکی ،تیفیک ،يزیر همانرب ،شزومآ دنیارف :يدیلک ياه هژاو
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  همدقم
 رد یلصا نکر و یناسنا عبانم نیمات و هعسوت ،شزومآ روظنم هب اهداهن نیرت مهم زا یکی یلاع شزومآ
 هعسوت و دشر صوصخ رد يا هدمع فیاظو و اهدرکراک داهن نیا .تسا روشک ره هبناج همه تفرشیپ
 هظحالم دنمزاین ،دنمراتخاس داهن کی ناونع هب و دراد عماوج یتیبرت و یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا ،يداصتقا
 نیا رادیاپ هعسوت . )2008 ،1یغاب هرق و یحلاص ،يدزیا ( تسا نآ فلتخم ياه هبنج و اه شخب مامت یملع
 ماظن یمک شرتسگ .تسا رگیدکی تازاوم هب یفیک و یمک دعب ود ره رد لداعتم و نوزوم دشر مزلتسم ماظن
 یگتسباو ،یشزومآ یگتفر لیلحت ،یلیصحت تفا نوچمه ییاهدمایپ ،یفیک هعسوت هب هجوت نودب ،یلاع شزومآ
 و يرابیوجوکاک ،رف یماتح ( . تشاد دهاوخ یپ رد ار ملع دیلوت فعض و ینیرفآراک دوبن ،اهزغم رارف ،یملع
 روحم و یهاگشناد ياه ماظن یلصا هغدغد هتشذگ لاس دنچ رد یلاع شزومآ تیفیک . )2014 ،2 يدمرس
 روشک هبناج همه هعسوت و دشر تهج رد ناهج ياهروشک رثکا رد اه ماظن نیا ياه همانرب و اه تیلاعف یلصا
 رد روشک یلاع شزومآ ماظن هب یهاگن اب .تسا هدش شخب رثا و آراک ،یلاعتم یلاع شزومآ ماظن کی هیاس رد
 یشزومآ ياه يرباربان هک تفگ ناوت یم یشزومآ تیفیک يربارب تهج دنم ماظن و یملع شور کی زا هدافتسا
 ياه يرباربان رضاح لاح رد . )1386 ،يدمحم ازریم ،هدازراگدای ،يدابآ حتف ،يدمحم (  .تسا دیدشت لاح رد
 رد يا هدننک نییعت شقن و مهس هک تسا یشزومآ يزیر همانرب هزوح رد مهم رایسب تالوقم زا یکی ،یشزومآ
 و اه هاگشناد یفیک ياه هبنج زا يرایسب . )1393 ،روپ رایتخب و یمرکریش( دراد شزومآ دوبهب و شرتسگ
 هزوح رد دنم ماظن و حیحص هاگن دنمزاین ،شزومآ تیفیک هزوح رد صوصخب نآ زا يرادروخرب و يربارب نازیم
 شزومآ هب دورو تصرف هب هراشا یلاع شزومآ هب یسرتسد . دشاب یم یشزومآ يراذگتسایس  و يزیر همانرب
 ،ناراکمه و 3 سارگ کم ویروه ( دشاب یمن یلاع شزومآ رد تیفیک يارب نیمضت کی دنچره ،دراد یلاع

 میقتسم ياهدمایپ اب ،هجوت لباق رایسب یعوضوم یلاع شزومآ هب یسرتسد )2015( 4ندورپ رظن زا . )0142
 دح هب یشزومآ ياه يرباربان هک اج ره  . دشاب یم یگدنز تیفیک و راک رازاب هعسوت ،یشزومآ ياه تسایس رد
 توافت ثحب یشزومآ ياه يرباربان زا یکی  .درک دهاوخ ادیپ شهاک زین هعسوت گنهآ دسرب دوخ يالعا
 حوطس اب یناگتخومآ شناد جورخ هب رجنم هک تسا یهاگشناد يریگدای و شزومآ ياه تیفیک رد اه هاگشناد
  . تسا هدش یباستکا ياه تراهم و شناد رباربان

 تیفیک هب هجوت عقاو رد .تسا تیفیک هب ندیسر يارب دریگ رارق هجوت دروم تیمک رگا . تسا اقب ساسا تیفیک
 . )1386 ،نارهت هاگشناد تیفیک یبایزرا زکرم ( .دنک نییعت ار يا همانرب و حرط تیولوا دناوت یم هک تسا
 روظنم هب هک ییاهدرادناتسا اب ماظن نیا ياه دمایپ و دادنورب ،دنیارف ،دادنورد قباطت ار یلاع شزومآ تیفیک
 هدش نیودت و فیرعت یلاع شزومآ تاراظتنا و فادها ،اه تلاسر هب هجوت اب و یلاع شزومآ ياه تیلاعف دوبهب
 دنمزاین نآ لوبق لباق حطس و تیفیک هب ندیسر يارب  اه هاگشناد . )1391 ،ناگرزاب ( .دنناد یم ،تسا
 زا یهاگآ ،یشزومآ ماظن و شزومآ هنیمز رد یبایشزرا فده نیرت بولطم و نیرت مهم  . دنشاب یم یبایشزرا
  نادب هک ؛دشاب یم یبایشزرا دروم عوضوم ای هدیدپ بولطم تیعضو اب نآ هلصاف نازیم و دوجوم تیعضو
 دوبهب هب يدربهار و عماج يزیر همانرب کی اب یبایشزرا دنیارف زا لصاح ياه هداد هب ءاکتا اب ناوت یم هلیسو
 ( .تخادرپ رظن دروم فادها و دصاقم هب ندیسر يارب دوجوم عبانم و تاناکما زا هدافتسا رثکا دح و تیعضو
 يراذگ رثا دروآرب ،فیصوت ،ییاسانش هب هک تسا يدنیارف شزومآ رد یبایشزرا  .  )1386 ،نارگید و يدمحم
 ياه تیلوئسم نینچمه )2004 ،5 گینیئوک (.دوش یم طوبرم  شزومآ ياه هبنج همه يدنمدوس و
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 نایوجشناد تیاضر و هبرجت هب طوبرم لئاسم و ناگدنریگدای ياهزاین هب ییوگخساپ رد یلاع شزومآ تاسسوم
 .)2016 ،1ررهز و تاکسوم ،نات ( .دوش یم يریگ هزادنا  نآ تیفیک و یهاگشناد ياه يریگدای نازیم زا

 شزومآ و دنیارف هلحرم تیفیک دریگ رارق هجوت دروم تسیاب یم یلاع شزومآ رد هک تیفیک ياه هبنج هلمج زا
 ياه يرباربان  ،اه هاگشناد دنیارف هلحرم و شزومآ تیفیک هب طوبرم ياه يرباربان عقاو رد. تساه هاگشناد
 اه هاگشناد دنیارف هلحرم تیفیک هب طوبرم لماوع زا يرایسب . تسا هدز مقر ار اه هاگشناد جورخ زا دعب یتراهم
 تیفیک اب شزومآ تهج یتسرد يزیر همانرب ناوتب نآ يانبم رب ات  تسا یبایزرا و لیلحت ،ییاسانش دنمزاین
 و یشزومآ ياه دنیارف هب طوبرم یشزومآ تیفیک  . تسا توافتم يرادا تیفیک اب یشزومآ تیفیک  .داد ماجنا
 سراوات ،ازور ( دوش یم يرادا ياه هسورپ و اه تخاسریز هب طوبرم يرادا تیفیک و تسا عفن يذ دارفا كرد
  . )2003 ،2لارامآ و

 مامت هک دناد یم يدعب دنچ موهفم کی ار یلاع شزومآ تیفیک ،هدنیآ نرق يارب یلاع شزومآ یناهج هینایب
 و تاسیسات ،اه نامتخاس ،نایوجشناد ،نانکراک ،شهوژپ ،اه همانرب ،شزومآ هلمج زا اه تیلاعف و اهدرکلمع
 ار لقتسم ناسانشراک طسوت ینوریب یبایزرادوخ ماجنا ،نآ دوبهب يارب و .دریگ یم رب رد ار تامدخ و تازیهجت
  . )2000 ،وکسنوی ( تسا هدومن هیصوت یلوصا ياه تیلاعف ناونع هب

 درکلمع ،تیریدم : زا دنترابع یلاع شزومآ تیفیک تیریدم لماوع : دیوگ یم )1998( 3لینُا و يدنک
 و ثرووشا ، رگید يوس زا هجدوب و شهوژپ ،نایوجشناد درکلمع ، اه هدکشناد و یشزومآ ياههورگ ،نانکراک
 ،یتیامح عبانم و نایوجشناد ،عبانم و نامزاس : دننام یلماوع تیفیک يریگ هزادنا يارب )1994( 4يوراه
 بحاص یخرب .دنا هدرک داهنشیپ ار تیریدم ياه یشم طخ ،شهوژپ ،هجدوب ،یسرد همانرب ،يریگدای و سیردت
 شناراکمه و نامون  .دنا هدرک هراشا یشزومآ و یهاگشناد تامدخ ناونع تحت شزومآ دنیارف هلئسم هب نارظن
 کمک ياه رازبا .دندرک داجیا یهاگشناد تامدخ یبایزرا يارب ار یلاع شزومآ یفیک لدم کی )2017(
 یلماوع زا کیمداکآ یشزومآ عبانم ،داتسا و ملعم یفاکان تیفیک ،فیعض شزومآ و میلعت ،یفاکان یشزومآ
 )2015 ،5ویارگ ( .دهد یم شهاک ار تامدخ تیفیک هک دنتسه

 تیفیک ،یلصا شزومآ تیفیک ،یکیزیف طیحم تیفیک ،يرادا تیفیک لماش یلاع شزومآ رد تامدخ تیفیک
 هچرگا  .)2016 ،6 كولابیس و  ماهبانالامک ،مادگنورت ( .دوش یم لوحت و رییغت تیفیک و ینابیتشپ تامدخ
 تامدخ تیفیک  تسا رظندم هچنآ ،شهوژپ نیا رد اما تسا هدش نایب عونتم فیرعت نیا رد یهاگشناد تامدخ
  .تسا نایوجشناد يریگدای و شزومآ

 یهاگشناد عبانم .دوش یم يریگ هزادنا یهاگشناد ریغ و یهاگشناد عبانم دننام ییاهرتماراپ اب تامدخ تیفیک
 .)2008 ،7یترهود ( . هناخباتک عبانم و یسرد همانرب ،يریگدای و یهددای دنیارف ،شزومآ نانکراک : زا دنترابع
 ( .دوش یم یشزومآ ریغ نانکراک و تاناکما ،يژولونکت ياه تخاسریز لماش یهاگشناد ریغ عبانم هکیلاح رد
 يا هدیچیپ لئاسم لماعت لوصحم شزومآ تیفیک زا نایوجشناد تیاضر .)2004 ،8نگرم و کیردیو ،تنرگ
 تاقوا ياه تیلاعف ،یکیزیف ياه تخاسریز ،ینابیتشپ تاناکما ،دروخزاب ،تراظن ،یسرد همانرب ،يریگدای دننام
 ياه يریگدای نازیم زا وجشناد تیاضر هزورما .)2011 ،9 نسنج _ سریاو (  .تسا یعامتجا وج و تغارف
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 هک دوش یم هتفرگ رظن رد یعیبط قح و هلئسم کی ناونع هب مزال ياهتراهم و شناد بسک و یهاگشناد
 تیفیک اب شزومآ و تامدخ زا نایوجشناد يدنم هرهب روظنم هب تاواسم طیارش داجیا هب مزلم اه هاگشناد
  ،نآ دنیارف هلحرم صوصخب و اه هاگشناد رد یشزومآ ياه يرباربان شهاک ای فذح روظنم هب . دنتسه
 تهج يزیر همانربو اه هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی هب رجنم هچنآ صیخشت و نییعت دنمزاین یلاع شزومآ
  . دشاب یم نآ طیارش ندومن مهارف

 هب ناگدنریگدای همه اب نآ رد هک دوش فیرعت یتیعقوم کی ناونع هب دناوت یم هنافصنم متسیس کی شزومآ رد
 و دنراد هباشم ياه تصرف ناگدنریگدای همه نآ رد هک یمتسیس کی لاثم يارب .دوش یم راتفر هنافصنم روط
 و دنوش یم سیردت ناسکی تایبرجت اب یناملعم قیرط زا .دنریگ یم رارق هباشم یسرد همانرب ضرعم رد
 .دوش یم مهارف نانآ يارب يربارب یشزومآ تاناکما و یسرد عبانم .دننک یم تفایرد هباشم يریگدای تایبرجت
 ( . دوش یم هتفرگ رظن رد يربارب يانعم هب تلادع یهاگ تلادع هب طوبرم یشزومآ ياه تسایس و ثحابم رد
 مود و حوضو هب لوا . دراد یگتسب یلصا روتکاف ود هب یشزومآ يربارب .)2017 ،1 مولب و نیکسش ،ساناماتسا
 اب دیابن و دراد یگتسب درف کی یصاصتخا طیارش هب هک تسا یصاخ ياهروتکاف هدنریگرب رد حوضو . لومش هب
 و ریگارف درادناتسا کی هب دنک یم هراشا هک تسا لومش مود روتکاف .دشاب هتشاد هلخادم یملع ياه تیفرظ
  .)2016 ،2 ماهاب ندرون ( دوش یم ققحم نیعم یشزومآ متسیس کی رد دارفا همه يارب هک يرسارس

 رارق رظن تقد و هجوت دروم ناهج فلتخم ياه هاگشناد رد  شزومآ تیفیک يربارب هلئسم ،ریخا لاس دنچ یط
 قابطنا و يربارب داجیا هب نایوجشناد شرورپ و شناد رب دیکات رب هوالع انولسراب هاگشناد رد . تسا هتفرگ
 ،3انولسراب هاگشناد  ( .تسا هدش دیکات یشزومآ ضیعبت هنوگ ره ندومن  نک هشیر و یبایتسد يارب اه شالت

 .دراد تدم ینالوط يدنیارف همانرب نیا هک دهد یم ناشن ایسنلاو هاگشناد يربارب همانرب نینچمه .)2011
 ياه تیلاعف و قیقحت ،سیردت لماش هاگشناد ياه تیلاعف لک هکلب تسین یتیسنج يربارب لماش طقف يربارب
 رد )2019 (  5 ویرازور طسوت یقیقحت رد . ) 0092 ،4 ایسنلاو هاگشناد ( دریگ یم رب رد ار یگنهرف
 و اوتحم ثحب صوصخب تلادع فلتخم ياه هبنج هب " اه هاگشناد رد یشزومآ تلادع " ناونع اب شدالگنب
 تراهم یناسکی هب رجنم نآ تیاعر تروص رد  تیاهن رد هک دنا هتخادرپ اه هاگشناد رد یشزومآ ياه يریگدای
  .دوش یم راک رازاب رد اه

 یشزومآ ياهماظن همه رد يربارب ًاموزل اما ،تسا یشزومآ ياهتسایس يامنهار يانبم و يداینب شزرا يربارب
 سرادم هیلوا ناعفادم هک ینامز ،تفرگ لکش مهدزون نرق رد يربارب هب يوق دهعت .دباییمن مسجت ناهج
 .دوش لیدبت طیارش و اهتصرف رد هعماج گرزب يربارب هب دناوتیم یمومع شزومآ هک دندرکیم روصت یتلود
 هیمالعا 26 هدام رد راب نیلوا يارب هک تسا شزومآ رد ندرک راتفر هنالداع هب دهعتم یناهج هعماج زورما
 تسا رادیاپ هعسوت فادها زا صخشم فده نینچمه شزومآ رد يربارب .تفرگ رارق 1948 رشب قوقح یناهج
 و سرادم هک تسا ینعم نیا هب شزومآ رد يربارب .تسا هدش نییعت 2015 لاس رد للم نامزاس طسوت هک
 اب نایوجشناد ،هجیتن رد .دننک مهارف ناگدنریگدای همه يارب  ربارب یشزومآ ياهتصرف یشزومآ ياه متسیس
 زا یهباشم حوطس هب فلتخم یگداوناخ هنیمزشیپ اب و ترجاهم ای تیسنج ،يداصتقا و یعامتجا تیعضو
 و یعامتجا هافر هباشم حوطس و ملع و تایضایر ،ندناوخ دننام يدیلک یتخانش ياههزوح رد یلیصحت درکلمع
 دوخ تالیصحت لوط رد یعامتجا ماغدا و سفن هب دامتعا ،یگدنز زا تیاضر دننام ییاههصرع رد یفطاع
 نیا هب هکلب ،دنروآ تسد هب ار ناسکی یلیصحت جیاتن نازومآشناد همه هک تسین انعم نیا هب يربارب .دنسرب
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 لرتنک نایوجشناد هک یعامتجا و يداصتقا طیارش ای اهنآ هنیشیپ اب ناگدنریگدای جیاتن رد توافت هک تسانعم
   .)2018 ،1  يداصتقا هعسوت و يراکمه نامزاس ( دشاب هتشادن یطابترا چیه ،دنرادن ار نآ

 دروخرب ،فاصنا رب ینتبم درکلمع هویش و اهراتفر و تالماعت دوجو هب هراشا هاگشناد طیحم رد یشزومآ يربارب
 یم هک دراد اهزایتما هئارا و یبایزرا رد تلادع تیاعر ،نایوجشناد ییاناوت اب بسانتم ییامنهار ،يرادبناج نودب
 نانآ رد بولطم یلیصحت ياهراتفر داجیا ،نآ لابند هب و نایوجشناد هب يدنمشزرا سح لاقتنا ثعاب دناوت
 .)2010 ،2رشوم ( .دوش

 نماد اه يرباربان نیا هب هک دنیامن يرصانع و اهراتخاس رد رییغت هب تردابم یتسیاب یشزومآ تاسسؤم ناریدم 
 تلادع و يربارب داجیا هب ،نانآ درکلمع و اه هاگدید رییغت و یشزومآ ياه هرود داجیا اب ناوت یم .دنز یم
   .)2010 ،3رورپلگ ( .دومن کمک سرد سالک رد یشزومآ

 ،تیسنج ،تیموق نتفرگ رظن رد نودب یشزومآ تاناکما يهمه هب يواسم و ربارب یسرتسد ینعم هب تلادع
 يارب هنیمز ات دنوش رادروخرب دوجوم تاناکما زا طیحم رد همه هک يروط هب راتفر و قالخا ،گنهرف ،بهذم
 فده هب ندیسر ياتسار رد وپاکت و شالت يارب یفاک يهزیگنا دارفا و دوش مهارف اهدادعتسا ییافوکش و دشر
 دنیارف کی زا تسا ترابع یشزومآ يربارب )2008 ( 4 رتیسور رظن هب .)1390 ،ناراکمه ،وگانث( دنشاب هتشاد
 تیدودحم لماوع و اه هشیر ندیشک شلاچ هب ؛ تاناکما و اه تصرف ،عبانم عیزوت زاب ای عیزوت لابند هب هک
 هب ندیسر يارب دارفا ياه ییاناوت تیوقت يارب دوخ ياهدادعتسا فشک ،یشزومآ ياه یتلادعان و یتیبرت ياه
 .یشزومآ تاناکما عیزوت قیرط زا دارفا تیاضر بلج يارب شالت ،يراتخمدوخ

 شیازفا يارب زایندروم تامادقا " يربارب و تیفیک يوجتسج رد"ناونع اب یقیقحت رد )2003 ( 5نودلش
 همانرب يارب یلحم تلود تیفرظ هعسوت و برجم ناملعم شیازفا ،یشزومآ هجدوب شیازفا ار همه يارب شزومآ
 .دنک یم نایب يزیر

 یسررب هب " تیبرت و میلعت رد فاصنا يوجتسج رد " ناونع اب  باتک رد ناراکمه و )2001 ( 6 رچ یم تاه
  : دنا هتخادرپ شزومآ رد يربارب زا تشادرب هس

 قلعتم ،نازومآشناد يارب يربارب موهفم زا ذفتنم لاحنیع رد و کیسالک ياهتشادرب زا یکی :ربارب تصرف-1
 .دشابیم )هریغ و تیسنج ،داژن ،هقبط( یعامتجا ياههورگ زا یتوافتم عاونا يارب اهتصرف يربارب هب

 و یندم قوقح زا دعب هک تسا رواب نیا رب ،دراد هناسانشهعماج هشیر هک هیرظن نیا :يدنورهش ربارب قوقح  -2
 تیبرت و میلعت نآ رب هوالع .دراد ياج تیبرت و میلعت نآ سأر رد هک دوش یم حرطم یعامتجا قوقح ،یسایس
 .دنک یم افیا زین ار قوقح ریاس هب ندیسر تهج يرازبا شقن

 ،هاگدید نیا رظنم زا .تسا یتسینردم تسپ رکفت لصاح ، موهفم نیا :اهتوافت هب تبسن هنافصنم مارتحا -3
  .دننک تفایرد دیاب ار ،دنراد زاین هک یشزومآ زا يربارب قح يدرف و یعامتجا  ياههورگ

 ود هب ار یشزومآ ماظن رد ریخا ياه لاس ياه يرباربان و اه شلاچ نیرت هدمع )1390( هوکساط يدنسروخ
 و تاناکما ندروآ مهارف و یمومع شزومآ و تیبرت و میلعت شرتسگ .تسا هدومن میسقت یفیک و یمک دعب
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 نیرت مهم و نیرت هدمع زا یکی یشزومآ فلتخم حوطس رد هعماج دارفا هیلک يارب یشزومآ ربارب ياه تصرف
 ههد ود رد ،ناریا شزومآ هعماج ،یناهج تسایس نیا ققحت و میمعت رد.تسا هدوب اه تلود ریخا هدس فیاظو
 دوبمک هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدرک ارجا ار ییوجشناد و يزومآ شناد هعماج یمک شرتسگ تسایس ریخا
 هب یسرتسد رد يرباربان و روشک ییایفارغج یگدنکارپ هب هجوت اب نآ ندوب نزاوتمان و رهام یناسنا يورین
 وربور نآ اب ناریا شزومآ ماظن هک تسا ییاه  يرباربان و اه شلاچ نیرت مهم زا یکی یفاک یناسنا يورین
 لاح رد ياهروشک رد هژیو هب ،شزومآ یمک شرتسگ و دشر هک دهد یم ناشن یناهج هبرجت .تسا هدوب
 هدهاشم ناوارف .دوش یم یشزومآ تفا هب رجنم ،مزال يدبلاک و یلام ،یتراهم تاناکما نادقف لیلد هب ،هعسوت
 فرصم ،رت هدرتسگ یحطس رد و ) ناگدنسیون و نارگشهوژپ ( شناد ناگدننکدیلوت زا رایسب هک دوش یم
  بلاق رد رتشیب ار اه تصرف رد يرباربان ،) نایرجم و ناریدم ،نازیر همانرب ،ناراذگ تسایس ( شناد ناگدننک
 هب یعامتجا هدنیازف ياضاقت هب ییوگخساپ ترورض هک یلاح رد .دننک یم لیلحت و وجتسج یمک ياه هفلوم
 همه یبایتسد زا ثحب هزورما هکلب ،دوش یمن دودحم یمک ياضاقت هب افرص یشزومآ ربارب ياه تصرف
 )1390  ،يدزیا و دیواج( .تسا فلتخم حوطس رد تیفیک اب شزومآ هب نادنورهش

 نآ یتیبرت ياه تلالد و یشزومآ تلادع لیلحت و نییبت ناونع اب يرتکد هلاسر رد )1394( كروا  شخبناهج
 دنیارف :تسا هدومن نایب روط نیا ار یشزومآ تلادع يارب بسانم درکیور ، ناریا تیبرت و میلعت ماظن رد
 ره زا غراف ،لقتسم و دنمشزرا تیبرت و میلعت هب یبایتسد يارب اهرازبا و تاناکما ،عبانم مظنم عیزوت ینالقع
 و اهدادعتسا ییافوکش تهج هعماج دارفا همه يارب ) يداصتقا و ینید ،يداژن ،یموق ،یگنهرف( ضیعبت عون
 ياه تصرف داجیا ،يداقتنا و قالخ رکفت قیرط زا الومعم رما نیا .نانآ ینادرگدوخ و قالخ ياه هشیدنا
 فشک ،يدازآ هب هجوت ،یگنهرف رثکت هب هجوت ،یعامتجا و يدرف ياه یگژیو اب بسانتم یفاک و ربارب یشزومآ
 ققحت ناکما ،یهورگ ثحب ،یتکراشم يریگدای ،وگتفگ ،یشزومآ ياه شور يریگراکب ابو اهدادعتسا شرورپ و
 .دبای یم

 يریگدای زکارم هسیاقم " ناونع اب هداز دمحا و یعراز ،یمساقلاوبا طسوت 1395 لاس رد یشهوژپ   
 تروص یشزومآ ياه يرباربان ظاحل هب  " ناریا رد یهاگشناد يریگدای زکارم اب یناهج حطس رد یهاگشناد
 یهاگشناد يریگدای زکارم و یناهج حطس رد یهاگشناد يریگدای زکارم نیب توافت داد ناشن جیاتن . تفرگ
 تازیهجت و داوم ،اه هناسر ،تالیکشت ،یناسنا يورین ،یکیزیف طیحم ،یشزومآ ياوتحم رظن زا ناریا رد دوجوم
  . دشاب یم راد ینعم

 هنیمزرد "یلاع شزومآ هب یسرتسد و تلادع "ناونع تحت 1ایج کنویک  طسوت 2013 لاس رد يرتکد هلاسر
 ،یشزومآ هعسوت هک داد ناشن قیقحت ياه هتفای  .تسا هدش ماجنا نیچ رد یشزومآ تافالتخا و هعسوت
 یطبترمریغ تافص ،دارفا شزومآ نییاپ حوطس رد . تسا هدادن شهاک ار یلاع شزومآ رد یشزومآ يرباربان
 یلاع شزومآ هب نازومآ شناد یبایتسد ياه تصرف رب داژن و تیسنج ،یگدنز لحم ،یگداوناخ تفاب لثم
 شریذپ ،اه شور یسرزاب لثم ،یتلود ناگدننادرگ یشزومآ ياه تسایس يالاب حوطس رد .دراد تلاخد
 حطس و رورپ هبخن تاسسوم بذج ياه تصرف هژیوب يراد ینعم روط هب هسردم يدیلک متسیس و اههاگشناد
 ،اه شور باختنا حالصا لماش يربارب تهج شهوژپ نیا تاداهنشیپ .دوش یم یشزومآ ياه تصرف عنام ،الاب
  .دشاب یم یلاع شزومآ متسیس و یهاگشناد شریذپ

 قیرط زا يزنودنا رد یلاع شزومآ تیفیک یبایشزرا ناونع اب 2015 لاس رد2 وئاگ گناش طسوت يرتکد هلاسر
  فده .تسا هدش ماجنا گربتسیپ هاگشناد رد  تیفیک دشر روظنم هب اهراکهار هئارا و یشزومآ دیلوت عبات لدم
 شزومآ تیفیک ددجم یبایزرا يارب یتایلمع و توافتم درکیور کی ياه بوچراچ ندومن مهارف هلاسر نیا زا
 ،یشزومآ دادنورد یناسکی و يربارب قیرط زا تیفیک يریگ هزادنا و شجنس لباق ياهریغتم قیرط زا یلاع
 يزنودنا رد یشزومآ دادنورد داد ناشن قیقحت نیا جیاتن . تسا هدوب تیفیک نیمضت لماوع و راک رازاب اب طابترا
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 ياه توافت هطساوب رباربان یسرتسد یلاع شزومآ رد .تسا شیازفا لاح رد 1 نآ س آ  وضع ياهروشک و
 دادنورد ییایفارغج و یگداوناخ ،ینابز ،يداژن ياه يرباربان هطساوب نینچمه .دراد دوجو یعامتجا – يداصتقا
 هیامرس ،كدنا یلام تیامح ،مک لنسرپ دادعت زا تیفیک نیمضت متسیس و .دراد دوجو یفیک يرباربان ،یشزومآ
 يزنودنا یلاع شزومآ تاسسوم ،تیعضو نیا هب هجوت اب.تسا رادروخرب فیعض یتلود تیامح و  مک يراذگ
 .دننک تفرشیپ ،بغار ياهروشک هیقب تعرس هب دوب دهاوخن رداق

 هقباس اب یملع تایه ياضعا زادنا مشچ : یلاع شزومآ رد تیفیک ناونع تحت يرتکد هلاسر 2015 لاس رد
 فیصوت قیقحت نیا زا فده .تسا هدش ماجنا اینیجریو هاگشناد رد 2لاه سایر یلوم طسوت هدحتم تالایا
 شزومآ رد تیفیک تیریدم و تیفیک اب هک هدحتم تالایا رد یملع تایه ياضعا ياه یهاگآ و كاردا نایبو
 یجورخ نیا .دراد یگتسب وجشناد ياه یجورخ هب  یلاع شزومآ رد تیفیک هیلوا جیاتن قبط  .دنا طبترم یلاع
 تکراشم رثکا .دشاب یم هعماج ياه دمایپ مهس و یلغش ياهدمایپ ،وجشناد يریگدای ياهدمایپ لماش اه
 يریگ هزادنا .دشاب هتشاد یشزومآ تیفیک رد یتسرد يانبم کی تسیاب یم وجشناد دشر هک دندقتعم ناگدننک
 دروم رد يدنسرخان زاربا فلتخم ناگدننک تکراشم و .تسا مهم و يرورض ،توافتم یلاع شزومآ رد تیفیک
 هک ار هژیو لماع 24 ناگدننک تکراشم نینچمه . دنا هتشاد تیفیک يریگ هزادنا يارب جیار سایقم و شور
 يژتارتسا 24 نینچمه و دندومن نایب ار دوش یم یلاع شزومآ رد یفیک ياه تیلاعف يارجا هار رس و عنام
  .دنا هتفرگ رظن رد عناوم نیا زا مادکره يارب ار هژیو ییارجا

 هب هک دشاب یم اه هاگشناد رد يربارب و تیفیک هنیمز رد هتفرگ ماجنا تاقیقحت زا يا هدیکچ دش نایب هچنآ
 ياه هفلوم صوصخ رد یقیقحت نونکات .تسا هتفرگ تروص   ) يربارب هلوقم ای تیفیک هلوقم ای ( ازجم تروص
 . تسا هتفرگن تروص اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف تیفیک  يربارب

 طاقن یصقا رد یلاع شزومآ زکارم داجیا و هعسوت و تاناکما داجیا اب یتحار هب شزومآ یمک يربارب هک اجنآ زا
 و دنتسه لیصحت هب لوغشم ناریا کیدزن و رود طاقن رد طیارش دجاو دارفا زا يرایسبو تسا هدش ققحم روشک
 دهاش ، روشک عقاوم زا يرایسب رد ،تسا هتفای شیازفا عطاقم همه رد اه هاگشناد هب دورو تیفرظ  یفرط زا
 هب اه نیا زا مادک ره هک تسا يرتکد و دشرا ،یسانشراک عطاقم رد یهاگشناد نالیصحتلا غراف میظع لیخ
 یهاگشناد نالیصحتلا غراف هیلک یترابع هب .دنا هتشاد رگیدکی اب يزراب ياه توافت ،شزومآ یفیک حطس ظاحل
 یمن یهاگشناد جرادم و كرادم نتفرگ فرص و دنا هتفاین تسد یشزومآ ظاحل هب یتسدکی و نیعم حطس هب
 .دشاب ،دیمان تیفیک ناونع تحت دیاب هچنآ هب یبایتسد ناشن دناوت

 هدومن مهارف ار لیصحت هب یضاقتم دارفا یسرتسد ناکما اهنت ،یمک ظاحل هب اه هاگشناد عیرس دشر یفرط زا
 ،یملع تأیه ،اضف ،یشزومآ تاناکما هنوگ ره دقاف تسا نکمم یهاگشناد ياهدحاو و زکارم هک یلاح رد .تسا
 ناگمه يارب یشزومآ ربارب ياه تصرف ندروآ مهارف اه هاگشناد یمک دشر زا فده .دنشاب ... و يرادا راتخاس
 هک دنشاب هتشاد رگیدمه اب یشحاف ياه توافت اه تصرف نیا تسا نکمم یفیک ظاحل هب هک یلاح رد تسا
 لصاح یسایس و یگنهرف ،یعامتجا هعسوت ،اه هاگشناد یمک دشر مغر یلع تسا هدش رجنم هلئسم نیمه
 فالخرب هکلب روشک یگتفای هعسوت ثعاب اهنت هن دراوم زا يرایسب رد اه هاگشناد یمک دشر هکنیا امک .ددرگن
 اراد ار یهاگشناد كرادم طقف هک نالیصحتلا غراف زا یمیظع رشق داجیا هب رجنم و تسا هدوب هعسوت نایرج
 .دنتسه ... و یگنهرف ،یعامتجا ،یتیصخش دشر ،شناد ،تراهم هنوگره دقاف هک یلاح رد دنا هدوب

 ناسکی هب رجنم هک دزادرپ یم شزومآ دنیارف هلحرم ياه هفلوم ییاسانش هب رضاح شهوژپ ،اتسار نیمه رد
 : دشاب یم حرش نیا هب نآ یشهوژپ تالاوس .دوش یم یهاگشناد زکارم رد  تیفیک يربارب و يزاس

 ؟دنا مادک اه هاگشناد دنیارف هلحرم رد شزومآ تیفیک يربارب ياه صخاش

  ؟ تسیچ  اه هاگشناد دنیارف هلحرم رد شزومآ تیفیک يربارب یموهفم يوگلا

 
1  ASEAN 
2 Molly Reas Hall 
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 ات دنک کمک اه هاگشناد ناریدم و یشزومآ ناراذگتسایس ،یشزومآ نازیر همانرب هب دناوت یم هعلاطم نیا جیاتن  
 و تیفیک حطس نآ ساسارب و دنشاب هتشاد يرتشیب زکرمت اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف هلحرم يور دنناوتب
 مهارف ار اه هاگشناد نالیصحتلا غراف ینف و یملع ءاقترا تابجوم و دنهد شیازفا ار هلحرم نیا رد يربارب
 نآ رد ناوتیم هک تساه هاگشناد يزاس ناسکی و يربارب ثحب رد هلحرم نیرتمهم شزومآ دنیارف هلحرم .دنروآ
 شهاک روظنم هب يرتمک هلخادمو يراکتسد ناکما ،اه هاگشناد جورخ و درورو لحارم رد . دومن فرصتو لخد
 تهج طیارش داجیا ناکما یشزومآ نازیر همانرب ،دنیارف هلحرم رد  هک یلاح رد  دراد دوجو رتمک اه يرباربان
 يزیر همانرب هب دنناوت یم و  دنتسه اراد یشزومآ تاسسومو و زکارم سیسات زا لبق ار شزومآ تیفیک يربارب
 نایوجشناد همه يارب ار شزومآ تیفیک يربارب طیارش و دنزرو تردابم اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف حیحص
 . دنروآ مهارف

 

 

 

 :شهوژپ شور

 رد يدربراک تروص هب دناوت یم نآ جیاتن و اه هتفای اریز . تسا يدربراک  عون زا شهوژپ نیا فده رظن زا
 شزومآ دنیارف هلحرم یفیک ياه يرباربان و  دریگب رارق هدافتسا دروم اه هاگشناد یشزومآ  يزیر همانرب هطیح
  . دهد شهاک ار

 ياوتحم لیلحت شور . دشاب یم ییارقتسا ياوتحم لیلحت عون زا یفیک درکیور بلاق رد رضاح شهوژپ
 فادها هدننک نییبت هک دنک میظنت یطابترا لدم کی بلاق رد ار هبحاصم ای نتم ياوتحم دناوت یم ییارقتسا
  . دوب دهاوخ لیلحت

 هنازور ،یمالسا دازآ هاگشناد یملع تایه ياضعا و یشهوژپ زکارم نارظن بحاص ،رضاح شهوژپ يرامآ هعماج
 تیفیک عوضوم اب طابترا رد هک دشاب یم رون مایپ هاگشناد و ) مولع ترازو هب هتسباو تاسسوم و اه هاگشناد (
 زا هدافتسا اب .دنا هدوب یتاقیقحت و یملع ،ییارجا قباوس ياراد  ،هاگشناد رد نآ یناسکی و يربارب و شزومآ
 ،روبزم ياه هاگشناد یملع تایه ياضعا زا رفن 21 دادعت ،یفرب هلولگ عون زا دنمفده يریگ هنومن شور
 .دیدرگ رظن دروم عوضوم صوصخ رد يرظن عابشا هب رجنم تیاهن رد هک تفرگ رارق هبحاصم دروم و باختنا
 همانرب و شهوژپ هسسوم لثم یتاقیقحت زکارم ناققحم و نارظنبحاص و  هنازور ياه هاگشناد زا رفن 11  دادعت
 نامزاس هب هتسباو یلاع شزومآ تیفیک نیمضت و یجنسرابتعا ،یبایشزرا ،تاقیقحت زکرم ،یلاع یشزومآ يزیر
 یملع تایه ياضعا زا رفن 4دادعت و دمآ لمع هب هبحاصم نارهت هاگشناد یلاع شزومآ یبایزرازکرمو شجنس
 هتشر ظاحل هب یگمه هک رون مایپ هاگشناد یملع تایه ياضعا زا يدعب رفن 6 و یمالسا دازآ هاگشناد
 لیذ لودج رد .دنا هدوب طبترم شهوژپ عوضوم اب یتاقیقحت و یملع ،ییارجا ،يراک قباوس ،یلیصحت
 .تسا هدش رکذ دارفا نیا تاصخشم

 هبحاصم رد هدننک تکرش يدیلک نیعلطم تاصخشم :1 هرامش لودج

 تمدخ لحم یلیصحت هتشر ینامزاس تسپ یملع هجرد فیدر
 

 یملع تایه                  رایداتسا 1
         ییارجا

 یلاع شزومآ يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم            یلاع شزومآ  يزیر همانرب

 یملع تایه                  رایشناد 2
            ییارجا

 یلاع شزومآ يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم                 یلاع شزومآ داصتقا

 یملع تایه                     رایشناد 3
         ییارجا

 یلاع شزومآ يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم                   یلاع شزومآ تیریدم

 یلاع شزومآ يزیر همانرب و شهوژپ هسسوم                      یلاع شزومآ داصتقا یملع تایه                      رایداتسا 4
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         ییارجا

 ياهروشک رد یلاع شزومآ          یملع تایه                       مامت داتسا 5
                   موس ناهج

 نارهت هاگشناد

 نارهت هاگشناد                                        یلاع شزومآ يزیر همانرب               یملع تایه                         رایداتسا 6

 رد يزیر همانرب و يراذگتسایس            یملع تایه                    مامت داتسا 7
                  یلاع شزومآ

 یتشهب دیهش هاگشناد

 دهشم یسودرف هاگشناد                                               یسرد يزیر همانرب                  یملع تایه                      رایشناد 8

 یئابطابط همالع هاگشناد                                                   شزومآ داصتقا               یملع تایه                        رایداتسا 9

 یملع تایه           رایداتسا 10
               ییارجا

  تیفیک نیمضتو  یجنسرابتعا ،یبایشزرا ،تاقیقحت زکرم              یشزومآ تیریدم
 روشک شجنس نامزاس یلاع شزومآ

 سانشراک 11
        دشرا

 سانشراک
        شهوژپ

 تیفیک نیمضت و یجنسرابتعا ،یبایشزرا ،تاقیقحت زکرم      تیبرت و میلعت هفسلف
 روشک شجنس نامزاس یلاع شزومآ

 رون مایپ                                                    تیبرت و میلعت هفسلف                یملع تایه                       رایداتسا 12

 رون مایپ                                                   یسرد يزیر همانرب                  یملع تایه                        رایداتسا 13

 رون مایپ                                                    یسرد يزیر همانرب                   یملع تایه                      رایداتسا 14

 یمالسا دازآ هاگشناد                                   یشزومآ يژولونکت تیریدم               یملع تایه                       رایداتسا 15

 یمالسا دازآ هاگشناد                                                 یشزومآ تیریدم                    یملع تایه                      رایداتسا 16

 یمالسا دازآ هاگشناد                                             یشزومآ يزیر همانرب                     یملع تایه                        رایداتسا 17

 یمالسا دازآ هاگشناد یشزومآ تیریدم یملع تایه رایداتسا 18

91  رون مایپ                                    رود هار زا شزومآ يزیر همانرب                یملع تایه                        رایداتسا 

 رون مایپ  تیبرت و میلعت هفسلف یملع تایه رایداتسا 20

 رون مایپ یشزومآ يزیر همانرب یملع تایه رایداتسا 21

 
 و تیفیک یسررب و اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف هب طوبرم ياه هفلوم فشک و تاعالطا يروآ عمج روظنم هب
 نتخادرپ هزاجا دارفا هب ،هبحاصم عون نیا رد .تسا هدش هدافتسا هتفایراتخاس همین هبحاصم زا ،نآ يزاس ناسکی
 دیوگ یم هدنوش هبحاصم هچنآ زا هجیتن کی ناونع هب هبحاصم لوط رد ات دوش یم هداد دیدج ياه ه دیا هب
 امنهار دیتاسا رظن ریز قیقحت هنیشیپ هب هجوت اب هطوبرم تالاوس ،هبحاصم هلحرم  عورش زا لبق .ددرگ جاتنتسا
 هب هبحاصم رظن  دروم دارفا اب ،هدش ماجنا يزیر همانرب اب سپس و .تفرگ رارق ینیبزاب و یسررب دروم رواشم و
 اه هلوقم و میهافم ،ییارقتسا ياوتحم لیلحت شور قیرط زا یفیک ياه هداد يروآ عمج زا دعب . دمآ لمع
 :ب اهنآ قیقد هعلاطم و اه هداد رورم : فلا: دنم ماظن يراذگدک شور هس زا روظنم نیا يارب .دش ییاسانش
 جارختسا تهج یباختنا يراذگدک - ه يروحم يراذگدک :د  زاب يراذگدک : ج  اه هداد  یهدنامزاس و نیودت
 ياه هبحاصم لیلحت و هیزجت زا دعب .دیدرگ هدافتسا ،اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف هلحرم هب طوبرم ياه هفلوم
 ود نیب یناوخمه و قفاوت شور زا هدش يروآ عمج تاعالطا ییایاپ و دامتعا نازیم نییعت روظنم هب هدش ماجنا
 صصختم کی رایتخا رد )هاگشناد ره زا ود هب ود ( هبحاصم شش دادعت روظنم نیدب هک  تسا هدش هدافتسا رفن
 هدنهد ناشن هک دیسر 87/0 هب قفاوت بیرض و ياوخمه نازیم يراذگدک لحارم یط زا سپ هک تفرگ رارق
 .تسا بسانم یناوخ مه و قفاوت يالاب نازیم
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 :شهوژپ ياه هتفای

 

 هب یلاع شزومآ هب طوبرم یتاقیقحت زکارم نارظن بحاص و  اه هاگشناد یملع تایه ياضعا داد ناشن اه هتفای
  دندوب دقتعم رظن دروم هورگ .دنا هتشاد ناعذا اه هاگشناد شزومآ دنیارف شخب رد صوصخب يربارب مدع هلئسم
 . تسا طبترم ،تساه هاگشناد راک دنیارف نامه هک شزومآ لمع هلحرم هب اه هاگشناد نیب توافت نیرتشیب هک
 همانرب روظنم هب شزومآ دنیارف هب طوبرم  ياه صخاش نییعت نآ فده هک هدمآ لمع هب ياه هبحاصم یط
 :دش لصاح جیاتن نیا ؛دنشاب رادروخ رب يرتشیب تلادع و یناسکی زا ات اه هاگشناد تهج  يزیر

  ؟دنا مادک اه هاگشناد دنیارف هلحرم رد شزومآ تیفیک يربارب ياه صخاش  : شهوژپ لوا لاوس يانبمرب

 هدش نایب 2 هرامش لودج رد هکدنا هدرک هراشا هنیمز نیا رد ییانعمدک 26 هب عومجم رد  یملع تایه ياضعا
  : تسا

 : اه هبحاصم زا هتفرگرب ییانعم ياهدک :2 هرامش لودج

 ییانعمدک                 فیدر ییانعمدک                        فیدر
 ياــه هتــشر اــب طبترــم یــملع تاــیه ندوــب اراد      1

  یلیصحت
 لــصف رــس اــب هباــشم یــسرد هــمانرب هــئارا 14

  كرتشم
 هــسسوم رد تــقو ماــمت  یــملع تاــیه ندوــب اراد 2

 یلاع شزومآ
 زاینشیپ سورد يرازگرب 15

 یشهوژپ ياه تیلاعف 16 مادختسا ودب رد دیتاسا ياه تیلباق 3

 سورد زا قیقد یبایشزرا 17  دیتاسا يزاس دنمناوت و يزاسهب ياه تیلاعف 4

  هلئسم لح و راک یعقاو ياه تصرف داجیا 18 وجشناد هب یملع تایه ياضعا تسرد تبسن 5

  اهرانیمس لثم  لیصحت نیح ياه شزومآ 19 یشزومآ نامتخاس و اضف ندوب اراد 6

 هــب طوــبرم ياــه هاگــشیامزآ و هــناخباتک ندوــب اراد 7
  اه هتشر

  سرد سالک رد وجشناد روضح خرن 20

 یــخرب يارــب یتراــهم و یــلیمکت سورد هــئارا 21 دیدج ياه هناسر و داوم 8
 سورد

 یشزومآ ياههورگ لیکشت و دوجو 22 زکرمتم ریغ  یتیریدم راتخاس 9

 تاــیه ياــضعا رــبارب تالیهــست و قوــقح 23  يرادا زکرمتم بتارم هلسلس 10
  یملع

  يرادا رداک ربارب تالیهست و قوقح 24 ناسکی تاررقم و نیناوق 11

 هرود هتـشر اـب هاگـشناد یلیـصحت هتـشر ندوـب طبترـم 12
  لبق

 هاگشناد لقتسم یلام عبانم 25

  هجدوب 26 وجشناد هب يرادا رداک تسرد تبسن 13
 

 ياهدک ،یباختنا ياهدک روحم هس لوح اهدک دعب هلحرم رد ،ناگدنوش هبحاصم ییانعم  ياهدک یسررب زا دعب
  . دوش یم هداد ناشن 3 هرامش لودج رد هک دش يدنب هقبط زاب ياهدک و يروحم

 اه هاگشناد رد شزومآ دنیارف يربارب ياه صخاش  :3 هرامش لودج
 ياهدـــــک
 یباختنا

 زاب ياهدک                                             يروحم ياهدک        

 
 عباــــــنم  
  یناسنا

 تاــــیه ياــــضعا -1
 یملع

 يرادا رداک -2

 تاــیه ياــضعا تــسرد تبــسن ،مادختــسا ودــب رد دیتاــسا ياــه تــیلباق 
 لیکــشت ،وجــشناد هــب يرادا نادــنمراک تــسرد تبــسن ،وجــشناد هــب یــملع
 و يزاـــسهب ياـــه تـــیلاعف . اـــه هاگـــشناد رد یـــشزومآ ياـــههورگ
 اـب طبترـم و تـقو ماـمت یـملع تاـیه ياـضعا ،یـملع تایه يزاسدنمناوت
  هاگشناد رد رقتسم ياه هتشر



 158......................……………هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی يوس هب یماگ شزومآ دنیارف يزیر همانرب

 
  
 عباــــــنم  
 یلام

  هجدوب -1
 

  لقتسم یلام عبانم -2
 

 
 و قوـقح ،یلاـم لقتـسم عباـنم نتـشاد ،اـه هاگـشناد زاـین اب بسانتم هجدوب
 قوـقح ،فـلتخم ي اـه هاگـشناد رد یـملع تاـیه ياـضعا رـبارب تالیهست
  فلتخم ياه هاگشناد رد  يرادا نادنمراک ربارب تالیهست و

 
 
 دـــــــنیارف
 و یهدداـــی
 يریگدای

  یسرد همانرب -1
 ياــــه شزوــــمآ -2

 رــــیغ و یــــسالک
 یسالک

 ياـــــه تـــــیلاعف -3
  یشهوژپ

 قیقد یبایشزرا -4

 و دــحاو یــسرد هــمانرب هــئارا ،لــبق هرود اــب یلیــصحت هتــشر ندوــب طبترــم
 داــجیا ،یــشهوژپ ياــه تــیلاعف ،زاینــشیپ سورد يرازــگرب ،كرتــشم
  لیــصحت نیــح ياــه شزوــمآ ،هلئــسم لــح و راــک یــعقاو ياــه تــصرف
 یـخرب يارـب یتراـهم و یـلیمکت سورد هـیارا ،رانیمـس و اـه سنارفنک لثم
  ،حیحص یبایشزرا ،سرد ياه سالک رد وجشناد روضح خرن ،سورد

 
 راتخاــــــس
 و یتیریدـــم
  ینامزاس

  یتیریدم راتخاس -1
  يرادا راتخاس -2
  تاررقم و نیناوق -3
 تیفیک تیریدم -4

 ،يرادا لاور و بــتارم هلــسلس نتــشاد ،زــکرمتم رــیغ یتیریدــم راتخاــس
 غراـف طیارـش ،یـشزومآ ياـه هرـصبت ظاـحل هـب ناـسکی تاررـقم و نیناوق
 یـشزومآ ياـه هورـگ لیکـشت و تـیفیک تیریدـم ،... و تاونـس ،یلیصحتلا
 . نآ لرتنک و تراظن و تیفیک لرتنک تهج يوق

 
 و تاـــناکما
 تازیهجت

 ياــضف و نامتخاــس -1
 یشزومآ

 و هــــــــــناخباتک -2
  اه هاگشیامزآ

 داوــم و اــه هناــسر -3
 یشزومآ دیدج

 هورـگ و نایوجـشناد دادـعت اـب بـسانتم یـشزومآ ياـضف و نامتخاـس دوجو
 زا هدافتــسا ،نآ تعرــس و تــنرتنیا هــب یــسرتسد نازــیم ،یــشزومآ ياــه
 هـناخباتک ندوـب اراد ،اـه سالـک يرازـگرب و سورد هـئارا رد نیوـن يروانف
 هــب طوــبرم ي اــه هاگــشیامزآ ندوــب اراد ،اــه هتــشر اــب طبترــم ياــهباتک و
   یهافر تاناکما ،یشزومآ هسسوم ای زکرم رد ریاد ياه هتشر

 و هیزجت یفیک شور رب ینتبم يراذگدک دنیارف زا هدافتسا اب  شهوژپ لوا لاوس يارب هدمآ تسدب ياه هتفای
 5  تسیاب یم شزومآ دنیارف هلحرم رد هک دندوب دقتعم یملع تایه ياضعا  ،جیاتن ساسا رب . دندش لیلحت
 تیاهن رد و یتیریدم و ینامزاس راتخاس ،يریگدای _ یهددای دنیارف  ،یلام ،یناسنا عبانم ،یلصا  صخاش
  .دومن ربارب ار اه هاگشناد شزومآ تیفیک حطس ناوتب نانآ ساسا رب ات دریگ رارق رظندم تازیهجت و تاناکما
 و یملع تایه ياضعا  لماش هک دشاب یم شزومآ دنیارف يزیر همانرب روظنم هب لوا صخاش یناسنا عبانم
 ودب رد دیتاسا ياه تیلباق ،وجشناد هب نآ تسرد تبسن و يرادا نانکراک ،وجشناد هب اهنآ تسرد تبسن
 سرد ياه سالک يرازگرب ،اه هاگشناد رد تقو مامت دیتاسا طسوت سرد ياه سالک ي رازگرب  ،مادختس
 يزاسهب ياه تیلاعف و اه هاگشناد رد یشزومآ ياههورگ لیکشت و اه هاگشناد رد هتشر اب طبترم دیتاسا طسوت
 ناسکی تهج يزیر همانرب روظنم هب دندوب دقتعم نارظن بحاص .دشاب یم یملع تایه ياضعا يزاسدنمناوت و
 بسانم دادعت و دنمراک و یملع تایه زا معا یناسنا عبانم هب تسیاب یم قوف دراوم صوصخ رد هاگشناد يزاس
 یناسنا عبانم تیمها و شقن صوصخ رد یملع تایه ياضعا  زا یکی  .دومن تقد هاگشناد زاین هب هجوت اب نانآ
 ،دنک تیبرت ملعم تسا نکمم ام ياه هاگشناد " : دنک یم نایب روط نیا اه هاگشناد رد یملع تایه صوصخب
 هاگشناد رد یملع وضع بذج فرص نیاربانب . دنک یمن تیبرت داتسا اما دنک تیبرت کشزپ ،دنک تیبرت سدنهم
 ياه هاگشناد رد مهم نیا  " تسا هیلوا ياه تیلباق نتشاد دنمزاین و تسین ندوب داتسا هدنهد ناشن اه
 ياه يرباربان هب رجنم شزومآ دنیارف ثحب رد هک تسا ملسم و دریگ یم تروص توافتم حوطس اب فلتخم
 تیلاعف  ییاپرب هب دنمزاین یملع تایه ياضعا هیلوا بذج زا دعب اه هاگشناد نیاربانب  . دوش یم یشزومآ یفیک
 مایپ و یمالسا دازآ هاگشناد رد صوصخ هب یملع تایه ياضعا زا یخرب . دنراد دیتاسا دوبهب و يزاسهب ياه
  زا یکی  . دنا هدوب اه هتشر همه يارب یملع تایه وضع نتشادن و داتسا هب وجشناد بسانت مدع نارگن رون
 هنوگ نیا هتشر اب طبترم یملع وضع نتشادن یتح ای داتسا یلیصحت هتشر ندوب طبترم ریغ درومرد نارظنبحاص
 یملع وضع اما دراد دوجو یلاع شزومآ هسسوم ای زکرم کی رد یلیصحت هتشر یهاگ " : هک دندرک حرطم
 يرباربان هب رجنم قافتا نیا . دریگ یم تروص نآ زا ریغ يدیتاسا طسوت سیردت و تسا هدشن بذج هطوبرم
 هنیمز نیا رد نارظن بحاص زا یکی  " .دنتسه یملع وضع نینچ دقاف هک دوش یم یهاگشناد شزومآ تیفیک
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 دقاف یلیصحت هتشر اما دراد دوجو هتشر هب طوبرم یملع تایه بذج زکارم یخرب رد " : تسا هتفگ روط نیا
 قیرط زا راچان هب و درادن یملع تایه اما تسا دوجوم یلیصحت هتشر اه هاگشناد یخرب رد. دشاب یم وجشناد
 دوجو ". دوش یم فرطرب هاگشناد یشزومآ زاین دنشاب هتشادن ار مزال تیحالص تسا نکمم هک وعدم ناسردم
 يور دراوم یخرب رد نایوجشناد هب ییوگخساپ روظنم هب نآ تسرد تبسن و اه هاگشناد رد زین  يرادا رداک
 دش نایب هنوگ نیدب یملع تایه ياضعا زا یکی طسوت هلئسم نیا هک دراد ریثات اه هاگشناد رد شزومآ تیفیک
 هب ییوگخساپ و سیردت هب طوبرم تالیهست ندروآ مهارف روظنم هب يرادا نانکراک دادعت رد يرباربان "
 رظن قبط نیاربانب  ". دوش یم تیفیک شیازفا ای شهاک هب رجنم شزومآ دنیارف هلحرم رد دیتاسا و نایوجشناد
 هب شزومآ دنیارف يزیر همانرب تهج مهم ياه صخاش ءزج اه هاگشناد یناسنا عبانم ، ناگدنوش هبحاصم
  . تساه هاگشناد  تیفیک يزاس ناسکی روظنم
 شهاک اه هاگشناد یشزومآ ياه يرباربان ،نآ نیمات تروص رد هک تسا یمهم صخاش نیمود یلام عبانم
 لماع نیا  . دوش یم  طبترم لماع نیا هب اه هاگشناد یفیک ياه يرباربان و اه توافت رثکا عقاو رد و دبای یم
 نآ زا اه هاگشناد یخرب هک یلقتسم عبانم نینچمه و دریگ یم قلعت اه هاگشناد هب هک تسا يا هجدوب لماش
 هارمه يربارب داجیا روظنم هب یلام تیامح و بولطم قوقح تخادرپ هب یملع تایه ياضعا  . دنتسه رادروخرب
 شیازفا رد رثوم لماوع زا نانکراک و یملع ياضعا دزمتسد و قوقح هک تسا یهیدب  .دندرک هراشا تیفیک اب
 یشزومآ زکارم یفیک دشر هب رجنم دوش لامعا فلتخم ياه هاگشناد رد ناسکی و هنالداع رگا هک تسا تیفیک
 یشزومآ يرباربان لماوع نیرت مهم زا یکی ناونع هب یلام لیاسم هب زین نارظن بحاص زا یخرب .دش دهاوخ
 ره و .دنک یمن نیمات ار هطوبرم ياهزاین ،اه هاگشناد هب هدش راذگاو هجدوب هک دندقتعم و دندرک هراشا
 نیا صوصخ نیا رد یملع تایه ياضعا زا یکی .دشاب یم لقتسم یلام عیانم عبانم نتشاد دنمزاین یهاگشناد
 یلام عبانم و هجدوب هب هتسب ،اه هاگشناد يریگدای و شزومآ شخب یفیک ياه توافت " : دندرک نایب روط
 و دوش یم شزومآ هطیح رد يرتشیب يراذگ هیامرس دشاب هتشاد دوجو يرتشیب لوپ ردقچره . دنتسه توافتم
 " دهد یم شیازفا ار تیفیک
 اب یسرد همانرب هیارا نوچ یلماوع يریگدای _ یهددای دنیارف صوصخ رد هدش جارختسا ياهدک ساسا رب
 ياوتحم زا ینیعم حطس هب ندیسر ظاحل هب فلتخم ياه هتشر يارب درادناتسا و دحاو ، كرتشم  لصف رس
 رارق رظندم یملع تایه ياضعا طسوت  هتشر ره رد یملع ياهدرواتسد و تاعالطا نیرخآ هب هجوت و یسرد
 ،حیحص یبایشزرا ،یشهوژپ ياه تیلاعف ،زاینشیپ سورد هئارا  نآ رب هوالعاهنآ رظن قبط . تسا هدش هتفرگ
 روضح خرن و  یتراهم و یلیمکت ياه تیلاعف  ،اهرانیمس و اه هاگراک لثم لیصحت نیح ياه شزومآ نازیم
 همه طسوت نآ تیاعر تروص رد و دنک رت رابرپ ار شزومآ دنیارف هلحرم دناوت یم سرد سالک رد وجشناد
 _ یهددای مهم مرها ود هک دندوب دقتعم نارظن بحاص یخرب. دش دهاوخ رارقرب تیفیک يربارب اه هاگشناد
 نازیم هدننک نییعت لماع ود نیا نیب لباقتم رثات و ریثات و لماعت هنوگ ره اذل تسا درگاش و داتسا يریگدای
 رب هوالع و یبایشزرا هویش ،نآ لاقتنا هوحن و  تیفیک و تیمک ظاحل هب ،سورد ياوتحم .تسا شزومآ تیفیک
 شزومآ تیفیک شیازفا رد اه شیامه و اهرانیمس ییاپرب لثم همانرب قوف تروص هب یشزومآ ياوتحم عاونا نآ
 تیفیک يرباربان شهاک هب رجنم دوجو تروص رد هک یلماوع ناونع هب تسیاب یم و تسا رثوم اه هاگشناد رد
 يریگدای و یهددای ياه دنیارف صخاش دروم رد یملع تایه ياضعا یخرب . داد رارق رظندم دوش یم شزومآ
 فلتخم حوطس اب نایوجشناد .دنتسه توافتم ياه يدورو ياراد اه هاگشناد " : دندرک هراشا روط نیا
 تسرد هک یتروص رد دنیارف هلحرم رد اما ،دنوش یم اه هاگشناد  دراو توافتم ياهدادعتسا و هزیگنا ،يریگدای
 هلحرم اهنت " نینچمه و ". داد شهاک ار دورو ياه توافت ناوت یم دشاب هتشادن دوجو يرباربان و دنک لمع
 ياه یجورخ . تسا يریگدای و یهددای دنیارف هلحرم ،داد ماجنا یتسرد يزیر همانرب نآ يارب ناوت یم هک يا
 زا یکی نآ رب هوالع .  " دنسر یم یباستکا ياه تراهم و شناد یناسکی هب هلحرم نیا هب هجوت اب اه هاگشناد
 ماخ هدام لثم وجشناد " دنک یم نایب روط نیا يریگدای و یهددای ياه دنیارف صوصخ رد نارظن بحاص
 نآ يور یتیصخش یتح و یتراهم ،یملع ظاحل هب همزال تارییغت رگا . دوش یم هاگشناد هخرچ دراو هک تسا
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 زاینشیپ سورد هئارا و درادناتسا ياه لصف رس اب یسرد همانرب " . تسا لاوس ریز شزومآ دنیارف دریگن تروص
 ". دهد شهاک ار اه هاگشناد ي اه يرباربان دناوت یم جورخ ماگنه هب یتراهم و یلیمکت سورد و دورو ودب رد
 نتشاد نینچمه و اه هاگشناد زکرمتم ریغ یتیریدم راتخاس هدنریگرب رد یتیریدم و ینامزاس راتخاس
 هاگشناد همه يارب ناسکی یشزومآ تاررقم و نیناوق هب هجوت و اه هاگشناد رد  يرادا  زکرمتم بتارم هلسلس
 رد يوق یشزومآ ياههورگ لیکشت هب هجوت ،صخاش نیا رد  یجارختسا ياهدک هلمج زا نینپمه .دوش یم اه
 هاگشناد رد اههورگ نیا .دوش یم تراظن و تیاده ،لرتنک شزومآ تیفیک نآ قیرط زا هک تسا هاگشناد ره
 نایب  رون مایپ ياه هاگشناد رد نارظن بحاص . دوش یم رازگرب و لیکشت يا هدکشناد ره رد هنازور ياه
 رد  یملع تایه وضع رفن کی دحاو و زکرم ره زا و یناتسا تروص هب یشزومآ ياههورگ لیکشت هک دندومن
 هب هتسب یمالسا دازآ ياه هاگشناد رد یشزومآ ياههورگ لیکشت .دنک یم تکرش روکذم تاسلج رد هتشر ره
 لوغشم یکدنا یملع تایه ياضعا دادعت هتشر رهرد الومعم هکدراد دحاو و زکرم ره یملع تایه ياضعا دادعت
 دوبهب هنیمز رد دنناوت یم اما دنراد یشهوژپ و یشزومآ فیاظو هچرگا یشزومآ ياه هورگ  .دنتسه راک هب
 و ینامزاس راتخاس دروم رد یملع تایه ياضعا زا یکی رظن . دنیامن شالت یهاگشناد ياه  هتشر تیفیک
 یم دنورب زکرمتم ریغ  یتیریدم راتخاس و ییارگ یموب تمس هب رگا اه هاگشناد " : تسا روط نیا  یتیریدم
 يارب هکنیا و مهم نیا هب هجوت دراد تیرومام هینایب یهاگشناد ره " و ". دننک مهارف ار شزومآ تیفیک دنناوت
 ره تامازلا زا نآ تیفیک تیریدم هب هجوت و دزادرپ یم هعماج زاین دروم یناسنا يورین  شرورپ هب يروظنم هچ
 اه هاگشناد شزومآ یفیک ياه يرباربان و اه توافت . دننکن یهجوت هیضق نیا هب تسا نکمم هک تسا هاگشناد
 صوصخ رد ناسکی تاررقم و نیناوق  نآ رب هوالع  " درک تیریدم نانآ تیرومام هینایب هب هجوت اب ناوت یم ار
 زا یکی  . دنک یم داجیا شزومآ تیفیک دروم رد يرتشیب يزاس ناسکی يرادا روما و یشزومآ ياه هرصبت
 یشزومآ روما هنیمز رد هچ دشاب ناسکی نیناوق رگا " : دندرک نایب روط نیا هنیمز نیا رد یملع تایه ياضعا
 تیاعر و تیفیک یناسکی ....و یملع تایه بذج نامز هچ ،هسسوم کی سیسات ماگنه هب هچ ،هاگشناد لخاد
 ار يرادا زکرمت و زکرمتم ریغ تیریدم صخاش نیا دروم رد ناگدنوش هبحاصم  " . دوش یم رارقرب  اهدرادناتسا
  . دنا هتسناد اه هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی لماوع زا
 رثا شزومآ دنیارف هلحرم تیفیکرد اما دشاب یم یشزومآ ماظن ياهدادنورد ءزج هچرگا تازیهجت و تاناکما
  تازیهجت و تاناکما .دنک یم ادیپ دومن هلحرم نیا رد نانآ زا هدافتسا و يرو هرهب هک يروط هب تسا راذگ
 ياضف ،یهاگشیامزآ تاناکما ،یهافر تاناکما ،یشزومآ کمک و یشزومآ لیاسو و رازبا ،ینغ هناخباتک لماش
 نایب نینچ صوصخ نیا رد نارظن بحاص زا یکی .دشاب یم نایوجشناد دادعت و اه هتشر اب بسانتم یشزومآ
 . تسا یهاگشناد تازیهجت و تاناکما هب هجوت هاگشناد کی هب دورو يارب نایوجشناد یخرب باختنا  « : درک
 .تسه مه روط نیمه و دور یم شزومآ تیفیک يارب يرتشیب راظتنا دشاب رتشیب تاناکما هک ردقچ ره الومعم
  هب تازیهجت و تاناکما. » .دراد دوجو میقتسم هطبار شزومآ صوصخب يراک ره رد تیفیک و تاناکما نیب
 زا دوخ ییاهنت هب هکلب دوش یم شزومآ تیفیک اب دشر هب رجنم اهنت هن زور هب و هتفرشیپ عون زا صوصخ
 نارظن بحاص .دنوش انشآ هتشر ره اب بسانتم نآ اب نایوجشناد تسیاب یم هک تسا يدراوم يریگدای لماوع
 و لوا هاگن تازیهجت و تاناکما  هکدندرک نایب  ودندرک دای ماوداب و مکحتسم يریگدای يانبریز ناونع هب نآ زا
 ياه هاگشناد ،يوق نایوجشناد " ناگدنوش هبحاصم زا یکی هتفگ قبط  .تسا تیفیک اب هاگشناد کی رهاظ
 و مک تاناکما ياراد ياه هاگشناد دراو هتساوخان فیعض نایوجشنادو دننک یم باختنا ار رتشیب تاناکما ياراد
 هزیگنا ،يوق نایوجشناد . دوش یم شزومآ دنیارف هلحرم ياه يرباربان هب رجنم دوخ نیا ؛دنوش یم فیعض
 يانبم و دننک یم بلط ار تیفیک اب شزومآ ناشدوخ و دنریگ یم دای رتشیب  دنراد يریگدای يارب يرتشیب
 یهاگشناد " هک دراد یم ناعذا ناگدنوش هبحاصمزا یکی  ". دروخ یم مقر اج نیمه یشزومآ ياه يرباربان
 تهج يا هسردم  ندومن هراجا هب روبجم و درادن یشزومآ ياضف اما تسا هدش سیسات هداتفا رود يا هطقن رد
 هب روبجم و تسا هدش یم هراجا هسردم کی لاس ره ( . دنا هدش اه سالک يرازگرب و یشزومآ روما ماجنا
 درادن دوجو يا هیلوا ياضف یتقو . ) دنا هدش یم نایوجشناد يارب اه سالک لیکشت لحم سردآ نداد رییغت
  " ؟ دشاب هتشاد وجشناد بذج و دوش روکنک هچرتفد دراو هاگشناد کی مسا دیاب ارچ
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 ؟تسیچ  اه هاگشناد دنیارف هلحرم رد شزومآ تیفیک يربارب یموهفم يوگلا :شهوژپ مود لاوس
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  اه هاگشناد شزومآ تیفیک يربارب یموهفم يوگلا : ا لکش      

 . دشاب یم اه هاگشناد دنیارف هلحرم تیفیک هب طوبرم ياه صخاش هدنریگرب رد وگلا نیا ،1 لکش هب هجوت اب
 يریگدای و شزومآ . دنشاب یم جورخ و دنیارف ، دورو هلحرم هس ياراد ، متسیس کی ناونع هب  اه هاگشناد

 عبانم
یناسنا  

 يوگلا
یموهفم  
 يربارب
تیفیک  
 شزومآ
اه هاگشناد  

 عبانم
یلام  

-یهددای
يریگدای  

 راتخاس
 و ینامزاس

یتیریدم  

 و تاناکما
تازیهجت  

 نادنمراک
يرادا  

 تایه
یملع  

مادختسا ودب رد دیتاسا ياه تیلباق  

وجشناد هب یملع تایه تسرد تبسن  

یشزومآ ياه هورگ لیکشت  

 يزاسدنمناوت و يزاسهب ياه تیلاعف
یملع تایه  

 اب طبترم و تقو مامت  یملع ياضعا
هتشر  

 ياهدمآرد و یلام عبانم
یهاگشناد لقتسم  

 زاین اب بسانتم هجدوب
هاگشناد  

درادناتسا و كرتشم یسرد همانرب  

یشهوژپ ياه تیلاعف  

هلئسم لح و راک یعقاو ياه تصرف داجیا  

 اهرانیمس لثم لیصحت نیح ياه شزومآ
اه سنارفنک و  

سرد سالک رد وجشناد روضح خرن  

یتراهم و یلیمکت ياه تیلاعف  

قیقد یبایشزرا  

 ریغ راتخاس
 یتیریدم زکرمتم

  

 تاررقم و نیناوق
ناسکی  

 لرتنک ياههورگ
تیفیک  

 بتارم هلسلس
زکرمتم  يرادا  

یشزومآ نامتخاس و اضف  

هاگشیامزآ و هناخباتک  

یهافر تاناکما  

یشزومآ ياه هناسر و داوم  

 دنمراک تبسن
وجشناد هب يرادا  
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 دوجو ،  دنک یم رت تیفیکاب و رترابرپ ار شزومآ هلحرم هچنآ  .دشاب یم دنیارف هلحرم هب طوبرم یهاگشناد
 ، یناسنا عبانم صخاش جنپ  وگلا قباطم . دشاب یم یمازلا یهاگشناد زکارم همه يارب هک تسا ییاه صخاش
 دنمزاین تازیهجت و تاناکما تیاهن رد و یتیریدم و ینامزاس راتخاس ، يریگدای _ یهددای دنیارف ، یلام عبانم
 نتفرگ رارق بیترت . دنک یم هراشا صخاش ریز نیدنچ هب اه صخاش زا مادک ره  . تسا هجوت و يزیر همانرب
 نیا  همه . تسا هدوب هدنوش هبحاصم یملع تایه ياضعا دیکات هجرد و تیمها نازیم هب وگلا ياه صخاش
 _ یهددای دنیارف ، یلام عبنم نودب یناسنا عبنم . دنرگیدکی  موزلم و مزال و طبترم رگیدمه اب اه صخاش
 اب شزومآ هب رجنم تسا نکمم تازیهجت و تاناکما و یتیریدم و ینامزاس راتخاس ياه تیامح ، يریگدای
 شزومآ دشر هب ور دنور دریگ رارق تیفیک اب یناسنا عبانم رایتخا ردرگا یلام عبانم نآ رب هوالع . دوشن تیفیک
 شیازفا ، تازیهجت و تاناکما هب  ندش لیدبت تروص رد یلام عبانم نینچمه . دز دهاوخ مقر ار یهاگشناد
 یلام و یناسنا عبانم دنمزاین يریگدای _ یهددای دنیارف . تشاد دهاوخ یپ رد ار یهاگشناد شزومآ تیفیک
 اب شزومآ دنناوت یمن اه صخاش ریاس دشاب تسردان رگازین یتیریدم و ینامزاس راتخاس . تسا یفاک و هتسیاش
 دنیارف و دنمناوت یناسنا عبنم زا يدنم هرهب نودب تازیهجت و تاناکما دوجو . دننک داجیا هاگشناد رد تیفیک
 نیاربانب . دنام دهاوخ يدنم هرهب نودب و هدافتساالب ، یتیریدم و ینامزاس راتخاس و تسرد يریگدای و یهددای
 یم یهاگشناد زکارم همه رد نانآ زا يرادروخرب تهج يزیر همانرب و صخاش جنپ نیا دوجو ،  وگلا اب قباطم
 نآ ياه صخاش ریز و هتسد جنپ نیا زا مادک ره دوجو مدع و دشاب راذگ ریثات شزومآ دنیارف تیفیک يور دناوت
 هک یلماوع نداد ناشن نمض وگلا نیا  . دش دهاوخ شزومآ تیفیک حطس ظاحل هب اه هاگشناد توافت هب رجنم
 روظنم هب ار یلاع شزومآ زکارم و هاگشناد ، دشاب یم يرورض اه هاگشناد رد تیفیک اب شزومآ داجیا يارب
 یفیک حطس ياه توافت اریز . دیامن یم مزلم و بغار ، یهاگشناد شزومآ زا یتسرد حطس ندومن ناسکی
  . تسا هدش هصالخ لماوع نیا رد رتشیب ، ) تسا هاگشناد هدهع رب هچنآ ( اه هاگشناد

 :يریگ هجیتن و ثحب

 تهج يزیر همانرب روظنم هب اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم ياه صخاش تخانش رضاح شهوژپ فده
 توافت تیفیک هجرد ظاحل هب ناریا فلتخم ياه هاگشناد نیب هک اجنآزا  . تسا نانآ تیفیک يزاس ناسکی
 اه توافت نیا دوش یم شالت نانچمه اما تسا یعیبط دوخ ياج رد هلئسم نیا هتبلا و دراد دوجو يدایز ياه
 صصخت و  اه تراهم ،شناد  نیب هک يروط هب دنک تکرح يزاس ناسکی و يربارب تمس هب اه يرباربان و
 هب نانآ همه و  دشاب هتشادن دوجو يدایز ياه توافت  ،فلتخم ياه هتشر رد یهاگشناد  نالیصحتلا غراف
 ياه يدورو هک دوش یم زاغآ ینامز و دورو هلحرم زا يربارب مدع .دنشاب هدیسر مزال تراهمو شناد  زا يدح
 هرود یلیصحت تفرشیپ و روکنک هبتر ،يداصتقا و یعامتجا طیارش ،هقالع ،دادعتسا ظاحل هب  اه هاگشناد
 ،يدرف ياه توافت هراومه نوچ .تسا نکمم ریغ المع و لکشم رایسب يزاس ناسکی نیا .دنتوافتم  هطسوتم
 ار اه توافت نیا شزومآ دنیارف هلحرم رد دنناوت یم اه هاگشناد اما . تسا یقاب دوخ توق هب یطیحم و یناسنا
 .دنناسرب لقادح هب

 يراکتسد  اه هاگشناد تیفیک  يزاس ناسکی روظنم هب ناوت یم هک تسا يا هلحرم اهنت شزومآ دنیارف هلحرم
 دورو هلحرم رد اه يرباربان هک دندوب دقتعم  نارظن بحاص و یملع تایه ياضعا رثکا .تشاد فرصت و لخد و
 ياه هرود رد يو یملع هینب و وجشناد هزیگنا ،روکنک هبتر الثم .دوش یم داجیا نآ زا لبق یتح و هاگشناد هب
 ياه هاگشناد بذج رترب ياه هبتر اب دارفا .دشاب یم هاگشناد رد تیفیک داجیا لماوع زا دوخ  یلبق یلیصحت
 راچان هب فیعض نایوجشناد و دنوش یم رادروخرب يرتهب یهاگشناد تامدخ زا دندقتعم نوچ دنوش یم رترب
 تیفیک ياه يرباربان ، دورو يادتبا رد هلئسم نیا و دنوش یم رت فیعض یشزومآ حطس اب ییاه هاگشناد بذج
 هلحرم ثحب دشاب یم نآ رایتخا رد و دیآ یم رب یلاع شزومآ هدهع زا هک هچنآ اما  . دنز یم مقر ار  شزومآ
 يانبم رب ات تفر شیپ شزومآ تیفیک ياه صخاش ساسا رب اه هاگشناد رد ناوت یم هک تسا شزومآ دنیارف
 هب طوبرم لماوع هن دشاب يدرف لماوع و قیالع ،هزیگنا ،دادعتسا ظاحل هب نالیصحتلا غراف نیب ياه توافت نآ
  .تسا هدشن ماجنا یلو دوش ماجنا تسیاب یم هک هچنآ و هاگشناد

  اه هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی تهج شزومآ دنیارف هلحرم نازیر همانرب هک دهد یم ناشن هدمآ تسدب جیاتن
 ياه صخاش یشهوژپ لوا لاوس يانبم رب . دنیامن مادقا یئزج هنیمز 22 و یلصا صخاش 5 رد دنناوت یم
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 یم لیذ حرش هب دوش یم نانآ تیفیک يزاس ناسکی هب رجنم هک اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم هب طوبرم
  : دشاب

 عبنم . دشاب یم یناسنا عبانم صخاش اه هاگشناد شزومآ دنیارف يزیر همانرب روظنم هب صخاش نیلوا 
 لماع تیفیک هب اه نامزاس رد تامدخ تیفیک هنوگره . دوش یم بوسحم ینامزاس ره تورث نیرتگرزب یناسنا
 توافت  .دوش یم يرادا شخب نادنمراک و یملع تایه ياضعا دعب ود لماش صخاش نیا . تسا طبترم یناسنا
 یلماوع هب  یملع تایه دعب رد . دنک یم ادیپ دومن اهنآ یناسنا عبنم ساسا رب اه هاگشناد زا يرایسب يرباربان و
 ،یشزومآ ياه هورگ لیکشت  ،وجشناد هب یملع تایه تسرد تبسن ،مادختسا ودب رد دیتاسا ياه تیلباق نوچ
 اب طبترم و تقو مامت  یملع تایه ندوب اراد  و یملع تایه ياضعا يزاسدنمناوت و يزاسهب ياه تیلاعف
 يرادا دنمراک تسرد تبسن هب  زین يرادا شخب نادنمراک دعب رد . تسا هدش هراشا هاگشناد رد رئاد ياه هتشر
 بذج هب مادقا ریخا ياه لاس یط ،مورحم قطانم ياه هاگشناد زا يرایسب . تسا هدش هجوت وجشناد دادعت هب
 و اه هاگشناد شزومآ دنیارف يور هلئسم نیا هک دنا هدومن يرتکد زا رتمک یهاگشناد كرادم اب یملع تایه
 یم هیلوا ياه تیلباق اب یملع وضع دقاف یهاگشناد هسسوم کی سیسات . تسا هدوب راذگ رثا نآ تیفیک
 مامت یملع تایه بذج هک تسا ملسم  .ددرگ رارق یشزومآ نازیر همانرب و ناراذگتسایس هجوت دروم تسیاب
 نینچ دقاف هک یهاگشناد اب و دراد تبثم ریثات نایوجشناد شزومآ و اه يریگدای يور هتشر اب طبترم و تقو
  . دراد يدایز یفیک هلصاف ،دشاب یم یملع وضع

 اذل .دنتسه یلاع شزومآ هسسومرد ریاد یلیصحت ياه هتشر اب طبترم یملع تایه دقاف اه هاگشناد زا يرایسب
 و زکرم زاین بسح رب دیتاسا نیا هک دننک یم هدافتسا وعدم دیتاسا زا هراومه نایوجشناد  سرود سیردت يارب
 یم دوخ  و دنوش یم یلاع شزومآ ماظن دراو اعیرس اه يدنمناوت و اه تیلباق شجنس و یبایزرا نودب اهاگ
 ظاحل هب قیقد يزیر همانرب دنم زاین هلئسم نیا .دوش ببس ار اه هاگشناد رد شزومآ تیفیک يرباربان  دناوت
 زکرم و هقطنم کی رد اه هتشر یخرب زکرمت . تسا یهاگشناد زکارم رد اه هتشر اب بسانتم یملع تایه بذج
 ياضعا و هتشر شیالاپ هب زاین رما نیا هک دشاب هقطنم نآ یملع تایهوضع روضح اب بسانتم تسیاب یم
 تسین ریذپ ناکما اه هاگشناد یخرب رد قوف لکشم زا تیعبت هب یشزومآ ياههورگ لیکشت  .دراد یملع تایه
 داجیا هب رجنم و دوش یم رازگرب يا هقطنم و یناتسا تروص هب مورحم قطانم یخرب رد اه هورگ نیا لیکشت  .
 هیلوا ياه  تیلباق اب بسانتم یملع وضع مادختسا فرص . تسا هدش اه هاگشناد رد یشزومآ ياه يرباربان
 و يزاسهب ياه تیلاعف و اه همانرب اه هاگشناد یخرب . دوش یمن یهاگشناد ياه تیفیک شیازفا هب رجنم
 یم مهم نیا  . دنتسه  مورحم اه همانرب نیا نتشاد زا رگید يرایسب و دنراد یملع تایه ياضعا يزاسدنمناوت
 هلحرم  ،یملع تایه ياضعا ياه يزاسدنمناوت شیازفا  . دریگ ياج اه هاگشناد یشزومآ همانرب رد تسیاب
 همانرب نتشاد  . دوش یم شزومآ تیفیک حطس شیازفا هب رجنم و دنک یم رت رابرپ ار اه هاگشناد شزومآ دنیارف
 ار نانآ تیفیک حطس  ،یملع تایه ياضعا يزاسدنمناوت روظنم هب اه هاگشناد همه يارب دنم نوناق و ناسکی
 هبحاصم . تس اه اگشناد یشزومآ نازیر همانرب يوس زا تقد و هجوت دنمزاین هلئسم نیا . دزاس یم ناسکی
 هندرک حرطم ار نایوجشناد دادعت هب اهنآ تسرد تبسن ثحب زین اه هاگشناد يرادا نادنمراک دروم رد ناگدنوش
 هنوگ ره اذل . دنراد ار یملع تایه ياضعا ياه تیلاعف هدننک تیامح و نابیتشپ مکح يرادا يورین نوچ . دنا
 تیفیک هلحرم يور ،نایوجشناد هب ییوگخساپ نازیم و نانآ روضح دادعت ظاحل هب صوصخ نیا رد روصق
 ایج کنویک و )2010( ودینیست ، )1984( يروگیرگ جیاتن اب صخاش نیا ياه هتفای . دراد رثا شزومآ
  .دراد تقباطم )2013(

 ندوب اراد و اه هاگشناد زاین دروم هجدوب هنیمز  ود  هب یملع تایه ياضعا هاگدید زا یلام عبانم صخاش
 عفترم تهج یلام عبانم دقاف اه هاگشناد زا يرایسب نونکا مه . دش  میسقت   لقتسم ياهدمآرد و یلام عبانم
 لیسناتپ قیرط زا ییازدمآرد لابند هب اه هاگشناد زا يرایسب اریخا .دنتسه دوخ یلام و يدام ياه زاین ندومن
 هاگشناد رد شزومآ تیفیک شهاک هب رجنم اعطق یلام ياه يرباربان نیا . دنتسه اه هاگشناد رد دوجوم ياه
 دادعت نوچ ( هدش نییعت لبق زا لماوع هب هجوت و اه هاگشناد زاین هب هجوت اب هک تسا مزال نیاربانب .دوش یم اه
  . ددرگ مادقا اه هاگشناد یلام نیمات هب تبسن ) رگید لماوع ریاس و یشزومآ زکرم رد ریاد ياه هتشر ،وجشناد
 . تسا زرحم لقتسم ياهدمآرد بسک ییاناوت و نانآ هب هدش هداد صاصتخا هجدوب نازیم رد اه هاگشناد توافت
 رتشیب ياه هرود يرازگرب ظاحل هب شزومآ تیفیک رد يرتشیب يراذگ هیامرس دشاب رتشیب یلام عبانم ردقچره
 و اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم رد املسم و دریگ یم تروص ... و اه سنارفنک و اهرانیمس ییاپرب و یشزومآ
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 تیفیک شیازفا و يزاس ناسکی روظنم هب . دشاب یم راذگ ریثات یهاگشناد ياه تراهم و شناد بسک نازیم
 زاین یملع هینب ظاحل هب نایوجشناد هک مورحم قطانم رد صوصخب نانآ یلام زاین هب هجوت اه هاگشناد شزومآ
 كروا جیاتن اب اه هتفای نیا  . دریگ رارق یشزومآ نازیر همانرب رظن دم ،دنراد یشزومآ يراذگ هیامرس هب يرتشیب
 تیبرت و میلعت ماظن رد نآ یتیبرت ياه تلالد و یشزومآ تلادع لیلحت و نییبت "يرتکد هلاسر رد )1392(
 عیزوت ینالقع دنیارف : دنک یم نایب روط نیا ار یشزومآ تلادع يارب بسانم درکیور يو . دراد تقباطم "ناریا
 يروگیرگ جیاتن اب نینچمه .لقتسم و دنمشزرا تیبرت و میلعت هب یبایتسد يارب اهرازبا و تاناکما ،عبانم مظنم
   .دراد تقباطم )2018(  ولئاف ،)2013( ایج کنویک و  )1984(

 – یهددای دنیارف  اه هاگشناد رد يربارب داجیا تهج حیحص يزیر همانرب روظنم هب  صخاش نیموس
 توافتم رگید هاگشناد هب یهاگشناد زا اعطق هک تسا یلماوع زا  يریگدای - یهددای دنیارف .تسا يریگدای
 و يداصتقا حطس ،هزیگنا ،دادعتسا لثم  وجشناد يدرف نورد لماوع رطاخ هب رتشیب هچرگا توافت نیا. تسا
 ... و دعب مرت هب اقترا و یبایشزرا هوحن ،سورد ياوتحم ،داتسا نوچ ینوریب لماوع اما دشاب یم ... و  یعامتجا
 همانرب هدنریگرب رد صخاش  نیا. دومن يزیر همانرب نآ ندومن ناسکی تهج ناوت یم هک تسا راذگریثات زین
 لثم یشهوژپ و یشزومآ ياه تیلاعف ییاپرب ،زاینشیپ  سورد هئارا  ،درادناتسا و كرتشم ياوتحم اب یسرد
 ياه سالک رد وجشناد روضح خرن ،هلئسم لح و راک یعقاو ياه تصرف داجیا ،... و اهرانیمس ،اه شیامه
 و یهددای ياه دنیارف دروم رد يزیر همانرب . دشاب یم قیقد یبایشزرا و یتراهم و یلیمکت ياه تیلاعف ،سرد
 یسرد ياهدحاو  . دراد هدش رکذ دراوم هب هجوت دنمزاین شزومآ ياه يرباربان شهاک روظنم هب يریگدای
 نیرخآ هچنانچ . تسا نایوجشناد هب اهتراهم و شناد و ملع لاقتنا لماع نیرت میقتسم اه هاگشناد
 اب یناگتخومآ شناد جورخ هب رجنم دوشن لقتنم وجشناد هب هتشر هب طوبرم تایرورض و یملع ياهدرواتسد
 یخرب رظن دروم درادناتسا و صخشم ياه لصفرس اب یسرد ياهدحاو لاقتنا .ددرگ یم رباربان ياه تراهم
 هک یشهوژپ و یشزومآ ياه تیلاعف ییاپرب زا اه هاگشناد زا يرایسب  .دوب صخاش نیا رد یملع تایه ياضعا
 هب دندوب دقتعم یملع تایه ياضعا یخرب . دنزجاع دوش یم یهاگشناد هتشر ره رد رتشیب يریگدای هب رجنم
 هتفرگ  وجشناد زا يزروراک و هلئسم لح ياه تیلاعف و راک یعقاو تصرف دوجوم طیارش و تاناکما دوبن لیلد
 ياه تصرف ياراد هک دوش یم ییاه هاگشناد ریاس اب وجشناد یتراهم حطس توافت هب رجنم اعطق و دوش یم
 توافت ،اه هاگشناد سرد ياه سالک رد وجشاد روضح خرن دروم رد نینچمه . دنتسه هنیمز نیا رد همزال
 روضح دنمزاین اه هتشر یخرب. دوش یم اه هاگشناد نیب یشزومآ ياه يرباربان هبرجنم هک دراد دوجو ییاه
 هتشر ندومن ریاد ماگنه تسیاب یم هلئسم نیا . دشاب یم یلمع تروص هب يریگدای و سرد سالک رد وجشناد
 و زکارم رد یهاگشناد ياه هتشر یخرب رارقتسا   . دریگ رارق هجوت دروم یشزومآ نازیر همانرب طسوت اه
 تروص هب یسرد ياهدحاو يارجا طیارش رگا اما دوش یم هتشر نآ یمک هعسوت ثعاب هچرگا یملع تاسسوم
 هدومن یط ار سکعرب هار یملع هعسوت ،دشاب همزال تاناکما دقاف یهاگشناد هسسوم ای دشابن نکمم یلمع
 شزومآ تیفیک رب رثوم لماوع نییبت " هلاقم رد )1388( یفورعم جیاتن اب صخاش نیا ياه هتفای  . تسا
 نینچمه .دراد یناوخ مه دوب هدرک هراشا شزومآ طیحم و وجشناد ،سردم لماع هس هب  هک "یهاگشناد
 رظندم یگنهرف ياه تیلاعف و قیقحت ،سیردت هطیح رد ار يربارب زین )2009 (  ایسنلاو هاگشناد تاعلاطم
  . دشاب یم صخاش نیا دیوم زین )2019( ویرازور تاقیقحت جیاتن  .تسا هداد رارق

 هک تسا هدوب اه هاگشناد یملع تایه ياضعا رظن دروم صخاش نیمراهچ ینامزاس و یتیریدم راتخاس
 و یهاگشناد ناسکی تاررقم و نیناوق ، زکرمتم يرادا لاور و بتارم هلسلس ،یتیریدم زکرمتمریغ راتخاس لماش
 نیا هک تسا يا هدیدع تالکشم راچد اهاگ اه هاگشناد یتیریدم راتخاس  . دشاب یم تیفیک لرتنک ياههورگ
 ییاجباج هدیدپ هب رجنم اهاگ و يراک هزیگنا و تیفیک شهاک ،داتسا و وجشناد ینادرگرس هب رجنم دوخ هلئسم
 راتخاس ظاحل هب اه هاگشناد نیب توافت .ددرگ یم وجشناد لیصحت زا ف ارصنا و  كرت یتح و دیتاسا لاقتنا و
 رد تسرد یتیریدم دنور ياراد هک ددرگ یم باختنا یطیحم اعطق هک دوش یم هلئسم نیا هب رجنم یتیریدم
 یتیریدم ياهدرکراک و لماوع ریاس و ینامزاس فادها نتفرگ رظنرد ،يزیر همانرب ،عبانم صیصخت صوصخ
 رسیم وجشناد و یملع تایه ،نادنمراک يارب اه هاگشناد نیب ییاجباج و باختنا قح هک ییاجنآ زا .دشاب
 رد تسرد يزیر همانرب . دنشابن  ییاجباج دنمزاین هک دننک یم باختنا ار ییاه ه اگشناد دارفا  ،تسا هدیدرگ
 هب یملع تایه ياضعا .دوش یم یهاگشناد زکارم رد ورین ظفح و ناسکی طیارش داجیا هب رجنم صوصخ نیا
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 ریغ راتخاس رد  هک دندوب دقتعم و دنا هدرک هراشا اه هاگشناد  رد یتیریدم زکرمت مدع و ییارگ موب هلئسم
 هب دریگ یم ماجنا يرتشیب تیفیک اب اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم تهج يزیر همانرب ،یتیریدم زکرمتم
 ياه هتشر ندومن ریاد هب تبسن یهاگشناد ياه تخاسریز هب هجوت و اه زاین اب بسانتم اه هاگشناد هک يروط
 هراشا نینپمه . دنیامن مادقا دنناوت یم ... و اه هتشر اب بسانتم یملع تایه بذج  ،وجشناد بذج ،یهاگشناد
  تاررقم و نیناوق یتح و دنتسین رادروخرب یتسرد يرادا بتارم هلسلس نتشاد زا اه هاگشناد یخرب هک تسا هدش
 . تسا هدش اه هاگشناد شزومآ تیفیک شهاک هب رجنم و تسا توافتم فلتخم ياه هاگشناد نیب یهاگشناد
 هب دش دهاوخ اه هاگشناد تیفیک يزاس ناسکی هب رجنم یقطنم و تسرد ياه همان نییآ و اه هرصبت نتشاد
 .  دنوش هجاوم نوناق يانبم رب یتوافتم تامیمصت اب ،ناسکی طیارش رد نایوجشناد داد دهاوخن هزاجا هک يروط
 هاگشناد ره رد يوق  لرتنک ياههورگ لیکشت هب هجوت ،صخاش نیا رد  یجارختسا ياهدک هلمج زا نینپمه
 هب زاین یهاگشناد ره ینامزاس راتخاس رد .دوش تراظن و تیاده ،لرتنک شزومآ تیفیک نآ قیرط زا هک تسا
 و دنتسه یلخاد تروص هب ییاه هورگ نینچ دقاف اه هاگشناد تیرثکا . دشاب یم ییاههورگ نینچ لیکشت
 تیفیک شیازفا . دریگ یم تروص  شرازگ هیهت دح رد مه نا ینوریب ياه هورگ طسوت تراظن راک رتشیب
 هاگشناد رد هژیوب اه هورگ نیا لیکشت . تسا رمتسم تراظن و ارجا ،يزیر همانرب دنمزاین اه هاگشناد شزومآ
 تمس هب ار اه هاگشناد يدودحات و دشاب یم نآ تیفیک شیازفا هب رجنم هداتفارود قطانم رد و کچوک ياه
 لاه تاقیقحت اب موس هنیمز ياه هتفای   . درب یم شیپ تیفیک يزاس ناسکی و یشزومآ يرباربان شهاک
 .دراد یناوخ مه ) 2011(  ناراکمه و یلتاپماک و )2008 (  سیوید ، اینیجریو هاگشناد رد)2015(

 یم ناشن ار اه هاگشناد نیب توافت لوا هاگن رد هک تسا یلماوع هلمج زا  یهاگشناد تازیهجت و تاناکما
 نآ عبت هب و دوش یم اه هاگشناد رد شزومآ یفیک دشر هب رجنم یشزومآ تازیهجت و تاناکما دوجو .دهد
 یبوخ یلام عبانم زا اه هاگشناد تسا نکمم  .دنوش یم رادروخرب يرتهب و رثوم ياه شزومآ زا نایوجشناد
 هب رجنم شزومآ رد رتشیب يراذگ هیامرس هک اجنآ زا اما دنشاب هتشاد يا هتسیاش یملع تایه ایو دشاب رادروخرب
 یم  ادیپ دومن تازیهجت و تاناکما دعب رد اه هاگشناد تیفیک  ياه توافت زا یکی اذل دوش یم يرتهب هجیتن
 دشاب توافتم تسا نکمم  تازیهجت و تاناکما عون ،یهاگشناد زکرم ره رد ریاد ياه هتشر هب هجوت اب . دنک
 و شزومآ رما ندش رتهب روظنم هب هاگشناد یلخاد يزیر همانرب صوصخ هب هنیمز نیا رد قیقد يزیر همانرب اذل
 نامتخاس و اضف هب صخاش نیا . تسا لمات لباق و مهم دراوم زا اه هتشر يارب مزال تاناکما صیصخت
 زکرم کی سیسات . دراد هراشا یشزومآ ياه هناسر و داوم و یهافر تاناکما ،اه هاگشیامزآ و هناخباتک ،یشزومآ
 زا يرایسب يایوگ دشاب یم یشزومآ هیلوا ياضف و نامتخاس دقاف هک هداتفا رود هطقن کی رد یهاگشناد
 یشزومآ ياه هناسر و داوم و هاگشیامزآ ،هناخباتک  . تسا روشک رد  شزومآ تیفیک و یشزومآ ياه يرباربان
 دقاف اه هاگشناد یخرب  ،ناگدنوش هبحاصم یخرب رظن قبط . دشاب یم وجشناد شزومآ و يریگدای مهم نکر
 دنمزاین دنتسه ریاد هسسوم کی رد هک ییاه هتشر .دنشاب یم یهاگشیامزآ و يا هناخباتک تاناکما هنوگ ره
 ار شزومآ و يریگدای تیفیک ،یشزومآ ياه توافت نیا .دنشاب یم هناخباتک شخب رد يرظن و یملع هناوتشپ
 ،هاگشناد کی ياه هتشر اب طبترمریغ ییاهباتک اب هناخباتک نتشاد فرص نیاربانب .دهد یم رارق ریثات تحت
 دوبهب هب رجنم نآ هب هجوت زین  یهافر تاناکما هنیمز رد . دهد یم شیازفا شزومآ تیفیک تمس هب ار هلصاف
 ناگرزاب ،)1390( هاگراجاو یحتف تاقیقحت اب  هتفای نیا جیاتن . دش دهاوخ اه هاگشناد یشزومآ تیعضو
  .دراد تقباطم  )2011( ناراکمه و یلتاپماک و)2010( ودینیست ،)1391( ییازریم ،)1386(

 رب تفگ دیاب  اه هاگشناد شزومآ دنیارف تیفیک يربارب یموهفم يوگلا ینعی یشهوژپ مود لاوس دروم رد
 ،يدورو لحارم  ياراد اه هاگشناد . تسا هدش هتخادرپ اه هاگشناد تیفیک ثحب هب  یمتسیس درکیور ساسا
 تروص هب رضاح شهوژپ . دبلط یم ار دوخ صاخ تیفیک ،لحارم نیا زا مادک ره . دنشاب یم یجورخ و دنیارف
 هلحرم نیا دش هراشا مه البق هک روط نامه . تسا هتفرگ رظن رد ار اه هاگشناد شزومآ دنیارف هلحرم زکرمتم
 اج ره  . تشاد لامعا نآ  دروم رد  ار تیفیک لرتنک و يزیر همانرب نیرتشیب ناوت یم هک تسا يا هلحرم اهنت
 . دراد اه يرباربان شهاک رد ار تیلوئسم نیرتشیب نآ دنیارف هلحرم ددرگ یم یشزومآ ياه يرباربان زا تبحص
 يرظن ینابم هعلاطم اب ،شزومآ دنیارف هلحرم رد اه هاگشناد يزاس ناسکی ياه صخاش و داعبا ییاسانش يارب
 ياضعا اب هتفای راتخاس همین هبحاصم هب مادقا ،یفیک ياوتحم لیلحت شور زا هدافتسا اب و  شهوژپ یبرجت و
 یملع ياضعا زا ،اه هاگشناد یملع تایه ياضعا نیب رد . دش یتاقیقحت زکارم نارظن بحاص و یملع تایه
 تارظن هطقن يانبم رب ات دش هدافتسا  مورحم ریغ و مورحم قطانم یمالسا دازآ و رون مایپ ،هنازور ياه هاگشناد
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 دهد یم ناشن کی هرامش لکش هک روط نامه  . دوش صخشم حوضو هب شزومآ تیفیک ياه يرباربان ،اهنآ
 دنترابع هک دش ییاسانش صخاش جنپ شزومآ دنیارف هلحرم رد اه هاگشناد شزومآ تیفیک يزاس ناسکی يارب
 تازیهجت و  تاناکما تیاهن رد و ینامزاس و یتیریدم راتخاس ،يریگدای – یهددای ،یلام عبانم ،یناسنا عبانم زا
 شزومآ ماظن . دوش یم هداد ناشن اه صخاش نیا رد شزومآ دنیارف هلحرم رد اه هاگشناد توافت یترابع هب .
 همانرب نودب شزومآ  . دشاب اه هنیمز نیا رد یشزومآ ياه يرباربان شهاک ددصرد تسیاب یم روشک یلاع
 یم هک تسا يا هیلوا تامازلا و لوصا دنمزاین یشزومآ ره . دشاب یمن راذگ ریثات و دوب دهاوخن قفوم يزیر
 ات دناوت یم  هناگ جنپ ياه صخاش هب هجوت اب اه هاگشناد يزاس ناسکی . ددرگ مهارف اه هاگشناد رد تسیاب
  .دهد شهاک ار اه هاگشناد شزومآ تیفیک ياه يرباربان يدودح

 روظنم هب هناگ جنپ لماوع و اه هنیمز رد یشزومآ قیقد يزیر همانرب موزل دش حیرشت راتشون نیا رد هچنآ
 هچ نازیر همانرب .دشاب یم نآ ياه يرباربان شهاک و شزومآ دنیارف هلحرم رد اه هاگشناد تیفیک حطس ياقترا
 طیارش ،صخاش  جنپ  نیا  رد رتشیب زکرمت و هجوت هب تبسن دنناوت یم درخ حطسرد هچ و نالک حطسرد
 ،اه هاگشناد توافت نونکا مه .دننک مهارف ار ناسکی و حطس مه تراهم و شناد ياراد نالیصحتلا غراف جورخ
 تباقر و راک رازاب رد يرباربان هب رجنم هک تسا نانآ نالیصحتلا غراف ياه تراهم و  شناد نازیم رد توافت
 دنیارف هناگ جنپ لماوع هب هجوت هک يروط هب دراد شزومآ دنیارف هلحرم رد هشیر اعطق اه توافت نیا .دوش یم
 نیب توافت شهاک هب رجنم تازیهجت و تاناکما و یتیریدم راتخاس ،یلام و یناسنا عبانم ،يریگدای _ یهددای
 هدرک ادیپ دومن یفیک دعب رد رتشیب ،اه هاگشناد  یشزومآ ياه يرباربان  نونکا مه .ددرگ یم یهاگشناد زکارم
 يارب  ربارب یشزومآ ياه تصرف زا هدافتسا و اه هاگشناد هب نتفر تهج نابلطواد یسرتسد ناکما هچرگا .تسا
 رادروخرب نآ زا وجشناد تسا رارق هک یشزومآ عون و اه هاگشناد نیب یفیک دعب رد اما تسا هدش مهارف همه
 ،اه هتشر هب طوبرم یملع تایه دقاف هدش سیسات  یهاگشناد زکارم زا يرایسب . دراد دوجو يدایز فاکش دشاب
 مجح هزورما  .دنتسه لاعف وجشناد بذج هنیمز رد نانچمه و دنتسه هیلوا یشزومآ ياضف یتح و تاناکما
 و هعسوت هب رجنم اهنت هن هک دنشاب یم مزال تراهم و شناد دقاف هک یهاگشناد ناگتخومآ شناد میظع
  .ددرگ یم یعامتجا و يداصتقا ،یگنهرف فلتخم ياه هصرع رد نآ دشر عنام هکلب دوش یمن روشک تفرشیپ
 همه يارب ربارب ياه تصرف داجیا و یهاگشناد زکارم رد نآ دنیارف هلحرم و شزومآ هبنج هب تسا زاین نیاربانب
  .دوش هجوت تیفیک اب ياه تراهم و اه شناد بسک روظنم هب نایوجشناد

 رباربان شزومآ دنیارف هلحرم تیفیک  ظاحل هب اه هاگشناد تیعضو یملع تایه ياضعا رظن زا هکنیا هب هجوت اب
 : ددرگ یم داهنشیپ دشاب یم بولطمان و

 و ینامزاس راتخاس ،يریگدای – یهددای دنیارف ،تازیهجت و تاناکما ياه صخاش ظاحل هب اه هاگشناد -
 ياه يزیر همانرب مهم نیا رد و دنورب شیپ يدرادناتسا و ینیعم حطس اب یلام و یناسنا عبانم ،تیریدم
 .دنشاب هتشاد قیقد

 لماوع دوجو نودب ناریا طاقن یصقا رد نانآ یمک هعسوت و یلاع شزومآ هسسوم سیسات فرص -
 _ یهددای دنیارف ،تازیهجت و تاناکما ،هتشر اب بسانتم یملع تایه وضع نتشاد لثم یهاگشناد
 اگشناد یمک هعسوت زا لبق ددرگ یم داهنشیپ اذل .دش دهاوخن روشک هعسوت هب رجنم ...و تسرد يریگدای
 .تسا هتفرگ رظن رد یهاگشناد هیلوا طیارش و لوصا ،اه ه

 یم توافتم ياه تیفیک اب یهاگشناد  نالیصحتلا غراف داجیا هب رجنم یشزومآ ياه يرباربان هک اجنآ زا -
  یناسنا يورین نیمات تهج ددرگ یم داهنشیپ . دهد یم جاور روشک رد ار فرص ییارگ كردم و دوش
  .دنرادرب ماگ یشزومآ ياه يرباربان شهاک تهج رد اه هاگشناد ،روشک زاین دروم و رهام

 هب نابلطواد دورو ياه رایعم هب تبسن ، وجشناد بذج توافتم راتخاس هب هجوت اب اه هاگشناد هچ رگا -
 وجشناد جورخ و دنیارف هلحرم رد ددرگ یم داهنشیپ ،دنتسه مزال تارایتخا هنوگ ره دقاف اه هاگشناد
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 زاین اب بساتنم یملع تایه بذج لثم ( وجشناد شزومآ تیفیک ندناسر رثکادح  هب تهج ییاه شالت
  .دریگ تروص ) ... و تسرد  يریگدای _ یهددای دنیارف ،تازیهجت و تاناکما شیازفا ،هاگشناد

 ياه دحاو و زکارم سیسات زا لبق یهاگشناد ياه لقادح ندناسر رثکادح هب تهج يزیر همانرب -
 ،یتیریدم و ینامزاس راتخاس ،يریگدای _ یهددای دنیارف ( هناگ جنپ ياه هنیمز صوصخ رد یهاگشناد
 داجیا صوصخ رد میمصت و داجیا هچرگا هک ینعم نیدب . )تازیهجت و تاناکما و یناسنا و یلام عبانم
 رد ار هعماج ،نآ تیفیک حطس هب هجوت اما دوش یم هعسوت و دشر هب رجنم تدم زارد رد  یهاگشناد زکارم
  . دناسر دهاوخ هعسوت رظندم فادها هب يرت هاتوک نامز

 جنپ دراوم هب هجوت اذل دزاس یم رت مظنم ار يریگدای هک تسا يدنیارف یشزومآ يزیر همانرب هک اجنآ زا  -
 ینعی نیا و تشاد دهاوخ شزوما تیفیک اب یهد مظن تهج ینایاش کمک اتسار نیا رد قوف هناگ
  .یشزومآ لئاسم لح يارب یملع یتشادرب
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 عبانم

 يریگدای زکارم  هسیاقم« )1395( .اضردمحم ،هدازدباع ؛لیعامسا ،یکراوز یعراز ؛میهاربا ،یمساقلاوبا -
 .40 هرامش ،مهدزاود لاس ،یتیبرت یسانش ناور هلجم »ناریا رد يریگدای زکارم اب یناهج حطس رد یهاگشناد
 و میلعت ماظن رد نآ ياه تلالد و یشزومآ تلادع موهفم لیلحت و نییبت« :)1394( شخبناهج ،كروا -
 .زاوها نارمچ دیهش هاگشناد یتیبرت مولع هتشر يرتکد هلاسر »ناریا تیبرت
 .تمس تاراشتنا :نارهت ،یشزومآ یبایشزرا :)1391( سابع ،ناگرزاب -
 :یکشزپ مولع نایوجشناد رد یشزومآ تلادع نییبت :)1390( الیل ،يرابیوج ،نیهم ،یلمون ،مرکا ،وگانث-
 .39-44 ،4 هرامش ،کشزپ شزومآ هعسوت قفا هلجم ،یکشزپ مولع نایوجشناد تایبرجت و هاگدید یسررب
 اب :یشزومآ ياه تصرف هب یبایتسد رد اه يرباربان یبایزرا :)1393( دیعس ،روپ رایتخب ؛داوج ،یمرکریش -
 7 ،یبایشزرا و شزومآ همانلصف ،90-91 یلیصحت لاس رد نارلهد ناتسرهش ییادتبا عطقم يدروم هعلاطم
)26( 41-58. 
 /تیمها لیلحت لدم يانبم رب شزومآ رد تیفیک نیمضت :)1380( ناراکمه و شوروک ،هاگراجا و یحتف -
 .57ص ،12هرامش ،شزومآ ياهدربهار همانلصف ،درکلمع
 هدکشهوژپ نارهت ،ناریا رد نآ تیعضو و یعامتجا هیامرس :)1390( رغصا ،ناریج يدزیا ،داوجدمحم ،دیواج -
 .یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم
 ماظن رد تیفیک  یبایزرا شیامه تالاقم  هعومجم نیموس :)1386( نارهت هاگشناد  تیفیک یبایزرا زکرم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا نارهت یهاگشناد
 رد تیفیک یبایشزرا :)1386( نسحدمحم ،يدمحم ازریم ؛اضرمالغ ،هدازراگدای ؛لیلج ،يدابآ حتف ؛اضر ،يدمحم-
 .روشک شزومآ شجنس نامزاس تاراشتنا زکرم :نارهت ،یلاع شزومآ
 شزومآ همان ،یهاگشناد شزومآ تیفیکرب رثؤم لماوع نییبت )1388( اضریلع ،شنمایک ،ییحی ،یفورعم -
 .9-37 ص ،6هرامش ،مود لاس ،یلاع
 هلاسر ،ناریا رود زا هاگشناد شزومآ ماظن تیفیک شجنس لدم یحارط .)1391(. ناودرا ،ییازریم -
 .رون مایپ هاگشناد یتیبرت مولع هتشر يرتکد
 شرازگ ،اه لمعلارتسد و اههاگدید – هدنیآ نرق يارب یلاع شزومآ یناهج هینایب :)2000( وکسنوی -
 و شهوژپ هسسوم : نارهت ،ینادواج دیمح همجرت .سیراپ 1998 ربتکا 9 و 8 ،یلاع شزومآ یناهج سنارفنک ییاهن
 .یلاع شزومآ و گنهرف ترازو ،یلاع شزومآ يزیر همانرب
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Abstract 

The Purpose of the study is to determine the indicators related to the stage of the 
university education process and plan for it in order to reduce their qualitative 
inequalities and provide a comprehensive conceptual model using a qualitative 
approach .  in this study , universities were examined whit a systemic view , 
input , process and output , the process stage of which was used as the main 
subject of university quality assimilation.  The statistical population was 
university faculty members and experts from higher education research centers  , 
in connection with the  quality of universities and its inequalities , they have had 
executive and scientific records. The number of samples reached 21 through 
targeted sampling and theoretical saturation.  A semi – structured interview was 
used to gather information. Data analysis method was inductive content method 
which used three coding steps to analyze it . the results of data analysis in the 
coding process led to the indentification  of 26 open codes , which were finally 
categorized into 22 pivotal categories and 5 selected codes. The research 
findings showed that in the process 5 factors of  human resources , financial 
resources, teaching – learning process , administrative structure and facilities 
and equipment whit 22  minor  components need planning and attention in on 
order to equalize the university .          

    Keywords: Educational process , planning , quality, equalization, equality, 
university 
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