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 هدیکچ
 یفیک ،شهوژپ شور .دش ماجنا ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن يوگلا یحارط فده اب رضاح شهوژپ
 ،یشزومآ يزیر همانرب ؛ياه هزوح ناصصختم شهوژپ يرامآ هعماج .تسا داینب هداد هیرظن رب ینتبمو
 هویش هب هنومن رفن هدجه .دندوب ،ینیرفآراک شزومآ و یسانشناور ،سیردت ،یسرد يزیرهمانرب
- همین هبحاصم مرف ،هداد يروآدرگ رازبا .دش ماجنا عابشا دحرد هبحاصم نانآ اب و باختنا دنمفده
 يرزیلگ تفایهر بسح رب هتفهن یناعم تفایرد روظنم هب هبحاصم زا لصاح ياههداد .دوب يراتخاس
 يارب و اضعا ینیبزاب شور زا اه هتفای رابتعا نیمات تهج .دش یباختنا و يروحم ،زاب يراذگ دک
 شش .دش هدافتسا ،اههداد نتشون و طبض ،تبث دنم ماظن دنیارف يارجا ؛ياهشور زا ییایاپ شیازفا
 دید زا يریگدای و سیردت ،زومآشناد ،ملعم ،یسرد همانرب ،يراذگتسایس ؛لماش یشزومآ ماظن دعب
 داینب هداد لیلحت ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن ياههفلوم و رصانع هب یبای تسد تهج نارظنبحاص
 ؛یسرد همانرب دعب رد ،تیفیک نیمضت و یجنسزاین ؛يراذگتسایس دعب رد داد ناشن جیاتن .دش
 زین و یسرد زیرهمانرب ناونع هب يو ؛ملعم دعب رد ،یسردهمانرب غولب و یسرد همانرب يزاسدرادناتسا
 دعب رد ،زومآشناد سفن تزع و يریذپرطخ ،یصخش هعسوت ،یگربخ ؛زومآشناد دعب رد ،لاعف يرجم
 هلمج زا ،رمتسم يریگدای و يدعب دنچ يریگدای ؛يریگدای دعب رد و ایوپ و هتسویپ ياهلماعت ؛سیردت
 .دنشابیم ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن ياههفلوم نیرتيداینب
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 :همدقم
 و رصحنم طقف ینیرفآراک هک هدش راکشآ ناگمهرب و هدش هدرتسگ رایسب 1ینیرفآراک هژاو دربراک رضاح لاح رد
 یسایس ،یگنهرف ،یعامتجا ياههنیمز رد زین نآ ورملق زا جراخ رد هکلب ،هدوبن راک و بسک هزوح هب دودحم
 ،طقف نآ رد هک )1390،ییاقا دمص(هدش هئارا ینیرفآراک هلوقم زا يرتعماج فیراعت و تسا هدش حرطم
 ياهییاناوت و اهتراهم ،اهشرگن هعسوت و دوبهب ،شیازفا هکلب ،تسین حرطم راک و بسک داجیا ای ییازلاغتشا
 کی ناونع هب ار نآ یضعب هک ییاج ات )1397هزبس زا لقن هب 2003،نوسرف کم( دشابیم رظندم دارفا
 هزبس زا لقن هب 19582رکارد(دناهتسناد دازمه يرواون و تیقالخ اب ار نآ یضعب و هدرک فیرعت یگدنز هویش

 زا یـکی ،دنتسـه ینیرفآراک دنیآرف رد تیقفوم هدننکنییعت يدایز لماوع تسا ملسم هک هچنا .)1397
 و سیولساردنو(تـسا شزوـمآ ،هـنانیرفآراک ياهدرواتـسد نیمضـت يارب اـهشور نیرـتناـسآ
 ،هعسوت لاح رد و هتفایهعسوت ياهروشک همه یلیصحت ياههیاپ مامت رد ًابیرقت هزورما .)3،2008گارپنو
 ماظن قیرط زا هنانیرفآراک ياهراتفر و اهتراهم شزومآ هرابرد .دراد ياهژیو هاگیاج ینیرفاراک جیورت و شزوما
 ناس( هلمج زا تاقیقحت زا يرایسب جیاتن و هدش حرطم ناققحم نایم رد یناوارف ياهرظن و ثحب ،یشزومآ
-کی هک تسین يزیچ ینیرفآراک هک داد ناشن )5،2015ناراکمه و بمار( ،)2016(4ناراکمه و ناراگسارید
 و هتشگ زاغآ یکدوک يادتبا زا دیاب هک تسا يدنیآرف هجیتن هکلب ؛ددرگ داجیا یسک نهذ رد ناهگان و هراب
 تیلباق ینیرفآراک ياهتراهم هک دش هتفرگ هجیتن ساسا نیا رب و دوش لیمکت رتالاب ياههرود رد جیردتب
 يارب دارفا ياههزیگنا ،یلاغتشادوخ زا یهاگآ حطس ینیرفآراک شزومآ ،ساسا نیا رب .دنراد يریذپشزومآ
-یم ءاقترا ار رثؤم راک و بسک کی هعسوت و داجیا يارب زایندروم هبرجت و شـناد ،اـهتراـهم هب دوخ زیهجت
-غراـف تـیعمجلاقتنا لیهست يارب اههویشنیرترثؤم زا یکی دناوتیم و )6،2019ناراکمهو گارپ نو(دـهد
 اب دهدیم ناشـن اهروشک زا یضعب رد ینیرفآراک شزومآ ياههبرجت .دـشاب راـک رازاـب هـب نالیصـحتلا
 و نارذگتسایس ساسا نیا رب .)1398ناراکمخ و ییارغط( درک تیبرت نیرفآراک ناوتیم ینیرفآراک شزومآ
 ،)8،2010انیریک(،)2004( ،7رمرتنوز و بیئوک لیبق زا فلتخم نازادرپهیرظن
 و هعسوت رد یشزومآ ياهماظن هدنیازف تیمها هب )2015( سیو و )10،2013لدناگوا(،)9،2010کیبرتسوا(
 شزومآ و هدرب یپ اهروشک یگتفایدشر و هعسوت لماعو ریذپانبانتجا تیعقاو کی ناونع هب ینیرفآراک شرتسگ
 کی رد هنانیرفآراک ياهتیلاعف شرتسگ و هعسوت نازیم رب راذگریثات و هدننکنییعت لماوع زا یکی ناونع هب ار
 یهاگشناد ياههتشر هعسوت لاح رد و هتفایهعسوت ياهروشک رثکا رد ساسا نیا رب .دننکیم دادملقروشک
 ياههتشر رد ار دوخ ياج هکنیا رب هوالع ینیرفآراک شزومآ ياههرود و تسا هتفای شیازفا ینیرفآراک اب طبترم
 و ناتسبد ،ناتسبد شیپ دننام یلیصحت فلتخم ياههرود رد نینچمه ،تسا هدرک زاب یهاگشناد فلتخم
 هنیمز رد هک يروشک نیلوا و هدش زاغآ ،لبق نایلاس زا رما نیا .تسا هتفرگ رارق هجوت درومزین ،ناتسریبد
 تسا نپاژ روشک ،درک عورش ناتسریبد حطس زا ار ینیرفآراک گنهرف جیورت و درک راک ینیرفآراک شزومآ
 اکیرما رد 80ههد رد سپس و )سیلگنا و ناملآ ياهروشک( اپورا رد 70 ههد لیاوا )1394، ینایراد روپدمحا(
 اب ناریا رد و )1986(يزلام ،روپاگنس ،)1983(دنه ،)1974(نیپیلیف دننام اهروشک زا يرایسب رد سپس و
 حرط بیوصت و )1381نالیصحتلاغراف لاغتشا نامزاس یشزومآ هورگ زا لقن هب(1367 لاس رد اکاس لیکشت
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 نیا رب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ینیرفآراک شزومآ )1387،ناراکمه و يدمحم(1381 لاس رد داراک
 و یعامتجا ،يداصتقا يدج ترورض کی نآ يارب يزاسهنیمز و جیورت ،ینیرفآراک گنهرف هعسوت ساسا
  .تسا هتفرگ رارق یشزومآ ماظن ياهتسایس هحولرس رد و هدش بوسحم  روشکره يارب یگنهرف
 دروم فلتخم بناوج زا ار عوضوم نیا هک تسا هتفرگ تروص ینیرفآراک شزومآ هنیمز رد یفلتخم تاقیقحت
 هطبار نیا رد )1388(ناخیش و )1388(هاوخینیسح ،)0420(1لاهرو ،بیئوک قیقحت .دناهداد رارق یسررب
 دنیامن لیدبت لعفلاب هب ار دوخ هوقلاب ياهلیسناتپ ات دنکیم کمک دارفا هب یشزومآ ياهماظن هک دناهدومن نایب
 تسا هدش دیکات هتکن نیا رب تاقیقحت نیا جیاتن رد .تسا تیمها زئاح رایسب اهنآ ندش نیرفآراک رد رما نیا و
 نارود نامه ینیرفآراک فلتخم ياهتراهم شزومآ يارب نامز نیرتهب و تسا یباستکا يدنیارف ینیرفآراک هک
شناد ،ملعم لیبق زا یفلتخم رصانع زا یشزومآ ماظن .تسا شرورپ و شزومآ ماظن قیرط زا و هسردم شزومآ
 و هتشاذگ ریثات رگیدکی يور رب مادک ره هک تسا هدش لیکشت ..... و یشزومآ ياهتسایس ،یسرد همانرب ،زومآ
 رب یفلتخم تاقیقحت و هدش دراو ینیرفآراک شزومآ همانرب رد رصانع نیا زا مادک ره دنریذپیم ریثات رگیدکی زا
 هب )2013( 2ایوتا و سابیک ،ایوتا ،)2013( ترکه و رماه ،نمپوک لاثم ناونع هب تسا هدش ماجنا اهنا ساسا
 ناملعم هب ار ینیرفآراک شزومآ ياه همانرب رد تیقفوم و هتخادرپ ینیرفآراک سیردت شور و ناملعم شقن
 کی ینیرفآراک سیردت دندقتعم نوسردنا و کج ای دناهتسناد یلمع و قالخ سیردت ياههویش و هدید شزومآ
 یـسایلا يدـمحم .رنه هدنریگرب رد مه و تسا ملع هدنریگربرد مه یعقاو ینیرفآراک دنیآرف هک ارچ تسا امعم
 ياـهتراهم شرورـپ تهج ناـسردم يارب ار یصاخ ياهیگتسیاش و اهیگژیو )1393( ناراکـمه و
 ییاـسانش فده اـب یـشهوژپ رد نانآ )1394( لاس رد و .دناهدرک ییاسانش نازومآشناد رد ینیرفآراک
 رد نیا .دناهدرک ییاسانش ار نانیفاراک يریگدای عبانم ،اپون نانیرفآراک يرـیگدای ياهشور و عـبانم يوـگلا
 ياههمانرب ام روشک رد رضاح لاح رد )1393(یفراع طسوت هدش ماجنا تاقیقحت يانبمرب هک تسا یلاح
 اب .دوشیمن هدید اهنآ رد ندوبروحم لغش زا يرثا و دوشیم ماجنا يروحم عوضوم يوگلا زا هدافتسا اب یسرد
 یلنه( ،)4،2015نوسناج( ،)3،2013الاکام(لیبق زا فلتخم ناصصختم تارظن و قوف تاقیقحت هب هجوت
 زا توافتم هنانیرفآراک شزومآ ماظن یشزومآ درکیور هک نیا رب ینبم ،)6،2020رافغ( ،)5،2017ناراکمه
 زا دوخ رصانع و ناکرا یمامت اب یشزومآ ياهماظن هک ینامز ات تفگ ناوتیم تسا یتنس ياهماظن درکیور
 .دش دهاوخن ققحم هنانیرفآراک ماظن ققحت دنشاب هتشادن هنانیرفآراک درکیور یتیهام ظاحل
 و شزومآ ییادتبا حوطس زا نآ شرورپ يارب ،تسا يریگدای و نداد شزومآ لباق ینیرفآراک هک نیا هب هجوت اب
 ققحم ياهیسررب ساسا رب .تخادرپ یصصخت ياهنوگ هب یلاع شزومآ حطس رد و درک مادقا دیاب شرورپ
 یشزومآ ماظن يریگلکش روظنم هب یشزومآ ماظن رصانع يارب یلدم نیودت صوصخ رد یشهوژپ نونکات
 ییوگخساپ لایند هب و تسا هتفرگ رارق ققحم هجوت دروم رما نیا ساسا نیا رب .تسا هدشن ماجنا هنانیرفآراک
 ياهتسایس ،شزوما دنیارف ،یسرد همانرب ،زوماشناد ،ملعم( یشزومآ ماظن رصانع هک میتسه لاوس نیا هب
 مهم نیا هب ندیسر يارب ؟دنتسه ي هفلوم هچ ياراد هنانیرفآراک یشزومآ ماظن يریگلکش روظنم هب )یشزومآ
 .دوب میهاوخ نا هب ییوگخساپ لابند هب و حرط ریز تالاوس

 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد يراذگتسایس دعب ياههفلوم و رصانع -1
 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد یسرد همانرب دعب ياههفلوم و رصانع -2
 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد ملعم دعب ياههفلوم و رصانع -3
 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد زومآشناد دعب ياههفلوم و رصانع -4
 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد سیردت دعب ياههفلوم و رصانع -5
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 ؟تسا مادک ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن رد يریگدای دعب ياههفلوم و رصانع -6
 
 شهوژپ شور
 داینب هداد يهیرظن شور ،یفیک قیقحت ياهدربهار فلتخم عاونا زا یکی .دشابیم یفیک عون زا ،رضاح شهوژپ
 یتاعالطا ۀعماج .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم قیقحت نیا رد نآ صاخ ياه یگژیو یخرب يهطساو هب هک تسا
 نینچمه و یــسانشهعماج ،یسانشناور ،یشزومآ يزیرهمانرب و تیریدم هزوح ناصصختم ،لماش شهوژپ
 ماظن ياه¬هفلوم و رصانع ،داعبا صوصخ رد و ییاسانش دارفا نیا .تسا ینیرفآراک شزومآ ةزوح نارظنبحاص
 ققحم شخب نیا رد .دندش باختنا دنمفده شور هب دارفا نیا .دش هبحاصم نانآ اب ینیرفآراک شزومآ عماج
 قیقحت نیا رد هداد يروآعمج رازبا .دش فقوتم هبحاصم دنیارف و دیسر عابشا هب رفن هدجه اب هبحاصم زا سپ
 قیقحت نیا رد .دش هدرب شیپ عابشا دح ات ،فلتخم ياههورگ اب هبحاصم .تسا هدوب هتفایراتخاس همین هبحاصم
 همین ياه هبحاصم جیاتن یسررب رد .دش هدافتسا اههداد لیلحت و هیزجت هویش ناونع هب داینب هداد هیرظن زا
 زا لصاح ياههداد و هدافتسا يرزیلگ تفایهر زا هتفهن یناعم هب ندرب یپ روظنم هب اوتحم لیلحت و هتفایراتخاس
 رد رگید ترابع هب .دندش يدنبهقبط یباختنا يراذگدک و يروحم يراذگدک و زاب يراذگدک تروص هب هبحاصم
 ره رارکت نازیم و اهخساپ عاونا اب ات دندش هعلاطم شهوژپ تالاوس هب فلتخم ياهخساپ ادتبا ،شهوژپ نیا
 ياهثحب هدنریگرب رد هک یتاقبط ،اهخساپ نیمه ساسا رب )يراتفگ دهاوش جارختسا(ددرگ لصاح ییانشآ مادک
 رد )يزادرپ موهفم(دنکیم عمج اج کی رد ار هباشم ياهخساپ هقبط ره عقاو رد دندش داجیا دنتسه فلتخم
 رارق رتنالک هقبط کی رد ،تالاوس يارب هدش هئارا ياه خساپ رد هدش حرطم ثحابم یمامت تیاهن
 نیدب .دش هدافتسا اضعا ینیبزاب شور زا شهوژپ رابتعا یسررب يارب شهوژپ نیا رد .)يزادرپ هلوقم(دنتفرگ
 هئارا دروخزاب دوخ ياه تبحص زا ققحم تفایرد هب تبسن ات دش اضاقت ناگدنوشهبحاصم زا رفن هد زا هک بیترت
 رد هک دوب نیا صوصخ نیا رد مهم هتکن .دنیامن نایب اههبحاصم داعبا و میهافم هرابرد ار دوخ تارظن و دنهد
-تکرش هب یسررب تهج ماخ ياههتشون هک میدوبن نیا لابند هب شهوژپ رابتعا یسررب يارب قیقحت نیا
-تکرش هب هریغ و دروم لیلحت ،هدش حالصا تادیلوت زا یشخب ققحم ،سکعرب هکلب ؛دوش هدنادرگرب ناگدننک
 یلصا رازبا ناونع هب هبحاصم زا قیقحت لاوس يارب شهوژپ نیا رد هکنیا هب هجوت اب.تسا هدنادرگرب ناگدننک
 :دش هدافتسا ریز ياهشور زا قیقحت ییایاپ شیازفا يارب ،دش هدافتسا اه هداد يروآدرگ

-هداد شراگن و هبحاصم يزاسهدایپ ،ادص طبض( اههداد نتشون و طبض ،تبث دنمماظن دنیارف يارجا §
 .اههبحاصم یمامت رد )یهافش ياه

 رب رتنالک یعازتنا میهافم و تالوقم یقطنم جارختسا و اههداد دنمشور و کیتامتسیس لیلحت §
 يراذگدک شور يانبم

شهوژپ  رد ناگدننک تکراشم تاصخشم:1 لودج  
تمدخ لحم هاگشناد دادعت  یلیصحت كردم  ناگدنوش هبحاصم دک   

نارهت هاگشناد يرتکد 4   01-02-03-04  
همانرب و شهوژپ نامزاس یشزومآ يزیر يرتکد 3    05-06-07  

نایگنهرف هاگشناد يرتکد 7   08-9-10-11-12-13-14  
نارهت رون مایپ هاگشناد يرتکد 4   15-16-17-18  

شهوژپ رد ناگدننک تکراشم تیسنج  
نز  7 
درم  11  

شهوژپ رد ناگدننک تکراشم یلیصحت هتشر  
یشزومآ تیریدم   3 
یسرد يزیرهمانرب  6 

ینیرفآراک  5 
یسانشناور  2 
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 :اه هتفای

 طبض اههبحاصم یمامت ،قیقحت نیا رد .دشابیم هبحاصم ،قیقحت ياههداد يروآدرگ ياهرازبا نیرتمهم زا 
 هبحاصم ره رد .دش لصاح يرظن عابشا رخا ياههبحاصم رد .تسا دیدرگ يزاسهدایپ ًالماک یتوص لیاف و هدش
 هب اههنومن زا لصاح ياههداد لیلحت .دش هداد حیضوت هدنوشهبحاصم درف يارب دنیارف و شهوژپ ماجنا زا فده
 يراتشون هخسن ،هبحاصم ماجنا زا دعب .تسا هتفرگ ماجنا هبحاصم ره نتفای نایاپ زا سپ و ماگ هب ماگ تروص
 ،زاب ياه يراذگدک بلاق رد رصانع زا مادک ره هفلوم جیردت هب ،هبحاصم ره رد يزادرپموهفم زا سپ و پیات نا
  .تسا هدش جارختسا یباختنا و يروحم

 

ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن یموهفم بوچراچ .1 لکش  

 

 

 

 



 156................................................................. اه هفلوم و رصانع ، داعبا :ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن یموهفم يوگلا یحارط

 

 ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن يراذگتسایس دعب ياههفلوم  1لودج                   

 رصنع ،ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب؛دهدیم ناشن 1 هرامش لودج هک روطنامه
-هدرخ لماش یجنسزاین هفلوم .تیفیک نیمضت هفلوم و یجنسزاین ،هفلوم .تسا هفلوم ود دنمزاین يراذگتسایس
-هدرخ لماش تیفیک نیمضت هفلوم نینچمه .تسا یلغش یهوژپهدنیآ و راکرازاب ياهزاین هب هجوت :ياههفلوم
  .دشابیم يروحمتراهم و تیفیک لرتنک،نزاوتم هعسوت :ياههفلوم

 

 

 

 

 

 يراذگدک رصنع
یباختنا  

 يراذگدک
يروحم  

زاب يراذگدک  

سایس
راذگ ت

ي
 

 
 

یجنسزاین  

 هب هجوت
 ياهزاین
راک رازاب  

درادن یبوخ راک رازاب الصا هتشر نیا مدید ادعب یلو منوخب خیرات متشاد تسود هشیمه مدوخ نم  
 دمارد یلک هنکمم شاقن کی هک یلاح رد دنرادن مه ار ناشبطم هراجا هنیزه ناکشزپ نیا زا یلیخ نالا
دشاب هتشاد  
دننزب دنویپ راک يایند و هعماج تایضتقم اب ار یسرد ياههمانرب دناوتب هک دشاب يروط دیاب اهتسایس  
 و شزومآ و تعنص شخب نایم تکراشم بلج هزوح رد يراذگتسایس هک میتسه نیا دنمزاین نالا
دریگب رارق يدج هجوت دروم راک رازاب هب هسردم زا لاقتنا لیهست  

  یهوژپ هدنیا
یلغش  

 راک رازاب و نایامرفراک عیرس ياهزاین ریغت اب یسردهمانرب ندرکراگزاس ،تارییغت مجح و تعرس لیلدب نالا
تسا لغاشم هدنیا تخانش طقف راک نیا مهم رازبا تسا مهم رایسب  
دننک ینیبشیپ ار هدنیا یتنس یسرد همانرب تارکفت اب دنناوتیمن یشزوما ناراذگتسایس هزورما  
 نازوماشناد نالا يارب افرص یسرد همانرب هک تسا نیا یسرد همانرب دوجوم تیعضو ياهتلع زا یکی
درادن ام یسرد همانرب رد یهاگیاج نا ياهزاین و هدنیا و دنراد رظن  
 و شزوما نیب دوجوم فاکش دوشیم بجوم هدنیا ياهدنور و تالوحت هب هجوت نودب يراذگتسایس
دوش رتقیمع زور هب زور هعماج تایعقاو و اهزاین و شرورپ  

 
 
 
 
 
 
 نیمضت
تیفیک  

 هعسوت
نزاوتم  

 

میدرکن لمع تسرد ام هکنیا ینعی دنتسه راک يایوج هک تسد هب كردم ناوج همه نیا  
نشب سدنهم و رتکد همه میراد يارصا هچ.تسا هابتشا اضعب مه ام يراذگ تسایس  
تسین سایق لباق اه یشنادراکاب یبرجتمولع ياههچب نازیم .دینک هاگن اهيروکنک مان تبث هب نالاامش  
دوش یلیصحت فلتخم ياه هخاش رد اهنا نزاوتم عیزوت هب رجنم راک رازاب اب نازوماشناد ندرکانشا  
؟دنوریم هتشر نا تمس هب اعقاو درادن يراک هدنیا نوشرظن دروم هتشر دننادب نازوماشناد رگا نالا  

 لرتنک
تیفیک  

 يارب یبسانم راکهار ناوتیم ار شزوما يارب اضاقت ندرب الاب و یسرد ياههمانرب يریذپفاطعنا شبزفا
تسناد یسرد يزیرهمانرب یلعف تیعضو زا جورخ  
 نیودت ناکما فلتخم ياههورگ هک يروط هب مینک مهارف ار یسرد همانرب نیودت هصرع رد تباقر ناکما
دنشاب هتشاد ار فلتخم یسرد ياههمانرب  
 ياههمانرب ندرکنوگمه يارب یشالت چیه هشاب نیا دیاب ام ياهتسایس یسرد همانرب نیودت هصرع رد
میهدب ماجنا دیابن فلتخم نازوما شناد و سرادم یسرد  

 تراهم
يروحم  

دنراد زاین تراهم هب هکلب دنرادن زاین صصخت و شناد ياراد دارفا هب لغاشم زورما يایند رد  
دشاب رادروخرب الاب ییاراک و صصخت ياراد راک يورین زا هک تسا نآ ناهاوخ ،راک رازاب زورما  
 ،لیصحت زا تغارف زا سپ نازومآشناد هک دشاب يروط دیاب يزومآتراهم ياههویش و یشزومآ ياوتحم
دننک هدافتسا دوخ تراهم زا راک طیحم رد یتحار هب دنناوتب  
دیا یم تسدب تراهم شیازفا قیرط زا افرص هدنیا رد تیقفوم هک دننک كرد دیاب هعماج هگید نالا  
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 ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن یسرد همانرب دعب ياههفلوم 2لودج

 
-همانرب رصنع ،ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب؛دهدیم ناشن ود هرامش لودج هک روطنامه
-درادناتسا هفلوم .یسرد همانرب غولب هفلوم و یسردهمانرب يزاسدرادناتسا هفلوم .تسا هفلوم ود دنمزاین یسرد
 غولب هفلوم نینچمه .تسا لاقتنا و تکراشم ،يریگرد ،تیاده :ياههفلوم هدرخ لماش یسرد همانرب يزاس
  .دشابیم يدنمراتخاس ،یسرد همانرب نزاوت :ياههفلوم هدرخ لماش یسرد همانرب
 
 
 

 يراذگدک رصنع
 یباختنا

 يراذگدک
 يروحم

 زاب يراذگدک

یسرد همانرب دعب  

زاس درادناتسا
 یسرد همانرب ي

 يدنم هفرح
 یسرد همانرب

 يدربراک هب ،يرظن ثحابم زا ندرکمک و نا رب دیکات و تراهم ندناجنگ رب دیکات اب دوشیم
 درک کمک یسرد همانرب ندوب

 هزادنا دننوت یمن ار ناشباوخ قاتا تحاسم یلو دننک لح دننوتیم ار تحاسم هلاسم اههچب الثم
 دنریگب

 دننادیمن ار دنیوگیم هک ار يزیچ نا دربراک هنیمز مه ناملعم دوخ اضعب نادرگاش رب هوالع
 تسین بسانتم راکرازاب رد دوجوم ياهدرادناتسا اب ام سرادم یسرد همانرب تیفیک

 دروخ دهاوخن ناشدردب الصا دننوخیم هک يزیچ نا هک دندیمهف نالا مه نازوما شناد
-یم ناشدرد هب هک دنهدیم دای اه هچب هب ییاهزیچ دننکیم راک بوخ سرادم یضعب نالا

 دروخ
 یسرد همانرب

 يدنیارف
 دش دنهاوخن نیرفاراک ام نازومآشناد هاگراک ات دنچ يرازگرب ای دحاو ود شزوما اب افرص

 درک سیردت هنانیرفاراک ياهویش اب ناوتیم مه ار اهباتک نیمه
 يارـب نادنورهـش يزاـس هداـمآ و تـیبرت موزل و یعامتجا ياهراتخاس هدنیازف یگدیچیپ

 دنکیم بلط ار يدنیارف یسرد همانرب راتخاس نیا رد یگدـنز
 دنراد یسرد همانرب زا توافتم تاراظتنا و اهیریگتهج هزوح نیا نارظنبحاص و نایبرم هزورما

 
 
 
 
 
 
 
 

 همانرب غولب
 یسرد

 همانرب نزاوت
 یسرد

 

 رایتخا رد یسرد همانرب رد عوضوم رادقم هچ و یتاعالطا و شناد هچ هک تسا مهم نیا
 دننک هدافتسا بوخ نا زا دنناونب ات دشاب ناریگارف

 یسرد همانرب رد طیرفت و طارفا زا یلمع و يرظن بلاطم هب نتخادرپ صوصخ رد دیاب
  درک زیهرپ هنانیرفاراک

 دوجو بسانت کی زومآشناد يریگدای تردقو نآ تیفیکو یسرد همانرب یمک دعب نیب دیاب
 دشاب هتشاد

 نزاوت نا یلمع و يروئت هجو نیب ینعی تسا نزاوتم همانرب کی هنانیرفاراک یسرد همانرب
 دراد دوجو یلوقعم

 اب نآ طابترا و وس کیزا نازومآشناد یمسج و ینهذ ياهییاناوت و قیالع و اهزاین اب طابترا
 تسا هنانیرفاراک یسرد همانرب رد یمهم هنکن مه رگید يوس زا هعماج تاراظتنا و اهشزرا
 یقطنم و لوقعم طابترا یسرد همانرب ياوتحمو یعقاو یگدنز نیب هنایرفاراک یسرد همانرب رد

 دراد دوجو
 همانرب ياوتحم و یتکرح یناور و یفطاع ،یتخانش فادها نیب ام یسرد ياههمانرب رد نالا

 درادن دوجو ینزاوت يدربراک و یملع شناد و یعازتنا و ینیع تایبرجت ،یسرد
 اهدعب هک دنهدیم دای اه هچب هب ار يروئت يرس کی طقف زورما سرادم یسرد ياههمانرب

 هروخ یمن ناشدردب الصا
 
 
 

 همانرب غولب
 یسرد

 
 
 

 يدنمراتخاس
 یسرد همانرب

 دنناوتب هک نآ طرش هب درک فیرعت هنانیرفاراک یسرد همانرب بلاق رد ناوت یم ار یعوضوم ره
 میهدب رارق یبسانم بلاق رد ار اهنآ

 بسک ياهتراهم هک ییاههنیمز ندرک صخشم رب دیاب هنانیرفاراک یسرد همانرب یحارط يارب
 دوش دیکات تشاد دهاوخ رادانعم دربراک اه نآ رد هدش

 زا و توافتم ياهفده اب و اههنیمز و اهنامز رد تاعالطا اب هنانیرفاراک یسرد همانرب رد
 دوشیم دروخرب نوگانوگ ياههاگدید

 ولج تمس هب ار زوماشناد ینعی تسا هدنورشیپ راتخاس کی هنانیرفاراک سرد همانرب راتخاس
 دنک یم قیوشت
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 ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن ملعم دعب ياههفلوم 3لودج                   

 ملعم رصنع ،ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگ¬لکش يارب؛دهدیم ناشن هس هرامش لودج هک روطنامه
 .لاعف يرجم ناونع هب ملعم هفلوم و یسرد زیرهمانرب ناونع هب ملعم ،هفلوم .تسا هفلوم ود يرارقرب دنمزاین
 نینچمه .تسا زاسرتسب ملعم و رگهلخادم ملعم :ياههفلوم هدرخ لماش لاعف يرجم ناونع هب ملعم ،هفلوم
  .دشابیم عجرم ملعم و صصختم ملعم ،روآون ملعم :ياههفلوم هدرخ لماش لاعف يرجم ناونع هب ملعم هفلوم

 

 

 

 

 يراذگدک رصنع
یباختنا  

 يراذگدک
يروحم  

زاب يراذگدک  
ملعم
 

 
 
 
 
 هب ملعم
 ناونع
 زیرهمانرب

یسرد  

 ملعم
رگهلخادم  

 هب و شنیزگ ار دیفم ياوتحم نوشدوخ هبرجت و شناد هب هجوت اب ،فلتخم ياوتحم نیب زا دیاب ناملعم
 دنهدب هئارا نازوماشناد
 نازوما شناد قیالع و دادعتسا ،یلحم تایصوصخ و طیارش اب دیاب ملعم طسوت ،هدش غالبا یسرد همانرب
 دوشب راگزاس
 يدیاز نیا شدوخ شناد و تخانش هب هجوت اب ملعم دور یم راظتنا و دراد يدیاز شخب یسرد همانرب ره
 دربب نیب زا ار اه
 دنهد رییغت دنریگب دای دیاب هچنا صوصخ رد ار نازوماشناد ياهشرگن دننک یعس دیاب ناملعم
 دوش هداد يرتشیب تارایتخا یسرد يزیر همانرب هنیمز رد سرادم و ناملعم هب تسا رتهب

 ملعم
زاس رتسب  

 تحت عوضوم دربراک دناوتیم دنزیم هک یفلتخم ياهلاثم اب ملعم تسین سیردت فرص ملعم راک
 دهدب ناشن ار شزوما
 ندش يدربراک تمس هب ار یسرد همانرب دیاب دنریگیم نازوماشناد زا هک ییاهدروخزاب هطساوب ناملعم
  دنربب شیپ
 تسا یسردهمانرب هب تبسن نازوماشناد رد تبثم شرگن داجیا ناملعم فیاظو زا یکی
 درب نیب زا ار دنوشیم یسرديزیرهمانرب رد ناملعم تکراشم عنام هک ریگاپ و تسد نیناوق دیاب

 
 

 هب ملعم
 ناونع
 يرجم
لاعف  

 ملعم
رواون  

 ناشدوخ ار يدیدج یسرد ياه همانرب شزوما بلاطم ياتسار رد و هتشاد یلمکم شقن دیاب ناملعم
  دننک نیودت
 داوم هضرع شور یسرد همانرب کی فلتخم ياههبنج هئارا روظنم هب دیاب شدوخ راکتبا هظساوب ملعم
 دریگب راکب ار یصاخ یشزومآ
 دوش حالصا و ینیبزاب هعماج ياهزاین هب هجوت اب رواون ناملعم طسوت موادم دیاب یسرد همانرب

 ملعم
صصختم  

 میربب الاب ار ناملعم یسرد يزیر همانرب شناد دیاب تمدخ نمض ياه شزوما هطساوب
 مینک رازگرب يزومازاب ياه سالک نا دصر یگنوگچ و راک رازاب تخانش روظنم هب ناملعم يارب

 دننک سیردت رتيدربراک دنناوتب ات میربب الاب ار ناملعم یملع ياه يدنمناوت و شناد
 ملعم
عجرم  

 و بسانم ياوتحم یفرعم يارب یبسانم عبنم دنناوت یم یصصخت شناد و يرگنهدنیا هطسوب ناملعم
 دنشاب نازوماشناد هب يدربراک

  میربب الاب و ظفح زوما شناد و هداوناخ دزن ار ملعم تیناش و یعامتجا تلزنم فلتخم ياه شور اب
 هدنورشیپ ملعم روضح و شقن ،ناملعم و سرادم هب ییوگخساپ تیلوئسم و يریگمیمصت قح يراذگاو اب
 دوب دهاوخ
 دهد هئارا زومآشناد يریگدای عون صوصخ رد ار بسانم تاعالطا دناوتیم هک تسا يدرف اهنت ملعم
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 يراذگدک زاب يراذگدک
 يروحم

 يراذگدک
 یباختنا

 رصنع

   دنسانشب بوخ ار ناشدوخ ات مینک کمک نازوما شناد هب لوا هلهو رد دیاب ام
 

 تیوه
 يدرف

 
 
 
 
 
 یگربخ

ناد
زوما ش  

 نوشدوخ نوماههچب میهدب هزاجا تخانش نیمه ساسا رب و هسانشیم نارگید زا رتهب ار شدوح یسک ره
 دننک باختنا ار ناشهدنیا
 دننکیم لیمحت نوشاه هچب هب ار ناشدوخ هتفاین تسد ياهوزرا اه هداوناخ اضعب
 دشاب نازوما شناد ياه يدنمناوت و قیالع ،اهزاین اب بسانتم دیاب یسرد همانرب هک میدرک دیکات هشیمه ام
  نوشفعض و توق طاقن مامت اب دنوشب یفرعم نازوماشناد هب بوخ دیاب اهلغش

 
 تیوه
 يا هفرح

 دشاب قفوم تسا ییالاب یعامتجا طباور دنمزاین هک یلغش کی رد هنوت یمن ارگ نورد مدا کی انیمطم
 مینک فیرعت يزوما شناد شقن تیبثت روظنم هب هسردم رد ار یفلتخم یبناج یشزومآ ياهتیلاعف
 نوریب و هسردم رد وا شقن هک دوشب نیا هجوتم زوما شناد مینک يزیرحرط يروط ار هسردم تاراظتنا
 دنتوافتم رگیدکی اب هسردم
 هراد ار شدوخ ياهیتخس و نسح و فعض و توق طاقن یلغش ره
 هب لیامت مینک تیوقت یلمع فیلاکت هئارا اب نازوما شناد رد ار يریذپ تیلوئسم و يریذپ دهعت

 قیفوت
 
 

 هعسوت
 یصخش

 مهارف ار راک نیا هنیمز دیاب دنهدب ناشن يدوخ کی نوشناقیفر و ملعم يولج رد دنراد تسود نازوما شناد
 مینک
 نیا زا میهاوخب شزا و مینک مهارف نازوماشناد يارب نیریش ياه هبرجت بسک ،تیقفوم ياهتصرف
  دنک هدافتسا اهتصرف
 مینک هاگا دوخ ینورد ياهتیلباق و اهتیفرظ زا ار نازوماشناد هتشذگ ياهتیقفوم يروادای قیرط زا

 دنربب تذل يریگدای زا نازوماشناد هک مییوگب يروط ار بلاطم ای مییوگب نازوماشناد هب ار يزیچ

 لالقتسا میهدب ناشن ام هب ار نوشیریگدای ،دیهدب ماجنا ار نوشفیلاکت دنناوت یم هک روط ره هک میهدب هزاجا دارفا هب
 شناد
 تسین تسرد دننک راتفر لکش کی هب هسردم رد نازوماشناد همه میهاوخب ام هکنیا نازوما

 دهاوخن هنانیرفآراک نازوما شناد هب ار ام نازوماشناد يرادرک و يراتفگ ،يراتفر ندرک نوگمه يارب شالن
 دناسر
 ماجنا دنراد تسود هک ار يراک میراذگب ناشدوخ لاح هب هسردم طایح ای سالک رد اضعب ار نازوما شناد
 دنهدب

 زا و دهدب ماجنا ار یصاخ ياهتیلاعف مه اهنا ات مینک راذگاو نازوماشناد هب صاخ ياه تیلوئسم و فیاظو
 دنروایب تسدب ار یصاخ جیاتن قیرط نیا

  دنک لح میتفگ ام هک روطنامه ار هلاسم زوما شناد ات مینکب رارصا درادن یموزل
 تیقالخ

 
 
 
 
 
 رطخ
 يریدپ

 دوجو خساپ کی امتح هلاسم کی يارب هک دیوگب زوما شناد هب دیاب يرادرک و اناسل شدوخ شزوما رد ملعم
 درادن
 مینک ور هبور ینیبشیپ لباقریغ ،دیدج عوضوم اب اب ار زومآشناد تخاونکی فیلاکت ياج هب
 دنهدب هلاسم نا لح يارب لومعمریغ ياهخساپ شناد هک مینک حرط ار يا هلاسم
 رییغت دیامنیم لوحت راچد ار اه نآ تیهام و دهد یم رییغت ار اه شزرا نیرفآراک زوما شناد

 يریذپ
 دنتسه رازیب هسردم ياهدیق بوچراچ رد تیلاعف زا نیرفراک زوما شناد
 زوماشناد دننکیم عضو هسردم ریدم ای سالک رد ملعم هک عناوم ،ریگاپ و تسد نیناوق ،اهتیدودحم
 دهد یم باذع ار هنانیرفآراک
 دهدب دوبهب و حالصا اهراب و اهراب شدوخ ار عوضوم ای فیلکت کی زوماشناد میراذگب
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 يراذگدک زاب يراذگدک
 يروحم

 يراذگدک
 یباختنا

 رصنع

  مینک تیوقت دیاب اه نآ ندوب يدربراک و سورد شزرا هرابرد ار نازوماشناد تاداقتعا
 
 يدنمشزرا

 
 

 

 

 

 

 

 تزع
 سفن

ناد
زوما ش

 

 ام يارب دش هجاوم یماکان اب مه یفیلکت کی رد رگا هک میهدب ار نانیمطا نیا نازوما شناد هب
 تسا دنمشزرا نانچمه
 هدنیا شرورپ و شزوما قیرط زا هک مینک داجیا ار ساسحا نیا نازوما شناد رد تسا رتهب
 دروا دنهاوخ تسدب ار يرتهب
 هب ییوگخساپ هب رداق شرورپ و شزوما هک میهدب ناشن نازوماشناد هب ییاههنومن رکذ اب
 ،تسا نانا تالکشم و لئاسم
 ساسحا نا رد هک دنیروایب دوجوب ار يوج تسرد يزیر همانرب زا هدافتسا اب دیاب ناریدم
 دوش داجیا نازوما شناد رد یگتسیاش و ندوب مهم ساسحا و يدردمه دامتعا ،نانیمطا

 يرواب دوخ

 مینک قیوشت و داجیا نازوما شناد رد ار دیدج ياهتیعقوم اب ندش هجاوم ییاناوت
  دنوشن درسلد ات مینک قیوشت ار اهنا دنروخ یم تسکش یفیلکت کی ماجنا رد یتقو
 يدماراکدوخ مینکتیوقت تسا هتشادن اهنا اب یلبق دروخرب هک یفیلاکت اب ندش هجاوم رد ار درف هیحور

 مینک قیوشت دیدج اهتیعقوم ،فیلاکت اب هجاوم رد ار زوما شناد سفن هب دامتعا
 ياه هزیگنا ناشدوخ يارب دیدج فیلاکت يارب ندش هجاوم يارب هک میهاوخب نازوماشناد زا
 دننک قلخ دیدج
 دننک فیرعت ار ییالاب حطس يدرکلمع درادناتسا ناشدوخ يارب مینک قیوشت ار نازوماشناد
  میهدب تبسن زوما شناد دوخ ییاناوت هب ار نا دوش یم قفوم نومزا کی رد زوماشناد یتقو

 یلرتنک دوخ
 میوشب روادای اهنا هب کیدزن و رود ياه لاثم رکذ اب ار نازوما شناد ياه یگتسیاش
 دنتسه مهم ام يارب هک میهدب ار نانیمطا نیا اهنا هب دنوشب ریقحت دیابن نازوما شناد

 

 رصنع ،ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگ¬لکش يارب؛دهدیم ناشن راهچ هرامش لودج هک روطنامه
 هدرخ لماش يریذپرطخهفلوم. سفن تزع و يریذپرطخ ،هفلوم .تسا هفلوم ود يرارقرب دنمزاین زوماشناد
-دوخ ،يدنمشزرا :ياههفلوم هدرخ لماش سفن تزع هفلوم .تسا ياهفرح تیوه و يدرف تیوه :ياههفلوم
 .دشابیم یلرتنکدوخ و يدماراکدوخ ،يرواب
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صنع
 ر

راذگدک
 ي
باختنا

 ي

 يراذگدک
يروحم  

زاب يراذگدک  

نع
یردت رص

س
 

ماعت
ال

ت
 

 
 
تیاده  

 دنک تیاده داوخیم هک ییاجنا هب ار هعماج دناوتیم هنانیرفآراک شزومآ کی
 تسا تارییغت ندوبدلوم هکلب تسین تارییغت اب یماگمه ای یگنهرفثاریم لاقتنا شزوما شقن هگید نالا میدقتعم ام
 دنک تیاده هعماج يارب ندوبدیفم تمس هب ار زومآشناد هنوتیم هنانیرفآراک شزوما دنیارف
 دشاب هتشاد ار يداه شقن دناوتیم نوا دنتسین هتسباو هعماج و هداوناخ هب نازوما شناد هنانیرفاراک شزومآ اب
 دنوش یم تیاده نازوماشناد نا ساسا رب و دصر مادم تارییغت ینیرفاراک رب ینتبم شزوما رد

 
يریگرد  

 

 و اهنا ییاهزاین بسانت هب عقاو رد دنریگب دای دیاب اهنا هچنا نییعت صوصخ رد اههچب ندرک ریگرد اب شزوما دنیارف رد
 میهد یم خساپ راک يایند ياهزاین
 دننکیم كرد رتشیب ار همانرب نا ترورض ،تیمها دنوشیم لیخد یسرد همانرب رد نازوماشناد یتقو
 دنشاب هدش ریگرد شاهاب البق هک دننک هدافتسا دنریگیم دای هچنا زا دننوتیم هدنیا رد اه هچب یتروص رد
 دوشیم اهنا ندش غلاب و ندش رتهتخپ ثعاب یسرد ياه همانرب رد نازوماشناد ندش ریگرد
 دشاب سنج نیا زا دیاب مه يرظن هرود ياه همانرب دینیبب ار يا هفرح و ینف و شنادراک ياههمانرب نالا
  .هریگب هزادنا ار شباوخ قاتا تحاسم هرب وگب شهب هلاسم ياجب یلو هدب دای نازوماشناد هب ار تحاسم امش

تکراشم  هتشاد تکراشم رگیدکی اب دوش هداد شزوما دیاب هک هچنا نیودت يارب دیاب ینیرفاراک هزوح ناصصختم و یسرد نازیر همانرب 
 دنشاب
 درادن دوجو یسرد ياههمانرب نیودت صوصخ رد يا هفرح يایند و شزوما يایند نیب یطابترا نالا
 تسا ام يراکیب هدمع لیالد زا یکی نیمه و درادن دوجو یطابترا چیه ام تعنص و شزوما شخب نیب نالا
 درادن یتسرد كرد دوش هداد شزوما دیاب هچنا زا یشزومآ ماظن دوخ هکلب زوماشناد اهنت هن طابترا دوبن لیلدب نالا
 تسا ،دوش هتفرگ دای دیاب هچنا نییعت رد نازوماشناد تکراشم ندرکمهارف یشزومآ ماظن یلصا تلاسر
 دناسر دهاوخن هنانیرفاراک شزوما ماظن هب ار ام دشاب هدش فیرعت شاوتحم و فادها لبق زا نا رد هک یشزوما

 
لاقتنا  

 دنرادن یتیصاخ چیه هگید شدعب تسا ناحتما زور هب طقف نوشدربراک نالا ام یشزوما دنیارف یجورخ
 دنربب راک هب دیدج ياهتیعقوم رد ار هدشبسک شناد دنرداق زوماشناد هنانیرفآراک شزوما ماظن رد
 هراد قرف یلیخ تسا زایندروم هعماج فک رد اعقاو هچنا اب دنناوخیم هسردم رد اههچب هک يزیچ نا نالا
 دراد دربراک هسردم زا نوریب همانرب نیا هک میتسین شرکف هب الصا مینکیم رپ ار شزوما میات افرص اه همانرب نیا اب نالا ام
 ؟هن ای
 تشاد دربراک شدوخ طیحم رد رهظ زادعب دننوخیم هسردم رد نازوماشناد حبص هچنا دش یم شاکیا
 دنناد یمن ار عوضوم نا دربراک هنیمز و هاگیاج نوچ دنریگیمن دای بوخ ام ياه هچب لیلد نیا هب

لالقتسا   
 

 دنهدب رظن شزوما دنیارف ندوب دیفم ریغ ای ندوب دیفم صوصخ رد ات دنشاب هتشاد هزاجا دیاب زوماشناد
 دنک صخشم ار يریگدای -یهددای ریسم ملعم ای هسردم ،یشزومآ ماظن تسین لوقعم هگید نالا
 نیعم ار بوچراچ نا میهاوخب هک دنشابن يا هتسب يرکف بوچراچ ياراد يزورما ياههچب هدش ثعاب يروانف رصع تالوحت
 مینک
 دراد زاین يداقتنا و هدنهدتهج و قالخ رکفت اب نازوماشناد هب هدنیا هعماج
 نازوماشناد دوخ اب هگید ریسم نیا یهد تهج دنتسه هدننکعورش طقف نا رصانع و یشزومآ ماظن تلاح نیرتهب رد نالا
 تسا

 
 
ییایوپ  

 زورب
یناسر  

 درب  راکب یتحار هب ار هدش يزیرحرط شیپ زا شزوما موهفم ناوتیمن ،نا تعرس و تارییغت هب هجوت اب
 نایامرفراک تساوخرد و راک رازاب ياهزاین ،هسردم نوریب تاراظتنا ،دتفا یم قافتا هعماج رد هک یتارییغت ساسا رب دیاب مادم شزوما دنیارف
  ذریگب رارق یسررب دروم
 میجنسب اهدیاب نا ساسا رب ار دتفایم قافتا سالک رد هچنا و میسانشب ار یسرد همانرب ،شزوما درادناتسا دیاب ام
 دور یم لاوز هب ور دریگن رارق یبایزرا دروم رگا يریگدای دنیارف ءزج ره ای ،شزوما ،یسرد همانرب
 دنوشب یبایزرا نا ساسا رب دتفا یم قافتا هسردم رد هچنا و دنوشب دصر مادم هعماج ياهدرادناتسا و كالم ،تاراظتنا

یگدنلاب  دوشیم زوما شناد ءاقترا بجوم تیاهنرد هک دریگب رارق دیکات دروم دیاب شرگن و تراهم ،شناد شزوما دنیارف رد 
 دشاب نازوما شناد زایندروم ینفریغو ینف ياه یگتسیاش هعسوت دیاب شزوما دنیارف یلصا فده
 دشاب روحم دنیارف دیاب هکلب ،روحم هجیتن دیابن شزوما دنیارف هنانیرفاراک شزوما ماظن هب ندیسر يارب
 میوشب نازوماشناد نتفر رتولج مدق کی ،ندش هتحپ هب رجنم هک مینک هدایپ يروط ار شزوما دنیارف دیاب ام
 دننکیم تکرح ولج يوس هب دنراد هک دنوشب هجوتم نازوما شناد دوخ هک مینک هدایپ يروط ار شزوما دنیارف دیاب ام
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 سیردت رصنع ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب؛دهدیم ناشن  جنپ هرامش لودج هک روطنامه
 ،يریگرد ،تیاده :ياههفلوم هدرخ لماش تالماعت هفلوم .ییایوپ هفلوم و تالماعت هفلوم .تسا هفلوم ود دنمزاین
-یم یگدنلاب و یناسرزورب ،لالقتسا :ياههفلوم هدرخ لماش ییایوپ هفلوم نینچمه .تسا لاقتنا و تکراشم
 .دشاب

 ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن يریگدای دعب ياههفلوم 6لودج

زاب يراذگدک  يراذگدک 
يروحم  

 يراذگدک
یباختنا  

 رصنع

 يریگدای تسین یفاک ندش نیرفاراک يارب نیا و تسا یتخانش شزوما افرص هسردم ياهشزوما نالا
هچراپکی  

يریگدای  
يدعبدنچ  

ریگدای
ي

 

 تسا مزال لغش کی رد بسانم درکلمع کی يارب هک ار يزیچ ره هک هشاب نیا یعدم هنوتیمن ام یشزومآ ماظن
 دهد یم دای ام ياه هچب هب
 هش یمن هتخادرپ نوشهب سرادم رد الصا نازوماشناد یفطاع دعب هنافساتم نالا
 تسا يریگدای هصرع اج همه و هشیمه ینعی هرادن دوجو عورش هطقن يریگدای نایرج نیرفاراک یسرد همانرب رد
 هروخ یمن ندوب بوخ لغاش ای ندوب بوخ ناسنا دردب یمیش و کیزیف ،یضایر شزوما فرص
  تسا يریگدای فیرعت رد دوجوم رادیاپ موهفم رب دیکات نیرفاراک یسرد همانرب مهم یگژیو

 يریگدای
رادیاپ  ار هشیدنا هن میزومایب ار ندیشیدنا دنک یم دیکات هک میراد مه ینید ياه هزوما رد ام 

 دنورب نیب زا بلاطم لیصحت هرود ندشمامت اب و دشاب سردم و نتم هب مئاق دیابن يریگدای
 میاهدش هنانیرفاراک یسرد همانرب دراو ینعی دنداد ماجنا نوشیگدنز رد دندنوخ سالک رد ار هچنا اههچب هک ینامز
 يریگدای دنشاب ناشدوخ يریگدای ریسم و تهج هدننکنییعت هک دنیایب راب يروط دیاب نازوماشناد

ربهاردوخ  
یگدنریگدای  

رمتسم  
 هچنآ ،تسین یشزومآ نازیر همانرب فدـه رـگید ،تـباث تاعوـضوم و اوتحم فرص لاقتنا رـب یـکتم ِشزوـمآ
 تـسا »نتفرگداـی هـنوگچ يریگدای« تسا زاین دروم همه زا شیب
 نیا رب و دنهدب صیخشت ار دوخ يریگدای ياهزاین دنوشب قیوشت دیاب وا کمک نودب اـی ملعم کـمک اـب نارـیگارف
 دننک نیودت یباــیزرا و يریگداــی ياــهدربهار ،عبانم ،فادها ساسا
 نیا زا ات دوش کمک شناد زا رثوم هدافتسا رد نازوماشناد هب هک دوشب داجیا يریگدای يروط دینک کمک دیاب امش
 دنوش هداما ياهفرح یگدنز يارب اهنا قیرط
  .دوش راگزاس هدنیآ عیرس تارییغت اـب دنک رداق ار درف هک هشاب يروط دیاب بلاطم يریگدای

 
 يریگدای

موادم  

 هب يریگدای هکنیا ینعی نیا و دریگیم رارق رظندیدجت دروم مادم و هدش ربارب دنچ يدعاصت تروص هب شناد هزورما
 دوش یمن متخ یصاخ هطقن
-هدنزاس و دیفم شقن هعماج تالوحت ياپمه دناوتب هک مینک تیبرت يزوماشناد دیاب ام تارییغت دایز تعرس رطاخب
 دنک افیا يا
 ریگرد ،هنالوئسم و هناهاگآ ،یمئاد دنیارف کیرد دارفا هک تسا نیا ورگ رد شرورپ و شزومآ فادها ققحت هزورما
 دنوش
 میهد طابترا هسردم نورد يریگدای طیحم اب ار هسردم زا جراخ يریگدای ياه طیحم ات مینک شالت دیاب ام
 ،تسین تیبرت و میلعت رصحنم هاگیاج رگید هسردم هجیتن رد و تسا يریگدای طیحم کی هوقلاب، یطیحم ره هزورما

 

 يریگدای رصنع ،ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب؛دهدیم ناشن شش هرامش لودج هک روطنامه
 لماش يدعبدنچ يریگدای هفلوم .رمتسم يریگدای هفلوم و يدعبدنچ يریگدای هفلوم .تسا هفلوم ود دنمزاین
 هدرخ لماش رمتسم يریگدای هفلوم نینچمه .تسا رادیاپ يریگدای و هچراپکی يریگدای :ياههفلوم هدرخ
  .دشابیم موادم يریگدای ،ربهاردوخ يریگدای :ياههفلوم
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 ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن ياههفلوم و رصانع ، داعبا -7 لودج
 

 ماظن داعبا
یشزومآ   

رصانع هفلوم   

يراذگ تسایس  

یجنسزاین راک رازاب ياهزاین هب هجوت   
یلغش یهوژپ هدنیا  

تیفیک نیمضت  
نزاوتم هعسوت  
تیفیک لرتنک  
يروحم تراهم  

یسرد همانرب  
یسرد همانرب يزاسدرادناتسا یسرد همانرب يدنمهفرح   

يدنیارف یسرد همانرب  

یسرد همانرب غولب یسرد همانرب نزاوت   
یسرد همانرب يدنمراتخاس  

ملعم  

یسرد زیرهمانرب ناونع هب ملعم  
رگهلخادم ملعم  

زاسرتسب ملعم  

لاعف يرجم ناونع هب ملعم  

روآون ملعم  
صصختم ملعم  

عجرم ملعم  
یلرتنک دوخ  

زوما شناد  

یگربخ  
يدرف تیوه  
ياهفرح تیوه  

یصخش هعسوت قیفوت هب لیامت   
يریگدای رد لالقتسا  

يریذپرطخ  
تیقالخ  
يریذپرییغت  

سفن تزع  

يدنمشزرا  
يرواب دوخ  
يدماراکدوخ  
یلرتنک دوخ  

سیردت  
تالماعت  

تیاده  
يریگرد  
تکراشم  
لاقتنا  

ییایوپ  
لالقتسا  
یناسرزورب  
یگدنلاب  

يریگدای  
يدعبدنچ يریگدای  

هچراپکی يریگدای  
رادیاپ يریگدای  

رمتسم يریگدای  
ربهاردوخ يریگدای  
موادم يریگدای  

 
 
 
 
 



 164................................................................. اه هفلوم و رصانع ، داعبا :ینیرفآراک شزومآ عماج ماظن یموهفم يوگلا یحارط

 

  :يریگهجیتن و ثحب
 شرورپ و شزومآ ماظن رصانع ساسا رب ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يوگلا یحارط هعلاطم نیا را فده
 یسررب هب و زکرمت یشزومآ ماظن رصانع رب نا رد هک یشهوژپ نونکات ققحم ياهیسررب ساسا رب .دشابیم
 ياراد دیاب رصانع نیا زا مادک ره نیرفآراک یشزومآ عماج ماظن کی داجیا يارب هک دشاب هتخادرپ عوضوم نیا
 شهوژپ نیا رد رصانع نیا يارب هک ییاههفلوم زا مادک ره ساسا نیا رب تسا هدشن ماجنا دنشاب يهفلوم هچ
 هیرظن شور زا هدافتسا رد شهوژپ نیا يرواون نیمود .دشابیم ياهزات و رکب راک دوخ عون رد تسا هدش لصاح
 هدافتسا یشیامیپ شور زا اتدمع تسا هدش ماجنا ینیرفآراک عوضوم اب هک ییاه شهوژپ رد .تسا داینب هداد
 تیهام ياراد و تسا هدنز هدیدپ کی ،ینیرفآراک عوضوم هکنیا لیلدب شهوژپ نیا رد هک یلاح رد .تسا هدش
 هتشاد نآ زا یتوافتم ریباعت و تایبرجت تسا نکمم فلتخم دارفا هک يروط هب دشابیم روحم دنیارف و یشنک
 زا دیاب ققحم ،دنشاب فلتخم دارفا تایبرجت زا یعماج هشقن هدنرادربرد هک تخانش کی داجیا روظنم هب ،دنشاب
 نیا رد مهم نیا هب ندیسر يارب .دهد رارق ششوپ تحت ار تیعماج نیا دناوتب هک درکیم هدافتسا یشور
 اب هطبار رد شور نیا رد هک تروص نیدب .دش هدافتسا -يرزیلگ تفایهر- داینب هداد ي هیرظن شور زا قیقحت
 ياهیرظن ات دوشیم هتفرگ راکب کیتامتسیس ياههیور هلسلس کی ،یشزومآ ماظن ياههفلوم و ینیرفآراک هدیدپ
 هک اههداد هتسد کی زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد یترابع هب .دوش داجیا رظن دروم هدیدپ هرابرد ارقتسا رب ینتبم
 هزوح نارظنبحاص ،ینیرفآراک هصرع نارظنبحاص ،یسردنازیر همانرب اب هبحاصم ؛فلتخم یتاعالطا عبانم زا
-لکش روظنم هب یشزومآ ماظن رصانع زا مادک ره هفلوم ،تسا هدش يروآدرگ ناسانشناور و یشزومآ تیریدم
  .تسا هدش اصحا ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگ
 ،ناگربخ رظن زا .دوب يراذگتسایس دعب ،تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزومآ ماظن دعب نیلوا
 نیمضت و یجنسزاین هفلوم ود دنمزاین ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب يراذگتسایس دنیارف
 و تسا یلغش یهوژپهدنیا و راک رازاب ياهزاین هب هجوت هفلوم هدرخ ود ياراد یجنسزاین هفلوم .تسا تیفیک
  .تسا يروحم تراهم و تیفیک لرتنک ،نزاوتم هعسوت هدرخ هس ياراد تیفیک نیمضت هفلوم
 ،ناگربخ رظن زا .دوب یسرد همانرب دعب ،تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزومآ ماظن دعب نیمود
 و یسرد همانرب يزاسدرادناتسا هفلوم ود دنمزاین ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب یسرد همانرب
 همانرب ،یسرد همانرب يدنمهفرح هفلوم هدرخ ود ياراد یسرد همانرب يزاسدرادناتسا .تسا یسردهمانرب غولب
 يدنمراتخاس و یسرد همانرب نزاوت هفلوم هدرخ ود ياراد زین یسرد همانرب غولب هفلوم .تسا يدنیارف یسرد
 ساسا ياهراک زا یکی درک نییبت نینچ ناوت یم یسرد همانرب يزاسدرادناتسا صوصخ رد .تسا یسرد همانرب
 همانرب ياهدرادناتسا نیودت تیمها .تسا یسرد همانرب يزاسدرادناتسا ،تیفیک دوبهب يارب شرورپ و شزوما رد
 صاصتخا رما نیا هب »یلم دنس« رد هدش حرطم ثحابم هدمع ،اهروشک زا یخرب رد هک تسا يدح هب یسرد
 رد .دناحرطم نازوماشناد يریگدای رد هک تسا یتاراظتنا نزاوتم و مجسنم نایب یسرد همانرب درادناتسا .دنراد
 ناراکردناتسد دهعت و دننکیم هراشا يریگدای ياهكالم تیفیک ای بولطم حطس هب اهدرادناتسا نیا عقاو
 يارب یبسانم رایعم یسرد همانرب ياهدرادناتسا .دنوشیم بوسحم همانرب ندش رتهب يارب تیبرت و میلعت
 همانرب ناوتیم نا يانبم رب هک دنروایم مهارف ار يراتخاس و دنتسه یلحم و یتلایا ،یلم حطس رد تواضق
 ،دنهدیم ناشن یسرد همانرب ياهدرادناتسا هک یبولطم حطس ساسا رب .داهن انب ار یقیمع و ینغ یلحم یسرد
 نییعت ،یشزومآ دراوم نییعت رد و دیجنس یشزومآ نامزاس و دحاو ،درف دعب هس رد ار درکلمع تیعضو ناوتیم
 همانرب تفگ ناوتیم یسرد همانرب غولب صوصخ رد .درک هدافتسا نا زا ،یشزومآ تامیمصت و ناملعم فیاظو
 اب قابطنا ،نازوماشناد تاراظتنا و اههبرجت ،اهزاین اب قابطنا ،ییارجا تنامض ،ینیبعقاو لوصا رب ینتبم یسرد
 نارظنبحاص هجوت دروم هک تسا ياهتکن نیا .دشاب رادروخرب .... و ارجا طیحم یناکم و ینامز تایضتقم
 نازوماشناد يارب هکنا زا شیپ یسرد همانرب دندقتعم یخرب هک يروط هب تسا هدوب یسرد همانرب فلتخم
 يارب یسرد همانرب هک تسا ینعم نیدب نیا )1396،يدمحم رهم(دوش نیودت ناملعم يارب دیاب دوش نیودت
 رثوم ناملعم رد تسا مزال لوا هلهو رد دروارد تکرح هب ار نانا و دوش عقاو رثوم نازوماشناد رد دناوتب هکنیا
 تایضتقم اب هک دشاب هدیسر لالقتسا و یگتخپ زا يدح هب یسردهمانرب هک تسا یتروص رد رما نیا .دوش عقاو
  .دشاب گنهامه نازوماشناد یگدنز
 روظنم هب ،ناگربخ رظن زا .دوب ملعم دعب ،تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزوما ماظن دعب نیموس
 ملعم و یسرد زیرهمانرب ناونع هب ملعم هفلوم ود ياراد ملعم رصنع ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش
 ملعم و رگهلخادم ملعم هفلوم هدرخ ود ياراد یسرد زیرهمانرب ناونع هب ملعم هفلوم .تسا لاعف يرجم ناونع هب
 ملعم و صصختم ملعم ،روآون ملعم هفلوم هدرخ هس ياراد لاعف يرجم ناونع هب ملعم هفلوم و تسا زاسرتسب
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-یم دادملق هدنریگدای يوس زا تاعالطا و تامولعم بسک هلزنم هب يریگدای هک یتنس شزومآ رد .تسا عجرم
 ملعم هیلوا فده ،شقن نیا رد .دراد هدهع هب ار یلصا شقن ،سیردت نایرج رد هدنهددای ناونع هب ملعم دوش
 هب هدش ینابیتشپ ًاتدمع ِندرکینارنخس و نتفگ ینعی تسا میقتسم شزومآ قیرط زا ناگدنریگدای ندرکهاگآ
 دنیوگیم هراب نیا رد)2000( 2ياب سارک و ندراه .)1،2102هگیات کم و زنیگیو( یسرد ياهباتک هلیسو
 يریگدای رگلیهست کی ناونع هب زین و تاعالطا هدننکهئارا کی مکح رد ار ملعم نیرفآراک یشزوما ماظن رد«
-شناد هب و دریگب هدهع هب تیلوئسم دوخ تاعالطا بسک يارب ات دنکیم بیغرت ار زومآشناد هک مینیبیم
 ماجنا ار اهشقن زا ياهدرتسگ عونت لمع رد ناملعم یشزومآ ماظن نیا رد. دنریگب دای ات دنکیم کمک نازومآ
 رتمهم اما تسا ریگارف و هدرتسگ ناملعم طسوت هدش ماجنا يا هفرح فیاظو هنماد« ،رگید ترابع هب .دنهدیم
 و سوسد( دراد رارق ،ملعم شقن بلق و نوناک رد نازومآشناد همه يارب يریگدای ءاقترا ،هک تسا نیا همه زا
 زا یعیسو هنماد رد مه و دنشاب هتشاد يدایز تاعالطا ناشدوخ ياوتحم رد مه دیاب ناملعم )2008 ،ناراکمه
 هب دیاب اذل .دنشاب تراهم ياراد زومآشناد ره يریگدای ددعتم ياهزاین نیمأت يارب سیردت ياهدرکیور
 ار نازومآشناد و هدرک هلخادم زومآشناد راک رد هنادنمرنه تروص هب هک دنریگب دای ات درک کمک ناملعم«
 دهدیم رارق ریثأت تحت دنهد ماجنا هک دنریگب دای دنناوتیم نازومآشناد هک ار هچنآ اهنیا همه ،دنزیگنارب
 اب ییورهبور و تاعالطا رصع رد یگدنز تامازلا و یکیژولونکت تارییغت هزورما نیا رب هوالع .)3،2000یلنیاف(
 يرورض ناملعم يارب سیردت دنیارف رد هک ار ییاهتراهم و اهییاناوت عون ،عونتم و نوزفازور ياهيدنمزاین
 تاعالطا بسک يارب ملعم تصرف دوبمک و شناد راجفنا لیلد هب ینونک طیارش رد .تسا هتخاس نوگرگد تسا
 فعاضم تیمها راکتبا و ،تیقالخ ،قیقحت ،رکفت رب شزومآ و سیردت ءانتبا ،شیوخ یصصخت هزوح رد مزال
 دیدپون دنوشیم لصاح هک یفادها زا يرایسب نآ رد هک تسا یناسنا مادقا زا یمرف سیردت ،انعم نیا رد .دراد
 مرف نیا رد .دنشاب هدیشیدنا شیپ زا هک نآ ياج هب دنوشیم تفای نازومآشناد اب لماعت نایرج رد ینعی دنتسه
 .دنوش يروآرف و شزادرپ تایئزج اب قباطم تالوصحم نآ رد هک تسین دیلوت طخ ریدم ملعم ،یناسنا مادقا زا
 ياههتفای هک نیا ياج هب ناملعم ینعی .تسا يریگدای و سیردت دنیارف رب دیکأت سیردت دیدج ياهشور رد
 تروص هب و هدرپس رطاخ هب ار بلاطم نیا هک دنهاوخب اهنآ زا و دنیامن لقتنم نازومآشناد هب ار یملع
 دنور و دنیارف رد هنالاعف ار ناریگارف و نازومآشناد و دناهتشاذگ دنیارف يور ار دیکأت ،دنهد سپ یتاظوفحم
 ) 1381 ،رادتقایل و ینامز( .دنهدیم رارق يریگدای
 يارب ،ناگربخ رظن زا .دوب زوماشناد دعب ، تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزومآ ماظن دعب نیمراهچ
 ،یصخش هعسوت ،یگربخ هفلوم راهچ دنمزاین زوماشناد رصنع ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش
 و تسا يا هفرح تیوه و يدرف تیوه هفلوم هدرخ ود ياراد یگربخ هفلوم .تسا سفن تزع ،يریذپرطخ
 ياراد يریذپرطخ هفلوم و يریگدای رد لالقتسا و قیفوت هب لیامت هفلوم هدرخ ود ياراد یصخش هعسوت هفلوم
 ،يرواب دوخ ،يدنمشزرا هفلوم هدرخ راهچ ياراد سفن تزع هفلوم و يریذپرییغت و تیقالخ هفلوم هدرخ ود
 ابلاغ نازوماشناد یتنس شزوما ماظن رد تفگ ناوتیم هتفای نیا نییبت رد .تسا یلرتنک دوخ و يدماراکدوخ
 دنیارف رد ار نانا شقن تیوه نیا هک دنتسه لئاق دوخ يارب ار ياهدش فیرعت شیپ زا و تباث تیوه کی
 ار زور زا ینیعم تاعاس تسا فظوم هک دنادیم تاعالطا هدننکتفایرد و لعفنم رصنع کی يریگدای -یهددای
 نیا ،شزوما هرود نایاپ زا سپ تیاهن رد و دنک تفایرد ار یتاعالطا ،دریگ رارق صاخ سرد کی شزوما تحت
 ناونع تحت نا زا ریرف ولوئاپ هک تسا یتیوه نامه نیا .دهد لاقتنا ملعم هب ار هدش تفایرد تاعالطا
 هتشذگ نایلاس یط نازوما شناد دوخ یشزومآ هبرجت بسح رب ای تیوه نیا .دربیم مسا یشزومآ يرادکناب
 یشزومآ ماظن رد هک یلاح رد .تسا هدش اقلا اهنا هب نایرجم طسوت ای و تسا هدش لیکشت نانا طسوت
 شرورپ و شزومآ ماظن رد ،لباقم هطقن رد .تسین اریذپ و لعفنم شقن کی زوماشناد شقن هنانیرفآراک
 و هبرجت شقن هب ،تسا نازومآشناد هدهع هب يریگدای و شزومآ دنیارف رد یساسا و یلصا شقن هک هنانیرفآراک
 .دوشیم هداد تیمها يریگدای نایرج رد هدنریگدای تیلاعف
 ،ناگربخ رظن زا .دوب سیردت دنیارف دعب ،تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزومآ ماظن دعب نیمجنپ
 دنیارف ییایوپ و تالماعت هفلوم ود دنمزاین ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب سیردت دنیارف
 تایح زا يدیدج هلحرم دراو هک دنریذپب دیاب یشزومآ تاسسوم تفگ ناوتیم هتفای نیا نییبت رد .تسا شزوما

 
1 - .Wiggins & McTighe 
2 - Harden & Crosby 
3 - Finley 
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 نیا رد و هتفر رتارف شهوژپ و شزومآ ینعی یتنس هفیظو ود زا اهنآ ياهدرکراک و فیاظو رگید و دناهدش دوخ
 ،ینیرفآراک زادنا مشچ نیودت اب روظنم نیا هب ،دنهد رارق دوخ ياهراک سأر رد ار ینیرفآراک دیاب ًاترورض عطقم
 نیودت ،تعنص اب لماعت يارب زادنا مشچ یحارط ،ینیرفآراک یلم دنس نیودت ،دوخ تلاسر و تیرومأم رد رییغت
 رد هدش داجیا تالوحت دناوتیم عیانص اب طابترا یلم دنس نیودت و یحارط و ،تعنص اب كرتشم زادنا مشچ
 زا راک نیا يارب هک تفر دنهاوخ شیپ ندش نیرفآراک يوس هب دوخ و هنیداهن ار دیدج تیرومأم و تلاسر
 هب هنانیرفآراک هاگن و دید اب ،قیفلت دوخ ياهتسایس رد ار ینیرفآراک ،هدافتسا یتاعالطا نیون ياهيروانف
 لوحتم تلاسر و شقن یشزوما تاسسوم هک تسا یتامادقا نینچ ماجنا اب .دنزادرپیم یناسنا يورین مادختسا
 یشزوما تاسسوم هک یتقو .درک دنهاوخ شالت تلاسر نیا ماجنا يارب یبوخ هب و كرد ار هعماج رد دوخ هدش
 نانا یشزوما ياهتیلاعف مامت رد ینیرفآراک رصنع دندرک هدامآ نآ يارب ار دوخ و دنتفریذپ ار دوخ دیدج تلاسر
 .دروخ دهاوخ مشچ هب
 ،ناگربخ رظن زا .دوب يریگدای دنیارف دعب ،تفرگ رارق لاوس دروم قیقحت نیا رد هک یشزومآ ماظن دعب نیمشش
 يریگدای و يدعبدنچ يریگدای هفلوم ود ياراد يریگدای دنیارف ینیرفآراک یشزومآ عماج ماظن يریگلکش يارب
 هفلوم و .تسا رادیاپ يریگدای و هچراپکی يریگدای هفلوم هدرخ ود ياراد يدعب دنچ يریگدای .تسا رمتسم
 ناوتیم هتفای نیا نییبت رد .تسا موادم يریگدای و ربهاردوخ يریگدای هفلوم هدرخ ود ياراد رمتسم يریگدای
 يریگدای لزان ياههزوح هب فوطعم و یتخانش رتشیب يریگدای درکیور يریگتهج یتنس شزوما ماظن رد تفگ
 رگید ترابع هب درادن راکورس ناسنا يریگدای تیلک اب یشزومآ ماظن نیا ساسا نیا رب و دشابیم شناد لیبق زا
 و هتشاذگ )یتخانش(يریگدای داعبا زا دعب کی داجیا رب ار دوخ تمه ههجو ،نازوماشناد رد يریگدای داجیا رد
 راب نوچ ،رما نیا هجیتن رد .دهدیم رارق تلفغ دروم ار یتکرح یناور و یفطاع دعب لیبق زا يریگدای داعبا ریاس
 دنوریم نیب زا هدش هتخوما بلاطم ،دربراک مدع لیلدب ،شروما هرود نایاپ زا سپ ،تسا یتخانش بلاطم هدمع
 هدنزاس درکیور رب ینتبم يریگدای درکیور نوچ نیرفراک شزوما ماظن رد یلو دنوشیم هدرپس یشومارف هب و
 دعب زا افرص يریگدای دنیارف لیکشت دراد يریگدای داجیا و لیکشت رد ار لوا شقن زوماشناد و تسا ییارگ
 داعبا و ایاوز زا هدش هتخوما بلاطم دراد يریگدای داجیا رد ار یلصا شقن زوماشناد دوخ نوچ .تسین یتخانش
 یشومارف و لاوز راچد رتمک و هدوب رادروخرب يرتشیب ماکحتسا زا هجیتن رد و هتفرگ رارق هجوت دروم فلتخم
 .دنوشیم
 شزوما ماظن ياههفلوم يزاسییارجا و ندش یتایلمع هب دنناوتیم هک ییاهداهنشیپ زا یخرب هب همادا رد
 :دوشیم هراشا دننک کمک نیرفآراک
 و مامتها ،یلیصحت هرود مامت رد یتیبرت ناراکردنا تسد و یسرد و یشزومآ نازیرهمانرب ددرگیم داهنشیپ
 نیا رد هدش رکذ یشزومآ ماظن رصانع زا کی ره يارب هدش فیرعت هفلوم زا يریگهرهب رد ار دوخ تیانع
 .دنیامن ظاحل ار اهنآ دوخ یتآ و يراج ياه يزیرهمانرب رد و هتسب راک هب قیقحت
 ،یشزومآ ياـهشور زا ،یشزومآ ماظن رصانع زا کی ره يارب هدش فیرعت هفلوم بسانتم دوشیم داهنشیپ
 ياههرود هیارا يارـب بـسانم تیریدـم و راتخاـس ،نارگشزومآ ،یشزومآ ياهطیحم و يریگدای ياهتصرف
 .دوش هتفرگ هرهب ینیرفآراک شزومآ
 ،اههداوناخ ،ناملعم ییانشا روظنم هب یتیبرت ناراکردنا تسد و یسرد و یشزومآ نازیرهمانرب ددرگیم داهنشیپ
 یشزومآ ماظن عون نیا يریگ لکش توق طاقن و اه تیفرظ زا هدافتسا و هنانیرفآراک شزوما ماظن اب ناریدم
 .ددرگ رازگرب یشزومآ ياهاگراک
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Designing a Conceptual Model of a Comprehensive 
Entrepreneurship Education System: Dimensions, 

Elements and Components 
 

Mohsen dibaei saber, mehdi sobhaninejad 

 
The present study was conducted to design a model of entrepreneurial 
education system based on the elements of the education system. The 
research method is qualitative and based on Grounded theory. The 
statistical population of the study was experts in the field of management 
and educational and curriculum planning, psychology, entrepreneurship 
education, which was performed using Purposeful sampling with eighteen 
of them in a saturated interview. The data collection tool was a semi-
organized interview in which the Strauss-Corbyn inductive approach was 
used to understand the meanings and themes contained in it.In this study, 
six elements of the educational system including educational process, 
curriculum, learning process, educational policies, teacher and student 
were examined and tried to form the components of each of these 
elements in order to form Identify the entrepreneurial education system. 
Based on the research findings, the most important components of the 
education process element (interactions and dynamics), curriculum 
element (standardization of curriculum and maturity of curriculum), 
learning element (multidimensional learning and continuous learning), 
policy element (needs assessment) And quality assurance), the element of 
teacher (teacher as curriculum and teacher as active executor) and student 
element (expertise, personal development, risk-taking and self-esteem). 
 
Keywords: Elements, Component, Educational System, Entrepreneurship. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	


