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 :هدیکچ      

 داهن ود نیا نیب طابترا نیاربانب .دنوریم رامش هب يا هعماج ره هعسوت رد مهم لماوع زا زورما ناهج رد تعنص و هاگشناد
 رضاح شهوژپ زا فده .تسا هتفرگ رارق اهروشک نازیر همانرب و ناراذگتسایس هجوت دروم شیپ زا شیب هک تسا يرما
 نیا یسررب هب يا هنیمز هیرظن شور تسبراک اب روظنم نیدب .دشاب یم تعنص و هاگشناد طابترا ياهتسایس يواکاو
 رد ناگدننک تکراشم .تسا هدوب هتفایراتخاس همین هبحاصم لکتورپ شهوژپ رد هدافتسا دروم رازبا .دش هتخادرپ هلاسم
 و تعنص رد شزومآ و هعسوت و قیقحت ،هاگشناد  اب طابترا ياهشخب ناصصختم و ناریدم زا رفن 14 لماش شهوژپ
 رد هک دندوب دنا هتشاد کیدزن  يراکمه تعنص اب هاگشناد رد هک نایوجشناد ،دیتاسا و تعنص اب طابترا شخب ناریدم
 يرظن عابشا هب ندیسر ات  اههبحاصم .دنتفرگ رارق هبحاصم دروم و دندش باختنا دنمفده روط هب ،يرظن ياههنومن بلاق
 يراذگدک ،زاب يراذگدک هلحرم هس لماش يدنب هلوقم ای يراذگدک شور زا اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب .تفای همادا
 يراذگ هیامرس دوبمک ،یتسایس و یتخاسریز ياهتوافت هک داد ناشن جباتن .دیدرگ هدافتسا یباختنا يراذگدک و يروحم
 یعالطا یب و يزاین یب ،یتایلمع ناریدم يریذپان کسیر ،تیفافش مدع و يدامتعا یب ،تعنص رد هناروآون و یشهوژپ
 هدنیآ و يزیر همانرب ،يرگن هدنیآ نادقف و تعنص و هاگشناد طباور رد تلادع دوبمک ،مه زا تعنص و هاگشناد یطارفا
 يدایز ياهشالت مغریلع  داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن نینچمه .دنا هدوب روشک رد تعنص و هاگشناد طابترا عناوم یهوژپ
 و مزال ییاراک و یشخبرثا روشک رد داهن ود نیا نیب طابترا ،تسا هتفرگ تروص تعنص و هاگشناد طباور دوبهب يارب هک
  .تسا هدیدرگ هئارا ناریا رد تعنص و هاگشناد نیب طابترا دوبهب يارب یلدم زین اهتنا رد .درادن ار یفاک
 وگلا ،تالماعت ،يواکاو ،تعنص ،هاگشناد :يدیلک ياههژاو
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،ناتـسدرک هاگشناد ،یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد ،یتیبرت مولع هورگ ،یلاع شزومآ هعسوت يزیر¬همانرب يرتکد يوجشناد    .1
 هـلاقم ،s.nikoonezhad@yahoo.com ،دئوـس گربنتوـگ هاگـشناد ،صاـخ شزومآ و شزومآ هدکشناد ، نامهم يوجشناد
 .دشابیم بناجنیا يرتکد هرود زت زا جرختسم
 .ناریا ،ییابطابط همالع هاگشناد یتیبرت مولع و یسانشناور هدکشناد ،یسرد يزیر همانرب هورگ ،یسرد يزیر همانرب رایشناد .2
 .ناریا ،ناتسدرک هاگشناد ،یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد ،یتیبرت مولع هورگ ،یشزومآ يزیر همانرب داتسا .3
 .دئوس ،گربنتوگ هاگشناد ،صاخ ياهشزومآ و شزومآ هدکشناد ،شزومآ هورگ ،شزومآ هتشر داتسا.4
 .ناریا ،ناهفصا هاگشناد ،یسانشناور و یتیبرت مولع هدکشناد ،یتیبرت مولع هورگ ،یشزومآ يزیر همانرب رایداتسا .5
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 همدقم
 يرـگید فیاـظو اـهنآ هـکلب تسین قیقحت و شزومآ رب زکرمتم اهنت لبق دننامه رگید اههاگشناد شقن

 .)2005 ،2یکـسنیل ؛2016 1،وـنیجوف و یـسایردنا ،لاتـسا(دنراد هدـهعرب زـین ار ینیرفآراـک و يروآون  ریظن
 و وـلید ،زپول زلازنگ ( دنوش یم بوسحم ياهقطنم و يروآون ياهمتسیس رد یلصا نارگیزاب زا یکی اههاگشناد
 ياـههـمانرب دربـشیپ رد یلاـع شزوـمآ و شرورـپ و شزوـمآ شـقن هـب هجوت لاحره هب .)2015 ،3ودروسول
 رد ددـعتم تارییغت داجیا لیالد هلمج زا ،نآ زاین دروم و بسانم یناسنا يورین نیمات ثیح زا هژیو هب ،يداصتقا
 ياهروـشک رد یـشزومآ تاحالـصا هـب هاتوک یهاگن اب .تسا ناهج ياهروشک رثکا یشزومآ ياهماظن راتخاس
 نایم فاکش شهاک ،تاحالصا نیا ماجنا يارب يوق لیالد و اهفده زا یکی هک دوشیم نشور هتکن نیا ناهج
 يداـصتقا ماـظن و یـشزومآ ماظن نیب يدنویپ يرارقرب يارب شالت نیاربانب .تسا يداصتقا و یشزومآ داهن ود
 و نالوئـسم يور شیـپ هـک تـسا یـمهم تاعوـضوم رامش رد راک يایند هب شزومآ نتخاس طبترم و هعماج
 .)1382 ،يزیزع(دراد رارق هعماج ره ناریگ میمصت

 و یتراـبارکاچ ؛2013 ،4نمویگ(تـسا هدـش مـهم هدـیدپ کی تعنص و هاگشناد طابترا ریخا ياهلاس رد
 هعسوت ياهروشک ءزج هک اکیرمآ ،کیژلب ،هسنارف ،ناملآ،ناتسلگنا لیبق زا اهروشک يرایسب .)2004 ،5وروتناس
 ،يوضترم( دناهدومن نیودت یبسانم ياههمانرب اهنآ اب طبترم عیانص زین و دوخ یلاع شزومآ يارب ،دنتسه هتفای

 گرزـب تـیقفوم ياراد و هتفرـشیپ ياهروـشک رد .دـننک رارـقرب ار بسانم نزاوت دناهتسناوت نیاربانب ،)1383
 و دـنمنوناق ماـظن و راتخاـس ياراد تعنـص و هاگـشناد نیـب یشهوژپ و یملع ياهيراکمه ،ناهج رد یتعنص
 کـی و نزاوـت يرارـقرب و يزاسگنهامه اب هک)1388 ،رگتعاطا و یبیطخ ،يدنرم ،یشیورد(دنشابیم یمسر
 کـی دـناهتـسناوت اـهنآ اـب طبترم فرح و عیانص ،لغاشم زین و اهنآ تاقلعتم و مولع هعسوت نیب  دمآراک ۀخرچ
 دوجو نیا اب .)1383 ،يوضترم ؛1387 ،داژنيرقاب(دنبایب تعنص و ملع ياتسارمه ۀعسوت يارب بسانم يوگلا
 و يداـصتقا زـکارم اب یلاع شزومآ زکارم نیب هعسوت لاح رد ياهروشک رد ،هتفایهعسوت ياهروشک فالخ رب و
 .)1388 ،يزورهب ؛2012 ،6كوم(درادن دوجو یگنتاگنت ۀطبار یتعنص

 زا .دراد یـمهم رایـسب شـقن ،يدربراک و یملع تاقیقحت ماجنا نوناک و شناد دلوم ناونع هب هاگشناد
 ،یهاگشناد ياهشهوژپ .دراد روشک کی رد هدوزفا شزرا و يداصتقا ۀعسوت رد يدیلک شقنزین تعنص یفرط
 و تعنـص طاـبترا اـهشهوژپ ساسا رب و دنراد یتعنص تاعارتخا و تاعادبا ،لوصحم ۀعسوت رد یمهم شقن
 شیازـفا اب ،شخب ود نیا نیب هطبار دوجو تروص رد .دهدیم شیازفا ار یهاگشناد تاقیقحت ییاراک ،هاگشناد
 ،يرهاـط و هدازیـضاق ،يرفـص(دوشیم رتلاـعف زـین تعنـص ۀعـسوت و قـیقحت شخب ،یهاگشناد تاقیقحت

 یتاـیح يرواـنف و مـلع ياتـسارمه تفرـشیپ يارـب هاگـشناد و تعنـص رثوـم تکراشم تهج نیدب .)1392
 .)2013 ،7زملک(تسا

 یـط ار یناـمز هرود 4 طاـبترا نـیا هـک دهد یم ناشن ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا هچخیرات رورم
 و هاگـشناد لـماعت هرود نـیا رد ،1340 لاـس ات 1313نارهت هاگشناد سیسات نامز زا لوا هرود .تسا هدرک
 و دـیدج یـتادراو عیانـص اب اههاگشناد يزاسگنهامه يارب تلود هرود نیا رد .دوب شزومآ روحم لوح تعنص
 .)1396 ،یمـشاهدمحم( درـکیـم شالـت ،دندوب سیسات هزات عیانص زاین دروم هک یهاگشناد ياههتشر داجیا
 و دوب راوتسا شزومآ رب داهن ود لماعت یلبق هرود دننام زین هرود نیا رد هک ،1360 ات 1340 لاس زا مود هرود
 هرود نـیا رد هـک تواـفت نـیا اـب .دوـب شالـت رد عیانـص اـب اههاگشناد يزاس گنهامه يارب ناکامک تلود
 یـتلود یتعنـص ياهتکرـش هـب ،وـن لئاسم اب ییانشآ و دیدج ياهیروانف اب ییانشآ يارب هاگشناد زا ینازومآراک
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 لـماعت ياـنبم درـک شالـت تـلود هرود نـیا رد هـک ،1374 ات 1360 لاس زا موس هرود .دندشیم هداتسرف
 اـب هاگـشناد طاـبترا رتفد ناونع اب يرتافد روظنم نیدب و دهد هعاشا شهوژپ هب شزومآ زا ار تعنص و هاگشناد
 مراـهچ هرود رد .دـش داـجیا تعنـص و هاگـشناد لماعت دوبهب يارب يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو رد تعنص
 .درـک هـئارا تعنـص و هاگشناد لماعت يارب يروانف هعسوت ناونع اب يدیدج يانبم دعب هب 1374 لاس زا تلود
 دـشر زـکارم و يرواـنف و مـلع ياهکراپ ،یتاقیقحت و یملع ياهکرهش سیسات هب 1379 لاس زا روظنم نیدب
 .)1391 ،نایفیرش و يزیربت نامرهق ،يدایص( تسا هدرک مادقا

 كرد اـب طبريذ نالوئسم هچرگ ؛تسادیپ روشک رد تعنص و هاگشناد طابترا هعسوت دنور زا هک روطنامه
 ياهـسنارفنک يرازـگرب لـیبق زا تعنص و شزومآ نیب طابترا داجیا تهج یفعاضم شالت ،طابترا نیا تیمها
 هدوـمن اههاگـشناد رد تعنـص اـب طاـبترا رتاـفد لیکـشت و یـصصخت و یملع عماجم لیکشت ،هنالاس ددعتم
 رادروـخرب مزال يدـمآراک زا داـهن ود نـیا ناـیم طاـبترا زوـنه دوـجو نـیا اـب ؛)1393 ،یعیفش و یمالس(دنا
 غراـف ؛نآ یـعقاو ياـنعم هـب ینیرفآراـک و تعنـص اـب طابترا رتافد يدمآراکان اههاگشناد رد هک نیاامک.تسین
 رازاـب هـب دورو يارـب دوـخ یلیصحت ۀتشر اب بسانتم يدربراک و یلمع ،یبرجت ياهيدنمناوت دقاف نالیصحتلا
 و داـشارخیمیلـس ؛58 :1392 ،ینیـسح و وـلفلخ روـپیقت(هدرکلیصحت ناراکیب هدیدپ نوزفا زور شیازفا ،راک
 و اراـک و شخبرـثا بـسانم هعـسوت رد عیانص یناوتان ،)213 :1392 ،ینیسح ؛135 :1392 ،داشارخیمیلس
 طاـبترا زا یکاـح ییاـههدـیدپ نیـنچ دوـجو .دروـخیم مشچ هب روشک یتعنص ياهشخب رد تیقالخ زورب مدع
  .دشابیم روشک رد تعنص و هاگشناد نیب فیعض و بسانمان

 اهروـشک یگتفاـی هعـسوت یلـصا ياـه صخاـش زا یـکی نآ هعـسوت و یناـسنا عباـنم رـگید يوس زا
 و يدابآنیز ؛119 :1392 ،یملع الیم و یناملش یئاتسور ؛9 :1392 ،هدازنسح ،يدماح ،داژنیمیهاربا(تسا
 :1392 ،عراز و يزـیزع ،یهوکـش ؛135 :1392 ،داشارخیمیلس و داشارخیمیلس ؛127 :1392 ،يدازریش

 داژـنناـبرق ؛159 :1392 ،زاـتمم و نارـمعیحلاص ؛155 :1392 ،روپبیبح و داژنیمیهاربا ،یقداص ؛149
 دروـم لغـش هـب دارـفا یبایتـسد و لاغتشا عوضوم نینچمه .)214 :1392 ،یکباب رهش هدازیبن و یکلطسا
 روشک طیارش نیا همادا اب .دوشیم بوسحم هعماج کی ياهزاین نیرت یساسا زا ازدمآرد لاح نیع رد و هقالع
 و میـلعت تـهج هدش هدافتسا ياههیامرس و داد دهاوخ تسد زا ار یناسنا عبانم ینعی دوخ عبانم نیرتمهم ناریا
  .دنوشیم بوسحم هتفر رده زین اهورین نیا تیبرت

 نیـب رد لوا روشک جنپ هرمز رد ار روشک نیا ،یناریا هدرک لیصحت دارفا ترجاهم يالاب نازیم رامآ قبط
 ناـفرع و لکوت ؛ 1394 ،داژنهزمه و ییالج ، يرح( تسا هداد رارق ناهج لک رد  ،هعسوت لاح رد ياهروشک
 هدرـک لیصحت یناریا 150،000 دودح هنالاس هک دهد یم شرازگ لوپ یللملا نیب قودنص .)1393 ، شنم
 و يرـیما ،رهم يوضر ،نایراونوم( دننک یم كرت ار روشک رتهب یلغش ياه تصرف نتفای و رتهب یگدنز دیما هب
 یـفنم ریثأـت نارـیا يداـصتقا دـشر رـب اهزغم رارف نیا .)1394 ،داژنزمه و ییالج ، يرح ؛1398 ،يرکسع
 اـهنآ شزوـمآ يارـب هک تسا هدش یناصصختم نداد تسد زا ثعاب و )1396 ،اپداب و يرگسع( تسا هتشاذگ
 .)1398 ،ینایچوخ و یمدان ، يدحا( دوب هدش فرص يدایز ياه هنیزه

 رد دـصرد 21.5 هب 79 لاس رد دصرد 10.3 زا ناریا رد نالیصحتلا غراف يراکیب خرن ، نیا رب هوالع 
 ، روـشک هـجدوب و هـمانرب نامزاـس ؛17 :1399 ،يروانف و تاقیقحت ، مولع ترازو( تسا هدیسر 1396 لاس

 ،تـشدهرـه یـئاورپ ،ییالوـم ؛1396 ،یهاگـشناد نالیـصحتلا غراف راک رازاب زا یشرازگ ؛11-17 :1396
 1200000 دودـح رد یـتیعمج دهاـش روـشک ، نیارباـنب .)1393 ،ینیـسح و هدازیسیع  ؛1396 ،یمیحر
 یمیرک و نیورآ ، يرفص( تسا هدوب 1395 لاس رد یهاگشناد لاغتشا 5300000 دودح و راکیب یهاگشناد
 مزال ياهییاناوت اهنآ ، يرتکد و دشرا یسانشراک ،یسانشراک عطاقم رد لیصحت مغریلع ، هوالعب .)1398 ، روپ
 رد نـیا .دوریـم ردـه روشک تیفرظ و يژرنا ، تقو طقف و دننک یمن بسک یشیامزآ ياهراک يارب ار یفاک و
 زاـین دروـم ياـه تراـهم شزوـمآ و ياهـفرح شزوـمآ هاگـشناد رـه رد یلصا فیاظو زا یکی هک تسا یلاح
 ار مزال ياـهتراهم نایوجـشناد هچرگا .)82 :2008 ، كاتلاب( تسا راک رازاب و تعنص رد راک يارب نایوجشناد
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 نایوجـشناد ياهتراهم دوبهب تهج يدیفم يراکمه مه عیانص هک دنامن هتفگان اما دننکیمن بسک هاگشناد رد
 ياـهطیحم رد راـک هبرجت لبق زا هک دنتسه يدارفا لابند هب عیانص رتشیب .دنهدیمن ماجنا نالیصحتلا غراف و
 اهرود نیا و هدوب مک رایسب مه يزومآراک ياههرود رد هبرجت بسک ناکما بیترت نیا هب .دنشاب هتشاد ار یعقاو
  .تشاد دنهاوخن هارمه هب نالیصحتلا غراف و نایوجشناد يارب ار مزال یشخبرثا

 ات دوشیم ببس هک تسا تعنص یعقاو ياهزاین اب یهاگشناد سورد نیوانع قیبطت مدع ،لئاسم رگید زا
 هـب یبایتـسد هب کمک رد يریثات چیه دوشیم سیردت روشک ياههاگشناد رد هک یشناد زا يدایز شخب ًالمع
 دـیاب نیارباـنب .)1388 ،ولیدرویلع و یناهفصايریبک ،یناخیلعریم(دشاب هتشادن تعنص يراج لئاسم و اهنامرآ
 حطـس ندوـب نیئاـپ و يرظن ماظن هب ضحم هجوت ناریا یشزومآ متسیس فعض طاقن زا یکی هک تشاد تقد
 ،رطاـخ نیدـب .)265 :1392 ،روبـص داـبآ يروح و يدمحم ازریم (تساههاگشناد نالیصحتلا غراف یتراهم
 دادـملق دوـخ ةدـمع ياه تلاسر و فادها زا ار يزومآ تراهم هب هجوت ترورض یتسیاب روشک ياه هاگشناد
 ةدـع ؛دننک ادیپ بسانم لغش روشک رد دنناوتن ناگدرک لیصحت هک یتروص رد دش هتفگ هک روطنامه اریز ؛دننک
 يدـنور نیـنچ ،هدـش رـکذ یـلبق رامآ قبط هک درک دنهاوخ ترجاهم هتفایهعسوت ياهروشک هب  نانآ زا يریثک
  .دوشیم هدوزفا نانآ دادعت هب زور هب زور و هدش عورش تساهلاس

 یتعنص و یهاگشناد شناد يارب يراکمه طباور تیمها رب تاعلاطم و اهشهوژپ زا يرایسب هک ییاجنآ زا
 نآ زا یکاـح یـبرجت تاعلاطم زا يرایسب و )2015 ،1سیدیاگ لد و ونآلد(دناهتشاد دیکات يژولونکت لاقتنا و
 یـتبثم بیارـض ياراد ،تعنص اب هاگشناد طابترا روظنم تعنص و هاگشناد نیب شناد لاقتنا ياهتیلاعف هک تسا
 ،يرهاط و هدازیضاق ،يرفص ؛2010 ،3دامح و هلباناش ،رمع ؛2015 ،2ناتانآ(دشابیم اهشخب نیا ود ره يارب

 قـیقحت طـسوت کیژتارتـسا ةدـش اـفیا شـقن  تـیمها رب دیکات رد زین یهاگشناد تایبدا نینچمه و )1392
 اـهتلم يداصتقا و یعامتجا هعسوت يزاس لیهست رد تعنص و هاگشناد نیب لماعت طسوت هوالع هب و یهاگشناد
 هـک رطاـخ نیا هب زین و ) 1386،ینارهت یمیلست و تاضویف ؛2015 ،سیدیاگلد و ونآلد(دناهتشاد رظن قافتا
 رد یلـصا دـیلک ار تعنص اب هاگشناد رتشیب طابترا يرارقرب و اههاگشناد رد هعماج و تعنص اب طابترا يژتارتسا
 هـب نتخادرپ تیمها و  ترورض نیاربانب ؛)1394 ،یفقث و یمشاه ینب( دناهدروآ باسح هب اههاگشناد تیقفوم
 تروـص رد ارـیز .تـسا ریذـپانراکنا هنیمز نیا رد طبترم ياهشهوژپ و ناریا روشک رد تعنص و هاگشناد طابترا
 .دش دهاوخ يداصتقا دوکر راچد شیپ زا شیب روشک یطیارش نینچ ندنام اجرباپ

 ،نآ دوـبهب تـهج بسانم یلدم هئارا و تعنص و هاگشناد طابترا يواکاو موزل هدش رکذ دراوم هب هجوت اب 
-یـم ون یلدم هئارا و تعنص و هاگشناد طابترا ياهتسایس يواکاو شهوژپ نیا فده .دروخیم مشچ هب دج هب
 عیانـص طابترا هوحن ،تعنص و هاگشناد طابترا رد هدافتسا دروم یلعف يوگلا یسررب هب روظنم نیا يارب هک دشاب
 هدافتسا اب روظنم نیدب .تسا هدش هتخادرپ اهشخب نیا ياهبیسآ و تالکشم ییاسانش و ناریا رد اههاگشناد و
 رد هاگشناد و تعنص طابترا هعلاطم هب قیمع هبحاصم رازبا تسبراک و داینب هداد هیرظن شور و یفیک درکیور زا
 يرارـقرب يارـب دـیدج لدـم کی اهتنا رد .تسا هدش هتخادرپ ناریا زکرم رد یتلود هاگشناد ود و هناخراک کی
 .تسا هدش هئارا تعنص و هاگشناد طابترا
  
 شهوژپ هنیشیپ و يرظن ینابم

 .دـشابیـم تعنـص و هاگشناد طابترا هنیمز رد هدش هئارا لدم 5 رب ینتبم رضاح شهوژپ يرظن بوچراچ
 ياـهشچیپ )2018 ،6رلکوف و 5تیاسیال( 4فرودسدیل و زتیووکزتا ۀبناج هس شچیپ لدم بیترت هب اهلدم نیا
 ییاـت N شچیـپ و ،یئالکراـیم يدمـص یموب هبناج جنپ شچیپ ،7لبپمک و سینایاراک هبناج جنپ و هبناجراهچ

 
1 . DellÁnno and Del Giudice 
2 . Anatan 
3 . Omar, Shanableh, and Hamad 
4 . Otzkowitz and Lydsdorff 
5 . Leišytė 
6 . Fochler 
7 . Carianians and Campbell 
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 لالخ رد ات دوشیم شالت رضاح شهوژپ رد هک تروص نیدب .دنشابیم فرودسدیل تعنص -هاگشناد تاطابترا
 يورـیپ اهلدم نیا زا کی مادک زا ناریا روشک رد تعنص و هاگشناد طابترا ینونک لدم دوش صخشم اههبحاصم
   .تسا هدش هداد ناشن 1 هرامش لودج رد اهلدم نیا زا مادک ره تایئزج .دنکیم

 )1392،یئالکرایم يدمص و یئالک رایم يدمص :عبنم( تعنص اب هاگشناد  طابترا ياهلدم :1 هرامش لودج
 ریگرد ياهداهن هئارا لاس و ناگدنهد داهنشیپ لدم مان فیدر
 فرودسدیل و زنیووکزتا هبناج هس شچیپ لدم 1

)1995( 
 تلود -تعنص-هاگشناد

  هعماج-تلود-تعنص-هاگشناد )2009( لبپمک و سینایاراک هبناج راهچ شچیپ لدم 2

 طیحم- هعماج-تلود-تنص-هاگشناد )2010( لبپمک و سینایاراک هبناج جنپ شچیپ لدم 3

 هبناج جنپ شچیپ لدم 4
 یموب

 ياروش سلجم-تلود-تعنص-هاگشناد )1390( یئالکرایم يدمص
 هعماج-یمالسا

 رگید رثوم داهن N و ... ،تلود-تعنص-هاگشناد )2012( فرودسدیل ییات N شچیپ لدم 5

 نـیا زا یـخرب یـسررب هـب هـک تـساهدـش ماـجنا يدایز ياهشهوژپ هاگشناد و تعنص طابترا هنیمز رد
 .دوشیم هتخادرپ روشک جراخ و لخاد رد هدش ماجنا ياهشهوژپ

 اـب  هاگـشناد فیعض طابترا للع ییاسانش هب دوخ شهوژپ رد )1398( یجارس و نازورهبروپ ،يوقندیس
 یلـصا تـلع هس هک داد ناشن نانآ شهوژپ زا لصاح جیاتن .تسا هتخادرپ نآ دوبهب ياهراکهار هئارا و تعنص
 زا تـلود ندوـب لـفاغ و رـگنیحطـس تعنـص ،يدـعب کـت ياـه هدکشناد تعنص اب  هاگشناد فیعض طابترا
 طاـبترا يارـب بـسانم يزاسرتسب دروم رد )1398(نایمظان طسوت هک یشهوژپ رد نینچمه .تسا يزاسرتسب
 نیـب طاـبترا يارـب هـک دوـب نآ زا یکاـح جیاـتن دش ماجنا نایگنهرف هاگشناد رد تعنص و یمیش شزومآ نیب
 طابترا ات ددرگ مهارف نایگنهرف هاگشناد ناملعم وجشناد يارب یبسانم رتسب تسا رتهب تعنص و یمیش شزومآ
 .دبای شیازفا شرورپ و شزومآ اب تعنص

 ،تعنـص -هاگـشناد هـطبار رد هک تساهداد ناشن جیاتن دش ماجنا )1394(يریش طسوت هک یشهوژپ رد
-یـمن هدید تعنص اب طابترا رد هاگشناد دیدج تیوه زا يرثا و هتشادن دوجو يدنمفده و مجسنم ۀطبار اساسا
 دوبن نینچ مه و هاگشناد اب طابترا يارب تعنص رد زاین ساسحا مدع ینعی هیوسود لباقتم ياهزاین نادقف .دوش
 يرـیگ لکـش مدـع دروـم رد يرـتکد نایوجشناد هک تسا یهاگدید تعنص اب طابترا يارب هاگشناد رد هزیگنا
 .دنراد داهن ود نیا نیب بسانم طابترا

 لماوع :لماش تعنص شخب رد هاگشناد و تعنص طابترا رب رثوم لماوع دوخ شهوژپ رد )1394(يدمحا
 یـملع لماوع :لماش هاگشناد شخب رد و یسایس لماوع و ینامزاس لماوع ،یطیحم لماوع ،یتاقیقحت -یملع
 .تـساهتـسناد يداـصتقا هعـسوت و یطیحم لماوع ،كرتشم ياههژورپ ،شناد ،يدربراک تاقیقحت اب یتاقیقحت
 ار نانمـس ییاـیفارغج هزوـح رد هاگشناد و تعنص طابترا رد رثوم لماوع نیرتمهم زین )1393(يروس و ضیف
 رد ،هـس نـیا هـک دنادرک حرطم هاگشناد يروانف ،هاگشناد یناسنا عبانم ،یهاگشناد ياهتخاسریز و عبانم :لماش
 هـب .دـش دـنهاوخ هاگـشناد و تعنص طابترا دوبهب هب رجنم يروانف و شناد رازاب و ینیرفآراک ،رازابارف اب طابترا
 و هاگـشناد طاـبترا يرارـقرب رد رثوم لماوع دوخ شهوژپ رد )1393(هدازدمحم رای و نویدهم ،ینیسح هوالع
 تـیامح و یهاگـشناد ياـههژورـپ و اـههتشر ،تاررقم و نیناوق ،يزیرهمانرب ،اهتخاسریز و اهراتخاس ار تعنص
 ناـعذا دوـخ شهوژـپ رد)1391(نایفیرش و يزیربت نامرهق ،يدایص نینچمه .دندرک رکذ اهیراکمه زا تلود
 ،دـیدزاب و دید ،يزومآراک :لماش لماع جنپ رد ناوتیم ار هاگشناد اب تعنص طابترا دوبهب ياهراکهار هک دنتشاد
 .درک يدنبهتسد یتایلام فیفخت و یطابترا ياهمزیناکم و تاسلج ،یهاگشناد ياهتیلاعف و تاناکما

 ماـجنا )1390(شنماـیک و ینیسح یجاح ،یباخرس يزود ینمی ،یلیعامسا طسوت هک رگید یشهوژپ رد
 يروآوـن یلم ماظن بوچراچ اب نارهت یتلود ياههاگشناد یسدنهم -ینف ياههدکشناد طابترا تیعضو و تفرگ
 و قـیقحت( يروآوـن ماـظن ياـههـفلوم ساسارب داهن ود نیا یطابترا ياهتیلاعف هک داد ناشن جیاتن ،دش یسررب
 ياـقترا ،يرواـنف لاـقتنا و راـشتنا ،یناـسنا عباـنم هعسوت ،هعسوت و قیقحت یلام عبانم نیمات و لیهست ،هعسوت
 .تسا هدوب هعماج رظن دروم نیگنایم زا رتنییاپ )تامدخ و الاک دیلوت و ینیرفآراک
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 لـماوع :زاـب يروآوـن و هاگشناد ناونع اب )2020( 3نوسپمات و2پوکورپ ،1زنیگاه طسوت هک یشهوژپ رد
 اـهتیعقوم و اـهماقم نیرتشیب هک ییاههاگشناد هک داد ناشن جیاتن تسا هدش ماجنا هکبش تیزکرم هدننک نییعت
 و دـیلوت هخرچ دننام یطباور رد ناش يریگرد نازیم نینچمه ،دنراد تعنص و هاگشناد ياه هکبش راتخاس رد ار
 و 5يرموـگتنوم ،4روـیلا شهوژـپ رد  .تـسا داـیز رایـسب ،یجراـخ هجدوب اب یتاقیقحت ياه هژورپ رد تکراشم
 و هاگـشناد ياـهیراکمه يروآوـن رد يریگداـی و داـمتعا یحطـس دنچ دنیآرف یسررب هب هک زین )2020(6ادرب
 رد داـمتعا لـماعت و دراد دوجو ینامزاس و يدرف دامتعا حطس ود هک دوب نآ زا یکاح جیاتن ،دنا هتخادرپ تعنص
 .دنکیم کمک نآ نادقف ای يراکمه تیقفوم حیضوت هب نامز تشذگ اب و فلتخم حوطس

 رد ار تعنـص و ناتسلگنا ياههاگشناد نیب طابترا دوخ شهوژپ رد )2017(7سورگی و زرمال ،نوسجیت
 هـک داد ناشن اههتفای .دناهدرک یسررب یهاگشناد ناققحم ياهشخب نیب كرحت و یتاقیقحت يراکمه ياهوگلا
 8 تسا رتشیب همه زا ناشتاطابترا هک ییاههاگشناد اما دنراد تعنص اب یعیسو ًاتبسن طابترا اههاگشناد زا یخرب
 ،ندـنل جلاـک هاگـشناد ،جیرـبمک هاگـشناد ،ندـنل گنیک جلاک ندنل لایرپما جلاک :لماش ناتسلگنا رد هاگشناد
 ساتیرفسادوب شهوژپ جیاتن .دناهدوب رتسچنم هاگشناد و دروفسکآ هاگشناد ،وگسالگ هاگشناد ،گربنیدا هاگشناد
 ياـضف راهچ ؛تساهدوب دنله رد تعنص اب هاگشناد يراکمه هبرجت 30 زا لصاح هک زین )2017(8 نگاپسرو و
 یسرتسد ،یلام شناد هعسوت ،قیقحت ياههمانرب دربشیپ تعنص :لماش ار تعنص و هاگشناد ياهکرحم زا یلصا
 فادـها لماـش هـک ندرک تراجت زا روحم ود زین و دنکیم داهنشیپ يدربراک هعسوت و قیقحت و ینف ینابیتشپ
 ینابیتـشپ هـب یـسرتسد لـباقم رد یلام شناد هعسوت و ،تعنص شهوژپ راک روتسد دربشیپ لباقم رد کیمداکآ
 یتاـیح لـماوع هـک داد ناـشن جیاـتن )2016(9دنیلردوس و روین ،نوسواتسوگ شهوژپ رد نینچمه .تسا ینف
 و النورـب نیـنچمه .دشابیم تعنص هب يرتکد شزومآ لاصتا لماش هاگشناد و تعنص يراکمه يارب تیقفوم
 .دـناهـتخادرپ تعنـص و هاگشناد يراکمه عناوم هدنهاک لماوع یسررب هب دوخ شهوژپ رد زین )2009(10ارتلاس
 .دـهدیـم شهاـک ار يرـیگتـهج اـب طبترـم عـناوم ،كرتشم تاقیقحت یلبق هبرجت هک تساهداد ناشن جیاتن
 .دنهدیم شهاک ار عناوم ،دامتعا رتالاب حطس نینچمه

 يدیاوف اهداهن نیا ود ره يارب تعنص و هاگشناد يراکمه ،دش هراشا زین اهشهوژپ جیاتن هب هک روطنامه
 هدـیا ،یهاگـشناد نالیـصحتلا غراـف مادختـسا هـب ناوـتیم تعنص يارب هاگشناد مهم دیاوف زا .دراد هارمه هب
 دارفا هب یسرتسد )1392،يرهاط و هدازیضاق ،يرفص( ،ون ياهدنیآرف ای دیدج تالوصحم دیلوت يارب يزادرپ
 ،اهشهوژپ جیاتن زا هدافتسا ،کیژتارتسا یتاقیقحت ياههزوح رد یهاگشناد ناققحم تکراشم تصرف ،صصختم
 اههاگشناد يارب .درک هراشا اهنآ لح يارب هاگشناد هب تالکشم ندروآ ،عیانص هعسوت و قیقحت شخب شرتسگ
 تـفاب کـی رد دوـخ ياـههدـیا زا هدافتسا و تاقیقحت ماجنا يارب تصرف :لیبق زا ییایازم تعنص اب طابترا زین
 هـب ،لغاـشم و هاگـشناد نیـب لـپ کـی داجیا يارب نایوجشناد هب کمک ،یشزومآ ياههمانرب ۀعسوت ،یتعنص
 يارـب ناـسدنهم زا یهوـبنا هـب یـسرتسد ،یتعنـص و یهاگـشناد ياـهداهن رگید اب اه هژورپ يراذگ كارتشا
 يزومآراـک و تعنـص و هاگـشناد لداـبت ياـههـمانرب ،یـعقاو یگدـنز تالکـشم لـح يارب تصرف ،مادختسا
 .)2010 ،دامح و هلباناش ،رمع(تسا اراد ار یتعنص شخب ینابیتشپ اب هژورپ یحارط ،يراک هبرجت ،ییوجشناد

 ریگناـبیرگ ینوزفازور ياهبیسآ داهن ود نیا نیب حیحص طابترا يرارقرب مدع لیلد هب دش هتفگ هچنآ ربانب
 تالکـشم ،اـهزغم رارـف ،عیانـص یناوتاـن ،لاغتشا دعاسمان تیعضو هب ناوتیم نایم نآ زا هک ؛تساهدش روشک
 و تالکـشم ندـش رتـشیب زا يریگوـلج يارـب نیارباـنب .دوـمن هراشا راکیب نالیصحتلا غراف یعامتجا و یحور

 
1 .Huggins 
2 .Prokop 
3 .Thompson 
4 .Oliver 
5 .Montgomery 
6 .Barda  
7 .Tijssen, Lamers, & Yegros 
8 .Bodas Freitas & Verspagen 
9 .Gustavsson, Nuur, & Söderlind 
10 .Bruneela and Saltera 
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-یـم تـیور لباق حوضو هب رضاح شهوژپ ریظن ییاهشهوژپ ترورض داهن ود ره تیعضو هب نداد ناماسورس
 :ناریا رد هاگشناد و تعنص طابترا ياه تسایس يواکاو رضاح شهوژپ  یلک فده دیدرگ نایب هچنآربانب .دشاب
 :دوشهداد خساپ ریز تالاوس هب ات دوشیم شالت فده نیا هب یبایتسد ياتسار رد هک دشابیم ون یلدم هئارا

 ؟دراد یتیعضو هچ ناریا رد رضاح لاح رد تعنص و هاگشناد طابترا نارگشنک رظن زا .1
 ؟دوش یم یبایزرا هنوگچ تعنص اب هاگشناد طابترا رد يراج يوگلا تیفیک .2
 ؟دنمادک نآ يدمآراکان للعو اه هنیمز لمع رد وگلا نیا قیفوت مدع تروص رد .3
 ؟دیشخب دوبهب ار تعنص و هاگشناد نایم طباور ناوت یم ییاهراکهار هچ اب .4
 ؟درک داهنشیپ هاگشناد و تعنص طابترا دوبهب يارب ناوتیم ار یلدم هچ .5

 
 :یسانش شور

 رد هاگـشناد و تعنـص طاـبترا ياـه تـسایس لیلحت و نییبت ددص رد رضاح شهوژپ هکنیا هب تیانع اب
 زا .دـش هـتفرگ هرـهب )ياهنیمز هیرظن( داینبهدادهیرظن دربهار و  یفیک درکیور زا نآ ماجنا رد ،تسا هدوب روشک
-هیرظن زا يرتهب نییبت و دشابیم هعلاطم دروم تیعقوم اب بسانتم ،تسا اههداد زا هتساخرب هیرظن نیا هک اجنآ
 هـب تبـسن ،هتفرگ رارق هدافتسا دروم لمع رد نآ رب هوالع .دهدیم تسد هب نیعمان تیعقوم يارب دوجوم ياه
 ار دـنیآرف رد دوـجوم ياـهیگدـیچیپ ۀـمه هـک تـسا نکمم و هدوب ساسح طیحم کی رد  يدرف ياهیگژیو
 نیا يارب .دشابیم نیعمان تیعقوم ةرابرد یبایهنیمز ددص رد رگشهوژپ ،یفیک قیقحت ياهحرطرد .دنک ییامنزاب
 زا يرامـشیب ياـههـبنج فیـصوت هب ار وا هلحرم نیا ماجنا .دزادرپیم یفیک ياههداد يروآدرگ هب ادتبا روظنم
 دروـم هدیدپ زورب ةرابرد ییاههیضرف يدنبتروص ناکما ،هیلوا ییاسانش نیا زا هدافتسا اب .دنکیم تیاده هدیدپ
 هدـشهداد ناـشن رـیز رادومن رد راک ماجنا هویش دنیآرف  .)159 و  91 :1395 ،ناگرزاب(دوشیم مهارف هعلاطم
 :تسا

 
 )فرصت و لخد اب ؛1389 ،هیرالاس و هدازنسح ،درفییاناد( شهوژپ يارجا دنیآرف  :1 هرامش لکش

 و هعـسوت و قـیقحت ،هاگـشناد اـب طاـبترا ياهـشخب ناریدـم زا رفن 14 ،شهوژپ  رد ناگدننک تکراشم
 دـنمفده تروص هب هک دندوب ناریا زکرم رد هاگشناد ود نایوجشناد و دیتاسا ،ناریدم و هناخراک کی رد شزومآ
 لودج رد ناگدننک تکراشم یتخانش تیعمج تاصخشم .دندش باختنا يرظن يریگهنومن شور زا هدافتسا اب و
 و ارآ و دـش هدافتـسا هـتفای راتخاـس همین هبحاصم زا زین اه هداد يروآ عمج يارب .تسا هدش فیصوت 1 هرامش
 لـیلحت و هـیزجت و )یباختنا و يروحم ،زاب يراذگدک(يراذگدک يدنبهلوقم هویش هب ناگدننک تکراشم هاگدید
  .دیدرگ

 صصخت و تمس ،هتشر ،تیسنج ساسا رب ناگدننک تکراشم یتخانش تیعمج ياهیگژیو :1 هرامش لودج
  صصخت هتشر تمس تیسنج هدننک تکراشم

  هاگشناد اب طابترا لوئسم یسدنهم و ینف سانشراک درم 1

 تعنص رد شزومآ شخب لوئسم یناسنا مولع دشرا یسانشراک درم 2

 طاـبترا و هعسوت و قیقحت شخب تسایر یسدنهم و ینف يرتکد درم 3
 تعنص رد هاگشناد اب

 رد یتاـقیقحت هتسه و هورگراک کی ریدم یسدنهم و ینف دشرا یسانشراک درم 4
 تعنص رد هعسوت و قیقحت شخب

 رد یتاـقیقحت هتسه و هورگراک کی ریدم یسدنهم و ینف دشرا یسانشراک درم 5
 تعنص رد هعسوت و قیقحت شخب

 هداد يروآدرگ
 هب یفیک ياه
هبحاصم هویش

 هداد لیلحت
 هب یفیک ياه
يراذگدک هویش

 ندش نشور 
 دوجوم  تیعضو
 هاگشناد طابترا

 رد تعنص و
 ناریا

 و جیاتن ریسفت
اه هتفای

 ای وگلا هئارا
 يارب ون یلدم
 هاگشناد طابترا

 رد تعنص و
ناریا
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  هاگشناد یتاقیقحت هتسه وضع یسدنهم و ینف يرتکد يوجشناد درم 6

 تعنص رد هاگشناد اب طابترا رتفد ریدم یسدنهم و ینف دشرا یسانشراک درم 7

  هاگشناد یتاقیقحت هتسه وضع یسدنهم و ینف دشرا یسانشراک درم 8

 اـب طابترا یگنهامه و  تالیهست لوئسم یسدنهم و ینف سانشراک درم 9
 تعنص رد هاگشناد

  هاگشناد یتاقیقحت هتسه وضع یسدنهم و ینف يرتکد يوجشناد درم 10

 رد هژورــپ يارــجا  و یــحارط لوئــسم یسدنهم و ینف ققحم-يرتکد اسپ درم 11
  تعنص

 و تعنــص اــب طاــبترا شــخب تــسایر یناسنا مولع داتسا درم 12
  ینیرفآراک

 هرود هـمان نایاپ يارجا تهج همان مهافت یناسنا مولع يرتکد يوجشناد نز 13
 تعنص رد يرتکد

 تعنص رد یناسنا عبانم شخب سانشراک تیریدم دشرا سانشراک نز 14

 زا رفن 4 ،هتفای راتخاس همین هبحاصم تالاوس و اهشخب لیمکت زا سپ هبحاصم رازبا ییاور دییات روظنم هب
 ،تاحالـصا لامعا زا سپ و هعلاطم ار هبحاصم مرف ،هاگشناد و تعنص طابترا و يراذگتسایس هطیح ناصصختم
 یـسیونور و يرادرـبتـشاددای زا سـپ ،اـههبحاـصم زا لـصاح جیاـتن یـیاور دییات يارب .دنداد رارق دییات دروم
 طـسوت و دـیدرگ لاـسرا لیمیا قیرط زا شهوژپ رد ناگدننک تکراشم يارب هدش یسیونور هخسن ،اههبحاصم
 روظنم هب  .دشاب ناسکی ناشیا ياههتفگ اب اقیقد هدش رکذ دراوم ات تفرگ رارق دییات اتیاهن و حالصا دروم ناشیا
 ،هـعلاطم زا سـپ هاگـشناد و تعنـص طابترا و يراذگتسایس هطیح ناصصختم زا رفن 4 اههبحاصم ییایاپ دییات
 .دندومن دییات ار اههبحاصم جیاتن زا لصاح يدنبهلوقم ندوب حیحص
 
 شهوژپ ياههتفای

 جارختـسا ناگدننک تکراشم اب هبحاصم نتم زا زاب دک 250 دودح ،اههداد لیلحت و هیزجت لوا هلحرم رد
 هـتفرگ رـظن رد يروحم ياهدک ناونع هب دک 53 ،هیلوا ياهدک حالصا و ماغدا ،فذح اب دعب هلحرم رد .دیدرگ
 هتـسد کـی رد هباـشم يروحم ياهدک ،شهوژپ تالاوس هب خساپ روظنم هب و اه تهباشم ساسارب سپس .دش
 و يروحم ،زاب يراذگدک بلاق رد اه هتفای هئارا زا لبق  .دندش صخشم یباختنا دک 22 تیاهن رد و دنتفرگ رارق
 .دوشیم هدروآ هبحاصم زا ياهنومن هیلوا يراذگدک زا هنومن کی ،یباختنا

 اههبحاصم زا هنومن کی هیلوا يراذگدک :1 لودج
 )ماخ( هیلوا ياهدک جارختسا هبحاصم نتم
 هـب هتـسناوتن زوـنه اـما هتـشاد یتاقیقحت هژورپ 1000  تعنص هکنیا دوجو اب«
 دنمـشزرا و يوـق یتاـعالطا کـناب کی اهنیا هک دناسرب یتاقیقحت زکارم عالطا
 »هنک يریگولج يرارکت و يزاوم یتاقیقحت ياه هژورپ زا هشیم هک تسا

 و هدیاف هنیزه ثحب نومه ینعی تعنص رد يرگن هدنیآ و ینیب هدنیآ مدع«
 هب دسرن یلح لباقریغ لکشم هب تعنص هک ینامز ات هکنیا و ماگنهدوز یهددوس
  .دور یمن هاگشناد اب طابترا غارس
 درـبب و دـنک جراخ فرص یملع بلاق زا ور اه هژورپ يرسکی دناوتیم هاگشناد«
 هژورـپ هـب ار شرـت گرزب ياه هژورپ دناوت یم مه تعنص و یتعنص شخب رد
 »دنک میسقت يرتکد و دشرا یتاقیقحت رت کچوک ياه
 دیتاـسا ناونع هب تعنص ياه نیسنکت و نانکراک زا یخرب زا هدافتسا«
 دننک سیردت تعنص رد و دنورب هک دنشاب هتشاد هفظوم یتاعاس ینعی ،یهاگشناد
 لاـح رد و هـبرجت اـب دارـفا زا هدافتـسا .دشاب یم هاگشناد عفن هب نیا هک
 لاـقتنا تـهج هـب یهاگشناد و يا هفرح و ینف زکارم رد یگتسشنزاب
 ياهورین ینیزگیاج و مادختسا فده اب تعنص زاین دروم تراهم و شناد
 »هدید میلعت

  اه هژورپ رارکت زا يریگولج-
 تعنص رد يرگن هدنیآ مدع -
 نایوجشناد طسوت اه هژورپ ماجنا-
 نایوجشناد روضح يارب يزاسرتسب-
 تعنص رد
 هژورـپ ندرـک ارجا لباق و یتایلمع-
 اه
 رد تعنـص ناـصصختم زا هدافتسا-
 یهاگشناد سورد سیردت

 يرگن هدنیآ دید ندرک ادیپ-
 یشزومآ و یسرد ياههمانرب رییغت -
 مولع ترازو طسوت اههاگشناد
 طاـبترا هـب بسانم دید دوجو مدع-
 تعنص و هاگشناد
 يزـیر همانرب و يراذگتسایس مدع-
 و هاگــشناد طاــبترا يارــب بــسانم
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 هـمانرب هلیـسو هب دوشب داجیا تعنص اب طابترا يارب يرابجا هاگشناد رد دیاب«
 »مولع ترازو طسوت و یشزومآ و یسرد ياه همانرب رد يزیر
 

 تعنص
 و هاگـشناد طابترا هب یهد صخاش-
  تعنص

   .دشابیم تیور لباق همادا رد شهوژپ تالاوس هب خساپ يارب اه هبحاصم زا لصاح جیاتن
 یتیعـضو هچ ناریا رد رضاح لاح رد تعنص و هاگشناد طابترا نارگشنک رظن زا :شهوژپ لوا لاوس 
  ؟دراد

 .دنا هدش هئارا همادا رد اههبحاصم زا یقیداصم و 3 و 2 لودج شهوژپ  لوا لاوس هب خساپ يارب
 
 
 
 

 ناریا رد تعنص و هاگشناد ینونک یطابترا لدم :2 لودج
 یلصا هلوقم
 )یباختنا يراذگدک(

 اههلوقم
 )يروحم يراذگدک(

 یموهفم ناونع
 )زاب يراذگدک(

 هبناج هس يوگلا
- تعنص-هاگشناد
 تلود

 هژورپ زا تلود تیامح
 رطخرپ ياه

  الاب کسیر ياراد ياهحرط هب کمک-
 اه هژورپ یلام تیامح زا یشخب نتفرگ هدهعرب-
  تعنص رد هجدوب لکشم نتشادن-
 تلود یعبانم و يا هجدوب کمک یشخبرثا ندوب مک-

 و لیهست یتیامح شقن
 تلود قیوشت

 تلود يرگ لیهست شقن ندوب قفوم-
 تلود یقوشم شقن ندوب قفوم-
 قوشم شقن ای یگدننک لیهست شقن یتایلام رتاهت-
 یتایلام رتاهت نوناق زا هدافتسا اب یگدننک لیهست-
  تعنص و هاگشناد طباور رد تلود شقن ندوب مک-
  تعنص و هاگشناد طباور رد یتایلام رتاهت ثحب ندوب گنر مک-
 یتایلام رتاهت دنیآرف ندوب ینالوط-
 ارجا شخب ییادج لیلد هب یتایلام رتاهت لماک ندشن ییارجا-
 تعنص زا نآ هدننک
 رزیلاتاک شقن نتشاد-
 یگدننک لیهست و قوشم ثحب- 

 تلود طسوت نیناوق عضو

 تعنص و هاگشناد طابترا يارب نیناوق نتشون- 
 تعنص و هاگشناد نیب طباور ندرک يرابجا-
 يروآون متسیسوکا تیوقت-
 یتایلام نیناوق عضو اب تعنص و هاگشناد طابترا شیازفا-
  یتایلام رتاهت نوناق عضو-

 تلود و تعنص ،هاگشناد
 یلصا نارگیزاب ناونع هب

 

 تعنص و هاگشناد هیلوا يوگلا-
 تلود-تعنص-هاگشناد هبناج هس يوگلا-
 تعنص و هاگشناد یلعف طابترا-
 یتایلام لیهست شقن اب تلود و تعنص ،هاگشناد-
 تعنص و هاگشناد رتشیب دنرادن یشقن یلیخ طیحم و هعماج-
 تسا هدننک لیهست مه تلود و تسا

 درادن وگلا رد یشقن یلو تسه هعماج-
 یلعف يوگلا رد هعماج شقن ندوب گنر مک-
 روضح نودب تعنص طسوت یطیحم ياه هژورپ یضعب ماجنا-
 هاگشناد
 روضح نودب هاگشناد طسوت یطیحم ياه هژورپ یضعب ماجنا-
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 تعنص
-یـم تلود و تعنص ،هاگشناد هبناج هس لدم تعنص و هاگشناد طابترا ینونک لدم قوف لودج ساسارب

 رد یـگنرمک شـقن و هدوـب قوشم و رگلیهست تروص هب اهنت تلود شقن هک درک ناشن رطاخ دیاب هتبلا .دشاب
  .تسا هتشاد طابترا نیا

 :تساهدش هدروآ همادا رد شهوژپ رد ناگدننکتکراشم تانایب زا ياهنومن 
 فرـط نآ و هدکـشهوژپ اـی شهوژـپ فرـط نیا و تعنص ، هاگشناد هدش يدعب هدوب تعنص و هاگشناد البق«
 طاـبترا کـی هدـش نالا و يا هریجنز طابترا کی هدش دعب و هدوب هبناجود طابترا کی لوا .كرتشم هاگشهوژپ
 .)3 هرامش هدنوشهبحاصم( »یمتسیسوکا

 تسه تایلام ندرک لیهست ثحب نومه تلود هک .تلود و تعنص ،هاگشناد تسه شییادتبا نومه منک رکف«
 .)5 هرامش هدنوش هبحاصم( »هفیعض یلیخ یلو هشب رتشیب هاگشناد اب تعنص طابترا هدرک کمک هک
 هـشیم رـتهب یلیخ مینک هفاضا شهب ار هعماج رگا منک رکف نم یلو هشاب تلود و هاگشناد روشک رد مرظن هب«
 هاگـشناد نوـمه تـسه نالا هـک يزـیچ یلو هشاب هعماج و تلود و تعنص هاگشناد هنوتیم شاهزیچ نیرتهب
 .) 9 هرامش هدنوش هبحاصم( »تسا تلود و تعنص
-هـنومن زین دراد قوشم و يرگ لیهست هبنج رتشیب هک تعنص و هاگشناد طابترا رد تلود شقن هنیمز رد

 :تسا هدش هدروآ همادا رد ناگدننکتکراشم طسوت هدش حرطم دراوم زا ییاه
 شـقن یـلیخ یلو شتسه یتایلام رتاهت ثحب .هرادن یشقن تلود هاگشناد اب نومطباور رد نالا ام نم رظن هب«
 .)4 هرامش هدنوشهبحاصم(» هدرکن ادیپ زونه یگنر رپ
 هـنکیم نیمات تعنص دوخ ور هجدوب رتشیب ،هتفرگن رظن رد هاگشناد و تعنص طابترا يارب یصاخ هجدوب تلود«
 هدنوـش هبحاصم(» هداد هجدوب تلود ییاهاج هی هدوب دایز شکسیر هک ییاه هژورپ يوت هدوب مه يدراوم یلو
 )12 هرامش
-هـجدوب ياهفیدر نیا هب زاین يا هجدوب ظاحل هب تقو چیه مه ام تعنص و تسه مه ییاهتیباذج کی هتبلا «
 هـک اـه ثـحب نـیا و ریذـپ تـباقر دیلوت عناوم عفر نوناق ثحب یلو هدرکیم هنیزه هشیمه .هتشادن یتلود يا
 رـه هـب تـسا هزـیگنا کـی مـه نوا ینکب یتایلام رتاهت ور تتایلام زا يدصرد کی ینوتب عقاو رد هک ،تسه
 هدنوـش هبحاصم(»میریگب یگدوشخب تایلام يوت و مینک هنیزه ور نومتایلام دصرد 10 مینوتیم ام هک تروص
 .)7 هرامش
 و دندش ییاسانش ناریا رد تعنص و هاگشناد طباور و تالماعت عاونا شهوژپ لوا لاوس هب خساپ روظنم هب

 .دنا هدش هدادناشن 3 لودج رد
 ناریا رد تعنص و هاگشناد طباور و تالماعت عاونا :3لودج

 یلصا هلوقم
 )یباختنا يراذگدک(

 اههلوقم
 )يروحم يراذگدک(

 یموهفم ناونع
 )زاب يراذگدک(

 ياهیراکمه
 یشهوژپ

 اه هژورپ

   هاگشناد هب هدش عاجرا ياه هژورپ-
 يرتکد و دشرا همان نایاپ ،ییوجشناد ياه هژورپ-
 ینوریب ای ینورد زاین ساسارب یتاقیقحت ياه هژورپ-
  كرتشم ياه هژورپ-

 اهدادرارق

 زاب ياهدادرارق-
 اه هاگشناد اب هدش هتسب ياهدادرارق-
  دیتاسا اب هدش هتسب امیقتسم ياهدادرارق-
 یشهوژپ ياهدادرارق-
 همان مهافت-

 و اه هتسه لیکشت
 یصصخت ياههورگراک

 یتاقیقحت ياه هتسه-
 يراکمه اب تعنص رد یصصخت یتاقیقحت ياههورگ لیکشت-
  نایهاگشناد
 یصصخت ياههورگراک-
  یتاقیقحت ياهکرهش-
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 یشهوژپ تامدخ
  دشرا همان نایاپ يارب یتعنص رواشم داتسا-
 يرتکد همان نایاپ يارب تعنص زا رواشم باختنا-

 ياهیراکمه
 یشزومآ

 نمض شزومآ و سیردت
 تمدخ

 هاگشناد رد سورد سیردت يارب تعنص ناصصختم زا هدافتسا-
 یگزات هب

 اه هرود سیردت يارب تعنص رد دیتاسا روضح-
 حطس رد صاخ هرود يرازگرب يارب هاگشناد رد يراکمه-
 دشرا یسانشراک
 تعنص رد سیردت يارب یللملا نیب یجراخ دیتاسا زا هدافتسا-
 اههاگشناد دیتاسا زا هدافتسا اب تعنص رد یصصخت ياهشزومآ-
 ساسا رب صاخ ياه هرود يرسکی يزیر همانرب و یحارط-
 ناونع هب اههاگشناد دیتاسا زا هدافتسا و هنالاس یجنسزاین
  اه هرود نیا سردم

 و یشرگن ياه هرود
 یشزیگنا

  هاگشناد هرواشم زکرم اب كرتشم ياهحرط يارجا-
 اهشرگن رییغت يارب یصصخت ياهشزومآ-
 یسانشناور ياههرود-

 يزومآراک
 مازعا ای شزومآ تفایرد يارب تعنص نانکراک نداتسرف-
 جراخ هب تعنص زا زومآراک
 يزومآراک ای يزروراک-

 و تامدخ هئارا
 تالیهست

 و یهاگشیامزآ تامدخ
 یهاگراک

 هژورپ يارب تعنص هاگراک و هاگشیامزآ زا نایوجشناد هدافتسا-
 ییوجشناد ياه
  اههاگشناد هاگشیامزآ زا تعنص هدافتسا-
 تعنص هاگشیامزآ زا اههاگشناد هدافتسا-
 اههاگشناد ياههاگشیامزآ رد تعنص ناصصختم زا هدافتسا-
 يارب هاگشیامزآ ناونع هب تعنص رد دیلوت طخ زا هدافتسا-
 نایهاگشناد

 و تالیهست هئارا
 تازیهجت

 و اهنومزآ يرازگرب يارب هاگشناد یشزومآ ياضف زا هدافتسا-
 تعنص ياهسالک
 اهنومزآ و اهسالک يرازگرب يارب هاگشناد تاناکما زا هدافتسا -

 یکارتشا ياهتیلاعف
 ياهدادیور يرازگرب
 كرتشم

 یصصخت تاسلج و اهشیامه-
 اههاگشیامن-
 یصصخت ياهتسشن-
  مویزوپمس و دادیور يرازگرب-

  هاگشناد اب تعنص كرتشم تروصب  هیرشن- كرتشم تاراشتنا
 كرتشم تالجم-

 .تسا هدش هدروآ اههبحاصم زا ییاههنومن همادا رد
 یشزومآ ياهیراکمه

 هاگـشناد اـب دروـم نـیا هـک هدش رازگرب مه سالک دنچ و هاگشناد هب تعنص زا داتسا نداتسرف يارب دادرارق«
 .)4 هرامش هدنوش هبحاصم(»تسا هدوب یمومع
 اـهحرط نـیا يارـب اههاگـشناد دیتاـسا زا یتاـسلج يرازگرب ای شیامه تروص هب هک هژورپ بلاق رد اهحرط«
 )2 هرامش هدنوش هبحاصم(»دننک رازگرب ور هسلج و نایب هک میاوخیم دیتاسا زا و دوش یم هدافتسا

 ساـسارب .تـسا یجنـسزاین مدق نیلوا .میریگیم سناسیل و ملپید قوف عطقم رد زروراک يدایز دادعت لاس رد«
 مدـق نیـلوا سپ .دشاب هتشاد زروراک دهاوخیم ردقچ هک میهاوخیم شخب ره سانشراک زا هتشذگ ياهلاس دنور
 وجـشناد اـهنآ نیـب زا دعب و میهد یم هیمهس اههاگشناد هب دش ماجنا یجنسزاین یتقو .تسا شخب یجنسزاین
 )1 هرامش هدنوش هبحاصم( ». دیآ میریگیم

 یشهوژپ ياهیراکمه
 يوـت تاعوـضوم ،دندموا دیتاسا ،هشیم لیکشت یمظنم تاسلج يرسکی .دش لیکشت یصصخت هورگراک ات 5«
 انوا مه میدرک فرص يدایز یلیخ تعاس رفن ام دیتاسا همه .منکیم رکف ینعی دوب يا هدرشف راک یلیخ ،تیاس
 یـنوریب مدآ هـی دـید زا ،میتـشاذگ دیدزاب ،میتشاذگ هسلج ،فلتخم ياهدحاو يوت نامزاس يوت دندموا .ام مه
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 دنتفگ دندروآ عوضوم يرسکی دنتفر ،دنتشون ور همه ور اهنیا ،میتفگ ور نومتالکشم ،میداد نوشن ور تازیهجت
 .)7 هرامش هدنوش هبحاصم(» هن ای تسه ام تاعوضوم اهنیا هک میدرک دییات اجنیا ام .تسامش تاعوضوم نیا

 تالیهست و تامدخ هئارا
 هدافتـسا اـهنآ دیتاـسا و اههاگـشناد زا يروـئت هـچ و یـلمع نومزآ هچ یمادختسا ياهنومزآ و یبایزرا يارب«
 )2 هرامش هدنوش هبحاصم(»مینکیم
 يارـب نآ هـب دورو و میراذـگیم اههاگـشناد راـیتخا رد هک دشاب یم تعنص رد دیلوت طخ نامه هک هاگشیامزآ«
 .)8 هرامش هدنوش هبحاصم(»دوش یم ماجنا یتحار هب یگنهامه کی اب و تسا هداس یلیخ اههاگشناد

 یکارتشا ياهتیلاعف
 تارـج هـب یـلو هرادـن يدـیرگ الـصا هیرشن نیا هک هتسرد .میتشون هاگشناد يراکمه اب هک میراد هیرشن ام«
 پاـچ شوـت یبوـخ یلیخ تالاقم و هرت يوق تسه روشک يوت هک یتالجم و تایرشن زا یلیخ زا مگب منوتیم
 )7 هرامش هدنوش هبحاصم( »هشیم
 رتـشیب هک دش صخشم هدمآ تسد هب جیاتن ساسارب و شخب نیا هدش لصاح جیاتن لیمکت رد نینچمه

 ياهعـسوت و يدربراـک عون زا دراپسیم هاگشناد هب تعنص ای دننکیم راک مه اب تعنص و هاگشناد هک ییاههژورپ
 .دوشیم هتخادرپ يداینب ياهشهوژپ هب رتمک و هدوب

 
 یـم یباـیزرا هنوگچ ناریا رد تعنص اب هاگشناد طابترا رد يراج يوگلا تیفیک :شهوژپ مود لاوس
  ؟دوش

 ناگدنوـشهبحاـصم دـید زا تعنـص و هاگـشناد طاـبترا یـشخبرثا اـههبحاـصم لیلحت و هیزجت ساسارب
 یبـسن تیاـضر زاربا طباور زا امومع ناشیا تعنص رد اما تسا هدشن یبایزرا ،اراک و شخبرثا نادنچ یهاگشناد
 هدوـب ریگمـشچ هعسوت تیمک ظاحل هب و هتفرگ لکش يدایز طباور هچ رگا دناهدش رکذتم هکنیا نمض ؛دناهدرک
 هدرکن فرطرب ار تعنص زاین و هتشادن ار راظتنا دروم ییاراک و یشخبرثا ،یبایزرا زا دعب و لمع رد طباور نیا اما
  .تسا

 : هکدنا هتشاد نایب  ناگهدنوشهبحاصم هنیمز نیا رد
 یـلو تـسه بوخ مه طابترا .هبوخ یلیخ نوم عاضوا ام .تسه ناریا ياهپات زج منک رکف ابیرقت ام تعنص «
 ياـه هژورـپ رـثکا هـک دـینیبیم دـینکب یهاـگن کی ام ياه هژورپ يوت هگا .ام يارب هدوبن دیفم یلیخ هطابترا
 و بـصن هک میتشاد يا هژورپ یتح هدش مه ارجا مرگا ای .هنوخباتک يوت هتفر و هدش يدلجم کی ام یتاقیقحت
 هـتفرگ شاـهیراک هزـیر نیا یتسیاب يرادقم کی تعنص نوچ .هدش نوغاد اجنوا هدوبن یتعنص نوچ هدش ارجا
 دـعب .هدیمن باوج تعنص يوت يرایم ور تولیاپ زیچ کی امش یتقو هک هنیا .هنک راک تعنص يوت هرب دعب هشب
 تولیاـپ اهنیا هک هنیا شلکشم هک یتروص رد .دنتسین بوخ یتاقیقحت ياه هژورپ دادن باوج ارچ دنیوگیم همه
 گرزـب ساـیقم کـی رد الـمع هـک هـشب يزاس يراجت ای یتعنص هژورپ کی هب هشب لیدبت دایب هکنیا .دنتسه
 هیبش و یتاعلاطم ياه هژورپ یلو .دنتشادن اضعب مه یبوخ هجیتن نیاربانب .هداتفین قافتا تلاح نیا هشب هدافتسا
 .)7 هرامش هدنوش هبحاصم(»دندوب بوخ یلیخ اهنیا و يزاس
 .)8 هرامش هدنوش هبحاصم( »هفیعض یلیخ تعنص اب ام ياههاگشناد طابترا الک«
 فده هک یتروص رد میتسین لاعف و میهدیمن ماجنا یصاخ راک المع تعنص اب طابترا و ینیرفآراک رتفد رد ام«
 طاـبترا .هـنک مهارـف هاگـشناد يارب ور تعنص اب طابترا ناکما هنوتب هک هدوب نیا لوا زا الصا رتافد نیا یلصا
 دراو داوخب یسک نوریب زا هگا و هراد يدنبزرم مه ام ياههاگشناد دوخ یتح .هفیعض عیانص اب ام ياههاگشناد
 و یجراخ ياهروشک رد امش هک یتروص رد تسه مزال ییاسانش تراک و ندیمن هزاجا يدورو رد نومه زا هشب
 هـنوتیم یـسک ره هک ،هعماج لد رد نامتخاس کی دینکیمن ساسحا هعماج اب هاگشناد نیب يزرم الصا ییاپورا
 )11 هرامش هدنوشهبحاصم(»هرادن يدنب زرم و هنک دورو تحار یلیخ شهب

 يارـب یلکشم هک دنتشاد ناعذا ناگهدنوشهبحاصم تعنص رد یناسنا عبانم و شزومآ شخب رد نینچمه 
 دنوش یم توعد رظن دروم دیتاسا ،هنالاس یجنسزاین و یبایزرا زا سپ هاگشناد اب يراکمه يارب و تسین طابترا
 مـه يزروراـک شـخب رد نیـنچمه )2 و 1 هرامـش هدنوش هبحاصم(دنهدیم شزومآ نادنمراک هب تعنص رد و
 ناـکما ینایوجـشناد رتـشیب نالوئـسم هتفگ قبط اما ،دوشیم مهارف زروراک يدایز دادعت روضح ناکما هنالاس
  .دوشیم مهارف ناکما نیا رتمک اههاگشناد هیقب يارب و دنتسه روشک بختنم ياههاگشناد زا هک دنراد روضح

 رد ناگدـننک تکراـشم هـتفگ قـبط زـین هاگشناد رد تعنص ناصصختم روضح ینعی نآ لباقم شخب رد
 .تسین صخشم نآ ییاراک و یشخبرثا زونه ندوب اپون لیلد هب یلو هدش ماجنا یتامادقا یگزات هب شهوژپ
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 ناریا رد نآ يدمآراکان للعو اه هنیمز لمع رد وگلا نیا قیفوت مدع تروص رد :شهوژپ موس لاوس 
 ؟دنمادک

 هدـش صخـشم شهوژـپ موـس لاوس هب خساپ يارب اه هبحاصم يراذگدک زا لصاح جیاتن ریز لوادج رد
  .تسا

 تعنص و هاگشناد طباور يدمآراکان للع و فعض طاقن :4 لودج
 یلصا هلوقم
 )یباختنا يراذگدک(

 اههلوقم
 )يروحم يراذگدک(

 یموهفم ناونع
 )زاب يراذگدک(

 ياهتوافت
 و  یتخاسریز
 یتسایس

 و تعنص دید توافت
 هاگشناد

 هاگشناد و تعنص دید توافت-
 مه اب هاگشناد و تعنص تکرح يوس و تمس توافت-
 دید توافت ظاحل هب تعنص و هاگشناد هلصاف-

 ،فادها ،تیرومام توافت
 داهن ود راتخاس و اهتلاسر
 تعنص و هاگشناد

 يدرکراک ظاحل هب مه هب داهن ود نیا ندوبن کیدزن-
  تعنص و هاگشناد ياهتلاسر و اهزادنا مشچ و اهتیرومام توافت-
  داهن ود راتخاس رد يا هفیظو ییاتسار مه مدع-
  مه اب تعنص و هاگشناد یتیهام و يراتخاس توافت-
  مه اب تعنص و هاگشناد فادها و تیرومام توافت-

-هیامرس دوبمک
 و یشهوژپ يراذگ
 تعنص رد هناروآون

 رد یلام ياهتیدودحم
 تعنص

 هاگشناد اب طابترا يرارقرب يارب تعنص ياهجدوب ياهتیدودحم-
 جراخ زا زاین دروم تازیهجت و هیلوا داوم دورو مدع و میرحت -
 اب طابترا يرارقرب يارب کچوک عیانص هجدوب ندوب مک -
 هاگشناد
 یملع تایه ياضعا هب هلوحم ياه هژورپ هنیزه ندوبالاب-

 مدع و يدامتعا یب
 تیفافش

 و تعنص نیب دامتعا مدع
 هاگشناد

 تعنص و هاگشناد نیب دامتعا دوبمک -
 نایهاگشناد طسوت اه یتعنص یبسن شریذپ-
 عیانص طسوت نایهاگشناد یبسن شریذپ-
 تعنص رد نیتور راک ماجنا جیجرت -
 نایوجشناد هب تعنص نانیمطا مدع -
 مه هب هاگشناد و تعنص نانیمطا مدع-
 یهاگشناد ياه هژورپ هب عیانص دید ندوبن بوخ-
 دروم رد طبریذ نالوئسم دید ندوبن تبثم و ندوب بسانمان -
 تعنص و هاگشناد طابترا

 جیاتن هب نانیمطا مدع
 تعنص نیب ياهیراکمه
 هاگشناد و

 رگیدکی هب کمک زا هاگشناد و تعنص زاین نتسناد اربم-
 یتایلمع ياه هژورپ یتح اه هژورپ جیاتن نتشادن لوبق-
 یهاگشناد ياهحرط و اه هژورپ ندوب کیروئت-
 یجورخ هب عیانص لماک و یفاک نانیمطا و دامتعا مدع-
  اههاگشناد
 رگیدمه هب کمک زا هاگشناد و تعنص يزاین یب -
 ياه هژورپ ندش یتایلمع و ییارجا تیلباق ندوب مک-
 یهاگشناد
 یهاگشناد ياه هژورپ هب عیانص دید ندوبن تبثم -
 دنوش یم يرادهگن و یپک هناخباتک رد اهنت اههژورپ-
 اه هژورپ ندوبن يدربراک-
  هاگشناد ياهحرط ندوبن یتایلمع-
 اهحرط و اه هژورپ دایز دادعت-
 رثا یب ياهحرط هدوهیب رارکت -
 اه هژورپ رد يراک هرابود-
 هژورپ يارب دنمشزرا و يوق یتاعالطا کناب کی دوجو مدع-
  يرارکت و يزاوم ياه هژورپ زا يریگولج تهج یتاقیقحت ياه
 اه هژورپ يریگیپ مدع -
 اهیراکمه رد كرتشم عفانم دوجو مدع-
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 يریذپان کسیر
 ناریدم

 نییاپ يریذپ کسیر
 زا سرت و تعنص ناریدم
 رییغت

  تعنص ناریدم نییاپ يریذپ کسیر-
 رییغت زا ناریدم سرت- 
 قفوم ياه هژورپ رد یتح تعنص مک يریذپ کسیر-
  يرسالاب دید تیمها-

 یب و يزاین یب
 یطارفا یعالطا
 زا تعنص و هاگشناد
 مه

 و يراکمه نتشادن
 نیب بسانم تالماعت
 تعنص و هاگشناد

  هاگشناد اب بسانم تالماعت نتشادن دوجو-
  اهحرط بیوصت رد لعفنم شقن-
 تعنص اب دیتاسا يراکمه ندوبن بوخ-
 تعنص اب طباور رد تایدام هب دیتاسا هجوت-

 و هاگشناد مک یهاگآ
 ياهزاین زا تعنص
 رگیدکی

 رگیدکی ياهزاین زا هاگشناد و تعنص مک یهاگآ-
 هب تبسن یهاگآ بسک زا تعنص و هاگشناد ندوبن لیام -
 رگیدکی ياهزاین

 ياهزاین نتسناد هب هاگشناد و تعنص زاین ساسحا دوبمک-
  رگیدکی
 ناشدوخ ياهزاین زا تعنص و هاگشناد مک یهاگآ-
  تعنص زاین ساسا رب نایوجشناد زت ندشن فیرعت-

 رد تلادع دوبمک
 و هاگشناد طباور
 تعنص

 روضح ناکما ندوب مک
 اههاگشناد هیلک ناسکی
 تعنص رد دیتاسا و

 دودحم ياههاگشناد و دیتاسا يرسکی هب ندرک هدنسب-
 اههاگشناد اب يراکمه رد تفاسم دعب هب هجوت-
 اهنآ اب يراکمه يارب اههاگشناد هبتر هب هجوت-
 يا هقطنم ارف ياههاگشناد اب تاطابترا هب هجوت ندوب نییاپ-

 روضح ناکما ندوب مک
 رد نایوجشناد همه
 تعنص

 تعنص رد نایوجشناد همه روضح ناکما ندوب نییاپ-
 هک ینایوجشناد يارب تعنص اب طابترا يرارقرب رتشیب سناش-
 نایوجشناد رگید هب تبسن دنطبترم تعنص اب اهنآ دیتاسا

 ،يرگن هدنیآ نادقف
 هدنیآ و يزیرهمانرب
 یهوژپ

 طابترا ندوبن تیولوا رد
 ياه همانرب رد تعنص اب
 تاقیقحت و مولع ترازو

 روشک ياههاگشناد يدنب هبتر رد تالاقم دایز تیمها-
 يدنب هبتر رد تعنص اب يراکمه و طابترا نییاپ تیمها- 
 روشک ياههاگشناد
 يزیر همانرب رد مولع ترازو متسیس ياهدوبمک-
 یسیون هلاقم هب دایز هجوت-
 هاگشناد دیتاسا يارب تعنص مک تیباذج- 
 اب طابترا صخاش هب یهجوتیب و تالاقم هب دح زا شیب هجوت-
 اههاگشناد رد تعنص
 مولع ترازو ياه همانرب رد تعنص اب طابترا ندوبن تیولوا رد-
 اههاگشناد و

 رد يرگن هدنیآ مدع
 هاگشناد و تعنص

  تعنص رد مک يرگن هدنیآ و ینیب هدنیآ-
  هاگشناد اب تعنص طابترا هب لیامت مدع-
 اب ندش هجاوم نامز رد هاگشناد اب تعنص طابترا يرارقرب-
 تالکشم
 هاگشناد و تعنص رد کیژتارتسا دید ندوب نییاپ-
  تعنص راتخاس ندوب لانشکناف -
  نانکراک طسوت لئاسم لح و شهوژپ ناکما ندوب نییاپ- 
 تعنص رد یسیرتام راتخاس نتشادن دوجو-
  رابجا يور زا افرص هاگشناد اب تعنص طابترا يرارقرب-
 لحنیال تالکشم لح يارب هاگشناد اب تعنص طابترا يرارقرب-
 یلعف
 تعنص رد يزاسهنیهب دید ندوب نییاپ- 

 هـب هـمادا رد دـناهدش تعنص و هاگشناد نیب طباور یشخبرثا مدع هب رجنم هک ییاههفلوم یبایزرا نیا رد
 .دناهدش نایب ناگدننک تکراشم تارظن و اههاگدید زا يا هنومن هارمه
  یتسایس و  یتخاسریز ياهتوافت
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 :تسا هتشاد نایب نینچ 4 هرامش هدنوش هبحاصم صوصخ نیا رد
 هجوت اب .هراد لئاسم هب تبسن یتوافتم دید کی هاگشناد و دراد لئاسم هب تبسن يدید کی تعنص شتیعقاو «
 هـنیمز رد رتـشیب تعنـص و تـسه مـلع ياـه هـبل رد تکرح و ملع هعسوت نوشثحب رتشیب هاگشناد هکنیا هب
 یـلیخ نوـشطابترا دنوـشن کـیدزن مه هب هک یتقو ات ،ود نیا .هراد زاین مه و هراد يدنمناوت مه اه يژولونکت
 .)4 هرامش هدنوش هبحاصم(» دننکب رت کیدزن مه هب ور نوشهاگدید و دنیایب هکنیا رگم تسین رمث رمثم
 :تسا هدومن نایب 3 هرامش هدنوش هبحاصم نینچمه
 و زادـنا مشچ هاگشناد نوچ .تسا نکمم ریغ ابیرقت لوا رظن رد تعنص و هاگشناد طابترا هک هسریم مرظن هب «
 تـیرومام و زادنا مشچ کی تبسن نیمه هب مه تعنص و دراد ور شدوخ ياه يژتارتسا و اهتیرومام و تلاسر
 نیارباـنب .دـننکیم تکرح دنراد فلتخم ياضف ود رد اهنیا تقیقح رد و هراد ور شدوخ صاخ ياه يژتارتسا و
 رـگا .درادن دوجو راتخاس ود نیا نیب لوا هاگن رد يا هفیظو ییاتسارمه هنوگ چیه ،مگب هداس یلیخ مهاوخب رگا
 لاب رگید لاب و تسا يرادرب هرهب ای ییارجا لاب کی .هشاب هتشاد لاب ات ود دیاب هشاب قفوم داوخب ینامزاس ره
 راـک بوـخ دـهاوخب ینامزاس کی رگا نییاربانب .تسا اه يروآون ای زور ياه شناد ندروآ تسد هب ای فاشتکا
 هرـهب لاـب  تعنص رد و تسا يوق اهزرم هعسوت لاب هاگشناد رد نالا یلو .دشاب يوق شلاب ات ود نیا دیاب دنک
 هبحاـصم( »دوـش قـفوم دناوتب نامزاس کی ات دشاب يوق لاب ود ره اهنیا ود ره رد دیاب اما تسا يوق يرادرب
 .)3 هرامش هدنوش

 تعنص رد هناروآون و یشهوژپ يراذگهیامرس دوبمک
 :هک تسا هتشاد نایب 8 هرامش هدنوش هبحاصم
 هفاـضا راـب کی ور هاگشناد اب طابترا نیمه رطاخ هب دنراد هجدوب لکشم کچوک عیانص هژیو هب عیانص رتشیب«
 فرـص هـکنیا اـت هراد عیرـس هدزاـب هک دننک دیلوت طخ فرص ور نوشدوخ هجدوب هک دنهدیم حیجرت و دننودیم
 )8 هرامش هدنوش هبحاصم( ».دننک هدزابرید ياه هژورپ

 تیفافش مدع و يدامتعا یب
 :تسا هدومن نایب 6 هرامش هدنوش هبحاصم
 لوـبق ار اـهنآ متسیس و اه یتعنص یلیخ اههاگشناد هکنیا یکی دراد دوجو توافتم الماک دنور ود نم رظن هب«
 رـییغت زا و دـنهدب ماـجنا ار دـنهد یـم ماـجنا هدوـب لاس 30-20 هک نیتور راک کی دنهدیم جیجرت و دنرادن
 متـفر مدوـخ نـم هک هدوب مه يدروم و دنهد ماجنا ناشقوقح دح رد یلومعم راک دنهد یم حیجرت و دنسرتیم
 نـیا دوخ تسد ریز دارفا هب دناوتیمن ریدم اما دنهد ماجنا ار راک يرگید شور زا منک دعاقتم ار دارفا هک عیانص
 ار اههاگشناد یجورخ الومعم و دنتسه کیروئت یلیخ اههاگشناد هک دنراد نامگ مه عیانص و دنالوبقب ار هلاسم
 )6 هرامش هدنوش هبحاصم( ».دننکیمن لوبق

 ناریدم يریذپان کسیر
 :تسا هدرک هراشا  4 هرامش هدنوش هبحاصم
 اـب هراد تـسود و هدـیمن دـیدج مولع هب یتیمها الصا تعنص هک شتسه نیا تعنص هب نوشدید اههاگشناد«
 .هرادـن دوـجو تعنـص يوـت رییغت هب يا هقالع چیه و هنکب راک شدوخ هتشذگ ياه يژولونکت و شناد نومه
 ،هعـسوت و قـیقحت يوـت هـشیم هـچباتک کی و هشیم هئارا هاگشناد فرط زا هک یتاقیقحت ياه هژورپ زا یلیخ
 الاـح .هرادن دوجو تعنص نایلوتم يوت ،تعنص يوت يریذپ کسیر هک هنیا رطاخ هب شاهیضعب ندشن یتایلمع
 هـکنیا رطاـخ هـب .دنرادن ور يریذپ کسیر نوا یتایلمع عقاو رد و نییاپ ياه هدر يوت ،الاب ياه هدر يوت هن
 ».دـننک هفاضا نوشدوخ ياهیریگرد هب يریگرد کی دناوخیمن و نراد نوشتایلمع يوت يا هگید ياه يریگرد
 )4 هرامش هدنوش هبحاصم(

 مه زا تعنص و هاگشناد یطارفا یعالطا یب و يزاین یب
 :تسا هتشاد نایب 12 هرامش هدنوش هبحاصم صوصخ نیا رد
 روـشک رد راـکیب يوجـشناد هزادـنا نیا دوب يوق رگا .تسین يوق اما دراد دوجو تعنص و هاگشناد نیب طابترا«
 ناـمگ هاگشناد رد .دنرادن ربخ هگیدمه ياهزاین زا مودکچیه تعنص مه و هاگشناد مه مرظن هب .تشادن دوجو
 رـگا و تسه یفاک يروئت ياهراک و نتشون هلاقم طقف و دنهدب ماجنا یلمع راک هک دنرادن يزاین الصا دننکیم
 داهنشیپ يا هژورپ کی افرص تسه یچ تعنص ياهزاین و تالکشم هک دننودیمن دنوشب عیانص دراو ناوخب مه
 و هراد ییاـهزاین هـچ اـقیقد هاگشناد دننودیمن مه عیانص .هشابن تعنص زاین الصا هژورپ نیا هنکمم اما دنهدیم
 بـسک لـیلد هـب طـقف هاگشناد هک تسه نیا تعنص نامگ ینعی تسه يدام هجو افرص هنیبیم هک يزیچنوا
 )12 هرامش هدنوش هبحاصم( ».هرادن يا هگید لیلد چیه و هنکیم يراکمه تعنص اب دمآرد
 :هک دنا هدرک هراشا 10 و 1 هرامش هدنوش هبحاصم
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 تایدام لابند رتشیب و دننکیمن يراکمه دیتاسا .تسا هتفرگن باوج هاگشناد زا تعنص و درادن دوجو تالماعت «
 )1 هرامش هدنوش هبحاصم( ».دنرادن نانیمطا مه هب هاگشناد و تعنص .تسا تاطابترا زا داریا و دنتسه
 اـب هرـیم هاگـشناد هک یتمس هک هنیا مه شیلصا تلع و تسا نییاپ هب ور طسوتم .تسین يوق یلیخ طابترا«
 يرـسکی لـح يارـب یـلو هتخس مکی ود نیا نداد طابترا و هیمیدق ام تعنص .هتوافتم هریم تعنص هک یتمس
 هـچ ود نـیا هکنیا هب هدرگیمرب هک هشب رت يوق هنوتیم یلو هدوب دیفم و هدرک يراکمه هاگشناد تعنص لئاسم
 )10 هرامش هدنوش هبحاصم( ».دننک يراکمه مه اب دنهاوخب روط

 تعنص و هاگشناد طباور رد تلادع دوبمک
 :هک تسا هدرک هراشا صوصخ نیا رد 9 هرامش هدنوش هبحاصم
 تعنـص و هاگـشناد طاـبترا اـب یبوـخ رـظن مه طبریز نیلوئسم و تسین دیاش و دیاب هک روط نوا طابترا نیا«
 هب میدرک هدنسب الثم تسه تیدودحم مکی .هدشن ماجنا يراک چیه هک تسین نیا هدنهد ناشن نیا اما .دنرادن
 هیقب اب رگا هک یتروص رد میریم شیپ اهنیا اب و یهاگشناد يرترب و تفاسم ساسارب یهاگشناد دیتاسا يرسکی
 ».تـشاد دـهاوخ یبوـخ هـجیتن هرـیگب تروـص يا هـقطنم ارف یتح و تالماعت و اه ناوخارف نیا اههاگشناد
 )9 هرامش هدنوش هبحاصم(

 یهوژپ هدنیآ و يزیرهمانرب ،يرگن هدنیآ نادقف
 :هک دنا هتشاد ناعذا  8 و 7 هرامش هدنوش هبحاصم
 اـب هاگشناد دیتاسا ینعی .تسین بوخ یلیخ منکیم رکف نم هشاب دیاب هک يزیچ تسامش رظن دم هک یطابترا «
 هلاقم و هلاقم هئارا هب دنراد لیامت رتشیب دنا هدیچ اهنوا هک ییاهشور نوا اب هدیچ مولع ترازو هک یمتسیس نوا

ISI رایـشناد ،هـشب رایداتسا .هریگب ور شیملع هبتر هنوتب ناشدوخ ياقترا هب هنک کمک هک يراک و دننک پاچ 
 هـکنیا دروـم رد روـشک حطـس يوت هنیمز نیا يوت یتیباذج یلیخ .هریگب ور فلتخم حوطس و مامت داتسا ،هشب
 نوا هـب ور شزرا رتـشیب یـنعی .هدـشن هدـیچ بوـخ یلیخ دنهدب ماجنا تعنص يوت يراک و تعنص يوت نایب
 ور یـملع ییاراـک اموزل نداد هلاقم هک یتروص رد دننکیم راک اه هنیمز نیا يور رتشیب هک دنهدیم ییاهداتسا
 )7 هرامش هدنوش هبحاصم( ».هرادن

 یهیدـب هـک تـسه مه يزیچ و مینیبب لک رد میاوخب رگا هفیعض یلیخ تعنص اب ام ياههاگشناد طابترا الک«
 لیـصحتلا غراـف یـتقو نالیـصحتلا غراـف رـثکا هک تفگ ونیا هشیم مه شاه هنوشن زا دننودیم ارثکا و تسه
 يرـسکی هروـطنیا هـک یـسدنهم ياـه هتـشر يوت لقادح دنتسین دلب يا هفرح یلیخ هک دینیبیم امش دنوشیم
 تسادج ثحب تعنص يوت یلو بوخ تالاقم یتح ،الاب یملع ،الاب یمومع تاعالطا هدش ساپ يروئت ياسرد
 هـکنیا اـب يدـب نوـشن شهب ور یمسج کی الثم تعنص يوت دایم فرط مینیبیم الصا هک تسه ییاهفعض و
 )8 هرامش هدنوش هبحاصم( ».الاح ات هدیدن نوچ تسه یچ هنودیمن شدروم رد هدنوخ
 و هدش ییاسانش زین ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا عناوم شهوژپ موس لاوس هب خساپ يارب و همادا رد

 .تسا هدش هدروآ اههبحاصم زا یقیداصم هارمه هب ریز لودج رد
 ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا عناوم :5 لودج

 یلصا هلوقم
 )یباختنا يراذگدک(

 اههلوقم
 )يروحم يراذگدک(

 یموهفم ناونع
 )زاب يراذگدک(

 

 رد یسارکورب
 اهتخادرپ و اهدنیآرف

 راک شدرگ و راک هیور- یسارکورب
 یسارکورب-

عنص
ت  

 دنیآرف ندوب ینالوط
 اه هژورپ بیوصت

 اه لازوپورپ بیوصت دنیآرف ندش ینالوط-
 اه همان نایاپ بیوصت دنیآرف ندوب ینالوط-
 اه هژورپ فیرعت هسورپ ندوب ینالوط و تخس-

 دنیآرف ندوب ینالوط
 تعنص رد تخادرپ

 هژورپ همحزلا قح تخادرپ دنیآرف ندش ینالوط-
 دیتاسا و هاگشناد هب اه
  هژورپ هنیزه تخادرپ دنیآرف ندوب ربنامز-

 لکشم یتعنص نیناوق
 زاس

 و شریذپ هب طوبرم نیناوق
 لازوپورپ در

 لازوپورپ هتشون ان نوناق-
 شریذپ ای در فیلکت ندش صخشم رید -
 اهلازوپورپ

 تعنص رد یتسارح نیناوق
 تعنص هب دورو يارب زوجم هب زاین -
 دیتاسا يارب هک تعنص هب جورخ و دورو نیناوق-
 تسا هدننک تحاران

 ایشاو لاوما جورخ و دورو رد تخس نیناوق-
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 یتسارح نیناوق-

 رد رورم و روبع نیناوق
 تعنص

 باهذ و بایا نیناوق-
 ییاذغ ياهثحب و ناروتسر نیناوق-
 يدرف تینما نیناوق-

 تایلام و همیب نیناوق
 راک ماجنا نسح رسک-
 همیب رسک-
  تایلام و همیب نیناوق-

 تیکلام و یقوقح نیناوق
 يرکف

 اهنت و یقیقح دارفا اب تعنص يراکمه ناکما مدع-
  یقوقح دارفا اب يراکمه ناکما

 نایوجشناد اب دادرارق نتسب ناکما مدع-
  اهدادرارق يرکف تیکلام-

 یهاگشناد نیناوق
 زاس لکشم

 هاگشناد یتسارح نیناوق
 

 و دورو يارب یتسارح نیناوق ندوب زاس لکشم-
 تعنص و نایوجشناد جورخ
 یتسارح نیناوق لیلد هب هاگشناد هب تخس دورو-
 یلبق یگنهامه نودب هاگشناد هب دورو ناکما مدع-

ناد
گش

ها  

 
 همحزلا قح تخادرپ نیناوق
 هاگشناد رد اه هژورپ

 طسوت اه هژورپ لوپ موس کی دودح تشادرب-
  يرسالاب ياه هنیزه ناونع هب هاگشناد
 هب اه هژورپ هنیزه تفایرد نامز ندش ینالوط-
 اه هژورپ يارب هناگادج قودنص دوجو مدع لیلد
 طسوت وجشناد همحزلا قح زا یشخب تشادرب-
  هاگشناد و دیتاسا

 هژورپ همحزلا قح زا يرسالاب دصرد کی هاگشناد-
 دنرادیمرب اه
 .تسا هدش هدروآ اههبحاصم زا ییاههنومن همادا رد

  اهتخادرپ و اهدنیآرف رد یسارکورب
 زا الـمع ور هاـم 9 دودـح تعنص رد ماهمان نایاپ راک عورش و يراکمه دییات و زوجم نتفرگ يارب مدوخ نم«
 یـلیخ و دیشک لوط هام 9 ابیرقت مشب تعنص دراو متسنوت نم هک ینامز ات ادتبا زا دنیآرف نیا ینعی مداد تسد
 هـن هشب هماننایاپ دوخ فرص نامز نیا رتهب و رتشیب دشیم هک مداد تسد زا ما همان نایاپ ماجنا يارب ور نامز
 .)13 هرامش هدنوش هبحاصم( »يراکمه هژورپ دییات و فلتخم ياهزوجم نتفرگ
 دیاـش داتسا يارب .هشکیم لوط لاس 2 ادودح .هینالوط هژورپ يارب هدش لاسرا ياه لازوپورپ بیوصت دنیآرف«
 نوـشتقو و نتـسرفیم ور نوـشاههـمان ناـیاپ الومعم انوا نوچ هشیم رید وجشناد يارب یلو هشابن مهم یلیخ
 .)7 هرامش هدنوش هبحاصم(».هدودحم

 زاس لکشم یتعنص نیناوق
 هـگرب کـی ور نوا دـعب و هشب کچ تسارح يدورو شلبق دیاب اما هراد دوجو تعنص هب پات پل دورو ناکما«
 مـه یـجورخ برد و دیراد ور هاگتسد نیمه جورخ و پات پل هاگتسد نیمه اقیقد دورو ناکما امش هک دنهدب
 .)8 هرامش هدنوش هبحاصم( »تعنص رد دننکیم کچ ور نیا ددجم
 .)7 هرامش هدنوش هبحاصم(»دننکیم مک تایلام همیب يدصرد همه زا هک تایلام و همیب نیناوق«
 تعنـص زا هـک يدارفا هب هسرب هچ هگید تسه لکشم میتسه وجشناد نامدوخ هک ام يارب هاگشناد هب دورو«
 لکـشم هـشابن نوـمهارمه رگا و ناوخیم ییوجشناد تراک ام زا راب ره الومعم .هاگشناد هب نشب دراو ناوخیم
 دراو ننوـتن هـنکمم هـنرگو هشب گنهامه هاگشناد يدورو رد تسارح اب لبق زا دیاب الومعم .یهاگ میروخیمرب
 .)13 هرامش هدنوش هبحاصم»نشب هاگشناد
 شناد ياهتکرش ،هدکشهوژپ ،هاگشناد لثم یقوقح دارفا اب طقف ددنبب دادرارق یقیقح دارفا اب دناوت یمن تعنص«
 كردم هدنراد کی ای ییاهنت هب ییوجشناد ره الثم دنتسین هژورپ ماجنا و دورو هب رداق دارفا همه نیاربانب ناینب
 هدنوـش هبحاـصم(»تسین اـه هژورـپ رد يراکمه هب رداق دشاب یناگرا هب لصتم هکنیا نودب ییاهنت هب يرتکد
 )6 هرامش

 زاس لکشم یهاگشناد نیناوق
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 امیقتـسم لوپ درادن دوجو يا هناگادج قودنص نوچ دوش یم ماجنا هاگشناد هب اه هژورپ تخادرپ هک یماگنه«
 دراد ناـکما و تسا دایز نآ ندش جرخ ناکما هاگشناد يالاب ياه هنیزه لیلد هب و دور یم هاگشناد باسح هب
 .)8 هرامش هدنوش هبحاصم(»دسرب حرط يرجم داتسا تسد هب ات دشکب لوط لاس یتح ای هام دنچ
 

 دوـبهب ناریا رد ار تعنص و هاگشناد نایم طباور ناوت یم ییاهراکهار هچ اب :شهوژپ مراهچ لاوس
 ؟دیشخب

 .تسا هدش دروآ همادا رد اه هبحاصم قیداصم و 6 لودج شهوژپ مراهچ لاوس هب خساپ يارب
 
 
 
 
 
 

 ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا دوبهب ياهراکهار :6 لودج
 یلصا هلوقم
 )یباختنا يراذگدک(

 اههلوقم
 )يروحم يراذگدک(

 یموهفم ناونع
 )زاب يراذگدک(

 و رت کچوک ياه هژورپ هب تعنص رد گرزب ياه هژورپ لیدبت-
 ماجنا تهج نایوجشناد هب نآ عاجرا

  يرتکد و دشرا ییوجشناد ياه هژورپ هب تعنص رد اه هژورپ لیدبت-
 اه هژورپ ماجنا يارب نایوجشناد اب دادرارق نتسب ناکما-
 دیتاسا ياج هب نایوجشناد هب اه هژورپ لیوحت ناکما يرارقرب-

 ياه هژورپ شیازفا
 تیامح شیازفا ییوجشناد

 نایوجشناد زا
 تلادع بلاق رد
 ياهحرط و
 ارگتعنص
 

 رد روضح تهج نایوجشناد همه يارب ربارب مهس ندرک مهارف-
 روشک لک رد تعنص
 تعنص رد ناوناب روضح زا رتشیب تیامح و ینابیتشپ-
 عیانص رد روشک لک رد نایوجشناد همه روضح طیارش ندرک مهارف-
 تعنص رد نایوجشناد روضح ندرک يرابجا-

 طیارش ندرک مهارف
 نایوجشناد همه روضح
 رد روشک رسارس زا
 عیانص

 ددجم یسدنهم
 و اهتسایس
 اهیژتارتسا

 و یسرد ياههمانرب رییغت
 ترازو طسوت یشزومآ
 يارب اههاگشناد و مولع
 رتشیب طابترا يرارقرب
 تعنص و هاگشناد

  یهاگشناد ياه متسیس رد يرگنزاب-
  تعنص و هاگشناد تالماعت ندوبن بسانم-
 قیرط زا اههاگشناد اب طابترا تهج عیانص نیب یتباقر وج داجیا-
 يروآون و دشر و يزاس یموب یهد صخاش
 یقیوشت تالیهست هئارا ای هجدوب صیصخت رد اهصخاش يراذگرثا -
 تایلام ندرک مک ای و
 مولع ترازو طسوت تعنص و هاگشناد طابترا يارب تیباذج داجیا-
 هژورپ ماجنا نآ ياج هب و نتشون هلاقم يارب وجشناد ندرکن رابجا-
 یتعنص ياه
  مولع ترازو رد تعنص اب طابترا يارب يا همانرب ندوبن-
 رثوم صخاش ناونع هب تعنص و هاگشناد طابترا نتفرگ رظن رد-
  روشک رد اههاگشناد يدنب هبتر يارب

 اههاگشناد يدنب هبتر رد تالاقم هب رتشیب هجوت-
 ياهتسایس و اه همانرب رد تعنص و هاگشناد طابترا دید ندوب نییاپ-
 اههاگشناد
 و مولع ترازو طسوت تعنص اب هاگشناد طابترا ندرک يرابجا-
 یشزومآ و یسرد ياه همانرب رد يزیر همانرب هلیسو هب تاقیقحت
 اههاگشناد
 و هاگشناد ياهتیولوا رد تعنص و هاگشناد طابترا نتشادن رارق-
  مولع ترازو ياه همانرب

 تعنص رد يرگن هدنیآ دید داجیا- يرگنهدنیآ يزاسهنیداهن
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 تعنص رد
 

  اه هژورپ یهددوس رد تدم دنلب دید داجیا-
 تعنص رد کیژتارتسا دید داجیا-
 الاب کسیر اب ياه هژورپ لوبق و ریذپرطخ ياهقودنص داجیا-

 صصختم ای داتسا روضح
 هاگشناد رد نامهم

 ناونع هب تعنص ياه نیسنکت و نانکراک زا یخرب زا هدافتسا-
  یهاگشناد دیتاسا

 رد سیردت تهج تعنص ناصصختم يارب یتاعاس ندرک فظوم-
 هاگشناد
 و ینف زکارم رد یگتسشنزاب لاح رد و هبرجت اب دارفا زا هدافتسا-
 اب تعنص زاین دروم تراهم و شناد لاقتنا يارب یهاگشناد و ياهفرح
 هدنیآ رد اهورین ینیزگیاج و مادختسا فده
 ناصصختم سیردت اب یتعنص یسرد ياهدحاو يرسکی صاصتخا-
  نایوجشناد يارب عیانص

 سردم ای داتسا روضح
 تعنص رد نامهم

 تعنص رد دیتاسا روضح يارب یفظوم نییعت-
 تعنص رد دیتاسا روضح يارب هاگشناد ای و تعنص زا قوقح تفایرد-
 تعنص رد دیتاسا روضح ندرک يرابجا-

 ياهدحاو شیازفا
 یلمع و يزومآراک

 طسوت فرص یملع بلاق زا اه هژورپ يرسکی ندرک جراخ-
 یتعنص شخب رد هژورپ نآ ندرب و اههاگشناد
  يرتکد و دشرا ياهزت ندرک یتایلمع-
 تعنص و وجشناد ،هاگشناد فرط زا يزومآراک نتفرگ يدج-
 يزومآراک ياهدحاو شیازفا-
 يزروراک دحاو هب ندوزفا و هاگشناد رد يروئت ياهدحاو زا نتساک-
 تعنص رد
 ياهدحاو دادعت تمس هب اهنآ حالصا و اه يزروراک یساسا رییغت-
 تعنص رد رتدایز نامز روضح و رتشیب

 يروئت سورد اب طبترم عیانص زا دیدزاب يرازگرب-
 سیسات
 ياهتکرش
 درکلمع یبایزرا

 ینوریب بایزرا داجیا
 ياه هژورپ يارب
 كرتشم

 اه هژورپ یشخبرثا یبایزرا يارب هیوناث بایزرا داجیا-
  یبایزرا يارب ییاهتکرش داجیا-
 اه هژورپ یشخبرثا نیمخت يارب ینوریب بایزرا-

 ياهتکرش داجیا
 و یتیامح
 اهپآتراتسا

 ياهتکرش سیسات
 ریذپرطخ راذگهیامرس

 اه هدنهدباتش و ریذپ رطخ يراذگ هیامرس ای VC ياهتکرش-
 کسیر اب ياههژورپ يارب ریذپرطخ و كرتشم ياهقودنص داجیا-
 تلود و عیانص يراکمه اب الاب

 
 طساو ياهتکرش  داجیا
 تعنص و هاگشناد نیب

 )اه پآ تراتسا ای یسدنهم ياهتکرش( اه هطساو-
 اه هدنهدباتش-
 )لوصحم يزاس يراجت یگدامآ( TRL لیدبت يارب هطساو دوجو-
 يروانف و ملع ياهکراپ لثم الاب هب نییاپ

 3 عون ياه هدکشهوژپ سیسات-
 و دیتاسا لیبق زا اهدادعتسا بذج يارب هدکشهوژپ داجیا-
 يدرف ره و نایوجشناد
 اب یتح كرتشم ياهداهن و كرتشم ياه هدکشهوژپ سیسات-
 بیقر ياهتکرش تکراشم
 ناینب شناد ياهتکرش سیسات-

 ندرک مهارف
-مادام يریگدای
-یملع رمعلا
 ینف

 تمدخ نمض شزومآ
 عفر تهج نانکراک
 تعنص تالکشم

 تعنص رد لانشکناف راتخاس ياج هب یسیرتام راتخاس داجیا-
 رد سانشراک ره يرابجا راک زا یشخب ناونع هب شهوژپ نداد رارق-
 تعنص
 تعنص تالکشم لح تروص رد نانکراک يایازم و قوقح شیازفا-
 شهوژپ و يروآون تروص رد نانکراک يایازم و قوقح شیازفا-
 یهاگشناد ياهسالک زا هدافتسا اب يزومآزاب ای نانکراک تیدپآ-
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 همادا ناکما يرارقرب
 يرتکد و لیصحت
 روحم شهوژپ

 داجیا ياهزاین ساسارب تعنص دوخ نانکراک لیصحت همادا ناکما-
  تعنص تالکشم لح يارب و هدش
 روشک رد روحم شهوژپ يرتکد ددجم يارجا و ندرک یلمع-

 داجیا
 و اههاگشناد
 هتسباو سرادم
 تعنص هب

 ياههاگشناد داجیا
 موس لسن و نیرفآراک

 رتالاب ياه لسن هب اههاگشناد هعسوت-
 مراهچ و موس لسن ياههاگشناد داجیا-
  نیرفآراک ياههاگشناد داجیا-

 و سرادم داجیا
 یتعنص ياههاگشناد

 یتعنص سرادم يزادنا هار و داجیا-
 يا هفرح و ینف سرادم رد تعنص هتسشنزاب ناصصختم روضح-
 سیردت تهج
 تعنص ره صوصخم ییاههاگشناد داجیا-

 :تسا هدش هدروآ ناگدنوشهبحاصم تارظن زا ییاههنومن قوف لودج جیاتن قیدصت رد
  ارگتعنص ياهحرط و تلادع بلاق رد نایوجشناد زا تیامح شیازفا

 مـه الاـح .عیانـص هـب دننکیم هعجارم يزروراک يارب رتشیب .تسه مک رایسب عیانص رد اهمناخ روضح ناکما«
 فرـط زا الوـمعم ناوخیم هک ییاهنوا مه و دننک راک هژورپ تعنص يوت نایب هک دنرادن لیامت یلیخ نوشدوخ
 .)12 هرامش هدنوش هبحاصم( »دنوشیمن ینابیتشپ بوخ تعنص ای و هاگشناد
 هاگـشناد فرـط زا مه دیاب دنتسه مه يدربراک و دنتسه تعنص اب طبترم هک يرتکد و دشرا ياه همان نایاپ«
 و تعنـص دوـخ هکنیا زا يادج الاح هشیم روشک هعسوت ثعاب نیا نوچ نشب ینابیتشپ تلود مه و تعنص مه
 .)12 هرامش هدنوش هبحاصم(»هدیم هعسوت مه ور هاگشناد

  اهیژتارتسا و اهتسایس ددجم یسدنهم
 هـکنیا هـن دوریـم سرد ندرـک ساپ فرص مه وجشناد دوخ و درادن يزومآراک نتفرگ يارب یقایتشا تعنص«
 مادختسا ادعب هنکمم زروراک ره هک ییاپورا ياهروشک لثم دنشاب هتشاد فده اهيزروراک دیاب دریگب دای يزیچ
 هبحاصم( »هنک نیمات ور شدوخ هدنیآ یناسنا يورین هنوتب هک هنیمه يزروراک زا مه تعنص دصق الصا و هشب
  .)11 هرامش هدنوش
 الثـم دیدب ماجنا دیاب يا هنیزه هی امش ینعی .داوخیم يرگن هدنیآ یتاقیقحت ياه هژورپ تسه هک يدروم هی«
 یـلو .هـشیم عورـش مه نوا یهد دوس و هدرگیمرب هنیزه نیا لاس هد ای لاس جنپ ای لاس راهچ لاس هس يوت
 يارـب یلاـم نارحب نوا هک هریم نیب زا الک دید نیا ییاهتقو صوصخ هب .تسین دید نیا ام روشک يوت اتدمع
 الـعف مراد رـت بـجاو ياـهزیچ نـم هگیم و هنزیم ور یتاقیقحت ياه هژورپ دیق الک هک دایم شیپ تعنص نوا
 لامرن طیارش و هشابن مه طیارش نوا هک میریگ الاح .مینک شیزاس هنیهب داوخیمن الاح هخرچب شخرچ متعنص
 .)8 هرامش هدنوش هبحاصم( ».تسه هک يدید نیمه مه زاب هشاب يداع و

  درکلمع یبایزرا ياهتکرش سیسات
 یسک .هژورپ نیا هتفر یطلغ ریسم ینعی مداد ماجنا هابتشا ور هژورپ نیا هتساوخان ای هتساوخ نم دینک ضرف «
 يوـت اتدمع .هنودب نم هزادنا لقادح ای نم زا شیب هک هنکب یجنس تحص و یسررب و تست هنوتب ور نیا دیاب
 عوـنت .اـعقاو هـشاب هـک تـسین مـه يزاین و تسین الاب کیمداکآ دح رد یلیخ دنتسه یسدنهم دح رد تعنص
 یـلیخ اـی تسین هشاب هتشاد کیمداکآ يالاب حطس هک قرب صصختم کی ینعی .تسه مک یلیخ اه صصخت
 داتـسا کـی الثـم دننیبب نوریب زا ثلاث صخش ای هیوناث رظان کی دیاب نم رظن هب اهنیا نیمه يارب .تسه مک
 .)8هرامش هدنوش هبحاصم(» راک نیا يور هشاب هتشاد یتراظن کی نوا لقادح هک هگید هاگشناد

  اهپآتراتسا و یتیامح ياهتکرش داجیا
 تعنـص دـعب ،هتروـص نیمه هب عضو مه ینف ياه هتشر رد یتح ننودیم يروئت رتشیب اهوجشناد و ناداتسا«
 ور يروـئت ثـحابم نیا ننوتب طسو نیا هک تسه مزال ییاهتکرش ای اهراتخاس يرسکی داوخیم یتایلمع هژورپ
 .)12 هرامش هدنوش هبحاصم( »دننک لیدبت لمع هب

 ینف-یملع رمعلامادام يریگدای ندرک مهارف
 )1 هرامش هدنوش هبحاصم( »هشاب روحم شزومآ افرص هکنیا هن هشب روحم شهوژپ دیاب يرتکد«
 هـب الاح هشب مهارف میتسه تعنص رد دشرا سانشراک و صصختم هک ام دوخ يارب لیصحت همادا ناکما هگا«
 زا هـک يدرـف کـی زا رتهب ور تعنص لکشم مه و هشیم هفاضا ام ملع هب مه ،روحم شهوژپ يرتکد تروص
 هدنوش هبحاصم(»تسین نالا یلو دوب روحم شهوژپ يرتکد البق .مینک لح مینوتیم تعنص لخاد دایم هاگشناد
 .)5 هرامش

 تعنص هب هتسباو سرادم و اههاگشناد داجیا
 مینوتب ات میدرک سیسات مه کچوک هاگشناد کی و میدرک سیسات نومتعنص دوخ صتخم هتشر کی البق ام«
 نوـچ هـنکیم کـمک یلیخ هنک ادیپ همادا دنور نیا هگا هدنیآ يارب مینک نیمات ور نومرظن دروم یناسنا يورین
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 ور نومزاـین دروـم ياـه هتشر هگا و هدش مک شتیلاعف و شدوجو هشیم گنرمک مکمک هراد هاگشناد نوا نالا
 .)1 هرامش هدنوش هبحاصم(»میشیم هجاوم لکشم اب هدنیآ رد مینکن ریاد
  اـهنوا يوت هک ندب ماجنا ییاه هژورپ دننوتیم  ،4 و 3 لسن و روآون ياههاگشناد و نیرفآراک ياههاگشناد «

Technology readiness level  نیرفآراک ياههاگشناد يور .هشاب الاب تسه يروانف یگدامآ حطس نومه هک 
 غوـلب نیا اههاگشناد تسه نالا هک یمزیناکم نیا یلو .هشب یط مه لحارم نیا هک دننکیم یعس دنراد ابیرقت
 و شرـخاوا نوا هـب هسرب دعب و دننک یط ور لحارم نیا دنناوتیم هک دندرک داجیا ور اهکراپ يرسکی .دنرادن ور
 .)7 هرامش هدنوش هبحاصم( » الاب يروانف یگدامآ حطس

 
 ؟درک داهنشیپ هاگشناد و تعنص طابترا دوبهب يارب ناوتیم ار یلدم هچ :شهوژپ مجنپ لاوس

 یمیاداراـپ يوـگلا ،روـشک رد تعنـص و هاگشناد نیب دوجوم طباور رب ینتبم و اه هبحاصم جیاتن ساسارب
 .تسا هدش میسرت هاگشناد و تعنص طابترا دوبهب تهج شهوژپ
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 يریگ هجیتن و ثحب

 ینوـنک يوـگلا نتفاـی یـپ رد هـک شهوژپ لوا لاوس هب خساپ رد و اههبحاصم زا لصاح جیاتن ساسارب
 نـیا هـمادا رد هدـش رـکذ ياههبحاصم قیداصم و 2 و 1 هرامش لودج رد ؛تسا هدوب هاگشناد و تعنص طابترا
 تـلود -تعنـص-هاگـشناد هناگ هس لدم زا تعنص و هاگشناد طابترا ینونک يوگلا هک دیدرگ صخشم ،لوادج
 و هاگـشناد نیب و دراد رگلیهست و قوشم شقن تلود ،تعنص و هاگشناد طابترا یلعف يوگلا رد .دنکیم يوریپ
 ،يوقندیـس شهوژـپ اـب ،تعنص و هاگشناد طابترا رد تلود شقن .تسا هدش رارقرب هیوسود یطباور زین تعنص
 هـب تـلود هـجوت مدـع ار تعنـص و هاگـشناد طاـبترا فعض لماوع زا یکی هک )1398( یجارس و نازورهبروپ
 رارـق هیـشاح رد اتدـمع و هدوـب گـنرمک تلود شقن دسریم رظن هب .تسا هتشاد یناوخمه هتسناد يزاسرتسب

 :یلع طیارش
 تعنص و هاگشناد تالماعت و طباور-1

 تلود رگلیهست و یتیامح شقن -2
 

 :اهدنیآرف
 هئارا ،یشزومآ ياهیراکمه ،یشهوژپ ياهیراکمه(هبناجود تالماعت -1
  یفاکان  یشخبرثا و ییاراک اب )یکارتشا ياهتیلاعف و تالیهست و تامدخ

  توق و فعض ياراد یبایزرا و ارجا ،يزیر همانرب ،یجنسزاین هخرچ -2
 
 

 :يا هنیمز طیارش
 و  یتخاــــسریز ياــــهتوافت -1
 یتسایس
 یشهوژپ يراذگ-هیامرس دوبمک-2
 تعنص رد هناروآون و
 تیفافش مدع و يدامتعا یب-3
 ناریدم يریذپان کسیر-4
 یطارفا یعالطا یب و يزاین یب-4
 مه زا تعنص و هاگشناد
 هاگشناد طباور رد تلادع دوبمک-5
 تعنص و
-هـمانرب ،يرـگن هدنیآ نادقف  -6
 یهوژپ هدنیآ و يزیر
 
 

 :اهدمایپ
 تعنص و هاگشناد طباور دوبهب-1

 نالیصحتلا غراف يراکیب  شهاک-2
 راک رازاب هب دورو يارب یلمع مزال ياهیدنمناوت ياراد نالیصحتلا غراف -3

 نآ ندش زور هب و عیانص رد تیقالخ و يروآون -4
    تلود تیامح اب لاعف هبناج هس يوگلا هب یلعف يوگلا لیدبت – 5

 

  :رگ هلخادم طیارش
 اهدنیآرف رد یسارکورب-1

اهتخادرپ و  
 لکشم یتعنص نیناوق-2

زاس  
 یهاگشناد نیناوق-3

 زاس لکشم

 :اهدربهار
 اهیژتارتسا و اهتسایس ددجم یسدنهم-2                       ارگتعنص ياهحرط و تلادع بلاق رد نایوجشناد زا تیامح شیازفا -1
 اهپآ-تراتسا و یتیامح ياهتکرش داجیا-4                                                             درکلمع یبایزرا ياهتکرش سیسات-3
 تعنص هب هتسباو سرادم و اههاگشناد داجیا-6                                            ینف-یملع رمعلامادام يریگدای ندرک مهارف-5
 زا تعنص و هاگشناد طباور و تالماعت عاونا هب ندوزفا-8                 اهیراکمه یهد هجدوب رد هژیو هب تلود شقن شیازفا -7
 ياهیراکمه-ققحم/يرتکد اسپ -تعنص دنچ و هاگشناد دنچ یکارتشا ياهیراکمه-یهاگشناد و یتعنص يرتکد هرود :لیبق
 یمادختسا

 
 

 :هدیدپ
 و هاگشناد طابترا

 تعنص



 1399  ناتسمز و زییاپ،مهدجه هرامش ،مهن  هرود ،یشزومآ يزیرهمانرب تاعلاطم همانلصف ود......137

 

 هـب ؛دشاب داهن ود نیا نیب طابترا يرارقرب رد یلصا هرهم کی دناوتیم تلود هک تسا یلاح رد نیا .تسا هتفرگ
 و دـنک یلام ریغ و یلام ینابیتشپ و تیامح نآ زا مه ،هدرک لیهست و قیوشت ار اهنآ نیب طباور مه هک ياهنوگ
  .دشاب هتشاد هدهعرب زین ار داهن ود نیا درکلمع زا یبایزرا و تراظن زین

 ؛تـسا هدوب تعنص و هاگشناد طباور زا یبایزرا یپ رد هک شهوژپ مود لاوس هب خساپ رد و جیاتن ساسارب
 و ییاراـک نایهاگـشناد دـید زا تعنـص و هاگشناد طباور هک دوب نآ زا یکاح اههبحاصم زا هدش جارختسا جیاتن
 و هعـسوت ناشیا طباور هک دندرک زاربا یتعنص ناصصختم هچ رگا لباقم رد اما هتشادن ار یفاک و مزال یشخبرثا
 ياـنعم رد ،طـباور نیا زا يرایسب لمع رد اما دوشیم هدوزفا نآ هعسوت و دوبهب رب هنالاس و هتشاد يدایز دشر
 ،ناگدننکتکراشم ،تعنص شزومآ شخب لیبق زا اههطیح یخرب رد .دناهتشادن ار یفاک و مزال يرو هرهب یعقاو
 ناـصصختم زا هدافتسا ینعی  نآ لباقم شخب رد اما .دنا هدرک یبایزرا شخبرثا ار هاگشناد اب ناشطباور یبایزرا
  .تسا هتفرگن تروص نآ زا یقیقد یبایزرا زونه نیاربانب و هتفرگ رارق هجوت دروم اریخا هاگشناد رد تعنص

-هـمانرب هـخرچ کی دوخ تالکشم عفر يارب تعنص شخب ،تعنص و هاگشناد طباور رد یلعف يوگلا رد
 تیاهن رد و دباییم همادا ارجا و يزیرهمانرب هلحرم اب و هدش زاغآ یجنسزاین هلحرم زا هک تسا هداد لکش يزیر
 هلحرم رد اهاگ اما دنا هدرک لمع بوخ دوخ ياهزاین نتفای رد عیانص هچ رگا .دسریم شیاپ و یبایزرا هلحرم هب
 همانرب كرتشم تروص هب هاگشناد اب هک دراد زاین تعنص هلحرم نیا رد اریز دناهدوب یتالکشم راچد يزیر همانرب
 ماجنا ياه یسررب یط هچرگا یبایزرا هلحرم رد .تسا هداد رارق هجوت دروم زین ار هلاسم نیا اریخا هک دنک يزیر
 ناگدنوش هبحاصم طسوت هلاسم نیا اما دشابیم مکاح تعنص رد یبوخ یبایزرا متسیس هک دیدرگ صخشم هدش
 و یـشخبرثا نازـیم هـک درـک لالدتـسا نینچ ناوتیم ساسا نیارب .تسا هدشن یبایزرا يوق نادنچ یهاگشناد
 و )1394( يریـش شهوژپ جیاتن اب هجیتن نیا .تسا هدوبن یفاک و مزال دح رد تعنص و هاگشناد طباور ییاراک
 لـیلد هـب ناوـتیم ار هـتکن نیا .تسا هدوب ناوخمه  )1390(شنمایک و ینیسح یجاح ،یباخرس يزود ینمی
 يارب نایوجشناد یلمع و یملع یفاک و مزال يدنمناوت مدع و راکیب نالیصحتلا غراف لیبقزا یتالضعم هدهاشم
  .تسناد )48 :1392 ،کینرادیاپ ؛38 :1392 ،داژنینارزاک و شیاشخب( راک رازاب هب دورو

 جیاتن ،دوب هتخادرپ تعنص و هاگشناد طباور يدمآراکان للع یسررب هب هک شهوژپ موس لاوس هب خساپ رد
 لودـج همادا رد هک اههبحاصم زا ییاههنومن و تسا هدش هدادناشن 4 هرامش لودج رد هک اههبحاصم زا لصاح
 :لماـش لـلع نـیا .تـسا هدوـب تعنـص و هاگـشناد طباور رد دوجوم فعض طاقن و للع رگنایب تسا هدشهدروآ
 مدـع و يداـمتعا یـب ،تعنـص رد هـناروآون و یـشوژپ يراذـگ هیامرس دوبمک ،یتسایس و یتخاسریز ياهتوافت
 رد تلادـع دوـبمک ،مه زا تعنص و هاگشناد یطارفا یعالطا یب و يزاین یب ،ناریدم يریذپان کسیر ،تیفافش
 :لماـش عـناوم نیـنچمه .تسا هدوب یهوژپ هدنیآ و يزیر همانرب ،يرگن هدنیآ نادقف و تعنص و هاگشناد طباور
 یخرب .تسا هدوب زاس لکشم یهاگشناد نیناوق و زاس لکشم یتعنص نیناوق ،اهتخادرپ و اهدنیآرف رد یسارکورب
 شهوژـپ رد هـک تعنـص و هاگـشناد طاـبترا يدـمآراکان لـلع زا یـخرب اـب هدـمآ تـسد هب ياه هلوقم نیا زا
 )2020(3ادرـب و 2يرموـگتنوم ،1روـیلا شهوژپ و )1398( یجارس و نازورهبروپ ،يوقندیس و )1394(يریش
 .تسا هدوب ناوخمه ،هدش رکذ

 ود نـیا زاـین ساـسحا مدـع لـیلد هب دناوتیم مه زا تعنص و هاگشناد یطارفا یعالطا یب و يزاین یب
 ؛دنـشابیم مود و لوا لسن عون زا رتشیب روشک ياههاگشناد .دشاب فوطعم رگیدکی ياهزاین زا یهاگآ هب شخب
 زا .درادـن ناـیم نـیا رد ییاـج تعنـص اب طابترا و دنهدیم تیمها شهوژپ و شزومآ هب رتشیب لیلد نیمه هب
 نیمه هب دراد تعنص هب يدام زاین اهنت هاگشناد دنکیم نامگ تعنص هک درک لالدتسا نینچ ناوتیم رگید يوس
 و یتـسایس ياـهتوافت تـلع دـناوتیم ،لماوع نیمه .دیامنیمن هاگشناد یلصا ياهزاین مهف يارب یشالت رطاخ
 دراوـم ظاحل هب دوشیم بوسحم مود و لوا لسن ءزج هک یهاگشناد اریز .دریگبرب رد زین ار داهن ود یتخاسریز
  .دراد مراهچ و موس لسن و نیرفآراک ياههاگشناد اب یتوافتم راتخاس و اهتلاسر ،فادها ،تیرومام هدش حرطم

 هـمانرب عوـن و ناشیا روضح هب زاین ساسحا مدع نامه هب لوا هلهو رد دناوتیم طباور رد تلادع دوبمک
 يروئت سورد اههاگشناد يارب رتشیب هک ییاجنآ زا .ددرگرب اههاگشناد يارب تاقیقحت و مولع ترازو ياهيزیر
 دـییات ناگدنوـش هبحاصم طسوت هتکن نیا دوشیمن ساسحا تعنص رد روضح يارب یترورض ؛تسا هدش فیرعت

 
1 .Oliver 
2 .Montgomery 
3 .Barda  
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 روـضح ناکما ،ترورض نیا ساسحا رب ضرف مود هلهو رد .)12 و  8 ،7 ،6 هرامش هدنوش هبحاصم(تسا هدش
 و قفاوت دنمزاین و دسریمن رظن هب يا هداس راک قیقد همانرب ماجنا نودب عیانص رد وجشناد يدایز دادعت یکیزیف
 نـیا .تـسا هدوب رتمک تعنص رد نایاقآ هب تبسن ناوناب روضح ناکما رگید يوس زا .دشابیم تعنص يراکمه
 حیجرـت تـلع هـب وـس کی زا دناوتیم هلاسم نیا .دشابیم سوملم شهوژپ رد ناگدننکتکراشم دادعت زا دروم
 زا  رـگید يوس زا و هتفرگ تاشن ناریا رد نز شقن رد مکاح يریذپهعماج عون و گنهرف زا هک ناوناب یصخش
 هتـشاد تعنـص رد روـضح هـب یلیاـمت ًاصخش ناوناب هک یتروص رد .دشاب هتساخرب عیانص ینامزاس ياهراتخاس
 مهارف ینامزاس هدش فیرعت ياهطیحم رد نایاقآ اب هسیاقم رد ناشیا روضح يارب يرتگنرمک ناکما ،زین دنشاب
 يرـتمک تـیامح زـین اههاگـشناد يوس زا تعنص اب طابترا هنیمز رد نایاقآ اب هسیاقم رد ناوناب نینچمه .تسا
 .تسا هدش قیدصت زین 12 هرامش هدنوشهبحاصم طسوت رما نیا .دنیامنیم تفایرد

 هجدوب لیلد هب عیانص هک دشاب رطاخ نیا هب دناوتیم تعنص رد هناروآون و یشهوژپ يراذگ هیامرس دوبمک
 اـب طاـبترا نتـشاد .دنتـسین تدـم دـنلب ياه يراذگ هیامرس هب رداق کچوک عیانص هژیو هب دنراد هک يدودحم
 لـیلد نیمه هب دنوش یم بوسحم هدزابرید دراوم ءزج یتاقیقحت ياه هژورپ يارب كرتشم يراکمه و هاگشناد
 نـیا .دـننک يراذـگ هیامرس هدزابدوز ياهراک رد ار دوخ دودحم هجدوب هک دنهدیم حیجرت عیانص تفگ ناوت یم
 .تسا هدش قیدصت زین 10 هرامش هدنوش هبحاصم طسوت هلاسم

 موـلع ترازو  هک یتروص رد درک هراشا ناوتیم یهوژپ هدنیآ و يزیر همانرب ،يرگن هدنیآ نادقف دروم رد
 و دنوـش هدـنارذگ تعنص رد دیاب افرص هک یلمع سورد اههاگشناد یسرد و یشزومآ ياههمانرب رد تاقیقحت و
 اب طابترا هک اههاگشناد يدنب هبتر رد ییاهصخاش نداد رارق اب و دناجنگب ار يزومآراک نامز و دحاو شیازفا زین
 ثـعاب و هدـیدرگ شـخبود نـیا طـباور دوبهب هب رجنم دناوتیم ،دشاب رادروخرب ییالاب بیرض زا نآ رد تعنص
 هـک زـین راذـگهیامرـس و طـساو ياهتکرش داجیا .دوشب هعماج و نالیصحتلا غراف يارب يدعب تالکشم شهاک
 يراجت و یتایلمع تلاح هب هدوبن يزاس يراجت و ارجا لباق هک ییادتبا تلاح زا ار یتاقیقحت ياه هژورپ دنناوتب
 دهد شیازفا یهجوت لباق دح ات ار تعنص و هاگشناد كرتشم ياههژورپ یشخبرثا دناوتیم دننک لیدبت لماک

 هتخادرپ تعنص و هاگشناد نایم طباور دوبهب ياهراکهار یسررب هب هک شهوژپ مراهچ لاوس هب خساپ رد
 دوب ییاهدربهار رگنایب  جیاتن ،لودج نیا همادا رد هدش حرطم ياههبحاصم قیداصم و  5 هرامش لودج رد ،دوب
 اـهدربهار نـیا .دـندرکیم داهنـشیپ اـی و دندربیم راک هب دوخ نیب ام طباور دوبهب يارب تعنص و اههاگشناد هک
 و اهتـسایس ددـجم یـسدنهم ،ارـگ تعنـص ياـهحرط و تلادـع بلاق رد نایوجشناد زا تیامح شیازفا :لماش
 يریگداـی ندرک مهارف ،اهپآتراتسا و یتیامح ياهتکرش داجیا ،درکلمع یبایزرا ياهتکرش سیسات ،اهیژتارتسا
 زا یـخرب اـب جیاـتن نـیا .دنـشاب یـم تعنـص هـب هتسباو سرادم و اههاگشناد داجیا و ینف -یملع رمعلا مادام
 نیـنچمه ،)1393(هدازدمحم رای و نویدهم ،ینیسح ،)1398(نایمظان شهوژپ رد هدمآ تسد هب ياهدربهار
 و روـین ،نوـسواتسوگ ،)2017( نگاپـسرو و ساـتیرفسادوـب ،)1391(نایفیرـش و يزیربت نامرهق ،يدایص
 .تسا هدوب اتسارمه )2009( ارتلاس و النورب نینچمه و )2016(دنیلردوس

 .دـشاب عیانـص تالکشم لح يارب دیفم ياهدربهار زا یکی دناوتیم روحم شهوژپ يرتکد ددجم سیسات
 روحم شهوژپ يرتکد هرود کی ،تعنص تالکشم لح يارب اصخش دنناوتیم تعنص ناصصختم قیرط نیا زا
 هـن هدمآ شیپ لکشم لح يارب و دوش یم هاگشناد دراو هک تسا تعنص صصختم نیا هویش نیا رد .دننارذگب
 نـیا هب 5 هرامش هدنوش هبحاصم .دش دهاوخ هتخانش صصختم یسررب دروم هطیح رد هکلب دنکیم شهوژپ اهنت
  .تسا هدرک هراشا هتکن

 نـیا رگا اما دنراد عیانص رد روضح يارب یکدنا لیامت دوخ يدوخ هب ،زاین مدع لیلد هب اههاگشناد دیتاسا
 رد زور 2 لقادـح دنشاب روبجم دوخ هفظوم ناونع هب نانآ و دوش مالعا هاگشناد يوس زا يرابجا رما کی هلاسم
 و هاگـشناد طاـبترا دوـبهب هـب دناوتیم ،دنهد ماجنا یتایلمع ياهراک و هتشاد روضح دوخ هتشر اب طبترم تعنص
  .دوش هدوزفا زین دیتاسا یبرجت يدنمناوت هب لاح نیع رد و دیامن يرکذ نایاش کمک تعنص

 طـباور یـشخبرثا شجنس و اه هژورپ زا یبایزرا يارب ییاهتکرش سیسات هدش حرطم ياهدربهار رگید زا
 )9 و 3 ،4 هرامـش هدنوـش هبحاـصم( ناگدنوـش هبحاـصم زا یخرب هتفگ قبط .دشاب یم تعنص و هاگشناد نیب
 نـیا ماـجنا يارـب بـسانم درـف دوجو مدع نآ تلع و تسین نکمم اه هژورپ زا یخرب یشخبرثا قیقد نیمخت
 یـلمع ياـه يدنمناوت ناصصختم نیا اما دراد يدایز ناصصختم عیانص هچ رگا تقیقح رد .دشاب یم یبایزرا
 راک هک دشاب یم یلمع و کیروئت و یملع امومع یهاگشناد ياه هژورپ زا لصاح جیاتن شجنس و دنراد ییالاب
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 لـمع و مـلع هطیح رد صصختم ياهتکرش سیسات نیاربانب .دنکیم راوشد تعنص ناصصختم يارب ار یبایزرا
 .دوب دهاوخ رمث رمثم رایسب دنشاب اه هژورپ قیقد یشخبرثا یبایزرا هب رداق هک

 هـیاپ ياـه هداد یتاـعالطا کناب داجیا دنک لمع شخبرثا رایسب دناوتیم هک ییاهدربهار زا یکی هلمج زا
 نـیا هـیاپرب ار تعنص و هاگشناد ياهیراکمه زا يرایسب ناوتیم دوش داجیا یهاگیاپ نینچ هک یتروص رد .تسا
 اـه هژورـپ ماـجنا رد يراـک يزاوم و رارکت داجیا زا ناوتیم یتاعالطا کناب نیا زا هدافتسا اب .دومن زاغآ اه هداد
 و دـیدج ياـه هژورـپ عورـش تـهج يدـیفم رایـسب تاـعالطا دـنناوتیم اـههداد نیا نینچمه .درک يریگولج
  .دنهد هئارا مزال ياهیراکمه

 دـنناوتیم یـسرادم نیـنچ .دـشابیم تعنـص هـب هتسباو ياههاگشناد و سرادم سیسات اهراکهار رگید زا
 هـبرجت و یـلمع راـک رـب سرادـم نیا ساسا اریز .دننک مهارف عیانص يارب هدنیآ رد رهام نادنمراک و نانکراک
 هـن دنوـشیـم اههاگشناد و سرادم نیا دراو هک ینازومآ شناد و نایوجشناد رطاخ نیدب .دشابیم يراک طیحم
 لکـشم دوـخ هـبون هـب نـیا .دشابیم نیمضت زین نانآ یلغش هدنیآ هکلب دنباییم ار یلمع راک هبرجت ناکما اهنت
 .داد دهاوخ شهاک روشک رد ار راکیب ناگدرکلیصحت و لاغتشا

 هاگـشناد و تعنـص طاـبترا دوبهب يارب یلدم داهنشیپ یپ رد هک شهوژپ مجنپ لاوس هب خساپ روظنم هب
 يارـب )2 هرامش لکش( لدم کی هدش جارختسا جیاتن و هدمآ تسد هب ياههلوقم عومجم ساسارب و تسا هدوب
 هـک تـسا شهوژپ یمیاداراپ  لدم ،2 هرامش لکش .تسا هدش میسرت ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا دوبهب
 ناوت یم هدش حرطم ياهدربهار ندرک ارجا تروص رد و تسا هدش یحارط اه هبحاصم زا لصاح جیاتن ساسارب
 یـم تعنـص و هاگـشناد طابترا يروحم هدیدپ لدم نیا رد .دوب روشک رد تعنص و هاگشناد طابترا دوبهب دهاش
 طیارش .دشابیم تلود رگلیهست و یتیامح شقن و تعنص و هاگشناد تالماعت و طباور :لماش یلع طیارش .دشاب
 ،تعنص رد هناروآون و یشهوژپ يراذگ-هیامرس دوبمک ،یتسایس و یتخاسریز ياهتوافت هدنرادرب رد زین يا هنیمز
 ،مه زا تعنص و هاگشناد یطارفا یعالطا یب و يزاین یب ،ناریدم يریذپان کسیر ،تیفافش مدع و يدامتعا یب
 رد یسارکورب .تسا یهوژپ هدنیآ و يزیرهمانرب ،يرگن هدنیآ نادقف و تعنص و هاگشناد طباور رد تلادع دوبمک
 رگ هلخادم طیارش ناونع هب زین زاس لکشم یهاگشناد نیناوق و زاس لکشم یتعنص نیناوق ،اهتخادرپ و اهدنیآرف
 نیا هک تسا هدش ییاسانش دنیآرف ناونع هب دنراد مه اب تعنص و هاگشناد هک یطباور هعومجم .دندش ییاسانش
 ياـهتیلاعف و تالیهـست و تامدـخ هـئارا ،یـشزومآ ياـهیراکمه ،یـشهوژپ ياهیراکمه لماش هبناجود طباور
 یباـیزرا و ارـجا ،يزیر همانرب ،یجنسزاین هخرچ و تعنص و هاگشناد نیب یفاکان یشخبرثا و ییاراک اب ،یکارتشا
 یباـیزرا و یجنـسزاین رد تعنـص شـخب رد و يوق شزومآ شخب رد اهدنیآرف .تسا هدوب توق و فعض ياراد
 ساـسارب تعنـص و هاگشناد طباور ییاراک و یشخبرثا .تسا هدوب فعض راچد ارجا و يزیر همانرب رد و شخبرثا
 ییاـسانش شخبرثا ،شزومآ شخب رد هچ رگا تسا هدوبن رادروخرب مزال یشخبرثا زا ،رضاح شهوژپ ياه هتفای
 :تسا هدش داهنشیپ ریز ياهدربهار جیاتن نیا دوبهب يارب  .تسا هدش

 و اهتـسایس ددـجم یـسدنهم-2 ارگتعنص ياهحرط و تلادع بلاق رد نایوجشناد زا تیامح شیازفا -1
 ندرک مهارف-5 اهپآ-تراتسا و یتیامح ياهتکرش داجیا-4 درکلمع یبایزرا ياهتکرش سیسات-3 اهیژتارتسا
 هـب تـلود شـقن شیازفا -7 تعنص هب هتسباو سرادم و اههاگشناد داجیا-6 ینف-یملع رمعلامادام يریگدای
  تعنص و هاگشناد طباور و تالماعت عاونا هب ندوزفا-8 اهیراکمه یهد هجدوب رد هژیو

 طـباور يرارـقرب لاـح رد هاگـشناد و تعنـص هـک درک لالدتسا نینچ ناوتیم ییاهن لالدتسا ناونع هب
 ،فـلتخم ياـهدادرارق یـط شـخب ود نـیا هک يدیدج طباور زا ،هلاسم نیا .دنشابیم لبق زا رترثوم و رتهنیهب
 نـیا رد .تـساهدوـب تـیور لـباق حوضو هب دنشابیم اهنآ يارجا لاح رد و هدیسر قفاوت هب ،تاسلج و اهتسشن
 رد ار طاـبترا نیا لک زین هعماج .تسا هدوبن زین اهنآ طباور هطیح زا جراخ اما هتشادن یگنررپ شقن طیحم هطبار
 ناوـت یـم اـما تـسا هدوـب یصقاون و تالکشم ياراد تعنص و هاگشناد نیب یلعف هطبار هچرگا .تسا هتفرگرب
 .تسا تکرح رد رتشیب ییاراکو یشخبرثا و تبثم تمس هب هدش زاغآ شالت هک تشاد ناعذا

 تاداهنـشیپ هدـمآ تـسد هـب ياهدربهار ساسارب و تعنص و هاگشناد طباور دوبهب روظنم هب تهج نیدب
 :دوشیم هئارا ریز يدربراک

 طـباور يارـب يزـیرهـمانرب و يراذگتـسایس رد ددـجم یـسدنهم يارب یتاسلج و اهتسشن يرازگرب •
 تعنص و هاگشناد

 دنوش یط ریز ياهماگ ات تسه زاین قوف داهنشیپ ندناسر رمث هب يارب
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 يراذگتسایس رد ددجم یسدنهم ترورض يزاسهنیداهن يارب ییاهتسشن و تاسلج تسخن ماگ رد -1
 .ددرگ رازگرب تعنص و هاگشناد طباور يزیرهمانرب و

-هـمانرب ناـصصختم زا بـختنم ددجم يزیرهمانرب و يراذگتسایس يارب یمیت و هورگراک سپس -2
 و عیانـص ناراذگتـسایس ،یلاع شزومآ ناراذگتسایس ،تعنص و هاگشناد طباور ناصصختم ،يزیر
 .دوش لیکشت تلود ناگدنیامن

 لحارم ماگ نیا رد و دنزادرپیم ددجم يراذگتسایس هب هدش لیکشت هورگراک و میت ،يدعب ماگ رد -3
 :دیامنیم یط ار ریز

 تعنص و هاگشناد طابترا تیفیک دوبهب ياهتسایس و فادها نیودت •
 :تسا ریز دراوم رب لمتشم دیدج يزیرهمانرب و يراذگتسایس يارب يداهنشیپ ياهتسایس
 لـحارم رد تـلود يرثکادـح ندوب ریگرد تمس هب تلود و تعنص ،هاگشناد طابترا ياهتسایس رییغت -أ

 تعنص و هاگشناد هب ضیوفت و ارجا لحارم رد نآ لالقتسا و تراظن و یبایزرا ،یهدهجدوب
 تلود طسوت تعنص و هاگشناد كرتشم ياه هژورپ يارب ینوریب یبایزرا داجیا -ب
 تلود طسوت تعنص و هاگشناد كرتشم ياههژورپ يارجا رب تراظن -ج
 تلود طسوت تعنص و هاگشناد نیبام طباور هیلک رب تراظن و یبایزرا -د
 نتـشاد يارـب اههاگـشناد هـب یهدزاـیتما و يراذـگصخاش تمس هب مولع ترازو ياههمانرب رییغت -ه

  تعنص اب طباور هنوگره
 اههاگشناد رد تعنص اب طباور زا یخرب نتشاد ندومن يرابجا تمس هب مولع ترازو ياههمانرب رییغت -و

 يارـب يزروراـک ،عیانـص رد یتاـعلاطم تـصرف هرود ندنارذگ و تعنص رد دیتاسا روضح لیبق زا
 .دوشیم ماجنا تعنص رد اصاصتخا هک يدربراک ياههماننایاپ نتشاد ،نایوجشناد

 و یـلمع سورد شیازفا تمس هب تکرح و یسرد ياهيزیرهمانرب رد مولع ترازو ياههمانرب رییغت -ز
 هتشر ره اب طبترم عیانص رد يزروراک ياهدحاو ندوزفا و يرظن سورد شهاک

 لـسن و  روآوـن و نیرفآراک هاگشناد هب روحم شهوژپ و شزومآ ياههاگشناد لیدبت یهدتیولوا -ح
 اههاگشناد نیا سیسات رد تیولوا ای و مراهچ و موس

 يروانف و ملع ياهکراپ و اههدکشهوژپ ،اهپآ تراتسا دننام راذگهیامرس و طساو ياهتکرش داجیا -ط
 عیانص رد روشک رسارس زا نایوجشناد رتشیب روضح طیارش ندرک مهارف -ي
 اههاگشناد رد سورد یخرب سیردت رد تعنص نیصصختم زا هدافتسا -ك
  اههاگشناد رد عیانص نانکراک تمدخ نمض شزومآ و لیصحت همادا ناکما يرارقرب -ل
 هـب عیانـص ناـسانشراک اـی و دـشرا ناـنکراک لیصحت همادا فده اب روحم شهوژپ يرتکد سیسات -م

 تعنص رد دوجوم تالکشم عفر روظنم
 تعنـص رد سورد زا يرایـسب ندـنارذگ هب هتسباو هک تعنص ره صاخ و طبترم سرادم سیسات -ن

 هدنیآ رد عیانص يارب مزال یناسنا عبانم شزومآ روظنم هب ؛دنتسه هطوبرم
 شهاـک روـظنم هـب نییاپ هدر ناریدم و ییارجا ناریدم هب مزال یهد شزومآ و تاسلج يرازگرب -س

 تعنص رد دربراک لباق ياههژورپ يزاس یتایلمع و رییغت ربارب رد ناشیا تمواقم
 و اهنامزاـس داـجیا قـیرط زا تعنـص و هاگـشناد كرتشم ياه هژورپ يارب ینوریب یبایزرا داجیا -ع

 هدننک یبایزرا تاسسوم
 تعنص و هاگشناد طابترا تیفیک دوبهب فادها يارب ییارجا ياهتسایس نیودت •
 هاگـشناد طابترا تیفیک دوبهب يارب هدش نییعت ییارجا ياهتسایس يارب رادتیولوا ياهتسایس نیودت •

 تعنص و
 تـیفیک دوـبهب يارـب هدـش صخـشم رادتیولوا ياهتسایس زا مادک ره يارب یتایلمع همانرب نیودت •

  تعنص و هاگشناد طابترا
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 یتایلمع همانرب دنس نیودت •
 یلعف طابترا زا یشان ياهدمایپ  ،هدش حرطم ياهدربهار و يدربراک تاداهنشیپ ندومن ییارجا تروص رد

 يراـکیب شهاک ،تعنص و هاگشناد طابترا دوبهب دهاش ناوت یم و دبای یم دوبهب و هدرک رییغت تعنصو هاگشناد
 و يروآوـن داـجیا و راـک رازاـب هـب دورو يارـب یـلمع ياه يدنمناوت ياراد نالیصحتلا غراف ،نالیصحتلا غراف
 .دوب اهنآ ندش زور هب و عیانص رد تیقالخ

 بـسک دـنیآرف ندوـب ربناـمز دـندوب هجاوم نآ اب رضاح شهوژپ ،نارگشهوژپ هک ییاهتیدودحم هلمج زا
 مزال ياهزوجم بسک و دییات زا دعب هناتخبشوخ اما .دیماجنا لوط هب هام 9 دودح هک تسا هدوب تعنص زا زوجم
 و هناخراک کی رد اهنت رضاح شهوژپ .تسا هتشاد ناققحم اب يرمث رمثم رایسب يراکمه هطوبرم تعنص ،يارب
 ياههاگـشناد و رـگید عیانص نارگشهوژپ دوشیم هیصوت نیاربانب ؛تسا هدش ماجنا روشک زکرم رد هاگشناد ود
 .دنهد رارق شهوژپ دروم زین ار رگید

 
 يرازگساپس

 ماـجنا رد ناشیا يراکمه لیلد هب هطوبرم تعنص و هاگشناد ود رد شهوژپ رد ناگدننکتکراشم هیلک زا
  .دوشیم ینادردق هنامیمص شهوژپ
 
 :عبانم

 دازآ یهاگـشزومآ ياـهتـیلاعف ییاراـک و تیفیک اقترا ياههویش یسررب .)1392(.اریمس ،هدازنسح و هثدحم ،يدماح ،يدهم ،داژنیمیهاربا
 تراـهم یـللملا نیـب شیامه تالاقم هدیکچ .نامرک ناتسا ياهفرح و ینف نامزاس يدروم هعلاطم :ياهفرح و ینف نامزاس
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ، لاغتشا و يزومآ

 همانـشهوژپ .کپوا وضع تفن هدننکرداص ياهروشک رد اهزغم رارف و تفن تنار .)1398(.نیمار ،ینایچوخ و سنوی ،یمدان ،ثیدح ،يدحا
 .21-1 ،)30( ،8 ،ناریا يژرنا داصتقا

 .71-63 ،)30 و 29( ،8 ،هاگشناد و تعنص هیرشن .تعنص و هاگشناد طابترا رب رثوم لماوع ییاسانش .)1394(.ارهز ،يدمحا
 -یـنف ياـههدکـشناد طابترا تیعضو .)1390(.اضریلع شنمایک و هلا تجح ،ینیسح یجاح ،دمحم ،یباخرس يزود ینمی ،ارتیم ،یلیعامسا

 شزوـمآ رد يزـیرهـمانرب و شهوژپ همانلصف .يروآون یلم ماظن بوچراچ رد تعنص اب نارهت یتلود ياههاگشناد یسدنهم
 .46-27 ،)59( ،یلاع

 ،مـشش پاـچ .يراتفر مولع رد لوادتم ياهدرکیور هتخیمآ و یفیک قیقحت ياهشور رب ياهمدقم .)1395(.سابع ،ناگرزاب
 .رادید :نارهت

 یـملع همانلـصف .اهداهنـشیپ و اهراکوزاـس ،نارـیا رد يرواـنف هعـسوت يارب تعنص و هاگشناد طابترا متسیس .)1387(.رفعج ،داژنيرقاب
 .14-1 ،)1( ،1 ،يروانف و ملع تسایس یشهوژپ

 .12-5 ،)1( ،1 ،هاگشناد و تعنص هلجم .يروآون و شناد رصع رد رذگ دنیآرف رد ناریا تعنص و هاگشناد .)1387(.رفعج ،داژنيرقاب
 و تعنـص هیرـشن .AWOT یـقیفلت لدـم اب هاگشناد ياهيژتارتسا یبایزرا و نیودت .)1394(.يدهم ،یفقث و یلع دیس ،یمشاه ینب

 .69-60 ،)28 و 27 ( ،8 ،هاگشناد
 و تعنـص هیرشن .هاگـشناد و تعنص دمآراک طابترا قیرط زا راک رازاب ياهزاین هب خساپ يارب بسانم یلدم ۀئارا .)1388(.دمحم ،يزورهب

 .74-63 ،)4 و 3( ،2 ،هاگشناد
 نیـب شیاـمه تالاـقم هدـیکچ .یشزومآ ماظن رد ینیرفآراک تراهم هاگیاج نییبت .)1392(.دیعس دیس ،ینیسح و یلع ،ولفلخ روپیقت

 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا
 لئاسم یسررب همانلصف .ناریا رد اهزغم زارف هلاسم رب رظان یملع تالاقم یفیک لیلحتارف .)1393(نامیا ،شنم نافرع و دمحم ،لکوت

 .75-45 ،)1( ،5 ،ناریا یعامتجا
 زا هدافتـسا اـب ناریا یجراخ تراجت و دیلوت رب اهزغم رارف ریثات یسررب .)1394(میسن ،داژن هزمح و دیجملادبع دیس ،ییالج ،اضردیمح ،يرح

 .44-25 ،)1( ،2 ،داصتقا يدربراک ياه هیرظن همانلصف .هبساحم لباق یمومع لداعت لدم کی
 تالیـصحت هرود نایوجـشناد هاگدـید زا یهاگـشناد تالیـصحت رد ینیرفآراـک و لاغتشا تالکشم یسررب .)1392(.نابرق دوعسم ،ینیسح

 تاراـشتنا :نارـهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم هدیکچ .هواس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یلیمکت
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس



 142 .....................................................ون یلدم هئارا :ناریا رد تعنص و هاگشناد طابترا ياه تسایس يواکاو
 

 

 و تعنـص هیرـشن .تعنـص و هاگشناد طابترا يرارقرب رد رثوم لماوع .)1393(.نامیپ ،هدازدمحمرای و هلا حور ،نویدهم ،سگرن ،ینیسح
 .85-73 ،)26 و 25( ،7 ،هاگشناد

 هدـیکچ .)ینـس هورگ کیکفت هب( انم هزوح ياهروشک نانز تکراشم خرن و شزومآ .)1392(.ارهز ،یملع الیم و نارزیخ ،یناملش ئیاتسور
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم

 هـشیدنا .یـبیکرت شهوژـپ :ینامزاـس یتوافتیب يریگهزادنا ۀجنس یحارط .)1389(.ارون ،هیرالاس و اضریلع ،هدازنسح ،نسح ،درفییاناد
 .99-79 ،)2( ،4 ،يدربهار تیریدم

 .ورـین ترازو براـجت و هاگـشناد و تعنـص طابترا ياههنیمز .)1388(.ارهز ،رگتعاطا و یفطصم ،یبیطخ ،میرم ،يدنرم ،لیعامسا ،یشیورد
 .94-87 ،)4و 3( ،2 ،هاگشناد و تعنص هیرشن

 و یـنف شزومآ نامزاس ناسانشراک رظنم زا ناریدم زاسيدمآراک ياهراتفر تیفیک یبایزرا .)1392(.لوسر ،يدازریش و اضرنسح ،يدابآنیز
 و یـنف شزوـمآ نامزاـس تاراـشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم هدیکچ .روشک ياهفرح
 .روشک ياهفرح

 و تامادـقا هـئارا و یهاگـشناد نالیـصحتلا غراـف راـک رازاـب تیعـضو رب يرورم )1396( .روشک هجدوب و همانرب نامزاس
 .نالک داصتقا روما :نارهت .اهنآ لاغتشا شیازفا يارب مزال ياه يژتارتسا

 و مـلع كراـپ رد رقتـسم ياـهتکرـش هناروآون درکلمع رب هاگشناد اب طابترا عون و حطس ریثات .)1393(.دادرهم ،یعیفش و اضردیس ،یمالس
 .136-111 ،)2( ،2 ،يروانف هعسوت تیریدم همانلصف .سراف يروانف

 هدـیکچ .یهاگـشناد نالیـصحتلا غراـف لاغتـشا داجیا رد یتراهم ياهشزومآ شقن .)1392(.زیورپ ،داشارخیمیلس و الیهس ،داشارخیمیلس
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم

 .نآ دوـبهب ياـهراکهار هئارا و تعنص اب هاگشناد فیعض طابترا للع ییاسانش .)1398(.اضر ،یجارس و یلع ،نازورهبروپ ،یلعریم ،يوقتدیس
  .61-35 ،)99( ،26 ،دربهار و سلجم همانلصف

 شیامه تالاقم هدیکچ .یلاغتشادوخ ۀعسوت رد ياهفرح و ینف ياهشزومآ شقن .)1392(.نیهم ،عراز و زانهم ،يزیزع ،نیرسن ،یهوکش
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب

 هیرـشن .نارـهت هاگـشناد نایوجـشناد نیـب رد یـفیک یـشهوژپ :نآ ياهشلاچ و تعنص اب هاگشناد هطبار یسررب .)1394(.دماح ،يریش
 .9-1 ،)30 و 29( ،4 ،هاگشناد و تعنص

 دارفا لاغتشا رد نآ ریثات و ياهفرح و ینف ياهشزومآ تیعضو یسررب .)1392(.بیبح ،روپبیبح و يدهم ،داژنیمیهاربا ،نیمادمحم ،یقداص
 نامزاـس تاراـشتنا :نارـهت ،لاغتـشا و يزوـمآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم هدیکچ .نامرک رهش رد هدیدشزومآ
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ

 رظنم زا ناریا رد يروانف و تراهم شزومآ ماظن قفوم يارجا رب رثوم یعامتجا لماوع یسررب .)1392(.ارهز ،زاتمم و میهاربا ،نارمعیحلاص
 یـنف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم هدیکچ .روکذم حرط نایرجم
 .روشک ياهفرح و

 و مـلع تـسایس .یمالـسا بالـقنا زا سـپ هاگشناد رد لاغتشا و یلاع شزومآ .)1398(.رثوک ،روپیمیرک و هراهب ،نیورآ ،دیعس ،يرفص
 .14-2 ،)1( ،11 ،يروانف

 قـقحت ياتـسار رد تعنـص شـخب اب یملع تایه ياضعا طابترا عناوم یسررب .)1392(.اضر ،يرهاط و یفطصم ،هدازیضاق ،دیعس ،يرفص
 .134-107 ،)10( ،5 ،ییارجا تیریدم همانشهوژپ .نیرفآراک هاگشناد

 شـناد داـصتقا رد تعنـص و اـههاگشناد نایم طابترا ياهوگلا و اههیرظن .)1392(.نیسح ،یئالک رایم يدمص و هزمح ،یئالک رایم يدمص
 .70-59 ،)35( ،9 ،دشر زکارم و اهكراپ یصصخت همانلصف ،يروانف دشر .ناینب

 تعنـص يدـیلوت شـخب طاـبترا دوـبهب ياـهراکهار ییاسانش .)1391(.لیعامسا ،نایفیرش و شوروک ،يزیربت نامرهق ،نیدلادامع ،يدایص
 .60-51 ،)18 و17(،5 ،هاگشناد و تعنص هیرشن .ناریا شزرو

 و یعاـمتجا موـلع .یـساسا ياـهتراهم و اـهتیحالـص اب ناناوج يزاسهدامآ :راک رازاب و شرورپ و شزومآ .)1382(.هللا تمعن ،يزیزع
 .70-58 ،39 یپایپ )1(،20 ،زاریش هاگشناد یناسنا

 .یناـسنا هیامرـس رـب دـیکات اـب هـنایمرواخ هقطنم ياهوشک رد اهزغم رارف ناگدنزاب و ناگدنرب .)1396(.يدهم ،اپداب و هللاتمشح ،يرگسع
 .624-613 ،)4( ،4 ،یعامتجا هیامرس تیریدم

 رـگید اـب هـسیاقم رد نارـیا رد یهاگـشناد نالیـصحتلا غراف يراکیب یقیبطت یسررب .)1393(.تاداسلا هدیعس ،ینیسح و دیعس ،هدازیسیع
 .26-4 ،)176( ،هعماج و راک ،اهروشک
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 و 23( ،7 ،هاگـشناد و تعنـص هیرشن .تعنص اب هطبار رب هاگشناد ینورد لماوع ریثات یسررب .)1393(.ناسحا ،يروس و دوواد ،ضیف
24(، 21-35. 

 موـلع همانـشهوژپ .زورـما نارـیا رد تعنـص و هاگشناد هطبار یتخانشهعماج یسررب .)1386(.اضر ،ینارهت یمیلست و میهاربا ،تاضویف
 .267-288 ،)53( ،یناسنا

 ياـهشزومآ رب دیکات اب :راک رازاب و یشزومآ ماظن طابترا ددجم یسدنهم .)1392(.همطاف ،یکباب رهش هدازیبن و نارماک ،یکلطسا داژننابرق
 و یـنف شزوـمآ نامزاـس تاراـشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم هدیکچ .ياهفرح و ینف
 .روشک ياهفرح

 ،)280( ، كاـشوپ و یجاـسن تعنـص .دنتسه هدرک لیصحت ناراکیب ٪ 33.)1396(.یهاگشناد نالیصحتلا غراف راک رازاب زا یشرازگ
47. 

 ،شـناد یگنهاـمه ياـهنوناک :یهوژپدروـم( یجنایم ياهداهن شقن رب هیکت اب تلود و تعنص ،هاگشناد طابترا .)1396(.ارهز ،یمشاهدمحم
 .88-75 ،)66( ،تفایهر .)رازاب و تعنص

 ،)17( ،یـسودرف هاگشناد یسانشناور و یتیبرت تاعلاطم .ریذپان زیرگ ترورض :تعنص /هاگشناد طابترا .)1383(.دیعس ،يوضترم
97-118. 

 روـظنم هـب یموـمع یـشم طخ نیودت يوگلا هئارا .)1398(.رصان ،يرگسع و یبتجم ،يریما ،تاداس سگرن ،رهم يوضر ،سابع ،نایرونم
 .57-43 ،)2( ،5 ،یمومع يراذگتسایس همانلصف .ناریا رد اهزغم رارف هدیدپ اب هلباقم

 هدـیکچ .راکدآ لدم رب ياهعسوت هاگن اب روشک شزومآ ماظن رد لوحت ترورض .)1392(.انآ ،دوبص دابآ يروح و نسحدمحم ،يدمحم ازریم
 .روشک ياهفرح و ینف شزومآ نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لاغتشا و يزومآ تراهم یللملا نیب شیامه تالاقم

 ۀـنومن کـی یـفرعم و هاگشناد و تعنص يراکمه عناوم یسررب .)1388(.گنشوه ،ولیدرویلع و دمحم ،یناهفصايریبک ،میرک ،یناخیلعریم
 .79-75 ،)4 و 3( ،2 ،هاگشناد و تعنص هیرشن .ناریا رد قفوم

 .37-20 ،)49( ،دربهار هعسوت .يراکیب و یلاع تالیصحت ،هعسوت .)1396(.مظاک ،یمیحر و اویش ،تشد هره یئاورپ ،میرم ،یئالوم
 رد شهوژـپ .ناـیگنهرف هاگـشناد رد تعنـص و یمیـش شزوـمآ نیـب طابترا يارب بسانم رتسب يزاس مهارف .)1398(.هقیدص ،نایمظان

 .14-1 ،)1( ،1 ،یمیش شزومآ
 .روشک یملع تسایس تاقیقحت زکرم :نارهت ،نیرفآراک و روحم هعماج :ناریا رد اههاگشناد هدنیآ )1399(.يروانف و تاقیقحت ، مولع ترازو
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Analysing the Policies of the Industry and University 
Relations in Iran: : Developing a New Model 

Sepideh Nikounejad1ä, Mostafa Ghaderi2, Nematolah Azizi3, Per-Olof Thång4, 
Mohamad Reza Neyestani5 

Abstract 
Universities and industries in the world today are important factors in the 
development of any society. Therefore, the relationship between these two 
institutions is something that has been increasingly considered by policymakers 
and planners of countries. The purpose of this study is to analyze the 
relationship between university and industry. For this purpose, this issue was 
investigated through using the method of grounded theory. The instrument 
which has been used in the research was a semi-structured interview protocol. 
Participants in the study included 14 managers and specialists in the 
departments of university relations, research and development and education in 
industry, and managers of the departments of industry relations and professors, 
students who had collaborated with industry in the university in the form of 
theoretical samples. They were selected purposefully and interviewed. 
Interviews continued until theoretical saturation. In order to analyze the data, 
coding or categorization method including three steps of open coding, axial 
coding and selective coding was used. The results showed that the differences in 
infrastructure and policy, lack of research and innovative investment in 
industry, mistrust and lack of transparency, low risk-taking of executive 
managers, lack of need and extreme ignorance of university and industry, lack 
of justice in university-industry relations and lack of futuristic, planning and 
futures studies have been barriers to the relationship between academia and 
industry in Iran. Also, the results of this study showed that despite the many 
efforts that have been made to improve the relationship between the university 
and industry, the relationship between these two institutions in the country is 
not effective and efficient enough. Finally, a model for improving the 
relationship between universities and industry in Iran is presented. 
Keywords: university, industry, analysis, interactions, pattern. 
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