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 هدیکچ
 ناونع هب نآ زا هک دنرادروخرب هزاوآ و ترهش یعون زا دوخ یاهتیلاعف و تاناکما ،تیفرظ روخارف هب ناهج یاهرهش زا کیره هزورما
 رگید یترابع هب .دشاب رادروخرب یزیامتم یاهیگژیو زا یتسیاب دشاب بوخ دنرب یاراد رهش کی هکنیا یارب .دوشیم دای یرهش دنرب
 گنیدنرب داجیا رب رثوم یدیلک یاهنارشیپ هک تسا هدیدرگ یعس شهوژپ نیا رد روظنمنیدب .دشاب هتشاد ندش دنرب تهج ار ییاههفلوم
-تخاسریز دعب جنپ رد هیلوا لماع 31 ،یفلد و یطیحم شیوپ کینکت اب ادتبا شهوژپ نیا رد .دنوش لیلحت و ییاسانش زیربت رهشنالک رد
-نیب هجو دعب ،کیفارت و لقن و لمح دعب ،یحیرفت و یرامعم و یخیرات یاههبذاج دعب ،رهش یمومع و یتامدخ تالیهست و یساسا یاه
 عطاقتم تارثا سیرتام ،ناریدم یفلد شور زا هدافتسا اب سپس و هدش جارختسا یگنهرف لئاسم و یگنهرف دعب ،رهش تخانش و یللملا
 زا لصاح جیاتن .تسا هدش مادقا سیرتام لیلحت هب تبسن کمکیم رازفامرن قیرط زا یدعب هلحرم رد .تسا هدیدرگ لیکشت اههفلوم
 یارب گنیدنرب داجیا رد متسیس یرادیاپان زا یکاح ،کمکیم رازفامرن رد لماوع یریذپریثات و یراذگریثات روحم رد اهریغتم یگدنکارپ
 میقتسم یراذگرثا یالاب زایتما هب هجوت اب تیاهن رد .تفرگ رارق ییاسانش دروم ریغتم هتسد جنپ ساسا نیمه رب و تسا هعلاطمدروم هدودحم
 زا .دنتفرگ رارق ییاسانش دروم زیربت رهشنالک یارب یرهش دنرب داجیا رد یدیلک یاهنارشیپ ناونعهب یلصا لماع هد ،لماوع میقتسمریغ و
 طوبرم لماوع و هعلاطم دروم هدودحم رد گنیدنرب داجیا رب ار ریثأت نیرتشیب یللملانیب هجو دعب یاهریغتم ،زین یسرربدروم یاهنارشیپ نیب
 .دنداد صاصتخا دوخ هب ار یراذگریثأت هجرد نیرتمک کیفارت و لقن و لمح دعب هب

 زیربت رهشنالک ،کم کیم ،یراتخاس لیلحت ،یهوژپهدنیِآ ،یرهش گنیدنرب :یدیلک تاملک
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 همدقم

 ات دنوشیم ارگمه مه اب گنهرف و رنه ،یژولونکت ،تراجت نآ رد هک ییاج ،تسا ناسنا یارب یلصا یوگلا کی رهش
 گرزب یاهرهش رد نیمز هرک مدرم رثکا رضاح لاح رد .دننک داجیا و یحارط ار ییاهلحهار ندمت تارطخ یارب
 نآ رد هک تسا رشب یعامتجا یوگلا و عمجت هتسه رهش .تسا هتفرگ یرتشیب باتش ینیشنرهش و دننکیم یگدنز
 ناهج یاهتسه لئاسم زا یرایسب یارب ییاهلحهار داجیا و یحارط رد دنناوتیم گنهرف و رنه ،یروآنف ،تراجت
 (Toppeta, 2010:2) دنک کمک
 رب یریگمشچ ریثات هک تسا ناهج زورید و زورما داصتقا زیامت هجو نیرتزراب و نیرتمهم ندش یناهج اتسار نیا رد
 ،یگنهرف و یداصتقا هصرع رد ،(ندش یناهج) دنیارف نیا .تسا هتشاد ناهج رد یکیزیف هعسوت و ینیشنرهش دنور
 میهافم و اهکینکت هعسوت و دشر یارب یلماع ،دوخ نیا و تشاد لابند هب اهرهش نیب رد ار یناهج تباقر شیازفا
 ات دنراد زاین یکاخ هرک نیا رساترس رد ،اهرهش ،ندش یناهج رصع رد .تشگ اهرهش صاخ روط هب و ناکم گنیدنرب
 ار دوخ بسانم یللملانیب و یسایس یاهیریگ تهج و یداصتقا بوخ تیعضو ،گنهرف ،درف هب رصحنم یاهیگژیو
 و رگشدرگ ،عبانم بذج یارب تباقر رد و هتخاس زیامتم اهرهش ریاس زا ار دوخ هلیسو نیدب ات دنراد زاربا نایناهج هب

 و رگشدرگو هیامرس بذج یارب تباقر نیا یاتسار رد .((Kavaratzis &Ashworth,2009 دننامن بقع دنورهش
 ؛Ashworth & Voogd, 2009) دنکیم افیا یرهش یریذپتباقر دنیارف رد یمهم شقن ،رهش و ناکم ریوصت ،نینکاس

Gold & Ward, 1999؛ Rizzi & Dioli, 2010). 
 ذاختا دوجو نیا اب ،(Pasquinelli, 2015:65) تسین یدیدج موهفم رهش ینهذ ریوصت ءاقترا و دوبهب ،تخاس
 ههد هس زا شیب نآ یارب یتباقر تیزم داجیا و رهش ریوصت ءاقترا تهج دیدج دربهار ناونع هب یرهش یزاسدنرب
 تروص هب رهش دنرب ،نونکا مه .(Zhang & Xiaobin, 2009:245 ؛Rizzi & Dioli, 2010: 39) درادن تمدق
 و هاگیاج دوبهب ،زیامت روظنم هب شخبرثا یرازبا نینچمه و رهش هعسوت یاتسار رد مهم ییراد هباثم هب ینوزفازور
 .(Ashworth & Kavaratzis, 2009:520) دوشیم هتشاگنا رهش رابتعا و ذوفن شیازفا
 و یدومحم) ددرگ لیدبت دمآرس دنرب کی هب رهش یتسیاب ،تسا یرهش نزاوتم هعسوت و رادیاپ داصتقا فده رگا
 هک تسا یرازبا و دهدیم یندشن شومارف یتیوه رهش هب هک تسا یدربهار ،یرهش یزاسدنرب .(1191:12 ،دجام
 یگرزب شلاچ اب یرهش یزاسدنرب ،زادنامشچ نیودت نوچمه .دنک لقتنم تعرس هب ار رهش یروحم شزرا تسا رداق
 مزًال و دنتسین سوملم هراومه هک دراد عونتم یاهشزرا زا یتیوه ندومن هتسجرب و قلخ رد هشیر هک تسا هجاوم
 رهش یزاسدنرب .((Merrilees et al., 2011: 363 دنهد شیامن ار رهش رد یعامتجا فلتخم یاههورگ قئالع تسا
 ،یرامعم و تخاسریز ،یعامتجا هعسوت و ،داصتقا دشر ،خیرات ،گنهرف هنوگچ هک دشاب هتشاد ار هغدغد نیا دیاب
 تیوه .دوش هتفریذپ مدرم رثکا یوس زا هک دیامن قلخ شورف لباق تیوه کی و دنوش بیکرت مه اب طیحم و رظانم
 تسا نآ رهش یزاسدنرب هغدغد نیرتیدیلک .دوش هتشاگنا فرطیب یاهینایب هناراگناهداس دناوتیمن رهش شزرا ای رهش
 زا دناوتیم یرهش یزاسدنرب (Zhang & Xiaobin, 2009: 245) .دراد دوجو رهش زا یریوصت و کرد هچ هک
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 نونکا ،دناهدشیم هتخانش هروظنم همه یاهرهش ناونع هب نیا زا شیپ هک ییاهرهش .دشاب نآ تیقفوم لماوع نیرتمهم
 زا هدنیآ ناهج تائاضتقا و اهزاین و ،وس کی زا دوخ یاهتیلباق و اهیگژیو بسانت هب دیاب هک دناهدیسر هجیتن نیا هب

 یاهزات تیوه ،هدنیآ رد اهرهش هب هناهاگآ یزاسدنرب .دنیامن یزاسدنرب دنمماظن و هناهاگآ یاهنوگ هب ،رگید یوس
 .(Metaxas, 2010: 228) دیشخب دهاوخ
 یرامشرس ساسا رب ات هدش ببس هتشذگ ههد هس رد اهرهش شرتسگ و دشر و یتیعمج تًالوحت ،زین ناریا روشک رد
1 لاس رد روشک  روشک یرهش طاقن رد تیعمج رفن 30110112 ،روشک تیعمج رفن 43010113 عومجم زا ،219
 زا تسا مزًال ،ینیشنرهش خرن شرتسگ نیا هب هجوت اب نیاربانب ،(ناریا رامآ زکرم یرامشرس تاعالطا) دننیزگ ینکس
 تسا حرطم ناهج رد هزورما هک یمیهافم زا یکی .دوش هتسج هرهب اهرهش هرادا رد یرهش تیریدم نیون یاهدرکیور
 دنرب تیریدم و داجیا دوشیم هتشادنپ نیزاغآ هطقن هباثم هب اهرهش هعسوت یزیرهمانرب و کیژتارتسا یزیرهمانرب رد و
 ار اهنآ و دهدیم شیازفا گرزب یاهتکرش یارب ار رهش تیباذج ،یرهش گنیدنرب هک مه ییاجنآ زا .تسا یرهش
 عفانم هب یبایتسد رد یرهش گنیدنرب بولطم یاههفلوم ییاسانش ،دننک یراذگهیامرس رهش نآ رد ات دزاسیم باجم
  .دراد میقتسم ریثات ،یرهش رادیاپ هعسوت
-هب نآ زا هزورما هک اهرهش رد یریذپتباقر ینعی هعسوت زا یرتهدرتسگ موهفم رد دناوتیم رهش کی یارب یزاسدنرب
 نودب یاهنیمز ره رد زین یریذپتباقر . دیامن ءافیا ار یرثوم شقن ،دوشیم دای یداصتقا راتخاس هدمع هقلح ناونع
 دش دهاوخن ریذپناکما یهوژپهدنیآ درکیور اب اهنارشیپ یحارط رب ینتبم و اجرب اپ یاهیزیرهمانرب هب یبایتسد
(Schwaninger, 1989:4) دهاوخ تسدب هدنیآ هب یملع نتسیرگن هویش زا لصاح یعقاو یبایزرا و تخانش هک اریز 
 رد یمسر روطهب یراذگتسایس رازبا ناونعهب یدالیم 43 ههد لیاوا زا یهوژپهدنیآ درکیور .(Coates,1985) دمآ

 یراکمه اب هدرتسگ روطهب یدالیم 41 ههد لیاوا زا یلو دش هتفرگ راک هب نپاژ رد صوصخب دودحم روشک نیدنچ
 درکیور ناونعهب نآ زا هزورما هک ییاج ات تفرگ رارق هدافتسا دروم اهروشک یزاسدنمناوت تهج یللملا نیب یاهداهن
 رب لمتشم یهوژپهدنیآ .(901 :1191 ،یمظان) دوشیم دای ،هتفای هعسوت یاهروشک رتشیب رد اهیزیرهمانرب بلاغ
 یزیرهمانرب و هوقلاب یاههدنیآ مسجت هب تابث ای رییغت لماوع ،اهوگلا ،عبانم یواکاو اب هک تسا ییاهشالت هعومجم
 ییاسانش هب یهوژپهدنیآ درکیور اب شهوژپ نیا رد ،رما نیا هب تیانع اب (9191 ،یمیقم) دزادرپیم اهنآ یارب
 و یتامدخ ،یراجت ،یگنهرف رهش کی زیربت .دوشیم هتخادرپ زیربت رهشنالک یزاسدنرب رب رثوم یاهنارشیپ نیرتمهم
 تفگ ناوتیم ور نیا زا ،تسا هدوب خیرات زا شیپ نارود رد رشب تسیز یاهنوناک نیرتمهم زا یکی و ریذپرگشدرگ
-دیدزاب دنناوتیم نآ کمک هب هک تسا نًالوئسم تسد رد دنمتردق یرازبا ،رهشنالک نیا یارب یرهش یزاسدنرب هک
 ناغمرا هب رهشنالک نیا یارب ار هبناج همه هعسوت و دشر و دننک بذج ار ناراذگهیامرس و نارگشدرگ ،ناگدننک
 یرهش گنیدنرب داجیا رب رثوم یاهنارشیپ نیرتمهم هک لاوس نیا هب ییوگخساپ ددص رد شهژپ نیا نیاربانب .دنروآ
 گنیدنرب ققحت تهج یدربهار یزیرهمانرب ،یدیلک لماوع نیا ییاسانش زا دعب ات دشابیم ،دنمادک زیربت رهشنالک رد
 .ددرگ مهارف رهشنالک نیا رد یرهش
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 :یرظن ینابم

-یم هئارا ار تاییزج زا یبیکرت ًالومعم یبایرازاب ناسانشراک و درادن دوجو یدحاو و دییات دروم فیرعت دنرب هرابرد
 ,Dibb & Simões) تسا یناور – یعامتجا و یکیزیف یاهرواب و اهشرگن هعومجم لک هدننکمسجت دنرب .دنهد

 و تیعقوم هلیسوب ار زیامت هک تسا یتمدخ ای لوصحم کی ،تازیامت یهدلکش زا رتارف دنرب عقاو رد .(2001
 دشابیم نیدامن یاهشزرا و یساسا یاهیگژیو زا یدرفبرصحنم بیکرت هدنریگرب رد و دزاسیم شتایصوصخ
(Stigel &Frimann, 2006). 
 یدنیارف ار گنیدنرب ،تراجت یصصخت تاغل گنهرف .دنتسین ینعم مه و ناسکی گنیدنرب موهفم اب دنرب عوضوم
 .دنادیم ناعفنیذ رگید و هدننکفرصم نهذ رد تکرش ای ًالاک کی یارب درف هب رصحنم یریوصت و مان کی قلخ لماش
 مدرم نهذ رد هک دناد یم ییاهرواب و تاکاردا زا یاهعومجم ای و یلک یریوصت ار دنرب ،(1440) 1ثردلیه یمرج
 & Tasciدراد زکرمت دنرب کی ظفح و داجیا یور رب گنیدنرب دنیارف هک تسا یلاحرد نیا .دنامیم یقاب

Kozak,2006) ). نایرتشم بذج فده اب رازاب رد زیامتم ریگمشچ یلوصحم قلخ رد یعس گنیدنرب دنیارف رد 
 ییاهرواب و اهشزرا دنیارف نیا .تسین گنیدنرب دنیارف فده اهنت نیا لاح نیا اب .تسا تامدخ و لوصحم هب رادافو
 رگید یکی .(Stigel &Frimann, 2006) داد دهاوخ رارق دوخ ریثات تحت ار یرتشم کی راتفر هک دروا یم دوجوهب ار
 و هچراپکی ،لماک یدنیارف تروصب ار نآ دیاب ور نیا زا و تسا دنرب کی هرهچ دوبهب ای و رییغت ،گنیدنرب فادها زا
 .(Kavaratzis, 2007) تسناد هتسویپ
 زا ار رهش نآ میناوتب ات میهد درف هب رصحنم یتیوه ،رهش هب هک تسا نیا فده زین یرهش گنیدنرب رد اتسار نیا رد
-هیامرس بذج تهج رد نابیقر ریاس زا نداتفا ولج یانعم هب رهش یارب یوق دنرب کی .میزاس ازجم اهرهش ریاس
 ار ناکم کی زا یهاگآ حطس لوا هجرد رد یوق دنرب کی .تسا هوقلاب دنورهش و رگشدرگ ،راکو بسک ،یراذگ
 رد و دنادب نابیقر رگید زا رتهب ار رهش رد تامدخ تیفیک ،هوقلاب یرتشم ات ددرگیم ثعاب نینچمه .دهدیم شیازفا
 یلصا فده .(Kavaratzis, 2004) دشاب رهش کی تًالوصحم فرصم یگنوگچ تهج رد یلرتنک دناوتیم نایاپ
 شیازفا نینچمه و یجراخ و یلخاد رگشدرگ بذج شیازفا ،دنیارف نیا یراذگرثا بولطم رایعم و یرهش گنیدنرب

 نادنورهش شناد و تیقالخ زا یریگهرهب یارب یرازبا ناونع هب ناوتیم یوق یرهش گنیدنرب زا تسا یراذگهیامرس
 .(Truemann et all,2004) درب هرهب رت رثوم یاهعسوت و یرهش یاهیزیرهمانرب تهج رد
 تاطابترا. دشابیم یرهش دنرب یناکم تیعقوم و ریوصت ،تیوه :شخب هس ماش یرهش دنرب یازجا ،یلک روط هب
 .دراد زکرمت رهش دوجوم توق طاقن یور رب یرهش دنرب و دراد دوجو رهش تیوه و یرهش دنرب نیب یکیدزن
-یم زییامتم اهرهش رگید زا ار یرهش هک ییاههبنج نینچمه و یرصب و یداصتقا ، ،یکیزیف یاهدامن :ریظن یرصانع
 فیراعت ،(1) لودج .(Decline,2010) دننکیم نییعت ار دنرب تیعقوم و یرهش دنرب یژتارتسا یلصا هتسه ،دننک
 :دهدیم ناشن فلتخم نازادرپهیرظن هاگدید زا ار یرهش یزاسدنرب
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 یرهش یزاسدنرب فراعت :(1) لودج
 موهفم حیضوت ققحم
 
 (0440) 1یاک

 یریوصت داجیا اب هک تسا (قوف دراوم زا یبیکرت ای حرط حرط ،ناشن ،تمالع ،دامن ،حالطصا ،هژاو ،مان لماش) دنرب لماوع زا یبیکرت باختنا یانعم هب یرهش یزاسدنرب
 .ددرگیم اهرهش ریاس زا رظن دروم رهش طیامت و تخانش هب رجنم تبثم

 0وتسنیر
(0440) 

 .تسا رهش تخانش یساسا هطقن و رهش هبذاج شیازفا یارب یشور یرهش یزاسدنرب

 9ریلوج
(2440) 

 .تسا یرهش یاهتیفیک یزاس ینغ و داجیا یارب یشالت یرهش یزاسدنرب

 0تلاهنا
(1440) 

 .تساهرهش یتباقر تیوه یرهش یزاسدنرب

 ،یساملپید ،یمومع تسایس ،یبایرازاب) هدش داجیا هتشر نیدنچ یقالت زا هک تسا یدیدج هتشر یرهش یزاسدنرب
 یمگردرس یرهش یزاسدنرب قیقد فیرعت دروم رد رگا نیاربانب .(للملانیب طباور ،یداصتقا هعسوت ،یرگشدرگ
 زا هدنکآ و یتابثیب و رییغت زا راشرس طیحم رد رگید یوس زا .(Cozmiuc, 2011:23) درک بجعت دیابن دیآ دوجوب
 هک یتسایس و درکیور یرهش یزاسدنرب هلمج زا یرهش یاهطیحم یارب یزیرهمانرب یاتسار رد ،اهتیعطق مدع
 یریذپرطخ اب هراومه شالت نیا هچرگا .تسا هدنیآ یرامعم یارب شالت ،دراد یرتشیب یاهتیقفوم بسک لامتحا
 تسا هدنیآ تًالوحت هب ندوب رگهراظن زا رتهنالقاع بتارم هب هرطاخم نیا شریذپ لاحره هب اما ؛تسا هدوب نیرق ناوارف
 یناسک هلمجزا یرهش تاعلاطم هزوح نیصصختم و نازیرهمانرب ،ناریدم طیارش نیا رد (11.ص ،1191 ،ییازخ)
 .دنشاب هتشاد یرهش لئاسم و رهش هدنیآ یارب بسانم یزیرهمانرب دنناوتب ات دندرک ذاختا نیون یدرکیور هک دندوب
 یزیر همانرب عون ره لوصا نیرتیلصا زا ،هدنیآ رد صاخ فادها هب یبایتسد روظنم هب نامز رد تامادقا شنیچ و نامز
 و تایبدا رد هچرگا .تسا ریذپانبانتجا یرهش لئاسم یرگنهدنیآ و نامز هب هجوت زین یرهش یزیرهمانرب رد و هدوب
 رد تیعمج یاهزاین و تیعمج ینیبشیپ و هدش هجوت یزیرهمانرب زا دعب نیا هب یرهش یزیرهمانرب ملع یرظن ینابم
-رهش یاهیگژیو نامز رذگ نکیل ،تسا هدوب یرهش یاه حرط و یزیرهمانرب یساسا لوصا زا هراومه ینامز یاهقفا
 ملع و هتشادن ار رهش زورما لئاسم هب ییوگخساپ ییاناوت درکیور نیا رگید هک تسا هداد ناشن ام هب رصاعم یاه
 نیون یمیاداراپ 2یهوژپ هدنیآ .تسا دیدج یاهدرکیور دنمزاین اهرهش هدیچیپ لئاسم اب هلباقم یارب یرهش یزیرهمانرب
 و هدینت مهرد ،هدیچیپ ،ینیب شیپ لباقریغ لئاسم هب ییوگخساپ فدهاب اقیقد هک تسا تدمدنلب یزیرهمانرب هطیح رد
 .(Krawezyk, 2006:183) تسا هدرک روهظ ریخا یاهههد رد یعطقریغ
 شهوژپ هنیشیپ
 اهرهش رد یبایرازاب یاهوگلا یزاسهدایپ اب یمیقتسم طابترا و هدش نآ هب هجوت ریخا یاهلاس رد هک یمیهافم زا یکی
 یرهش تیوه و یزاسریوصت و هیلوا میهافم رب یرظن موهفم کی ناونع هب هک تسا اهرهش رد یزاسدنرب موهفم ؛دراد
 .(Balmer & Greyser, 2013) دشابیم راوتسا
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 رهش موهفم ققحت رد یرهش یزاسدنرب شقن یسررب» ناونع اب یشهوزپ رد ،(3191) روپدوواد و رذآ یدومحم
-صخاش و یزاسدنرب یاههفلوم نیب یرادانعم یگتسبمه و هطبار هک دنهدیم ناشن «هیمورا رهش هعلاطم دروم ،قالخ
 .دنرگیدکی هدننکتیوقت و لمکم هفلوم ود نیا و دراد دوجو قالخ رهش یاه
 نآ یداصتقا داعبا رب دیکأت اب یرهش گنیدنرب یاههفلؤم نییبت» ناونع تحت دوخ شهوژپ رد ،(1191) یمایص و یگزل
 اب و ییاسانش ار یداصتقا دعب رب دیکأت اب یرهش گنیدنرب یاهصخاش و اههفلؤم ادتبا «دهشم رهشنالک :یدروم هنومن
 هک دهدیم ناشن روکذم شهوژپ جیاتن .دناهداد رارق یبایزرا دروم ،نیصصختم و نارئاز ،نادنورهش تارظنزا هدافتسا
 یاراد رهش یللملانیب هاگیاج و نیرتشیب ،رهش درفهبرصحنم یاهییاراد و اهیگژیو یسرربدروم یاههفلؤم نایم زا
 .دشابیم زایتما نیرتمک
 هئارا و یزاسدنرب یاتسار رد یرهش یاهلیسناتپ یبایزرا» ناونع اب دوخ دشرا یسانشراک هماننایاپ رد ،(1191) هاگآ
 رهطم مرح رانک رد ار یسودرف هاگمارآ و همانهاش هک دنهدیم ناشن «دهشم رهش :یدروم هعلاطم ،یزیرهمانرب یوگلا
 .داد داهنشیپ یناهج حطس رد دهشم رهش حرطم دنرب ناونع هب ناوتیم اضر ماما
 رب رثؤم لماوع یدنبتیولوا و ییاسانش » ناونع اب دوخ دشرا یسانشراک هماننایاپ رد ،(2191) یخمسخ یمیهاربا

 یاهتخاسریز ،رهش یزادرپهرهچ ،گنهرف و خیرات ؛رهش یعیبط یاههبذاج بیترت هب «لاسام رهش دنرب ترهش
 رهش رد گنیدنرب داجیا رب رثوم یاهکرحم ناونع هب ار راک و بسک یاضف ،مدرم یمومع گنهرف ،رهش یمومع
 .دناهدرک یفرعم لاسام
 اب «نارهت رهشربا :یتاعلاطم دروم ،اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم نیودت» شهوژپ رد ،(2191) ناراکمه و یفسوی
 یارب هناروآون یوگلا هئارا ،اهرهشربا یزاسدنرب تهج ییارجا یژولودتم و عماج یدربهار لدم دوجو مدع هب ناعذا
 رارق یسررب دروم ار یناریا درف هب رصحنم یاهیگژیو نتفرگ رظن رد اب و نارهت رهش رب دیکات اب اهرهشربا یزاسدنرب
 یدیلک یاههفلوم و داعبا نییبت و اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم هک دنهدیم ناشن شهوژپ نیا رد ناشیا ودناهداد
 .دشاب یموب درکیور اب دیاب
 (دنرب) هیامناشن فیرعت یجنسناکما» ناونع تحت دوخ دشرا یسانشراک هماننایاپ رد ،(0191) دابآدومحم یرون

 اهتخاسریز رظن زا یلک ظاحل هب زیربت رهش هک دنکیم ناعذا «یتسد عیانص زا هدافتسا اب زیربترهشنالک یارب یرهش
 هزوحرد زیربت رهش یگنهرف هقئاذ هنیمز رد قیقحت تایبدا تاعلاطم هجیتن .دراد ار یرهش یزاسهیامناشن تیلباق

 باختنا هب ناگدنهدخساپ تبثم رظن رانک رد ،تسا هزوح نیا هب رهش نیا مدرم یخیرات هقالع رگنایب هک یتسدعیانص
 هیامناشن ناونع هب ندش یفرعم رد زیربت رهش یتسدعیانص تیلباق دیئات رهش نیا هیامناشن ناونع هب یتسدعیانص
 .دیامنیم نییعت تبثم ار هجیتن و هدومن ناسآ رایسب ار رهش نیا یتیوه
 ،یرهشدنرب تخاس تامازلا و اههنیمز ییاسانش» ناونع اب دوخ دشرا یسانشراک هماننایاپ رد ،(0191) هلیماف یربکا
 هلوقم 3 رد نآ داجیا یاههنیمز و هلوقم 01 رد جرک یرهش دنرب تامازلا هک دنهدیم ناشن «جرک رهش یدروم هعلاطم
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 شقن تخانش ،جرک رهش ندوب یگنهرف دنچ جرک یرهش دنرب تخاس رد یروحم یاههلوقم . دنتسه یدنبهقبط لباق
 . دنتسه "نارهت ترواجم" هلاسم نتشاد رظن رد و جرک یرهش دنرب داجیا رد اههناسر
 رد دیرخ اهرهش هیقب رد هچرگا هک دنادیم سیراپ رهش یخیرات تاریم ار دیرخ ،دوخ هعلاطم رد (2140)1یسویبار
 کی ار سیراپ ،اپورا و ناهج مامت هک یاهنوگ هب ؛تسا یرگید هنوگ هب عضو سیراپ رد اما دراد دوجو تغارف تاقوا
 .تسا دیرخ ،رهش نیا دنرب و دننادیم دیرخ زکرم
 یدروم هعلاطم ،یرهش هعسوت و یرهش گنیدنرب نیب طابترا» ناونع اب دوخ هلاقم رد ،(0140)0ناتیم و زدنانرف
 اب تومیلپ رهش هک دناهدرک یریگهجیتن نینچ و هتخادرپ رهش ود نیا یقیبطت یسررب هب «ایناپسا ادًالام و ناتسلگنا
 هتسناوت ،ییایرد رهش کی ناونع هب تسد نیا زا ییاهشور و یروطارپما نارود و گنج دننام ؛یرصانع هب عاجرا
 یرهش زا ار دوخ دنرب ،ادًالام رهش اما ؛دنک ینیرفآدنرب دوخ یارب اههدیا و اهگنهرف شریذپ و یدازآ نامرآ زا تسا
 ،طابترا تیوقت دامن ار یشاقن و هدرک نیزگیاج وساکیپ یشاقن رب یکتم یرهش هب ،لدتعم یاوه و بآ اب گنراگنر
 .تسا هتسناد دراگناوآ رنه و تیقالخ ،اهشزرا ،اهگنهرف زا لابقتسا
 اهرهش تیباذج شیازفا رد یرهشدنرب یراذگرثا لیلحت هب دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد ،(9140)9وبوئار
 هتخادرپ اهرهش بذج تردق یریگ هزادنا یاهصخاش و یرهش یاهدنرب تردق یبایزرا هب وبوئار .تسا هتخادرپ
 تسا

 نیلرب ،خینوم یاهرهش دنرب و ریوصت یسررب هب دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد ،(0140) 0ولاسیورای انازوس
 یرهش گنیدنرب رما یلوتم ینامزاس یاهراتخاس .تسا هتخادرپ اهرهش نیا رد گنیدنرب دنیآرف هسیاقم و گروبماه و
 .تسا شهوژپ نیا رد هدش هتخادرپ مهم تاکن زا رهش هس نیا رد
 «هپیات و لوئس یدروم هعلاطم ؛یرهش مسیروت و رهش یزاسدنرب» ناونع اب دوخ شهوژپ رد ،(0140) 2گنای
 و دنادیم اهرهش یریذپتباقر تیوقت ارب اهرهش یلحم ناریدم و نامکاح بناج زا شالت کی ار یرهش ینیرفآدنرب
 ،نآ تیروحم هک یرهش یزیرهمانرب و یحارط طسوت ار یزاسدنرب ،هپیات و لوئس رهش ود ره هک دریگیم هجیتن
 .دننکیم لابند تسا یناهج یاههاگشیامن و کیپملا یاه یزاب دننام گرزب یاهدادیور یراذگرب
 شهوژپ شور
 نازیم یسررب و زیربت رهشنالک یزاسدنرب رب رثوم لماوع نیرتمهم ییاسانش هب ،یهوژپهدنیآ درکیور اب رضاح شهوژپ
 یاههفلوم هب هجوت اب و تسا یدربراک فده ظاحل زا شهوژپ نیا .دزادرپیم لماوع نیا یراذگریثات یگنوگچ و
 ییاسانش یارب یفلد و یطیحم شیوپ کینکت زا .تسا یلیلحت -یفیصوت شور نآ رب مکاح درکیور ،یسرربدروم
 ،نیالنآ تًالاقم زا اهریغتم یروآعمج یارب لوا هلحرم رد اتسار نیا رد .تسا هدش هدافتسا اهصخاش و اهریغتم
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-همین همانشسرپ سپس ؛دیدرگ هدافتسا یرهش گنیدنرب داجیا رب رثؤم لماوع هنیمز رد هدش رشتنم یاهراتشون یرورم
 رد ات دش هتساوخ اهنآ زا و دش عیزوت یرهش لئاسم هزوح رد هربخ و صصختم سانشراک نیب هتفایراتخاس
 زایتما 9 ات 4 فیط رد یدادعا اب یریذپریثات و یراذگریثات یانبم رب ،اهریغتم هب عطاقتم تارثا سیرتام بوچراچ
 هب «هس» و طسوتم ریثات هلزنم هب «ود» ،فیعض ریثات هلزنم هب «کی» ،ریثات نودب هلزنم هب «رفص» یهدزایتما نیا رد .دنهد
 و میقتسم یریذپریثات و یراذگریثات ات دش دراو عطاقتم سیرتام رد اهزایتما سپس .دشابیم دایز ریثات یانعم
 یدیلک یاهنارشیپ ،لماوع یریذپریثات و یراذگریثات زایتما هب هجوت اب و دوش هدیجنس لماوع زا مادک ره میقتسمریغ
  .دنیآ تسدهب
 هدش یحارط ،عطاقتم تارثا لیلحت سیرتام تابساحم تهج هک تسا ییاهرازفامرن نیرتهب زا یکی کم کیم رازفا مرن
 و هدرک ییاسانش ار رظن دروم هزوح رد مهم یاه هفلؤم و اهریغتم ادتبا هک تسا هنوگ نیدب رازفا مرن نیا شور ؛تسا
-یم هداد صیخشت ناگربخ طسوت مهاب اهریغتم نیا نایم طابترا نازیم سپس و هدومن دراو تارثا سیرتام رد ار اه نآ
-رطس یاهریغتم بیترتنیدب .دنراذگیم ریثأت اهنوتس رد دوجوم یاهریغتم یور رب اهرطس رد دوجوم یاهریغتم .دوش
 ناوت یم ار سیرتام نیا .(Gordon,2009:1 ؛ (Godet,2008:1 دنشاب یم ریذپریثأت ،اهنوتس یاهریغتم و راذگریثأت ،اه
  .(1 لکش) داد شیامن نآ رظانتم رادومن اب

 
 ((Godet,2008:189 عطاقتم تارثا لیلحت رد اهریغتم یریذپریثأت -یراذگریثأت :1 لکش

 رادیاپ متسیس ایآ .دراد رارق یتیعضو هچ رد متسیس هک تسا نآ یایوگ رادومن نیا یور رب لماوع شنکارپ هوحن
 رادیاپ یاهمتسیس رد .تسا راذگریثأت لماوع لیلحت هوحن رب متسیس تیعضو زا هیلوا مهف نیا ؟رادیاپان ای تسا
 .دنشاب یم ًالاب یریذپریثأت یاراد یخرب و یراذگریثأت یاراد لماوع یخرب ینعی دشابیم L تروص هب لماوع شنکارپ
 .ددرگ یم هدهاشم لقتسم لماوع و ریذپریثأت لماوع ،راذگریثأت لماوع هتسد هس ًااعومجم رادیاپ یاهمتسیس رد نیاربانب
 لوح رد لماوع اهمتسیس نیا رد .تسا رادیاپ یاهمتسیس زا رت هدیچیپ تیعضو رادیاپان یاهمتسیس رد لباقم رد
 نیا لیلحت.( 0لکش) دنراد ینیبانیب یتلاح عقاوم رثکا رد لماوع و دناهدنکارپ هحفص یمامت رد و رادرب یرطق روحم
 لماوع نیا .دشابیم لیخد اهمتسیس نیا رد یرتشیب لماوع اریز تسا رتهدیچیپ رادیاپ یاهمتسیس هب تبسن اهمتسیس
 دوخ هک یهجوود لماوع -0؛راذگریثأت ای هدننکنییعت لماوع -1 :لماش هک دنوش یم میسقت هتسد جنپ هب عومجمرد
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 لقتسم لماوع -0 ؛متسیس هجیتن ای ریذپریثأت لماوع-9 ؛دوشیم میسقت فده و کسیر لماوع هعومجمریز ود یاراد
  دنشابیم یمیظنت لماوع -2 ؛دوشیم میسقت هیوناث یمرها لماوع و هتسسگ لماوع شخب ود هب دوخ هک

 
 متسیس یرادیاپان ای یرادیاپ :2 لکش

 رتمک دیابن رظن دروم هنومن مجح و هتشاد تیحجرا یلک تیمک رب ناگربخ شناد و صصخت ،انبمویرانس تاعلاطم رد
 یریگهنومن شور زا ،ناگدننکتکرش هناهاگآ باختنا روظنمهب شهوژپ نیا رد .((Godet,2008:18 دشاب رفن 20 زا
 یسررب هک تسا ناگربخ زا یهورگ باختنا ،دنمفده یریگهنومن شور ندرب راکهب ساسا .تسا هدش هدافتسا دنمفده
 تاحیضوت هب دانتسا اب .((Neuman,2007:1 دنشاب هتشاد شهوژپ همانشسرپ تیهام هب تبسن یلک مهف ای یقیمع
 یرادرهش ناسانشراک لماش یرهش لئاسم هزوح رد هربخ ناسانشراک زا نت 42 شهوژپ نیا یرامآ هعماج ،قوف
 هعلاطمدروم هزوح رد صصختم یهاگشناد دیتاسا زا یخرب و یگنهرف ثاریم و یرگشدرگ نامزاس ،زیربت رهشنالک
 .دنشابیم
 شهوژپ ورملق و هدودحم

 لامش هقطنم رهش نیرتگرزب زیربت .تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم و ناریا گرزب یاهرهش زا یکی زیربت رهشنالک
 رب .دوشیم هتخانش هقطنم نیا یماظن و یگنهرف ،یتعنص ،یسایس ،یناگرزاب ،یطابترا ،یرادا بطق و روشک برغ
 رهش نیمراهچ ،رفن 9949331 رب غلاب یتیعمج اب رهش نیا ،2191 لاس رد ناریا رامآ زکرم یرامشرس نیرخآ ساسا
 .(2191 ،ناریا رامآ زکرم تیاس) دوش یم بوسحم ناهفصا و دهشم ،نارهت زا سپ ناریا تیعمجرپ

 
 زیربت رهشنالک ییایفارغج تیعقوم :3 لکش
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 لیلحت و هیزجت و ثحب
 رد یگدنز یارب اهرهش نیرتهب ناونع هب زیربت رهش ،دحتم للم نامزاس طسوت هدش ماجنا یبایزرا و قیقحت ساسارب
 ،ابیز دجاسم ،ذیذل یاهاذغ ،رکب و ابیز تعیبط ،هتفرشیپ ییامیپاوه طوطخ نوچ یلماوع هک تسا هدش هتخانش ناریا
 یاههیامرس بذج رد زیربت ،ناس نیدب .تسا هدوب رثوم هبتر نیا بسک رد ...و ینغ یگنهرف ثاریم ،یخیرات یاههینبا
 ار زیربت یناهج تشادهب نامزاس نینچمه و هدرک بسک ار لوا هبتر ،روشک رهشنالک تشه نایم رد یجراخ و یلخاد
 هب ینغ یندمت و نهک تمدق اب زیربت هک تفگ ناوتیم عقاو رد .تسا هدرک یفرعم ناریا رهش نیرتیتشادهب ناونع هب
 یلخاد تراجت و یراذگهیامرس دهم ،ناهج هدیشوپرس رازاب نیرتگرزب نتشاد ،مشیربا هداج ریسم رد ندش عقاو تلع
 ،ابیز و نردم یاهنامتخاس تخاس ،یصوصخ یراذگهیامرس بذج شخب رد لوا ماقم بسک ،ندوب یللملانیب و
 نیدنچ اب یگدناوخرهاوخ ،رهش نیرتکاپ و نیرتنما ناونع هب باختنا ،یگدنز یارب رهش نیرتهب ناونع هب ندش باختنا

 یتسدعیانص ،ناوارف یرگشدرگ و یخیرات راثآ نتشاد ،مالسا ناهجرد عیشت تختیاپ نیتسخن ناونع ،یجراخ رهش
 .(0191:441 ،دابآدومحم یرون) دراد ار یرهش یزاسهیام ناشن هب دورو یارب هیلوا یاهرتسب و اهتخاسریز ... و ینغ
 رد گنیدنرب داجیا رب رثوم یدیلک یاهنارشیپ ،یهوژپهدنیآ درکیور اب اب ات تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد ور نیا زا
 و مجنسم یزیرهمانرب ،یدیلک لماوع نیا ییاسانش و یواکاو اب تیاهن رد ات دریگ رارق ییاسانش دروم زیربت رهشنالک
 هفلوم 2 رد ریغتم 19 دادعت اتسار نیا رد .دریگب تروص هعلاطمدروم هدودحم رد یرهش یزاسدنرب تهج یاهچراپکی
 رازفا مرن دراو 19*19 سیرتام لیکشت اب و (0 لودج) جارختسا زیربت رهشنالک یرهش گنیدنرب داجیا رب راذگریثات
 .(9 لودج) دش کیم

 زیربت رهشنالک یرهش گنیدنرب داجیا رب رثوم هیلوا لماوع یدنب هقبط : 2 لودج
 لماوع هورگ
 و یساسا یاهتخاسریز دعب
 یمومع و یتامدخ تالیهست

 رهش

 تیعضو -2 ،یرهش تاسیسات تیعضو -0 ،رفاسم یاهپمک تیعضو -9 ،اههناخرفاسم و اهلته تیعضو -0 ،ینامرد و یتشادهب زکارم دوجو -1
 یرهش تازیهجت

 و یخیرات یاههبذاج دعب
 یحیرفت و یرامعم

 رنه زا هدافتسا -0 ،یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ -9 ،یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ دوجو-0 ،رهش حطس رد یمرگرس و یحیرفت زکارم دادعت -1
 ،رهش حطس رد عونتم دیرخ زکارم دوجو -3 ،یگنهرف و یخیرات- راثآ زا بسانم یرادهگن -1 ،رهش حطس رد عونتم یشزرو زکارم -2 ،نردم یرامعم
 رهش حطس رد اهپاش یفاک و اهناروتسر دادعت -1

 یاهنابایخ تیفیک -0 ،رهش حطس رد یمومع یاهگنیکراپ دادعت تیعضو -9 ،بسانم یمومع لقن و لمح تامدخ -0 ،رهش رد کیفارت تیعضو -1 کیفارت و لقن و لمح دعب
  بسانم یهدسردآ و یگدننار میالع -3 ،رهش هاگدورف و اههنایاپ تیعضو -1 ،رهش حطس رد دوجوم یاه هارگرزب دادعت -2 ،رهش حطس

 تخانش و یللملا نیب هجو دعب
 رهش

 نادنورهش ینهذ یگدامآ -0 ،یجراخ رگشدرگ بذج تردق -9 ،یلخاد رگشدرگ بذج تردق -0 ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش -1
 رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنمهرهب -2 ،یرگشدرگ هعسوت یارب

 تاقباسم و اهدادیور -0 ،ربتعم یاههاگشیامن و اههزوم دادعت -9 ،یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص -0 ،رهش حطس رد یگنهرف یاهدادخر -1 یگنهرف لئاسم و یگنهرف دعب
 رتائت یاهنلاس و اهامنیس تیعضو -1 ،یگنهرف یاهتیلاعف بسانم یفرعم -2 ،یمرگرس و یحیرفت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لباقتم تارثا سیرتام یاههداد هیلوا لیلحت :3 لودج
 ادعت رارکت دادعت سیرتام داعبا صخاش

 رفص
 دادعت ود دادعت کی دادعت

 هس
 یگدشرپ دصرد عمج

 43/13 113 091 120 119 211 0 19 رادقم
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 .تسا هدش هتفرگ رظن رد راب 0 اهرارکت دادعت و هدوب 19*19 کمکیم رازفامرن رد سیرتام داعبا ،هتفرگ ماجنا یاهلیلحت رد
 رگیدکی رب دراوم ،دصرد 41 دودح هک تسا نآ هدنهدناشن نازیم نیا هک دشابیم دصرد 43/13 زین سیرتام یگدشرپ صخاش
 13.09 لداعم هطبار 120 دادعت ،9 عطاقتم تارثا یاراد دصرد 10.31 لداعم هطبار 091 ،هطبار 113 عومجم زا .دناهتشاذگ ریثأت
 تسا نآ رگنایب جیاتن نیا .دنشابیم 1 عطاقتم تارثا یاراد دصرد 93.10 لداعم هطبار 119 دادعت ،0 عطاقتم تارثا یاراد دصرد
 ،(9 عطاقتم تارثا) دایز تدش اب طباور و تسا دایز طباور ریاس هب تبسن ،(1 عطاقتم تارثا) مک یراذگرثا اب طباور دادعت هک
 داجیا رب رثوم لماوع متسیس تاصخشم و ییاضف نامزاس لیلحت زا سپ .تسا هداد لیکشت طباور عومجم زا ار یمک دصرد
 .(0 لودج) دوشیم هتخادرپ لماوع میقتسم یریذپرثا و یراذگرثا نازیم لیلحت هب ،زیربت رهشنالک گنیدنرب

 لماوع میقتسم یریذپرثا و یراذگرثا نازیم :4لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 فیدر لماوع یراذگریثأت نازیم یریذپریثأت نازیم

 1 ینامرد و یتشادهب زکارم دوجو 00 49

 0 اههناخرفاسم و اهلته تیعضو 99 12

 9 رفاسم یاهپمک تیعضو 99 29

 0 یرهش تاسیسات تیعضو 40 12

 2 یرهش تازیهجت تیعضو 19 02

 - رهش یمومع و یتامدخ تالیهست و یساسا یاه تخاسریز لماوع عمج 111 390

 1 رهش حطس رد یمرگرس و یحیرفت زکارم دادعت 00 10

 3 یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ دوجو 11 20

 1 یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ 41 19

 1 نردم یرامعم رنه زا هدافتسا 40 10

 41 رهش حطس رد عونتم یشزرو زکارم 21 19

 11 یگنهرف و یخیرات- راثآ زا بسانم یرادهگن 00 00

 01 رهش حطس رد عونتم دیرخ زکارم دوجو 02 10

 91 رهش حطس رد اهپاش یفاک و اهناروتسر دادعت 09 39

 - یحیرفت و یرامعم و یخیرات یاههبذاج لماوع عمج 109 199

 01 رهش رد کیفارت تیعضو 00 10

 21 بسانم یمومع لقن و لمح تامدخ 10 19
 11 رهش حطس رد یمومع یاهگنیکراپ دادعت تیعضو 09 00

 31 رهش حطس یاهنابایخ تیفیک 19 00

 11 رهش حطس رد دوجوم یاه هارگرزب دادعت 31 39

 11 رهش هاگدورف و اههنایاپ تیعضو 19 10

 40 بسانم یهدسردآ و یگدننار میالع 4 10

 - کیفارت و لقن و لمح لماوع عمج 011 130

 10  ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش 33 10

 00 یلخاد رگشدرگ بذج تردق 13 21

 90 یجراخ رگشدرگ بذج تردق 41 10

 00 یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ 01 00
 20 رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنمهرهب 41 00

 - رهش تخانش و یللملا نیب هجو دعب لماوع عمج 329 100

 10 رهش حطس رد یگنهرف یاهدادخر 10 19

 30 یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص 11 09

 10 ربتعم یاههاگشیامن و اههزوم دادعت 32 29

 10 یمرگرس و یحیرفت تاقباسم و اهدادیور 11 10

 49 یگنهرف یاهتیلاعف بسانم یفرعم 10 09

 19 رتائت یاهنلاس و اهامنیس تیعضو 21 10

  یگنهرف لئاسم و یگنهرف لماوع عمج 110 011
 - لک عمج 2101 2101
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 ریغتم ره یاهنوتس عمج و یراذگریثأت نازیم ناونع هب ریغتم ره یاهرطس دادعا عمج ،یراتخاس لیلحت سیرتام رد
 و یللملا نیب هجو دعب یاهریغتم ،سیرتام نیا یلیلحت جیاتن ساسا رب .دهد یم ناشن ار ریغتم نآ یریذپریثأت نازیم
 هجرد نیرتمک کیفارت و لقن و لمح لماوع و زیربت رهشنالک رد گنیدنرب داجیا رب ار ریثأت نیرتشیب رهش تخانش
 نیب رد لماوع نیرتریذپریثات زین یحیرفت و یرامعم و یخیرات یاههبذاج شخب یاهریغتم .دناهتشاد ار یراذگریثأت
 یرادیاپان و یرادیاپ لیلحت هب یدیلک یاهنارشیپ ندروآ تسدب یارب یدعب هلحرم رد .دندوب یسررب دروم داعبا همه
 شنکارپ هوحن ،دش هداد حیضوت زین قیقحت شور تمسق رد هک هنوگنامه هلحرم نیا رد .دوشیم هتخادرپ متسیس
 . (0 لکش) دنکیم نییعت ار متسیس یرادیاپان و یرادیاپ تیعضو اهریغتم

 
 لماوع یراذگرثا نالپ رادومن :4 لکش

 یرادیاپان تیعضو ،دیمهف ناوتیم زیربت رهشنالک گنیدنرب داجیا رب رثؤم یاهریغتم یگدنکارپ هحفص تیعضو زا هچنآ
 دنهدیم ناشن هک دودحم لماع دنچ زا ریغهب .دناهدنکارپ هحفص یرطق روحم فارطا رد اهریغتم رتشیب .تسا متسیس
-انب .دنرادروخرب رگیدکی هب تبسن یهباشم ًاابیرقت تیعضو زا اهریغتم هیقب ،دنتسه متسیس رد ییًالاب یراذگریثأت یاراد
 یاهریغتم :لماش ریغتم عون 2 متسیس یرادیاپان تیعضو هب هجوت اب ،دش هتفگ نیشیپ یاهتمسق رد هک هچنآ رب
 رد لقتسم یاهریغتم ،هجیتن ای ریذپریثأت یاهریغتم ،یمیظنت یاهریغتم ،یهجوود یاهریغتم ،راذگریثأت ای هدننکنییعت
 .تسا ییاسانش لباق متسیس نیا
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 یریذپریثأت نازیم هک دنراذگریثأت یاهریغتم نیرت یلصا ،یدورو یاهریغتم ناونع هب راذگریثات ای هدننکنییعت یاهریغتم
 یرادیاپ و دنراد رارق یگدنکارپ هحفص برغلامش هیحان رد اه نآ .تسا رتمک رایسب ناش یراذگریثأت تبسن هب اه نآ
 بوسحم متسیس راتفر هدننک نییعت و یدیلک یاهریغتم ناونع هب اهریغتم نیا .تسا هتسباو اه نآ هب تدش هب زین متسیس
 و اهکراپ ،یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص یاهریغتم :لماش ریغتم 1 ،هعلاطمدروم ریغتم 19 نیب رد .دنوش یم

 دوجو ،یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ ،یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ دوجو ،یعیبط یاهزادنامشچ
-هاگشیامن و اههزوم دادعت ،رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنمهرهب ،رهش حطس رد عونتم دیرخ زکارم
  .دندمآ تسدب راذگریثات ریغتم ناونعهب ینامرد و یتشادهب زکارم دوجو و ربتعم یاه
 ًالاب یراذگریثأت زا اهریغتم نیا .دنشابیم یهجو ود یاهریغتم ،یریذپریثات و یراذگریثات فارگ رد اهریغتم یدعب عون
 نیا .درک دهاوخ داجیا ار اهریغتم ریاس شنکاو اهنآ یور رب یلمع ره و دنتسه رادروخرب ییًالاب یریذپریثأت و
 یسرربدروم یاهریغتم نیب رد .دومن یدنب میسقت فده یاهریغتم و کسیر یاهریغتم هتسد ود هب ناوت یم ار اهریغتم
 بذج تردق :لماش اهریغتم نیا .دندش ییاسانش یهجو ود یاهریغتم ءزج فلتخم یاههورگ زا ریغتم 9 ًااعومجم
 یاهریغتم .دندوب یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش و یجراخ رگشدرگ بذج تردق ،یلخاد رگشدرگ
 فده یاهریغتم) هیوناث یمرها یاهریغتم ناونع هب عقاوم یخرب رد و دنراد رارق رادومن لقث زکرم فارطا رد یمیظنت

 داجیا رب رثوم یاهریغتم یریذپریثات و یراذگریثات فارگ رد .دننک یم لمع (فیعض کسیر یاهریغتم و فیعض
 ،یرهش تاسیسات تیعضو ،رهش حطس رد یمرگرس و یحیرفت زکارم دادعت ،لماش لماع 3 زیربت رهشنالک رد گنیدنرب
 لمح تامدخ ،نردم یرامعم رنه زا هدافتسا ،یگنهرف و یخیرات راثآ زا بسانم یرادهگن ،یرهش تازیهجت تیعضو
 هب ءاقترا لباق اهریغتم نیا .دندمآ تسدب یمیظنت یاهریغتم ناونعهب رهش هاگدورف و اههنایاپ تیعضو ،یمومع لقن و
 .دنشابیم هجیتن ای ریذپریثأت یاهریغتم ،هدش ییاسانش یاهریغتم یدعب عون .دنتسه یهجو ود ای و راذگریثأت یاهریغتم

 یراذگریثأت یاراد اهریغتم نیا .دشاب یم یریذپریثأت – یراذگریثأت نالپ یقرشبونج ،رادومن رد اهریغتم نیا هاگیاج
 و اهلته تیعضو ،رفاسم یاهپمک تیعضو ،لماوع رضاح شهوژپ رد .دنتسه ًالاب رایسب یریذپریثأت و نییاپ رایسب
 ییاسانش یاهریغتم نیرخآ .دندمآ تسدب هجیتن ای ریذپریثات یاهریغتم ناونعهب رهش کیفارت تیعضو و اههناخرفاسم
 نازیم یاراد اهریغتم نیا ؛دنشابیم لقتسم یاهریغتم ،یسرربدروم لماوع یریذپریثات و یراذگریثات فارگ رد هدش
 نیا رد .دنا هتفرگ رارق اهریغتم یگدنکارپ هحفص یبرغبونج تمسق رد هک دنتسه ینییاپ یریذپریثأت و یراذگریثأت
 حطس رد عونتم یشزرو زکارم ،رهش حطس رد یگنهرف یاهدادخر ،رهش حطس یاهنابایخ تیفیک :یاهریغتم ،شهوژپ

 دادعت ،رهش حطس رد اهپاش یفاک و اهناروتسر دادعت ،رهش حطس رد یمومع یاهگنیکراپ دادعت تیعضو ،رهش
 ،رتائت یاهنلاس و اهامنیس تیعضو ،یمرگرس و یحیرفت تاقباسم و اهدادیور ،رهش حطس رد دوجوم یاههارگرزب
 لقتسم یاهریغتم ناونعهب بسانم یهدسردآ و یگدننار میالع لماع تیاهن رد و یگنهرف یاهتیلاعف بسانم یفرعم
 .دننک یمن داجیا اهریغتم رگید رد یشنکاو هنوگ چیه اهریغتم نیا دندش ییاسانش
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 جنپ رد ،کم کیم رازفامرن رد هدش ییاسانش یاهریغتم زا مادکره میقتسمریغ و میقتسم طباور هوحن و یگنوگچ
-ششوپ نیا زا مادک ره .دنتفرگ رارق لیلحت دروم دصرد 441 و دصرد 23 ،دصرد 42 ،دصرد 20 ،دصرد 2 :ششوپ
 زا ار اهریغتم تاریثات یمامت دصرد 441 ششوپ نوچ .دهدیم ناشن ار اهریغتم نیب یوق و هنایم ،فیعض طباور ،اه
 هداد ناشن دصرد 441 ششوپ اب لماوع یراذگرثا فارگ تمسق نیا رد ،دهدیم ناشن فیعض رایسب ات یوق رایسب
  . (2 لکش) دوشیم

 
  دصرد 111 ششوپ اب میقتسم یراذگرثا هخرچ فارگ: 5لکش

 بلاق رد فارگ نیا .تسا رگیدکی رب اهنآ یراذگرثا یگنوگچ و اهریغتم نیب طباور یهدنهد ناشن یراذگرثا فارگ
 تاریثات 0 ،فیعض تاریثات 1 ،فیعض رایسب تاریثات یریگهزادنا فارگ نیا رد .دوشیم هداد ناشن یبآ و زمرق طوطخ
 هدنهد ناشن زمرق طوطخ ،عقاو رد .دراد دوجو 2یوق رایسب تاریثات و 0یوق اتبسن تاریثات 9 ،(هنایم) طسوتم

                                                           
1 . Weakest Influences 
2 . Weak Influences 
3 . Moderate Influences 
4 . Relatively Strong Influences 
5 . Strongest Influences 
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 یم ناشن ار فیعض ات طسوتم طباور ،تماخض رد توافت اب ،یبآ طوطخ و تسا رگیدمه رب لماوع دیدش یراذگرثا
 .دهد
 ظاحل هب رظندروم یاهریغتم یدنبهبتر نینچمه و ییاجباج هب ،نارشیپ لماوع جارختسا یارب یدعب هلحرم رد
 .(2 لودج) دوشیم هتخادرپ (میقتسمریغ و میقتسم) یریذپریثات و یراذگریثات
 و یراذگرثا عمج ،دناسریم ناوت هب راب دنچ ار سیرتام رازفا مرن میقتسمریغ یاهرثا تابساحم یارب هکنیا هب هجوت اب
 نیا عفر یارب .دوشیم راوشد میقتسم یاهرثا اب نآ هسیاقم و دیآیم رد یمقردنچ دادعا میقتسمریغ یاهیریذپرثا
 نیا رب .دهدیم هئارا رازه 41 سایقم رد ار میقتسمریغ و میقتسم یاهرثا ساسارب لماوع مهس لودج ،رازفامرن لکشم
 هدنهد ناشن ددع نیا زا لماوع زا مادک ره مهس و هدش هبساحم رازه 41 اهیریذپرثا و یراذگرثا عومجم ،ساسا

  .تسا متسیس لک زا نآ مهس
 زیربت رهشنالک گنیدنرب داجیا رب رثوم لماوع یدنب هبتر :5 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاه هتفای :عبن

 میقتسم ریغ میقتسم 

 یراذگریثأت ریغتم یراذگریثأت ریغتم هبتر

 012 یجراخ رگشدرگ بذج تردق 341 یجراخ رگشدرگ بذج تردق 1

 132 یلخاد رگشدرگ بذج تردق 112 یلخاد رگشدرگ بذج تردق 0

 022  ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش 912  ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش 9

 102 یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص 912 یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص 0

 112 یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ دوجو 410 یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ دوجو 2

 130 یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ 030 یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ 1

 430 ربتعم یاههاگشیامن و اههزوم دادعت 110 یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ 3

 120 یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ 900 رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنمهرهب 1

 020 رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنمهرهب 900 ربتعم یاههاگشیامن و اههزوم دادعت 1

 200 ینامرد و یتشادهب زکارم دوجو 400 ینامرد و یتشادهب زکارم دوجو 41

 119 رهش حطس رد عونتم دیرخ زکارم دوجو 009 رهش حطس رد عونتم دیرخ زکارم دوجو 11

 029 یگنهرف و یخیرات- راثآ زا بسانم یرادهگن 009 رهش حطس رد یمرگرس و یحیرفت زکارم دادعت 01

 029 نردم یرامعم رنه زا هدافتسا 109 نردم یرامعم رنه زا هدافتسا 91

 109 رهش حطس رد یمرگرس و یحیرفت زکارم دادعت 109 یگنهرف و یخیرات- راثآ زا بسانم یرادهگن 01

 309 بسانم یمومع لقن و لمح تامدخ 119 بسانم یمومع لقن و لمح تامدخ 21

 009 رهش هاگدورف و اههنایاپ تیعضو 119 یرهش تاسیسات تیعضو 11

 410 یرهش تاسیسات تیعضو 949 یرهش تازیهج تیعضو 31

 010 یرهش تازیهج تیعضو 949 رهش هاگدورف و اههنایاپ تیعضو 11

 130 اههناخرفاسم و اهلته تیعضو 010 رهش حطس رد اهپاش یفاک و اهناروتسر دادعت 11

 130 رفاسم یاهپمک تیعضو 120 اههناخرفاسم و اهلته تیعضو 40
 990 رهش حطس رد اهپاش یفاک و اهناروتسر دادعت 120 رفاسم یاهپمک تیعضو 10

 300 رهش حطس رد یمومع یاهگنیکراپ دادعت تیعضو 100 رهش حطس رد یمومع یاهگنیکراپ دادعت تیعضو 00

 000 یگنهرف یاهتیلاعف بسانم یفرعم 100 رهش حطس یاهنابایخ تیفیک 90

 000 رهش حطس یاهنابایخ تیفیک 200 یگنهرف یاهتیلاعف بسانم یفرعم 00

 310 رهش حطس رد یگنهرف یاهدادخر 310 رهش حطس رد یگنهرف یاهدادخر 20

 031 رهش رد کیفارت تیعضو 131 رهش رد کیفارت تیعضو 10

 201 یمرگرس و یحیرفت تاقباسم و اهدادیور 091 رهش حطس رد عونتم یشزرو زکارم 30

 001 رهش حطس رد عونتم یشزرو زکارم 091 رهش حطس رد دوجوم یاه هارگرزب دادعت 10

 311 رهش حطس رد دوجوم یاه هارگرزب دادعت 001 یمرگرس و یحیرفت تاقباسم و اهدادیور 10
 111 رتائت یاهنلاس و اهامنیس تیعضو 111 رتائت یاهنلاس و اهامنیس تیعضو 49

 4 بسانم یهدسردآ و یگدننار میالع 4 بسانم یهدسردآ و یگدننار میالع 19
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 زیربت رهشنالک یارب گنیدنرب داجیا رد نارشیپ ناونع هب لماع 41 دادعت ،یدیلک لماوع زا هدمآ تسدب هبتر ساسا رب
 بذج تردق ،یجراخ رگشدرگ بذج تردق :زا دنا ترابع تیمها بیترت هب اهنارشیپ نیا .دندش ییاسانش
 راثآ دوجو ،یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص ، ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش ،یلخاد رگشدرگ
-هرهب ،یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ ،یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ ،یگنهرف ثاریم و یخیرات
 و یتشادهب زکارم دوجو و ربتعم یاههاگشیامن و اه ،هزوم دادعت ،رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنم
 ناونع هب رهش تخانش و یللملا نیب هجو دعب رد هدش حرطم ریغتم 2 ره ،هدمآ تسدب لماع هد نیا نیب زا .ینامرد
 رد یزیرهمانرب و دعب نیا هب هجوت زیربت رهشنالک یارب دنرب یفرعم رد دسریم رظنب و دندش ییاسانش نارشیپ لماع
 .دوب دهاوخ زاسراک و دیفم رایسب نآ داعبا یاتسار
 :یریگهجیتن

 .دنیامنیم داجیا لقن و لمح و یعامتجا کرحت ،نکسم ،شزومآ ،لاغتشا ریظن ییاهتصرف ،اهناسنا یارب اهرهش
 شزومآ یراک یورین ،یلام تامدخ نیناوق ،اههنیزه شهاک ریظن ییاهتصرف اهراک و بسک یارب اهرهش نینچمه
 ات ییارگرهش رارمتسا بجوم ییاهتصرف نینچ داجیا .دنیامنیم داجیا ،رازاب و ناگدننک هضرع هب ترواجم ،هدید
 یداصتقا یاهتیزم رب نوزفا ،اهرهش هزورما .تسین هتشذگ نوچمه ًااموزل اهرهش ،هدنیآ هتبلا .تسا هدش ریخا نرق
 ،تاعالطا یراذگ کارتشا هب تصرف ،دننام یددعتم یساسحا و یعامتجا عفانم دوخ نانکاس هب ،یرهش زکرمت
 بذج ،وس رگید زا .دننکیم هئارا ،زین ار هقالع دروم یاهشنک رد ندش ریگرد و یعامتجا یاههورگ رد تیوضع
 یدج هغدغد کی هب فلتخم یاهرهش رد ءاقب و تمالس زا نانیمطا تهج -یدنسدرخ و هیامرس ،ناسنا -عبانم
 یاهتکرش ،ناراذگهیامرس ،نارگشدرگ نوچ ینوگانوگ نابطاخم بذج یارب زین اهرهش نیب تباقر ؛تسا هدش لیدبت
 یهاگآ شیازفا روظنم هب ،ور نیا زا .تسا هتفای شیازفا ،هتسیاش یراک یاهورین و دیدج نادنورهش ،یتعنص و یراجت
 زا یشخب هباثم هب ار یرهش یزاسدنرب ،دنیآرف یرهش ناگدننک هرادا ،رهش تیباذج شیازفا زین و رهش دروم رد
 نوگانوگ نابطاخم نهذ رد ار رهش زا یبولطم ریوصت ،هنوگ هنوگنیدب ات .دناهتفریذپ ،رهش هعسوت و یرهش یبایرازاب

 .دنهد یاج
 کی نابطاخم نهذ رد انعم و نامتفگ ،ریواصت ،تخاس هصرع هب دورو یارب هناهاگآ یشالت ناونع هب یزاسدنرب دنیارف
 هقطنم و روشک ،تلایا ،ناتسا ،رهش ،تلم ات نامزاس ،بزح ،یرکف بتکم ،هورگ ،داهن ،درف ،تعنص ،تراجت ،ًالاک
 یریگلکش ثعاب نامروشک رد دوجوم یعیبط و یخیرات شزرا رگا میوشیم هجوتم ناریا یاهرهش هب یهاگن اب .تسا
 زا یاهتفشآ و لماک یتیوه یب رد نونکا دیدرت نودب ،دشیمن زیربت و دهشم و زاریش و تشر ،ناهفصا زا یدای

 .تفرگ رظن رداهرهش تباقر و هعسوت یارب رثوم یرازبا ناوتیم ار یزاسدنرب نیاربانب .میدربیم رسب ناریا یاهرهش
 ییاجنآ زا ،ددرگ حرطم ،یرهش هچراپکی تیریدم رد یبایرازاب یدربهار تسایس کی ناونع هب دناوت یم ،یزاسدنرب
 و یرهش ناریدم هجوت بجوم اهنآ یدنب تیولوا ،دنتسه لیخد یرهش دنرب عوضوم رد یددعتم لماوع هک مه
  .دش دهاوخ یرهش یاهدنرب یرادیاپ نینچمه
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 درکیور اب زیربت رهشنالک رد گنیدنرب داجیا رب رثوم لماوع ییاسانش و نییعت فده اب رضاح شهوژپ اتسار نیا رد
 داجیا رب رثوم یدیلک یاهنارشیپ نییعت و ییاسانش یاتسار رد هک ییاجنآ زا .تسا هتفرگ تروص یهوژپهدنیآ
 و یملع یاهرازبا هب زاین اهدرکیور رگید نوچمه یهوژپهدنیآ درکیور اب هعلاطم دروم هدودحم رد یرهش گنیدنرب
 هک تروص نیدب .تسا هدش باختنا قوف لیلحت ماجنا تهج ،کمکیم رازفا مرن شهوژپ نیا رد ،دشابیم یقطنم
 و اهریغتم شپس ،جارختسا یطیحم شیوپ و یفلد شور ود اب زیربت رهشنالک رد گنیدنرب داجیا رب رثوم لماوع ادتبا
 یرهش لئاسم هنیمز رد صصختم ناسانشراک رایتخا رد همانشسرپ بوچراچ رد و دعب 2 بلاق رد هدمآ تسدب لماوع
 .دش کم کیم رازفامرن دراو یراتخاس یاهلیلحت ماجنا تهج همانشسرپ زا لصاح جیاتن .دش هداد رارق
 داجیا یارب یدیلک یاهنارشیپ ناونعهب لماع 41 ،کمکیم رازفامرن رد یراتخاس لیلحت زا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب
 تردق ،یجراخ رگشدرگ بذج تردق :لماش بیترت هب اهنارشیپ نیا.دندش باختنا زیربت رهشنالک یرهش گنیدنرب

 راثآ دوجو ،یگنهرف تًالوصحم و یتسد عیانص ، ،یللملانیب حطس رد رهش ندوب هدش هتخانش ،یلخاد رگشدرگ بذج
-هرهب ،یرگشدرگ هعسوت یارب نادنورهش ینهذ یگدامآ ،یعیبط یاهزادنامشچ و اهکراپ ،یگنهرف ثاریم و یخیرات
 و یتشادهب زکارم دوجو و ربتعم یاههاگشیامن و اه ،هزوم دادعت ،رهش یفرعم و غیلبت یارب یاهناسر تردق زا یدنم
 .دندوب ینامرد
 تیقفوم هک درک ناعذا ناوتیم ،زیربت رهشنالک گنیدنرب داجیا یاتسار رد هدمآ تسدب یدیلک یاهنارشیپ هب هجوت اب
 نیا یارب قیقد یزیرهمانرب و یدیلک لماوع نیب رمتسم لماعت هب هتسباو ،هنیمز نیا رد هبناجهمه فادها هب یبایتسد رد
-دم و نارشیپ و راذگریثات لماوع هب یرهش ناریدم و نازیرهمانرب یوس زا یفاک هجوت ،رگید ترابع هب .تساهنارشیپ
 رهشنالک ارب هنومن گنیدنرب کی داجیا یارب ار مزًال یاهرتسب اهنآ نیب طباور و یدیلک لماوع نیا نداد رارق رظن
 .دومن دهاوخ مهارف زیربت
 عبانم
 سیدرپ ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،لاسام رهش دنرب ترهش رب رثؤم لماوع یدنب تیولوا و ییاسانش ،(2191) نسح ،یخمسخ یمیهاربا

 یهاگشناد

 هتشر ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،جرک رهش یدروم هعلاطم ،یرهشدنرب تخاس تامازلا و اههنیمز ییاسانش ،(0191) ،یدهم ،هلیماف یربکا
MBA جرک یللملانیب سیدرپ ،یمزراوخ هاگشناد ،ینیرفآراک. 

 هماننایاپ ،دهشم رهش :یدروم هعلاطم ،یزیرهمانرب یوگلا هئارا و یزاسدنرب یاتسار رد یرهش یاهلیسناتپ یبایزرا ،(1191) اریملا ،هاگآ
 .هیمورا هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم ،رنه هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب هتشر ،دشرا یسانشراک

 نالیگ هاگشناد ،یبایرازاب شیارگ ،MBAتیریدم هورگ

 همانلصف ،دهشم رهشنالک :یدروم هنومن نآ یداصتقا داعبا رب دیکأت اب یرهش گنیدنرب یاههفلؤم نییبت ،(1191) ریدق ،یمایص ،هسینا ،یگزل
 .021-011 ،موس هرامش ،مود و یس لاس ،ییایفارغج تاقیقحت

 رادیاپ هعسوت یارب یداهنشیپ) یاهتسه یزیرهمانرب درکیور اب یرهش رادیاپ هعست یزیرهمانرب ،(1191) دیحو ،دجام ،دیحو ،یدومحم
 .03-90 ،دربهار ،(نارهت یرهش



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 14 339 

 تیریدم ،نامتخاس تعنص و یرامعم ،یرهش یزیرهمانرب هب یرظن یاهدرکیور رد یهوژپهدنیآ یسانشتفرعم (9191) لضفلاوبا ،یمیقم
 .23-041 صص ،(19) 2 ،یرهش

 .نارهت ،راگن یتآ هدکشیدنا ،نیمزرس شیامآ هباثم هب یاهقطنم یراگن هدنیآ (1191) ریما ،یمظان

 هماننایاپ ،یتسد عیانص زا هدافتسا اب زیربترهشنالک یارب یرهش (دنرب) هیامناشن فیرعت یجنسناکما ،(0191) ارهز ،دابآدومحم یرون
 زیربت یمالسا رنه هاگشناد ،رنه شهوژپ ،دشرا یسانشراک

 ،(نارهت رهش ربا :یتاعلاطم دروم) اهرهشربا یزاسدنرب عماج لدم نیودت ،(2191) ارهز ،درف یهاگشیپ ،نیسح ،هداز یبتجم ؛ ابیرف ،یفسوی
 .100-900 ،1 هرامش ،00 هرود ،یاهقطنم یزیرهمانرب ،ایفارغج همانلصف
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