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 ینیکشم لضفلاوبا
 ناریا ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ رایشناد
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 هدیکچ
 هب مزال روظنم نیدب ،دوشیم دادملق اهرهش یرادیاپ رد یساسا لماع ،اهرهش هدیچیپ متسیس زا یرصنع ناونع هب اهرهش رد نیمز
 نیمز یاهتسایس نییبت فده اب رضاح قیقحت .تسا طبر یز یاهداهن فرط زا نآ حیحص تیریدم و حیحص یاهتسایس یارجا

 تالوحت رب رثوم لماوع و نییعت ار نیمز یراذگ تسایس تهج وگلا نیرتهب تسا شالت رد 7173 ینامز قفا رد ناریا یاهرهش رد
 رد صصختم سانشراک 11 یبایزرا دروم ضرف 72 اب یدیلک لماع 8 یاهناخباتک تاعلاطم زا دعب روظنم نیا یارب .دیامن صخشم نآ
 ویرانس رازفا مرن طیحم رد سپس و یبایزرا دروم ،دناهدش صخشم یفرب هلولگ شور تروص هب هک یرهش نیمز یاهتسایس هنیمز
 تسا هداد ناشن قیقحت جیاتن .دندرگ صخشم ناریا رد یرهش نیمز یاهتسایس یورشیپ لمتحم یاهتیعضو ات دش دراو درازیو
 .تسا هدوب لمتحم ویرانس 03 و فیعض ویرانس 74 ،یوق ویرانس 7 یاراد ناریا یاهرهش رد نیمز یراذگتسایس یدیلک لماع 8 هک
23 اب لمتحم یاهویرانس  یارب دصرد 11 ،بولطم تیعضو یارب دصرد 43 بیرض یاراد (بولطمان و اتسیا ،بولطم) تلاح 1
 ساسا رب .تسا هدوب (تسا هداد صاصتخا دوخ هب زین ار یناوارف نیرتشیب هک) ینارحب تیعضو یارب دصرد 30 و اتسیا تیعضو
 .تسا هدوب لمتحم 7173 قفا رد اهتیعضو رگید زا رتشیب یراذگ تسایس ینارحب تیعضو ،اهیبایزرا

 
 .یراگن هدنیِآ ،درازیو ویرانس ،یراذگ تسایس ،یرهش نیمز :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هدیچیپ مه رد یناسنا تاریثأت و یکیژولوکا یاهدنیآرف نآ رد هک تسا یطیحم -یعامتجا هدیچیپ متسیس کی رهش
 1999 :6)تسا رهش هعسوت روحم و رتسب رهش هیامرس نیرت گرزب نیمز (Conway,.2018 Lam and) دنوشیم

Briassoulis,). نآ حیحص تیریدم و نیمز یفاک و عقوم هب نیمأت هب ًاالماک ،یرهش بولطم هعسوت هک یروط هب 
 ;Lambin and) تسا هدش ماجنا هنیمز نیا رد یدایز تاقیقحت و (411 :2191 ،یدمحم رون و ینیکشم)دراد یگتسب

Meyfroidt, 2010; Mohan and Kandya, 2015; Liu et al)یدایز یاهتصرف نیمز تیریدم و یزیر همانرب و ؛ 
 نیاربانب (.(Woodruff and BenDor, 2016 دنهدیم هئارا ار یرهش هعسوت دنیارف رد متسیسوکا موهفم بیکرت یارب
 یرهش یاهیراجنهان و اهراجنه تفرشیپ رد ییازسب شقن رهش شرتسگ و هعسوت یارب نیمز هضرع تیفیک و تیمک
 هب یرهش نیمز رازاب رگا هک دناهدیسر رواب نیا هب اهتلود رتشیب هزورما ًااعقاو رد (1191 ،ناراکمه و یئارهق) دراد
 نوزوم لکش هب نیمز تیکلام هجیتن رد ؛دوش رجنم نیمز یربراک رثؤم صیصخت هب ناوتیمن ،دوش اهر دوخ لاح
 رارق هجوت دروم نآ یروآدوس هبنج اهنت و هدیدرگ جراخ نآ یعقاو هدافتسا لکش و هدشن عیزوت عامتجا دارفا نایم
 یاهیگدولآ)یطیحم تسیز یرادیاپان دننام یساسا یلئاسم داجیا هب و (12 :1191 ،ناراکمه و ایوپ سمش)دریگیم

 یتمالس ،دیدهت (یگدنز نییاپ تیفیک و یتلادع یب) یداصتقا -یعامتجا یرادیاپان و (یرصب ،اوه و بآ ،یتوص
 رجنم اههغاز ،یسمر ریغ یاهکرهش ،یعامتجا یاهیرباربان ،(0140 :1191 ،ناراکمه و یرایز) اهرهش و اهناسنا

 ار یاهدننکنارگن کرادم اهتسایس نیا یناهج لیلحت ((Tan, Xu, & Zhang, 2016; Lu and Ke, 2017: 1 دوش
 لباق بولطمان تارثا هب رجنم بلغا و دنتسه دمآراکان تلود یرهش نیمز یاهتسایس زا یرایسب هک دنکیم راکشآ
 و هدوب دمآراکان اهتلود تالخادم زا یرایسب هک یئاج ات .دناهدش یداصتقا یروهرهب و یعامتجا هافر رب یا هظحالم
 هلخادم نودب فرط زا .(1 :1191 ،ییاضر ؛1191 ،ناراکمه و یریما) دناهدش رجنم نیمز عبانم هنیهبریغ عیزوت هب
 شخب هک) یرهش تامدخ ،یلصا یاهتخاسریز ،زاب یاهاضف ،اهکراپ نوچ یساسا یمومع تالیهست تلود
 یاهتسایس لحهار نیاربانب ؛دش دهاوخن مهارف (دشورفب و هدومن دیلوت یعافتنا یوحت هب دناوتیمن یصوصخ
 نتفای هکلب تسین تسایس یراکتبا حرط و تلود تالخادم نتشاذگرانک یرهش نیمز یروهرهب نودب و دمآراکان
 یرهش نیمز تیریدم و هعسوت نتفرگ رظن رد ای یصوصخ و یمومع شخب نیب یقطنم راک میسقت ای ،بسانم نزاوت
 ،یلم تورث ناونع هب نآ یقلت و یمومع شیاسآ و هافر نیمأت رد نیمز شقن لیلد هب هزورما .(21 :2111 ،لائود)تسا
 عفانم یارب رظندم یاهراعیم و طباوض تسا یرورض (Wang, 2018)تیعمج نوزفازور شیازفا تلع هب نینچه
 یاهتسایس زدنامشچ میسرت روظنم نیا یارب .دوش هتفرگ رظن رد رادیاپ روخ رد و هنیهب و تظافح ،هعماج یمومع
 زادنا مشچ نیا میسرت اب هک ارچ .دیباییم ینوزف تیمها یرهش نیمز یاهتسایس هنیهب جارختسا یارب یرهش نیمز
 یارب .دیسر دهاوخ دوخ لقادح هب روما رد لخادت و رتصخشم ،رتشور اهتیرومام و فیاظو ،اهنامزاس هار هشقن
 روظنم نیدب (1191 ،بسن یمشاه و یلوسر) دوشیم هتفرگ هرهب یراگنهدنیآدرکیور زا هزورما زادنا مشچ نیا میسرت
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 یاهرهش حطس رد 0401 قفا رد نیمز یراذگ تسایس یاهوگلا لمتحم یاهتیعضو نییبت رب یعس رضاح قیقحت
 .دراد ار ناریا
 زا ،یراس رهش یکیزیف هعسوت رد یرهش نیمز یاهتسایس یریگمیمصت یوگلا هلاقم رد ،(3191)ناراکمه و یریما
 یاهتسایس یریگمیمصت یاهوگلا لیلحت یارب excel، spss یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب یضایر و یرامآ یاهشور
 زادنامشچ دوبن هک تسا نآ زا یکاح قیقحت یاههتفای .تسا هدرک هدافتسا یراس رهش یکیزیف هعسوت رد یرهش نیمز
 نودب دایز یرگیدصت و یتکراشم ریغ و زکرمتم یریگمیمصت ،گنهامهان یاهداهن و اهتسایس نآ عبت هب و صخشم
 .تسا یرهش نیمز تیردم یراذگ تسایس یدمآراکان لیًالد نیرتمهم زا مزًال یداهن تیفرظ
 دیکات اب یرهش نیمز یاهتسایس و هعسوت یاههمانرب رب یلیلحت ناونع تحت هلاقم رد (1191)ناراکمه و ایوپ سمش
 و اهتسایس و هعسوت یاههمانرب هدش شالت ،(نارهت رهشنالک :یهوژپ دروم) نیمز بوخ ییاورمکح درکیور رب
 رد یدروم تروص هب نآ یاهشلاچ و تامزلا و حیرشت بوخ ییاورمکح یوگلا رظنم زا یرهش نیمز نیناوق
 کیکفت و یدنبهقطنم طباوض ،یرهش نیمز یاهتسایس هک دهدیم ناشن جیاتن .دوش هتشاذگ ثحب هب نارهت رهشنالک
 یرهش نیمز تیردم یهزوح رد بسانم زادنامشچ دوبن ،رگیدکی اب نیناوق لخادت ،نکسم یزیر همانرب صیاقن ،نیمز
 یاهورگ نتفرگ هدیدانو نارهت رهشنالک رد نکسم و نیمز یرگادوس هب رجنم یرهش نیمز یاهداهن دوبن وگحساپ و
 یب و هیوریب یاهزاس و تخاس شرتسگ ،یرهش یور هدنکارپ شیازفا و یرهش یاهحرط رد ریذپبیسآ و دمآرد مک

 .تسا هدش هطباض
 یرادرهش یدروم هعلاطم) نیمز رادیاپ یاهتسایس زادنامشچ لیلحتو هیزجت ناونع تحت یاهلاقم (1140)اکیلوس

Popielów دامتعا لباق یاههداد ساسا رب نیمز یربراک رییغت و ینیچ نیمز یاهتسایس لیلحتو هیزجت هب (ناتسهل 
 هتخادرپ یداصتقا ،یسایس ،یعامتجا لماوع نینچمه و نآ یخیرات لماوع کرد روظنم هب نیمز زا هدافتسا هنیمز رد
 یعامتجا و یداصتقا هعسوت و نیمز یاهتسایس رییغت اب یرهش نیمز یربراک رییغت دهدیم ناشن جیاتن .تسا هدش
 ،متسیس حالصا لماش هک تسا یریسم هب هتسباو دنیارف کی هجیتن رد نیمز یاهتسایس لوحت .تسا طبترم نیچ رد
 .دنکیم کمک نیمز تدم اتوک هعسوت هب هک تسا یراذگ تسایس دنیارف ،یداصتقا هعسوت
 نیمز یاهتسایس رد ینامزاس یروآون کی ناونع هب یرهش یاهنیمز لیدعت نیناوق یفرعم هلاقم رد ،(1140) نبوارک
 ساسا رب قیقحت نیا رد .دهدیم رارق یسررب دروم نیمز دیدج تسایس نیا یفرعم یارب ار دنله یاهریگنا ،یدنله
 .تسا هدش ثحب ULR یفرعم دروم رد یصوصخ و یمومع ناعفنیذ هب ییوگخساپ یگنوگچ یسررب هب هعلاطم ود
 .دوش دنله نیمز تسایس رد میداراپ رییغت ثعاب ULR نیناوق یفرعم دسریم رظن هب دیعب هک دهدیم ناشن هجیتن
-یم هلئسم نیا لیلحت هب ،نیمز تسایس یارب دنمشزرا رازبا کی :یدنله یرهش نیمز هراجا هلاقم رد ،(1140) رگلپ
 روظنم نیا یارب .تسا اراک زونه ای تسا یرهش نیمز تیریدم یارب میدق تسایس ایآ یرهش نیمز هراجا هک دزادرپ
 یاهیرادرهش طسوت یرهش نیمز هراجا هک دهدیم ناشن جیاتن .تسا هدش صخشم دنله رد یرهش نیمز هراجا عاونا
 .تسا هدش تسایس عون نیا زا هدافتسا رد تفرشیپ ثعاب یدنله
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 یرظن درکیور
 یاهحرط نآ یاهیگژیو و تایصوصخ نتفرگ هدیدان اب ،دوشیم بوسحم یرهش هعسوت کفنیًال و مهم لماع نیمز
 :1191 ،ناراکمه و یلشب ریما)دنرادن یارجا تیلباق عقاو رد و درک دهاوخن بسک ار مزًال تیقفوم یرهش هعسوت
 ،تیکلام هوحن ،نیمز یزیرهمانرب ،نیمز زا هدافتسارب یراذگرثا و لرتنک هویش زا ترابع لصا رد نیمز تسایس .(101
 یلشب ریما) دننکیم لامعا تلود طسوت هک هعسوت یاهدنیآرف لخاد رد اصوصخ ،نآ زا فلتخم یاههدافتسا و تمیق
 عفانم و یرهش هعسوت اب ،نیمز نًالاعف و نایدصتم یدرف عفانم نایم هراومه .(03 :9111 ،لویک :1191 ،ناراکمه و
 هب .دنکیم هجاوم یدج یشلاچ اب ار اهرهش یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یاضف رما نیا هک دراد دوجو داضت هعماج
 نیناوق بلاق رد ار ییاهرازبا و اهشور میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب اهتلود ،لکشم نیا یاهدمایپ عفر روظنم
 :1191 ،ناراکمه و یرایز ؛411 :2111 ،یوراه) دوشیم هتفک یرهش نیمز یاهتسایس اهنآ هب هک هک دننکیم لامعا

0140). 
 یرهش نیمز یراذگ تسایس یاهاگهدید :1 لودج

 حطس شرگن عون و رواب یرکف بتکم یلک فیط
 هلخادم

 رازاب ماظن ناعفادم
 (لاربیلون)

 کیسالک یسایس داصتقا
 ون کیسالک و

 یاهراکوزاس دیاب ساسا نیارب .دوشن لامعا و دشاب لقادح دیاب یزیرهمانرب .دنک هلخادم یرهش نیمز هلئسم رد دیابن تلود
 .دنیآیم رامش هب راک یورین و هیامرس صیصخت رد (اضاقت و هصرع) رازاب

 رفص

 یاهتسایس و رازاب راکوزاس رب هیکت ،تلود یزاس کچوک نینچمه .تسا یدازآ دیدحت هیام یعیزوت تلادع و یزیرهمانرب شیرتا بتکم
 تساهراکهار نیرتمهم زا هصرع نابیتشپ

 رفص

 رفص دراد ناوارف تیمها یلام یاهرازاب هلمج زا ،اهرازاب زا ییادز تاررقم (یلوپ) وگاکش بتکم

 اینیجریو بتکم
 (یمومع باختنا)

 یم ماجنا نارادمتسایس یوس زا مدرم یارآ بلج و نارًالاس ناوید عفانم ندرک رتشیب یارب یتلود تامدخ هضرع دایدزا
 دبای یم شیازفا باسح یب یا هنوگ هب یتلود یاه هنیزه ور نیا زا :مدرم عفانم ندرک رتشیب یارب هن ،دوش

 رفص

 رفص تسا دودرم یلام یراذگ نوناق ات یرهش یزیر همانرب زا ،رازاب رد تلود تلاخد هنوگره مسیلاتیپاکوک رانآ بتکم
 هلخادم نارادفرط
 تلو بسانم

 ،تلود یگرزب و یکچوک زا غراف و تسا یرورض نکسم و نیمز هزوح رد تلود تلاخد ،دوش لماک دیاب رازاب راک و زاس نایارگداهن
 ناکما کیتارکومد بوچراچ رد اهداهن هتسویپ یاقترا قیرط زا ،رازاب رد عبانم هنیهب صیصخت ،دوش یم هیصوت نآ یدمآراک
 تسا ریذپ

 بسانم

 هلخادم ناعفادم
 تلود

 راک هب یدنورهش قوقح تیاعر یارب و نیمز یقطنم یربراک یاتسار رد ار نآ ناوتب ات دشاب تلود تسد رد دیاب نیمز لاکیدار
 هتفرگ

 رایسب
 دایز

 هلخادم لاعغادم
 تلود

 رایتخا رد گرزب یاهکناب رد یلام عبانم و نیمز دننام ،دیلوت یلصا عبانم تیکلام تسا هتسیاش ،عبانم هنیهب صیصخت یارب رازاب میلایسوس
 دوش هدافتسا اهنآ صیصخت یارب رازاب دعاوق | زا و دشاب (تلود) مومع

 دایز

 نتشاذگ تراصب یتح و یرادرب هرهب هنوگ ره و دراد قلعت یمالسا تموکح هب انبم نیمه رب .تسادخ هب قلعتم لاقتنا یمالسا ینیب ناهج
 تسا هدرک نییعت زین ار یضارا

 دایز

1 ؛دمحم رون و ینیکشم :عبنم 219: 911 

 تلاخد مدع تسایس هب ،دندشیم یلقت بلاغ نایرج م 1440 یناهج ینارحب عوقو زا لبق هک رازاب ماظن نارادفرط
 نیارب اریز ؛دنتسه نآ یریگ راک هب نودب مه نآ یزیرهمانرب لقادح یپ رد و دندقتعم یرهش نیمز تیریدم رد تلود
 .تشاذگ دازآ شاهدافتسا عون نیرتهب هب نیمز صیصخت رد دیاب ار (اضاقت و هضرع)رازاب یاهمزیناکم هک دنرواب
 دیاب نیمز هک دنرواب نیارب تلود هلخادم ناعفادم لباقم رد .تسا نیمز رازاب یزاساهر نایرج نیا رظن دروم درکیور
 ناهج رد .دریگ راک هب یدنورهش قوقح تیاعر و نیمز یقطنم یربراک تهج ار نآ دناوتب ات دشاب تلود تسد رد
 ناونع هب تلود) یمالسا تموکح و دراد قلعت یمالسا تموکح هب انبم نیمه رب ادخ هب قلعتم لافنا زین یمالسا ینیب
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 نایرج نیا بولطم درکیور نیاربانب ،دراد هدهعرب هعماج حلاصم ار یهلا تبهوم نیا تیریدم هفیظو (یرجم هوق
 نارادفرط ،فیط ود نیا هنایم دح رد .(211 :9191 ،ناراکمه و ینیکشم)تسا (رازاب یزاسیتلود) یرثکادح هلخادم
 راکوزاس یفن تهج رد هن داصتقا هب بتکم نیا بلاغ درکیور .دنوشیم هدیمان نایارگداهن هک دنراد رارق یزنیک داصتقا
 ؛دننکیم لمع صقان اهنت هن رازاب راکوزاس بسانم یراذگ تسایس نودب دندقتعم و تسا نآ لیمکت یارب هکلب ،رازاب
 تدش هب -تراقتمان تاعالطا دوجو هلمج زا یلیًالد هب داصتقا رد ار تلود تلاخد اهنآ .دوش لتخم تسا نکمم هکلب
 ار نآ یدمآراک ،تلود یگرزب و یکچوک نیب ور نیا زا ؛دننادیم یرورض-تسا قداص نکسم و نیمز دروم رد
 یبوچراچ رد اهداهن هتسویپ یاقترا قیرط زا رازاب رد عبانم هیهب صیصخت لح هار اهنآ رظن زا .دننکیم هیصوت
 .تسا یصوصخ و یتلود ریغ یاهشخب یزاسدنمناوت اهنآ بولطم درکیور و تسا کیتارکومد
  ناریا رد یرهش نیمز
 .تسا هتفرگ رارق اهکرهش و اهرهش یظافحتسا میرح و ینوناق هدودحم رد هک تسا ییاهنیمز یرهش نیمز زا دوصقم 
 یاهنیمز ریاد یضارا تاوم ریاب ریاد : تسا هدرک یدنب هتسد تروص 9 هب ار یرهش یاهنیمز 11/1/00 بوصم نوناق
 نیا ریاد یاهنیمز .تسا کلام یرادرب هرهب دروم و ریاد رضاح لاح رد و دنا هدومن دابآ و ءایحا ار نآ هک تسا
 ییاهنیمز یرهش ریاب یضارا .دشاب یم ،روصحم ریغ ای روصحم زا معا ،شیآ ای یزرواشک یضارا افرص نوناق لومشم
 هتشادن ای دشاب هتشاد یصخشم بحاص هچ هتشگرب تاوم تلاح هب جیردت هب و هتشاد ءایحا و نارمع هقباس هک تسا
 رایتخا رد هشاب هتشادن یصخشم بحاص هک یرهش ریاب یضارا .دریگ یم رارق تلود رایتخا رد تاوم یضارا .دشاب
 ای دشاب یدام زاین نآ هچ ،دروآرب ار یزاین و دشاب دیفم: فلا :دشاب یساسا طرش ود یاراد دیاب لام .تسا هیقف یلو
 رارق صاخشا کلم هک رابتعا نیا هب یدام ایشا اذلف .دشاب نیعم تلم ای صخش هب نتفای صاصتخا لباق:ب یونعم
 ادیپ ار وا ناوت یمن یتاهج هب یلو دراد صاخ کلام هک یزیچ کلاملا لوهجم لاوما .دیآ یم باسح هب لام دریگ یم
 وا لبق زا نوذام ای مکاح نذا اب کلاملا لوهجم لاوما :یندم نوناق 10 هدام بجوم هب .دنمان یم کلاملا لوهجم ،دومن
 و.دسر یم ارقف فراصم هب

 هب اهرهش .تسا ینیشنرهش و رهش شرتسگ دنور ی هدنهد ناشن ،ناهج و ناریا رد ینیشنرهش و رهش خیرات هب یهاگن
 ینونک یوگلا .دنا هدوب دهاش دوخ رد ار یناوارف تارییغت هراومه ،یرشب تارکفت طسب و ندمت یلصا هاگیاپ ناونع
 نونکات شیپ لاس 4441 دودح زا یرهش رییغت دنیارف لوصحم نیرتدیدج ناونع هب ،ناهج حطس رد یرهش ی هعسوت
 هک تسا یزیچ نآ هب ،ییاتسور ًاالماک ناهج زا لوحت ریس رد هنایم ی هلحرم ،تقیقح رد وگلا نیا .دور یم رامش هب

 :دبای یم رییغت مه زا ازجم و توافتم ًاالماک هویش هس بلاق رد یناهج یرهش یوگلا .دوش یم هدیمان یرهش ًاالماک ناهج
 ،یرهش ی هعسوت رد وگلا رییغت نیا .(1 :1191 ،یدسا و روپ کرب(ییارگرهش طسب و -9 ینیشنرهش -0 ،یرهش دشر
 ،یرهش تامدخ بسانمان عیزوت ای دوبمک دننامه یدیدج تالکشم شیازفا اب ،اهرهش دادعت دایدزا و تیعمج دشر و
 یارب .تسا هدوب هارمه اهرهش رد اه نیا ریظن و یداصتقا یگناگود ،یعامتجا تالضعم شرتسگ ،ینیشن هیشاح دشر
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 دمآراک تیریدم کی داجیا و ،یزاسرهش و یرهش یزیر همانرب دننام یدیدج یاه هتشر ی هعسوت ،هدش دای لئاسم عفر
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم اهرهش رد

 
 ناریا یرهش یاهنوناک نیرتمهم :1 هشقن

 https://www.ezilon.com :عبنم

 هب تبسن شرگن رد لوحت ،یرهش قطانم و تالحم رد تاناکما و تامدخ بسانم عیزوت رد لداعت مدع ،دوبمک
 یلماوع هلمج زا یگمه ،هعماج یاهزاین رد رییغت و یگدنز رد تاعالطا یریگراک هب جاور اب یرهش یضارا یربراک
 فوطعم دوخ تمس هب تالضعم نیا عفر یارب ار نانآ شالت و هدرک لوغشم دوخ هب ار یرهش ناریدم نهذ هک تسا
 هب ناییاتسور ی هیور یب یاه ترجاهم ،ینیشنرهش و اهرهش عیرس دشر دننام یلماوع اهنت ،نیب نیا رد .تسا هدرک
 تیریدم دوخ هکلب ،دنتسین یرهش یاه یربراک یناماسبان لماع ،یرهش یاه حرط هب طوبرم تالکشم ای و اهرهش
 نیصصختم و نادنم هفرح قافتا هب بیرق رثکا .تسناد عوضوم نیا رد لیخد لماوع زا یکی ناوت یم زین ار یرهش
 زا ،یرهش تیریدم یگتخیسگ مه زا و دنا هتفاین ققحت یرهش ی هعسوت یاه حرط هک دندقتعم یرهش ی هعسوت
 تیریدم دقاف اهنت هن ام یاهرهش ،رگید یترابع هب .تسا یرهش ی هعسوت یاه حرط ققحت مدع لماوع نیرت مهم
 ای و یرهش ی هعسوت ققحت دنیارف رد رثؤم رصانع نیب زین یلخاد یگنهامه لقادح هکلب ،دنتسه یرهش ی هچراپکی
 یاهرازبا ،نامزاس ی هعسوت و تیریدم هاگدید زا (110 :4191 ،یوفص)دروخ یمن مشچ هب یرهش گنهامه تیریدم
 ؛اه همانرب ؛ینامزاس راتخاس :زا دنا ترابع یرهش تیریدم ماظن درکلمع و نامزاس یریگ لکش یارب مزًال یراتخاس
 و ؛کالما و نیمز تیکلام قح رییغت و تیکلام یاهرازبا ؛کیژولونکت و یلام -یناسنا عبانم ؛تاررقم و نیناوق
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 هوالع .(1191 ،ناراکمه و روپ هلًال و ؛231 :0191 ،ییاتسور و یرهش یاه شهوژپ زکرم) یهیبنت و یقیوشت یاهرازبا
 تیریدم عون و ،عماوج یعامتجا -یداصتقا ماظن ،یرهش ناریدم رب مکاح ینیب ناهج و شرگن عون ،هدش نایب دراوم رب

 ره صقن و فعض و ،دنشاب هتشاد شقن یرهش یضارا یربراک تیریدم رد دنناوت یم هک دنتسه یناکرا زا زین یرهش
 .دوش یم یرهش یاه یربراک و یرهش متسیس رد صقن ثعاب ،هدش هدرب مان دراوم زا مادک

 
 ناریا رد یتیعمج یاهنوناک :2 هشقن

 /https://www.quora.com :عبنم

 شهوژپ یاههتفای
 رضاح شهوژپ عون ،(0401 قفا) تسا هتفرگ رظن رد یزیر همانرب یارب هک یقفا و رضاح شهوژپ تیهام هب هجوت اب
 رب ینتبم شهوژپ شور .تسا یفیک یاه شهوژپ هرمز رد ،اه هداد تیهام ظاحل هب نینچمه ؛یدربراک فده رظنزا
 رب رضاح شهوژپ .تسا یفیک یاه شهوژپ هرمز رد ،اه هداد تیهام ظاحل هب نینچمه .تسا یراگنهدنیآ درکیور
 .دشابیم یشیامیپ -یدانسا یاهشهوژپ زج ،تاعالطا و اه هداد یروآ عمج هویش ساسا
 42 یریگهنومن مجح و هدش هدافتسا مولعمان هعماج یارب نارکوک لومرف ،یرامآ هعماج دادعت ندوب مولعمان لیلد هب
 رایتخا رد همانشسرپ و ییاسانش صصختم دارفا یقارتفا یفرب هلولگ یریگهنومن ساسا رب هک ؛تسا هدش نییعت رفن
 رارق یسررب دروم MENTAL MODEL رازفامرن طیحم رد هفلوم 1 هنیمز رد اهنآ تارظن سپس و هدش هدادرارق اه نآ
 تهج تایضرف بلاق رد لماع سپس .ددرگ صخشم اهلماع تیزکرم و یریذپریثات ،یراذگریثات تیعضو ات هتفرگ
 .دناهدش درازیو ویرانس طیحم دراو یرهش نیمز یاهتسایس هدنیآ لمتحم یاهتیعضو نییبت و لیلحت
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 یرهش نیمز یراذگ تسایس رب رثوم یدیلک لماوع :2 لودج

 نازیم یدیلک یاه نارشیپ
 تیبولطم

 نازیم یدیلک یاه نارشیپ لمتحم یاه تیعضو
 تیبولطم

 لمتحم یاه تیعضو

 یاهداهن یراک یزاوم
 یرهش تیریدم

 بولطم
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 گنهامه تروص هب نیمز تیریدم رد اهداهن درکلمع
 دنتسین ربخاب مهاب تامادقا و میمصت زا اهداهن
 دنا هدشن صخشم قیقد روط هب اهداهن درکلمع هدودحم

 نیمز یارجا یاهحرط
 یرهش

 بولطم
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

-ناریا راتخاس بلاق رد یارجا یاهحرط
 یمالسا

 یزاسیموب یاهحرط
 ناریا طیارش اب اهحرط و تیخنس مدع

 بولطم نیناوق
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 روط هب ار نیناوق یرهش نیمز تیریدم یلوتم یاهداهن
 .دننک یم ارجا حیحص
 دقتعم و -دنرادن رگید یاهداهن لباقم رد یدهعت ریدم
 .دناهتفرگ لکش یلبق یاهرود رد تادهعت نیا تسا
 یار هب یریسفت نیناوق زا یرهش تیریدم یاهداهن
 .دننک یم هدافتسا دوخ عفن هب نآ زا و دننکیم

 بولطم اهداهن تیفافش
 اتسیا
 بولطمان

 مومع و مهاب اهداهن یناسر عالطا
 تروص هب ار دوخ تاعالطا یداهن ره
 درادیم هاگن و یدنبهقبط هنامرحم
 اهداهن نیب تاعالطا لدابت عون چیه
 .دریگ یمن تروص

 بولطم اهداهن نیب یگنهامه
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 هچراپکی تیریدم بلاق رد یرهش تیریدم یاهداهن
 .دوش یم هرادا یرهش
 رگید داهن فرط زا اهداهن درکلمع بیرخت
 مه لباقم رد اهداهن درکلمع لباقت

 ندوب هنارما
 نیمز یاه تسایس
 یرهش

 بولطم
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 ًالاب هب نییاپ زا یریگ میمصت هوحن
 نیمز یاهتسایس ناعفنیذ نتفرگ رظن رد
 یرهش
 رد یمومع عفن هب یهجوت یب

 یراذگ تسایس

 بولطم اهداهن یارجا تردق
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 دنوش یم ارجا قیقد روط هب تابوصم 
 هسلج تروص هب المع هدش میظنت تاسلج تروص
 دننام یم یقاب
 چیه و دننک یم لمع دوخ فیاظو هطیح رد اهنت اهداهن
 دننک یمن یتیلوئسم ساسحا

 بولطم تلود یزاس کچوک
 و نیبانیب
 اتسیا
 بولطمان

 شخب هب یتلود یاهداهن یراذگاو
 یصوصخ
 یصوصخ یاهداهن اب یراکمه
 یتلود یاهداهن درکلمع رادتتقا ظفح

 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 MENTAL MODEL رازفامرن رد یدیلک لماوع هطبار یسررب
 تارثا یاراد هک دراد رارق ینوریب و ینورد لماوع زا یاهعومجم ریثات تحت یرهش یاهنیمز یراذگ تسایس هدنیآ
 نیمز یراذگ تسایس هدنیآ رب راذگرثا لماوع شهوژپ نیا جیاتن ساسا رب .دنتسه هدیچیپ یشنک مهرب طباور و لباقتم
 یدیلک لماوع ناونع هب لماع تشه یفلد شور ساسا رب .دناهدش یدنبهقبط و ییاسانش یدیلک لئاسم بلاق رد
 زا لماوع نیب هطبار یبایزرا یارب .دناهتشاد یرهش نیمز تیردمرب یراذگریثات نیرتشیب یاراد هک دناهدش هتخانش
-بایزرا لماع لباقم رد رگبایزرا لماع فیعض درکلمع رگنایب – رادقم .تسا هدش هدافتسا +1 ات 1- یهدنزو فیط
 .تسا هدنوش یبایزرا لماع لباقم ردرگبایزرا لماع یوق درکلمع رگنایب + رادقم لباقم رد ،تسا هدنوش

 MENTAL MODEL رد یدیلک لماوع تاصخشم :3 لودج

  ریذپرثا راذگرثا تیزکرم
 نیناوق 04.0 9.0 19.0
 یرهش نیمز یاهتسایس ندوب هنارما 0.1 02.1 1.0
 یرهش تیریدم یاهداهن یراک یزاوم 2.1 0.1 9
 اهداهن نیب یگنهامه 11.4 0.1 9.0
 اهداهن تیفافش 1.1 0.1 9.0
 اهداهن یارجا تردق 14.1 10.1 10.0
 یرهش نیمز یارجا یاهحرط 14.0 24.1 1.9
 تلود یزاسکچوک 11.4 11.4 3.1

 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هجرد و (یریذپ نورد) یریذپرثا نازیم ،(یتسرف نوریب) یراذگرثا لماش رصانع یلصا یگژیو دنچ (9) لودج رد
 رب لماع نآ یاهیراذگرثا عومجم هدنهدناشن لماع کی (یراذگرثا) یتسرف نورب تدش .تسا هداد ناشن تیزکرم
 یریذپرثا نازیم هدنهدناشن یریذپنورد .دوشیم بوسحم رین لماع تیلع تردق دنهدناشن هک تسا لماوع ریاس
 و رصانع تیمها رگنایب یلصا یاهصخاش زا یکی ناونع هب تیزکرم هج رد و تسا لدم رصانع ریاس زا لماع
 رتشیب تیزکرم نازیم هچره هک یروط هب ،تسا رگهطساو شقن و لماوع ریاس اب لماع کی طابترا نازیم و متسیس
 هک دزاسیم صخشم رضاح قیقحت MENTAL MODEL جیاتن .دوب دهاوخ رتشیب متسیس رب رثا لماع تارییغت ،دشاب

 رد ،تسا هتشاد رارق 04.0 اب نیناوق یدعب هبترم رد و یریذپرثا نیرتشیب 14.0 رادقم اب یرهش نیمز یرجا یاهحرط
 اب نیناوق ،یراذگرثا ظاحل زا .تسا هداد ناشن ار یریذپرثا نیرتمک دصرد 11.4 رادقم اب تلود یزاسکچوک لباقم

0  زا .دناهتشاد ار یراذگرثا نیرتمک دصرد 11.4 اب تلود یزاسکچوک و یراذگرثا نیرتشیب دایز فالتخا اب دصرد .9
 رب ار رییغت نیرتشیب تیزکرم دصرد 19.0 اب نیناوق هک تشاد ناونع دیاب زین متسیس رب اهلماع درکلمع نازیم ظاحل

 .دنکیم داجیا ار رییغت نیرتمک دصرد 3.1 اب تلود یزاسکچوک لباقم رد ودنکیم لامعا متسیس

 
 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم  MENTAL MODEL رازفامرن رد یدیلک لماوع نیب هطبار :1 لکش

 اهویرانس لیلحت و  هیزجت
 روکذم یدیلک لماع 1 یارب 00*00 سیرتام کی هک دش هیهت عطاقتم سیرتام یلامتحا یاه تیعضو یحارط زا دعب

 .تفرگ رارق ناصصختم رایتخا رد وگخساپ هوحن یامنهار هارمه هب یا همانشسرپ تروص هب هک دیدرگ یحارط
 رب یریثأت هچ دتفیب قافتا یدیلک لماوع یور شیپ یاه تیعضو زا کی ره رگا» هک لاؤس نیا حرط اب نیصصختم
 هس ساسا رب همانشسرپ لیمکت هب «؟تشاد دهاوخ رگید لماوع یور شیپ یاه تیعضو ریاس عوقو مدع ای عوقو
 زا مادکره یراذگریثأت نازیم +9 ات -9 نیب یماقرا جرد اب و دندرک مادقا زاس تیدودحم و ریثأت یب ،زاسدنمناوت یگژیو
 نتفرگ رظن رد اب سپس .دندرک صخشم یرهش نیمز یاهتسایس هدنیآ رب ار یدیلک لماوع یور شیپ یاه تیعضو
 زا اه هداد یروآ عمج اب .دندش هدامآ Scenario wizard رازفا مرن هب دورو یارب اه هداد ،اه نآ زا هداس نیگنایم
 .دیدرگ مهارف درازیو ویرانس رازفا مرن زا هدافتسا ناکما ،هطوبرم ناسانشراک
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 ،یوق لامتحا اب یاهویرانس :دهد یم هئارا ققحم یارب ار ویرانس هتسد 9 یلک روط هب درازیو ویرانس رازفا مرن
 نآ داعبا و سیرتام تعسو هب هجوت اب .ًالاب قابطنا و یراگزاس لامتحا اب یاهویرانس و فیعض لامتحا اب یاهویرانس
 :تسا هدمآ تسدب ریز یاهویرانس درازیو ویرانس رازفا مرن رد ناسانشراک تارظن ساسا رب و

 یرهش نیمز تسایس یاهویرانس 4 لودج
 تاعیضوت دادعت ویرانس عون

 بولطمان تلاح نیرتشیب اب یراد مراهچ و موس ،مود یاهویرانس .تسا هدوب بولطم تیعضو یاراد اتسیا تلاح هس و بولطم تلاح جنپ اب لوا ویرانس ویرانس 0 یوق ویرانس
 .دناهدوب ینارحب تیعضو یاراد

 ویرانس
 یندرکرواب

19 
 ویرانس

 .دناهتفرگ رارق ینارحب تیعضو رد ویرانس عون نیا یاهتلاح نیرتشیب

 03 فیعض ویرانس
 ویرانس

 .دناهتفرگ رارق ینارحب و اتسیا یاهتیعضو رد ویرانس عون نیا تلاح نیرتشیب

 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رظن رد ار ًالاب یراگزاس اب یاهویرانس ،فیعض عیسو یاهویرانس و یوق دودحم یاهویرانس نیب هک تسا یقطنم
 رارق شهوژپ رایتخا رد یراذگ تسایس و یزیرهمانرب یارب یقطنم و لوقعم ویرانس 21 دادعت ،ساسا نیا رب هک میریگب
 .تفرگ
 (یندرکرواب یاهویرانس) الاب یراگزاس اب لمتحم یاهویرانس
 یشنک مه زا اهویرانس نیا .تسا هدوب ناریا یرهش نیمز یاهتسایس یورشیپ یندرکرواب یویرانس 21 عومجم رد
 21 نیا و دنوش یم جارختسا رگید لماوع زا کی ره یاه تیعضو اب طابترا رد لماوع زا کی ره یاه تیعضو نیب

 فلتخم لامتحا تاجرد رد (زمرق گنر اب ینارحب ،درز گنر هب اتسیا ،زبس گنر اب بولطم) تیعضو هس اب ،ویرانس
 .دناهدش هداد ناشن

 ناریا رد یرهش نیمز یاهتسایس لمتحم یاهویرانس :5 لودج

 مهدزناپ یویرانس

 مهدراهچ یویرانس

 مهدزیس یویرانس

 مهدزاود یویرانس

 مهدزای یویرانس

 مهد یویرانس

 مهن یویرانس

 متشه یویرانس

 متفه یویرانس

 مشش یویرانس

 مجنپ یویرانس

 مراهچ یویرانس

 موس یویرانس

 مود یویرانس

 لوا یویرانس

 

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
 ب

 اتسیا

ولطمان
 ب

 اتسیا

ولطم
 ب

ولطمان
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

 یاهداهن یراک یزاوم
یریدم

 یرهش ت

 اتسیا

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 نیناوق

 اتسیا

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطم
 ب

 اتسیا

ولطم
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

 اهداهن نیب یگنهامه
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ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
 ب

 

ولط
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

ردق
 اهداهن یارجا ت

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

 نیمز یارجا یاه حرط
 یرهش

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
 ب

 اتسیا

ولطم
 ب

ولطم
 ب

ولطم
 ب

یفافش
 اه داهن ت

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
 ب

 اتسیا

 ندوب هنارما
سایس

 یاه ت
 یرهش نیمز

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

ولطمان
 ب

 اتسیا

 اتسیا

 اتسیا

ولطم
 ب

چوک
 ک

 یزاس
لود

 ت
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  راگزاس ویرانس رد اهتیعضو ققحت بیارض

 یرهش نیمز یاهتسایس لمتحم اهویرانس ققحت بیارض :6 لودج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 دادعت ،(دصرد 2.31.) بولطم تیعضو 10 دادعت ،لمتحم یاهویرانس هحفص رد دوجوم تیعضو 401 عومجم زا
 هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دناهدوب (دصرد 1.12) ینارحب ای بولطمان تیعضو 01 دادعت و ،(91.49.) اتسیا تیعضو
 تیعضو نآ دعب و دنرادرارق ینارحب تیعضو رد لمتحم یاهویرانس هحفص رد دوجوم یاهتلاح زا یمین زا شیب
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتمک بولطم تیعضو تیاهنرد و اتسیا

 ویرانس بولطم اتسیا بولطمان  تیبولطم  یتارحب
 9 1 -9 تیبولطم لا هدیا تیبولطم دصرد ینارحب نارحب نازیم رثکادح ویرانس ینارحب تیعضو

4 00- 4 23 00 11 4 0 1 1 

4 00- 4 421 00 19 4 0 1 0 

4 00- 4 201 00 49 4 9 2 9 

42 - 00- 01- 4 00 4 0 0 4 0 

39.2- 00- 1- 4 00 4 9 1 0 2 

01.2- 00- 21- 4 00 4 2 9 4 1 

23- 00- 11- 4 00 4 1 0 4 3 

42- 00- 01- 4 00 4 0 0 4 1 

2/01- 00- 21- 4 00 4 2 9 4 1 

2/01- 00- 21- 4 00 4 2 9 4 41 

2/01- 00- 21- 4 00 4 2 9 4 11 

23- 00- 11- 4 00 4 1 0 4 01 

23- 00- 11- 4 00 4 1 0 4 91 

2/31- 00- 10- 4 00 4 3 1 4 01 

23- 00- 11- 4 00 4 1 0 4 21 
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 1 اب مود ،لوا ویرانس هب طوبرم بولطم یاهویرانس بیارض نیرتشیب ،راگزاس یاهویرانس زا لصاح جیاتن ساسا رب
 اب ربارب) بولطم تیعضو 2 اب موس ویرانس یدعب هبترم رد تسا هدوب (دصرد 23 بیرض اب ربارب) بولطم تیعضو
 مشش ،مراهچ یاهویرانس اهنت هک تشاد ناونع دیاب اتسیا تیعضو اب اهویرانس دروم رد .تسا هتشاد رارق (دصرد 01
 نیرتشیب رگنایب ینارحب تیعضو اب اهویرانس .دناهتشاد رارق دصرد 42 بیرض اب ربارب اتسیا تیعضو راهچ اب مهن و
 ،مهدزناپ یاهویرانس یدعب هبترم رد و دصرد -31 بیرض اب بولطمان تیعضو 3 اب مدراهچ ویرانس یارب بیارض
 رارق -01 بیرض اب متشه ،مهن ،مهدزای یاهویرانس تیاهن رد و دصرد -23 بیارض اب متفه و مهدزاود ،مهدزیس
 .دناهتفرگ
 تیعضو ،(9 ،0 ،1 یاهویرانس) بولطم تیعضو رگنایب ناریا یاهرهش رد نیمز یاهتسایس یاهویرانس یدنبهورگ
 .تسا هدوب (21 ،01 ،91 ،01 ،11 ،41 ،1 ،3 ،0 یاهویرانس) ینارحب تیعضو ،(1 ،1 یاهویرانس) اتسیا
 ویرانس جیاتن و دمایپ ریسفت و لیلحت

 یرهش نیمز یاهتسایس بولطم طیارش :لوا هورگ ویرانس
 ار یریسم ،ویرانس ره ،یهوژپ هدنیآ شور رد .تسا هدوب یرهش نیمز یاهتسایس نیرتهب رگنایب بولطم ویرانس
 بولطم یویرانس ریسم .دراد ترورض یمزاول دوجو نآ رد تکرح و نتشاذگ مدق یارب هک یریسم ؛دهد یم ناشن
 یاهیگژیو رگنایب یاهویرانس زا ورگ نیا .دراد مزًال ییاهزاین شیپ و دنک یم تیعبت رما نیا زا زین رضاح قیقحت
 تیریدم بلاق رد یرهش نیمز راذگتسایس یاهداهن ،دنتسه یمالسا-ناریا راتخاس بلاق رد ییارجا یاهحرط)
 و مومع هب قیقد روط هب ،دنوشیم یارجا قیقد روط هب تابوصم ،دننکیم لمع گنهامه تروص هب اهداهن ،هچراپکی
-میمصت هوحن یدعب هبترم رد و (دننکیم یراکمه مه اب یمومع و یصوصخ شخب ،دوشیم یناسر عالطا اهداهن
 .دوب دهاوخ ًالاب هب نییاپ زا یزاسمیمصت و یریگ
 دوجوم عضو ظفح ؛مارآ و دنک رایسب تارییغت دنور :مود هورگ یاهویرانس
 هدننکزیامتم لماوع هورگ نیا رد .تسا متشه و مشش یاهویرانس لماش هک دوش یم هدهاشم ویرانس 0 هورگ نیا رد
 ار اتسیا تیعضو دادعت نیرتشیب ،یناوارف رظن زا هورگ نیا .تسا نارحب و اتسیا و بولطم یاهضرف نازیم رد توافت
 و بولطم ضرف یناوارف دصرد ۀسیاقم .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ینارحب و بولطم یاه تیعضو تبسن هب
 نوچ یاهیگژیو لماش هورگ نیا .تسا هدوب اتسیا ًاابیرقت تیعضو ةدنهدناشن رگید یاه هورگ اب هورگ نیا ینارحب
 هجو بیرخت تهج رد ،دناهتشادن اهداهن ریاس فیاظو هب یدهعت ،دنتسین ربخاب مه تامادقا زا راذگتسایس یاهداهن)
 تروص هب ار تاعالطا یداهن ره یدعب هبترم رد و دنبای یمن یارجا تیلباق تابوصم ،دوش یم مادقا اهداهن ریاس
 .تسا هدوب (درادیم هاگن هنامرحم
 یرهش نیمز یاهتسایس ؛بولطمان و ینارحب طیارش :موس هورگ یاهویرانس
 ققحت تروصرد هک تسا هدوب ناریا رد یرهش نیمز یاهتسایس یورشیپ طیارش نیرتدب رگنایب ینارحب یاهویرانس
 نیا .دش د K هاوخ رود نیمز یراذگ تسایس یوگلا بولطم تیعضو زا ناریا یاهرهش شیپ زا شیب اهویرانس نیا
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 ریگمیمصت یاهداهن ،ناریا طیارش اب یاهحرط تیخنس مدع) نوچ یاهیگژیو رگنایب رضاح قیقحت رد ویرانس زا ورگ
 دوخ فیاظو هب اهداهن مه لباقم رد اهداهن لباقت ،دنریگیم میمصت دوخ عفن هب و دننکیم یار هب ریسفت نیناوق زا
 نانچمه تلود ،دوشیم هجوت صخش عفن هب ،دریگیمن تروص اهداهن نیب یتاعالطا لدابت عون چیه ،دننکیمن لمع
 یاهیبایزرا هب هجوت اب .تسا هدوب (دنکیم یریگولج هصرع هب یصوصخ شخب دورو زا و هدرک ظفح ار دوخ رادتتقا

 .تسا هدوب ینارحب تیعضو هب طوبرم اهویرانس نایم رد ققحت لامتحا نیرتشیب هتفرگ تروص
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن

 ؛اه یربراک نیا بسانمان عیزوت ؛یرهش یاه یربراک یناماسبان ریظن یفلتخم تالکشم راچد ناریا یاهرهش هزورما
 نیا لیًالد .دنتسه تسد نیا زا ییاهرایعم و ییاراک ،تیفرظ ،یراگزاس ،یراوجمه نوچمه ییاهرایعم هب هجوت مدع
 داضت ،یفاک ی هجدوب نادقف دننام تالکشم زا یا هعومجم هکلب ،دید ناوت یمن یرهش یاه حرط رد اهنت ار یناماسبان
 اه نیا ریظن و ،دمآراکان یرهش تیریدم ،اه حرط بیوصت و هیهت دنیارف ندوب ینًالوط ،یمومع و یصوصخ عفانم نیب
 ،رهش یهافر روما و اه تیلاعف زا یشخب تیریدم ًاالمع هک یرهش تیریدم .تسا تالضعم نیا زورب ی هدمع لیًالد زا

 ،هزوح نیا تالکشم دوبهب و یضارا یربراک یزیر همانرب رد دناوت یم دراد هدهع هب ار رهش یدبلاک لرتنک و تیاده و
 ،ینامزاس یاهرازبا اب دناوت یم یرهش یاه یربراک رد یرهش تیریدم یراذگریثأت ی هوحن .دنک افیا ار یمهم شقن
 اهرازبا نیا زا مادک ره ،یترابع هب .دریگ تروص … و میقتسم تلاخد ،یدنب تایلام ،تاررقم و نیناوق هعومجم
 تباب نیا زا یصقن هک یتروص رد و دنوش عقاو رثؤم یرهش یربراک یزیر همانرب ییاراک مدع ای و ییاراک رد دنناوت یم
 نیمز نوناق 0 هدام قباطم .دهد یم ناشن ار دوخ ،یرهش یاه یربراک رد صقن نیا دومن ،دشاب یرهش تیریدم رد
 و اهرهش یظافحتسا میرح و ینوناق هدودحم رد هک ییاه نیمز ینعی یرهش یضارا دروم رد نوناق نیا ،یرهش
 .ریاد و ریاب ،تاوم یضارا :دنک یم فیرعت ار اهنآ و هدرب مان نیمز عون هس زا سپس .دنک یم تبحص دنتسه اه کرهش
 هک تسا ییاه نیمز یرهش ریاب یضارا .دشاب هتشادن ءایحا و نارمع هقباس هک تسا ییاه نیمز یرهش تاوم یضارا

 هتشادن ای  و هتشاد یصخشم بحاص هکنآ زا معا ؛هتشگرب تاوم تلاح هب جیردت هب و هتشاد ءایحا و نارمع هقباس
  .دشاب
 هب .تسا کلام یرادرب هرهب دروم و ریاد رضاح لاح رد و دنا هدومن دابآ و ءایحا ار نآ هک تسا ییاه نیمز ریاد یضارا

 یرهش تاوم و ریاب یاه نیمز تیکلام یارب نوناق نیا ،تسا دنس هدنراد هب قلعتم نآ تیکلام هک ریاد یضارا زج
 و تسا یمالسا یروهمج  تلود رایتخا رد تاوم یاه نیمز هیلک ،نوناق نیا 1 هدام قباطم .تسا هدرک فیلکت نییعت
 نینچ مه .دنشاب هدش راذگاو تلود طسوت اه نیمز نیا هکنآ رگم درادن ینوناق شزرا هتشذگ تیکلام کرادم و دانسا
 هیقف یلو رایتخا رد دشاب هتشادن یصخشم بحاص هک یرهش ریاب یضارا هیلک :تسا هدش ررقم هنوگ نیا 1 هدام رد
 .دنک صخشم ار نآ تیکلام تشونرس دناوت یم نیمز عون نییعت هجیتن رد .دشاب یم

 رودص و لاقتنا و لقن لیبق زا یتامادقا دهاوخب ینامزاس ای یصخش هک دنک یم ادیپ تیعوضوم ینامز نیمز عون نییعت
 ،نوناق نیا ییارجا همان نییآ 1 هدام قباطم .دهد ماجنا هریغ و ینامتخاس ای هاچ رفح یاه هناورپ و ینوناق یاهزوجم
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 هرابرد ار یزاسرهش و نکسم ترازو رظن ،یرهش یاه نیمز اب طبترم تامادقا هنوگ نیا زا لبق دنفظوم عجارم هیلک
 صخشم نیمز عون ،تاررقم و نیناوق قباطم هک یدراوم رد رگم ،تسا یمازلا مالعتسا نیا .دننک مالعتسا نیمز عون
 هدرمشرب ،دوش یمن بوسحم تاوم ،نیمز هک ار یدراوم ،یرهش نیمز ییارجا همان نییآ 1 هدام ،هطبار نیمه رد .دشاب
 و ریاد نیمز عون نییعت و بسانتم تاسیسأت و ءایحا و نارمع صیخشت یرهش نیمز نوناق 01 هدام ساسا رب .تسا
 .دشاب یم هحلاص هاگداد رد ضارتعا لباق صیخشت نیا .تسا یزاسرهش و نکسم ترازو هدهع هب تاوم زا ریاب زیمت
 و نکسم ترازو ناگدنیامن زا رفن 9 زا بکرم یرهش نیمز نوناق 01 هدام نویسیمک هدام نیا یارجا فده اب

 لکریدم رظن ریز و لحم ره یزاسرهش و نکسم هرادا رد نویسیمک نیا لیکشت لحم .دوش یم لیکشت یزاسرهش
 .تسا هطوبرم ناتسا یزاسرهش و نامزاس

 متسیس یرادیاپ رد لماع نیرت مهم ،دننکیم تیریدم ناسنا یگدنلاب رتسب ناونع هب ار یرهش نیمز هک یاهتسایس
 ناریا یاهرهش نیمز رد راذگتسایس یاهوگلا تسا هتشاد شالت رضاح قیقحت ساسا نیا رب .دنوشیم دادملق یرهش
 روظنم نیدب .ددرگ جارختسا یوگلا نیرتهب ات دنک نییبت ار اهرهش نیمز تسایس لمتحم یاهتیعضو و دناسانشزاب ار
 یارجا یاه حرط ،اهداهن یارجا تردق ،اهداهن نیب یگنهامه ،نیناوق ،یرهش تیریدم یاهداهن یراک یزاوم) لماع 1
 mentalرازفامرن طیحم رد (تلود یزاسکچوک ،یرهش نیمز یاه تسایس ندوب هنارما ،اه داهن تیفافش ،یرهش نیمز

model رد یرهش نیمز یاهتسایسرب یراذگریثات نیرتشیب رگنایب جیاتن هک دناهتفرگ رارق ناسانشراک یبایزرا دروم 
0 یاهنازیم هب شهاک دنور اب اهتسایس ندوب هنارما و شیازفا دنور اب نیناوق هجوتم ناریا  هدوب دصرد 02.1 و .9
 لماوع رگید زا رتشیب 04.0 و 14.0 اب بیترت هب نیناوق و یرهش نیمز یارجا یاهحرط یریذپرثا لباقم رد ،تسا
 اهلماع رگید رب 19.0 اب نیناوق تارییغت بیرض یًالاب تردق رگنایب اهلماع تیزکرم نازیم یسررب نینچمه دناهدوب
 تایضرف یحارط هب مادقا ناریا رد یرهش نیمز یراذگ تسایس دنور رد اهلماع هاگیاج یسررب زا دعب .تسا هدوب
 نیا یارب ،تسا هدش ناریا رد یرهش نیمز یاهتسایس یورشیپ یلامتحا یاهتیعضو نییبت تهج لماع 1 یارب
 جیاتن .تسا هدش ناسانشراک طسوت یبایزرا و درازیو ویرانس طیحم رد 00 *00 سیرتام لیکشت هب مادقا زین روظنم
 لمتحم ویرانس 21 و فیعض ویرانس 03 ،یوق ویرانس 0 یاراد یرهش نیمز یاهتسایس هک تسا هداد ناشن لیلحت
 تیعضو نایم نیا رد هک تسا هدوب (بولطمان ،اتسیا ،بولطم) تلاح 401 یاراد لمتحم یاهویرانس .تسا هدوب
 تیعضو 1 زا بولطم تیعضو 1 اب مود و لوا ویرانس هک تسا هدوب (موس ،مود ،لوا) ویرانس هس یاراد بولطم
 ود ندوب اراد اب مود ورگ ناونع هب اتسیا تیعضو نینچمه ،دناهتشاد رارق لوا هبتر رد دصرد 32 بیرض یاراد نکمم
 یاهیگژیو اب ویرانس 1 اب ینارحب تیعضو تیاهن رد ،دناهدوب دصرد 42 ققحت بیرض یاراد (متشه و مشش) ویرانس
 میمصت دوخ عفن هب و دننکیم یار هب ریسفت نیناوق زا ریگمیمصت یاهداهن ،ناریا طیارش اب یاهحرط تیخنس مدع)
 نیب یتاعالطا لدابت عون چیه ،دننکیمن لمع دوخ فیاضو هب اهداهن ،دوشیم مه لباقم رد اهداهن لباقت ،دنریگیم
 شخب دورو زا و هدرک ظفح ار دوخ رادتتقا نانچمه تلود ،دوشیم هجوت یمومع عفن هب ،دریگیمن تروص اهداهن

 نیرتشیب و دناهتشاد اهتیعضو نایم رد ار ققحت بیرض و ینوارف نیرتشیب (دنکیم یریگولج هصرع هب یصوصخ
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 زا لصاح یاهیایزرا جیاتن .تسا هدوب دصرد 31 مهس اب بولطمان تیعضو 3 اب 01 ویرانس یارب ورگ نیا بیرض
 یریگولج تهج روظنم نیدب ،تسا هدوب اهتیعضو رگید زا شیب ینارحب تیعضو لمتحم ققحت رگنایب ناسانشراک
 ؛ددرگ یلمع ریز یاهراکهار تسا مزًال ناریا یاهرهش رد نیمز یاهیراذگتسایسهدنیآ یارب اهویرانس نیا ققحت زا

 یناریا-یمالسا هعماج اب قباطم یتسیلایسوس ای لاربیل یاهروشک زا هدش هتفرگ یاهحرط یزاسیموب -
 اهداهن یوس زا یار هب ریسفت و ارجا مدع و اهینکشراک زا یریگولج تهج نیناوق دافم رد تیفافش-
 اهنآ لباقت و یراکیزاوم زا یریگولج تهج ،اهداهن هچراپکی تیریدم -
 یتلود شخب یزاسکچوک هب مادقا و یصوصخ اب یتلود شخب کیدزن یراکمه -
 عبانم
 نیمز یاهتسایس یریگمیمصت یوگلا ،(1191)ینامرک یرون یلع و یرایز یلعفسوی و یهاقناخ هدازیبتجم نیسح و هموصعم ،ریما

 .02 هرامش ،مهدزون لاس ،ییایفارغج مولع یربراک تاقیقحت هیرشن ،یراس رهش یکیزیف یهعسوت رد یرهش
 رتسگنخس ،یرگشدرگ رب دیکات اب یاهقطنم متسیس یریذپتباقر ،(1191)بسن یمشاه ریهظ و دمحم ،یلوسر
 هدش اهر یضارا تیریدم رد رثوم یاهتسایس و اهراکهار شجنس و یسررب ،(1191)ناییعفر یبتجم و هداز میهربا یسیع و میرم ،ییاضر

 ناتسگ هاگشناد یشهوژپ– یملع همانلصف ،اضف ییایفرغج شیامآ هلجم ،(مالیا هش :یدروم هنومن) یرهش
 ،ناهفصا رهش یکیزیف هعسوت رد نآ ریثات و یرهش نیمز یاهتسایس ،(1191)یئارهق نیسح و دمحاروپ دمحا و هلاتمارک ،یرایز

 .1 هرامش ،12 هرود ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ
 اب یرهش نیمز یاهتسایس و هعسوت یاههمانرب رب لیلحت ،(1191)ینف هرهز و یفارص رفظم و اینیلکوت هلیمج و مظاک دمحم ،ایوپ سمش

 ،(رهپس) ییایفارغج تاعالطا یشهوژپ-یملع همانلصف ،(نارهت رهشنالک :یشهوژپ دروم) نیمز بوخ ییاورمکح درکیور رب دیکات
 .041 هرامش ،10 هرود

 ،(ماریا :یدروم هعلاطم) هعسوت لاح رد یاهروشک یرهش نیمز تیریدم رب یدقن ،(2191)یدمحمرون یدهم و لضفلاوبا ،ینیکشم
 .0 هرامش ،2 هرود ،یناسنا یایفارغج یاهشهوژپ

 رد تلود هلخادم یراذگ تسایس یوگلا ،(9191)یفارص رفظم و یراختفا نیدلا نکر اضرلادبع و یدمحمرون یدهم و لضفلاوبا ،ینیکشم
 راهب ،1 هرامش ،مهدزون هرود ،اضف شیامآ و یزیرهمانرب ،(نارهت رهش :یدروم هعلاطم) ناریا یرهش نیمز تیریدم
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