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  ABSTRACT 
In recent decades, significant increase with high growing numbers of students, has 
made financing of public universities into one of the major challenges higher 
education and government. However, the main source of financing public 
universities is government funding, but focusing purely on this procedure and the 
neglect of other methods is ineffective for various reasons. The purpose of this 
study was to investigate Issues and problems of financing and diversification of 
financial resources in public universities. The research method was qualitative 
phenomenology. The study population included administrators of public 
universities and experts in financial management and economics of higher 
education. Using purposive sampling method, 23 semi-structured in-depth 
interviews were conducted with them. To validate the qualitative findings, the 
Guba and Lincoln criteria were used. The findings were analyzed by Strauss and 
Corbin coding model. Analysis reveals that participants researched before any 
attempt emphasize  to determine the status and role of higher education and 
attention to mission of the university. In their view, financing public universities 
in Iran is influenced by social-cultural and political -economic conditions of the 
country, according to the Spatial planning in the creation of a university and course 
of study, Ability of managers to earn, transparency of laws, absence of 
Cumbersome bureaucratic, a knowledge-based university, field structure, 
Relations of University to Other sectors  However, The evidence indicative of earn 
thinking in public universities is weak. 
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اه هژاو دیلک  

 ،یلام عبانم یشخبعونت ،یلام نیمات
 .یتلود ياههاگشناد

 

 ياههاگشناد یلام عبانم یشخب عونتو نیمات لئاسم رب یلمات
 یتلود

 

                     هدیکچ

 یلام نیمأت ،نایوجشناد دادعت هدنیازف دشر اب هارمه اههاگشناد هجوت لباق شیازفا ریخا ياهههد رد
 یلک روط هب و روشک یلاعشزومآ ماظن يور شیپ مهم ياهشلاچ زا یکی هب ار یتلود ياههاگشناد
 اما ،دشابیم تلود هجدوب ،یتلود ياههاگشناد یلام نیمأت یلصا عبنم دنچره .تسا هدرک لدب ،تلود
 اب رضاح شهوژپ .تسا دمآراکان ددعتم لیالد هب اهشور ریاس زا تلفغ و شور نیا رب ضحم دیکات
 شور .دش ماجنا یتلود ياه هاگشناد یلام عبانم یشخب عونتو نیمات تالکشم و لئاسم یسررب فده
 و یتلود ياههاگشناد ناریدم لماش شهوژپ هعماج .دوب يراگنرادیدپ عون زا یفیک ،شهوژپ
 اب ،دنمفده يریگهنومن شور زا هدافتسا اب هک دندوب یلاعشزومآ داصتقا و یلام تیریدم نارظنبحاص
 هناگراهچ ياهرایعم زا اههتفای رابتعا تهج .دش ماجنا هتفایراتخاسهمین قیمع هبحاصم اهنآ زا رفن 23
 ياههتفای .دیدرگ هدافتسا نیبروک و سوارتسا يراذگدک شور زا اههداد لیلحت يارب و نلکنیل و اباگ
 شزومآ هاگیاج و نأش نییعت رب یمادقا ره زا لبق ،قیقحت ناگدننکتکراشم هک داد ناشن شهوژپ
 یلام عبانم نیمات ،اهنآ هاگدید زا .دنیامنیم دیکات هاگشناد تیرومام و تلاسر هب هجوت و یلاع
 یگنهرف-یعامتجا و یسایس -يداصتقا طیارش نوچمه یلماوع ریثات تحت ناریا رد یتلود ياههاگشناد
 ییاناوت ،هاگشناد يزاسدنمناوت ،هاگشناد سیسات و هتشر داجیا رد نیمزرس شیامآ هب هجوت نازیم ،روشک
 هاگشناد دوجو ،ریگاپ و تسد یسارکوروب دوجو مدع ،نیناوق تیفافش ،ییازدمآرد رد ناریدم
 تیاهن رد .دریگیم رارق دمآرد بسک يارب اهشخب ریاس اب هاگشناد طباور و هتشر راتخاس ،ناینبشناد
 یتلود ياههاگشناد رد ییازدمآرد رکفت فعض ِيروحم يهدیدپ زا یکاح ،قیقحت نیا ياههداد لیلحت
 دوب
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 یهاگشناد نورد و نورب ياهماظن ریثات تحت دوخ هبون هب یلام متسیس .تسا هدش لیکشت یلام متسیس هلمج زا متسیسریز نیدنچ زا متسیس کی ناونع هب هاگشناد
 ،تارییغت نیا زا یکی .)1393 ،ناراکمه و یخیاشم( دراذگیم ریثات نآ یلام ماظن یشخبرثا و یئاراک رب هاگشناد نورد ای نوریب طیحم رد کچوک رییغت ره .دراد رارق
 دوجو اب .تسا هدیدرگ نایامن زین یتلود ياههاگشناد یمومع هجدوب رد یلام و يداصتقا ياهنارحب .تسا هدش یناهج يرما ریخا ههد ود رد هک تسا یلام نارحب
 هدشهداد صیصخت هجدوب نازیم شهاک زا یکاح ریخا ياهشهوژپ اما ،تسا هتفرگتروص ییاهشالت یهاگشناد زکارم یمومع ياههجدوب ظفح يارب هراومه هکنیا
 یگتسباو لکشم اما تسا توافتم )یتلودریغ ای یتلود( یشزومآ شخب ای )هعسوت لاحرد ای هتفایهعسوت( روشک هب هجوت اب تیعضو نیا دنچ ره .دنشابیم اهتلود طسوت
 ببس هاگشناد یتنس ياهتیلاعف یلام نیمأت يارب یتلود ياههجدوب مهس شهاک .)2012 ،1ناریس و سامزور( تسا یناهج يرما هیرهش و یتلود یلام ياهکمک هب
 یتاسسوم هب یمارآ هب اههاگشناد نونکا مه هک ياهنوگهب )2005 ،ناراکمه و 2نوسنآوج( دنشاب هیامرس نیمأت نیزگیاج ياهشور لابند هب زکارم نیا ات تسا هدش
 ناقهد و ناگرهم( دناهتفرگ هلصاف دوخ یتلود تیوه زا و هدش لیدبت ،دنوشیم تیاده يداصتقا و یناگرزاب تامازلا و یتباقر رازاب ياههکرحم اب شیپ زا شیب هک
 شزومآ ياههرود يرازگرب ،دازآ نایوجشناد شریذپ هلمج زا شهوژپ و شزومآ هصرع رد دیدج ياهشور ذاختا هب روبجم اههاگشناد ،اهروشک رثکا رد .)1388 ،يرین
 ،هدازمشاه( دندش یهاگشناد تاقیقحت جیاتن هضرع قیرط زا رازاب هب هجوت هدیا شریذپ تیاهن رد و یللملانیب تارابتعا زا هدافتسا ،هرواشم تامدخ هئارا ،يدربراک

 ،)٪78/72( )ياهقطنم و یلم( یمومع هجدوب زا لکشتم طسوتم روطهب ار اپورا ياههاگشناد يدمآرد راتخاس ،دوخ یسررب رد )2010( 3نمرتسا لاثم ناونع هب .)1388
 ياهدمآرد و ،)٪50/4( هناتسودرشب ياهدمآرد ،)٪04/3( یللملانیب یمومعهجدوب ،)٪48/6( يراجت شخب اب لماعت زا لصاح هجدوب ،)٪06/9( نایوجشناد تکراشم
 .دنکیم نایب )٪14/4( تامدخ هب طوبرم
 یلام نیمأت و هدش لیدبت ربهنیزه ياهنامزاس زا یکی هب اههاگشناد ،نایوجشناد دادعت هدنیازف دشر و یتلود ياههاگشناد هجوت لباق دادعت هب تیانع اب زین ام روشک رد
 ....و يداصتقا ،یعامتجا ،یسایس تارییغت اب یتلود یلام عبانم .تسا هدیدرگ لدب تلود یلک روط هب و یلاعشزومآ ماظن يور شیپ مهم ياهشلاچ زا یکی هب اهنآ
 اب روشک هک ریخا ياهلاس رد .)1396 ،ناراکمه و ینادزی( دوش هتفرگ رظن رد یشزومآ تاسسوم يارب رادیاپ یلام عبنم ناونع هب دناوتیمن و هدش رییغت شوختسد
 کی ناونع هب یتلود یلاعشزومآ شخب رد تارابتعا يرسک عوضوم ، تفن شورف نازیم هب اه هاگشناد هجدوب ندوب هتسباو لیلد هب دش هجاوم تفن شورف رد میرحت
 رد تسا هدوب دصرد 6/1 نازیم هب 1384 لاس رد هک یلم صلاخان دیلوت زا یلاع شزومآ مهس هک دهد یم ناشن روشک هجدوب نوناق یسررب .تسا هتفای دومن ،شلاچ
 یط یلاع شزومآ شخب تارابتعا دنور نینچمه .)1396 ،ناراکمه و شورس یقلاخ( تسا هتفای شهاک دصرد 1/1 هب 1392 لاس رد و دصرد 2/1 هب1390 لاس
 زا طسوتم روط هب تسا مروت و اهدمآرد یمسا دشر توافتلاهبام هک ،تلود یمومع عبانم زا یلاع شزومآ یقیقح دمآرد هک ،دهد یم ناشن 1387-1395 ياهلاس
 یمسا هجدوب هچرگ نیاربانب .)1398 ،ناراکمه  و یلکوت يوجداد( تسا یلاع شزومآ شخب یقیقح دمآرد شهاک زا ناشن هک هدوب دصرد 11 یفنم ،1387 لاس
 ماجنا تیفیک شهاک رد ار دوخ ،هجدوب یعقاو شهاک .دباییم شهاک اهنآ یعقاو هجدوب )مروت خرن دوجو رطاخب( اما دبای یم شیازفا هلاس ره یتلود ياه هاگشناد
 يارب لکشم زورب تروصرد دنکیم هیذغت یتلود عبانم زا اهنت هک یهاگشناد ،دیدرت نودب .)1391 ،نشور( دهدیم ناشن یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد فیاظو
 یلام تیریدم حالصا ،دوجوم تالکشم هب هجوت اب .دراد يرتشیب يریذپبیسآ ،دنکیم هدافتسا یلام نیمأت عونتم ياهشور زا هک یهاگشناد هب تبسن ،عبنم نیا
 تامازلا و دوخ لیسناتپ ،هعماج طیارش زا اههاگشناد قیمع تخانش مزلتسم رما نیا .)4،2012نافگنای( تسا يرورض عونتم ياهیامرس عبانم اب قباطت فده اب هاگشناد
 هب يدیدش زاین اما ،دهد شهاک تدمهاتوک رد ار هجدوب ياهزاین زا یخرب دناوتیم یلاعشزومآ یلام نیمأت رد هعاسلاقلخ تاحالصا دنچره هک ارچ تسا یلام نیمأت
 روشک یسایس -يداصتقا ياهشلاچ هب هجوت اب و ریخا ياهلاس رد .)2015 ،5هگوا و سیرد( دراد دوجو ،دنشاب رادیاپ تدمزارد رد هک یساسا ياهیشم طخ یحارط
 هک رما نیا هب هک تسا یلاح رد نیا .دنشاب یلام عبانم يوجتسج رد دوخ دیاب اههاگشناد هک دنیامنیم مالعا یپردیپ نادرمتلود ،یتمواقم داصتقا هلوقم نآ بقاعتم و
 دیاب فده نیا هب ندیسر يارب هکنیا ای و ؟ریخ ای دنراد ار دوخ یلام عبانم یشخب عونت و نیمأت ققحت تصرف و لیامت ،ییاناوت ینونک تیعضو رد ام ياههاگشناد ایآ
 رمتسم و عونتم یلام عبانم نادقف ،اههاگشناد نوزفازور لئاسم لح يارب اهتیدودحم نیرتمهم زا یکی هک اجنآ زا .دناهتخادرپن ؟دوش مهارف یتامازلا و اهتخاسریز هچ
 یئازدمآرد نیون ياهشور تخانش و هنیمز نیا رد رتشیب تاعلاطم ترورض ،دوشیم رجنم اههاگشناد ياهتیرومأم و اهتلاسر تیقفوم مدع هب تیاهن رد هک تسا
 هاگشناد ققحت و هعسوت تهج اهنآ يارب نشور هدنیآ نمضتم ،اههاگشناد عونتم يدمآرد عبانم هب ون هاگن ،ریسم نیا رد .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا اههاگشناد
 ماجنا ینآ تروص هب و نیئاپ هب الاب درکیور و لمعلاروتسد اب اهنت هک تسین ياهلوقم اههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمأت هلاسم ،نینچمه .دشابیم یللملانیب
 هب رضاح قیقحت رد نیاربانب .ددرگ هدامآ دیاب هک ،تسا مزال يددعتم ياهتخاسریز و اهتسیابشیپ ،اهزاینشیپ رما نیا نتفریذپ تروص يارب کش نودب .ددرگ
   .دوشیم هتخادرپ ،یتلود ياههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمات لئاسم یسررب

 شهوژپ تایبدا
 هب عورش یلاعشزومآ يارب یتلود عبانم رادیاپ و تباث نایرج هک ارچ ،دناهدیدرگ یلام نیمأت دیدج عبانم نتفای هب روبجم دوخ تیرومام ماجنا يارب اههاگشناد هزورما
 شقن رب ياهدنیازف روط هب نیاربانب دننیبیم یتیامحریغ و یتباقر تدش هب طیحم رد ار دوخ شیپ زا شیب اههاگشناد نونکامه .)6،2012یچیر( تسا هدومن ندیکشخ
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 هاگشناد یلام شرازگ لاثم ناونع هب .)1388 ،این مشاه( دنراد دیکات شیوخ یشهوژپ و یشزومآ ياههمانرب تیفیک ياقترا يارب هدافتسا لباق یلام عبانم نیمأت رد دوخ
 ،)٪23(یکشزپ تامدخ ،)٪20(اهدادرارق و یلام ياهکمک ،)٪9( نایوجشناد هیرهش :یلصا عبنم 7 زا ار شیاهدمآرد هاگشناد نیا دهدیم ناشن )2015( 7لیی
 .دیامنیم بسک )٪7( رگید ياهدمآرد و اهيراذگهیامرس و )٪1( تاراشتنا دمآرد ،)٪8( تکراشم ،)٪32(فقو ياهدمآرد
 یلام عبانم بسک هب قفوم ،دمآرد یشخبعونت ياهدربهار زا هدافتسا اب اقیرفآ يارحص بونج ياهروشک ياههاگشناد هک داد ناشن دوخ قیقحت رد )2201( 8سیربج
 ياههاگشناد اهنت دوجو نیا اب .دناهدش ياهقطنم و یلحم تاماقم و ،نیرّیخ زا هدمآ تسدب عبانم ،هاگشناد یهافر تامدخ ،ییوجشناد ياههیرهش نوچمه یفاضا
  .دناهدومن بسک دمآرد ،فقو و هناتسودرشب ياهتیلاعف ،یتعنص ياهتکرش نوچمه یعبانم زا ،اینک و یبونج ياقیرفآ
 زونه -1 :هک داد ناشن )ژورن و دنله ،سیئوس ،کچ يروهمج ،ناملآ ،ایلاتیا ،ایناپسا ،ناتسلگنا( ییاپورا روشک 8 یلام عبانم یسررب رد )2010( 9دولبگنج قیقحت جیاتن
 روشک 3 رد اهنت هیرهش -2 .تسا موس ود زا شیب یتلود عبانم مهس ،روشک 7 نیا رد .تسا یتلود عبانم ،)ناتسلگنا زجب( اهروشک همه رد دمآرد بلاغ عبنم مه
 ياهکمک مهس صوصخرد اهروشک نیب -3 .دهدیم لیکشت ار دمآرد زا یکدنا اتبسن مهس اهروشک رگید رد اما تسا مهم يدمآرد عبنم )ناتسلگنا و ایناپسا ،ایلاتیا(
 مهس ریخا ياهلاس رد -4 .دراد قلعت ناتسلگنا هب )%25( نازیم نیرتشیب و هدوب ایناپسا هب طوبرم )%10( رادقم نیرتنیئاپ .دش هدهاشم یمک توافت اهدادرارق و یلام
 و نگا .تسا هتفای شیازفا یتباقر یلام ياه کمک و اهدادرارق مهس و هدماین دوجوب هیرهش مهس رد يرییغت چیه اما ،تسا هتشاد شهاک یمک تلود صیصخت
 هبتر 50 وزج ،ياهگناش 2006لاس گنیکنر رد هک ییاپورا هاگشناد 66 ،ییاپورا ياهروشک یلاعشزومآ تاسسوم يدمآرد عبانم هعلاطم يارب ،)2008( 10ناراکمه
 :تسا هدش هداد ناشن 1 لودج رد اهنآ هعلاطم جیاتن .دندرک یسررب ار دناهدوب رترب

 )دصرد هب( یئاپورا ياهروشک یلاعشزومآ تاسسوم يدمآرد عبانم :1لودج

 سیئوس دنلریا کیژلب كرامناد دئوس دنله ایلاتیا ناملآ ایناپسا ناتسلگنا روشک               یلام عبانم

 3 32 5 0 0 7 12 1 16 24 هیرهش

 72 38 65 79 60 68 67 73 61 35 تلود هجدوب

 یتاقیقحت ياهکمک
 18 18 21 19 34 15 12 22 10 21 یتباقر

 7 12 9 2 6 10 9 4 13 20 عبانم ریاس

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 عمج

 
 تسا یتمواقم داصتقا درکیور اب یلام نیمات تهج اههاگشناد تسخن تیولوا ،یلخاد عبانم زا هدافتسا هک دنداد ناشن دوخ قیقحت رد )1399( ناراکمه و ایکیلیعامسا
 .دندش تیمها نیرتالاب زئاح بیترت هب فقو قاروا زا هدافتسا و یجراخ نایوجشناد بذج ،یهاگشیامزآ تازیهجت هراجا ياهرایعمریز و
 ،یعامتجا -یگنهرف ،يداصتقا -یلام ،ینوناق( نالک حطس ود رد مازلا 10 تروصب اههاگشناد یلام یشخب عونت تامازلا )1396( ناراکمه و یعیبر قیقحت رد
 هاگدید زا داد ناشن جیاتن .دیدرگ نیودت )يربهر ،يرازبا -يراتخاس ،یشزیگنا ،یطابترا ،یناسنا عبانم( درخ و )يدربهار-يراذگتسایس ،ینامزاس -یتیریدم
 ياراد يداصتقا-یلام تامازلا و نیرتشیب ياراد يدربهار-يراذگتسایس تامازلا ،نیب نیا رد .دنرادروخرب الاب تیمها زا درخ و نالک تامازلا یمامت ،ناگدنهدخساپ
  .دندوب تیمها نیرتمک
 تارایتخا زا یشخب يراذگاو :تسا هدومن هئارا يددعتم ياهراکهار هاگشناد یصاصتخا ياهدمآرد بسک و یلام لالقتسا شیازفا يارب دوخ قیقحت رد )1392( نشور
 ياضعا زا رفن کی لقادح باختنا ،فلتخم ياهناگرا تیلوئسم هزوح نییعت و هعسوت مجنپ همانرب نوناق 49 هدام فلا دنب قیقد نییبت ،اههاگشناد ياسور هب انما تایه
 یلاع شزومآ داصتقا یشزومآ ياههاگراک يرازگرب ،دننکیم بسک يرتشیب یصاصتخا دمآرد هک ییاههاگشناد قیوشت ،عیانص ناریدم نایم زا اههاگشناد يانما تایه
  .تسا دراوم نیا هلمج زا اههاگشناد ياسور يارب هجدوب هنیهب صیصخت و
 )یتعنصریغ ياهروشک ات یتعنص ياهروشک زا( ناهج رسارس رد اههاگشناد ياهدمآرد یشخبعونت و یلام نیمأت هب هجوت هک تسا نآ زا یکاح ،هدش ماجنا ياه شهوژپ
 یجراخ ياهشهوژپ .تساههاگشناد یلام  نیمأت ثحبم ندوب لومشناهج و اهروشک مامت يارب عوضوم نیا تیمها هناشن رما نیا هک تسا هتفرگ رارق هجوت دروم
 ییازدمآرد هب یمومعهجدوب قیرط زا اههاگشناد دمآرد نیمأت زا تکرح هب ،هعسوت لاح رد ياهروشک مه و هتفایهعسوت ياهروشک مه هک دهدیم ناشن هدش ماجنا
 یفلتخم ياهدربهار فده نیا يارب و دندرگ لئان یلام يرادیاپ هب دمآرد بسک ياهشور هب یشخبعونت قیرط زا ات دنددصرد اهنآ .دنراد لیامت اههاگشناد دوخ طسوت
 .تسا ریذپانزیرگ یتلودریغ یلام عبانم هب رتشیب هجوت ،یلاعشزومآ لماکت هب ور شقن هب هجوت اب هک دهدیم ناشن زین یلخاد ياهشهوژپ جیاتن .دناهتفرگ راکهب زین
 .تسا یتلود ياه هاگشناد یلام عبانم یشخب عونتو نیمات تالکشم و لئاسم یسررب رضاح شهوژپ فده
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  شهوژپ شور
 ،یخاوش و يدباع( دوشیم ماجنا یعیبط هنیمز کی رد فاشتکا يارب و ارگریسفت ،ارگلک درکیور یفیک شهوژپ .دوب يراگنرادیدپ عون زا یفیک ،رضاح شهوژپ شور

 رد .دوب 11دنمفده يریگهنومن ،يریگهنومن هویش دندوب یلاعشزومآ داصتقا و یلام تیریدم نارظنبحاص و یتلود ياههاگشناد ناریدم لماش شهوژپ هعماج .)1389
 نیا .دندوب یفاک اتبسن و بسانم تخانش و تاعالطا ياراد نآ زا ییاه هبنج ای یسررب دروم عوضوم هنیمز رد هک درک رارقرب سامت يدارفا اب یفیک ققحم ،هویش نیا
 13يرظن عابشا هب هنومن مجح ،تسا یفیک تاقیقحت صوصخم هک يریگهنومن شور نیا رد .)1995 ،12نوسنیکتا و یلسرماه( دنناوخیم نابهزاورد ای علطم ار دارفا
 اب هبحاصم دنمزاین ،ناریا یتلود ياههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمات ماظن تایصوصخ یسررب يارب رضاح شهوژپ رد .دراد یگتسب یسررب دروم ياهلاوس
 تروصهب هک دوب 2 لودج حرش هب نیعلطم زا رفن 23 لماش هنومن مجح ساسا نیا رب .دنشابیم رظنبحاص هکنیا ای و دنراد تیلاعف هزوح نیا رد ای هک میدوب یناگربخ
 .دندومن تکراشم شهوژپ رد هنابلطواد تروصهب و يرظن عابشا هدعاق هب هجوت اب و دنمفده

 قیقحت ناگدننکتکراشم تاصخشم :2 لودج
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 )1985( نلکنیل و اباگ هب بوسنم هناگراهچ ياهرایعم زا اههتفای رابتعا نیمات تهج .دش هدافتسا هتفایراتخاسهمین قیمع هبحاصم رازبا زا اههداد يروآدرگ روظنم هب
 18يریذپدییأت و 17يریذپنانیمطا ،16يریذپلاقتنا ،15)رابتعا( يریذپرواب :لماش رایعم راهچ تیاعر زا 14دامتعا تیلباق ناونع اب هطبار نیا رد نارظنبحاص نیا .دش هدافتسا
 ،شهوژپ رد ناگدننکتکراشم .دیدرگ هدافتسا 19اضعا يوس زا لرتنک کینکت زا شهوژپ رابتعا هب یبایتسد يارب شهوژپ نیا رد .دنربیم مان یفیک ياهشهوژپ رد
 و هبحاصم تشونور ،شهوژپ نیا رد هک ياهنوگ هب .دتفایم قافتا رما نیا "اضعا طسوت ندرک کچ" قیرط زا هک دنتسه دامتعا تیلباق نییعت يارب دارفا نیرتهجوم
 هتفرگ رظن رد دندوب هداد ماجنا هبحاصم نتم رد نانآ هک یتاحالصا سپس .تفرگیم رارق نانآ رایتخا رد دنداد ناعلطم هکییاهخساپ و هدش حرطم تالاوس زا یشرازگ
 هژیو ياههیور زا هدافتسا ،اههداد يروآدرگلوط رد هدش هعلاطم ياههداد هعومجم زا 20هبرف فیصوت لثم ییاهکینکت زا هدافتسا اب لاقتنا تیلباق هب ندیسر .دشیم
 نیا رد .دریذپیم تروص )2003 ،21سایردنآ( دنکیم کمک لاقتنا تیلباق زا نانیمطا هب هک هداد لیلحت هلحرم رد دراوم ریاس و اههناشن ،اهدامن لیلحت و يراذگدک
 هب اههداد لیلحت و يروآعمج دنیارف ات هتفرگيریگهنومن زا قیقحت تایئزج مامت دیدرگ شالت ور نیا زا .دش هدافتسا هبرف فیصوت زا ندوبلاقتنا لباق يارب شهوژپ
 کی رایتخا رد فلتخم لحارم رد اههتفای ،روظنم نیدب .دیدرگ هدافتسا 22نایاتمه طسوت فیصوت شور زا نانیمطا تیلباق هب یبایتسد تهج .دوش هداد حرش لماک روط
 هب عجار لقتسم درف ود رظن یناوخمه اب و دراد هراشا هعلاطم جیاتن تینیع هب ندوب دییأت لباق .تفرگ رارق ،تسا یملع تایه وضع هک یلاع شزومآ ناعلطم زا رفن
 هب بوسنم رادماظن شور اب اههبحاصم .دیدرگ هدافتسا ،هدش دای علطم تارظن زا زین هراب نیا رد .)1390،روپنسحم( دوشیم هدیجنس اههداد ینعم و طابترا ،تقد
 بوتکم نتم( رظن دروم نوتم ،دازآ يراذگدک هلحرم رد .دش ماجنا حطس دنچ رد اههبحاصم لیلحت درکیور نیا ساسا رب .دیدرگ لیلحت )1998( 23نیبروکو سوارتسا
 يدنبهلوقم و هدش يزادرپموهفم هسیاقم یمئاد دنیارف کی رد ازجا نیا .دندیدرگ میسقت يرتکچوک يازجا هب و هدش هدناوخ رگشهوژپ يوس زا تقد هب )اههبحاصم
 هب دنیارف نیا .دندش طبترم رگیدکی هب يدیدج بیکرت اب و هتفای يرتشیب مظن ،دندوب هدش ییاسانش نیشیپ هلحرم رد هکییاههلوقم ،يروحم يراذگدکرد .دندیدرگ
 .دش هتخادرپ و هتخاس ياهیرظن ،یباختنا يراذگدک هلحرم رد .دش نشور مه اب اهنآ طابترا و هدش ییاسانش رتیلک ياههلوقم هک تفریذپ تروص لکش نیا
 
  شهوژپ ياههتفای
 ياههلوقمهدرخ و اههلوقم بلاق رد فلتخم يایاوز و اههبنج زا یتلود ياههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمات تالکشم و لئاسم ،شهوژپ زا لصاح جیاتن ساسارب
 .تفرگ رارق قیقحت ناگدننکتکراشم هجوت دروم ،لیذ حرش هب ددعتم

 یلاع شزومآ تلاسر و هاگیاج -1
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 ییازدمآرد رد هاگشناد تیرومام و ناش هب هجوت 1-1
 دیکات اهنآ .تسا يرما ره زا لبق هاگشناد تیرومام و نأش نتفرگرظن رد ،دنتشاد دیکات نآ رب لوقلاقفتم ،شهوژپ ناگدننکتکراشم هک یمهم تاعوضوم زا یکی
 هکنیا ":تسا دقتعم 13 هرامش هدنوشهبحاصم لاثم ناونع هب .دومن هجوت نآ هب دیاب ییازدمآرد رد هک تسا توافتم يداصتقا هاگنب اب هاگشناد تلاسر هک دندومنیم
 هک هنیا شتکراشم اما ،هنک تکراشم يداصتتقا تیلاعف رد دیاب هاگشناد .تسین هاگشناد نأش رد هشب دراو تارداص و تادراو رد ًالثم ًامیقتسم دایب شدوخ هاگشناد
 تکرام رپوس ندرج نوبایخ يوت هنوتیم ًالثم هاگشناد ....هدب داصتقا و تعنص شخب هب یصصخت تامدخ .هدب باوج ور اهشهوژپ .هنک تیبرت بوخ یناسنا يورین
 هک هنومیم نیا لثم .هنک یلام نیمأت شدوخ ياهتیرومأم بوچراچ رد یتسیاب هاگشناد" :تسا دقتعم زین 7 هرامش هدننکتکرش ."تسین هاگشناد نأش رد اما ،هنزب
 رد یتسیاب ،هنک بسک داوخیم يدمآرد ،هدش فیرعت یتلاسر ،هدش فیرعت شارب یتیرومأم .هرادن ینعم .هنک بسک دمآرد نهآ دیلوت زا ،ییاذغ عیانص تکرش کی
 یناسرتمدخ شدوخ ياهتلاسر ياتسار رد داوخیم رگا .تسوجشناد هب ادتبا یناسرتمدخ هاگشناد هفیظو .هگید ياج زا هن ،هشاب شتلاسر و تیرومأم نوا ياتسار
 ،هریگب مک ،هریگب دایز ،هریگن هنوتیم ،هریگب لوپ هنوتیم .هدب ماجنا هنوتیم يراک ره تیرومأم نوا بوچراچ رد هراد یتیرومأم کی سپ .هرادن یلاکشا چیه ،هنک
 تیلاعف دیاب هاگشناد ایآ هکنیا و هاگشناد نأش هرابرد )دشابیم نارهت هاگشناد يداصتقا هعسوت نامزاس ياضعا زا یکی هک( 12 هرامش هدننکتکراشم ."هگید هتباقر
 هک میراد داقتعا شهب و میدیم ماجنا ور يايداصتقا ياهتیلاعف ًالک ام" :هک دنکیم نایب ،دهدیم ماجنا ییاهتیلاعف هچ اهنآ نامزاس الوصا و دهد ماجنا يداصتقا
 .رخآ یلا و هشاب هتشاد يدیلوت دحاو ای و هنزب يراجت زکرم کی هنک عورش هرن تقو چیه هاگشناد ًالثم ینعی .شناد لحم زا تورث قلخ ینعی .هشاب هاگشناد نأش رد
 ياهراک .هشب شناد رکورب عقاو رد .24يرکورب جلان ياهدمآرد هب هنک عورش ینعی .هنکب شناد رب ینتبم يداصتقا ياهتیلاعف ،هنکب يداصتقا راک هرارق هگا هاگشناد
 ".هشاب هتشادن یطابترا چیه هاگشناد نوئش اب هک فرص يراجت ای يداصتقا درکیور هن ،هشاب روحمشناد داصتقا درکیور دیاب اههاگشناد درکیور .هدب ماجنا يروطنیا
 ره هب هک تسه اج نیا ینارگن و بیسآ کی" :تسا دقتعم اههاگشناد ندش يرازاب زا زیهرپ و ملع تلاسر هب هجوت موزل هرابرد 23 هرامش هدننکتکراشم هرخالاب و
 هب ور مدنگ ،هنتشاک مدنگ لثم ملع بسک .هشیمن هصالخ لوپ هب نیا و تسا یسدقم تلاسر ،مینک هاگن یناسنا و ینید و یگنهرف رظنم زا هگا ملع تلاسر ،لاح
 الاح .هشاب عفان ،هشاباراک ،هشاب رثوم هک یملع هتبلا .میزومآیم ملع یتاذ شزرا رطاخ هب ور شناد و ملع ام .تسه شاهمادا رد مه هاک یلو دنراکیمن نوا هاک رطاخ
 كانرطخ هنوتیم نیا هشب هداد شزومآ ،هماجنایم لوپ هب هک یملع هک هشاب نیا نومشالت و تمه و ههجو مامت یتقو اما .رتهب هچ دایب تسدهب مه يدمآرد هگا
 زکرم کی رد ،رازاب قالخا ینعی ؟یشورفیم دنچ ؟يرخیم دنچ هک مینیبیم زکارم يوت هک يزیچ نوا لاح ره هب .هشب شومارف دیابن هاگشناد یگنهرف شقن .هشاب
 ".میریگیم هلصاف یمک نآ زا ندرب تذل و تسه یگتخیهرف هک ملع زا ،ندرک هاگن لکش نیا اب هک میشاب بظاوم ینعی .هکانرطخ رادقم کی ،هدرک خوسر یملع
 هیلوا هن و هیوناث فده ییازدمآرد 2-1
 اههاگشناد و تسا یمومع يالاک کی یلاع شزومآ مدقتعم ًاصخش نم" :دهدیم همادا و هدومن دای ییوج تقیقح ناکم ناونع هب هاگشناد زا 10 هرامش هدنوشهبحاصم
 عبانم بسک ای رازاب يارب هن ،هنک رکف تیرشب تداعس و شاهعماج يارب هکنیا ینعی .تسا ییوجتقیقح ناکم هاگشناد نم رظن هب .نرب دمآرد بسک تمس هب دیابن
 هفیظو زا نشب دمآرد بسک ریگرد اههاگشناد رگا و هشاب هعماج لئاسم هب خساپ و یندم هعماج دشر هب کمک نوشمغ و ّمه یتسیاب ام یتلود ياههاگشناد .يدمآرد
 تمس هب اههاگشناد رگا هک هنیا نم فرح .هتلود نتفر رد تیلوئسم راب ریز زا روج کی عقاو رد یلام عبانم نیمات ثحب نم رظن هب نیاربانب .نشیم رود نوش یلصا
 عبنم کی مشچ هب ور امش ،نیشب هاگشناد سیئر قاتا دراو امش یتقو ینعی .هدوس شهجوت زکرم يداصتقا هاگنب کی اما ،هرادن یلاکشا ،دنورب ملع دیلوت شرتسگ
 ملع دیلوت نامزاس کی زا رتارف یشقن ام ياههاگشناد .هریم نیب زا میراد یبایلوحت هب هک يدیما كدنا نومه ،هشب مکاح اههاگشناد رب درکیور نیا رگا .هنیبب دمآرد
 يداو يوت دنیایب و دینک ضوع ور اهنیا لیر امش رگا .هشب فیعض دیابن هاگیاج نیا نیاربانب .هتشاد اههاگشناد رد هشیر ام یگنهرف و یسایس تالوحت زا یلیخ .دنراد
 هبرض ،هنورذگب ور شدوخ تاروما و هرایب رد یلوپ هی ییاج هی زا هکنیا و شزومآ طقف هب هاگشناد تلاسر نتساکورف .دنهدیم تسد زا ور نوشاهشقن نوا ،داصتقا
 ."هشابن يداصتقا دوس بسک لابند دح زا شیب هک هشاب دیاب یتراظن کی اما مقفاوم یعرف فده کی ناونع هب دوس بسک اب هتبلا .هروشک نیا ياهزغم هب ندز
 میاوخیمن ام هگم .هتکرح روتوم هکلب تبثم اهنت هن .هتبثم ،هروخن همطل ،یلصا فادها هک یتقو ات اههاگشناد ییازدمآرد" :تسا دقتعم زین 22 هرامش هدننکتکراشم
 ".تسین بسانم ،هشاب هتشاد دوجو ییاهیقالخادب هگا اهتنم ؟مینک لح ور هعماج تالکشم

 اهنامتفگ رد یلاع شزومآ هاگیاج 3-1
 یصاصتخا ای یمومع يالاک کی ناونع هب شزومآ زا یقلت دننک صخشم نآ هب تبسن ار دوخ عضوم تسیابیم یشزومآ ياهماظن هراومه هک یتاعوضوم زا یکی
 صخشم تسیابیم یشزومآ نارازگتسایس .دشاب هغدغد کی شزومآ هب یسرتسد هک تسا هدش ببس اهناسنا یگدنز يروهرهب رد شزومآ زا يریگهرهب تاریثات .تسا
 رد زین ار یلاع شزومآ زادنامشچ دناوتیم لاوس نیا هب خساپ ؟ریخ ای دوش یقلت همه يارب ربارب تصرف کی یمومع شزومآ دننام زین یلاع شزومآ دیاب ایآ هک دننک
 تلود ،ناریا رد هک هنیا هراد دوجو نم رظن هب هک ياهتکن" :تسا دقتعم صوصخ نیا رد 10 هرامش هدنوشهبحاصم .دیامن لوحت شوختسد یلام عبانم نیمات دنیارف
 شزومآ اب ور شفیلکت یمومع نامتفگ کی رد ياهعماج ره یتسیاب ادتبا ینعی .هدرکن صخشم یمومع يالاک کی ناونع هب یلاع شزومآ ماظن اب ور شدوخ فیلکت
 هک دننیبیم یمومع يالاک کی ناونع هب ور یلاع شزومآ رتشیب دئوس ای يوانیدناکسا لثم یبرغ ياپورا ياهروشک دینک ضرف ًالثم .هنک صخشم شدوخ یلاع
 میدادن خساپ لاوس نیا هب یعامتجا گولاید هسورپ کی رد زونه نوچ ناریا يوت اما .دننکیم اههاگشناد هب مه ور کمک نیرتشیب نیاربانب .هسریم همه هب شعفانم
 .مینکیم هدهاشم نتفر رد تیلوئسم راب ریز زا درکیور عقاو رد رتشیب و مینیبیم یفیلکتالب و یمگردرس عون کی ؟هراد یهاگیاج هچ و تسیچ یلاع شزومآ فیلکت هک
 ره رد نم رظن هب ..... دندوب ياهیرهش نایوجشناد دصرد 84 دودح ،94 لاس رد یلو دندوب ناگیار نایوجشناد زا رتمک ام زادرپهیرهش نایوجشناد ،داتفه لاس رد ًالثم
 نومفیلکت ام نوا نمض رد ات هریگب لکش یعامتجا هسورپ نیا دیاب ... و تینما ،یلاع شزومآ هب عجار ،دازآ رازاب داصتقا ،یلم عفانم ،یجراخ تسایس هب عجار یماظن
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 ياهلئسم اما ،هتشاد دوجو اههرود همه رد رابتعا دوبمک و یلام نارحب هلئسم" :دیامنیم دیکات اههاگشناد تیمها رب زین 1 هرامش هدننکتکراشم ".مینک صخشم ور
 شقن مینوتیم هنک باجیا گنهرف رگا .یماظن شخب ای میشب لئاق تیولوا ار گنهرف شخب ًالثم هک هشخب نوا تیمها نازیم هراذگریثات صیصخت نازیم رد هک
 ".لیذ رد هن و مینیبب ردصرد ور هاگشناد
 
 

  اههاگشناد یلام نیمات -2
 .تسا یلاع شزومآ تاسسوم یلام نیمات ماظن ،دزاسیم رثاتم ار )... و یسرتسد ،تیفیک ،ینامزاس داعبا( یلاع شزومآ ماظن لک هک يرصانع نیرتمهم زا یکی
 .)2010 ،25تیاروپ و نیسونارپ( دشابیم تاسسوم نیا ياهتیلاعف نیرتریذپبیسآ یلام ياههبنج
 اههاگشناد یلام نیمات رد تلود ینیرفآ شقن موزل 2-1
 ناونع هب یشهوژپ و یشزومآ ياهزاین نیمات تیریدم ،یلاع شزومآ یشخبرثا و ییاراک ءاقترا هب هجوت موزل نینچمه و داصتقا ندشیناهج هلوقم ندشهدرتسگ اب
 .)1394 ،یلیعامسا( دوشیم نیمات تلود یمومع هجدوب لحم زا یلاع شزومآ عبانم یساسا شخب ناریا رد .دوشیم دادملق اهتلود یساسا فیاظو زا یکی
 تلود .هنکرکف شدوخ ياهتلاسر يور هنوتب ات میدب رارق دمآرد بسک ياههار زا لابغراف ور هاگشناد دیاب ام" :دیوگیم صوصخ نیا رد 10 هرامش هدنوشهبحاصم
 تمس هب دایز دیابن ام .هشیم مومت روشک عفانم هب ندز هبرض تمیق هب ندشتحار نیا هک یلاحرد .هنکیم تحار ور شدوخ هراد و هراذیم مک اههاگشناد يارب هراد
 .هیلاع شزومآ رد تتدمدنلب عفانم .هیلاع شزومآ وت شخب نیرتمهم تلود :مینک ضوع ور هلئسم دیاب .میرب ،رایبرد لوپ تدوخ هاگشناد سپ ،هداد لوپ مک تلود هکنیا
 دصرد 70-80 .هنک يراپسنورب .هریگب یجراخ يوجشناد هاگشناد هک هرادن یلاکشا ،داد ماجنا ور شتیلوئسم تلود یتقو و هشب گنررپ دیاب تلود ياهتیلوئسم
 هدننکتکراشم ."هنک تیوقت ور نوشهاگیاج دیاب هکلب ،هدرک راذگاو نوشدوخ لاح هب ور اههاگشناد هک هنکیمن یتسرد راک تلود و هنک تخادرپ تلود دیاب ور دمآرد
 یفان نیا دنچره .هنک یلاخ هناش اههاگشناد هجدوب نیمأت زا دیابن زگره تلود مرظن هب" :درادیم راهظا اههاگشناد یلام نیمات رد تلود شقن رب دیکات اب 1 هرامش
 تسا رارق رگا" :دراد دیکات تلود شقن رب 8 هرامش هدننکتکرش ."دننک رتشیب ور نوششالت دیاب فرط ود ره .تسین مه هریغ و تعنص اب طابترا يارب هاگشناد تلاسر
 نادنچ ود تلود فیاظو تلاح نیا رد ًاقافتا .هنک شومارف ور شفیاظو تلود هک تسین انعم نیا هب مینک مهارف هاگشناد رد ور یمدرم تکراشم ای یصوصخ شخب
 هب ور شایلام عبانم ،عقاو رد .هدب صیصخت رتهنیهب و رتهب ور شایلام عبانم دیاب .هنک تراظن دیاب نالا یلو ،هشاب هتشاد تراظن هک دوبن یجایتحا البق نوچ .هشیم
 ،دوب تیامح ای ینابیتشپ دنمزاین یئاج ای تشاذگ اطخ ور شاپ هاگشناد ای یصوصخ شخب هکنیا ضحم هب .دننک يزاب دننوتب رتهب نارگیزاب هک هدب صیصخت ياهنوگ
 ."هنک فافش ور تیعضو ،هدب رییغت ور نیناوق ،هنک دورو دیاب نوا

 هاگشناد زا رتشیب تیامح يارب تلود یلام ییاناوت مدع 2-2
 هارمه ،نایوجشناد و یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد هب دورو نایضاقتم هدنیازف دشر ریظن يددعتم ياهشلاچ اب ریخا ههد دنچ یط ام روشک یلاع شزومآ ماظن
 ییوگخساپ و اههاگشناد هعسوت يارب یشزومآ تاسسوم زاین دروم یلام عبانم دوبمک .تسا هدوب هجاوم رتشیب ییوگخساپ و يریذپتیلوئسم يارب هعماج يوس زا راشف اب
 :تسا دقتعم 8 هرامش هدننکتکراشم .)1388 ،يردان و یتزع( تسا هدوب حرطم نامروشک یلاع شزومآ ماظن یلصا ياهشلاچ زا یکی ناونع هب روبزم ياهزاین هب
 شزومآ ياههاگشناد و هدب صاصتخا نوشهب ار یلام عبانم نیا هنوتیمن ای هتسناوتن هنافساتم تلود هک دنراد جایتحا يدایز یلام عبانم یتلود ياههاگشناد هراومه"
 و هدرک ادیپ شهاک اههاگشناد هب یلام عبانم تخادرپ رد تلود یئاناوت هداد خر داصتقا رد هک یتارییغت اب .دناهدش هجاوم یلام عبانم دوبمک اب صوصخهب ،یتلود یلاع
 زا ار ناشیلام عبانم هک یتلودریغ ياهشخب هتشذگ ههد هس ود یط مه رطاخ نیمه هب و تسین اههاگشناد رد شایلام عبانم درک هنیزه رد تلود تیولوا المع
  ."دناهتفای شرتسگ ،دننکیم نیمأت اتدمع هیرهش
 هاگشناد یلام یشخب عونت و نیمات ترورض 3-2
 زا یکی هب اههاگشناد یلام نیمات و دناهدش لیدبت روشک يارب ربهنیزه ياهنامزاس زا یکی هب اههاگشناد ،نایوجشناد و اههاگشناد دایز رایسب شیازفا هب هجوت اب
 لمات لباق یعوضوم درک دوخ یلام عبانم نیمات هب زهجم ار اههاگشناد ناوتب هک ییاههار نتفای ور نیا زا .تسا هدش لدب یلاع شزومآ ماظن يور شیپ ياهشلاچ
 ات هس نیا ،میریگب رظن رد یگنهرف و یشهوژپ ،یشزومآ ور اههاگشناد یساسا درکراک رگا" :تسا هدش هدرمشرب نینچ 11 هرامش هدنوشهبحاصم هاگن رد ترورض نیا .تسا
 ياهاضف ،اهزاس و تخاس ،اههژورپ ماجنا ،دیتاسا روضح .تسین ارجا لباق اههمانرب نیا ،لوپ نودب .يداصتقا ياههینب و اههیاپ اب رگم .یلام رتسب رد رگم هشیمن ققحم درکراک
 زا یمظعا شخب هکنیا .هرادن ور مزال تیافک ،دنراد هک يدصاقم ساسارب زورما یهاگشناد عبانم ،هراد دوجو فلتخم ياههزوح زا هک یتاشرازگ قبط ..... .هلوپ هب طونم يدبلاک
 ای دننک قازترا دننوتیمن ینعی .هرادن راک نیا يارب ًالصا ور مزال تیافک دوجوم عبانم هک تسه هتکن نیا دیوم دنتفرگ نوشدوخ هب یئازدمآرد ای یعافتناریغ درکیور ام ياههاگشناد
 هزاجا شهب نیاربانب و هرادن شاههمانرب زا ینابیتشپ يارب ور مزال تیافک اههاگشناد عبانم هک هتفریذپ تلود ینعی ،دنریگیم لکش اهسیدرپ یتقو .دنشاب نوشاههنیزه يوگخساپ
 یتلود عبانم زا رتمک و دننک نیمات نوشدوخ ور مزال عبانم دصرد 70 رثکادح و دصرد 50-60 ًالثم هک هتمس نیا هب اههاگشناد یتح ،اهمتسیس مامت درکیور .هریگب لوپ هک هدیم
 ترورض نیا رب زین 8 هرامش هدننکتکرش ".هراد یگتسب هتفرگ رارق نوا رد هک یطیحم و شاههمانرب فادها ،هاگشناد ياهتسایس ،هاگشناد درکیور هب ًالماک هلئسم نیا .دننک قازترا
 ات هنک اراک ور تکرش نوا هک نیا رد هنودب عفنيذ ور شدوخ و هنک يرادیرخ ناینب شناد تکرش شاهییاراد زا یشخب اب نارهت هاگشناد ًالثم هراد یلاکشا هچ" :دیامنیم دیکات
 تلود و میشاب هتشاد یتسرد نیناوق رگا نم رظن هب هک یتروص رد .میدرک عنم ،نشب هدولآ یلام عبانم هب هک نیا زا ور اههاگشناد هشیمه ام .هنک دیلوت تیفیک اب و ریذپتباقر ییالاک
 نایرتشم دیاب اههاگشناد" :تسا دقتعم هرابنیا رد زین 13 هرامش هدننکتکراشم ."هنکیم رتاراک و هتخپ ور اههاگشناد ،یلام عبانم لابند هب نتفر ،هنک افیا تسرد ور شدوخ شقن
 هی هکنیا يارب ؟مینک داجیا يزرواشک هرواشم ياهکینیلک ،داصتقا يوت دیابن ارچ ای ؟نراذب يزومآزاب ياههرود اهنامزاس نانکراک يارب هک هراد یلاکشا هچ ًالثم .ننک ادیپ دیدج
 روشک هی ام .اه ،هندعم يوت وت راک هک متفگن شهب لوا زا نم .هنیشب زیم تشپ دایب هک منکیم تیبرت ندعم سدنهم نم .هدرگیمرب میدیم ام هک ییاهشزومآ تیهام هب شتمسق
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 هب هراشا اب زین 8 هرامش هدنوشهبحاصم ."؟هشب اهراک نیا دراو هش یم رضاح یسک ًالصا ؟مینک داجیا يزرواشک ياهکینیلک هک میتفر تمس نیا هب ردقچ میتسه يزرواشک
 اهشخب ریاس زا ور شایلام عبانم دیاب هاگشناد هشاب هتشادن ور یلام عبانم تخادرپ ییاناوت تلود یتقو" :دیازفایم یلام نیمات هب اههاگشناد مازلا صوصخ رد ،تلود یناوتان
 و تسا یتلود داصتقا شخب مه ام داصتقا شخب هک ارچ هشیم لسوتم تلود هب هرابود هریگب لکش مه طابترا نیا هکنیا يارب .میرادن ياهگید زیچ رتالاب مازلا نیا زا .هنک نیمأت
 درکراک" :درادیم ناعذا يو .تسا يداصتقا ياهتیلاعف رد هاگشناد روضح فلاخم 9 هرامش هدننکتکراشم لاح نیا اب ".هریگب لکش طابترا نیا هک هدب هزاجا دیاب تلود
 ."هرب یهافر و يداصتقا ياهراک يوس هب دیابن هاگشناد .تسین يداصتقا ياه تیلاعف هاگشناد

 اههاگشناد ییازدمآرد رب رثوم لماوع -3
 .دناهتسناد ریز حرش هب ار لماوع نیا شهوژپ ناگدننکتکراشم .دنتسه لیخد یفلتخم لماوع هعومجم اههاگشناد رد دمآرد بسک و داجیا تهج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاگشناد ییازدمآرد رد روشک يداصتقا ياه تسایس شقن 3-1
 نیا ناگدننکتکراشم .تسا رثوم زین اههاگشناد ییازدمآرد رب ،مکاح ياهتسایس .دنکیم رثاتم ار نآ ياهناگرا و اهشخب درکلمع هراومه هعماج کی ياهتسایس
 :دننک یم نایب ییاهیگژیو رکذ اب ار طیارش
 یتباقر و ملاس داصتقا  دوبن 3-1-1
 يداصتقا هزوح رد هک یتالکشم نومه" :دشخبیم تیارس هعماج لک هب ار نآ و هتسیرگن نالک تروصب اههاگشناد رد دوجوم تالکشم هب 8 هرامش هدنوشهبحاصم
 دوبمک یتقو امش .تسه هعماج یگنهرف ،یعامتجا ،يداصتقا ماظن فرظ نوا هک هریگیم رارق یفرظ رد هاگشناد عقاو رد .مینیبیم اههاگشناد رد ًاقیقد ور ،هراد دوجو
 شدوخ رد ور یگنهرف ،یعامتجا ،يداصتقا ماظن نومه هک تسا ياهنیئآ اههاگشناد عقاو رد .دنوشیم هجاوم درد نومه اب مه اههاگشناد هک دینیبیم دیراد یلام عبانم
 دینکیمن هدهاشم توافت یلیخ .دینیبیم دیراد ور نومه مه اجنیا تسا یتموکح و یتلود ًاتدمع اجنوا رگا .هزکرمت مه اجنیا رد دینیبیم زکرمت اجنوا رد رگا .هنیبیم
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 رد تالکشم نیاربانب و دیربیمن ییاج هب هار یلیخ نم رظن هب ،دنشاب یگنهرف ،یعامتجا ،يداصتقا ماظن زا ادج هک دیدب رییغت ياهنوگ هب ور اههاگشناد دینوتب هکنیا و
 شاهمزال میزادرپب یلام نیمأت ثحب هب هکنیا زا لبق  ....هراد دوجو ام یگنهرف ،یعامتجا ،يداصتقا ماظن رد هک یگرزب تالکشم نوا اب هدروخ هرگ یلام عبانم هزوح
 یئاراک رب ینتبم داصتقا هب هشب لیدبت هنوت یم هک هعبانم رب ینتبم ام داصتقا .هشاب یئاراک داصتقا هی .هشاب هدنلاب داصتقا هی .هشاب یلامرن داصتقا هی ام داصتقا هک هنیا
 داجیا ور یلام عبانم نوماههاگشناد .دناعبانم رب ینتبم مه نوماههاگشناد ینعی .میراد ور تیعضو نیمه مه نوماههاگشناد رد .يروآون رب ینتبم داصتقا مه دعب و
  .دننکیم هئارا یتلود ياهشخب ریاس لثم مه یتامدخ يرس کی بخ و دننکیم فرصم ور یلام عبانم عقاو رد .دننکیمن
 یسایس داصتقا ،تسه مکاح ام روشک رد هک یمتسیس هب هجوت اب .تسا رامیب داصتقا ساسا" :دنادیم لیخد تالکشم زورب رد ار هعماج داصتقا 2 هرامش هدننکتکراشم
 کی .تسه اههاگشناد رد يریمن و روخب کی و تسا تیعضو نیمه مه رگید لاس هد هک منکیم رکف ،تسا اهتلود هب هتسباو و دارفا ياههاگدید هب هتسباو هک
 هب یتسیاب هک دش هجوتم دیاب .تسا لوا داصتقا هک هنیا هب هتسباو اهنیا .درک دهاوخ لابند ار ياهدرتسگ دوکر هاگشناد و تفرگ میهاوخ شیپ یکرحتیب و یگرمزور
 ."تسویپ یناهج ۀلفاق
 دینک ضرف .هراد دوجو تنار و تسین تباقر هک ییاج ؟همکاح ام ياههاگشناد و روشک رد يداصتقا رازاب و ملاس طباور رگم" :دیوگیم زین 13 هرامش هدننکتکرش
 طابترا ،دنتسه اهاجنوا هک یناریدم هطساو هب فلتخم ياهداهن اب هک ]......[ لثم هاگشناد کی ،تسا ناریا رد هاگشناد دامن هک نارهت هاگشناد لثم دیراد هاگشناد کی
 مه ادتبا زا نوچ .میدرکن داجیا ام مه ور شاهتخاسریز ؟هنک یلام نیمات هرب اجک زا نیا .یتامدخ هن ،تسا یتعنص هن هک ياهقطنم رد دیراد مه هاگشناد کی .هراد
 ."هیتأیه داصتقا .تساهناتسب -هدب داصتقا ام داصتقا .میرادن مه یتباقر و ملاس داصتقا فرط نیا زا .هتفرگن لکش زاین ساسا رب

 يداصتقا دوکر ریثات 3-1-2
 و میشب لماعت دراو یصوصخ و یتلود هچ نوریب ياهدحاو اب مینوتیم ام" :دنکیم دیکات اههاگشناد ییازدمآرد رد يداصتقا دوکر شقن رب 4 هرامش هدنوشهبحاصم
 هدکشناد اب یعوضوم تبارق هک تسیز طیحم و یعیبط عبانم تارادا ًالثم .هتشاذگ ریثأت همه يور روشک دوکر اهتنم ،مینک هئارا اه نوا هب ياهرواشم ،ییارجا تامدخ
 ،قافتا نیا .دندرک فقوتم ور نوشیشهوژپ ياهتیلاعف ًابیرقت اهنیا ،میشاب هتشاد یشهوژپ و ياهرواشم تامدخ و میشب هرکاذم دراو اهنوا اب مینوتیم ام و دنراد ام
 تساوخرد ام زا ور یتامدخ ،دنتسه دوکر لاح رد اهنآ نوچ .هدیدش دوکر رد یصوصخ شخب نالا .هدرک فقوتم ور اهراک همه ریخا لاس دنچ رد هک تسا یگرزب عنام
 ."هشاب هتشاد قنور شخب کی وهی ،هشاب دوکر رد هعماج فلتخم ياهشخب هک میشاب هتشاد راظتنا مینوتیمن ام .تسا ونیمود کی نیا .دننکیمن

 دمآرد بسک رد هاگشناد لالقتسا موزل 3-2
 نیمضت ،تساهتیلوئسم نیا هنیهب نداد ماجنا همزال هک يراک صاخ طیارش تسا مزال هک دراد یتیدرف یملع رداک کی اب و یشزومآ داهن کی ناونع هب هاگشناد
 :تسا هدش نایب نینچ 8 هرامش هدننکتکراشم هاگدید زا هک )1388 ،یحلاص رکاذ( تساههاگشناد رد یملع يدازآ و لالقتسا ینعی موهفم ود لماش رما نیا .دوش
 میمصت نوشدوخ يارب نوشوخ هک میدب لالقتسا اهنوا هب هک میراد جایتحا نوا زا لبق ،مینک قیوشت یلام عبانم یشخبعونت هب ور اههاگشناد میناوتب هکنیا يارب"
 هک یفادها هب هجوت اب نیاربانب .هریگب شدوخ ور یملع تأیه ،هریگب ور شوجشناد شدوخ هنوتب هاگشناد هکنیا :هنشور یلیخ شانعم یهاگشناد لالقتسا نیا .دنریگب
 .درک دهاوخ نیودت ور یصاخ یسرد همانرب .تفرگ دهاوخ ور یصاخ یملع تایه ياضعا و اهوجشناد ،هراد هک یتدمدنلب و تدم هاتوک ياههمانرب هب هجوت اب ،هراد
 لاح ره رد هک ور نوریب ياضاقت هنوگچ )هنک ظفح ور شتامدخ تیفیک نوا هکنیا يارب( هریگیم میمصت اتیاهن و درک دهاوخ نیودت ور یبسانم شزومآ ياههمانرب
 ".هنک باختنا ور شسیئر دیاب شدوخ عقوم نوا نیاربانب .هدب باوج تسا هعماج و تعنص
 ییازدمآرد رد ناریدم ییاناوت و شرگن 3-3
 رگا یمومع ۀجدوب رد" :تسا دقتعم 2 هرامش هدنوشهبحاصم .دشابیم فلتخم عبانم زا دمآرد بسک رد ناریدم ییاناوت ،اههاگشناد ییازدمآرد رد رثوم لماوع زا یکی
 8 هرامش هدنوشهبحاصم .تسا رثوم اههاگشناد یلام عبانم نیمات رد ناریدم ینزهناچ تردق ."هراد ور يرتشیب تارابتعا بذج تردق ،هشاب رتشیب الاب تاماقم اب هطبار
 شیازفا هجدوب هزوح رد دنتسه ریگمیمصت هک یناسک اب و تلود اب ور نوتطابترا هک دیتسه نیا لابند هشیم نیمأت تلود زا نوتیلام عبانم یتقو":دیوگیم هرابنیا رد
 هک یناسک نیاربانب .تسه مه اج همه رد نیا و دیدب شیازفا ور نوتیلام عبانم ینزهناچ قیرط زا .دینک نیمأت ور نوتیلام عبانم و دینک هدافتسا تحار نوا زا و دیدب
 تفایرد رتشیب یلام عبانم نارهت هاگشناد دینک ضرف ًالثم .درک دنهاوخ بذج زین يرتشیب یلام عبانم دنراد يرتشیب تنار ،دنراد يرتيوق طابترا ،دنراد يرتهب طابترا
 ییاناوت ."هسریم زکرم هب رتهب مه شادص یتح و هنکیم بذج يرتشیب عبانم مورحم هقطنم رد یناتسرهش هاگشناد کی هب تبسن فیرش یتعنص هاگشناد .هنکیم
 روآون و قالخ ياهمدآ ،يرالاسهتسیاش ثحب نیا و یتلود هجدوب رانکرد" :دوشیم نایب هنوگ نیا 13 هرامش هدننکتکراشم هاگن زا ییازدمآرد رد یهاگشناد ناریدم
 دوبمک هگید هاگشناد کی اما هنکیم بسک یصاصتخا دمآرد زا ور یتلود هجوب ربارب هس ود داییم یهاگشناد روط هچ .دننک ییازدمآرد هک میاوخیم يریذپکسیر و
 ".تیریدم هب هدرگیمرب نیا ؟هراد هجدوب
 ياههاگدید نالا" :دیوگیم 10 هرامش هدننکتکراشم .تسا رثوم اههاگشناد دمآرد بسک رد یلام عبانم نیمات و یئازدمآرد تیمها هب تبسن ناریدم هاگدید کش نودب 
 نینچ اههاگشناد یضعب هگید فرط زا و هشب هدولآ لوپ هب هاگشناد تحاس دیابن هجو چیه هب دندقتعم هک دنتسه يایهاگشناد ياسور نالا ًالثم .هراد دوجو فلتخم
 متفگ نیلوئسم هب راب دنچ نم" :درادیم ناعذا 21 هرامش هدننکتکرش ."هنکیم ادیپ لیلقت هاگشناد سیئر ياهیگژیو هب يدایز دح ات هزیگنا داجیا .دنرادن يداقتعا
 هنیا میراد هک یلکشم نیرتگرزب .هدیمن اهب ازیچ نیا هب یسک .هرادن یطابترا ام هب نتفگیم همه اما .مینک ییازدمآرد نامدوخ میایب ،میاوخیمن تلود زا ياهجدوب ام
 يوت ور نوملوپ هک میدرک تبحص کناب اب انما تایه هزاجا اب هک دوب نیا مدرک نم هک يراک کی .نرادن يداقتعا راک نیا هب نالا هچ و لبق هچ ،هاگشناد ياسور هک
 ."دنتسین رسدرد لابند نالوئسم اما مینک هدافتسا لوپ نیا زا میتسنوتیم اهنیا زا رتشیب یلیخ .هدیم دوس درایلیم 1 یهام نالا .میریگب دوس شزا و میراذب کناب
 .هرادن دوجو شتساوخ اما ،هراد دوجو يراذگهیامرس هزاجا .میرادروخرب لماک لالقتسا زا ام" :درادیم نایب نینچ ار دوخ هاگشناد تیعضو 21 هرامش هدننکتکراشم
 .هشاب هدموا يدمآرد دید اب دیاب ریدم .هنک رییغت نانکراک و لوئسم دارفا شرگن .هنک رییغت ناریدم هاگدید دیاب عناوم عفر يارب .هرادن دوجو یلوتم اما هبسانم تیعضو
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 نم .نشب يوق یلیخ دیاب اه هناماس .هشب داجیا يرادباسح ماظن دیاب ؟مینک راکچ دیاب تشادن لوپ لاس کی هنازخ رگا .هنک رییغت یلخاد هب ياهنازخ زا دیاب دارفا دید
 هب يا هرادا داجیا .هنک دصر ور اهزیچ نیا بترم روط هب دیاب مه رفن کی و تسین صخشم نوماهدمآرد اما منیبب ور ماههنیزه منوت یم متسشن هک اج نیمه نالا
 ."هشب هداد نامز دیاب اما .هدب ماجنا ور راک نیا شاوی شاوی دیاب تلود .اهدمآرد هرادا مان

 نیناوق تیفافش 3-4
 :تسا دقتعم 8 هرامش هدنوشهبحاصم .دننادیم اههاگشناد درکلمع رد رثوم لماوع زا یکی ار اههاگشناد تیعضو فافش مالعا و فافش نیناوق شهوژپ ناگدننکتکراشم
 ردقچ ،هدنوم ردقچ ،هدرک جرخ ردقچ ،هتفرگ لوپ ردقچ :هفافش یلیخ .هنکیم مالعا فافش ور شاهدمآرد لاس ره دینک هاگن ور دراوراه هاگشناد نومه الثم امش"
 رگا .دینیبیمن نومیصوصخ یتح یتلود ياهنامزاس رد ور یتیفافش نینچ امش اما .هفافش زیچ همه .هیک شیملع تأیه .هیک شوجشناد .هراد ماو ردقچ ،هراکهدب
 :دیازفایم ،يزاسفافش تیمها رب دیکات اب زین 12 هرامش هدننکتکرش ."هنکیم راک هچ هاگشناد ور هدیم هک یلوپ نیا هنودب دیاب ،هنک دامتعا هاگشناد هب تعنص هرارق
 هب .دنتشادن یلام تروص هک دنتسه ییاههاگشناد ام ياههاگشناد نوچ .هتخس یلیخ فافش یلام تاشرازگ هیهت هتبلا .هشیم تیفافش ثعاب %100 يزاسیصوصخ"
 رطاخ نیمه هب .تسین صخشم ًالصا نوشاهییاراد زا یلیخ و نوشتاعالطا زا یلیخ .دنتسنودیمن یلام ياهشرازگ هب مزلم ور نوشدوخ دندوب یتلود هکنیا فرص
 باسح مینوتیم ریغتم ياههنیزه يارب نیا نوچ .تسین صخشم وجشناد يارب هدش مامت ياهب هک هنیا میراد یلاع شزومآ ماظن رد هک یلصا تالکشم زا یکی
 تمس نیا هب رگا ام ياههاگشناد .هیخیرات ماقرا شاهمه هراد دوجو هک یماقرا .هدشن يراک ًالصا تالیکشت ،نامتخاس لثم هراد دوجو هک یتباث ياههنیزه يور .مینک
 هب شقن نوشاهيزیرهمانرب رد یلیخ ًانئمطم بخ ،هشاب حیحص و زور هب مه نوش یلام تاشرازگ ،دنشاب هتشاد یلام تاشرازگ ،دننک نیودت یلام ياهتروص هک دنرب
 ."هراد ییازس
 ریگاپ و تسد یسارکوروب دوجو مدع 3-5
 رد 4 هرامش هدنوشهبحاصم .)1386 ،درفشناد( دوشیم هدافتسا کیتارکوروب ياهراتخاس زا فادها هب یبایتسد ریسم رد نامزاس ياههمانرب ندیشخب ماجسنا روظنم هب
 زا یلیخ یلو ،هدش زور هب نومروما زا یلیخ .فیعض و لبنت متسیس کی و میراد هدیچیپ یسارکوروب کی .میراد يراتخاس تالکشم کی ام" :تسا دقتعم هرابنیا
 عنام کی یلبنت و یگدیچیپ نیا .هشب راک دحاو 1 ات دینک فرص يژرنا دحاو 100 دیاب امش .تسا هدنهدرازآ هشیمه اه نیا .هراجاق نامز لام نامیلام ياهمتسیس
 تاررقم و نیناوق لیذ رد ییاروج هی هک تسا یهاگنب کی هاگشناد" :دیازفایم اههاگنب ریاس و اههاگشناد نیناوق نیب زیامت داجیا اب 12 هرامش هدننکتکرش ."تسا
 نیاربانب .همکاح اههاگشناد رب هک تسا یتلود نیناوق ًاتدمع مه هاگشناد رب مکاح نیناوق نیاربانب ،داییم یتلود هجدوب زا شاهجدوب نوچ .هشیم هرادا یتلود ياهتکرش
 رگا .هریگیم نوشزا ور يداصتقا راکره ماجنا يارب لمع يدازآ و هراد ور شدوخ صاخ ياهتیدودحم یتلود ياههاگشناد نیناوق ...... .تسین یصوصخ هاگنب لثم
 ،دنتسه نیرفآراک ياه هاگشناد هک مراهچ لسن ياههاگشناد ناوخ یم هگا و هشب لیهست نوشارب عناوم نیا يدودح ات دیاب ،نرب ییازدمآرد تمس هب اههاگشناد هرارق
 ."دننک تورث قلخ دننوتب ات دنشاب هتشاد لمع يدازآ دیاب .هنک رییغت نوا اب بسانتم مه اهداهن نیا هرادا رب مکاح نیناوق ،دنوشب

 ییازدمآرد رد هتشر راتخاس ریثات 3-6
 زا یخرب و دراد دوجو اهنآرد ییازدمآرد ناکما اتیهام اههتشر یخرب .تسه زین هتشر راتخاس هب هتسباو هاگشناد رد ییازدمآرد نازیم ناگدننکتکراشم هاگدید زا
 رب ".تسا هتسباو هتشر تیهام هب تدش هب ییازدمآرد" هک هلمج نیا نتفگ اب زین 18 هرامش هدننکتکرش .تسا مهارف اهنآ يارب رتمک ناکما نیا يداینب ياههتشر
 رد ،یناسنا مولع ياههاگشناد رد ،یلام تالکشم هشیر" :درادیم ناعذا یهاگشناد ياههتشر هسیاقم اب 13 هرامش هدنوشهبحاصم .دراذگیم هحص عوضوم نیا
 ياهشهوژپ زا یتوافتم تاراظتنا و اهدربراک و میراد مودک ره زا یتوافتم تاراظتنا نوچ ،هتوافتم هیاپ مولع و ،يزرواشک ياههاگشناد رد ،یسدنهم و ینف ياههاگشناد
 ياهدمآرد .دننکیم دیلوت يدربراک شناد يرسکی و دنراد یگنهرف و یملع تیوه شقن يرس کی .هیداینب شناد دیلوت نوشفده اههاگشناد يرس کی .دنراد یهاگشناد
 بسک هیاپ مولع ياه هتشر رد" :تسا دقتعم 20 هرامش هدننکتکراشم ."هریگب رارق هجوت دروم دیاب اهلیلحت يوت هک هشاب توافتم هنوتیم نیقی هب عطق رشق هس نیا
 .یکشزپ ،يزرواشک هدکشناد لثم .دنشاب هتشاد یتاطابترا ننوتب ،نوشدوخ اب طبترم تاقیقحت و اههتشر رد يدربراک مولع ياههتشر هک هریم راظتنا اما .هتخس تادیاع
 ."میرادن هتفایراتخاس تروص هب .میراد مظنمریغ و هدنکارپ هکلب ،میرادن ًاعقاو هکنیا هن الاح و هتخس یلیخ ًالومعم کیزیف ای یضایر لثم ییاههدکشناد یلو
 ناینبشناد هاگشناد دوجو 3-7
 هتفای هعسوت و قالخ ،ققحم ياهورین تیبرت اب و هدز یساسا لوحت هب تسد ،ینیرفآراک گنهرف يهعسوت و يروآون ،تاقیقحت ،شزومآ هب ون شرگن اب اههاگشناد
 هک مراد داقتعا لثملابرض نیا هب مدوخ" :دیوگیم 14 هرامش هدنوشهبحاصم .)1388 ،ییاقآ و یبایتلود( دننکیم مهارف دوخ مهس هب ار هتفرشیپ عیانص هب دورو هنیمز
 نوشن نیا ،راتسرپ زور ،ملعم زور میگیم یتقو ام روشک رد ؟دش باب حالطصا نیا ارچ ؟ناینب شناد ياهتکرش میگیم ارچ ام هروخیم بآ هتسکش هزوک زا رگهزوک
 شارب هتفه هی میدرک ملظ شهوژپ هب یلیخ هگید ینعی .شهوژپ هتفه میگیم .میراذیم نوشارب يزور کی میاییم ،میدرک هجوت مک نوشهب ییاهاج هی هک هدیم
 هطقن مینکیم هاگن ام داصتقا يوت میایم یتقو .هتفرگ ور نوماههاگشناد یصاخ یتخرک کی نالا .هشاب ناینب شناد دیاب الصا نوماههاگشناد ام .میدیم صاصتخا
 نیاربانب .هدش كرمگ ریدم یکی نوا و هدش تایلام هرادا سیئر یکی ،هدش داصتقا ریزو یکی .دنامره سار رد ام ياهیملع تایه .دننوماه یملع تایه نوشاهفعض
 هزوح رد هکنیا لیلد هب ام" :تسا دقتعم زین 8 هرامش هدننکتکراشم ."دناهدشن ناینب شناد نوشدوخ ام ياههاگشناد هکنیا هگید .میروخیم هبرض میراد نومدوخ زا
 و تسین رادروخرب یفاک برق و جرا زا زین هاگشناد ،هرادن ام تامدخ و دیلوت رد يدایز شزرا عقاو رد شناد ای میدرکن تکرح ناینب شناد داصتقا تمس هب داصتقا
 ."دننک نیمأت ور یلام عبانم دیاب هاگشناد یلصا نایرتشم ناونع هب نایوجشناد و تلود نیاربانب

  نیمزرس شیامآ هب هجوت 3-8
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 ،نایچنهآ( دشاب شیامآ تاعلاطم جیاتن هب طونم دیاب یلاع شزومآ تاسسوم و اههاگشناد شرتسگ ،تسا هدش حیرصت روشک يروآنف و ملع عماج هشقن رد هکنانچمه
 کی رد دینیبب .تساههاگشناد تالکشم زا یکی مه شیامآ ثحب" :دریگیمن رارق هجوت دروم نادنچ اههاگشناد رد 13 هرامش هدننکتکرش هاگدید زا هک يرما .)1391

 یصصخت هاگشناد ،هرادن دوجو يزرواشک ًالصا هک ییاج رد .هنکیم داجیا یناسنا مولع ،هنک يزادنهار ور يزرواشک تعنص هکنیا ياج هب هاگشناد ،يزرواشک هقطنم
 ثحب یلو مشیمن رکنم ور راکتبا و تیقالخ و يروآون دنچره ؟هنکب هنوتیم راک هچ ،هریوک بوخ .هنک بسک هنوتیم يدمآرد هچ نیا بوخ .هدرک داجیا يزرواشک
 ".دوب بوخ یلیخ ،دندوب يروانف و ملع ياهكراپ و اههناخراک و عیانص رانک رد یطیحم ياهزاین هب ییوگخساپ يارب اههاگشناد رگا و میدیدیم رگا ور شیامآ

 ناگتخومآشناد و هاگشناد نیب یطابترا ياهلپ داجیا 3-9
 لثم ییاههاگشناد":دیوگیم صوصخ نیا رد 8 هرامش هدنوشهبحاصم .تسا ناگتخومآشناد و هاگشناد نیب طابترا اههاگشناد یلام نیمات رد مهم لماوع زا رگید یکی
 ور شدوخ هنوتیم .هنک تیدپآ ار شدوخ هنوتیم قیرط نیا زا هاگشناد و هشیمن عطق ناگتخومآشناد و هاگشناد نیب طابترا .دنراد ناگتخومآشناد نمجنا ،دراوراه
 هب هک ور ییاهتراهم نوا و سورد نوا هک دیمهفب دینوتیم امش عقوم نوا ،نیتشاد طابترا شاهاب امش و تعنص يوت تفر امش يوجشناد هک یتقو .هنک یلام نیمأت
 .هشیم نیمأت شایلام عبانم نینچمه و هدیم شیازفا ور یشخبرثا .هشیم هاگشناد یئاراک شیازفا ثعاب طابترا نیا و هدوب دیفم تعنص رد ردقچ ،دیداد لاقتنا وجشناد
 تعنص رد یتقو و هنومیم یقاب شارب نانچمه هراد هاگشناد هب هک قلعت ساسحا نوا و هشیمن عطق هاگشناد اب شطابترا هشیم تعنص دراو یتقو وجشناد عقاو رد
 رد یطابترا نینچ یلو .هشاب قفوم شراک رد هدش ثعاب هک شتسه هاگشناد هک هنکیم ساسحا هک ارچ .هاگشناد هب هنکیم لقتنم ور شیلام عبانم ،هشیم قفوم
 ".هرادن دوجو ام ياه هاگشناد
 اههاگشناد يزاسدنمناوت موزل 3-10
 زا هنوتب ات هنک داجیا شدوخ لخاد رد ور لیسناتپ نیا شدوخ دیاب هاگشناد" :دهدیم حیضوت نینچ ناجیه اب ار هاگشناد يزاسدنمناوت موزل 12 هرامش هدننکتکراشم
 لح يارب هک دنتسه یناسک هعماج يوت ،هنک ادیپ ور هعماج لئاسم لح ییاناوت هاگشناد رگا ینعی .دننک کمک شهب هکنیا ياج هب .هنک تورث قلخ شاهتیفرظ
 :تسا دقتعم هراب نیا رد زین 13 هرامش هدننکتکرش ".هشب ماجنا راک نیا ات هنک ادیپ ور هلئسم لح ییاناوت دیاب هاگشناد ،نیمه رطاخ هب .دنهدب لوپ نوش تالکشم
 ییاسانش ور هاگشناد نیرفآراک و قالخ دارفا .هنک داجیا ور هاگشناد ياهيدنمناوت هک ییاهداهن .هشب داجیا اههاگشناد رد طبار ياهداهن لثم ییاهتخاسریز دیاب"
 ."هنک داجیا ور يرورپهدیا و هدیا لیکشت ياههتسه و هنک
 هاگشناد یلام تابلاطم لوصو 3-11
 ياهدمآرد اما دیامن ادیپ ار یلام عبانم هاگشناد تسا نکمم هک انعم نیدب .تسا هاگشناد یلام تابلاطم لوصو اههاگشناد یلام نیمات هنیمز رد مهم لماوع زا رگید یکی
 اهیجراخ هب هک دندیتاسا يرسکی و میتشاد دازآ ياهشزومآ ام .هشیمن لوصو غلابم زا یلیخ" :دیوگیم 21 هرامش هدنوشهبحاصم .ددرگن ریزارس هاگشناد هب نآ
 نیمه نیع .دوب هدشن زیراو هاگشناد هب اما دوب هداد دیتاسا هب ور لوپ .هزادرپب لوپ هاگشناد هب دوب رارق میتشاد ... هاگشناد اب هک يدادرارق قبط و دننکیم سیردت
 نیا اددجم .دیشخب ور لوپ نیا هاگشناد سیئر اما ،میتساوخیم لوپ نوشزا نویلیم 340 دودح 1391 لاس رد هک دموا شیپ هیمهس ياراد نایوجشناد يارب هیضق
 ".دشن لوصو شاهدمآرد اما میدوب راکبلط درایلیم 1 دودح هک میتشاد يزاجم شزومآ رد ار هیضق نیمه
  دیامنیم هئارا ار یباختنا و يروحم ،زاب يراذگدک هلحرم هس لماش یتلود ياههاگشناد ناراکردناتسد و نارظنبحاص اب اههبحاصم يراذگدک 1-1 لودج
 

 شهوژپ دنیارف رد يراذگدک
 زاب يراذگدک يروحم يراذگدک
 هاگشناد ياهتیرومام هب هجوت

 ییازدمآرد رد هاگشناد تیرومام و ناش هب هجوت
 ملع تلاسر هب هجوت
 يداصتقا ياهتیلاعف ماجنا رد هاگشناد هاگیاج و ناش تیاعر
 یلام تارابتعا صیصخت رد هاگشناد هاگیاج و شقن توافت
 يداصتقا هاگنب هن و ییوجتقیقح ناکم هباثم هب هاگشناد
 یعرف فده ناونع هب دوس بسک

 دوس بسک ياهشور و نازیم رب تراظن هیلوا هن و هیوناث فده ییازدمآرد
 یمومع ياهنامتفگ رد ناریا یلاع شزومآ هاگیاج ندوبن صخشم

 یصاصتخا ای یمومع يالاک ناونع هب یلاع شزومآ شقن هرابرد يریگمیمصت اهنامتفگ رد یلاع شزومآ هاگیاج
 دارفا يارب یمومعریغ هبلاطم کی ناونع هب هاگشناد هب تلود هاگن
 ناریا رد ملع ياضاقت فعض
 هاگشناد لابق رد دوخ فیاظو هب تلود هجوت

 اههاگشناد یلام نیمات رد تلود ینیرفآ شقن موزل

 یتلود یلام عبانم رت هنیهب و رتهب صیصخت موزل
 تلود هب هاگشناد یگتسباو
 تلود هب یگتسباو ياهتسایس دوجو
 اههاگشناد یلام نیمات زا تلود تیامح موزل
 اههاگشناد لالقتسا نیع رد تلود يرادمهفیظو و تراظن موزل
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 اههتشر یخرب زا تلود یلام تیامح موزل
 اههاگشناد یلام نیمات رد تلود ییاناوت شهاک

 ریخا ياه ههد رد یتلود ياه هاگشناد شرتسگ هاگشناد زا رتشیب تیامح يارب تلود یلام ییاناوت مدع
 يداصتقا ماظن هب هاگشناد ندوب هتسباو

 یتباقر و ملاس داصتقا  دوبن

 اههاگشناد یلام یشخب عونت همزال اراک و هدنلاب داصتقا
 يداصتقا رازاب و ملاس طباور دوجو مدع
 یتباقر و ملاس داصتقا دوبن
 یتلود یلام عبانم و تنار رب ینتبم یتلود ماظن
 هاگشناد یلام تارابتعا بذج رد هطبار و تنار شقن
 روشک داصتقا دوکر لیلد هب یشهوژپ و يا هرواشم ،ییارجا تامدخ هئارا ناکما مدع يداصتقا دوکر ریثات اهنامزاس رب روشک يداصتقا دوکر ریثات
 یلام عبانم یشخب عونت تهج اه هاگشناد یلام و يرکف لالقتسا

 هاگشناد دوخ طسوت تورث قلخ ياهتیفرظ داجیا موزل دمآرد بسک رد هاگشناد لالقتسا موزل
 لالقتسا نداد اب اههاگشناد یشزیگنا لکشم عفر
 اهنآ ییایوپ و هزیگنا زاسهنیمز اههاگشناد لالقتسا
 تاماقم اب هطبار ساسا رب ناریدم طسوت یمومع تارابتعا بذج

 ییازدمآرد رد ناریدم ییاناوت و شرگن

 ییازدمآرد تهج ریذپ کسیر و قالخ دارفا دوجو موزل
 هاگشناد یلام نیمات و ییازدمآرد هب تبسن ناریدم هاگدید
 ییازدمآرد يارب ناریدم هدارا و مزع
 ییازدمآرد هب یهاگشناد ناریدم داقتعا مدع
 ییازدمآرد يارب ناریدم هاگدید رد رییغت موزل
 ناریگمیمصت و تلود اب رتهب طابترا
 یملع تایه ياضعا طسوت یئازدمآرد يارب فافش نیناوق دوبن

 نیناوق تیفافش
 هاگشناد یلام ياههمانرب تهج فافش تاررقم و نیناوق داجیا موزل
 تیفافش داجیا لماع يزاسیصوصخ
 هاگشناد ياه هنیزه و اهدمآرد رد تیفافش دوبن
 اه هاگشناد درکلمع تیفافش دوبن
 هدیچیپ یسارکوروب و يراتخاس تالکشم دوجو

 هاگشناد يداصتقا ياهتیلاعف هدننک دودحم یتلود نیناوق ریگاپ و تسد یسارکوروب دوجو مدع
 يداصتقا راک ماجنا تهج ریگاپ و تسد تاررقم دوجو
 نآ یلام تالکشم لیلحت رد هاگشناد ياههتشر شقن نتفرگرظن رد تیمها

 هتشر تیهام هب ییازدمآرد یگتسباو ییازدمآرد رد هتشر راتخاس ریثات
 هیاپ مولع ياه هتشر قیرط زا دمآرد بسک يراوشد
 ناینبشناد ياههاگشناد نادقف

 ناینب شناد داصتقا يوس هب داصتقا تکرح ناینبشناد هاگشناد دوجو
  نیمزرس شیامآ ماظن دوبن و یخیرات هنیشیپ

 یطیحم ياهزاین هب هجوت اب اه هاگشناد و اه هتشر شرتسگ نیمزرس شیامآ هب هجوت
 ناگتخومآ شناد اب هاگشناد طابترا

 ناگتخومآ شناد قیرط زا هاگشناد یلام نیمات ناگتخومآشناد و هاگشناد نیب یطابترا ياهلپ داجیا
  تورث قلخ تهج هاگشناد لیسناتپ

 هاگشناد رد مزال ياه تخاسریز داجیا اههاگشناد يزاسدنمناوت موزل
 هاگشناد یلام تابلاطم لوصو هاگشناد یلام تابلاطم زا یخرب لوصو مدع

 

 ناریا یلاع شزومآ رد هبناج دنچ و یمتسیس درکیور کی دنمزاین ،اههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمات هلاسم ،دیآیم رب قیقحت ياه هتفای زا هک هنوگنامه
 ییوس زا .دوش هدامآ اهرتسب و اه هنیمز یخرب تسیاب یم ،دنتشاد ناعذا ،شهوژپ ناگدننکتکراشم هک نانچمه ،یتلود ياه هاگشناد یلام یشخبعونت يارب .تسا
 رد هاگشناد هک ییاهتصرف نتفرگ رظن رد و اهشلاچ نیا ندرک فرطرب اب .دراد دوجو اه هاگشناد یلام عبانم یشخب عونت و نیمات ریسم رد زین یعناوم و اه شلاچ
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 یلام عبانم هب فرص یگتسباو زا رذگ نارود ندنارذگ لاح رد اه هاگشناد .تسا نتشادرب لاح رد هنیمز نیا رد هتسیاب ییاهمدق تفگ ناوتیم ،دراد یلام عبانم بذج
 دسریم رظن هب نیاربانب .دنتسه یناسنا و یکیزیف ياهراتخاس زا ياهعومجم يزاسهب و رییغت دنمزاین ،دیامیپب ار يرتبولطم ریسم راذگ هکنیا يارب و دنتسه یتلود
 هنوگ نیدب .دنتسه نآ ناعفنیذ یمامت و هاگشناد نالوئسم رد ییازدمآرد رکفت طسب دنمزاین دوخ ياهتلاسر ماجنا تهج یلام دیدج عبانم نتفای ریسم رد اههاگشناد
 يدام و یناسنا ياه تیفرظ .دنک هدافتسا تسا هدش فیرعت شیارب هک ییاه تیفرظ یمامت زا دوخ هعسوت و دشر ریسم رد هاگشناد ات تشاد راظتنا ناوت یم هک تسا
 اههاگشناد هک دوب راودیما ناوت یم ؛ددرگ ییاسانش یلام عبانم هب یبایتسد ياهتصرف و فرطرب اهشلاچ نیا هک یمادام .دشاب اشگهار رایسب دناوتیم ریسم نیا رد
 .دنک یم تیامح ار هاگشناد و داصتقا هصرع نارگیزاب نانچمه ،یماح ناونع هب تلود تروص نیا رد .دنبای تسد رادیاپ یلام عبانم هب
 :يریگهجیتن
 رظن رد یشزومآ ياهيراذگتسایس و یلاع شزومآ ماظن تیریدم هنیمز رد مهم يرازبا ناونع هب یلام عبانم نیمات ماظن رد لوحت ای حالصا اهروشک بلغا رد هزورما
 هراشا نآ هب لوقلاقفتم ،اههاگشناد یلام نیمات صوصخ رد شهوژپ ناگدننکتکراشم هک یتاعوضوم نیرتمهم زا یکی .)1388 ،يردان و یتزع( تسا هدش هتفرگ
 ششوک .تسیرگن يداصتقا هاگنب کی ناونع هب نآ هب دیابن و دراد رازاب اب توافتم یتلاسر هاگشناد دندوب دقتعم اهنآ .دوب یلاع شزومآ تلاسر و هاگیاج نییعت ،دنتشاد
 نایرج رد نیاربانب .دیامن لفاغ دوخ یلصا فیاظو ماجنا زا و دناشکب دمآرد بسک هب یطارفا هجوت هطرو هب ار نانآ دیابن یلام لالقتسا بسک يارب اههاگشناد
 رد تلود ینیرفآشقن موزل هب ناگدننکتکراشم ،اههاگشناد یلام نیمات هنیمز رد .ددرگ رود تسا ییوجتقیقح انامه هک دوخ یلصا فده زا دیابن هاگشناد ،ییازدمآرد
 نیا ،تسا كرتشم ایند ياهروشک همه رد هک هچنآ ،تسین يدحاو لکش هب فلتخم ياهروشک رد یلام کمک ياهشور هکنیا دوجو اب .دندقتعم هاگشناد یلام نیمات
 یلام نیمات دنیارف رد تلود تیامح )2012( یچیر .)1381 ،نایچنهآ و یلسوتم( دنراد هدهعرب یلاع شزومآ یلام نیمات هار رد یساسا یمهس اهتلود هک تسا
 تلود هجدوب زا اپورا ياههاگشناد ياهدمآرد دصرد 70 دودح هک دهدیم ناشن زین )2011( ناراکمه و 26زسینمود هعلاطم جیاتن .تسا هدومن یبایزرا مهم ار اههاگشناد
 يالاک کی ناونع هب یشزومآ ياهزاین نیمات يارب تلود هلخادم ،تلادع و ییاراک هب طوبرم تاعوضوم و رازاب ناصقن تیهام ریظن یمهم لیالد .دباییم صیصخت
 نیمات رد مزال ییاناوت تلود هک دندوب دقتعم یلم صلاخان دیلوت زا یلاع شزومآ مهس هسیاقم اب شهوژپ ناگدننکتکراشم زا یخرب .دنکیم ریذپانبانتجا ار رادتیولوا
 قیقحت رد .دنتسنادیم اههاگشناد یلعف بسانمان یلام تیعضو مه ار نآ لیلد و هدرک راهظا ار رظن نیا فالخ رگید ياهدع هک یلاح رد .دراد ار اههاگشناد یلام
 يارب یشزومآ ياهتصرف شیازفا و یلاع شزومآ ماظن رتشیب شرتسگ يارب ار مزال ناوت تلود هک دندوب رواب نیا رب دارفا زا یخرب زین )1391( هتسارآ و يدیشمج
 دهاوخن ار یتلود یلاع شزومآ رتشیب شرتسگ هزاجا اهتلود هب ،تارابتعا و عبانم تیعضو هک دندوب دقتعم تدش هب دارفا زا رگید یهورگ هک یلاح رد ،دراد دارفا همه
 یچیر هعلاطم جیاتن .تفای دهاوخ شهاک تدش هب ،دوشن فذح لماک روط هب ،یلاع شزومآ يارب یتلود تارابتعا و اههنارای رگا یتح هک دندوب رواب نیا رب اهنآ .داد
 شهاک هک دوریم راظتنا و دنتسین شزومآ هلمج زا یمومع تامدخ بسانم یلام نیمات هب رداق اهتلود ،هعسوت لاحرد ياهروشک رد هک تسا نآ زا یکاح زین  )2012(
  .دنامب یقاب نانچمه کیدزن هدنیآ رد اههاگشناد هژیو هب شزومآ شخب هجدوب
 )2013( ناریس و سامزور قیقحت رد .تسا هدش حرطم ترورض کی ناونع هب یهاگشناد یلام یشخبعونت و نیمات هلاسم ،رضاح شهوژپ ناگدننکتکراشم هاگدید زا
 دش تفگ هچنآ رب هوالع .دومن ظفح هعسوت يارب يراوتسا يانبم و دومن تباقر یجراخ ناربهر اب ناوتیم عبانم هب ندیشخب عونت اب اهنت هک تسا هدیدرگ دیکات زین
 رد شهوژپ نیا ناگدننکتکراشم يوس زا هدش رکذ دراوم زا یکی دمآرد بسک رد هاگشناد لالقتسا موزل .دنراد ریثات اههاگشناد ییازدمآرد رب لماوع زا ياهعومجم
 رظن زا .دنراد یعونتم یلیخ هجدوب ،دنوشیم هدیمان لقتسم الماک هک یتاسسوم هک دنرادیم راهظا )2011( ناراکمه و زسینمود .تسا اههاگشناد یئازدمآرد ياتسار
 هعلاطم .دوش یعقاو تارییغت داجیا ثعاب ،دهدیمن لقتسم الماک تیلاعف هزاجا اههاگشناد هب هک یلم ای ياهسسوم تیعقوم هک دراد دوجو یمک یلیخ لامتحا ،نانآ
 بذج رب رثوم لماوع زا یکی زین ینزهناچ رد ناریدم یئاناوت دنیامنیم دییات ار یشخبعونت نازیم و یلام لالقتسا حطس هطبار زین )2012( یچیر و )2010( نمرتسا
 ینهذ ياهتشادرب رب ینتبم زین و ینزهناچ و لبق ياهلاس یلام درکلمع ساسا رب هاگشناد شزومآ شخب تارابتعا عیزوت الومعم .تسا اههاگشناد رد یلام تارابتعا
 و نایچروق ،)1384( یکلم .تسا شهوژپ نیا ناگدننکتکراشم دید زا هدش هراشا تاعوضوم زا یکی زین نیناوق يزاسفافش موزل .دریذپیم تروص هطوبرم ناریدم
 یلاع شزومآ هعسوت يارب ییارجا تنامض اب و فافش تاررقم و نیناوق بیوصت و نیودت دوخ ياهشهوژپ رد زین )1389( يرایدنفسا و هتسارآ و )1387( يردیح
 بوسحم عنام کی ،تعنص اب طابترا زین و هعسوت و قیقحت ریسم رد اههاگشناد رد دوجوم یسارکوروب شهوژپ ناگدننکتکراشم هاگن زا .دناهتسناد مهم ار یصوصخ
 هک تسا ییاههفلوم هلمج زا هاگشناد يزاسدنمناوت و نیمزرس شیامآ هب هجوت و ناینبشناد هاگشناد دوجو موزل ،ییازدمآرد رد هتشر راتخاس ریثات .دوش یم
 ییازدمآرد هب نآ قیرط زا ناوت یم هک تسا ییاهشور زا رگید یکی زین ناگتخومآشناد و هاگشناد نیب یطابترا ياهلپ داجیا .دننادیم مهم ار نآ ناگدننکتکراشم
 تبسن یتیلوئسم ییوجشناد تراک ندش لطاب زا دعب و دننادیمن یهاگشناد نالیصحتلاغراف لوئسم ار دوخ ام ياههاگشناد هک تسا یلاحرد نیا .درک کمک هاگشناد
 زا ینیرفآراک تصرف ،اپون ياهتکرش داجیا رد اهنآ هب کمک و دشر زکارم رد نالیصحتلاغراف يریگراکهب اب اههاگشناد ،ایند هتفرشیپ ياهروشک رد .دنرادن يو هب
 رد زین یلام تابلاطم لوصو .دنشاب میهس اهتکرش نیا دمآرد زا یشخب رد دنناوتیم هار نیا زا اههاگشناد .دننکیم مهارف نانآ يارب ار ناینبشناد ياهتکرش قیرط
 نآ لوصو و تسا هدیدرگن لوصو هک دراد دوجو هاگشناد هب اهیهدب زا يرایسب دندوب دقتعم ناگدننکتکراشم زا ياهدع .دراد تیمها هاگشناد یلام عبانم هنیمز
  .دشاب هاگشناد یلام نیمات تهج رد یکمک دناوتیم
 یتلود ياههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت و نیمأت دوجوم تالکشم و لئاسم تخانش هب ناریا یتلود ياههاگشناد نالوئسم و نارظنبحاص کمک اب قیقحت نیا رد
 رد ییوگلا و طباور هلسلس کی هئارا هب ناوت یم ،دش هدافتسا نیبروک و سوارتسا يراذگدک زا اه هداد لیلحت و هیزجت يارب ،شهوژپ نیا رد هک اجنآ زا .دش هتخادرپ
  .تفای تسد اههداد
 شخب رد شهوژپ نیا ناگدننک تکراشم هاگن زا .تسا ناریا یتلود ياه هاگشناد رد ییازدمآرد رکفت فعض ،يروحم هدیدپ زا یکاح ،شهوژپ نیا ياه هداد لیلحت
 تایه ياضعا ،نیلوئسم رد ار رکفت نیا فعض دوخ ياههبحاصم رد یعون هب اهنآ .درادن یمکحم هاگیاج ناریا یتلود ياههاگشناد رد ییازدمآرد میاداراپ و رکفت ،یفیک
 طیارش تالوقم رد هک تسا لماوع یخرب زا رثاتم ام ياههاگشناد رد ییازدمآرد رکفت فعض هک تفگ ناوت یم ور نیا زا .دنداد یم ناشن هاگشناد ياهدرکراکو یملع
  .دوشیم رکذ اهدمایپ رب نآ ریثات و ياهنیمز ،یّلع
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 هب تبسن هاگشناد نیلوئسم و ناریدم هاگن عون زا یشان هدیدپ نیا .تسا رثوم ناریا یتلود ياههاگشناد رد ییازدمآرد فیعض هاگیاج رب یلماوع هلسلس ادتبا رد
 اب طابترا هب اه هاگشناد زاین ساسحا مدع و هعماج يداصتقا طیارش فعض ییوس زا و يداصتقا ياهتیلاعف ماجنا اب هاگشناد ناش نتسناد ریاغم .تسا ییازدمآرد
 دناوتیم زین ناریدم ییاناوت مدع و تلود هفیظو ناونع هب ییازدمآرد زا روصت ،هاگشناد رد ییازدمآرد نامتفگ دوبن .تسا هنیمز نیا رد رگید رثوم لماوع زا تعنص
 دنیارف رد هیور یب یسارکوروب دوجو ،نانکراک یگزیگنا یبرد نآریثأت و هاگشناد یلام تابلاطم لوصو مدع نوچ یلماوع ییوسزا .دوش یقلت هنیمز نیا رد یمهم لماع
 نیا يریگلکش رد .تسا قیقحت يروحم هدیدپ رب راذگریثات ّیلع لماوع هلمج زا ... و فافش و نشور نیناوق دوبن ،اههاگشناد لالقتسا مدع ،هاگشناد رد ییازدمآرد
 هجوت مدع و اه هاگشناد یلام نیمأت رد تلود ینیرفآ شقن ،یتباقر و ملاس داصتقا دوبن نوچ یطیارش .تسا هتشاد شقن زین ياهنیمز طیارش هعومجم يروحم هدیدپ
 ياهدمایپ .تسا هلمج نیا زا ناگتخومآشناد اب هاگشناد طابترا مدع زین و ناینب شناد ياههاگشناد دوجو مدع ،ییازدمآرد رد هتشر راتخاس ریثات ،نیمزرس شیامآ هب
 و اههاگشناد لالقتسا مدع ،هاگشناد هجدوب يرسک ،هاگشناد یلام عبانم يرادیاپان ،یتلود هجدوب هب اههاگشناد یلام یگتسباو ،ناوتیم ار يروحمهدیدپ نیا زا یشان
  .تسناد فیاظو و اهتلاسر هب یبایتسد رد هاگشناد قیفوت مدع
 رما نیا .دنبایب ار یلام عبانم یشخب عونت و نیمات ياههار تسیابیم دوخ یشهوژپ و یشزومآ ياهتیلاعف همادا يارب یتلود ياههاگشناد هک تفگ ناوتیم نیاربانب
 انامه هک دوخ نأش و هاگیاج نتفرگ رظن رد اب تسیابیم اههاگشناد سپس .تسا یمومع نامتفگ بلاق رد اههاگشناد یلام نیمأت هزوح رد تلود فیلاکت نییعت دنمزاین
 رما نیا .دنیامن دوخ یتامدخ و یشهوژپ ،یشزومآ ياهتیرومام ماجنا يارب دیدج عبانم نتفای رد یعس ،يرازاب درکیور زا زیهرپ اب و تسا ییوجتقیقح يارب یناکم
 و ناریدم تسا مزال زین صوصخ نیا رد دنچ ره .تسا .... و اهشیامه ،اههرگنک يرازگرب قیرط زا ناریدم رد یلام یشخبعونت و ییازدمآرد رکفت داجیا مزلتسم زین
 یشخب عونت هنیمز رد یتادیهمت نتشاد اب دنناوتیم يزورما ياههاگشناد .دننک يراددوخ اههاگشناد يازدمآرد ياهتیلاعف هب فرص يدمآرد هاگن لیلقت زا نالوئسم
 تباقر مدع ،ملاسان داصتقا ،يداصتقا دوکر هلمج زا ياهدمع ياهشلاچ اب اههاگشناد ،یلام یشخبعونت نیمات ریسم رد هتبلا .دنشخب توق دوخ یعقاو هاگیاج هب یلام
 يرورض مازلا کی اههاگشناد شقن رثوم يافیا تهج مزال يدربهار و یتسایس ياهتخاسریز نتخاسمهارف اتسار نیا رد .دناهجاوم ... و ریگاپ و تسد یسارکوروب و
 اههاگشناد هک تشاد راظتنا ناوتیمن ،دشاب هتشادن دوجو یگنهامه و تابث اهنآ يارجا رد و هدوب دیدش تاناسون ياراد روشک يداصتقا ياهتسایس هک یمادام .تسا
 فلتخم عبانم زا دمآرد بسک راظتنا دیابن هرابکی هب اههاگشناد و تلود هک تسا نیا مهم هتکن .دنشاب ور هبور یکدنا ياهشلاچ اب یلام یشخب عونت و هعسوت ریسم رد
 نیمز هک دنراد راظتنا تلود زا اههاگشناد .دنزرو بانتجا طیرفت و طارفا زا و هدومن مهارف ار یشخب عونت يارب مزال ياههنیمز مدق هب مدق تسیابیم اهنآ ،دنشاب هتشاد
  .دننک کمک یلام عبانم نیمات رد ار اهنآ ،هاگشناد ياهتیلاعف زا تیامح و تاررقم و نیناوق نیودت نمض و دننک مهارف اهنآ يارب ار يزاب
 :ینایاپ نخس
 نانچمه تلود .دشابیمن تلود ياهتیامح یفان هجو چیه هب یتلود ياههاگشناد طسوت یلام عبانم یشخبعونت و نیمأت هک تسا يرورض هتکن نیا رب دیکات ،نایاپ رد
 )رادروخربمک ياههاگشناد صخالاب( اههاگشناد هب یتباقر و میقتسمریغ شور هب ار دوخ ياهکمک ،هدومن تراظن اههاگشناد یلام نیمأت ياهتیلاعف رب تسیابیم
  .دیامن یلام تیامح مورحم نایوجشناد و رادفرط مک ياههتشر زا و دیامن هئارا
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 .)نارهت هاگشناد يدروم هعلاطم( :ناریا یتلود ياههاگشناد رد یتایلمع يزیرهجدوب رارقتسا و یحارط یجنسناکما یسررب .)1393( .دیما ،یجرف .دمحم ،یفنک هدازدبع .اتیب ،یخیاشم •
  .13-32 صص ،9 هرامش ،3 لاس .تیریدم یسرباسح و يرادباسح شناد

  .تاقیقحت مولع دحاو دازآ هاگشناد .يرتکد همان نایاپ .بسانم لدم هئارا و روشک یلاع شزومآ ماظن شرتسگ رد یصوصخ شخب تکراشم ياههفلوم نییعت .)1384( .دیمح ،یکلم •

 .55-79 صص ،52 هرامش ،یلاعشزومآ رد يزیرهمانرب و شهوژپ همانلصف .یلاعشزومآ تاسسوم یبایزرا يدربهار لدم .)1388( .دومحم ،يرین ناقهد .اضردمحم ،ناگرهم •

 یتشهب دیهش هاگشناد يرتکد همان نایاپ .روشک یتعنص ياههدکشناد و اههاگشناد یلام عبانم یشخبعونت رب یهاگشناد تاقیقحت يزاسيراجت ریثات یسررب .)1388( .مارهش ،هدازمشاه •
 .نارهت

 همانلصف .ناریا یتعنص ياههاگشناد رد یهاگشناد تاقیقحت یصاصتخا ياهدمآرد رب رثوم لماوع یسررب .)1388( .زیورپ ،یتکاس و ،.دیعس ،يدمص ،.یفطصم ،هدازدامع ،.مارهش ،اینمشاه •
 .1-22 صص ،52 هرامش ،یلاعشزومآ رد يزیرهمانرب و شهوژپ

 ،8 هرود ،یکشزپ مولع شزومآ هعسوت قفا .یلاع شزومآ رد یلام صیصخت و نیمات ياهوگلا هناداقن یسررب( .نسح ،یمالغ .ربکا ناشخرد .هیضرم ،يدابآ تمحر یتشد .مارهش ،ینادزی •
 .3-11 ،2هرامش
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