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  هدیكچ
 يزاسرهش هب داقتنا هاگن عون نیا تسا يرهش یحارط رد یطیحم تسیز و يرهش لیاسم هب هاگن رد يدیدج درکیور ییارگ رهشون
 ياهدرکیور نیرتمهم زا یکی ییارگرهش ون دومن ناونع ناوت یم .دناد یم درکیور نیا روحم هیلقن هلیسو ياجب ار ناسنا و تسا نردم
 هب نارامعم و تسا هداهن رتارف اپ نردم نارود لئاسم زا هک تسا هدش ینردمارف رکفت هدییاز 12 نرق رد مه يرامعم .دشاب یم 12 نرق
 ریثات یب ییارگرهشون هدیدپ کش یب .دنزادرپ یم دوخ ياه یحارط رد ...و ترجاهم ،يژرنا ،میلقا رییغت ،تسیز طیحم نوچ یلئاسم
 12 نرق يرامعم _يرنه ياه شبنج و ییارگ رهشون درکیور قابطنا یسررب قیقحت نیا زا فده .تسین يرامعم راثآ قلخ رد
 تروص هناخباتک _يدانسا تاعلاطم قیرط زا تاعالطا يروآدرگ و دشاب یم یلیلحت - یفیصوت تروص هب قیقحت شور .دشاب یم
 .تسا هدومن صخشم ار 12 نرق يرامعم_يرنه اه کبس اب ییارگرهشون قابطنا نازیمرظانتم روطب شهوژپ نیا هجیتن .تسا هتفریذپ

 
  یرامعم ،92 نرق ،یرنه یاه شبنج و کبس ،ییارگرهشون :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هب ییارگرهشون شبنج اهرهش یقفا شرتسگ و یرهش زکارم لاوز و یگدوسرف زا یشان تالکشم عفر تهج رد
 .دناد یم مزال یرما ار یتنس تالحم یوگلا هب تشگزاب اراک و رادیاپ عماوج داجیا یارب شبنج نیا .دمآ دوجو
 فلتخم یاههنیزگ شرتـسگ ،دـیدج یتنـس یحارط ،دنمشوه دشر ،یرامعم کبس زا یا هزیمآ ییارگرهشون

 و تالحم یتنس تفاب هعسوت ،هدش فیرعت یاههبل و زکارم ،هناتسود یاهاضف و اهنابایخ ،یمومع لقنولمح
 رد هـک ییاهنابایخ یتنس هکبش رد ار دوخ لاهدیا لدم ییارگرهـشون .,Grant) 1980 (تـسا رادـیاپ یزاسرهش
 عونت و نکسم عونت اب یتالحم ،هدایپ رادتسود ،طلتخم یربراک اب ییاهنابایخ .دـبای یـم ،دـنا هدـینت یرهـش تـفاب
  Heins). 9 380:1980( دنهدیم همادا دوخ یگدنز هب یرهش یاهیگدیچیپ نیع رد هک یعاـمتجا
 دیدج نرق رد مهم تاعوضوم زا یرایسب ،تسا راشتنا و ییافوکش ،دشر لاح رد مکی و تسیب نرق یرامعم و رنه
 تاقیقحت هب خساپ رد تسیز رنه شیازفا دننام یملع یاه ثحب و دیدج رکفت شخب ماهلا و دنا هدرک رظن دیدجت
 یرامعم و رنه .تسا یطابترا یسانش ییابیز ناونع هب هدش هتخانش یداقتنا هیرظن و یتخانش تسیز مولع رد یملع
 دننام یکینورتکلا یاه یروآ نف نیرخآ لماش نیا هک دوش یم رهاظ یعونتم یلیاسو و داوم زا مکی و تسیب نرق
 طولخم ار لاکشا و اه هناسر هنادازآ و بترم روط هب نادنمرنه زا یرایسب .دشاب یم تنرتنیا و لاتیجید یرادربریوصت
 رخاوا رد هک یرگید ثحابم .دنک تمدخ ناشفادها و میهافم هب رتشیب هک دنهد یم ماجنا ار ییاه باختنا و دننک یم
 ،مکی و تسیب نرق یرصب گنهرف و رنه لیلحت و هیزجت یارب نانچمه ،تفرگ رارق یسررب و ثحب دروم متسیب نرق
 هب اه هدیا و تسا لئاسم زاغآ طقف مکی و تسیب نرق .دشاب یم ... و مسینیمف ،مزینردم تسپ ،یسانش هناشن نوچمه
 نادنمرنه تکرح شیازفا ،نامزمه .دننک یم ذوفن و هجوت امئاد ،دیدج نادنمرنه و دنتسه یریگ لکش لاح رد تعرس
 طسوت ،ندش یناهج یاهدمایپ و یانعم .تسا هدوزفا یرنه ناگژاو و تاریثأت نایم بیکرت هب اه سونایقا و اهزرم رد
 رد یدازآ و دشر یارب ییورین ندش یناهج ،یسایس و یداصتقا ظاحل زا هک دریگ یم رارق ثحب دروم رایسب ،ناققحم

 یا هداعلا قوف تادیلوت اب میظع یاه هجدوب اب باذج و یندید یاه هژورپ زا توافتم یاه تیلاعف .دشاب یم ایند عماوج
 .(Robertson,2018)دوش یم داجیا
 یاه شور زا هک دریگ یم رارق یرظن یاه شهوژپ ءزج یور نآ زا شهوژپ نیا .تسا یدربراک - یرظن ،شهوژپ عون
 تسدب جیاتن هک تسا یدربراک باب نآ زا و تسا هدش هدافتسا ،هدش یروآ عمج تاعالطا یسررب رد ینالقع لیلحت
 هدافتسا دروم نآ ریاظن و یرامعم یارجا و یحارط ،شزومآ هزوح لماش ییارجا یاه تیلاعف زا یرایسب رد نآ زا هدمآ
  .تسا هدش هدافتسا یتوافتم قیقحت یاه شور زا شهوژپ نیا رد .تفرگ دهاوخ رارق
 هتسد و قیداصم قیقد یسررب یارب نینچمه و دزادرپ یم داجیا لماوع یسررب و تخانش ساسا رب شهوژپ نیا شور
 رصانع و ازجا ساسا رب اه هنومن فیصوت هب ادتبا رد هک یا هنوگ هب دش دهاوخ هدافتسا یفیصوت شور زا اهنآ یدنب
 تسا هدوب یلماوع هچ ریثات تحت اه نآ هدیا و ماهلا عبنم هکنیا ساسا رب سپس ،دش دهاوخ هتخادرپ هدهاشم لباق
  .دنوش یم یدنب هتسد
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  یرظن ینابم
 و  مسیرورت ،ترجاهم ،رقف ،تیعمج شیازفا ،نیمز هرک ندش مرگ ،تسیز طیحم یگدولآ نوچ یتالکشم هزورما

 مهم لئاسم زا یکی یتشادهب و نیریش بآ عبانم هب یسرتسد و تعیبط رد یژرنا ریاخذ شهاک ،هنایمرواخ رد گنج
 یلو ،دوبن سوسحم هزورما هزادنا هب تیعمج ندوب مک تلع هب هتشذگرد بآ نارحب .دشاب یم اهروشک زا یرایسب رد
 یاهرامآ قبط .تسا دوهشم هتشذگ زا شیب نارحب نیا ،رتشیب یاذغ هب رشب زاین و تیعمج نوزفا زور شیازفا اب
 فصن ربارب دادعت نیا هک دنتسه لیس ندش یراج ای و بآ دوبمک ضرعم رد رفن درایلیم 2 ،دحتم للم نامزاس یمسر
 9119 ،0880 یاه لاس رد تیعضو) پلآ یاه هوک هتشر رد یعیبط لاچخی ندش بآ و ینیشن بقع .تسا ایند تیعمج
 ی هعسوت فده تشه زا یکی ناونع هب مکی و تسیب نرق رد تسیز طیحم تظافح نیمز ندش مرگ رثا رب (1319 و
 رد هعسوت و یداصتقا یراکمه نامزاس شرازگ ساسا رب .دوش یم هتخانش رادیاپ ی هعسوت ی هیاپ هس زا یکی و هرازه
 نیرت مهم .دنا هتفرگ رارق ناسنا یاه تیلاعف ریثأت تحت تسیز طیحم ی هدنهد لیکشت لماوع یمامت ًاابیرقت ،9880 لاس
 یاه نیمز ناوت شهاک و بیرخت بجوم هک شیاسرف و تیمومسم :زا دنا ترابع کاخ رب ناسنا یاه تیلاعف راثآ
 یاه بآ ناور ،داب نوچ یلماوع ی هلیسو هب هک تسا یعیبط یا هدیدپ کاخ شیاسرف یلک روط هب .دنوش یم یعارز
 ،یعارز یاه نیمز یرایبآ ،طرفم تعارز هلمج زا ناسنا یاه تیلاعف ،لاح نیا اب .دریگ یم ماجنا امد تارییغت و یحطس
 دوجوم لداعت نتفر نیب زا ثعاب ییاز نابایب و ییادز لگنج ،عتارم رد اه ماد دح زا شیب ندیرچ ،یتشک کت تالوصحم
 .دنوش یم نآ یگدولآ تیاهن رد و ،کاخ داجیا و بیرخت دنور نایم

 ای یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا ،یگنهرف تالوحت ریثأت تحت هک تسا یرنه تکرح و نایرج کی یرنه شبنج
 اه شبنج نیا .دناشک یم هباشم درکلمع و رکفت هب ار نادنمرنه زا یهورگ یتدم یارب و دریگ یم لکش رگید لماوع
 نینچمه .دنشاب رادیاپ ًااتبسن ای تدم هاتوک دنناوت یم اه نآ ی هدنهد هعسوت و هدنروآ دوجو هب یاه هنیمز و ناینب هب هتسب

 تروص هب ای دنوش جیار یرنه ی هتشر کی رد اهنت و صاخ ییایفارغج ی هقطنم کی رد تسا نکمم یرنه یاه شبنج
 یریگ لکش ،رضاح نرق تالوحت زا یکی .دنهد رارق دوخ ریثأت تحت ار رنه یایند زا یعیسو شخب ریگارف

 یاه شبنج ی هعلاطم ترورض ،تسا نیمز هرک هوجو مامت رد ریثات اهنآ مهس و دیدج یرنه و یعامتجا یاهشبنج
 هعماج طباور رد رییغت بجوم ،دوش یم یقلت یرنه و یعامتجا ی هعسوت دنیارف هب دنورهش لاصتا ی هطقن هک ،دیدج
 .دوب دهاوخ تارییغت نیا عبات زین رهش لکش عبت هب و دوش یم یرهش و یندم
  مکی و تسیب نرق رد نارامعم هدافتسا و هجوت دروم یرنه یاهکبس و یاه شبنج فیراعت
  1یمتیروگلا رنه •
 کی قیرط زا هک تسا یرصب رنه اتدمع هک یرنه ،دوشیم هتخانش رنه متیروگلا ناونع هب نینچمه ،یمتیروگلا رنه
 ریز کی یمتیروگلا رنه .دنوش یم هدیمان اه تسیروگلا تاقوا یضعب یمتیروگلا نادنمرنه .دوشیم یحارط متیروگلا
 هب دشاب هدش ارجا رتویپماک اب رگا .تسا  هدش ارجا رتویپماک کی اب هشیمه ًاابیرقت و تسا یدیلوت رنه زا هعومجم

                                                 
1 Algorithmic art 
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 زا یشخب یرتویپماک هدش دیلوت یرامعم و رنه رتشیب رد اما ،دوش یم یدنب هقبط یرتویپماک هدش دیلوت رنه ناونع
 ،دشاب یم یمتیروگلا دنیارف هجیتن ،قالخ یحارط ،یمتیروگلا رنه نیابت رد .تسا  هدش دودحم ارجا رد رتویپماک
 مه یمتسیس رنه هب یمتیروگلا رنه .دنرب یم راک هب یریذپرییغت لوصحم یارب یفداصت هبش ای یفداصت دنیارف ًاالومعم
 هزاس و اضف یحارط رد هنیهب تادیلوت یرامعم یحارط رد رنه نیا فده .(Eberle, Robert, 2015) دوش یم طوبرم
  .دشاب یم

  9مسیفرومویب
 ار هدنز تادوجوم و تعیبط هک ییاه لکش ای یعیبط یاهوگلا رب ار یرنه یحارط رصانع "مسیفرومویب" یاه لدم
 یاه هاگتسد یور رب ار یعیبط لاکشا ات دنک یم شالت و دنک یم کرد تدش هب ار نآ .دنک یم لدم ،دنوش یم روآدای
  .(Feuerstein,2001).دنک دراو یدربراک
  0یطیحم تسیز رنه

 ،رنه رد تعیبط هب یخیرات درکیور ود ره لماش هک تسا یرنه یاه هویش زا یعیسو فیط یطیحم تسیز رنه
 هب نیمز اب ،یمسر یاه ینارگن زا یطیحم تسیز رنه .تسا یسایس و یطیحم تسیز یاهراک دیدج عاونا و یرامعم
 یاه ینارگن اب طابترا رد اه هدیدپ و اهدنیآرف ،اه متسیس اب رت قیمع هطبار کی تمس هب ،یزاس همسجم هدام کی ناونع
 رادیاپ و یقالخا عضوم کی ناونع هب یطیحم تسیز و یعامتجا هچراپکی یاهدرکیور .تسا هتفای لماکت ،یعامتجا
 یاههاگشیامن زا ینوناک هطقن کی هب لیدبت یتسیز طیحم رنه ،هتشذگ لاس هد یط .تفرگ لکش 8119 ههد رد
 Sam) دسر یم مدقم طخ هب ،ییاوه و بآ تارییغت یگنهرف و یعامتجا یاه هبنج ناونع هب ،تسا هدش ناهج رسارس

Bower, 2010).  

  0یا هلخادمرنه
 یموهفم رنه زا عوضوم نیا .تسا تیعضو ای اضف_لحم ،بطاخم ،یلبق یرنه راثآ کی اب لماعت یرنه هلخادم
 ییاداد وئن و اداد شبنج ،نیو نویسیزوپا اب طابترا رد نیا .تسا یدرکلمع رنه عون کی لاومعم و تسا رادروخرب
 اهنآ اب هک ار یرنه راثآ رگید تاریثأت ات تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم رایسب"Stuckists" طسوت زین نیا .تسا
  (Perini,2010). دشاب دوجوم تالخادم هیلع ضارتعا کی ناونع هب و دهد رارق ریثات تحت ،دننک یم تفلاخم

  2ییارگرثکادح
 ناونع هب ناوت یم ار هفسلف .تسا یگنوزفا و دح زا شیب ییابیز ،مسیلامینیم هیلع شنکاو ،ییارگ رثکادح ،رنه رد
 " (Pincus-Witten,1981 ). رتشیب تسا رتمک" یتسیلامینیم راعش اب هسیاقم رد ،تسا هدش هصالخ "رتشیب رتشیب"
 

                                                 
1 Biomorphism 
2Environmental art 
3 Intervention art 
4 Maximalism 
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  9میزینردم اتم
 لکش لاح رد مسینردم تسپ زا هک یگنهرف و یسانش ییابیز ،تسا هفسلف رد تفرشیپ یداهنشیپ هعومجم کی
 مسینردم تسپ و مزینردم یاه هبنج نیب یجنایم ناونع هب ار میزینردماتم ،فیرعت کی .دنهد یم ناشن شنکاو و یریگ
 .(METAMODERNIST MANIFESTO) دنکیم فیصوت
                                                                                                   0مسیلام ینیم وئن

 هب نیزگیاج نیا .تسا 90 نرق لیاوا و متسیب نرق رخاوا رد لومعمریغ یرامعم و یرنه شبنج کی مسیلام ینیم وئن
 وئن ،تسیژولوپ وئن :زا دنترابع رگید تاحالطصا .تسا هدش یراذگمان "وئژ وئن رنه" ای "کیرتموئژ وئن" مان
 دنمشوه رنه و ،یزاس هیبش ،عازتنا زا سپ ،"یرتموت پاپ" ،دیدج عازتنا ،پاپ وئن ،پآ وئن ،مسیروتوف
(0119Walker,). 
 0دیدج یاه هناسر رنه
 کیفارگ ،لاتیجید رنه هلمج زا یا هناسر دیدج یاه یژولونکت اب هدش داجیا یرنه راثآ هب هراشا دیدج یاه هناسر رنه
 ،یرتویپماک کیتابور ،ییوئدیو یاه یزاب ،یلماعت رنه ،تنرتنیا رنه ،یزاجم رنه ،یرتویپماک نشیمینا ،یرتویپماک
 یاهدادیور و یگنهرف رصانع اب ار دوخ حالطصا نیا .یژولونکتویب ناونع هب رنه و گروبیاس رنه ،یدعب هس پاچ
 نیا .دننک یم تفلاخم ،دننیب یم یمیدق یمسجت یاهرنه زا هک یناسک اب تفلاخم رد هک دنک یم لصاح یعامتجا
 و رنه سرادم زا یرایسب عقاو رد و تسا رصاعم رنه یدیلک یاه یگژیو زا یکی اه هناسر دروم رد ینارگن
 و دنهد یم هئارا ار یلصا یاه هتشر "دیدج یاه هناسر" ای "دیدج یاهرناژ" رد رضاح لاح رد گرزب یاه هاگشناد
 لماعت لماش بلغا دیدج یاه هناسر رنه .دنا هدمآ دیدپ یللملا نیب حطس رد لیصحتلا غراف یاه همانرب زا یرتشیب دادعت
 و نازادرپ هیرظن هک روطنامه ،لاح نیا اب .دهد یم خساپ اهنآ هب هک تسا یرنه راثآ و نارظان نیب ای رظان و دنمرنه نیب
 دیدج یا هناسر یاه هناسر ،لوحت و تکراشم ،یعامتجا لدابت ،لماعت یاه هنوگ نینچ ،دنا هدرک هراشا فلتخم ناریدم
 .دنک یم یراکمه ،تسا رصاعم رنه یاه هتشر رگید رد هک یکرتشم ةنیمز کی ناونع هب هکلب ،دنهد یمن صیخشت ار
 و دنیآ یم دوجوب یروانف رب ینتبم یاه لماع متسیس اب نامزمه هک دنک یم دیکات یگنهرف لمع لاکشا رب یشنیب نینچ
  (Web Design & New Media. academyart.edu). دننک یم حرطم ناشدوخ رد ار کیژولونکت یاه هناسر رب زکرمت
   4مسیروتوف وئن
 ناونع هب ناوت یم ار نیا .تسا یرامعم و یحارط ،رنه رد مکی تسیب نرق لیاوا ات متسیب نرق شبنج مسیروتوف وئن

 دیدجت هب زاین" و رتهب یا هدنیآ هب هنایارگنامرآ داقتعا کی هدنهد ناشن و درک هدهاشم مزینردم زا دعب شرگن زا جورخ
 .تسا دشر لاح رد اعیرس یاهرهش درکلمع و یسانش ییابیز هب طوبرم یشیدنازاب .تسا "یروآ نف اب نردم طباور

                                                 
1 Metamodernism 
2 Neo-minimalism 
3 New media art 
4 Neo-futurism 
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 رد هشیدنا زا یدیدج نایرج بجوم ،دش زاغآ مود یناهج گنج نایاپ زا سپ ناهج رسارس رد هک یزاس یتعنص
 .((Giovannini,2013دش مسیروفوئن سپس و مسینردم ون ،مزینردم سپ هب رجنم هک دش یرامعم و رنه ،یگدنز
 1یطابترا رنه •
 شاقن طسوت ادتبا رد هک تسا یرامعم و ابیز یاهرنه رد شیارگ ای تلاح کی یطابترا یتخانشابیز ای یطابترا رنه
 یرنه یاه هویش زا یا هعومجم" ار درکیور نیا "دوریروب" .دوش یم هدید ،"99دوریروب سالکین" ،هسنارف یشاقن
 لقتسم یاضف یاج هب ار اهنآ یعامتجا هنیمز و یناسنا طباور مامت اهنآ یلمع و یروئت رظن هطقن ناونع هب هک دناد یم
 رنه رد رگزیلاتاک ناونع هب رت قیقد ،دریگ رارق زکرم رد هکنیا یاج هب دناوت یم دنمرنه ."دریگ یم راک هب یصوصخ و
 . (Bourriaud, 2009)دریگ رارق هجوت دروم یطابترا
 2ییارگونزاب •
 رد هژیو هب ار مزینردم یاه هبنج ییارگددجت ،ارگون رنه یاه هبنج هب هک تسا مکی و تسیب نرق رد یرنه شبنج کی

 رنه رد تیونعم یایحا شبنج نیا یلصا فده ،دزادرپ یم مسینردم تسپ زا یوریپ هب و ،دنک یم ءایحا نآ هیلوا لکش
 یعاجترا هن و لاکیدار و ورشیپ تکرح کی ناونع هب ار نآ ،یزاسزاب نارادفرط .دنک یم ضقانتم ار نآ هک ،یرامعم و
 و نوسمات زلراچ" ،"مسیکاتسا شبنج" ناراذگ ناینب طسوت 8880 لاس رد راب نیتسخن ییارگونزاب .دننک یم تیامح
 .(Bill,2009 )دش حرطم مان نیمه اب یاه هینایب رد ،"شیدلیاچ یلیب
 3 یعامتجا لماعت رنه •
 هک ییاجنآ زا .تسا زکرمتم یعامتجا نامتفگ و ناسنا لماعت اب لماعت رب هک تسا یرنه هناسر کی یعامتجا نیرمت
 یشخب اهنت هن یعامتجا تکراشم _ دیلوت صاخ دنیآرف یاج هب _ دنتسه ییاهراک نینچ کرحم ،اهنآ طباور و دارفا
  (Pablo, 2012). تسا هعسوت و لماعت دوخ رد یسانش ییابیز هکلب ،تسا راک همادا ای یارجا ،نامزاس زا

 12 نرق یرامعم_ یرنه یاه کبس یاه یگژیو :1 لودج
 اه یگژیو یرامعم کبس
 یرنه متیروگلا • یمتیروگلا رنه

 یرتویپماک یارجا •
 قالخ یحارط •
 یمتسیس رنه •

  یرامعم و یحارط رد یزاس هنیهب •
  دنمرنه طسوت هدش یحارط متیروگلا کی رب ینتبم دنیارف •
 لاتکارف رنه •
 یکیتنژ یاه متیروگلا •

  یعیبط یاهوگلا • مسیفرومویب
  هدنز تادوجوم و تعیبط زا ماهلا •
 یعیبط لاکشا •
  ناهج رسارس رد مورحم و لولعم دارفا یارب یحارط •

                                                 
1 Relational art 
2  Remodernism 
3 Social practice art 
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  یطیحم تسیز یاهراک • یطیحم تسیز رنه
  یزاس همسجم هدام کی ناونع هب نیمز •
  یعامتجا یاه ینارگن •
  یطیحم تسیز و یعامتجا هچراپکی یاهدرکیور •
 یرادیاپ و یقالخا عضوم •
 ییاوه و بآ تارییغت یگنهرف و یعامتجا یاه هبنج •
 داد یم ناشن ار تعیبط هب تشگزاب زیچ ره زا شیب یطیحم رنه •
 تعیبط اب لباقتم شنک و هبرجت ،نتسیز هکلب ،دننک یمن هدنسب تعیبط شیامن هب اهنت یطیحم نادنمرنه •
 .تسا هدش رنه یتنس تاظحالم نیزگیاج شنیب نیا هک دنا هدیزگرب ار نیمز و

  رگید یرنه رثآ کی اب لماعت • یا هلخادمرنه
 یموهفم رنه •
 یطیارش زا مدرم یهاگآ داجیا یارب شالت ای و یسایس ای یداصتقا طیارش رییغت هب دناوت یم هلخادم رنه •
 .دشاب هتشاد یهاگآ دنا هتشادن ار نآ البق هک
 تسا طابترا رد مدرم اب اموزل یرنه هلخادم •

  مسینردم تسپ و مزینردم یاه هبنج نیب یجنایم • میزینردم اتم
 میزینردم تسپ هب شنکاو •

 تسا روهظ لاح رد یسایس و یعامتجا ،یرکف ،لاعف شبنج کی ناونع •

 دنمشزرا یراتفر یاهوگلا •
 ییارگ رثکادح • ییارگرثکادح

 مسیلامینیم هیلع •
 تسا رتشیب رتشیب •

 کیرتموئژ وئن • مسیلام ینیم وئن
 وئژ وئن رنه •
 پاپ وئن •
 عازتنا زا سپ •

 دنمشوه رنه •
 یزاس هیبش ،عازتنا •
 نیشیپ یرنه لاکشا زا یلک یبایزرا •

 یا هناسر دیدج یاه یژولونکت • دیدج یاه هناسر رنه
 لاتیجید رنه •
 یرتویپماک کیفارگ •
 یرتویپماک نشیمینا •
 یزاجم رنه •
 تنرتنیا رنه •
 یژولونکتویب •

 مزینردم زا دعب • مسیروتوف وئن
 رتهب یا هدنیآ هب هنایارگنامرآ داقتعا •
 یروآ نف اب نردم طباور دیدجت هب زاین •
 عیرس دشر لاح رد یاهرهش •

 ابیز یاهرنه رد شیارگ ای تلاح کی یطابترا یتخانشابیز ای یطابترا رنه • یطابترا رنه
 دشاب یم روزیلاتاک دنمرنه •
 تسا حرطم لقتسم و یصوصخ یاضف یاجب ناسنا طباور •

  ارگون رنه • ییارگونزاب
 مزینردم یاه هبنج ییارگددجت •
 مسینردم تسپ زا یوریپ •
 رنه رد تیونعم یایحا •
 ورشیپ تکرح •

 یرنه هناسر • یعامتجا لماعت رنه
 یعامتجا نامتفگ و ناسنا لماعت •
 یعامتجا تکراشم •
 هعسوت و لماعت دوخ رد یسانش ییابیز •

  کبس ره هب طوبرم یدیلک ناگژاو زا هتفرگرب :عبنم :عبنم
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  ییارگ رهشون فیرعت
 طسوت 8119 ههد یادتبا و 1980 ههد ینایاپ یاهلاس رد هک دشاب یم یزاسرهش رصاعم تایرظن زا ییارگرهشون هیرظن
 زکارم نتفر نیب زا و یگدوسرف هلمج زا نارود نآ یاهرهش طیارش زا هک ییاکیرمآ نازاسرهش و نارامعم زا یدادعت

 هدش هئارا دندرک یم یتیاضران راهظا لیبموتا زا دایز هدافتسا و قرفتم و هدنکارپ یلحم عماوج هدنیازف شیازفا ،یرهش
 یب شرتسگ لباقم رد یخساپ ییارگرهشون ،مینک فیرعت ار ییارگرهشون هژاو میهاوخب رگا یلک فیرعت کی رد .تسا
 داجیا تهج رد ییاهوگلا و لوصا هئارا هب هک دشاب یم شرتسگ نیا زا یشان دایز رایسب یاه هنیزه و اهرهش یقفا هیور
 ,Grant). 1980)دزادرپ یم لیبموتا هب هتسباو عماوج اب هلباقم و یور هدایپ لباق و ریذپ تسیز تالحم

 ییارگرهشون یاه یگژیو و لوصا :2 لودج
 اه یگژیو ییارگ رهشون لوصا
 رت یناسنا یرهش یوس هب یماگ ،یرادم هدایپ تیلباق شیازفا • یرادم هدایپ

 یرهش یاضف رد مدرم رتشیب هچ ره روضح ناکما •
  ینس یاه هدر یارب ... و ناسآ یسرتسد ،یتحار ،تینما ،تذل ندمآ دوجوب ثعاب هدایپ بسانم یاضف دوجو •
 یرهش یاضف زا ندرب تذل و جرفت •
 تغارف تاقوا ندنارذگ تهج یاهاضفو هاگشورف و هسردم هب نتفر دننام هنازور یرارکت یرورض یاه تیلاعف ماجنا لیهست داجیا •

 دزاس یم ناسآ یور هدایپ و هدنکارپ ار کیفارت ،نابایخ هتسویپ هکبش • هتسویپ یکیفارت هکبش داجیا
 اه هچوک و اهراولب ،ضرع مک یاه نابایخ زا یبتارم هسلس •

 .دشاب باذج و تحار ،نما یطیحم ،هنکس و ناربراک ،هدایپ نارباع یارب دیاب یربراک طلتخم هعسوت کی • طلتخم یاهیربراک داجیا
 .دهد شیازفا نابایخ کی رد دارفا تیلاعف دادعت شیازفا قیرط زا ار هیحان کی یکاردا تینما و یگدنزرس دناوتیم طلتخم یربراک •
 شزرا دناوتیم ینوکسم یاهنیمز رانک رد یراجت یاهنیمز نتفرگ رارق لاثم یارب ؛دنک کمک یداصتقا عفانم هب دناوتیم یربراک طالتخا •
 .دنک کمک یلحم تایلام تفایرد شیازفا هب و درب الاب ار اهییاراد
 .دشخبیم هعسوت تالحم رد ار یلحم عامتجا یگدنز و لماعت ،قلعت سح ،اهیربراک طالتخا •
 دراد دوجو تالیهست هب یرتتحار یسرتسد ،رتشیب طالتخا اب تالحم رد •
 .دراد دوجو یربراک یوگلا نیا رد اهراوناخ یارب اهباختنا زا یرتعیسو یهنماد •
  دوشیم ...و تغارف تاقوا ،یشورفهدرخ ،سرادم ،راک لحم ،هناخ یکیدزن ثعاب ،طلتخم یدنبهقطنم •

 .دنکیم مهارف مک هلصاف اب یگدننار اب ای هدایپ ،هخرچود اب ار اهنآ هب یسرتسد ناکما •

 نانکاس لاثم یارب ،دنروآیم دوجو هب فلتخم یاهیربراک نیب یعاسم کارتشا و دننکیم داجیا یلباقتم ینابیتشپ طلتخم یربراک اب یحاون  •
 داهنشیپ ار بسانم و سرتسد لباق تالیهست ضوع رد هک دننکیم داجیا اهناروتسر و یشورفهدرخ یاههزاغم یارب رازاب کی یرادا نادنمراک و
 .دنک
 

 هزادنا و تمیق عونت اب نکسم عونتم یاه هنوگ • تفاب رد نکسم فلتخم یاههنوگ داجیا

 فلتخم راشقا زا تیعمج بذج  •

 زبس یاضف عفن هب نیمز یزاس دازآ عفن هب و ناگدنهد هعسوت یارب یا هزیگنا •

 
 نامتخاس مکارت و تاعطق یدنب هناد • تفاب رد مکارت شیازفا

 لیبموتا هب زاین شهاک •

 حطس رد یرایسب یاهدحاو ثادحا •

 تفاب رد هدوزفا شزرا داجیا و زاین دروم تامدخ زکرمت تلعب تفاب تیبولطم •

 نینکاس یارب تیلاعف زکرمت زا یشان ییوج هفرص •

 یگدنز رس و ییایوپ اقترا و تیعمج شیازفا •

 یعامتجا لماعت داجیا هجیتن رد و هدایپ یاهرفس شیازفا •

 تراظن و تینما حطس اقترا ثعاب و تفاب رد مدرم روضح •
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 طاشنرپ و هدنزرس تالحم داجیا • یتنس راتخاس تیوقت و ظفح

 یعامتجا تالماعت و تارهاظترولبت یارب ییاضف داجیا •

 ناکم هب قلعت سح و هلحم دودح زا ینهذ روصت داجیا •
  داـجیا و شیاـسآ و هناـسانش ابیز یاه شزرا رب دیکات • یخیرات شزرا دجاو یاهانب هب هجوت

 یرهـش یاـهیربراـک یباـی ناـکم رد ناـکم سح •
 یناـسنا سایقم رد یرامعم •
 تفاب رد دوـجوم یموـمع و یندم یاهانب صوصخ هب یخیرات شزرااـب یاـهانب تظافح •

 و یمومع زاب یاهاضف تیوقت و ظفح
 زبس

 .دنکیم لیدبت ناسنا یگدنز تیفیک یاقترا یارب یبسانم یاهاضف هب ار اهنآ هک تسا ییاهیگژیو یاراد یرهش زبس یاهاضف •

 ندومن ریذپ تسیز رد هک دنکیم مهارف ار یکیژولویزیف و یعامتجا ،یطیحمتسیز تامدخ ،رهش رد اهبآ و ناتخرد ،اهکراپ دننام ییاهناکم •
 .دنراد یرایسب تیمها اهرهش

 کراپ و هلحم سایقم رد تمالس یاهکراپ ثادحا دننام تذل و حیرفت ،یزاب ،شزرو تهج ،باصعا ددمت و شمارآ تهج یطیحم داجیا •
 فلتخم طاقن رد هلحم حطس رد ثکم طاقن و یا-هلحم

 تشاک اب یسانش ییابیز یاههفلؤم ریاس و عونت ،لداعت ،ییابیز ،ماجسنا ،تدحو سح شیازفا قیرط زا یرصب یانغ و رهش یامیس دوبهب •
 مرن رظنم یحارط و ناهایگ

  یمومع لقنو لمح هتسویپ هکبش داجیا • یمومع لقن و لمح تیوقت
 دنک لصتم مهب ار تالحم و کچوک ،گرزـب یاهرهـش •
  هدرک کمک دشودمآ تالضعم شهاک هب •
 دنک یم قیوشت سوبوتا زا هدافتسا و یراوسهخرچود یور هدایپ هب ار نینکاس •

 تهج رد یرهش یحارط رازبا زا هدافتسا
 یرهش یاه تفاب رد تینما شیازفا

 .دوش یم رهش یاه تیلاعف هرابود تایح ثعاب تیفیک اب یرهش یحارط و یرامعم قیرط زا تفاب یزاس رصاعم •

 .ددرگ یم هعماج هفرم و طسوتم راشقا بذج ثغاب ینوکسم یاهنامتخاس بولطم تیفیک •

  ناکم هب قلعت سح و تفاب تیوه تیوقت •

 یراکهزب و مرج شهاک و یعامتجا تراظن ناکما داجیا •

 تفاب نینکاس رد تلزنم و تیصخش ،دامتعا سح داجیا •

 هدید بیسآ یاهانب یزاس رصاعم و شزرااب یاهنامتخاس تمرم •

 .دش دهاوخ یدبلاک یایحا بجوم زاسون یاهنامتخاس یرامعم تیفیک •

  یرهش تفاب و دیدج یاهنامتخاس نیب یگنهامه داجیا •

 یرهش رصانع نیب ماظتنا یرارقرب •
 تخوس فرصم شهاک • یرادیاپ

 اه یگدولآ لرتنک هنیزه شهاک •

  میلقا و موب هب هجوت •

  تسیز طیحم اب راگزاس یروانف •

 رتمک یگدننار و رتشیب یور هدایپ •
 ییارگ رهشون ثحابم هدمآ تسدب تالاقم لماک تاعلاطم ساسارب ،هدنراگن :عبنم

 1109 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نیا ،دنزادرپ یم اهنآ هب دوخ راثآ رد و دننیب یم توافتم یا هویش هب ار ناهج یاه شلاچ هناهاگآ نادنمرنه زا یخرب
 اب ندش هجاوم یارب و دراد دوجو ... و یسدنهم مولع ،هیاپ مولع ،هفسلف یاه هزوح رد نامزمه روطب درکیور
 یطیحم تسیز و یدبلاک ،یعامتجا ،یگنهرف تارییغت .دوش یم قلخ یدیدج یاهدربهار یور شیپ یاه شلاچ
 .دراد هفسالف و ناسدنهم ،نادنمشناد ،نادنمرنه یریگ میمصت و دروخرب هوحن و اه شلاچ نیا رد هشیر اههاگتنوکس
 براجت نیا دنیآرب و .دننک یم هبرجت ار اه شلاچ نیا ییایفارغج و یخیرات قباوس ساسا رب ناهج فلتخم قطانم مدرم
 90 نرق ناسنا یاهراکهار و ییورایور زا نیون تسا یا هبرجت ییارگرهشون .ددرگ یم کبس سپس و شبنج هب لیدبت
 رنه یاه شبنج اب ییارگرهشون هدیدپ طابترا 0 هرامش لودج رد دشاب یم یروآنف رب ناسنا تیولوا نآ یلصا هلئسم هک
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 یبسن روطب ییارگرهشون هدیدپ لوصا اب شبنج ره طابترا نازیم و تسا هتفرگ رارق یسررب دروم 90 نرق یرامعم و
 .تسا هدش صخشم
 ییارگرهشون لوصا و 90 نرق یرامعم و یرنه یاه شبنج قابطنا -0-9

 مادک ره رد هدافتسا دروم ینابم و لوصا ندرک رظانتم اب یارگرهشون لوصا اب 12 نرق یرامعم یرنه یاه کبس قابطنا :3 لودج

 -طابترا نودب □میقتسم ریغ طابترا ■میقتسم طابترا
 نادنمشیدنا و ناققحم طسوت یتسیاب و دراد برغ رد هشیر 90 نرق رد یرنه یاه شبنج و ییارگرهشون هدیدپ •
 .دیامن ادیپ... و تنس و گنهرف و میلقا روخارف ناریا یاهرهش رد ییارجا تیلباق یزاسرهش و یرامعم هزوح

 هیامرس شهوژپ اریز دشاب هارمه قیقد هعلاطم اب دیاب 90 نرق یزاسرهش و یرامعم یرنه یاه هدیدپ زا هدافتسا •
  .دیامن یم یریگولج یهابتشا یاه هنیزه زا و دشاب یم

 یگدزباتش هنوگ ره زا یتسیاب ییارگرهشون هدیدپ و یرامعم -یرنه یاه شبنج میهافم و لوصا زا یریگ هرهب •
 هدرک دراو ناریا یزاسرهش و یرامعم رب ار یریذپان ناربج تامدص هتشذگ نرق رد یگدزباتش جیاتن اریز ،دشاب رودب
 .تسا

 هب ندرک افتکا و دوش هتفرگ رظن رد دیاب دشاب یم ارجالا مزال هک یسایقم ره رد ییارگرهشون هدیدپ لوصا یمامت •
 .دیامن داجیا ار یحطس تشادرب و یدیلقت ی هبنج افرص تسا نکمم لوصا نیا زا شخب دنچ

 99 89 1 0 3 6 1 2 0 0 9   فیدر
 رهشون لوصا
 ییارگ
 
 یرامعم کبس
 90 نرق

 هدایپ
 یرادم

 داجیا
 هکبش
 یکیفارت
 هتسویپ

 داجیا
 یاهیربراک
 طلتخم

 داجیا
 یاههنوگ
 فلتخم
 رد نکسم
 تفاب

 شیازفا
 رد مکارت
 تفاب

 و ظفح
 تیوقت

 راتخاس
 یتنس

 هب هجوت
 یاهانب
 دجاو
 شزرا
 یخیرات

 و ظفح
 تیوقت
 زاب یاهاضف
 و یمومع
 زبس

 تیوقت
 و لمح
 لقن
 یمومع

 رازبا زا هدافتسا
 یرهش یحارط
 تهج رد
 تینما شیازفا
 یاه تفاب رد
 یرهش

 یرادیاپ

 رنه 9
 یمتیروگلا

- - - - ■ ■ ■ - - ■ ■ 

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - □ مسیفرومویب 0

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ یا هلخادمرنه 0

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ میزینردم اتم 2

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ییارگرثکادح 1

 ینیم وئن 6
 مسیلام

- - ■ ■ ■ - - ■  ■ □ 

 رنه 3
 یاه هناسر
 دیدج

■ ■ ■ ■ ■ - - - ■ - □ 

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ مسیروتوف وئن 0

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ یطابترا رنه 1

 ■ □ - - - - ■ ■ □ - - ییارگونزاب 89

 لماعترنه 99
 یعامتجا

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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 ینونک رتسب اریز ،دوش هتفرگ رظن رد ییارگرهشون رتسب رد دیاب 90 نرق یرامعم یرنه یاه شبنج زا یریگ هرهب  •
 .دراد داضت 90 نرق یرامعم_یرنه یاه شبنج لوصا اب دراد یتسینردم یاوه و لاح رتشیب هک اهرهش
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