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 ندشیللملانیب رتسب رد شناد یساملپید هعسوت ،یلاع شزومآ ماظن رد يزیرهمانرب و يراذگتسایس ياههنیمز زا یکی
 يریگراکهب ياههنیمز هرابرد دیتاسا تایبرجت و اههاگدید هیاپ رب ییوگلا هئارا شهوژپ نیا فده .تسا یهاگشناد ماظن
 تسا اههاگشناد رد یملع لدابت و طابترا يرارقرب يارب ياهتشرنیب یشناد ناونعهب یشزومآ تاعلاطم رد شناد یساملپید
 یهاگشناد یشزومآ ياههمانرب رد ياهتشرنیب شناد تیفرظ زا يریگهرهب اب شناد یساملپید موهفم دوش نشور ات
 دربهار ساسا رب و یفیک عون زا شهوژپ نیا درکیور .دنک کمک ناریا یلاع شزومآ ماظن یملع هعسوت هب دناوتیم هنوگچ
 ناتسدرک ناتسا ياههاگشناد رد یشزومآ تاعلاطم هزوح دیتاسا هدنریگربرد شهوژپ نادیم .تسا دنمماظن داینبهداد هیرظن
 ياههداد .دنتفرگ رارق دنمراتخاس قیمع هبحاصم دروم و دندش باختنا يرظن يریگهنومن اب هدننکتکراشم 14 هک دوب
 ،اههتفای ساسا رب .دندش يزاسلدم و يراذگدک 2020 ادویکسکم یفیک ياههداد لیلحت رازفامرن قیرط زا اههبحاصم
 راذگرثا للع ساسا رب یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنیب شناد یساملپید يزکرم هدیدپ
 رگهلخادم لماوع ؛)روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم شناد و ؛یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم(
 ییارجا ـ یملع تردق راتخاس و ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت ؛یهاگشناد يراذگتسایس ماظن رد يریگمیمصت(
 ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک هعسوت ؛یهاگشناد شهوژپ و ملع دیلوت درکیور( اههنیمز ؛)یهاگشناد تارایتخا و
 و يدارفنا یملع تالدابم ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت( اهدربهار ؛)یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت و
 شناد يزاسزاب ،یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد( اهدمایپ و ؛)اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم و ؛یهاگشناد
 هدشهئارا يوگلا ،هجیتنرد .تسا ریسفت لباق ؛)یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ و ؛ياهتشرنایم ياوتحم
-همانرب هدافتسا تهج ییاهصخاش دناوتیم یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد یهاگشناد یساملپید هعسوت يارب
 و يزیرهمانرب حوطس هب هجوت اب بولطم و دوجوم ياهزاین ات دنک مهارف ناریا یلاع شزومآ ماظن ناراذگتسایس و نازیر
 ییاسانش يرترثؤم لکش هب یهاگشنادنورب و نورد طباور زا ياهکبش رد هعسوت ياهلدم رد اهدرکراک يریگتهج
 .دندرگ
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 همدقم
 هب یعامتجا و يداصتقا هعسوت یساسا عبانم زا یکی ناونعهب شناد ،رتعماج روطهب و يروانف و ملع هزورما
 شهوژپ ،شزومآ هزوح رد اهشالت هب تدمدنلب رد مدرم يدام هافر و یعامتجا تفرشیپ .دناهدشهتخانش تیمسر
-تلود ياهتیولوا زا یکی ،يروانف و شهوژپ زا تیامح هک درادن بجعت ياج نیاربانب ؛دراد یگتسب هعسوت و
 هک يروشک ره يارب يزیچ نینچ ؛دروآیمن ناغمرا هب یلخاد ییایازم اهنت هناروانف و یملع هعسوت اما ،تساه
 زا یکی .)1397 ،ینیفور( دوریم رامش هب هیامرس کی ،تسایند حطس رد دوخ عفانم و هاگیاج ظفح ناهاوخ
 ياهروشک یلاع شزومآ ياهداهن يارب .تسا »یلاع شزومآ شخب« ،یللملانیب ياهيراکمه مهم ياهشخب
 هلاسره .دراد دوجو یللملانیب ياهيراکمه زا هدافتسا تصرف ،یصوصخ هچ و یتلود یلاعشزومآ هچ ،ناهج
 زا هدافتسا و دوخ یللملانیب ياهيراکمه هب طوبرم ياهشرازگ هئارا اب یصوصخ و یتلود ياههاگشناد
 و دنراذگب شیامن هب یللملانیب و یلم حطس رد ار دوخ ییاراک و يدمآراک دننکیم یعس یللملانیب ياهتصرف
 ،رابتعا ،دنک ارجا و یحارط ار يرتشیب یللملانیب ياهيراکمه دشاب هتسناوت هک یصوصخ و یتلود هاگشناد ره
 ناهج حطس رد یلاع شزومآ رد دح نآ ات یللملانیب ياهيراکمه .تشاد دهاوخ يرتشیب يدمآراک و ییاراک
 زا یکی و دنتسه لاعف صوصخ نیا رد ياهژیو ياهشخب یلاع شزومآ زکارم رتشیب رد هک هدشهنیداهن
-نیب ياهيراکمه ياوتحم و لکش ،ناهج حطس رد یصوصخ و یتلود ياههاگشناد يدمآراک ياهصخاش
 هچ يوس زا ،ییاجک ،یگنوگچ ،يزیچ هچ رب ندشیللملانیب ،تقیقح رد .)1392 ،ییابطابط( تسا یللملا
 ار دوخ ياهشقن و اهتیرومأم یلاع شزومآ ياهماظن و تاسسؤم هنوگچ ؛دنریگیم دای نایوجشناد یناسک
 شزومآ رد تباقر و يراکمه يدیلک ياهمیاداراپ هنوگچ و ؛دوشیم رشتنم و ارجا قیقحت هنوگچ ؛دننکیم كرد
 يروطهب اههاگشناد .)2012 ،1گربزیر و كابتلآ ،یلبمار( دراذگیم ریثأت ،تسا فیرعت و كردلباق یلاع
 اهروشک نیب تاطابترا و شناد ،مدرم نایرج رد ییاهرازبا ام تاسسؤم .دننکیم افیا ار ناریفس شقن هدنیازف
 اب داحتا و راکوبسک هعماج اب طابترا ،راکمه تاسسؤم اب دیدج ياهتکراشم ،اههکبش هعسوت اب .دنتسه
 هژیوهب اهتلود لمکم هک یساملپید ،دنهدیم ماجنا ار دوخ یساملپید ،نردم ياههاگشناد ،یللملانیب نارگیزاب
 ،2تنیو( دنتسه شناد یساملپید ساسا و هیاپ اههاگشناد عقاورد .تسا یملع و یگنهرف ياههصرع رد

 تاطابترا و شناد دنویپ يارب یهاگشناد هعسوت ياهيزیرهمانرب رد 3شناد یساملپید هعسوت ،نیاربانب .)2010
 .تسا راوتسا یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد ندشیللملانیب رتسب رب ،یهاگشناد نیب
 هنوگچ هکنیا هلمجزا ،دوریم راک هب اهزیچ زا يرایسب فیصوت يارب ریخا ياهلاس رد شناد یساملپید حالطصا
 تسا نکمم کچوک ياهتلم نآ قیرط زا هک دشاب يرازبا و مرن تردق رازبا دناوتیم یللملانیب یلاع شزومآ
 اب دحتم للم نامزاس .دننک نییعت دوخ یتنس تردق هاگیاپ ياهرتماراپ زا رتارف هرکاذم يارب ار دوخ هاگیاج
 عورش ،یمومع طباور و شهوژپ دیلوت ،ینوماریپ طیحم رد شناد لاقتنا ،یعامتجا يریگدای و شزومآ هب لسوت
 لماع ناونعهب دیاب دحتم للم نامزاس ،ثحابم نیا رد تسا هدرک یللملانیب یلاع شزومآ يارب يزیرهمانرب هب
 ،دوش هدناجنگ ،یللملانیب یلاع شزومآ هب هجوت اب طبترم شناد و دوش هتفرگ رظن رد یناهج یساملپید یلصا
 يور رب یساملپید .)2017 ،4نسنوس( دشاب طبترم للم نامزاس ابً الومعم هک تسین ياهیور نیا دنچره
 رایسب میهافم و نونف اهنیا .دراد زکرمت لیهست و شزاس ،يراکمه ،يرگیجنایم ،هرکاذم دننام ییاهدربهار
 هک دهدیم ناشن نیا ایآ .دنتسه تردق هب هتسباو هک دنتسه يرترب ،لرتنک ،نامرف ،تردق ،هطلس زا یعونتم
 میاداراپ هب تبسن یللملانیب طباور رد یلاع شزومآ شقن نداد لکش يارب رتبسانم راتخاس کی یساملپید
 لمع هب ار هلئسم رب ینتبم ياهدرکیور ای عوضوم فیط رصاعم هب یتنس یساملپید زا لماکت ؟تسا تردق
 زا یعیسو فیط لماش اریز ،تسا هدشهتخانش رتشیب یگنهرف یساملپید .تسا هدرک یفرعم یللملانیب لماعت
 و تسیزطیحم ،يروانف و ملع ،تمالس اما ؛تسا نابز و يرامعم ،شزرو ،شزومآ ،گنهرف و رنه دننام قطانم
 ،رتیتنس لئاسم اب یهجوتلباق روطهب و دیآیم تسد هب یساملپید رثؤم ياههویش ناونعهب يراجت یساملپید
 هک دیدج ياههنیزگ زا یکی .تسا توافتم يداصتقا یساملپید و یماظن ،یلم تینما هب طوبرم مهم زونه اما
 یساملپید هلمجزا رگید یمیهافم ،نیاربهوالع .)2014 ،تیان( تسا شناد یساملپید رتشیب هجوت مزلتسم
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 و ملع يرازفاتخس ياههبنج رب زکرمت ياجهب هک هتفرگرارق ثحبدروم 2یگنهرف یساملپید و 1یشزومآ
 .تسا یهاگشناد ملع دیلوت مرن داعبا رب رظان ،يروانف
 و كرتشم كرد و مهافت طسب تهج رد یلاع شزومآ هزوح رد هژیوهب یشزومآ ياهتیفرظ زا يریگهرهب
 یگنهرف یساملپید ناکرا زا یکی دوخ هک دیمان یشزومآ یساملپید ناوتیم ار روشک زا تبثم يزاسریوصت
 دوخ مرن تردق شیازفا ددصرد یهاگشناد طابترا لاناک زا هدافتسا اب اهروشک زا يرایسب هزورما .ددرگیم دادملق
 هک ییاهروشک رد هژیوهب ناهج فلتخم طاقن رد یهاگشناد ياههبعش داجیا و یشزومآ تالدابم .دناهدمآرب
 و ناگبخن اب لماعت قیرط زا ات دهدیم اهروشک هب ار ناکما نیا دراد دوجو كرتشم یگنهرف ياههنیمز
 رد رثؤم رشق نیرتمهم ناونعهب یهاگشناد رشق .دنهد شرتسگ ار دوخ يراذگریثأت نازیم ناگدرکلیصحت
 و يریشهد( تشاذگ دهاوخ اهتلم نایم یگنهرف ییوسمه و مهافت رد ییازسب ریثأت ،روشک کی هدنیآ تخاس
 نارگیزاب زا یعیسو هعومجم و هسسوم هب هسسوم طباور قیرط زا ،یشزومآ یساملپید .)1395 ،يرهاط
 طخ ياهتنا هب هک یناسک يارب یتح یشزومآ یساملپید يویرانس هک دوشیم ثعاب نیا .دوشیم هدروآرب
 دنناوتیم اهتلود هکیلاحرد .دنتسین یلصا نارگیزاب اهتلود هک تسا ینعم نادب نیا .دشاب رتهدیچیپ ،دناهدیسر
 ،دننیبب دوخ کیتاملپید ياهشالت زا یمهم شخب ناونعهب ار هاگشناد و هدکشناد یللملانیب ياهتیلاعف
 ،3نسرتپ( دننکیم لمع دوخ ياههزیگنا و اهدربهار ساسا رب ،تیمکاح زا رتارف ياهدنیازف روطهب تاسسؤم

 داهن کی هب ،دادیم لیکشت عماوج رثکا رد ار ناگبخن زا یکچوک شخب اهنرق هک ،یلاع شزومآ .)2014
 و یعامتجا ،يداصتقا هعسوت رد یساسا شقن و تسا هدش لیدبت شناد هعماج و ندشیناهج هنیمز رد مهم
 داهن نیرتیلصا ناونعهب یلاع شزومآ تاسسؤم هچرگا .)2020 ،4سون و اسوبراب( دنکیم افیا یگنهرف
 رد یلاع شزومآ ندشیللملانیب و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد ریسم رد ،ياهفرح و یناهج نادنورهش هدنهدهعسوت
 يدهاوش ،تسا هدشحرطم فلتخم ياهروشک ياههاگشناد رد ینوگرگد لماع نیرتمهم ناونعهب ،ریخا ههد هس
 يراذگتسایس هنیمز رد ياهشهوژپ و ناریا ياههاگشناد يدربهار شیارگ رگناشن هک تسین تسد رد یملع
  ،)1394 ،هوکساط يدنسروخ( دشاب یللملانیب یلاع شزومآ
 دناوتیم یتح ياهتشرنیب يراکمه تیوقت داد ناشن هک )2018( 5توسپ و رلوم شهوژپ دهاوش ساسا رب
 ات دنک کمک یسدنهم ياههتشر رد ییاههژورپ رد یعامتجا مولع دربراک هب يرکف ياهيواکجنک زا غراف
 هک دندقتعم زین رضاح قیقحت نارگشهوژپ ،دنوش هدافتسا یعامتجا هیرظن ياههنوزفا ناونعهب میهافم یساملپید
 زا يراتسویپ رد یهاگشناد ياههتشر نیب شناد یساملپید هعسوت و يراکمه تیلباق ياهتشرنایم تاعلاطم
 شناد یسانششور ات یسدنهم مولع و هیاپ مولع ،یکشزپ مولع رد هلمجزا ینیع و قیقد شناد یسانششور
 ییاههنیمز زا یکی ،کیژوگادپ و یتیبرت شناد .دننکیم مهارف ار یعامتجا و یناسنا مولع رد ینهذ و قیمع
 .دراد ياهتشرنایم يدربراک هک تسا
 ،میتسه دهاش هاگشناد و شناد و ملع تحاس رد هتشذگ نرق داتفه ههد زا هک یمیاداراپ تارییغت لیلد هب
 يانعم رد( یتیبرت مولع .دشاب باذج یتح ای و هدننکدعاقتم ،ایوگ دناوتیمن هزورما یتیبرت مولع هژاوشناد
 و ياهتشرنایم تیهام لیلد هب ،هجیتنرد .تسا ياهفرح و کیمداکآ شزومآ يارب يراتفاب و رتسب )حلطصم
 تاعلاطم« ریظن دیدج ياهژاوشناد اب هژاوشناد نیا ینیزگیاج و رییغت ،کیمداکآ ياهتیلاعف ياهتشرارف
 یساملپید هک تسا نیا یلصا هلئسم نونکا .)1398 ،هوکساط يدنسروخ( تسا ریذپانبانتجا »یشزومآ
 رتسب رد دناوتیم هنوگچ یشزومآ تاعلاطم رد ياهتشرنایم شناد تیفرظ زا يریگهرهب اب یهاگشناد
 تاعلاطم ياهتشرنایم هزوح دوریم راظتنا .دنک کمک روشک یلاع شزومآ رد ملع هعسوت هب ندشیللملانیب
 .دشاب هتشاد یلاع شزومآ ندشیللملانیب رد یمهم شقن ،شناد یساملپید زا يریگهرهب اب ناریا رد یشزومآ
 یساملپید رد ياهتشرنایم تیهام هعلاطم ،یهاگشناد هعسوت ياهلدم و اهدرکراک هب یهاگن اب هکنیا هژیوهب
 اب هارمه یشهوژپ و یشزومآ تالماعت و اهدنویپ زا ياهریجنز و تسا زیگناربلمأت یهاگشناد ملع ای شناد
 ینامز شناد عونتم ياههزوح رد اههاگشناد یعامتجا تیلوئسم زین و هعماج و راک رازاب ،تلود اب هاگشناد طابترا
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 و لئاسم لح يارب ملع لمکم شقن دنناوتب لمع رد یهاگشناد ناصصختم و ناققحم هک دنکیم ادیپ انعم
  .دنزاس هدایپ ار یللملانیب ـ یلم و ياهقطنم ـ یلحم حوطس رد مهم ياهنارحب
 شهوژپ تایبدا
 یلاع شزومآ شقن« رب شناد یساملپید .تسین ندشیللملانیب لداعم شناد یساملپید ،یلاع شزومآ هاگدید زا
 شناد یساملپید اما ؛»دراد زکرمت اهروشک نایم و اهروشک نیب طباور تیوقت و داجیا رد یللملانیب تاقیقحت و
 رد هفرطود لباقتم دنور کی ناونعهب )دیاب و( دناوتیم نیا .دوش هدید هفرطکی دنیارف کی ناونعهب دیاب اهنت
 تاقیقحت و یلاع شزومآ دناوتیم اهروشک نایم و اهروشک نیب طباور« نآ بجومهب هک دوش هتفرگ رظن
 .دراد دوجو قباس لیسناتپ هب يدنمهقالع و مود نیا زا يرایسب ياههنومن .»دهد شیازفا ار یللملانیب
 لک هک دنکیم دیکأت هک تسا يدعبدنچ يدرکیور نیا .دنکیم ذاختا ار رتریگارف درکیور کی شناد یساملپید
 لماش شزومآ و یلاع شزومآ ،لوا هجرد رد ،شناد یساملپید یلصا دعب هس .تسا ءازجا عومجم زا رتشیب
 ،موس و شناد يراذگكارتشا هب و هدافتسا ،دیلوت يارب شهوژپ ،مود .تسا رمعلامادام و یمسرهمین ،یمسر
 زا یکی اههاگشناد .)2018 ،تیان( تسا هدوزفاشزرا يارب دیدج ياههدیا و شناد زا هدافتسا لماش هک يروآون
-ینوگرگد لیلد هب .دنوشیم یقلت هدنیآ ناهج یهدلکش لماوع نیرتمهم زا و شزومآ داهن يازجا نیرتمهم
 ياهيریگتهج و اههمانرب ،فادها ،هداد رارق ریثأت تحت ار یلاع شزومآ يایند هزورما هک يدیدش ياه
 اب ماگمه و هدوب ریغتم و ایوپ يداهن هراومه یلاع شزومآ .دناهدشعقاو هجوت نوناک رد شیپزاشیب هاگشناد
-ماظن رد لوحت داجیا لماوع زا یخرب .تسا هدرک رییغت یتفرعم و یگنهرف ،یعامتجا ياهراتخاس و تالوحت
 ،یناقاهد روپمساق( دنتسه 1»ندشیموب« و »ندشیللملانیب« ،»ندشیناهج« زا ترابع یلاع شزومآ ياه
  .)1390 ،يرفعج و رادتقایل
 و یلاع شزومآ یللملانیب نیب ایوپ هطبار هک دوش تقد دیاب ندشیناهج و ندشیللملانیب فیراعت رد
 ياجهب هدیچیپ یعوضوم يزاسهداس هن اما و دییأت روظنمهب .تسا تاعلاطم زا مهم ياهزوح نآ ندشیناهج
 ریغ فیرعت کی .تسا زایندروم ثحب بوچراچ داجیا يارب ییاهرتماراپ ،ندشیناهج زیگناربشلاچ عوضوم
 دادتما رد هریغ و اههدیا و اهشزرا ،مدرم ،شناد ،داصتقا ،يروانف نایرج زا ترابع ندشیناهج زا کیژولوئدیا
 ددعتم تارثا هک تسا یطیحمتسیز مهم لماع و تسا یهجودنچ هدیدپ کی ناونعهب ندشیناهج .تساهزرم
 دعب کی ماغدا دنیآرف ناونعهب يداهن و شخب ،یلم حوطس رد ندشیللملانیب .تسا هتشاد شرورپوشزومآ رد
 ،2تیان( دوشیم فیرعت هیوناث شرورپوشزومآ لوحت ای اهدرکلمع ،فادها اب یناهج ای یگنهرفنیب یللملانیب

 ناونعهب یلاع شزومآ تاسسؤم ندش یللملانیب فیرعت ندوبن لماک نایب اب )2016( 3ینیواواه .)2015
 دنور رهاظ ینورد ياههبنج رب دیکأت لیلد هب تامدخ و شهوژپ ،سیردت رد یللملانیب داعبا قیرزت دنیارف
 هک هداد هئارا يرتعماج فیرعت ،)ناهج هب هسسؤم ندروآ( ینوریب داعبا نتفرگ هدیدان )هسسؤم هب ناهج ندروآ(
 هک هدرک فیرعت رییغت موادم يدنور ناونعهب ار ندشیللملانیب و دهدیم ششوپ ار یجراخ و یلخاد ياههبنج
 یناهج دشر لاح رد شناد داصتقا رد )ناداتسا و نایوجشناد( نآ یلصا نابحاص و هسسؤم ماغدا نآ فده
 .تسا
 بذج و شریذپ )1 :زا دناترابع هک تسا رادروخرب یلصا رصنعراهچ زا لمع رد یلاع شزومآ ندشیللملانیب
 ،ناگبخن بذج )3 ؛شهوژپ و شزومآ يزاسيراجت و یبایرازاب )2 ؛رادروخرب ياههداوناخ و اهروشک زا وجشناد
 رگنایب فیرعت نیا .هاگشناد یللملانیب رابتعا شیازفا و يزاسهیامن )4 و ،تباقر و یناسنا ياههیامرس ترجاهم
 رد هژیوهب ندشیللملانیب لمع و هیرظن نایم فاکش زین و اههاگشناد ندش یللملانیب زور ياهتیعقاو
 ياهدرکیور ،)2004( تیان هاگدید زا .)1394 ،هوکساط يدنسروخ( تسا نکیرما ـولگنا ياههاگشناد
  لوا درکیور :تسا يزاسادج لباق ،ریز حرش هب یلک هتسد جنپ رد اههاگشناد حطس رد ندشیللملانیب
 ياهتیحالص نوچمه رظندروم ياهدمایپ فیصوت بلاق رد ندشیللملانیب ،نآ رد هک تسا يروحمدمایپ
 .دوشیم نایب رتشیب یللملانیب ياههژورپ و اکرش ،یللملانیب تاقفاوت ،هتفایشیازفا ياهخرمین ،وجشناد
 هیلوا هدننکداجیا لیالد و اههزیگنا هب هجوت اب ندشیللملانیب ،درکیور نیا رد هک تسا ییالقع ،مود درکیور
 دشر و یگنهرف رثکت ،دمآرد داجیا ،یهاگشناد ياهدرادناتسا لماش دناوتیم دروم نیا هک دوشیم فیصوت نآ
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 يدنیارف ناونعهب ندشیللملانیب ،رظندروم درکیور رد تسا يدنیارف موس درکیور .دوش نانکراک و نایوجشناد
 ماغدا هاگشناد یتامدخ ياهدرکراک و يریگدای ،سیردت هب ار یللملانیب هبنج کی هک دریگیم رارق هجوتدروم
 دوشیم ریبعت يرما ناونعهب ندشیللملانیب ،نآ رد هک تسا هناخ رد ندشیللملانیب مراهچ درکیور .دیامنیم
 ار یگنهرفنیب یللملانیب كرد هک ياهنوگهب ؛تسا هاگشناد رد هژیو ییاضف و گنهرف داجیا ناهاوخ هک
 رد هک تسا يزرمنورب مجنپ درکیور .دزرو دیکأت یهاگشناد ياهشنک رب و دیامن ینابیتشپ و هداد شیازفا
 نوچمه فلتخم ياهشور هب اهروشک ریاس هب شزومآ يزرمنورب هئارا ناونعهب ندشیللملانیب ،درکیور نیا
 داجیا نوچمه یتیریدم توافتم ياهراکهار زا و یکینورتکلا شزومآ ،رود هار زا شزومآ ،میقتسم شزومآ
 يارب ییوگلا یحارط رد دسریم رظن هب .)1396 ،ینسحم زا لقن هب( تسا یهاگشناد ياههبعش و اهیگدنیامن
-یم ،یلاع شزومآ ندشیلملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنیب تیهام رب دیکأت اب شناد یساملپید
 .درک ذاختا یهاگشناد هعسوت ياهيزیرهمانرب رد بولطم يوگلا هب ندیسر يارب ار اهدرکیور زا یبیکرت ناوت
 دراد يریگمشچ طبترم تسایس نینچمه ،دراد تیولوا یملع یلیلحت رد شناد یساملپید موهفم ،رگید يوس زا
 يارب یطرششیپ ،شناد یساملپید رد یصصخت ياهتراهم ،هزورما .دننک دییأت ار نآ دیاب ناراذگتسایس هک
 هب دیاب ،شناد یساملپید زا لماک و عماج يرورم هب یبایتسد يارب .دنتسه یللملانیب تارکاذم بلغا رد ذوفن
 هاگدید دیاب ادتبا .دراد دوجو هنیمز نیا رد زادنامشچ ود .دوش هاگن یلیمکت و فلتخم ياههاگدید زا موهفم نیا
 تردق يانبم زا مهم یئزج ناونعهب تاعالطا ای شناد نآ رد هک تفرگ رظن رد ار فراعتیب تردق يانبم
 زا دیاب زین تاعالطا ای شناد هکنیا مود .دوش هدید هرکاذم نوچمه یساملپید يزاب رد ریگرد يدرف نارگیزاب
 ،1دتسوجس( دوش هتفرگ رظن رد هرکاذم دنیارف لک ياههفلؤم زا یکی ناونعهب و ددرگ یسررب دنمماظن یهاگدید

 یساملپید ،یساملپید و ملع لماش یلک زادنامشچ هس رد ار شهوژپ ندشیللملانیب و ملع یساملپید .)2009
 ،2ینیفور( دنشاب ملع قیرط زا ذوفن زاسهنیمز دنناوتیم هک دناهدرک يدنبهقبط یساملپید يارب ملع و ملع يارب

 ناوج نادنمشناد .دراد یملع هعماج حوطس همه رد قیوشت و تیامح هب زاین ملع یساملپید ،عقاورد .)2017
 زا .دنراد دوخ یلغش هفرح زاغآ زا یسایس ياهثحب رد تکراشم يارب یلغش ياههزیگنا و اهتصرف هب زاین
 هد یط رد ملع رد یگنهرف رییغت هک مدرم تکراشم و نادنمشناد طسوت یملع تاطابترا هب طوبرم ياهثحب
 و تویلا ،نسیواد ،يد ،نملپوک( دراد دوجو نتخومآ يارب يدایز ییاهزیچ ،تسا هتشاد دوجو هتشذگ لاس
  .)2010 ،3نسلیو
 سکعنم هناروآون يربهر همانرب کی ناونعهب ار یشزومآ یساملپید )2019( 4ناینالوا و نیکا ،نیاربهوالع
 رادیاپ هعسوت همانرب هب یبایتسد و شرورپوشزومآ رادیاپ هعسوت فده تمس هب تفرشیپ دندقتعم و دننکیم
 هک دراد یلحم و یلم ،یللملانیب حوطس رد یعاسمکیرشت و يراکمه ،تکراشم هب زاین ،2030 للم نامزاس
 زا شناد یساملپید حالطصا .دشاب رادیاپ و یبایتسدلباق دناوتیم شزومآ یساملپید هناروآون درکیور زا هدافتسا اب
 هب و دنتسه رتدودحم تاحالطصا نیا .تسا توافتم یمومع ای یگنهرف یساملپید ،ملع ،شرورپوشزومآ
 رد و تسین يروآون و شهوژپ لماش شزومآ یساملپید ،لاثمناونعهب .دنرادن نانیمطا شناد یساملپید ۀعماج
 یساملپید .تسا طوبرم یعیبط مولع هب بلغا یملع یساملپید .تسا طبترم ییادتبا شزومآ هب لوا هجرد
 تاعوضوم ریاس نایم رد يرامعم و شرورپوشزومآ ،اذغ ،شزرو ،رنه لماش و تسا هدرتسگ رایسب یگنهرف
 ناهوژپشناد و نایوجشناد تالدابم هب دودحم یگنهرف یساملپید رد شزومآ شقن كرتشم مهف اما ؛تسا
 و موهفم .تسا یجراخ و یلحم نارگیزاب نیب لماعت ،6یشزومآ ياهبطق یتایح رصنع .)2018 ،5تیان( تسا
 شزومآ تاسسؤم ،عیانص ،یلحم نایامرفراک نایم )یتوافتیب ،شریذپ ،شجنر ،تباقر ،يراکمه( طباور تیهام
 ؟دنتسه هچ شناد عیانص و هعسوت و شهوژپ ياهتکرش ،یجراخ شزومآ و يزومآراک ناگدننکمهارف و یلاع
 ار ياهفرح دارفا و نازومآراک ،نایوجشناد زا یمهم هدوت ،رگیدمه اب دادعتسا و وجشناد هژیوهب ،یشزومآ بطق
 و اهتراهم شیازفا يوسهب یهار ،یشزومآ ياهبطق ایآ .دنتسه رتشیب شزومآ يوجتسج رد هک دنروآیم
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 بطق ياهروشک روهظ اب .)2013 ،تیان( ؟یگنهرف و ینابز طلست يارب يرازبا ای دنتسه یگنهرف نورد كرد
 رس رب مرن تردق تباقر ، بونج-بونج یللملانیب نایوجشناد كرحت شیازفا و یبرغریغ ياهقطنم یشزومآ
 یسایس ياهدمایپ ياراد گرزب نابزیم ياهروشک نیب رد یللملانیب نایوجشناد كرحت و یللملانیب شزومآ
 لامعا ای تاغیلبت يارب يرازبا ناونعهب یللملانیب شزومآ هکنیا .تسا اهروشک یللملانیب طباور رد یهجوتلباق
 رایسب ،هداد ماجنا ار راک نیا "1زیت ياهتردق" ناونعهب نامهم یللملانیب نایوجشناد رب برخم یجراخ ذوفن
 نیب ار یگنهرف و کیتاملپید طباور هک دشاب یگنهرف ای یشزومآ تیلاعف کی هکنیا هن ،تسا داقتنا دروم
 تکراشم ،یلکروطهب .دنکیم ضرف تیان "شناد یساملپید" موهفم هک روطنامه ،دشخبیم اقترا اهروشک
 ،دنکیم داجیا ار یبلاج دروم ،نایوجشناد كرحت یللملانیب ياهتیلاعف و یللملانیب شزومآ رد دنت ياهتردق
 و هنانیبعقاو تباقر" میهافم و هتفرگرارق هدافتساءوس دروم شزومآ "يراجنه و یتسیلآهدیا" تیهام اریز
 هک ییاههنیمز زا یکی ،رگید يوس زا .)2021 ،2نیکتلاگ( تسا هدش نیزگیاج اهروشک یخرب طسوت "تردق
 هزوح ،دنک لیهست ار اههاگشناد رد یشهوژپ و یشزومآ ياهيراکمه يارب شناد یساملپید دربراک دناوتیم
 و شزومآ تیهام تخانش ،یهاگشناد یساملپید هعسوت و داجیا يارب هجیتنرد .تسا ياهتشرنیب تاعلاطم
 .دراد ترورض یهاگشناد ياههتشر رد شهوژپ
 .تسا نایوجشناد زا يرایسب يارب رایعم و راجنه یعونهب ندشلیدبت لاح رد تعرسهب ،ياهتشرنایم تاعلاطم
 هب ار دوخ ياج و دنهدیم تسد زا زورهبزور ار دوخ نایضاقتم یتنس »ياههتشر« هک تسا یلاح رد نیا
 هکلب ،دنباییمن لوحت یطخ تروصهب هشیمه ياهتشرنایم تاعوضوم .دنهدیم روحمعوضوم دیدج ياههمانرب
 دنتسه زین یلیصحت ياههخاش و اهشیارگ ،اهورملق لیبق زا رتعیسو ییاهدحاو يوسهب يدومع لوحت لاح رد
 ،يدربراک تاقیقحت ،رگنهدنیآ ياههاگدید ،رگنهدنیآ ياههاگدید ،تخانش و شناد ياهيدنبهقبط رثا رد هک
 لکش ،دنتسه یملع صاخ هتشرکی زا رتارف یتالماعت هدنرادربرد هک یملع لفاحم و ینامزاس ياهراتخاس
 شیپزاشیب ًابلاغ دیدج ياههتشر .دوشیم دیدج ياههتشر هعسوت هب رجنم ياهتشرنایم نیاربانب ؛دنریگیم
 رد ياهدمع كرحم يورین یلغش دنویپ و ياهفرح طابترا .دنتسه یلغش ياههفرح رب ینتبم و روحم لاغتشا
 ،ناهوماردناچ( دوشیم بوسحم ياهتشرارف و ياهتشردنچ ياههورگ و اههمانرب شرتسگ و هعسوت تهج

 اب ات نایوجشناد يارب تسا یلحم هاگشناد هک تسا نیا یسانشراک حطس رد هاگشناد زیامتم شقن .)1389
 نتفرگ هدهع هب يارب شزومآ نیب ات هک دباییم ار تصرف نیا وجشناد .دننک وگتفگ دوخ نایاتمه و ناداتسا
 رد هدنیآ رد ياهژیو تمدخ يارب ندش هدامآ ای و يراجت راک کی رد یعوضوم يریگدای و صاخ ياهفرح
 ،تاکسا و فاگ( دوش لئاق زیامت هدنیآ یگدنز رسارس رد يرکف ای یقالخا لادم کی بحاصت ای ،هعماج

 دوخ هب يرتگنررپ شقن ،یلیمکت تالیصحت رد یهاگشناد ياههتشر یشهوژپ و یشزومآ ياههبنج .)1389
 .دریگیم
 يرتکد هرود ياههمانرب تیفیک شیازفا هب رجنم ،اههاگشناد یشهوژپ و یشزومآ ياههمانرب ندشیللملانیب
 .تسا هدرک يزاسزاب و هداد باتش ،دوب هدشزاغآ ناشدوخ طسوت ادتبا هک ار يرتکد ياههمانرب تاحالصا و هدش
 زین و دشاب هتشاد يرتالاب تیفیک اب یشزومآ ياههرود ات هدرک نوگرگد ار دوخ ياههمانرب یحارط هاگشناد ره
 یللملانیب تباقر شیازفا فدهاب هلاسهس یللملانیب درادناتسا هرود رد دنناوتب نایوجشناد ات دنشاب رتدنمماظن
 یللملانیب تباقر ،روشک زا جراخ نارگشهوژپ اب كرتشم یشهوژپ ياههژورپ يارجا زا اهنآ .دنوش هتخومآشناد
 و رتلقتسم ياهویش هب ناشدوخ ،اهتفرشیپ نیا اب نیاربانب ؛دناهداد دوبهب دوخ یشهوژپ ياهتیلاعف رد ار
 رد یجنسرظن کی جیاتن یسررب .)2014 ،4ادورک و نمریم ،اروماتیک ،اوازینوی( دناهتفایهعسوت ،3رترادیاپدوخ
 ریغ یملعتئیه ياضعا هک داد ناشن ،نپاژ ياههاگشناد رد ینپاژ ریغ یملعتئیه ياضعا زا گرزب سایقم
 ،اوازینوی( دنتشاد نپاژ ياههاگشناد یللملانیب رد یمهم شقن ،أدبم ياهروشک و یملع هتشر بسحرب ینپاژ
  .)2013 ،5اتروه و ادیشیا

 
1 Sharp powers 
2 Gultekin 
3 More self-sustainable 
4 Yonezawa, Kitamura, Meerman, & Kuroda 
5 Yonezawa, Ishida, & Horta 
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 و هتسارآ ،یمیقم هلمجزا ،دناهدشزکرمتم يروانف و ملع یساملپید ياهتشرنیب تیهام رب مه تاقیقحت یخرب
 رد يروانف و مـلع یساملپید دربشیپ ریسم رد روشک ياهتیفرظ هعـسوت هک دنتفایرد )1396( یناخدمحم
 و روشک یملع ياهداهن نایم هناروانف و یملع ياهيراکمه هعسوت و یملع هعماج هژیوهب ،هعماج ناکرا همه
 ياتسار رد ،اهروشک رگید و ناریا یملع هعماج يارب هژـیو تالیهست و دیداور رودص دنیارف لیهست نـینچمه
 تسایس و یلاع شزومآ ياهماظن هـب ،يدربراک ياهداهنشیپ نیرتمهم زا ،یهاگشناد ياهدتسوداد هعسوت
-هدامآ دندقتعم )2020( 1کسپیل و سلوکین ،روگ .تـسا يروانف و مـلع یساملپید دربـشیپ يارـب یجراخ
 زا رتهب تیامح يارب ملع يراذگتسایس رد يدیدج ياهلپ دنمزاین ملع یساملپید يارب نادنمشناد يزاس
 ود دارفا نیب تاعالطا لدابت ات تسا رترثؤم تامدخ و شزومآ ،شهوژپ تهج ملع يراذگتسایس ياهيراکمه
 یسرتسد لباقم رد یتسایس ياهدنیارف اب طبترم ياهتراهم شزومآ قیرط زا ار تسایس و هاگشناد متسیسوکا
 لباقم رد يراذگتسایس ياهدنیارف هلیسوهب شهوژپ يریگراکهب ؛ناراذگتسایسریغ اب تکراشم تهج رایتخا و
 و مادختسا رد یعامتجا تکراشم هب هجوت و ؛يراذگتسایس ياهدنیارف ياتسار رد شهوژپ یگتسویپ ظفح
 ياهتسپ تهج نادنمشناد مادختسا لباقم رد تایضایر و یسدنهم ،يروانف ،ملع ياههتشر يرادهگن
  .دزاس هنیداهن ،يراذگتسایس
 رد یتفایهر ،یلاع شزومآ هعسوت ياههمانرب رد ندش ییارجا يارب ،یهاگشناد ملع و شناد یساملپید ،ماجنارس
 لدم هلمجزا یفلتخم ياهلدم یلاع شزومآ هعسوت يارب .دزاسیم مهارف یهاگشناد هعسوت ياهلدم رتسب
 هدشهئارا 5رنوتسا یقالخا ياهمتسیس لدم و 4زگیر لدم ،3يدیه لدم ،2اهروشک هعسوت يارب للم نامزاس
 رد یلاع شزومآ متسیس داعبا نییبت هب و هدوب هعسوت ياتسار رد زگیر درکیور ،اهدرکیور نیا نایم زا هک تسا
 و روحمتلادع بیترت هب هک تسا دوجوم ارگپچ و ارگتسار درکیور ود ،لدم نیا رد .دزادرپیم هعسوت دنیارف
-همانرب فادها ققحت يانبم رب ناریا یلاع شزومآ هعسوت يوگلا ماجنارس .تسا هدش يراذگمان روحمتیاعر
 عضو زا راذگ همانرب کی رد روشک هلاستسیب زادنامشچ رد رظندروم هاگیاج هب یبایتسد و روشک هعسوت ياه
 روحمتلادع درکیور ود و يروانف و شهوژپ ،شزومآ هزوح هس رد روشک یلاع شزومآ بولطم عضو هب دوجوم
 ،ییایفارغج ،ینامزاس ـ یتیریدم ،يداصتقا ،یعامتجا ـ یگنهرف ،ینید ـ یشزرا ياههفلؤم اب روحمتیاعر و
 .)1396 ،ینادرم( تسا یبایتسدلباق یتینما و یسایس ،يروانف ،ینامز ،یتیعمج

 شهوژپ یسانششور
-حرط نایم زا نارگشهوژپ .تسا 6داینبهداد هیرظن رب ینتبم نآ دربهار و یفیک عون زا رضاح شهوژپ درکیور
 ياههاگدید هعلاطم يارب ،7نیبروک و سوارتشا دنمماظن داینبهداد حرط زا داینبهداد هیرظن رد یلصا ياه
 هدافتسا ناگدننکتکراشم ياههداد زا هتساخرب دارفا نایم لماعت ای اهشنک ،اهدنیارف حیضوت و ناگدننکتکرش
 ياهلدم بلاق رد اهدمایپ و اهدربهار ،رگهلخادم لماوع و ياهنیمز لماوع ،یلع طیارش لماش ًاتدمع هک دندرک
-نایم هزوح رد رظنبحاص یملعتئیه وضع رفن 20 دودح زا شهوژپ نیا .)2012 ،8لوسرک( تسا يرادید
 عابشا هب ناگدننکتکراشم زا رفن 14 اب هبحاصم زا سپ ،ناتسدرک ناتسا رد یشزومآ تاعلاطم و ياهتشر
 يدیدج ياهشنیب ای تاعالطا چیه ،دیدج ياههداد هک دندرک نییعت نارگشهوژپ ،رگیدترابعهب .دیسر 9يرظن
  .)2012 ،لوسرک( دنکیمن مهارف يریگلکش لاح رد نیماضم يارب

 
1 Gore, Nichols, & Lipsc 
2 United Nationas Development Program (UNDP) 
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 46 .............................ناریا یلاع شزومآ ماظن رد یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد شناد یساملپید هعسوت يوگلا

 
 زا روظنم .تسا هدوب 1يرظن يریگهنومن عون زا ناگدننکتکراشم باختنا يارب دنمفده يریگهنومن شور
 دننیزگیمرب ار اههداد زا یلاکشا نارگشهوژپ هک تسا نآ اههداد زا هتساخرب هیرظن شور رد يرظن يریگهنومن
 باختنا يارب لیلد دنچ .)1398 ،ناگرزاب( دنروآ مهارف هیرظن نیودت رد ار هدافتسالباق ياهریوصت ای نتم هک
 دوجو ناتسدرک ناتسا ياههاگشناد رد یتیبرت مولع یشزومآ ياههورگ نارظنبحاص نایم زا ناگدننکتکراشم
 رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم رب زکرمت اب دیتاسا طبترم یبرجت ای يرظن شناد زا دندوب ترابع هک تشاد
 ياتسار رد ياهتشرنایم هزوح نیا نارظنبحاص زا ياهقطنم ـ یلحم شنیب کی هب یبایتسد ؛یناسنا مولع
 هعسوت هلمجزا[ ناتسدرک ناتسا ياههاگشناد دشر هب ور یللملانیب هاگیاج ؛روشک برغ رد یملع بطق داجیا
 نایوجشناد مازعا ،ییاپورا و ییایسآ ياههاگشناد اب ناتسدرک هاگشناد یللملانیب و یملع كرتشم ياهيراکمه
-نیب يدنبهبتر رد ناتسدرک هاگشناد سوملم ياهتفرشیپ زین و ؛]یجراخ نایوجشناد ینابزیم و ،ناداتسا و
 ییایسآ ياههاگشناد يدنبهبتر نیرتدیدج رد 201-250 هبتر بسک هلمجزا[ ریخا ياهلاس رد اههاگشناد یللملا
 تروصهب شهوژپ نیا رد یناگدننکتکراشم ،هجیتنرد .)1399 ،ناتسدرک هاگشناد( ]یلاع شزومآ زمیات
 یتخانشتیعمج ياهیگژیو .دندرکیم کمک دنمماظن داینب هداد يوگلا نیودت هب هک دندش باختنا دنمفده
 :تسا هدشهئارا 1 لودج رد هدننکتکرش دارفا
 

 اههبحاصم رد ناگدننکتکراشم ياهیگژیو :1 لودج
 لیصحت لحم )لاس( هقباس یهاگشناد هتشر یملع هجرد تیسنج

 9 رایداتسا 13 درم
1 روشک لخاد 2 6 ات 1 2 یشزومآ يزیرهمانرب

0 
 4 روشک جراخ 4  12 ات 7 3 یسرد يزیرهمانرب 4 رایشناد 1 نز

  4  18 ات 13 6 یشزومآ تیریدم 1 داتسا 

 2 24 ات 19 1 یلاع شزومآ تیریدم 
 2 رتالاب و 25 2 یشزومآ هفسلف

 
 هب تفایهر نوماریپ دیتاسا هاگدید و هبرجت نآ ساسا رب هک دوب دنمراتخاس قیمع هبحاصم اههداد يروآدرگ رازبا
 ،قیمع هبحاصم زا هدافتسا لیلد .دیدرگ ارجا یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد ياهتشرنایم شناد یساملپید
 يدنمراتخاس و دوب شهوژپ هلئسم رب راذگرثا لیالد و اههشیر هب يداقتنا ياهشنیب يواکاو و ییادزماهبا
 دوجواب هتبلا و دراد يرصانع هک دوب )نیبروک و سوارتشا( دنمماظن درکیور رد نآ ترورض تهج هب هبحاصم
 نآ رب 3)زامراش( هنایارگتخاس درکیور ای 2)سوارتشا و رزیلگ( هدنوشرهاظ ياهدرکیور اب سایق رد هک یتاداقتنا
 يارب ار راک ات دنکیم مهارف یمیاداراپ يوگلا کی رد ار اههداد هب یشخبتینیع ،)2012 ،لوسرک( تسا دراو
 لیلحت و بوچراچ یحارط رد .دنکیم لیهست ،تسا رضاح شهوژپ بولطم هک یفیک يزاسلدم و وگلا یحارط
 و دوش یسررب یفاشتکا دنیارف کی رد یفیک ياههداد ات هدوب نآ رب نارگشهوژپ شالت ،هبحاصم ياهخساپ
 هدشماجنا ياههبحاصم رد .دریگ رارق لیلحت دروم یصاخ يوگلا هئارا و ینهذ يراکتسد نودب نآ جیاتن
-هبحاصم طسوت هراشادروم ياههتکن يروآدای و يرادربتشاددای کمک هب ،ارجا نامز رد ات هدوب نآ رب شالت
 هیلک ،هبحاصم ماجنا زا دعب .دنامن یقاب یماهبا  4یسیوناوآ دنیارف رد ات دریگ رارق شواک دروم بیترت هب هدنوش
 ءازجا اب بسانتم هبحاصم ییارجا روشنم .دش هدامآ لیلحت يارب و دیدرگ هدایپ يرادینش لیاف يور زا اههبحاصم
 :دوب ریز ياهشسرپ بوچراچ ،دنمماظن داینبهداد يوگلا

 
1 Theoretical Sampling 
2 Emergent (Glaser & Strauss) 
3 Constructivist (Charmaz) 
4 Transcription 
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 هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید يریگراکهب ياهتلع و لیالد )1
 ؟دنامادک یناریا

 هاگشناد ندشیللملانیب يارب یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید رد یطیارش و یلماوع هچ )2
 ؟دنراد تلاخد یناریا

 یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید هدننکلیهست ياههنیمز )3
 ؟ دنامادک

 یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید يریگراکهب ياهدربهار )4
 ؟ دنامادک

 و اهدمایپ هچ یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید )5
 ؟تشاد دهاوخ یپ رد ییاهدرواتسد

 يزاسفافش ياتسار رد و تیعقوم رب ینتبم ياهشسرپ زا هبحاصم لوط رد نارگشهوژپ ،نیا رب هوالع
-شور تایبدا رد هک دندرک هدافتسا هعلاطمدروم هدیدپ زا رتقیمع كرد يارب ناگدننکتکراشم ياههاگدید
 هب 2007 ،لوسرک( تسا هتفرگرارق ثحبدروم 1هناریگیپ ای یشاکنک تالاؤس ناونعهب یفیک تاقیقحت یسانش
 هلحرم هس رد هدننکتکراشم دارفا اب هبحاصم ره ياههداد لیلحت رد نارگشهوژپ .)2010 ،2رنرت زا لقن
 دنیارف هسیاقم رد .)2012 ،لوسرک( دندش لیلحت 5یباختنا يراذگدک و 4يروحم يراذگدک ،3زاب يراذگدک
 رد زاب يراذگدک هلحرم اب ار هدنوش رهاظ درکیور رد یعقاو يراذگدک ناوتیم ،رگیدکی اب اهدرکیور يراذگدک
 و يروحم يراذگدک لحارم اب ار هدنوش رهاظ درکیور رد يرظن يراذگدک نینچمه و دنمماظن درکیور
 لوا هبحاصم دنچ ،هدنوش رهاظ درکیور رد .داد رارق هسیاقم دروم دنمماظن درکیور رد یباختنا يراذگدک
 يراذگدک بلاق رد يدعب ياههبحاصم ،يروحم هلوقم ییاسانش اب سپس و دنوشیم يراذگدک زاب تروصهب
 دنوشیم يراذگدک زاب تروصهب اههبحاصم هیلک ،دنمماظن درکیور رد هکیلاحرد .دنباییم همادا یباختنا
 اههداد لیلحت و یکازگیز يراذگدک يارب دنمماظن درکیور زا شهوژپ نیا رد .)1393 ،ناراکمه و یناورغاس(
 زایندروم تاحالصا و دریگ تروص .ماگهبماگ تروصهب اههداد لیلحت و يروآدرگ دنیارف ات تسا هدشهدافتسا
 و يروحم ياهيراذگدک نیماضم و میهافم شرازگ رد نینچمه .ددرگ لیمکت شهوژپ دنیارف اب نامزمه
 رد نآ هتسجرب قیداصم و یلصا ياهدک دادعت رگناشن هک هدمآ يددع تروصهب زتنارپ لخاد ییاهدک یباختنا
 طقف مادکره یلو هدش رارکت فلتخم ياههبحاصم رد اهراب اهدک نیا زا مادکره تسا یهیدب .تسا لوادج
  .دزاس مهارف  یلک يریوصت ات هدششرازگ رابکی

 8یشیدنازاب و 7نییاپ طابنتسا اب ياهرگفیصوت ،6هاگآراک هباثمهب رگشهوژپ ياهدربهار زا رضاح یفیک شهوژپ رد
 ،نیتسیرک و نوسناج( یفیک شهوژپ یبایرابتعا رد اههبحاصم ياههداد لیلحت و يراذگدک دنیارف دییأت تهج

 ره یفیک ياههداد لیلحت لوا ماگ رد هک بیترتنیاهب .دیدرگ هدافتسا )1389 ،روپدمحم زا لقن هب ؛2008
 و اهتلع قیقد یسررب قیرط زا دنمماظن داینبهداد يوگلا يازجا هب هجوت اب اههبحاصم رگلیلحت ،هبحاصم
 ای اهنییبت فذح قیرط زا اههداد زا یکرد ]رگهلخادم لماوع و اههنیمز ای اهدمایپ و اهدربهار نینچمه[ ،لیالد
 هک ییاهن ياهدک هب ندیسر ات هک دادیم هئارا اههداد لیلحت و يرادربتشاددای دنیارف رد نیزگیاج ياههیضرف

 
1 Follow-up or probing questions 
2 Turner 
3 Open coding 
4 Axial coding 
5 Selective coding 
6 Researcher as Detective 
7 Low Inference Descriptors 
8 Refelexitivity 
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 و هدنز ياهدک زا ،يراذگدک جیاتن هب یشخبتینیع يارب ،مود ماگ رد .تفاییم همادا ،هیلوا ياهدیدرت زا رتارف
 و میقتسم ياهلوقلقن تروصهب ینادیم ياهتشاددای و ناگدننکتکراشم هاگدید زا هتساخرب ياهفیصوت
 یهاگآدوخ نمض ،ییاهن ماگ رد .دندوب مهفلباق و هداس ناکما دح ات اهفیصوت هک دشیم دانتسا هملک هب هملک
 هجوتدروم اهنآ ینورد تالیامت و اهيریگوس شهاک يارب نارگشهوژپ ياهجاتنتسا و دنیارف ،يداقتنادوخ و
 .)1389 ،روپدمحم( دبای شهاک ناکما دح ات یفیک ياههتفای ریسفت رد تینهذ تلاخد ات تفرگ رارق

 شهوژپ ياههتفای
 يارب یفیک ياههتفای ،اههبحاصم زا هدشجارختسا ياههداد لیلحت ساسا رب شهوژپ هلئسم هب ییوگخساپ يارب
 جنپ یلاع شزومآ يزاس یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم رب زکرمت اب ياهتشرنایم شناد یساملپید حیضوت
 ندش یللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید رب راذگرثا لیالد )1 لماش یلک هقبط
 ندش یللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید رد رگهلخادم لماوع )2 ؛یناریا هاگشناد
 ندش یللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد يارب رثؤم ياههنیمز و اهرتسب )3 ؛یناریا هاگشناد
 )5 و ؛یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد ياهدربهار )4 ؛یناریا هاگشناد
 هک درک ییاسانش ناوتیم ار یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد ياهدمایپ
 :تسا هدششرازگ هطوبرم ياهدک و اهلوقلقن اب هارمه

نیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم یساملپید رب راذگرثا لیالد )1
 ؟دنامادک ندش یللملا

 و شزومآ رد ینابز لئاسم هلمجزا يروحم ياهدک زا یشخب ،اههبحاصم یفیک ياههتفای لیلحت رد
 رب راذگرثا لیالد هب رظان روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم شناد و ؛یللملانیب شهوژپ
 همادا رد .تسا یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم یساملپید
 :تسا هدش شرازگ اههبحاصم رد ناگدننکتکراشم زا بختنم ياهلوقلقن

 یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم )فلا         
:دناهدرک هضرع ار یهاگدید نینچ یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم دروم رد ناگدننکتکراشم  

 يزومآنابز نامه هک دراد دوجو یتیبرت شناد ندشیلمللانیب يارب اهرازبا يرس کی 
 ،یبرع و یسیلگنا نابز رد اهنتهن .دراد فعض هنیمز نیا رد ناریا یشزومآ ماظن هک تسا
 يرایسب ياههنومن هکيروطهب ،میرادلکشم مه یسراف نابز شزومآ رد یتح هکلب
 رایداتسا( دنراد ییالما تاهابتشا یتح مه شوهزیت نادرگاش یتح هک دراد دوجو يدایز
 .)یشزومآ هفسلف
 .تسین یللملانیب نابزکی یلعف یسراف نابز میراد مه ینابز لکشم هنیمز نیا رد ام 
 نابز دیاب ای مینک بذج يرتشم شیارب و مینک یللملانیب ار یلاع شزومآ هکنیا يارب
 نایوجشناد .دوش لیدبت یللملانیب نابز هب یملع ظاحلزا ات مینک تیوقت ار یسراف
 رگا .دننک لیصحت ینابز هچ هب دیاب دننک لیصحت ناریا رد دنهاوخب هک یجراخ
 رد ًابیرقت .تشاد میهاوخ يرتشم شزومآ يارب دشاب یسراف نابز هعسوت رب ام اهتسایس
 ،یقیسوم و یگنهرف تادوارم قیرط زا ای دنتسه دلب یسراف ای راوجمه ياهروشک
 دناهدوب ناریا وزج اهنآ زا یشخب ًالبق هکنیا و یبهذم لئاسم ،اهباتک و اههناسر
 رکف .میتسه انشآ یبرع ای ،یکیجات ،یناغفا ،یکرت اب يدودح ات هک ام دننامه شیبامک
 ناونعهب ار یسراف نابز دنناوتب هک هیاسمه ياهروشک رد میناوتب رگا ًالعف هک منکیم
 ياهروشک يارب ار یلاع شزومآ ندرک یللملانیب ناکما ،دننک لوبق کیمداکآ نابز
 دناهتسناوت ار ناششزومآ رگا يزلام و دنه لثم ییاهروشک رد.تشاد میهاوخ هقطنم
 زاجم هک تسا نیا ام لکشم .دننکیم هدافتسا یسیلگنا نابز زا نوچ دننک یللملانیب
 رگید يوس زا و مینک هدافتسا شزومآ یمسر نابز ناونعهب ار یسیلگنا نابز میتسین
 و دننک تبحص یسیلگنا نابز دنناوتب هک دنتسین یحطس رد زونه ام دیتاسا و نایوجشناد
 زا یکی ریبکریما نامز زا یتح هتفر جراخ هک یناریا يوجشناد ره ًابیرقت ... دنسیونب ای
 .)یشزومآ تیریدم رایشناد( هدوب نابز شتالکشم
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 روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم شناد )ب
 نینچ ار نآ ناگدش هبحاصم زا رفن دنچ هک دوب يدراوم هلمجزا یشزومآ و یسرد ياههمانرب ییاوتحم شناد
:دننکیم ریسفت  

 یمسر شزومآ هب دنک مهارف ار نآ هتسناوتن ام یلاع شزومآ ماظن ًاعقاو هک يرگید هتکن 
 .درادن ناهج یشزومآ ياهروحم زا مادکچیه اب یقابطنا چیه ًاساسا هک ددرگیمرب
 70 ات 60 دودح يزیچ شزومآ ياوتحم ،یتیبرت هفسلف رد هک دینک هاگن لاثمناونعهب
 ره رد ملع ینورد ییایوپ و تسا بقع یللملانیب حطس رد یشزومآ تالوحت زا لاس
 ،اهباتک یتقو .دوش یناسرزورهب ًابترم دیاب و دوریم نیب زا لاس 5-6 دعب یشناد
 ار یشناد هچ ،دشابن هتشر نآ تالوحت اب قبطنم اهدرکیور و یشزومآ ياهروحم
 .)یشزومآ هفسلف رایداتسا( ؟دینک یللملانیب دیهاوخیم

 رد هک یناهج یسرد ياهباتک نیودت رظنزا دناوتیم یتیبرت شناد رد یسرد يزیرهمانرب 
-یللملانیب يارب دیاب و دشاب رثؤم ،دوشیم سیردت ربتعم ياههاگشناد و اههتشر حطس
 دوش یللملانیب تسا مزال هچنآ مرظن هب .دنوش ضوع یمیدق ياهباتک ،ندرک
 ياههاگشناد رد هدنریگدای و وجشناد هکيروطهب تساهشزومآ ياوتحم و هیامنورد
 هباشم دنکیم تفایرد ییاهلصفرس و اهسبالیس دنک اعدا دناوتب روشک لخاد
 يریگدای براجت دیاب یشزومآ و یسرد نازیرهمانرب هجیتنرد .تسایند رترب ياههاگشناد
-همانرب رایشناد( دننک تیاده ندشیللملانیب تمس هب ار یشزومآ و یسرد ياههمانرب و
 )یسرد يزیر
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 یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید رب راذگرثا للع و طیارش :2 لودج

 
 زاب دک روحم دک یباختنا دک

رب راذگرثا لیالد للملانیب  ناد یساملپید ندشی
نایم ش اهتشر

اعلاطم ي
یشزومآ ت  )

31(  

 شناد
 ياوتحم
 و یسرد
 یشزومآ
 ياههاگشناد
 )13( روشک

 ياوتحم هلصاف ؛روشک یسرد و یشزومآ ماظن رد یسانششور و اوتحم فعض
 ياههتسناد و شناد زا هدافتسا ؛ایند زور یشزومآ تاعلاطم شناد اب ناریا یشزومآ
 شناد یهدسیورس فعض ؛یتیبرت شناد رد یتفرعم هاگیاج تیبثت مدع و نارگید
 درکیور ندوب بلاغ ؛هتفایهعسوت ياهروشک هب یناریا ياههاگشناد یتیبرت
 رد یتیبرت شناد گنرمک شقن ؛شناد رارکت و نایوجشناد هب یشزومآ يراذگهدرپس
 یملع تالوحت زا ام یتیبرت شناد ندوب بقع ؛ندرک یللملانیب يارب درخ حطس
 هب یموب هاگدید نتشاد ؛اهباتک یملع ياوتحم و شزومآ درکیور ندوب هنهک ؛زور
 ياههاگشناد رد یشزومآ تاعلاطم هتشر فعض ؛یشزومآ ماظن رد یتیبرت شناد
 ؛یشزومآ ماظن ياهيریگمیمصت رب یتیبرت شناد يراذگرثا رد یناوتان ؛روشک لخاد
 يافیا مدع ؛شرورپوشزومآ و یلاع شزومآ نیب ییاوتحم فاکش و هلصاف هلئسم
 ؛شزومآ ندرک یللملانیب رد ییاهنتهب یتیبرت شناد یفاک شقن

 لئاسم
 رد ینابز
 و شزومآ
 شهوژپ
 یللملانیب

)18(  

 یشزومآ ماظن رد يزومآنابز فعض ؛ناهج رد یسراف نابز ندوبن یمسر لکشم
 اب تریاغم هب هجوت اب یجراخ نابز هب لیصحت و شزومآ تریاغم لکشم ؛ناریا
 مدع و یسراف نابز هب شزومآ يارب نالک ياهتسایس ؛روشک نالک ياهتسایس
 رد یلخاد نایوجشناد و دیتاسا تیفرظ و ییاناوت دوبمک ؛هناگیب ياهنابز زا لابقتسا
 دیتاسا فیعض طلست هب هجوت اب سیردت نییاپ تیفیک ؛هجراخ نابز يریگراکهب
 مهافت مدع رد یناور و یحور ياهراشف و سرتسا تالکشم ؛هجراخ نابز هب یلخاد
 ؛روشک لخاد رد یجراخ نابز هب لیصحت و سیردت يارب زوجم مدع ؛ینابز طابترا و
 یسیلگنا نابز ؛هنابزدنچ شزومآ هئارا يارب یلاع شزومآ ماظن ندرک ریذپفاطعنا
 ؛نیون ياههاگدید و یملع تاحالطصا اب ییانشآ تهج یللملانیب نابزکی ناونعهب
 ياهلحهار هسیاقم و یتاقیقحت تاسسؤم اب طابترا يارب كرتشم یللملانیب نابز
 ،میهافم و اههفلؤم رب مهافت و كرتشم نابز ؛یشزومآ ياهماظن نیب یشزومآ
 كارتشا هب جایتحا ؛رثؤم طابترا يارب نایهاگشناد یموهفم ياهلدم و اهدربهار
 ؛یناهج هعماج و ندشیللملانیب دعب رد تاحالطصا و ناگژاو و میهافم رد یناعم
 یهاگشناد ياهتشرنیب شناد یکرتشم یطابترا رازبا و نابز ،رتسب ندرک رایتخا
 كرتشم یطابترا نابز هب ملکت رد نیفرط ینابز يدنمناوت ؛کیژوگادپ تروصهب
 هوالع یهاگشناد یساملپید و كرتشم نامتفگ طلست ؛یللملانیب حطس رد یسیلگنا
 ياهدرادناتسا زا يرادروخرب و هبرجت و یناعم كارتشا ؛یللملانیب كرتشم نابز رب
 ياهدرادناتسا زا يرادروخرب و هبرجت و یناعم كارتشا ؛یهاگشناد دحاو ياوتحم
 ؛یهاگشناد دحاو شناد

-مادک ندش یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم یساملپید رد رگهلخادم لماوع )2
 ؟دنا

 ماظن رد يریگمیمصت لماوع هلمجزا يروحم ياهدک زا یشخب ،اههتفای لیلحت رد
 و ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت لماوع ؛یهاگشناد يراذگتسایس
 رگهلخادم لماوع هب رظان یملع يدازآ و یهاگشناد لالقتسا ،ییادززکرمت لئاسم
  .دنتسه یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رد یهاگشناد ياهتشرنایم یساملپید رد

 ؛یهاگشناد يراذگتسایس ماظن رد يریگمیمصت )فلا
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 هدش ریبعت نینچ هبحاصم دروم دارفا طسوت هک تسا يدراوم زا نالک يزیرهمانرب و يراذگتسایس تالکشم 
 :تسا

 اههتشر ندرک یللملانیب ثحب رد ار یتیبرت شناد شقن میهاوخب رگا منکیم رکف 
 ياهمتسیس رد .ددرگیمرب شزومآ رد اهروشک نالک تیریدم هب ،مینک یسررب
 زا یمیت و نازیرهمانرب و ناراذگتسایس طسوت اهمیمصت زا يدایز شخب زکرمتم
 ياههویش رگا .دریگیم تروص ،دنتسه رقتسم هناخترازو رد هک ناشناسانشراک
 نازیرهمانرب شقن تقونآ ،دشاب  یشزومآ تباقر و میشاب هتشاد زکرمتمریغ
 نازیرهمانرب هیلک دادعتسا زا ناوتیم .دش دهاوخ رتگنررپ یتیبرت شناد و یشزومآ
 ناریدم و هناخترازو سپس و راوجمه ياهروشک رد ناراکمه اب طابترا رد یشزومآ
 يارب اهيریگمیمصت و اهیشمطخ ،اهيراذگتسایس رد ات درک هدافتسا هبتریلاع
-شزومآ هب یشخبتیفیک ثحب هتبلا .دنراذگب ریثأت یلاع شزومآ ندرک یللملانیب
-تباقر ،شزومآ هب ییالاک هاگن دنمزاین اهزرم زا رتارف یشزومآ يروهرهب يارب اه
 رایشناد( دراد يدایز تیمها  یهاگشناد ياههبتر بسک  و يرادميرتشم ،يریذپ
 .)یشزومآ تیریدم

 رب هکلب تسین یعازتنا ياضف رد يراذگتسایس کی زورما ناهج رد يراذگتسایس 
 نآ زا یناهج حطس رد هک تسا يرگنهدنیآ ناونعهب صخشم شناد کی يانبم
-هدنیآ شناد ناراذگتسایس زا یشخب نوچ .دننکیم هدافتسا هدنیآ ینیبشیپ يارب
 دننک يریگمیمصت یلاع شزومآ ندرک یللملانیب يارب دنناوتیمن ،دنرادن يرگن
 .)یشزومآ هفسلف رایداتسا(

 تادوارم لماش دوشیم هتشادرب هاگشناد ندشیللملانیب يارب هک هیلوا ییاهماگ 
 زا نایوجشناد زا یلیخً الثم .تسا يدارفنا تروصهب شناد یساملپید و یملع
 دننکیم تکرش ربتعم ياههاگشناد یللملانیب ياههرود رد سنارفنک ویدیو قیرط
 و دوشیم ماجنا درخ حطس رد نایوجشناد و دیتاسا قیرط زا هک ییاهتسایس اما.
 شقن و یشزومآ و یسرد نازیرهمانرب و يراذگتسایس دنمزاین یساسا مادقا
 رایشناد( تسا یلاع شزومآ نالک يریگمیمصت حطس رد یتیبرت شناد یساملپید
 .)یسرد يزیرهمانرب

 

 يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت )ب
 هدمآ نینچ ناگدنوشهبحاصم تاحیضوت رد يزاجم ياهشزومآ و یملع تاطابترا هعسوت ،يروانف عناوم عفر
 :تسا

 ،یکینورتکلا ،يزاجم شزومآ ثحب ،دنکب دناوتیم هچ یتیبرت شناد هکنیا دروم رد 
 شناد هطیح رد هک تسا يدراوم زا بو رب ینتبم شزومآ و رود هار زا شزومآ
 لاح رد .مینک یللملانیب ار یلاع شزومآ میناوتیم اهنیا قیرط زا و تسا یتیبرت
 نایوجشناد و هدمع ياههرود ای سروک سم مسا هب دنراد دوجو ییاههرود رضاح
 ناونعهب سنمیز جروجً الثم .دنریگب دای و دننک تکرش نآ رد ایند ياههاگشناد مامت
 رسارس رد وجشناد نویلیم 5 ات 4 دودح دنکیم راک هنیمز نیا رد هک یناسک زا یکی
 شناد ،نیاربانب .دننکیم تکرش نآ رد نامزمهریغ ای نامزمه روطهب و دراد ناهج
 مینکب یبوخ یحارط رگا يزاجم شزومآ و یشزومآ يژولونکت هطیح رد یتیبرت
 .)یشزومآ يزیرهمانرب رایشناد( دشاب راذگرثا یلیخ دناوتیم

 زا یلیخ یلیمیب ای و تیفیکاب یتنرتنیا تامدخ هئارا دوبمک هلمجزا فلتخم لیالد هب 
 لخاد رد يزاجم ياهشزومآ ،شزومآ رد يروانف زا هدافتسا رد نایهاگشناد و ناسردم
 یتیعضو نینچ رد .یجراخ نابطاخم فدهاب شزومآ هب دسرب هچ هدرک لتخم ار روشک
 ینامز ات و تسا وربور یساسا شلاچ اب نامروشک رد شناد یساملپید ندش یللملانیب
 .)یسرد يزیرهمانرب رایداتسا( تسا یفتنم هیضق دنکن رییغت طیارش
 
 یهاگشناد تارایتخا و ییارجا ـ یملع تردق راتخاس )پ
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 تارایتخا و ییارجا ـ یملع تردق راتخاس ناگدننکتکراشم ياهتبحص رد هراشادروم ياهدک زا یکی
 :تسا یهاگشناد

 شقن یتیبرت شناد و یشزومآ و یسرد ياههمانرب ندرکیللملانیب ینف ظاحل هب هچرگ 
 هک تسا کیتامتسیس هلئسم کی ياهدیدپ ره ندرکیللملانیب اما ،دنک ارجا ار یساسا
 یفاک ییاناوت یسرد يزیرهمانرب شناد ظاحل هب رگا .دراد فلتخم ياههقلح و داعبا
 یبسانم حطس رد یسرد و یشزومآ ياههمانرب يراذگتسایس ظاحل هب یلو میشاب هتشاد
 ،یسرد ياههمانرب ندشنیللملانیب لیلد ،نیاربانب .دشاب هتشاد يریثأت دناوتیمن ،دشابن
 ار یتیبرت شناد میناوتیمن کیتامتسیس تالکشم و یطابترا ياههقلح ندش دوقفم
 يدازآ مسا هب يزیچ اجنیا ًاساسا یملع و کیمداکآ يدازآ ظاحل هب .مینک یللملانیب
 یملع يدازآ یعون یجراخ ياهروشک رد یسرد همانرب رظنزا ًاصوصخ .میرادن یملع
 هب ،دیناوخب ییاهدحاو هچ دینک دیلوت ییاوتحم هچ و دییوگب هچ هکنیا يدازآ ؛میراد
-یم میمصت شداتسا و دوخ ،يرتکد يوجشناد ًالثم .دنکیم قرف مه ارجا لکش ظاحل
 هئارا شیامه کی رد ياهلاقم ،وجشناد کی یتقو ای و دوش سیردت ياهدحاو هچ دنریگ
 روشک رد یتیبرت شناد هاگیاج نینچمه .دنریگیم رظن رد یسرد دحاو ناونعهب دنکیم
 هاگشناد سیئر ای یلاع شزومآ ای شرورپوشزومآ ریزو مادک هزورما .تسین هدشهتخانش
 .)یشزومآ يزیرهمانرب رایشناد( ؟دنکیم هدافتسا یتیبرت شناد زا
 نوچ یلو دنک صخشم ار یلک يریگتهج و دربهار دناوتیم نالک روطهب يراذگتسایس 
 اههتشر نایلوتم طسوت دیاب یلاع شزومآ رد ياهتشر ره هزوح ،تسا ياهفرح ثحب
 صاخ هتشر دنچ ای کی زا تبحص ،یلاع شزومآ ندرک یللملانیب رد .دوش تیریدم
-هتشر ریاس زا هتشر ره هزوح تسا ياهفرح ثحب تیهام یلاع شزومآ رد نوچ .تسین
 .دنتسه اههتشر رد توسکشیپ یملعتئیه ياضعا نامه یلصا نالماع .تسادج اه
 زا دنناوتب سیردت شور و اوتحم راتخاس هرابرد تروشم ظاحل هب دیاش یضایر هتشر
 یللملانیب رظنزا ار هتشر دنراد ناشدوخ ار یلصا شقن اما دنریگب کمک یتیبرت شناد
 ،نیاربانب .دشاب هتشاد وجشناد و داتسا لدابت يوسهب شیارگ ثحب ای و دنهدیم هعسوت
 دوخ هدهع رب یلصا تیلوئسم اما دشابن ای دشاب لماعت هک دنکیم نییعت یلک ماظن
 .)یلاع شزومآ رایداتسا( تسا یملعتئیه ياضعا
 هک مینکیم هدهاشم نامیاههاگشناد ياسؤر ات هتفرگ مولع ریزو زا نالک حطس رد 
 رد ًالثم و هتشاد مزال صصخت و شناد هک دنوش ادیپ یناسک دیآیم شیپ تردنهب
-صصخت ،نیاربانب .دنشاب رظنبحاص یسرد و یشزومآ يزیرهمانرب و یشزومآ تیریدم
 .)یشزومآ تیریدم رایداتسا( دراد ترورض اههاگشناد يربهر و تیریدم راتخاس رد ییارگ

 هک دینک توعد یملع هزوح کی رد علطم و يدیلک نارنخس کی دیهاوخیم یتقوً الثم 
 دحاو دیاب ،هدوبن يروشک چیه یتینما داهن چیه وضع و درادن تسایس هب یطبر چیه
 یهاگ و دننک مالعتسا ات دهدب شرازگ ترازو و زکرم هب ار تاصخشم و مسا یهاگشناد
 نودب هک هدمآشیپ نم يارب هصخشهب و تسا هتفرتسدزا تصرف دننک تقفوم ات
 و یسایس ،یقوقح  ،يراتخاس نیزاوم نیا ًاتعیبط .تسا هدرک لکشم داجیا یگنهامه
 هاگشناد هکیتقو ای تسا نیمه هدرکادیپ تینیع يرادا بلاق رد هک کیژولوئدیا
 زا ار وجشناد 200 ،،ندش یللملانیب ياتسار رد ماگ و مادقا کی ناونعهب ناتسدرک
 زرم زا و دنشکیم نوریب ار اهنآ مود مرتطسو رد هنابش دریذپیم هیاسمه ياهروشک
 سپ .ددرگیمرب کیژولوئدیا و زکرمتم یلاع شزومآ ماظن راتخاس هب دننکیم نوریب
 يزاسیللملانیب عنام ام روشک رد هک دنتسه یسایس و یقوقح ،ینامزاس ،يرادا عناوم
 ياههاگشناد رد هکیلاحرد .دنتسین رادروخرب مزال لمع لالقتسا زا اههاگشناد و تسا
 شریذپ قیرط زا مه دصرد 45 و دنریگیم تلود زا ار ناشرابتعا دصرد 55 سیلگنا
 دوشیم نیمأت دنکیم کمک دمآرد هب یشخبعونت ياههنیمز رگید و تاقیقحت و وجشناد
 زا مادکره و دنکیمن تلاخد اههاگشناد زا ياهزوح چیه رد یتلود داهن چیهً اقلطم اما
 )یشزومآ يزیرهمانرب داتسا( دنتسه لقتسم ترازو کی اههاگشناد
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 زاب دک روحم دک یباختنا دک

ادم لماوع لخ نایم یساملپید ندش یللملانیب رد رگه اهتشر
اعلاطم ي

شزومآ ت ( ی
58(  

 ـ یملع تردق راتخاس
 تارایتخا و ییارجا
 )14( یهاگشناد

 ؛اهنآ یهاگشناد و یملع لالقتسا شیازفا قیرط زا اهتیلاعف ییادززکرمت
 يدازآ  ؛یناسنا مولع ياههتشر شناد هزوح رد هژیوهب یملع يدازآ دوبمک
 یلاع شزومآ ياهماظن رد داتسا و وجشناد طسوت شناد و اوتحم باختنا
  ؛ییادززکرمت تروص رد رتشیب يریذپتباقر و تیقالخ شیازفا  ؛یللملانیب
 ًابلاغ زکرمتم یتلود ياهماظن هب یگتسباو اههاگشناد ییادززکرمت ترورض
-نیب طابترا يارب یناریا ياههاگشناد هب تارایتخا يراذگاو  ؛کیژولوئدیا
 يدازآ و لالقتسا زا اههاگشناد يرادروخرب  ؛روشک زا جراخ اب یللملا
 ماظن  ؛نارحب زا جورخ ياهراکهار هئارا و روما دقن يارب یهاگشناد
 ،یسایس ،یقوقح ،يراتخاس عنام نیرتمهم ناونعهب يریگمیمصت زکرمتم
 يارب اههاگشناد لماک لالقتسا دوبن  ؛روشک یناوید و کیژولوئدیا
 ؛كرتشم تراشتنا و روشک زا جراخ یهاگشناد زکارم اب ناشطباور شرتسگ
 بذج و لماعت و وجشناد شریذپ ياهتسایس رد هاگشناد لالقتسا هب زاین
 رد درخ حوطس يزاسیلملانیب ندشرثایب  ؛یتاعلاطم تصرف و دیتاسا
  ؛یلاع شزومآ نالک ياهیشمیطخ و اهتسایس بسانت مدع تروص
 ياهشناد و یشزومآ نازیرهمانرب ياهدادعتسا هیلک زا هدافتسا مدع
 يارب یسایس و يرادا دعاوق حالصا و یسارکورب فذح  ؛یتیبرت
 اب ییادززکرمت هب زاین  ؛یناهج ياهمتسیس اب يریذپقیبطت
 ؛اههاگشناد یعقاو يزاسیصوصخ

 و تاطابترا هعسوت
 )17( يزاجم ياهشزومآ

 يزاجم ياهشزومآ هعسوت يارب یطابترا و يرازفامرن تاناکما هب زاین
 و ناریا نیب دامتعا بذج و اهمیرحت عفر هب زاین ؛سنارفنک ویدیو لثم
 و رادهناخ ،لغاش دارفا يارب رود هار زا شزومآ رتشیب ییاراک ؛اهروشک ریاس
 و داتسا نیب رتشیب لماعت تذل هب نایوجشناد زا يرایسب شیارگ ؛لولعم
 تفایرد اب طابترا رد دیتاسا و نایوجشناد تامادقا ندوب يدارفنا ؛وجشناد
 نییعت و تاناکما ،اهاضف یحارط ؛یشهوژپ لماعت ای يزاجم شزومآ
 شزومآ يداصتقا و یلام ياهرتسب يرارقرب ؛یشزومآ ياههنیزه
 یصصخت سورد يارجا رد یملعتئیه و دیتاسا شقن ؛یهاگشناد
 رد تکرش و یجراخ ياههاگشناد ریاس اب نایوجشناد طابترا ؛یهاگشناد
 يروّانف اب شزومآ بسانم ياوتحم یحارط هب زاین ؛يزاجم ياههرود
 هب زاین  ؛کینورتکلا و يزاجم شزومآ رد یتیبرت شناد شقن ؛یشزومآ
 رود هار زا شزومآ يارجا ندوب صقان  ؛رود هار زا و بو رب ینتبم شزومآ
 تابعش شیازفا اب رود هار زا شزومآ تیهام نداد تسد زا  ؛روشک رد
 لخاد رد یلاع شزومآ هب دارفا یسرتسد لیهست  ؛روشک لخاد یهاگشناد
 رد یشزومآ و يروانف ياهدرواتسد هعسوت ؛هیاسمه ياهروشک و روشک
 يروانف ياهدرادناتسا زا يرادروخرب و هبرجت و یناعم كارتشا  ؛اههاگشناد
 ؛یهاگشناد دحاو

 ماظن رد يریگمیمصت
 یهاگشناد يراذگتسایس

)27( 

 حطس رد و اههاگشناد حطس رد ناریدم و يراذگتسایس یلصا شقن
 رد ییانبریز ياهراک يارب یلمع هئارا و اهيریگمیمصت تیمها ؛ترازو
 هب یشمطخ هئارا رد ناراذگتسایس و نازیرهمانرب شقن ؛ترازو حطس
 زا ندش یللملانیب ؛ترازو حطس ياهيریگمیمصت رد ذوفن و ناریدم
 ناراذگتسایس ياهیشمطخ و اهتسایس ،اهتیرومأم ،اهزادنامشچ قیرط
 و اهناتسا یشزومآ نازیرهمانرب شقن ندوب گنرمک؛یلاع شزومآ
 و یتیبرت شناد گنررپ شقن ؛زکرمتم ياهماظن رد اهناتسرهش
 شقن ؛شزومآ ندرک یتباقر و ییادززکرمت تروص رد یشزومآ نازیرهمانرب
 ؛يزاس یللملانیب يارب يراتخاس زوجم هئارا رد يراذگتسایس و تیمکاح
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 ؛اههتشر ندرکیللملانیب رد روشک یشزومآ تیریدم نالک متسیس لیسناتپ
 حطس رد ناصصختم طسوت یملع ياهلصفرس نییعت و يراذگتسایس
 و اههناخترافس رد لرتنک ای و یسایس و یتینما دید حالصا موزل ؛نالک
 هب یسوساج ماهتا و یتینما تالکشم ؛یجراخ يوجشناد شریذپ زا لبق
 لئاسم زا یلاع شزومآ يریذپریثأت ؛ناریا رد لصحم یجراخ نایوجشناد
 ناریدم حطس رد ناریدم شرگن رییغت هب زاین ؛یگدزتسایس و یسایس
 رد نیون یتیریدم ياهراتخاس هیجوت ؛ایند رترب ياههاگشناد یشزومآ
 هب نداد دروخزاب و یشیامزآ تارییغت يارجا ترورض ؛یلاع شزومآ
 شزومآ نازیرهمانرب و ناریدم حطس رد ییارگ صصخت مدع ؛متسیس
 یملعتئیه ياضعا و ناصصختم رتشیب شقن هب زاین؛روشک یلاع
 ترازو نالوئسم شرگن رییغت و حالصا ؛ندرک یللملانیب رد توسکشیپ
 لکشم ؛یشزومآ نازیرهمانرب و یتیبرت شناد زا هرواشم ذخا يارب هناخ
 ترازو یتیریدم حطس رد یشزومآ زکارم تیریدم ییارگ صصخت مدع
 اهتنواعم و اهتیریدم رد ناریگمیمصت فیعض طابترا ؛اههدکشناد ات مولع
 صصخت هب زاین ؛یصصخت شناد اب یهاگشناد درخ و نالک حوطس رد
 شیارگ ؛یشزومآ تاعلاطم هعومجم تیوقت و یتیبرت ياهشناد رد ییارگ
 ؛یتیبرت ریغ ياههتشر شناد هب اههدکشناد ياسور و یلاع شزومآ ناریزو
 ییارگمه هب زاین ؛یلاع شزومآ رد يزاس یللملانیب هب یعقاو شنیب دوبمک
 تاعلاطم ناصصختم و نارگشهوژپ و یترازو نالوئسم و ناریدم نیب
 نادقف ؛ییارگ صصخت ياجهب ییارگكردم هجوت تالکشم ؛یشزومآ
 رد يرگنهدنیآ تسایس هب زاین و یشزومآ ناریدم رد يرگنهدنیآ شناد
 ؛یهاگشناد دارفا ندومن وگخساپ و تیفافش ،تراظن ؛اهيریگمیمصت

 
 ؟دنامادک ندش یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم یساملپید رد رثؤم ياههنیمز )3

 و ملع دیلوت درکیور هلمجزا يروحم ياهدک زا یشخب ،اههبحاصم یفیک ياههتفای لیلحت رد
 ياهزاین ندرکیموب و ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر یفیک هعسوت ؛یهاگشناد شهوژپ
 شزومآ ندرک یللملانیب رد یتیبرت مولع هدننکتیوقت شقن هب رظان یعامتجا و یگنهرف
 :تسا هدشهئارا ناگدننکتکراشم زا میقتسم ياهلوقلقن .تسا یلاع

  یهاگشناد شهوژپ و ملع دیلوت درکیور )فلا
  :دنهدیم حرش نینچ ار نآ ناگدننکتکراشم هک تسا يدراوم رگید زا یهاگشناد تاقیقحت و ملع دیلوت درکیور

 و شزومآ يرگید و ملع دیلوت یکی یلاع شزومآ ماظن ياهتیرومأم نیرتمهم زا یکی 
 توافت .يرازفاتخس مه و يرازفامرن ظاحل هب مه هک ملع دیلوت اب طابترا رد .تسا سیردت
 ،ملع دیلوت يارب نکر نیرتیساسا دییامرفب ضرف .میراد روشک جراخ ياههاگشناد اب یساسا
 ام روشک رد هک تسا ملع دیلوت يارب شناد و یهاگشیامزآ داوم ،تاعالطا و اههداد نتشاد
 ياهباتک و تالاقم و اهلانروژ نیرخآ اب نایوجشناد ،یجراخ ياههاگشناد رد .تسین نیرق
 رد ًاصوصخ مه ملع دیلوت شور ظاحل هب .دنراد یسرتسد ناشدوخ هتشر شناد هزوح رد یملع
 یتسیویزوپ رایسب ملع دیلوت رد ام ياهضرفشیپ .میتسه توافتم رایسب یناسنا مولع هنیمز
 هب شزومآ هنیمز رد .دنوشیم ضوع زورره و دنرادن یناوخمه زورما ناهج لئاسم اب هک تسا
 مه و شور ظاحل هب مه نیاربانب .میراد یشزومآ يرادکناب متسیس زونه ام هریرف ولوئاپ لوق
 .)یشزومآ يزیرهمانرب رایشناد( میراد لکشم ملع دیلوت عبانم
 موهفم ود شجنس ای هیرظن ییامزآزاب ISI تالاقم .تسا هابتشا ناریا رد ملع دیلوت هب شرگن 
 يژولونکت کی ای دیدج فشک کی هک تسا یتقو ملع دیلوت .دیمان ملع دیلوت ناوتیمن ار
 یناسنا مولع هنیمز رد هک یتایرظن مادک ًالثم .دیشاب هدرک هضرع يزادرپهیرظن کی ای و دیدج
 ... تسا روطنیمه اههتشر ریاس رد یکشزپ زجهب ؟تسا هدوب نایناریا مهس هدشهئارا یتیبرت و
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 نامروشک رد هنافسأتم تسا هابتشا ملع دیلوت هب تبسن ناریا یلاع شزومآ رد شرگن ًاساسا
 قالخا هیلوا لوصا تیاعر نودب تاقیقحت زا یهاگشناد حطس رد هک میتسه نآ دهاش
 دصاقم و فادها اب تاقیقحت يدربراک و یلمع ياهدرواتسد هب هجوت نودب و یشهوژپ
 یقالخا و یملع رظنزا ملاسان یتباقر هموزر ندرک رپ و زایتما بسک نوچمه یملعریغ
 .)یشزومآ هفسلف رایداتسا( تسا هدربالاب ار تالاقم رامآ اهنت هک هدشداجیا
 رضاح لاح رد دناوتیمن ملع دیلوت تیهام و ساسا رد توافت لیلد هب ام روشک یلاع شزومآ 
 و یملع رظنزا هک هقطنم ياهروشک اب اما دشاب هتشاد تباقر هتفایهعسوت ياهروشک اب
 .میشاب هتشاد هقطنم رد يورشیپ يربهر شقن میناوتیم ،میتسه حطس کی رد یگنهرف
 ات تسا رتکیدزن هنایمرواخ رد هقطنم ياهروشک اب یتیبرت شناد یسانشتفرعم رد هکارچ
 یگنهرف كارتشا نآ زا رتارف یتح و یمالسا ياهروشک اب میناوتب رگا ًالثم .یبرغ ياهروشک
 شزومآ ندرک یللملانیب رد يرثؤم شقن میناوتیم ،مینک رظنلدابت و اهییامهدرگ میراد
 .)یشزومآ تیریدم رایشناد( .میشاب هتشاد یلاع
 اههاگشناد يزاسدنمناوت ،یتاقیقحت تکراشم و یهاگشناد ملع دیلوت يارب نم مرظن هب 
 تالوحت و تارییغت اب ماگمه دنناوتب هک دوش ماجنا یملعتئیه ياضعا رب دیکأت ابً اصوصخم
 ییاپورا ربتعم هاگشناد کی ياپمه ام هاگشناد ایآ دیسرپ دیاب .دنورب شیپ يژولونکت و یناهج
 دنناوتب هک تسا يدح رد ام یملعتئیه ياضعا ملع و داوس حطس ،اهيدنمناوت ایآ ؟تسا
 دیاب عقاوم یلیخ سپ ؟دنشاب هتشاد ییاپورا رترب ياههاگشناد اب یتادوارم و لماعت
 حطس رد نتفگ يارب یفرح هک مزال حطس هب یملعتئیه ياضعا ات دوش ماجنا يزاسدنمناوت
 میرادرب ماگ یلاع شزومآ رد شناد ندشیللملانیب ياتسار رد ات میناسرب ،دنشاب هتشاد یناهج
 .)یشزومآ تیریدم رایداتسا(
 هدافتسا دشاب اههاگشناد رد ملع ندرک یللملانیب دامن دناوتیم مرظن هب هک يرگید هزوح 
 رگا امش .فده یلاع شزومآ هسسوم ای هعماج کی رد تسا ییاهتیفرظ ندرکادیپ و ندرک
 بلاق رد ،دیدید نیفرط رد تیفرظ داجیا نیب ار كرتشم هقالع و دیدرک ادیپ ار تیفرظ نیا
 مه هب ار یهاگشناد زکرم ود ،كرتشم تیلاعف و یشزومآ ياههاگراک ای كرتشم ياهرانیمس
 کی زا لاعف يوضع هب لعفنم هاگشناد کی دوشیم ثعاب تاطابترا زا ياهکبش و دننک لصو
 .)یشزومآ يزیرهمانرب داتسا( دوش لیدبت رتهدرتسگ میت

 
 یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر یفیک هعسوت )ب

 :تسا حرش نیدب ییاههاگدید ياراد یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر یفیک هعسوت ریسفت رد نایوجتکراشم
 دح هچ ات ًاعقاو هک تسام شزومآ تیفیک درک مهاوخ دیکأت نآ يور رب نم هک یثحب 

 هک یسک ًالثم .تسا ربتعم ردقچ یللملانیب حطس رد ام كردم و تسا تباقرلباق
 رتالاب عطاقم رد و ددرگرب شروشک هب و دناوخب سرد دهاوخب نارهت هاگشناد رد
 یملع هجو ایآ و تسا ربتعم و دنریذپیم رگید ياههاگشناد ایآ دهد لیصحت همادا
 رگید زا رون مایپ و دازآ ،یتلود ياههاگشناد نیب تباقر ثحب روطنیمه .میراد
 نایوجشناد يارب ،یهاگشناد كرادم و دشاب یتباقر طیارش رگا هک تسا يدراوم
 جراخ رد هک ناریا نایوجشناد هک نانچمه .دننکیم لابقتسا دنشاب ربتعم یجراخ
 هاگشناد نیدنچ دوجواب سیلگنا لثم يروشک ياههاگشناد ،دننکیم لیصحت روشک
 یهباشم و ربتعم كرادمً ابیرقت همه ،جیربمک و دروفسکآ لثم یمیدق مانشوخ
 یلصا ياههغدغد زا یهافر تامدخ و شزومآ تیفیک ثحب منکیم رکف نم .دنراد
 .)یشزومآ تیریدم رایشناد( تسا

 و دنوشیم هرادا یتیلمدنچ روطهب فلتخم ياهروشک رد هک ییاههاگشناد هبعش 
 هعسوت هب دناوتیم ،دننزیم هبعش فلتخم ياهروشک رد هک يردام ياههاگشناد
 ندرکیللملانیب ياتسار رد یتیبرت ای یعامتجا و یناسنا مولع و یهاگشناد مولع
 نشور تسا مزال ،میشاب هتشاد ییابقر دیاب هکییاجنآزا .دنک کمک یلاع شزومآ
 و تراهم و شناد زا حطس نآ هب نامیهاگشناد نالیصحتلاغراف ایآ هک دوش



 

 56 .............................ناریا یلاع شزومآ ماظن رد یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد شناد یساملپید هعسوت يوگلا

 
 رایداتسا( ؟دراد قابطنا یللملانیب ياهدرادناتسا اب هک دنشاب هدیسر یشزیگنا
 )یشزومآ تیریدم
 

 اههاگشناد یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت )پ
 :دنیوگیم نینچ نآ حیضوت رد ناگدنوشهبحاصم هک تسا يدراوم هلمجزا یموب و یگنهرفدنچ ياهزاین هب هجوت

 يدنبهبتر رد اههاگشناد نیرتيوق زا یکی هک دیریگب رظن رد ار دروفسکآ هاگشناد 
 دنکیم راک زکرمتمریغ تروصهب نوچ و تسا یصوصخ هاگشناد نیا .تسا یناهج
 فلتخم ياهروشک رد یللملانیب ياهزاین اب ار شدوخ و درادن ار يرادا یسارکورب
 يرس کی هریغ و یئادوب ،ناملسم نایوجشناد يارب هاگشناد نیا .دهدیم قیبطت
 ياههمانرب و مسارم و اهنشج رگید ياهگنهرف يارب و دراد صاخ تامدخ
  .)یسرد يزیرهمانرب رایشناد( دراد یصاخ یگنهرف

 دننام اههتشر یخرب .تسا توافتم یهاگشناد فلتخم ياههتشر رد شناد راتخاس 
 طبترم ياههتشر اما دنراد یثنخ یشزرا و یگنهرف راب یضایر و کیزیف ای یمیش
 دنتسین شزرا زا یلاخ یمومع شزومآ و یلاع شزومآ رد یتیبرت شناد اب
 و گنهرف اب یشزومآ طیحم کی سایق رد نالیصحتلاغراف و دیتاسا هکيروطهب
 دنناوتن ار يدحاو عوضوم تسا نکمم ،یشزومآ ياهطیحم ریاس یشزرا هنیمز
 ياههمانرب دنتسه یگنهرف يراگزاس و لماعت دنمزاین و دننیبب ای دنهد شزومآ
 شزومآ هصرع رد یللملانیب حطس رد روآباتش هعسوت اب ماگمه دنناوتب دیاب یسرد
 گنهامه نامدوخ تکلمم یموب و یگنهرف زاین اب و دننک كرد بوخ زین یلاع
 ياهقطنم و یموب حطس رد و یللملانیب حطس رد ار اهرادناتسا نیب یلداعت و دنزاس
 دنراد یگنهرف ترثک هنیمز رد یللملانیب هبرجت هک يدیتاسا زا و دنک تیاعر
 هدنام لوفغم یلیخ ناریا  یلاع شزومآ رد یگنهرف عونت نوچ ،دوش هتفرگ کمک
-نیب شزومآ ناباتش هعسوت هب هجوت اب ار یللملانیب هاگن دنناوتب نایلوتم .تسا
 ظاحل ار یللملانیب درادناتسا مه ات دنهد قیبطت یلحم و یموب گنهرف اب یللملا
 دننک داجیا یلحم و یلم هعماج ياهدرادناتسا  و اهنآ نیب صاخ یلداعت و دننک
 .)یلاع شزومآ رایداتسا(

 و یگنهرف ثحابم ،یتیبرت و یناسنا مولع ياههتشر ندشیلملانیب رد هچرگ 
 کی رگا ،رون مایپ هاگشناد ردً الثم .تسین نیا هلئسم همه اما دراد دوجو یعامتجا
 روطهب دوشیم ،مینک هدافتسا یجراخ داتسا زا ات دوش نیعت سرد ود ای
 مه ام لقادح و میدب یجراخ يداتسا هب ار اهسرد زا دروم ود لقادح کیتامتسیس
 تروص نیا رد ،مینک سیردت یجراخ هاگشناد رد ار سرد ود یکی میناوتب
 هوحن و توافت نازیم و میهدب صیخشت ار یگنهرف ياهتوافت نیا میناوتیم
 .)یشزومآ تیریدم رایداتسا( مینک فرطرب ار نآ حالصا
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 یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید رب رثؤم ياههنیمز :4 لودج
 

 زاب دک روحم دک یباختنا دک

اههنیمز
د رثؤم ي نیب رب ر  ندش یللملا

هتشرنایم یساملپید ا
اعلاطم ي

 یشزومآ ت
)

50(  

 یفیک هعسوت
 يریذپتباقر

 رابتعا و
 یهاگشناد

)15( 

 متسیس و يروحم يرتشم ؛یتلود ياههاگشناد اب یصوصخ ياههاگشناد يریذپتباقر ناکما
 و یهافر تالیهست و تاناکما هئارا اب رتشیب تباقر ناکما ؛ریگارف تیفیک تیریدم
 ناکما ؛كردم رابتعا و يریذپتباقر تیلباق و شزومآ تیفیک  ؛رتشیب یقیوشت ياهداهنشیپ
 يارب شزومآ يالاک یفیک يریذپتباقر ؛روشک لخاد یهاگشناد كرادم رابتعااب رتشیب تباقر
 ؛ندش یللملانیب ناکما يارب یلاع شزومآ تیفیک ياقترا ؛یلاع شزومآ ندرک یللملانیب
 یمک شرتسگ ؛یجراخ ياههاگشناد اب روشک ياههاگشناد یلم و ياهقطنم يریذپتباقر
 يراتخاس تاحالصا و تارییغت هب زاین ؛تیفیک هب هجوت نودب یلیمکت تالیصحت و اههاگشناد
 سیسأت قیرط زا رتالاب یفیک حطس باختنا و يریذپتباقر ؛یشزومآ ماظن رد یفیک و یمک
 سیسأت اب ياهتشرنیب شناد يریذپتباقر ؛ردام ياههاگشناد بعش و یتیلمدنچ ییاههاگشناد
 اب یگدنیامن لکش هب اههاگشناد ندرک یللملانیب ؛بیقر یللملانیب ياههاگشناد ياههبعش
 ناونعهب ناریا یلاع شزومآ تباقر ناکما ؛ربتعم هاگشناد کی سناسیل تحت زوجم بسک
  ؛هقطنم رد یهاگشناد ياههتشر یتباقر و یبسن ياهتیزم زا هدافتسا ؛ياهقطنم یملع بطق

 درکیور 
 و ملع دیلوت
 شهوژپ
 یهاگشناد

)22( 

 تیمها هب هجوت اب همجرت تضهن دربراک ؛یهاگشناد ياههتشر رد توافتم شناد دیلوت تیهام
 فعض ؛هتفایهعسوت ياهروشک اب شناد هلصاف هب هجوت اب همجرت تیمها ؛ناریا شناد دیلوت
 داوم ،اههداد هب یسرتسد دوبمک ؛روشک لخاد یتیبرت شناد دیلوت نازیم و تیفیک دیدش
 شزومآ رد ملع دیلوت و شزومآ يریگتهج ؛یملع بتک و تالاقم و تالجم و یهاگشیامزآ
 دیلوت ياجهب هیرظن ییامزآزاب ؛يزاس یللملانیب يارب یقیبطت تاقیقحت مجح دوبمک ؛یلاع
 شرگن ؛یتیبرت شناد دیلوت رد یلخاد تایرظن زیچان مهس ؛یلاع شزومآ رد يروانف و هیرظن
 ؛یناهج ياهدرادناتسا و اهرایعم اب قابطنا مدع ؛یهاگشناد ملع دیلوت هب یناریا هاگشناد بویعم
 و ییایوپ رد نایهاگشناد مک مهس ؛ندش یللملانیب يارب يزاسرتسب و يزیرهمانرب فعض
 ياضعا شهوژپ يارب یهاگشناد همانرب نتشادن ؛ياهتشرنایم و يدربراک شناد دیلوت
 تازایتما نتفرگ فدهاب یهاگشناد تاقیقحت ماجنا ریسم رییغت ؛رضاح لاح رد یملعتئیه
 زارودهب تالاقم و یشورف هماننایاپ ياههاگشناد شهوژپ یساسا لکشم ؛ءاقترا و یشهوژپ
 هجوت اب تالاقم راشتنا يارب یطابترا ياهرتسب هب مولع ترازو هجوت ترورض ؛یفالخا لوصا
 یشهوژپ تاطابترا ياتسار رد مولع ترازو یشزومآ ياهتسایس يرگنزاب ؛اههتشر تیهام هب
 ؛مولع ترازو طسوت یتاقیقحت ياههژورپ ارجا و یحارط صخشم نامز فیرعت ؛كرتشم
 ییارجا و یتیریدم ياهتمس رد يزرواشک و ینف ياههتشر دارفا يریگراکهب لضعم
 نیودت ؛یهاگشناد مولع يزاسيراجت و ناینبشناد و روحمداصتقا هاگشناد هب رواب ؛اههاگشناد
 و دیتاسا نیب تسردان تازایتما و فاکش فذح و حالصا يارب ترازو حطس رد ییاهراکوزاس
  ؛نایوجشناد

 ياهزاین
 و یگنهرف
 یعامتجا
 اههاگشناد

)13( 

 ؛رگید کلامم رد یهاگشناد ياههبعش سیسأت رد یگنهرف و یملع فادها اب شناد و هعسوت
 ؛یتیبرت و یناسنا مولع ياهتشرنیب ندشیلملانیب رد یعامتجا و یگنهرف ياهتوافت هب هجوت
 رد یتیبرت شناد  دربراک ؛یتیبرت شناد اب نالک حطس رد یگنهرف طباور تیوقت و داجیا
 ياهشزرا و یلم گنهرف قیبطت ؛يداقتنا رکفت شرورپ و یملع گنهرف اب ياهناسنا تیبرت
 اب یهورگ راک يزاسگنهرف ؛یهاگشناد ياهشزومآ یگنهرف طیارش نیا اب بسانتم یموب
 تیوقت هب زاین ؛اههاگشناد رد یگنهرفدنچ شناد شزومآ ترورض ؛یتیبرت شناد هعسوت
 يرظن ناکما و تیفرظ ؛یملعتئیه و ناراذگتسایس يارب لمع رد یگنهرف ییارگترثک
 ياهرادناتسا نیب بسانم لداعت داجیا و يزاسیموب ؛ییارگترثک تیوقت يارب یتیبرت مولع
 شزومآ ؛اهروشک نیب لماعت و یشزرا و یگنهرف ياههنیمز توافت ؛یلحم و یناهج
 و اهگنهرف نتخانش تیمسر هب ؛نیون ياهزادنامشچ هئارا و یگنهرف يرابدرب و یگنهرفدنچ
 ؛يدعبکت و هنارظنگنت شزومآ زا زیهرپ

 
 ؟دنامادک ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید ياهدربهار )4



 

 58 .............................ناریا یلاع شزومآ ماظن رد یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد شناد یساملپید هعسوت يوگلا

 
 ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت هلمجزا يروحم ياهدک زا یشخب ،اههبحاصم یفیک ياههتفای لیلحت رد
 ياهدربهار هب رظان اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم و ؛یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم
 زا هتفرگرب ياهلوقلقن همادا رد .تسا یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رد یهاگشناد ياهتشرنایم یساملپید
 :تسا هدششرازگ اههبحاصم رد ناگدننکتکراشم

  ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت )فلا

 یهاگشناد مولع ياهتشرنایم یساملپید هعسوت رب دیکأت نومضم هرابرد ار یهاگدید نینچ ناگدننکتکراشم
:دنکیم هئارا  

 نامتفگ و رازبا و نابز ،داتسا وجشناد لدابت اب دناوتیم کیژوگادپ شناد یساملپید 
 رتیلمع سایقم رد و داتسا لدابت ققحت هب هزوح نیا رد طلست اب هک دشاب یکرتشم
 هک دننک هدافتسا ام ياهتصرف زا دنیایب اهنآ نایوجشناد هک دنکیم کمک وجشناد
 .تسا توافتم هنیمز طقف و دنتسه اهنآ دح رد کیژوگادپ شناد رد ام داتسا
 تفاب رد اهتنم يرگید دیتاسا اب دنوریم دناهتفرگ دوخ دیتاسا زا هک مه ام ياهوجشناد
 و داتسا لدابت رد کیژوگادپ شناد لوا سپ .میرادن ام و دنراد هک یتوافتم هنیمز ای
 لکش نیرتهب هب دنناوتیم ،تسا یلاع شزومآ يزاسیللملانیب زا یهجو هک وجشناد
 .)یشزومآ يزیرهمانرب داتسا( دنشاب رگلیهست نکمم

 يدایز دح ات دیاب اههتشر یمامت رد یتیبرت شناد هلمجزا ياهتشرنیب شناد یطابترا هقلح 
 ای تیبرت و میلعت هورگ  زا فلتخم ياهشناد و مولع ریاس نیصصختم هک دوش هتسجرب
 رد نیا .دوش رارقرب یهاگشناد ياههتشر نیب دنویپ ات دنریگب هرهب هاگشناد یتیبرت مولع
 و دنتسه ازجم اههتشر هیقب زا یتیبرت شناد هلمجزا یهاگشناد مولع هک تسا یلاح
 .تسا فیعض ای درادن دوجو يزرواشکً الثم ياههتشر و یتیبرت مولع هتشر نیب یکنیل
 هک دوش نیودت يوحن هب اهیشمطخ و اهتسایس ،اهراکوزاس قیرط زا دیاب دراوم نیا
 و رگید ياههورگ رد ار دوخ یملع ياههتفای ،یتیبرت شناد هلمجزا ياهتشرنیبشناد
 کمک هاگشناد رد یفیک حطس ياقترا هب ات دهد لاقتنا روشک جراخ و لخاد ياههاگشناد
 .)یشزومآ تیریدم رایداتسا( دنک

 یلو درادن نتفگ يارب یفرح و تسین يوق ینف ظاحل هب ام روشک رد یلیخ یتیبرت شناد 
 شناد رد ام رضاح لاح رد .تسا يوق ام روشک رد  ام .یمیش و یکشزپ مولع نیلپیسید
 شناد يارب یتفرعم هاگیاج و مینکیم هدافتسا نارگید اههتسناد زا نامدوخ یتیبرت
 ظاحل هب اذل .تسین هدشهتخانش یلاع شزومآ رد شتیهام ساسا رب زونه ام یتیبرت
 یلیخ یتیبرت شناد هاگیاج ،دنتسه یتیبرت ياهشناد هعومجم ریگرد هک يدارفا فعض
 هعومجم ًامود و دنراپسب هتشر صصختم و نادراک هب ار راک ًالوا هکنیا رگم ،تسین يوق
 هب مه دبای شهاک ایند زور یتیبرت شناد اب هلصاف و دنک تیوقت ار شدوخ یتیبرت مولع
 رایسب یتیبرت شناد رد ملع دیلوت نازیم و تیفیک .يژولودتم ظاحل هب مه اوتحم ظاحل
 .)یشزومآ يزیرهمانرب رایشناد( تسا فیعض

-یللملانیب رد دنناوتیم یتیبرت شناد ناصصختم و یتیبرت مولع هتشر مراد داقتعا نم 
 ياهتشرنایم شناد نیا رد یشیارگ ره .دنشاب راذگریثأت یهاگشناد متسیس ندرک
 يروانف ًالثم.دزاس مهارف هاگشناد ندرک یللملانیب يارب یصاخ راکهار و هدیا ،دناوتیم
 نیالنآ سیردت و کینورتکلا شزومآ يارب ار رثؤم طابترا ياهراکهار دناوتیم یشزومآ
 تاعلاطم .تسا مزال ندرکیللملانیب يارب یشزومآ يروانف و یطابترا ياهرتسب هک
 ياههاگشناد رد هک یهاگشناد ياهباتک ياوتحم نیودت رد دناوتیم یسرد يزیرهمانرب
 ياههاگشناد رد هک ییاهباتک میناوتیمن ام نوچ دشاب رثؤم دوشیم سیردت یجراخ
 و هفسلف دنناوتیم یشزومآ نافوسلیف .میربب راک هب یللملانیب شزومآ يارب ار یلخاد
 دنناوتیم یشزومآ نازیرهمانرب .دننک نشور ار ندرکیللملانیب ياهشزرا و ایازم ،ینابم
 دنناوتیم یلاع شزومآ ناریدم .دننک جارختسا ار شزومآ داصتقا و يدام ياهرتسب
 دیاب یشزومآ تیریدم زادنامشچ و دننک هیجوت یللملانیب ياضف رد ار نیون تیریدم
 .)یسرد يزیرهمانرب رایشناد( دننک رییغت
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 یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم )ب

-یم حیرشت نینچ ناگدنوشهبحاصم طسوت هک تسا يدراوم رگید هلمجزا یهاگشناد دارفا تالماعت و تاطابترا
 :دوش

 کی امش بخ .تسا وجشناد و داتسا لدابت ،ندشیللملانیب ینوریب دومن و لکش نیرتهداس 
 همانمهافت هک دیتسرفیم یهاگشناد زکرم کی هب یتاعلاطم تصرف يارب ار وجشناد ای داتسا
 تروصهب یهاگشناد ياهتشرنیب شناد .دنتسرفیم امش يارب مه اهنآ هک دیراد كرشم
 شناد ثیح زا رگا ،دنکیم رایتخا ار یکرتشم یطابترا رازبا و نابز ،رتسب کیژوگادپ
 ،دشاب هتشادن ینادنچ تاعالطا هزوح نیا ياهيروآون و اههنیمز ثیح زا و کیژوگادپ
 لباقم هاگشناد يارب مه ياهزیگنا و دشاب هتشاد یبوخ ناتسب هدب ای تالماعت دناوتیمن
 زکارم يزاسیلملانیب ياهصخاش زا رگید یکی دریذپب ار ام وجشناد ای داتسا هک تسین
 دصرد ،یهاگشناد ياهماظن يدنبهبتر رد هک تسا یجراخ يوجشناد شریذپ یهاگشناد
 اههاگشناد رتشیب رد .تسا اههاگشناد نآ رد سیردت هب لغاش یموب و یجراخ نایوجشناد
 ياههاگشناد ییوجشناد تیعمج بیکرت زا رتشیب يدراوم رد یتح و 50 ات 40 دودح رد
 هب ام روشک یلاع شزومآ ماظن رد نازیم نیاً ابیرقت اما دنتسه یجراخ نایوجشناد ،زاتمم

 کیژولوئدیا فادها اب یهاگ و صاخ يایفارغج کی زا مهنآ هک دسریمن ،رفن رازه 20
 .)یشزومآ يزیرهمانرب داتسا( تسا صاخ

 رد ام هک ياهبرجت ای و دوش حالصا یجراخ نایوجشناد شریذپ هب تبسن یتینما لئاسم رگا 
-نیب يارب اهروشک ًالومعم هک تساهتلود نیب ياههیسروب ،میتشاد یجراخ ياهروشک
 سناسیلقوف و يرتکد ياههرود رد صوصخهب دنهدیم هئارا ار ییاهقوشم ندرک یللملا
 .دنهدیم ناگیار ياذغ و هاگباوخ اب هارمه ،قیوشت تباب هیسروب ناونعهب يرصتخم لوپ
 دنه رد ییایزلام و یناریا ،برع نایوجشناد زا یلیس و دوب ناگیار اذغ ًافاصنا دنه رد ًالثم
 میریگن هیرهش تدمهاتوک رد دنه دننام نایوجشناد شریذپ رد رگا مه ام .دندشیم بذج
 مکتسد درک دنهاوخ غیلبت ام شزومآ يارب و دوب دنهاوخ ام ياهریفس اهنیا هدنیآ رد
 نتخاس مهارف زین و روشک زا جراخ و لخاد نایوجشناد هیسروب لیبق زا ییاهتسایس
 ياهروشک نیب یهاگشناد طباور هعسوت هب دناوتیم ناسردم يارب یتاعلاطم ياهتصرف
 رتهب و دشاب یملع تالاقم و شناد لدابت دح رد طقف دیابن تاطابترا .دنک کمک ناهج
 یللملانیب و ياهقطنم ياهشزومآ زا ناهج ياهروشک اب یملع تاطابترا هعسوت يارب تسا
 اهزرم جراخ و لخاد رد ار نایوجشناد هب یهدسیورس ناکما قیرط نیا زا و درک هدافتسا
 .)یشزومآ تیریدم رایشناد( درک ریذپناکما

 
 اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم )پ

 نینچ ناگدننکتکراشم طسوت هک تسا ینیماضم زا یکی اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم ماجنا
:دوشیم وگزاب  

 دایز یسرد همانرب تاعلاطم ای یتیبرت شناد ندرک یللملانیب هنیمز رد تاقیقحت مجح 
 رد .دنراد دوجو یتالکشم شهوژپ رد مه و ندرک یللملانیب شنیب رد مه سپ .تسین
 هسیاقم رد هریغ و یتشهب ،نارهت تیزکرم اب تختیاپ ياههاگشناد هبرجت مه یلمع دعب
 تسا مزال اجنیا رد .دنراد یمک ياهتبسن روشک زا جراخ رد یناریا نایوجشناد اب
 هژیوهب ،ناهج و هقطنم فلتخم ياهروشک نیب یللملانیب تاعلاطم ماجنا ترورضهب
 ار یلاع شزومآ دناهتسناوت هک ربتعم ياههاگشناد و قفوم یشزومآ ياهماظن تایبرجت
-عمج دنمزاین یلاع شزومآ ندرک یللملانیب ثحب .میشاب هتشاد هجوت ،دننک یللملانیب
 ياهدربهار و اهراکهار نآ ساسا رب ات تسا یقیبطت تاقیقحت و قیقد تاعالطا يروآ
 یلاع شزومآ ندرکیللملانیب روظنمهب یقیبطت تاقیقحت ناریا رد .درک هئارا ار یبسانم
 لکشم یللملانیب ياهشزومآ يارجا يارب ات تسا یشیامزآ هلحرم نیدنچ دنمزاین
 .)یسرد يزیرهمانرب رایشناد( میشاب هتشادن
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 هب هک هیاسمه ياهروشک هب دناوتب رتشیب دیاش يرظن هیاپ ظاحل هب ناریا یتیبرت شناد 
 و یتیبرت شناد يرظن هیاپ اب هسیاقم رد نوچ دبای قیبطت تسا کیدزن یگنهرف ظاحل
 هقباس یخیرات ظاحل هب اهنآ و تسا دایز هلصاف هتفایهعسوت ياهروشک شناد دیلوت
 هعسوت نرق کی زا رتمک ام یلاع شزومآ رد شناد اما دنراد يرتشیب يراذگهیامرس
 همجرت تضهن اما میرادن يداینبدوخ شناد و دراد يدیلقت هبنج رتشیب و هدرکادیپ
 هنایمرواخ و هیاسمه ياهروشک اب طابترا رد ناریا اما .دشاب دیفم هنیمز نیا رد دناوتیم
 ياهروشک اب و دنشاب یلاع شزومآ ندرکیللملانیب رد راذگریثأت يربهر دناوتیم
 لح يارب یتیبرت یلصا ياهثحب و اهییامهدرگ ،اهرانیمس ،گنهرف مه و یمالسا
 .)یلاع شزومآ رایداتسا( دنشاب هتشاد هعماج لئاسم

 رد مه هک میهد ششوپ ار يرتشیب ياهدحاو میناوتیم یقیبطت شرورپوشزومآ قیرط زا 
 و دوش روظنم نآ رد ياهعسوت و ياهقطنم حطس رد یسرد ياههمانرب مه يرتکد حطس
 رایداتسا( دهد ششوپ ار نایهاگشناد ياهزاین نالک و ياهعسوت حطس رد اههمانرب مه
 .)یشزومآ هفسلف

 

 یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید ياهدربهار :5 لودج
 

 زاب دک روحم دک یباختنا دک

اهدربهار
ناد یساملپید ندش یللملانیب رد رثؤم ي

ش هتشرنایم  ا
اعلاطم ي

( یشزومآ ت
69( 

 یملع تالدابم
 یهاگشناد و يدارفنا

)20( 

 ،یلیصحت ياههیسروب هئارا ؛وجشناد لدابت و بذج يارب یتلود ياهقوشم
 ياهتسایس تیوقت ؛رتمک ای ناگیار هیرهش و یهافر و یهاگباوخ تالیهست
 و لخاد دیتاسا و نایوجشناد يارب یتاعلاطم ياهتصرف و یلیصحت هیسروب
 مدع ؛ترازو حطس رد وجشناد لاقتنا و هلدابم يارب يریگمیمصت ؛جراخ
 رد تکرش هعسوت ؛جراخ هب یمازعا نایوجشناد رد هتشر رییغت و تشگزاب
 هبرجت بسک هب زاین ؛وجشناد ـ داتسا لدابت و شریذپ قیرط زا اهسنارفنک
 رد هزیگنا داجیا ؛یجراخ يوجشناد شریذپ رد تختیاپ ياههاگشناد زا رتشیب
 و شناد لدابت ؛اههاگشناد رد یهورگ ياهراک دربراک اب دیتاسا و نایوجشناد
 تاطابترا رانک رد روشک زا جراخ ناداتسا اب یملع تسشن ای یشیدنامه
 اب اههاگشناد يزاسدنمناوت ،یتاقیقحت تکراشم و یهاگشناد ملع دیلوت؛يزاجم
 دیتاسا و ناسردم هدنزاس و يدیلک یشقن ؛یملعتئیه ياضعا رب دیکأت
 زکارم لیدبت ؛یلاع شزومآ ندشیللملانیب درخ حوطس رد یهاگشناد
 طباور قیمعت و شزومآ يرگلیهست اب هدنریگدای نامزاس هب یهاگشناد
 ؛یتیبرت شناد و شزومآ یملع نیزاوم تیاعر هب مازتلا و ییانشآ ؛یللملانیب
 کمک اب یناهج ریغتم طیارش اب بسانتم دیتاسا و نایوجشناد يرکف هعسوت
 یلصا تیلاعف ناونعهب هعماج زایندروم یناسنا يورین تیبرت ؛یتیبرت شناد
 مادختسا و شریذپ و بذج دنیارف رد ییارگرثکت رد ؛یهاگشناد زکارم
 تصرف و وجشناد و داتسا لدابت قیرط زا ندشیللملانیب ؛یملعتئیه
 لدابت و دیتاسا یملع تادوارم ؛یهاگشناد زکارم كرشم همانمهافت و یتاعلاطم
 هصرع رد یملع یتباقر رازاب کی هب یسرتسد رد ؛اهروشک نیب نایوجشناد
 مادختسا و نایوجشناد نیرتهب بذج اب هاگشناد ندش یللملانیب؛یللملانیب
 ؛دیتاسا نیرتهب

 

 یشزومآ تاعلاطم
 ریاس اب یقیبطت
 )10( اهروشک

 ؛یقیبطت شرورپوشزومآ تاعلاطم قیرط زا نایهاگشناد ياهزاین ییاسانش
 و یملع لدابت دنمزاین نالک يوسارف حطس رد یتیبرت شناد و شزومآ
 یملع حطس رد روشک هاگیاج ییاسانش يارب یقیبطت تاعلاطم ؛قفوم ياهوگلا
 ؛یشزومآ نیون ياهشور ییاسانش و یقیبطت تاعلاطم هب زاین ؛اهروشک نیب
 براجت زا هدافتسا ؛هتفایهعسوت ياهروشک رد یملع ياههیرظن هئارا و دشر
 و يزاسیللملانیب رد یتیبرت شناد هاگیاج ؛روشک جراخ رد هدرکلیصحت دارفا
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 هفسلف هب تبسن ناریدم هاگدید هب زاین ؛یشزومآ ياهماظن یقیبطت تاعلاطم رد
 و تازیهجت ،یسرد همانرب هسیاقم ترورض ؛جراخ و لخاد ياههاگشناد رد ملع
 شزومآ دیدج ياهشور ییاسانش ؛یشهوژپ و یشزومآ تاسسؤم رد تاناکما
  ؛یشزومآ ياههمانرب قیرط زا اهروشک ریاس رد اهيرواّنف و

 یساملپید هعسوت
 ياهتشرنایم شناد

)39( 

 تاعلاطم دیفم شقن ؛یشزومآ تاعلاطم هزوح رد شناد ندوب ياهتشرنیب
 حطس رد یتیبرت شناد ششوپ ؛ياهتشرنایم شناد ندرک یموب رد یشزومآ
 ندوب هبناجدنچ و يدعبدنچ ؛یناهج حطس رد يزاجم شزومآ اب نالک يوسارف
 نیب تبثم يریذپتباقر ؛یشزومآ تاعلاطم رد هعلاطمدروم ياههدیدپ
-نایم یساملپید تیعبت ؛ياهتشرنایم و یتیبرت شناد کمک اب اههاگشناد
 یگتسباو ؛یناهج حطس رد يدحاو ياهدرادناتسا زا مه یتیبرت و ياهتشر
 اههنیمز ،کیژوگادپ شناد هب یتاعلاطم تصرف هدنریذپ هاگشناد هزیگنا و لماعت
 ،داتسا وجشناد لدابت اب کیژوگادپ شناد یساملپید ؛وجشناد ـ داتسا يروآون و
 یشزومآ ياهمتسیس داجیا يارب ینزیار ؛كرتشم نامتفگ و رازبا و نابز
 شناد یساملپید رب طلست ؛هتفایهعسوت ياهروشک يراکمه اب كرتشم
 ؛توافتم ياههنیمز اب وجشناد و داتسا لدابت یتایلمع ققحت يارب کیژوگادپ
 زا یهجو ناونعهب وجشناد و داتسا لدابت رد کیژوگادپ شناد رگلیهست شقن
 ياهفرط يرادروخرب يارب كرتشم نابز ؛یلاع شزومآ يزاسیللملانیب
 ؛کیژوگادپ شناد رتسب ردب يروانف و ملع يراذگتسایس رد ریگرد
 هاگشناد شزومآ درادناتسا و نابز ،رازبا ،کیژوگادپ شناد ندوبن لومشناهج
 و یناسنا مولع( یهاگشناد مولع هعسوت ؛رترب ياههاگشناد حطس رد یلخاد
 ياهراکوزاس ؛یلاع شزومآ ندرکیللملانیب ياتسار رد )یتیبرت ای یعامتجا
 مولع رد ياهتشرنایم شناد رد يریگدای یهددای دنیارف عیرست و لیهست
 شناد ياهتشرنیب شناد یطابترا هقلح ندرکهتسجرب ؛یتیبرت شناد و یناسنا
 ریاس نیصصختم یهاگشناد ياههتشر نیب دنویپ ؛اههتشر یمامت رد یتیبرت
 و یملع ياهيروآون هب هجوت ؛یشزومآ تاعلاطم رد شناد یساملپید اب مولع
 هرطیس و طلست ؛یتیبرت ياههویش و اهلدم هب کیژوگادپ رازبا اب یشزومآ
 تاسسؤم و دارفا تباقر يارب کیژوگادپ شناد هب یهاگشناد دیتاسا هناملاع
 نایوجشناد و دیتاسا هعماج یفاک تراهم و کیژوگادپ يوق شناد ؛یهاگشناد
 کیژوگادپ ياهتشرنیب شناد ؛ناینبشناد داصتقا رد یللملانیب تباقر يارب
 ؛نایوجشناد و دیتاسا ،نازیرهمانرب ،ناراذگتسایس یللملانیب دنویپ میکحت رازبا
-هتشرنیب شناد رب ینتبم یهاگشناد شزومآ رد دارفا ندوب يدعبدنچ هب هجوت
 ياهتشرارف و ،ياهتشردنچ ،ياهتشرنایم شناد تیعماج هب هجوت ترورض ؛يا
 زا لصاح ياهتشرنیب شناد اب روشک حطس رد لئاسم لح ؛اههاگشناد رد
 و یملع هیاپ هب ییانشآ ترورض ؛یهاگشناد ياههتشر نارظنبحاص براجت
 هدنزاس شقن ؛یتیریدم و یتخانشناور و یشزومآ لوصا هب مزال صصخت
-هتشرنیب شناد اب یشزومآ ماظن رد ملع یناهج تالماعت رد نالیصحتلاغراف
 تیریدم ياههتشر نایوجشناد و دیتاسا هب یشزومآ ماظن تیولوا ترورض ؛يا
-نیب و یلم حوطس رد يروانف و ملع ياهزاین نیمأت ؛یلاع شزومآ و یشزومآ
 يزاسدنمناوت ؛یتیبرت شناد دننام ياهتشرنایم مولع ناصصختم طسوت یللملا
 ياههاگشناد ياپمه حطس هب تادوارم و لماعت تهج یملعتئیه ياضعا
 و نیرتدیدج اب نایوجشناد و دیتاسا تیبرت ؛ییاکیرمآ و ییاپورا ربتعم
 شناد یجنایم شقن ؛کیژوگادپ شناد اب یهاگشناد ياهوگلا نیرتدمآراک
 و اههرود ،یسرد همانرب زا هدافتسا ؛اههتشر ریاس ندرک یللملانیب يارب یتیبرت
 رد یشزومآ تاعلاطم ياهشیارگ شقن ؛ایند رترب ياههاگشناد ياهلصفرس
 رابتعا و يزاسرادناتسا يارب بسانم هاگیاپ نیمأت هب زاین ؛بسانم راکهار هئارا
 یسرد ياههمانرب داجیا هب یتیبرت شناد کمک ؛یشزومآ یبایشزرا یجنس
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-هتشر يارب یللملانیب ياهلصفرس نیودت ؛یهاگشناد مولع كرتشم دربراک
 طسوت یسرد ياههمانرب يدربراک يامنهار هئارا ؛یملع فلتخم ياه
 و یهاگشناد مولع ناصصختم زا یجنسزاین ؛یتیبرت مولع ناصصختم
 دیلوت و شناد لدابت ؛یلاع شزومآ رد شخبرثا یتیبرت ياهوگلا اب يراگزاس
  ؛یملع لیصا تالاقم راشتنا اب ياهتشرنایم و ياهتشر شناد

 
 ؟دنامادک ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید ياهدمایپ )5

 ؛یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد هلمجزا يروحم ياهدک زا یشخب ،اههبحاصم یفیک ياههتفای لیلحت رد
 یساملپید ياهدمایپ هب رظان ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب و ؛ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب
-تکراشم زا میقتسم ياهلوقلقن همادا رد .تسا یناریا هاگشناد ندش یللملانیب رد یهاگشناد ياهتشرنایم
 :تسا هدششرازگ اههبحاصم رد ناگدننک

 یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد )فلا
 ،ناگدننکتکراشم یللملانیب و یلم حوطس رد یهاگشناد عماجم رد مزال یملع تیعجرم و رابتعا بسک يارب
:دناهدرک راهظا نینچ  

 میهاوخن ار یکرتشم میهافم ،میشاب هتشادن یکرتشم هیاپ زا هک کیژوگادپ شناد هزوح رد 
 زا يرادروخرب و هبرجت و یناعم كارتشا مهزاب نیاربانب .مینک قیقحت نآ يور هک تشاد
 اههنیمز دنکیم کمک دشاب شناد هچ و يروانف هچ و اوتحم هچ یهاگشناد دحاو ياهدرادناتسا
 هتشاد یتاقیقحت ياههژورپ رد كرتشم لماعت  بلاق رد رتیلمع ياهيراکمه رد ییاههژوس و
 هب شناد نیا یجورخ هک میاهدرک بسک ار يدحاو شناد ام داتفا یقافتا نینچ رگا .میشاب
 نینچ نیاربانب .مینک رشتنم ای پاچ كرتشم هلاقم ای باتک بلاق رد كرتشم ياههژورپ لکش
 داتسا( .دهد شرتسگ ای دنک مسجم ار اههاگشناد ندش یللملانیب دنیارف دناوتیم يراک
 .)یشزومآ يزیرهمانرب
 ناشیملع تارظن ،دناهدرک دشر هتفایهعسوت ياهروشک رد ،یتیبرت شناد هنیمز رد دیتاسا رثکا 
 يارب .مینک هدافتسا نآ زا هدرتسگ روطهب میناوتیم ام و هدشحرطم یللملانیب حطس رد ًاتدعاق
 هدیدان ار ییایفارغج و یسایس ياهزرم و میشاب هتشاد شناد هب يرتعیسو زادنامشچ هکنیا
 لوا هجرد رد .میشاب هتشاد يرتعیسو زادنامشچ يرشب شناد و ملع هب ات میراد زاین میریگب
 اههنیمز نیا رد هک تسا ینارظنبحاص و هتشر نیا دیتاسا يوس زا دید شرتسگ هب زاین
 مه و نالک يوسارف حطس مه و نالک حطس مه دیاب مه اتسار نیا رد .دننکیم هعلاطم
 هب رتشیب هزورما یللملانیب یلاع شزومآ حطس رد زورما .میریگب رظن رد ار درخ حوطس
 یهورگ تروصهب و دنشاب دایز نارگشهوژپ دادعت نآ رد هک دوشیم هجوت ییاهشهوژپ
 مهارف يرتسب دیاب .دوشیم هجوت يدارفنا ياهشهوژپ و تالاقم هب رتمک و دنشاب هدشماجنا
 و دنشاب هتشاد مهاب يرتشیب تاقیقحت دازآ و یتلود فلتخم ياههاگشناد رد دیتاسا هک دوش
 .)یشزومآ هفسلف رایداتسا( دنربب الاب ار یلاع شزومآ حطس رد دوخ يراکمه بیرض

 

 ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب )ب
 ،یشزومآ و یسرد همانرب ياهیتساک عفر و ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب هرابرد ناگدننکتکراشم

:دنراد یهاگدید نینچ  
 یندومزآ هکاجنآزا .دشاب یعازتنا ًافرص ناوتیمن ،ناسنا کی یهاگشناد شزومآ 

 میراد شناد عون هس ام .تسا ياهتشردنچ مهنآ شناد سپ ،تسا دعب دنچ تیبرت
 يرانیالپیسیدسنارت و يرانیلپیسید یتلوم ،يرانیلپیسیدرتنیا لماش هک
 رد یهاگشناد دیتاسا زا یخرب .تسا )ياهتشرارف و ،ياهتشردنچ ،ياهتشرنایم(
 .یمدآ تایح داعبا هیقب زا غیرد یلو دنراد يدنمناوت و تراهم دوخ یصصخت شناد
 ،ياهتشرنایم ياهدرکیور هب هجوت و تسین دمآراک يدعبکت یشزومآ ماظن ماما
 دیتاسا .تیلاعف نیا یجورخ تیعماج هب دنکیم کمک ياهتشرارف و ياهتشردنچ
-یم یهجودنچ هلکاش کی تروصهب ار نایوجشناد ،یشزومآ ياهماظن رد قفوم
 .)یشزومآ يزیرهمانرب داتسا( دننیب
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 دایز رایسب عناوم ،ناریا رد اههاگشناد و شناد راتخاس ندرک یللملانیب يارب مرظن هب 
 رواب .دنوش ضوع دیاب یلاع شزومآ هفسلف و اهراتخاس .دبلطیم دایز راک هک تسا
 داجیا دیاب دننک تکرح ناینب داصتقا هاگشناد تمس هب دیاب اههاگشناد هکنیا هب
 نآ هب و هدشن هتخپ مزال ياهشنیب یبوخهب ناریا ياههاگشناد رد .دوش
-نیب تقیقد و لیصا يانعم هب میناوتب هدنیآ لاس یس تسیب رد دیاش .دناهتخادرپن
 و دنشاب یجراخ نایوجشناد زا يدایز دصرد ات میسرب اههاگشناد ندرک یللملا
 رایشناد( دبای شیازفا يریذپتباقر ،یگنهرف ،یسایس ،يداصتقا تالکشم دوجواب
 .)یسرد يزیرهمانرب

 
 

 یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ )پ
 ریز حرش هب ار نآ ناگدنوشهبحاصم هک تسا يدراوم هلمجزا یللملانیب و ياهقطنم طباور و تایبرجت اب ییانشآ
 :دناهدرک نایب

 نودب و دهدیم ششوپ نالک يوسارف حطس رد ار شناد زا یشخب یتیبرت شناد 
 هجیتنرد ،دنکیم رکف هلئسم هب یعامتجا و يداصتقا ،یسایس ياهزرم تیدودحم
 سپ  .درادن ای دراد دربراک ام روشک رد شزومآ زا عون نیا میمهفب ات دنکیم کمک
 حطس رد و مینک هجوت یناهج شزومآ هب هک تسا نیا یتیبرت مولع دربراک همزال
 شناد و تساوتحم ،شزومآ رد یلصا رصنع هکنوچ .میهد ششوپ یسرد ياوتحم
 دیآرد ایوپ تروصهب لعفنم و میقع تلاح زا اوتحم ات دنکیم کمک یتیبرت
 .)یشزومآ هفسلف رایداتسا(

 شزومآ ندش یللملانیب ياتسار رد رگید ياهروشک تایبرجت زا دیاب ام ریسم نیا رد 
 ياههژورپ هک دوش نییعت يراکوزاس هاگشناد ات مولع ترازو ات مینک هدافتسا یلاع
 ای راک رازاب رایتخا رد شجیاتن و دوش ارجا و یحارط صخشم نامز يارب یتاقیقحت
 مه و دنوش تیوقت نایوجشناد و دیتاسا مه ات دریگ رارق عفنیذ ياهنامزاس
 تیریدم رایداتسا( دوش هدروآرب يدربراک تروصهب یتاقیقحت و ینامزاس ياهزاین
 .)یشزومآ

 هنیمز رد شناد ،تسه هک یتالوحت هب هجوت اب مینک رکف ترورضهب هجوت اب رگا 
 ثحب ام یلو ،تسا حرطم شناد داصتقا تمس هب شناد دیلوت و یلاع شزومآ
 هنیمز رد رگید ياهروشک اب یتیبرت شناد نیب طابترا لوا هاگن رد ندش یللملانیب
 رارق هدافتسادروم اهنآ ياهشلاچ عفر يارب اهراکهار و يرکفمه ،كرتشم لئاسم
-نیب حطس رد ياههداد ،یلم ياههداد رب هوالع هک میراد ییاهروشک ام ..دریگ
 یتیبرت شناد اب طابترا رد هک يدراوم هلمجزا .دننک هسیاقم و يروآعمج ار یللملا
 هچ ،روشک جراخ و ناریا رد یسرد دحاو کی دینک ضرف ،دوش یللملانیب دناوتیم
 يزاسدرادناتسا ات دنراد دوجو یتیبرت مولع فلتخم ياهشیارگ رد ییاهلصفرس
 شزومآ ناباتش هعسوت هب هجوت اب ار یللملانیب هاگن دنناوتب نایلوتم ات دریگ تروص
 ار یللملانیب درادناتسا مه ات دنهد قیبطت یلحم و یموب گنهرف اب یللملانیب
 داجیا یلحم و یلم هعماج ياهدرادناتسا  و اهنآ نیب صاخ یلداعت و دننک ظاحل
 )یلاع شزومآ رایداتسا( دننک
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 یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید ياهدمایپ :6 لودج

 
 زاب دک روحم دک یباختنا دک

اهدمایپ
نیب رد راظتنا دروم ي ناد یساملپید ندش یللملا

ش نایم  اهتشر
اعلاطم ي

( یشزومآ ت
64( 

 اب ییانشآ
 طباور تایبرجت

 و ياهقطنم
 )16( یللملانیب

 شزومآ ماظن رد ایاضق هب يدعبدنچ هاگدید و اهروشک ریاس تارکفت اب نایوجشناد ییانشآ
-نیب ناهج یفاک تاعالطا و شناد زا نایوجشناد و دیتاسا يرادروخرب ؛یللملانیب یلاع
 شناد يراذگتسایس رد ناریا يراذگریثأت و يربهر تیفرظ ؛هاگشناد و ملع یللملا
 قیرط زا يداصتقا تالکشم هدمع لح هب زاین ؛ياهقطنم و یمالسا ياهروشک اب یتیبرت
 زا هدافتسا يارب يژتارتسا و رود شنیب هب زاین ؛یشزومآ تاعلاطم رد ياهتشرنیب شناد
 رد یمالسا و ياهقطنم ياهروشک اب طابترا ناکما ؛یتاعلاطم و یبرجت ياهتصرف نیا
 بذج و یسراف نابز اب هیاسمه ياهروشک یبسن ییانشآ ؛یلاع شزومآ ندرک یللملانیب
 و ياهقطنم حطس رد نازیرهمانرب نیب رظنلدابت و ثحب ناکما ؛یشزومآ يرتشم
 يداصتقا كرتشم عفانم رب دیکأت اب ياهقطنم طباور میکحت ؛یمالسا راوجمه ياهروشک
 يریذپانبانتجا ؛یعامتجا و يداصتقا ،یسایس ياهزرم تیدودحم نودب رکفت ؛شزومآ
 ياهزرم هب هجوت نودب شناد هعسوت ؛زرم نودب هعماج کی هب لیم يرشب هعماج شیارگ
 ؛یللملانیب حطس رد ياهتشرنایم شناد هب دیتاسا رتعیسو زادنامشچ ؛یسایس و ییایفارغج
 رد رگید ياهروشک تایبرجت زا هدافتسا ؛نالک يوسارف و نالک حطس رد دید شرتسگ
 صصخت و روشک یلاع شزومآ ماظن یگدرتسگ ؛یلاع شزومآ ندش یللملانیب ياتسار
  ،ملع ندشیناهج يارب یملع

 هب یبایتسد
 ملع تیعجرم
 یهاگشناد

)25( 

 بلاق رد كرتشم ياههژورپ یجورخ اب دحاو شناد بسک اب هاگشناد ندش یللملانیب
 هلمجزا ياهتشرنیب ياهشناد یملع ياههتفای راشتنا ؛كرتشم هلاقم ای باتک راشتنا
 و كرتشم قیالع ندرکادیپ ؛اههاگشناد و یشزومآ ياههورگ ریاس يارب یتیبرت شناد
 ؛ندرک یللملانیب دومن ناونعهب فده یلاع شزومآ هسسوم ای هعماج رد ییاهتیفرظ
-هژورپ رد كرتشم لماعت  بلاق رد رتیلمع ياهيراکمه رد ییاههژوس و اههنیمز نتشاد
 يوضع هب لعفنم هاگشناد کی لیدبت يارب تاطابترا زا ياهکبش داجیا ؛یتاقیقحت ياه
 شناد ياههنیمز رد كرتشم یتاقیقحت ياههژورپ يارجا ؛رتهدرتسگ میت کی زا لاعف
 ای كرتشم ياهرانیمس اب یهاگشناد زکارم لاصتا ؛كرتشم میهافم و هیاپ اب کیژوگادپ
 زا یناهج و یلم حوطس رد تاعوضوم زا یهاگآ ؛كرتشم تیلاعف و یشزومآ ياههاگراک
 شزومآ یللملانیب و یلم حطس رد يراکمه بیرض شیازفا ؛یللملانیب تاقیقحت قیرط
 بیرض ءاقترا ؛دایز نارگشهوژپ دادعت اب یهورگ كرتشم ياهشهوژپ تیوقت ؛یلاع
 تکراشم و یملع تاطابترا ؛ياهقطنم ياههاگشناد حوطس رد یلاع شزومآ يراکمه
 ندرک مهارف ؛یشهوژپ یملع تالجم هیریرحت تئیه رد روشک زا جراخ نارگشهوژپ
 ياهتشرنیب شناد تاقیقحت ندوب عماج ؛یللملانیب حطس رد دارفا لماعت و يراکمه هنیمز
-یمک ياجهب تاقیقحت هب یشخبتیفیک ؛یملع ناراکمه عماج هاگدید زا لئاسم نوماریپ
 طابترا رد يدربراک و يداینب شناد و دیدج لئاسم اب ییانشآ ؛تالاقم راشتنا رد يرگن
 صصخت و ياهتشرنیب تاطابترا و يراکمه هب زاین ؛یناهج حطس رد یملع ياهنمجنا
 رد نارگشهوژپ و دیتاسا نیب يراکمه بیرض داجیا ؛اههتشر يریذپدربراک يارب دارفا
 ياتسار رد یهاگشناد شهوژپ و شزومآ هب یشخبتیعماج ؛یهاگشناد فلتخم ياههتشر
 جیاتن راشتنا راکوزاس نییعت ؛یناهج ـ یللملانیب و یلم ـ ياهقطنم ياهزاین نیمأت
 نایوجشناد و دیتاسا تیوقت ؛عفنیذ ياهنامزاس ای راک رازاب رایتخا رد یهاگشناد تاقیقحت
 يارب زارتمه درادناتسا نتشاد ؛يدربراک تروصهب یتاقیقحت و ینامزاس ياهزاین نیمأت اب
 یجراخ يوجشناد شریذپ ؛ییاکیرمآ و ییاپورا ياهروشک ربتعم ياههاگشناد اب تادوارم
 سیردت هب لغاش یموب و یجراخ نایوجشناد عونت ؛یهاگشناد زکارم يزاس یللملانیب رد
 تراهم و شناد حطس قابطنا ؛یهاگشناد ياهماظن يدنبهبتر رد یجراخ ياههاگشناد رد
  ؛یللملانیب ياهدرادناتسا اب یهاگشناد نالیصحتلاغراف یشزیگنا و

 شناد يزاسزاب
-نایم ياوتحم

 و گنهرف لدابت ای یناهج گنهرف شریذپ تهج زیگنارب هشقانم یفسلف ینابم نییعت
 درادناتسا اب یسرد ياهلصفرس و اهدحاو ،اههمانرب هسیاقم ؛هفرطود طابترا و شناد
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 ياهتشر
 یهاگشناد

)23( 

 یسرد ياوتحم و عبانم نیودت هب زاین ؛شزومآ هدنباتش هعسوت قفا هب هجوت اب یللملانیب
 ياههمانرب ياوتحم صیصخت ؛اههتشر هیلک يارب یسرد نازیرهمانرب طسوت ربتعم یناهج
 ياوتحم رد ترثک و عونت هب هجوت ترورض ؛دمآزور و عونتم ياوتحم و یللملانیب یسرد
 یفسلف ینابم ییاسانش ترورض ؛یلاع شزومآ رد لوفغم لماع ناونعهب یشزومآ
 و سیردت ياهشور رد یتیبرت شناد شقن ؛یهاگشناد شزومآ ماظن ندشیللملانیب
 کمک هب نالک حطس رد یشزومآ ماظن تاحالصا هب زاین ؛یشزومآ ياوتحم يزیرهمانرب
 دربراک ؛ياهتشرنیب هیامنورد اب یشزومآ تاعلاطم ياهشیارگ مامت طابترا ؛یتیبرت شناد
 و نایوجشناد رد هزیگنا داجیا ؛یشزومآ حطس رد یسرد ياوتحم ششوپ رد یتیبرت شناد
 حطس رد یسرد ياوتحم هب یهاگن نتشاد ؛اهشزومآ ندرک روحم هلئسم اب دیتاسا
 ؛ياهقطنم حطس رد یسرد ياههمانرب اب يرتکد ياهدحاو ششوپ ؛یناهج و یللملانیب
 ندوب رثؤم ؛یلم و یموب ياهزاین اب یسرد همانرب ياوتحم بسانتهب یتیبرت شناد کمک
 راوریجنز و یمتسیس شقن ؛سرد ياهسالک درخ حطس رد یشزومآ تاعلاطم و شناد
 و یکیزیف راتخاس هب تبسن یشزومآ هیامنورد تیمها ؛يراذگتسایس و یسرد همانرب نیب
 حالصا ؛یهاگشناد ياههتشر یشزومآ هفسلف و راتخاس رییغت ترورض ؛يرهاظ
 يریگدای براجت یحارط هب زاین ؛یسرد و یشزومآ ياههمانرب رد دمآراکان ياهراکوزاس
 ؛یسرد ياههمانرب ياوتحم ییایوپ هب یتیبرت شناد کمک ؛یسرد نازیرهمانرب طسوت
 هیامنورد ندش یللملانیب هب زاین ؛ندرک یللملانیب رد یتیبرت تاعلاطم هتشر ینف شقن
 ؛یلاع شزومآ

 
 رگا هک تفرگ هجیتن نینچ ناوتیم اههبحاصم لیلحت زا لصاح یفیک ياههتفای بیکرت رد

 هدیدپ ناونعهب ار یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنیب شناد یساملپید
 زا ياهکبش لماش شاهدنهدلیکشت رصانع اب يداینبهداد دنمماظن یمیاداراپ يوگلا ،میریگب رظن رد يزکرم
 رادومن رد راظتنا دروم ياهدمایپ و اهدربهار ،اهرتسب و اههنیمز ،رگهلخادم لماوع ،راذگرثا لیالد و اهتلع طباور
 دنک مهارف شناد یساملپید رب هیکت اب یشزومآ تاعلاطم يزاسیللملانیب هلئسم رد ار يرظن نییبت دناوتیم ریز
 :تسا هدشمیسرت 1 رادومن رد هک
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 یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد ياهتشرنیب شناد یساملپید يارب داینبهداد يوگلا :1 رادومن
 یناریا هاگشناد رد
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 يریگهجیتن و ثحب
 هرابرد دیتاسا تایبرجت و اههاگدید هیاپ رب ییوگلا جارختسا شهوژپ نیا فده هکنیا هب هجوت اب

 طابترا يرارقرب يارب ياهتشرنیب یشناد ناونعهب یشزومآ تاعلاطم رد شناد یساملپید يریگراکهب ياههنیمز
-هتشرنیب شناد تیفرظ زا يریگهرهب اب شناد یساملپید موهفم دوش نشور ات دوب اههاگشناد رد یملع لدابت و
 .دنک کمک ناریا یلاع شزومآ ماظن یملع هعسوت هب دناوتیم هنوگچ یهاگشناد یشزومآ ياههمانرب رد يا
 ياهدربهار ،هدننکلیهست ياههنیمز ،يریگراکهب طیارش و یلماوع ،اهتلع و لیالد نوماریپ تسا رکذ هب مزال
 هاگشناد ندشیللملانیب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنایم شناد یساملپید ییاهدرواتسد و اهدمایپ ،يریگراکهب
 نونکا و دش هداد خساپ ،هدشحرطم ياهشسرپ کیکفت و لیصفت هب هلاقم یشهوژپ ياههتفای شخب رد یناریا
 رب هدشهئارا یموهفم يوگلا .دوشیم هتخادرپ شهوژپ یلصا هلئسم و هدش جاتنتسا يوگلا نوماریپ ثحب هب
 شناد و ؛یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم رب رظان هک دش هئارا اههداد زا هتساخرب ياههتفای يانبم
 هدیدپ رب راذگرثا لیالد و اههشیر هک دناهدرک داجیا ار یطیارش روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم
 هعسوت ؛یهاگشناد يراذگتسایس ماظن رد يریگمیمصت هلمجزا یلماوع ،نیاربهوالع .دننکیم نییبت ار يزکرم
 يارب ار یطیارش ،یهاگشناد تارایتخا و ییارجا ـ یملع تردق راتخاس و ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا
 ياهنیمز و رتسب رد هک دننکیم مهارف یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رد ياهتشرنیب شناد یساملپید رد تلاخد
-تباقر ،یفیک هعسوت ؛یهاگشناد شهوژپ و ملع دیلوت درکیور لماش اههنیمز نیا .تسا يریگلکش لاح رد
 يداهنشیپ ياهدربهار ،هجیتنرد .تسا یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت و ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپ
 یشزومآ تاعلاطم و ؛یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت هدنریگربرد
 ملع تیعجرم هب یبایتسد رب لمتشم ییاهدمایپ و جیاتن دوریم راظتنا هک دنتسه اهروشک ریاس اب یقیبطت
 یپ رد ار یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ و ؛ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب ،یهاگشناد
  .دنشاب هتشاد

 هلئسم مهف نوماریپ ار داینبهداد هیرظن کی ات دنکیم شالت هدشهئارا يوگلا هکنیا هب هجوت اب
 لیلحت و هسیاقم نالک و درخ حطس ود رد يرظن ینابم اب شهوژپ ياههتفای ات تسا مزال ،دنک هئارا شهوژپ
 تهج زا اما دسریم رظن هب يدنیارفً الماک لوا هاگن رد هکنیا مغریلع هدمآتسدهب يوگلا درکیور .دوش
 ياهروحم اب روحم دمایپ درکیور رد ،)2004( تیان يدنبهقبط اب اههاگشناد حطس رد یللملانیب ياهدرکیور
 اب يدنیارف درکیور رد ؛یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد ؛یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ
 شناد يزاسزاب و ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت ؛اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم ياهروحم
 ؛یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت ياهروحم اب ینالقع درکیور رد ؛یهاگشناد ياهتشرنایم ياوتحم
 درکیور رد ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک هعسوت و ؛یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم
 و یسرد ياوتحم شناد فعض ؛یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم ياهروحم اب هناخ رد ندشیللملانیب
 رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک هعسوت و اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم ؛روشک ياههاگشناد یشزومآ
 دیلوت درکیور ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت لماوع ياهروحم اب يزرمنورب درکیور رد و ؛یهاگشناد
 ،ییادززکرمت لئاسم ؛یهاگشناد يراذگتسایس ماظن رد يریگمیمصت لماوع ؛یهاگشناد شهوژپ و ملع
 هچرگ .تسا راگزاس ،یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ و یملع يدازآ و یهاگشناد لالقتسا
 شرورپوشزومآ لوحت ای اهدرکلمع ،فادها اب یناهج یگنهرفنیب یللملانیب داعبا ماغدا زا میقتسم روطهب
 ریغ فیرعت هئارا تهج زا )2015( تیان فیرعت اب اما هدشن یتبحص رضاح شهوژپ يوگلا رد هیوناث
 يداهن و شخب ،یلم حوطس رد ندشیللملانیب کیکفت و ؛هدیدپ کی ناونعهب ندشیناهج زا کیژولوئدیا
 ینیواواه فیرعت اب وگلا نیا نینچمه .دراد كارتشا یگنهرفنیب یللملانیب داعبا اب  یهجودنچ يدنیآرف ناونعهب
 حطس رد دیتاسا ياههاگدید ششوپ هب هجوت اب ندشیللملانیب یجراخ و یلخاد ياههبنج ششوپ رد )2016(
 راگزاس رییغت موادم دنورکی ناونعهب ندشیللملانیب فلتخم حوطس رد ياهتشرنیب داعبا رب یهاگشناد درخ
 هتفایششوپ یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک هعسوت روحم اب وگلا نیا رد شناد داصتقا ثحابم و تسا
 رد یلاع شزومآ ندش یللملانیب یلصا داعبا اب دوهشم و یتایلمع يراگزاس نمض وگلا نیا نینچمه .تسا
 ؛رادروخرب ياههداوناخ و اهروشک زا وجشناد بذج و شریذپ لماش )1394( هوکساط يدنسروخ فیرعت
-هیامن و ،تباقر و یناسنا ياههیامرس ترجاهم ،ناگبخن بذج ؛شهوژپ و شزومآ يزاسيراجت و یبایرازاب
 و هیرظن نایم فاکش و اههاگشناد ندش یللملانیب زور ياهتیعقاو ؛هاگشناد یللملانیب رابتعا شیازفا و يزاس
  .دنراد یتایلمع مه و يرظن هبنج مه هک هداد ششوپ رگید داعبا رانک رد ار ندشیللملانیب لمع
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-یلمللانیب ياهدرکیور هیلک هک دراد تیعماج يدح ات رضاح شهوژپ يوگلا هک داد ناشن اههسیاقم عومجمرد
 ياهتلالد و فیرظ ياهیگژیو زا لاحنیعرد و هدادياج دوخ رد ار یلاع شزومآ تاسسؤم و اههاگشناد ندش
 ـ یلم( نالک حوطس رد و عماوج ریاس اب یناسمه عنام هک تسا رادروخرب زین )ياهقطنم ـ یلحم( درخ حوطس
 رد یهاگشناد یساملپید هعسوت رد یلاع شزومآ ناراذگتسایس و نازیرهمانرب نیاربانب .ددرگیم )یللملانیب
 کی رد .دنیامن هدافتسا دوخ ياهيریگمیمصت رد دوجوم ياهتیاور هب دنناوتیم ياهقطنم ـ یلحم حوطس
 يوگلا اب ار رضاح شهوژپ یفیک ياههداد زا هدمآرب يوگلا ناوتیم زین )یللملانیب ـ یلم( نالک زادنامشچ
 رب ینتبم )1395( هوکساط يدنسروخ طسوت یناریا هاگشناد یللملانیب یلاع شزومآ يراذگتسایس يداهنشیپ
 يزاسدنمناوت ؛همانرب و ینامزاس يزاسراتخاس ؛یسرد و یشزومآ يزاستصرف لماش هناگراهچ یلصا رصانع
 يوگلا رد مه و ریخا يوگلا رد مه .دومن هسیاقم یسایس و یعامتجا يزاستیفرظ زین و ؛یعامتجا و یگنهرف
 نییاپ هب الاب زا و زکرمتم يراذگتسایس هک ناریا ياههاگشناد رد یلاع شزومآ ندش یللملانیب رب شهوژپ
 اب اما تسا هدشهراشا اههاگشناد ندشیللملانیب ياهتیلاعف و اهيژتارتسا هنیمز رد يریذپتباقر مه و  دراد
 تیان هک نانچمه .تسا هتفرگرارق دیکأت دروم ياهتشرنیب داعبا ،یهاگشناد یساملپید رد هک توافت نیا
 یلاع شزومآ شقن« رب شناد یساملپید و تسین ندشیللملانیب لداعم شناد یساملپید تسا دقتعم )2018(
 شناد یساملپید اما .»دراد زکرمت اهروشک نایم و اهروشک نیب طباور تیوقت و داجیا رد یللملانیب تاقیقحت و
 رد هفرطود لباقتم دنورکی ناونعهب )دیاب و( دناوتیم نیا .دوش هدید هفرطکی دنیارف کی ناونعهب دیاب اهنت
 تاقیقحت و یلاع شزومآ دناوتیم اهروشک نایم و اهروشک نیب طباور« نآ بجومهب هک دوش هتفرگ رظن
 ،يرگیجنایم ،هرکاذم دننام ییاهدربهار يور رب یساملپید زکرمت زا ماهلا  اب هجیتنرد .دهد شیازفا ار یللملانیب
 زا ياهنوگهب دیاب اههاگشناد یتنس یساملپید زا لماکت )2014( تیان هشیدنا رد لیهست و شزاس ،يراکمه
 یساملپید زادنامشچ زا یهاگشناد تاطابترا رد ار هلئسم رب ینتبم ياهدرکیور رب دیکأت اب نردم یساملپید
 رد .تخادرپ نابز و يرامعم ،شزرو ،شزومآ ،گنهرف و رنه لماش یتاعوضوم هب ياهتشرنیب زنل اب یگنهرف
 شناد یساملپید رثؤم ياههویش ناونعهب يراجت یساملپید و تسیزطیحم ،يروانف و ملع ،تشادهب ياههزوح
 مهم رما نیا .دومن راگزاس و بیکرت يداصتقا یساملپید و یماظن ،یلم تینما لیبق زا رتیتنس لئاسم اب ار
 رتشیب هجوت مزلتسم هک تسا دیدج ياههنیزگ زا رگنعقاو و یتایلمع ییاهراکوزاس يریگراکهب و یحارط دنمزاین
 یهاگشناد یساملپید نیا هتبلا .دنتسه یهاگشناد ياههتشر هعسوت يارب يزیرهمانرب رد شناد یساملپید
 ياهراکوزاس بولطم تیعضو رد دوریم راظتنا اما ،دریگب لکش یبوخهب هتسناوتن دوجوم طیارش رد هکنیااب
 تالماعت رتسب مه و دنکیم لیهست ار یشزومآ ياههورگ و دیتاسا ،نایوجشناد نایم یهاگشناد نورد طابترا
 جراخ و لخاد یشهوژپ و یشزومآ ياههمانرب فلتخم حوطس رد ار راک رازاب و تلود ،هعماج اب یهاگشناد نورب
 رد شناد یساملپید زا ياهکبش ،نالک و درخ حوطس رد تالماعت و طباور نیا عومجمرد .دزاس مهارف روشک
  درک دنهاوخ داجیا ار روشک جراخ و لخاد ياههاگشناد زین و روشک ياههاگشناد جراخ و لخاد
 ییوکس ناونعهب یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب هنیمز رد ،یهاگشناد نورب و نورد ياهرتسب مهف يارب
 یلاع شزومآ بولطم و دوجوم ياهتیعضو فاکش لیلحت ياهتشرنایم شناد یساملپید ندش ییارجا يارب
-تیفرظ ،بولطم تیعضو رد تسا دقتعم )1395( هوکساط يدنسرخ هک نانچمه .دوب دهاوخ اشگهار ناریا
 تیعقوم ،یلاع شزومآ هضرع رد یخیرات رد هقباس ،يداژن و یمیلقا ،ینید ،ینابز ،یگنهرف عونت نوچمه ییاه
 زا يرایسب و یهاگشناد ياهدحاو و اههرود رثکت و ددعت ،نازرا یلاع شزومآ ،یسایس و ییایفارغج صاخ
 یللملانیب و ربتعم یلاع شزومآ ماظن کی هب لین يارب راذگرثا لماوع هلمجزا رگید یبناج يایازم و اهیگژیو
 یللملانیب يارب یناریا هاگشناد یگدامآ رب تلالد دناوتیمن دوخيدوخهب لماوع نیا دوجو اما ،دنتسه ناریا رد
 زکرمتم یتسایس و تیلاعف هک ناریا دننام ییاهروشک ياههاگشناد رد یلاع شزومآ ندشیللملانیب .دشاب ندش
 دناوتب یلم و یطیحم حطس رد هک دشاب قفوم دناوتیم ینامز ،تسا زکرمتم نآ رد يراذگتسایس نایرج و
 ،ناراکمه و يزوحام هک نانچمه .درادرب هار شیپ زا و هدرک یسانشبیسآ ،دنوشیم یقلت عناوم هک ار یلماوع
 و یناریا یهاگشناد نورد قطنم زا یشان ار ناریا یلاع شزومآ ندشیللملانیب ییاهشلاچ دندقتعم )1395(
 هباثمهب شناد ندشیموب هدیا و یهاگشناد نورد ياهشلاچ .دنتسه یناریا هعماج یگنهرف و یسایس ياههنیمز
 یعون رگید يوس زا .دیسر لالقتسا و ییافکدوخ هب ملع داعبا همه رد دیاب هکنیا زا یکاح یهاگشناد يژولوئدیا
 و یموب ياهزاین هب یشخبعونت .درک دهاوخ داجیا ناریا يارب یناهج حطس رد شناد نتفرگهدیدان و ییارگنورد
 دنمزاین نآ هب ییوگخساپ هک تسا یتیلوئسم یناریا هعماج لئاسم هب تبسن هاگشناد و ملع یعامتجا تیلوئسم
 يدنسرخ يوگلا اب ناوتیم ار رضاح قیقحت يوگلا تیاهنرد .تسا شناد دیلوت یناهج ماظن رد تکراشم
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 دنمزاین نآ ياههاگشناد و ناریا یلاع شزومآ ماظن ،روکذم يوگلا رد هک تسناد راگزاس )1395( هوکساط
 يوگلا و دنتسه ندشیللملانیب ياهتیلاعف و اهيژتارتسا هنیمز رد ریذپتباقر و عماج ییوگلا زا يوریپ
 نیا رد هناگراهچ يازفامه رصانع رب ینتبم یناریا هاگشناد یللملانیب یلاع شزومآ يراذگتسایس يداهنشیپ
-نیب یلاع شزومآ هعسوت ،هناگراهچ يوگلا نیا ضرفشیپ و لالدتسا بسحرب و هدرک هئارا يو هک تسا وگلا
 و ماع روطهب هعماج رد ارگعمج و زاب یگنهرف و یملع ياهطیحم ندش مهارف دنمزاین ناریا رد یللملا
 .تسا صاخ روطهب اههاگشناد
 و ؛یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم ،یلاع شزومآ هعسوت ياهلدم يانبم رب اههتفای نییبت رد
 و هتشاد یشهوژپ يدودح ات و یشزومآ درکراک رتشیب روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم شناد
 ماظن رد يریگمیمصت ،نیاربهوالع .دنراد روحمتلادع يریگتهج ياهتشرنیب یهاگشناد یساملپید هب تبسن
 ،ییادززکرمت لئاسم و ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت ؛یهاگشناد يزیرهمانرب و يراذگتسایس
 ای یتامدخ درکراک يدودح ات و روحمشهوژپ ،روحمشزومآ ياهدرکراک ،یملع يدازآ و یهاگشناد لالقتسا
 هاگشناد ندشیللملانیب رتسب رد ياهتشرنیب شناد یساملپید رد راذگرثا هلخادم و تکراشم يارب ار ینیرفآراک
 شهوژپ و ملع دیلوت درکیور لماش اههنیمز .دنتسه روحمتیاعر يریگتهج رظنزا و دنهدیم ششوپ یناریا
 هک یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت و ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک هعسوت ؛یهاگشناد
 و داعبا رگید ات یعامتجا و یناسنا مولع رد نآ هاگتساخ و یشزومآ تاعلاطم ياهتشرنیب تیهام هب هجوت اب هتبلا
 رب هوالع دناوتیم یلاع شزومآ ماظن رد یطابترا هدرتسگ ياههیال رد دارفا شرورپوشزومآ اب طبترم ياههزوح
 ات ،راک رازاب ای هعماج اب طابترا و یهاگشناد ینیرفآراک ای تامدخ و شهوژپ ،شزومآ هناگهس ياهدرکراک
 هعسوت .دریگربرد يروحمتیاعر و يروحمتلادع زا یبیکرت يدرکیور ار اههاگشناد یعامتجا تیلوئسم يدودح
 ریاس اب یقیبطت یشزومآ تاعلاطم و ؛یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید
 رانک رد ار تامدخ ای ینیرفآراک ،شهوژپ و شزومآ یتنس ياهدرکراک رب هوالع هک دنتسه ییاهدربهار اهروشک
 اب )یهاگشناد ناریدم و نانکراک ،دیتاسا ،نایوجشناد( یهاگشناد دارفا و هاگشناد یعامتجا تیلوئسم جیورت
 شناد يزاسزاب ،یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد هلمجزا اهدربهار نیا راظتنا دروم ياهدمایپ هب یهاگن
 زا اههاگشناد عونتم ياهدرکراک رد یللملانیب و ياهقطنم طباور تایبرجت اب ییانشآ و ؛ياهتشرنایم ياوتحم
 يروحمتیاعر و يروحمتلادع زا یبیکرت اب نایهاگشناد یعامتجا تیلوئسم ات تامدخ ،شهوژپ ،شزومآ
 اب دوجوم عضو هک تسا نیا رب نارگشهوژپ راظتنا داینبهداد يوگلا نیا ریسفت رد نیاربانب.دنهد ششوپ
 مه و یشزومآ درکراک رد مه ياهتشرنیب شناد یساملپید يزاسصخاش و اههفلؤم اب دناوتب يدنیارف يدرکیور
 اب زین ناریا یلاع شزومآ ناراذگتسایس و نازیرهمانرب ات دهد هعسوت یشزومآ تاعلاطم رد ياهتشرارف یشهوژپ
 و روشک هعسوت ياههمانرب رد راظتنا دروم فادها ققحت و بولطم عضو هب ریسم يامنهار زا يریگهرهب
 يارجا زین و يراذگتسایس رد ،نیاربانب .دنیامن مهارف يراذگتسایس دانسا رد رظندروم هاگیاج هب یبایتسد
 رد هعسوت ياهصخاش ات درک هجوت داینبهداد يوگلا نیا ياههبنج هب تسا مزال هعسوت يزیرهمانرب ياهوگلا
 يوگلا اب دهاوش نیا .دبای ققحت شناد یساملپید هعسوت ياهراکوزاس بلاق رد یهاگشناد ياهدرکراک اب لماعت
 و شزومآ ،شهوژپ تهج ملع يراذگتسایس ياهيراکمه زا رتهب تیامح رب ینبم )2020( ناراکمه و روگ
 .تسا قبطنم تسایس و هاگشناد متسیسوکا ود دارفا نیب شناد لدابت و رترثؤم تامدخ
-نیب شناد یساملپید ققحت يارب یفیک ياههتفای ساسا رب جارختسالباق یشهوژپ و يدربراک ياهداهنشیپ
 هئارالباق ارجا و يراذگتسایس حطس ود رد یناریا هاگشناد ندشیللملانیب رتسب رد یشزومآ تاعلاطم ياهتشر
 شناد رد يرگنزاب و ؛یللملانیب شهوژپ و شزومآ رد ینابز لئاسم نتفرگرظنرد ،تسخن داهنشیپ :تسا
 يارب ییاهحرط هئارا ،يراذگتسایس حطس رد .تسا روشک ياههاگشناد یشزومآ و یسرد ياوتحم
 ياوتحم یناسرزورهب و اههاگشناد و سرادم رد ینابز ياهتراهم ءاقترا يارب رثؤم ياهشور يزاسدرادناتسا
 و یسرد ياهاوتحم يرگنزاب و اهدرادناتسا يزاسهدایپ ،ارجا حطس رد و تسا شخبرثا یشزومآ و یسرد
 هعسوت و یشزومآ تاعلاطم رد هلمجزا ياهتشرنایم راتخاس رب ینتبم ياهزاین ساسا رب یللملانیب یشزومآ
 و یجنسزاین هنیمز رد ییاهشهوژپ .تسا روشک یملع ياهبطق و قطانم رد اههاگشناد ملع یساملپید
 رد بسانم ياوتحم یحارط و تاقیقحت و شزومآ رد نابز يدربراک ياهرازبا تیوقت ياهراکوزاس یجنسناکما
 يراذگتسایس ماظن رد يریگمیمصت قیرط زا تکراشم ای هلخادم ،مود داهنشیپ .تسا بولطم هنیمز نیا
 یهاگشناد تارایتخا و ییارجا ـ یملع تردق راتخاس و ؛يزاجم ياهشزومآ و تاطابترا هعسوت ؛یهاگشناد
 ،تشادهب« و »يروانف و تاقیقحت ،مولع« ،»شرورپوشزومآ« ياههناخترازو ،يراذگتسایس ،حطس رد .تسا
 ندشیللملانیب ياهدنیارف لیهست يارب رتدمآراک و رتریذپفاطعنا ياهوگلا زا دیاب »یکشزپ شزومآ و نامرد
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 یتایلمع ياههویش زین ارجا حطس رد .دنیامن هدافتسا یشزومآ تاعلاطم هژیوهب و شناد یساملپید رد اههاگشناد
 تارایتخا و تاطابترا ،هدکشناد و هاگشناد حوطس رد يریگمیمصت و يراذگتسایس ماظن ساسا رب اهوگلا
 درخ و نالک حوطس رد يریگمیمصت و يراذگتسایس ياههنیمز رد يدایز ياهشهوژپ .تسا یهاگشناد
 یهاگشناد لالقتسا و یملع يدازآ ،ییادززکرمت و نیالنآ ياهشزومآ ياهرتسب ،اهمیمصت يارجا و تیریدم
 هعسوت ؛یهاگشناد شهوژپ و ملع دیلوت درکیور بسحرب اههنیمز هب هجوت ،موس داهنشیپ .دوش ماجنا دناوتیم
 دنمزاین هک تسا یعامتجا و یگنهرف ياهزاین هب یشخبعونت و ؛یهاگشناد رابتعا و يریذپتباقر ،یفیک
 و ياهتشرنایم شناد یساملپید ققحت يارب طیارش لمع رد ات يراذگتسایس زا روکذم ياههنیمز نتفرگرظنرد
 يدنبهبتر ،ملع دیلوت ياههنیمز و اهرتسب اب بسانتم یتاقیقحت ،اذل .ددرگ مهارف یشزومآ تاعلاطم دربراک
 داهنشیپ .دوشیم هیصوت اههاگشناد یعامتجا و یگنهرف حوطس رد یموب ياهزاین هب یشخبعونت و یهاگشناد
 تاعلاطم و ؛یهاگشناد و يدارفنا یملع تالدابم ؛ياهتشرنایم شناد یساملپید هعسوت ياهدربهار ،مراهچ
 يزاسهدایپ ناکما و طیارش ،یلاع شزومآ ماظن يراذگتسایس رد دیاب اهروشک ریاس اب یقیبطت یشزومآ
 دنناوتیم ،روکذم ياهریغتم رد یبایهلئسم بسحرب نارگشهوژپ .دزاس مهارف ار اههاگشناد رد اهتسایس
 ياهماظنریز و( اههاگشناد ،یلاع شزومآ فلتخم ياهشخب رد هراشادروم ياهدربهار يارجا نوماریپ یتاقیقحت
 اههاگشهوژپ و )ياهفرحوینف و يدربراک ـ یملع ،رونمایپ ،دازآ ،نایگنهرف ،یتلود ياههاگشناد لماش نآ
 نیا ياهدمایپ و اهدرواتسد زا هدافتسا هک دراد ترورض ،مجنپ داهنشیپ رد .دنهد ماجنا )یصوصخ و یتلود(
 یلاع شزومآ رد یشزومآ تاعلاطم ندشیللملانیب رتسب رد ياهتشرنیب شناد یساملپید يارب يراذگتسایس
 تایبرجت اب ییانشآ و ؛ياهتشرنایم ياوتحم شناد يزاسزاب ،یهاگشناد ملع تیعجرم هب یبایتسد اب بسانتم
 فادها و اهتیولوا ناراذگتسایس يارب مه ثحابم نیا زا مادکره .دبای ققحت یللملانیب و ياهقطنم طباور
 ياهراکوزاس و اهیشمطخ نایرجم يارب ،اهدمایپ ققحت رد مه و دننکیم نییعت ار یشزومآ ياههمانرب
 اهدمایپ و اهدربهار نیا زا مادکره رد يددعتم تاقیقحت .دزاسیم نشور ار اهنآ زا یبایشزرا و ندرک یتایلمع
 ماجنا لباق نارگشهوژپ طسوت هنیمز رب ینتبم ياهزاین زاب بسانتم نآ ماجنا و یبایهلئسم هک تسا ماجنا لباق
 ندشیللملانیب رتسب رد یهاگشناد یساملپید هعسوت يارب هدشهئارا داینبهداد يوگلا ،یلک يریگهجیتن رد .تسا
 یلاع شزومآ ماظن ناراذگتسایس و نازیرهمانرب هدافتسا تهج ییاهصخاش نینچ دناوتیم یشزومآ تاعلاطم
-لدم رد اهدرکراک يریگتهج و يزیرهمانرب حوطس هب هجوت اب بولطم و دوجوم ياهزاین ات دنک مهارف ناریا
 .دندرگ ییاسانش يرترثؤم لکش هب یهاگشنادنورب و نورد طباور زا ياهکبش رد هعسوت ياه
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Knowledge Diplomacy Development Model in the Context of 
Internationalization of Educational Studies in Iranian Higher 

Education System1 
 

Mohammad Asadi2, Khalil Gholami3, Jamal Salimi4, Ali Khorsandi Taskoh5 
 

	Abstract 
One of the areas of policy making and planning in the higher education system is 
development of Knowledge Diplomacy in the context of the internationalization 
of the university system. The aim of this study is to provide a model based on 
the views and experiences of Faculty members on the fields of Knowledge 
Diplomacy application in educational studies as an interdisciplinary knowledge 
for communication and scientific exchange in universities to clarify how the 
concept of Knowledge Diplomacy can help the Scientific development of 
Iranian higher education system by using the capacity of interdisciplinary 
knowledge in the university educational programs. The approach of this research 
is qualitative and based on the strategy of Systematic Grounded Theory. The 
research scope included Faculty members in the field of educational studies at 
the universities of Kurdistan province, and 14 participants were selected through 
theoretical sampling and they interviewed by in depth and semi-structured 
interviews. The interview data were coded and modeled through the Maxqda 
2020 qualitative data analysis software. Based on the findings, the central 
phenomenon of Interdisciplinary Knowledge Diplomacy in the 
internationalization of an Iranian University is based on causal conditions 
(linguistic issues in international education and research; and weakness of 
knowledge of educational and curriculum content of Iranian universities); 
Intervening conditions (decision-making in the academic policy-making system; 
promoting the development of communication and virtual education; and the 
structure of scientific-executive power and academic authorities); contexts 
(science production and research approach; qualitative development, 
competitiveness and academic prestige; and diversify cultural and social needs); 
strategies (development of Interdisciplinary diplomacy; Individual and academic 
science exchanges; and comparative educational studies with other countries)  

 
1 This article is taken from the doctoral dissertation in University of Kurdistan (Sanandaj) and it is 
taken from a research project funded by Iran National Science Fundation (INSF) 
2  PhD Student in Higher Education Development Planning, Department of Educational Sciences, 
Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Kurdistan: m.asadi.phd@gmail.com 
3  Associate Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of 
Social Sciences and Humanities, University of Kurdistan (Corresponding Author): 
khalil.gholami@gmail.com 
4  Associate Professor of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of 
Social Sciences and Humanities, University of Kurdistan: j_salimi2003@yahoo.com 
5  Assistant Professor of Educational Studies, Department of Management and Educational 
Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University: 
khorsandi@gmail.com 
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and consequences (achieving academic science authority, reconstruction of 
Interdisciplinary content knowledge, and familiarity with regional and 
International relations experiences). As a result, the proposed model for the 
development of academic diplomacy in the context of the internationalization of 
educational studies can provide indicators for the use of planners and policy 
makers in the Iranian higher education system to meet existing and desired needs 
according to planning levels and orientation of the functions of development 
models in the network of the internal and external relations of the university 
should be identified more effectively. 
Keywords:  
Higher Education, Development Model, Internationalization, Knowledge 
Diplomacy, Educational Studies. 
 


