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 هدیکچ
 ِیاهاضف شقن .تسا هدننک نارگن نینچمه و ریذپان بانتجا ،هجوت لباق ام هعماج و مدرم یگدنز رب ِیژولونکت دشر ریثأت ،هزورما

 طباور و یمومع ِیاهاضف رد یعامتجا یگدنز ثحابم هب .تسا هدش رت هجوت لباق و رت تیمها مک یعامتجا یگدنز رد ِیرهش یمومع
 یفیصوت و یلیلحت عون زا هدافتسا دروم قیقحت شور .تسا هدشن ینادنچ هجوت ِیرهش یحارط و ِیزیر همانرب رد ایوپ ِیرهش داجیا اب
 قیوشت یعامتجا لماعت شیازفا هب ار نادنورهش دناوت یم (نیدایم صوصخب) ِیرهش یمومع ِیاهاضف هنوگچ هک لاوس نیا .تسا

 نادیم کی قفوم یحارط هب یبایتسد رد دناوت یم هک دزادرپ یم یناسنا هاگدید زا رثؤم لماوع هب هعلاطم نیا .دوش یم حرطم ،دنک
 رد ار یعامتجا ِیاهراتفر و یگدنز ناوت یم هنوگچ هک تسا هلئسم نیا كرد ،راک نیا زا فده .دنک کمک ِیرهش یمومع
 .ددرگ هئارا بسانتم یحارط بوچراچ و طابترا نیا رد ِیرثوم ِیاهدربهار نآ عبت هب و دیشخب دوبهب (نیدایم) یمومع ِیاهاضف

 
 ِیدنورهش قوقح ،یعامتجا لماعت ،یمومع ِیاضف ،نادیم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 راک طیحم رد طباور زا يشخب .تسا يعامتجا هدیچیپ طباور هزورما یرهش يگدنز یاه يگژیو نیرتمهم زا يکی
 یرهش یاضف ،نیاربانب .دتفا يم قافتا یرهش یاضف موهفم رد يعامتجا لماعت بلاق رد اهنآ مظعا شخب اما ،تسا
 يعامتجا هقطنم کی .دریگ يم لکش اه ناکم نیا رد يعامتجا تالماعت .دراد نادنورهش يعامتجا دشر رد يمهم شقن
 ثعاب دناوت يم یرهش بسانم یاضف دوبن نیاربانب .دوش يم هبرجت زین يعمج يگدنز یاه مسیناکم و هدش فیرعت
 هنیمز شیپ اه تدم زا و تسا یرهش قطانم نیرتمهم زا يکی نیدایم .دوش اهرهش رد يعامتجا یاه یرامیب زورب

 .(31 :1191 ،يقداصریم جاح) تسا هدوب يعامتجا يگدنز یریگ لکش
 دوخ نوماریپ طیحم هب نداد لکش و هدافتسا هوحن دروم رد جیردت هب يعامتجا و یداصتقا طیارش عیرس رییغت تارثا
 يندب راتخاس ور نیا زا و تسا شرتسگ لاح رد یریگمشچ روطب يلکروط هب یرهش تیعمج .تسا هجوت لباق
 هب هجوت ،تیعمج شرتسگ اب .دنک يم رییغت يفنم یاه شخب رد زین رتشیب و دنک يم رییغت هشیمه یرهش قطانم
 تشونرس دروم رد هجوت لباق ينارگن ود زکرمت مدع و یزاس يصوصخ .دوش يم رتشیب تازیهجت و اه تخاسریز
 شرتسگ هب رجنم ندش يناهج و يطابترا یاه یروآ نف ،کرحت شیازفا .تسا زاب یاهاضف و یرهش قطانم يیاهن
 ,Memluk) دوش يم يمومع یاهاضف زا هدافتسا رییغت هجیتن رد و يگدنز کبس تارییغت ثعاب هک یرهش قطانم

2013: 1). 
 یارب يناکم و دننک يم افیا ار يمهم شقن يعامتجا تالوحت هدننکداجیا لماع کی ناونع هب يمومع یاهاضف
 اب ات دهد يم هزاجا ام هب هک تسا يیاه ناکم يمومع یاه هصرع .دننک يم مهارف هعماج فلتخم یاه هورگ يیامهدرگ
 ،تراجت ،نید ،تسایس یارب يیاهاضف و میراذگب کارتشا هب ،دنتسین ام ناراکمه و ناتسود ،ماوقا زا هک ،سانشان دارفا
 یاضف کی نادیم کی ،صاخ روط هب .تسا يصخش یاهدروخرب و زیمآ تملاسم يتسیزمه یارب يیاهاضف ،شزرو
 دننام ددعتم يمسارم رد .دنراد رارق فارطا هیحان زکرم رد ًالاتدمع نیدایم نیا .تسا هقطنم ره رد هجوت لباق يمومع
 يمیدق یاه نادیم .تسا عمجت یارب يناکم نادیم ،يسایس تاسلج و تالیطعت ،اه هزانج عییشت ،يبهذم یاه تبسانم
 عقاو رد" .دنا هدش لیدبت لیبموتا روبع یارب يناکم هب نونکا اما دنتشاد رارق شیامن یارجا و دارفا اب لماعت رد ًالالبق هک
  .(11 :1191 ،يقداصریم جاح) "دش لقتنم دوخ تیوه هب تسا رذگ رصع هک مسینردم رد نادیم
 یاه هزوح رد ار ایازم زا یدایز دادعت دنناوت يم يمومع یاهاضف دهد يم ناشن هک دراد دوجو یددعتم دهاوش
 زا يکی .دنهد يم لکش ار ورملق کی يعامتجا تیصخش اهاضف نیا .دنهد هئارا يطیحم تسیز و يعامتجا ،یداصتقا
 نیدایم صاخ روط هب .تسا يعامتجا یاهدادیور یرازگرب لحم ناونع هب نآ لیسناتپ ،يلاع يمومع یاضف یایازم
 هتفگ قبط .(Punter,1991:18) دنهد هئارا دنا هدش مگ یرهش عماوج رد دح زا شیب هک ار يندم هعماج عون دنناوت يم
 يعس و دنشاب لماعت رد نانطومه اب دنناوتب هک دنراد زاین يیاهاضف هب هک دنتشاد راهظا نادنورهش ،(3331) نوستام
 .دننک هجوت اهزادنا مشچ و یرصب یاه هبنج هب دننک
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 اه لیبموتا ددرت یارب یا هکلف هب نادیم زا تیوه رییغت -1 ریوصت

 www.google.com:11/02/97:عبنم

 
 یتیسوکیزکم ،ولاکوز نادیم -2 ریوصت

 )wonderslist.com 11/02/97:) :عبنم

 :تسا تالاؤس نیا هب خساپ لابند هب هلاقم نیا
 ؟دوش یرهش نیدایم رد يعامتجا لماعت تیفیک شیازفا ثعاب دناوت يم لماوع زا کی مادک 
 ؟دننک يم قیوشت ار يعامتجا لماعت یرهش نیدایم هک تفگ ناوت يم يهار هچ زا 

 نیب طابترا يبایزرا قیرط زا يعامتجا يگدنز رد (نادیم) یرهش مجسنم یاهاضف تیمها يسررب فده اب هلاقم نیا
 نیا دوبهب رد راذگریثأت رصانع ،نیا رب هوالع .تسا هدش ماجنا يناسنا رظنم زا يعامتجا یاهراتفر و یرهش طیحم
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 بیغرت یارب یرهش يمومع یاضف کی یزیر همانرب و يحارط یاهرایعم و بوچراچ کی هب يبایتسد یارب هطبار
 تاطابترا و يعامتجا لماعت ،هجیتن رد ات دریگ يم رارق يسررب دروم ،یرهش نادیم رد روضح یارب نادنورهش رتشیب
 نینچمه و يعامتجا يگدنز تیفیک ءاقترا تهج رد مدرم تکراشم لیلد هب مهم لماع کی نیا .دبای شیازفا رهش رد
 و دراد يعامتجا یاه هکبش و تکراشم ،لماعت هب زاین رادیاپ هعماج کی .تسا ایوپ و شوج و بنج رپ یرهش داجیا
 .دراد تیوه کی ناکم بسح هب
 تایبدا رورم اب هک تروص نیدب .دشاب يم يفیصوت و يلیلحت ،يفیک عون زا شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم قیقحت شور
 ماجنا لدم ریز لکش رد .تسا هتخادرپ یریگ هجیتن هب يبرجت تاعلاطم هب هجوت اب سپس هتخادرپ يفیراعت هب دوجوم
 .تسا هدش نیودت و هئارا هلاقم

 
 اوتحم لیلحت زا هدافتسا اب یبرجت -یدانسا شهوژپ شور لحارم و دنیآرف هصالخ -1 لکش

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 يمومع یاضف زا يموهفم تخانش
 درکیور کی نتشاد اب نینچمه .دنا هدرک يیاسانش فلتخم یاه هاگدید اب ار یرهش یاهاضف ناققحم زا یرایسب
 ،ًالابقاعتم .دنک يم صخشم (يتخانش يیابیز یاهرایعم لیمحت نودب) لکش ناونع هب ار اضف ،یرهش یاضف زا يکیزیف
 فیصوت "قطانم ریاس و اهرهش رد اه نامتخاس نیب یاضف عون همه" ،"ينوریب یاضف" ناونع هب ار یرهش یاضف
 یاه تیلاعف نینچ .(Kurniawati, 2012:476-485) تسا هرمزور يگدنز زا يمهم شخب یرهش یاهاضف .دنک يم
 .دریگ يم تروص يصوصخ یاه هزوح رد هچ و يمومع یاه هزوح رد هچ يگدنز هرمزور
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 رد هک تسا يصوصخ اب داضتم يناعم رثکا رد و يلک یانعم هب "Public" ی هژاو دروفسکآ يسیلگنا گنهرف ساسا رب
 يلحم تلود طسوت هدش هئارا و مدرم ی همه یارب يکارتشا ای سرتسد رد تیلک کی ی هباثم هب هجوتم ای قلعتم عقاو
 هب ،تسا تیلک کی ناونع هب مدرم مامت اب طبترم و قلعتم ،نادیم لاثم یارب فیرعت نیا یاکتا هب .تسا یزکرم ای
 فیراعت رد میهافم نیا .تسا طبترم نآ هب و هئارا تلود فرط زا ،دراد هدشن دودحم يتیدوجوم .تسا زاب ناشیور
 ای يمومع يقلت اریز ،تسین نشور هشیمه اه نیا نیب زیامت دوجو نیا اب .دنا هتفای باتزاب يمومع یاضف فلتخم

 ،روپ يندم) دراد توافت نامز يط گنهرف ره نورد رد و رگید گنهرف هب يگنهرف زا یرهش یاضف زا يصوصخ
 و ناسنا ينورد یاضف نایم توافت ار يصوصخ و يمومع یاهاضف نایم توافت نیرت یداینب ناوتب دیاش .(911 :1191
 و تیکلام نآ رب درف هک تساضف زا يشخب يصوصخ یاضف ،ریبعت نیا ساسارب .دناد يم نوماریپ ناهج ينوریب یاضف
 یاهاضف .(61 :4391 ،روپ يندم) دهدن هار نآ رد ار نارگید و دربب یراصحنا هرهب نآ زا هتشاد قح و دراد رایتخا
 ،دنشاب هتشاد طابترا يمیمص و يصخش یاهاضف اب هکنآ زا شیب اه ناکم و اه نامز ی همه رد ًالابیرقت اهرهش يمومع
 يصوصخ یاهاضف يجنایم و هطساو اهاضف نیا .کچوک یاه هورگ اب دارفا لرتنک ی هزوح زا جراخ دنتسه يیاه ناکم
 يیاهاضف ،اهاضف نیا هک تفگ ناوت يم يمومع یاهاضف فیصوت رد ور نیا زا .دنراد يلمع یاهدربراک و هدوب
 دنزیامتم دارفا و اه هداوناخ ی هدش یدنبزرم و يصاصتخا یاهورملق زا مه هک مومع سرتسد رد و هروظنم دنچ دنتسه
 تیریدم و نیمات هک دننک يم يقلت يمومع يتروص رد ار اهاضف نیا الوصا .دنوش يم بوسحم اه نآ يجنایم مه و
 هب يتحار هب و هنادازآ مدرم ،دننک رارقرب طابترا دحاو لک تروص هب مدرم اب ،دشاب يتلود نالوئسم ی هدهع رب اه نآ
 :نامه) دننک هدافتسا اه نآ زا ًالاکرتشم ای دنربب هرهب اهنآ زا دنناوتب هعماج یاضعا کیاکی و دنشاب هتشاد يسرتسد اه نآ
 ،تسا هدرک رییغت یدنچ نوگانوگ لماوع رثا رد و نامز يط یرهش یاهاضف يفیک و يمک یاه يگژیو دنچ ره .(31
 يناهج براجت و تاقیقحت .دنا هدوب دنمزاین يیاهاضف نینچ هب رهش زا ناگدننک هدافتسا ریاس و نادنورهش هراومه اما

 سیسنارف ،(6131) رزاو ،(6131) نمرب ،(6131) نمدوگ ریظن "یرهش يمومع یاهاضف" هرابرد هتفرگ تروص
 ندی ،(9331) ندم ،(9331) پورسلاک ،(1331) لوپرو ،(1331) نیکرس ،(1331) روپ يندم ،(1331) زنابیت ،(3131)
 هتکن نیا رب (4111) یرالوگاساپ و (4111) يلتارد ،(9111) زریم ،(9111) زرجار ،(1111) گناگفلو ،(2331)
 دنشاب "يعمج يگدنز" و " يعامتجا تالماعت" یارب يناکم تسیاب يم " یرهش يمومع یاهاضف" هک دنراد کارتشا
 يلماعت و يعامتجا شقن ،دشاب يم شزرا یرهش يمومع یاهاضف یارب یزاسرهش شناد رد هچنآ .(3 :9191 ،دازکاپ)
 نیا .دنا میهس نآ رد يعامتجا فلتخم یاه ه ورگ و دارفا و دنک يم افیا نادنورهش يعمج يگدنز رد اضف نیا هک تسا
 دنتسه يعامتجا یاه هکبش یریگ لکش یارب يناکم و تاعالطا لدابت ،يعامتجا تالماعت لحم اهاضف

(Massey,2005). 1 :دریگ يم رظن رد ار ریز يعامتجا صاخ یاه درکراک رهش يمومع یاهاضف یارب تاعلاطم نیا- 
 راتخاس رد يعامتجا یاه هیامرس نازیم شیازفا -1 ؛یدنورهش تادوارم و يعامتجا تالماعت یریگ لکش ناکم
 تیوقت یارب یزاس تصرف -4 ؛يلم يگتسبمه طسب و يعامتجا يگچراپکی هب يهد لکش ناکم -9 ؛یرهش
 و يگنهرف یاه شزرا شرورپ و شیامن ی هصرع -2 ؛يلحم یاه نمجنا تیوقت و يسایس یاهدرکراک
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 هتخانش "زاب یاضف" ناونع هب يلک روط هب يمومع یاضف ،یرهش یزیر همانرب رد .Mitchell, 2003))يعامتجا
 رب هک ،دازآ یاضف رب طلسم و دازآ یاهاضف ریاس و نیدایم ،يحیرفت قطانم و اه کراپ ،اه نابایخ یانعم هب ،دوش يم

 .(Thompson,1998:110) دشاب يمراک و ناکسا يصوصخ هقطنم فالخ
 نکر کی هب و تسا یرهش يگدنز و یرهش راتخاس رد يساسا شخب کی يمومع یاهاضف هک تسا نیا رب ضرف
 لباق قیرط نیا زا .دیشاب هتشاد نهذ رد یا هقطنم يگتسبلد دربشیپ یارب ار يیاهن فده و دوش يم لیدبت زاس تیزم
 ،تفرگ رظن رد هقطنم زا تابلاطم و تفرشیپ دربشیپ یارب یا هفلؤم ناونع هب ار دازآ یاضف ناوت يم هک تسا روصت
 تیفیک ،يلحم مجسنم تیزکرم نتشاد هگن و داجیا یارب صخشم تیفرظ کی اب (نادیم) ار نآ نیا رب هوالع
 .(12 :9111 ،يسکوم و اجروب) تفرگ رظن رد یدنورهش ساسحا و یداصتقا ،يکیژولوکا
 یرهش يمومع یاهاضف يعامتجا یاهدرکراک

 يعامتجا لحم کی اه نآ نیاربانب و دنتسه سنج و نس ،داژن عون زا جراخ همه یارب سرتسد رد يمومع یاهاضف
 ثعاب دنوش تبقارم و يحارط هتسیاش روطب اهاضف نیا رگا .دنهد يم شیامن ار هعماج و نادنورهش یارب کیتارکومد
 زا یرایسب رد هک ار يعامتجا طباور و هدروآ دوجوب گنیتیم یارب يیاه ناکم ،هدش رگیدکی اب دارفا رتشیب يکیدزن
 ناونع هب و دنهد يم لکش هقطنم یارب ار يگنهرف تیوه کی اه ناکم نیا .دننک يم تیوقت هتفر نیب زا یرهش قطانم
 (:Baulkwill, 2002 696)دنروآ يم دوجوب يلحم عماوج یارب ار يناکم سح ،هقطنم نآ ریظن يب يگژیو زا يتمسق
(Massey; 2005:39) زا دنترابع يعامتجا دعب رد يمومع یاضف يلصا اهدرکلمع: 
 سرتسد لباق یاضف کی ينوکسم یاه هناخ کیدزن يمومع یاهاضف :يگیاسمه و يعامتجا تابسانم ءاقترا -فلا
 غاب کی یاه هلیم لخاد رد هناتسود يپگ تروصب طابترا نیا هاوخ ،دروآ يم مهارف کیدزن ناگیاسمه اب طابترا یارب
 هنیمز دنناوت يم يلحم کچوک یاه کراپ هنومن یارب .دشاب يلحم یاه کراپ رد يعامتجا يمومع تاسلج ای
 نورد تاطابترا هب رجنم دنناوت يم اهاضف نیا رتهب ترابع هب .دنروایب مهآرف ار يصخش تالماعت و بوخ يیامهدرگ
 و يعامتجا يمومع یاه کراپ رتگرزب سایقم کی رد .(Baulkwill, 2002: 697) دنوشب يعامتجا نورد و يگنهرف
 یریگ لکش ثعاب نیاربانب و هدروآدرگ مه رود فلتخم يگنهرف و ينس یاه هورگ زا ار مدرم یرهش گرزب یاه نیمز
 .(Massey; 2005:40) دنوش يم ناتسمهاب رد ندوب زا يعقاو سح کی

 تیفیک اب يمومع یاهاضف یاه تیزم زا يکی :يعامتجا مهم یاهدادخر یارب يناکم ناونع هب يمومع یاهاضف -ب
 مهم عیاقو رگید و يلم یاه نشج ،اهرانیمس ،اه لاویتسف .تسا يعامتجا مهم ثداوح یارب يیاضف داجیا ،الاب
 رتشیب يگتسویپ ثعاب و هتشاذگ یرهش طیحم یور رب يتبثم يلیخ ریثأت ،دنوش تیریدم يبوخ هب رگا يعامتجا
 هژیو هب ،دنشاب يم زین يطیحم و يعامتجا ،يلام یاه تیزم یاراد عیاقو نیا ،نیا رب هوالع .دش دنهاوخ يعامتجا
 زاب و دیلوت ،هتشادن دوجو ًالالصا ای هتفر نیب زا ام یرهش قطانم زا یرایسب رد هک ار يندم هعماج دنناوت يم اه نآ هکنیا
 و بهذم رصنع ود لوح ،رهش يمومع یاهاضف نآ لابند هب و یرهش یاهاضف نیرت مهم ناریا خیرات رد .دننک دیلوت
 .تسا هدوب حرطم رهش يلصا تخاس رصانع زا يکی ناونع هب ناریا خیرات رد هک اهرازاب دننام ،دنا هتفرگ لکش تراجت
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 ،يگیاسمه یاه نادیم دوجو .تسا ناریا يمومع یرهش یاهاضف رد بتارم هلسلس و عونت نازیم هجوت لباق ی هتکن
 ،يتموکح ،یراجت ،يمومع یاه نادیم .دراد بتارم هلسلس نیا زا ناشن یرهش نورب و یرهش ،یا هیحان ،یا هلحم
 هک يیاهاضف و اه تیلاعف .(21 :3191 ،ناراکمه و يمداخ) دهد يم ناشن ار اهاضف نیا عونت زین ... و يشزرو ،يطابترا
 یرهش و يمومع یاضف و اه تیلاعف عون زا رتشیب یدرکراک بتارم ظاحل زا هتشاد دوجو يمومع یاه نادیم نوماریپ
 دراوم يخرب رد و تغارف تاقوا نارذگ یارب يیاهاضف ،یراجت یاهاضف ریاس و رازاب ،عماج دجسم دننام ،دنا هدوب
 تسد تروص هب یراجت تیلاعف هب اه نادیم هنوگ نیا رتشیب زاب یاهاضف زا يیاه شخب .يتموکح و یرادا یاهاضف
 يشیامن یاه همانرب یاشامت و وگتفگ ،تغارف تاقوا نارذگ یارب يیاه لحم هب ای و تشاد صاصتخا يشورف
  .(61 :نامه) تفای يم صاصتخا

 هچنآ :يعامتجا يیادج و اهدروخرب ی هدنهد شهاک و يعامتجا طباور هصرع ناونع هب یرهش يمومع یاضف -ج
 يعامتجا تالماعت يیاضف رولبت ؛دزاس يم لیدبت هعماج یارب ریذپلد يطیحم هب يکیزیف یاضف کی زا ار یرهش یاضف
 یارب یرقم ار يمومع يیاضف و دبای يم تیمها يصوصخ و يمومع یاضف نایم زیامت هک تسور نیا زا .تسا
 ًالالومعم هک تسا نآ يمومع یاضف ی هنیمز رد هجوت لباق ی هتکن .دزاس يم اضف زا ناگ هدننک هدافتسا تکراشم شرتسگ
 روضح طیارش هک تسا هلحم نیا عقاو رد و دراد رارق نآ رد هک تسا یا هلحم هب قلعتم یرهش ره رد يمومع یاضف
 یاضف زا يتقو هک ارچ ،دنک يم ادیپ سکوداراپ يمومع یاضف موهفم اب هتکن نیا .دزاس يم مهارف اضف نآ رد ار دارفا
 تیلوئسم يتقو اما ،دزاس مهارف ار دارفا ی همه روضح ناکما هک تسا يیاضف لابند هب ؛دوش يم هتفگ نخس يمومع
 اب .تسا هدش بلس نآ زا ار دارفا يخرب روضح ناکما دوخ هب دوخ دوش يم راذگاو اه هلحم هب اهاضف نیا تراظن
 تلاخد هنوگ ره نودب يعامتجا یاهدروخرب شهاک ؛شا  فده اهنت يمومع یاضف رب تراظن متسیس هکنآ دوجو
 بجوم اضف رد ار ينیزگ يیادج هک دروآ  يم دوجو هب ار يطیارش يلحم يتراظن متسیس نیمه اما ،تسا يمیقتسم
 ناشن رتشیب ار دوخ يتنس یاه کولب نایم زاب و يمومع یاهاضف رد یریگرارق اب يیادج و کیکفت نیا ًالامومع .دوش يم
 یا هلحم نورد یاهاضف تسا رارق رگا دوش يم هتخانش يمومع یاضف نابایخ کی هک هنوگنامه لیلد نیمه هب .دهد يم
 زا تعنامم یارب يیاه یدنب میسقت و کیکفت زا غراف ار یرهش یاه کولب نایم زاب يمومع یاهاضف هژیو هب زین ار
 نیا ریغ رد .دبای دومن رتمک يیادج نیا هک دزاس ایهم یا هنوگ هب ار طیارش هک تسا مزال ،دوش هدید دارفا روضح
 هب .درک دای ؛دهد يم ار دارفا ی همه هب روضح ناکما هک يمومع یاضف هن و يصوصخ یاضف هب دیاب اه نآ زا تروص
 هب) يمومع یاهاضف نورد يعمج تالماعت و يعامتجا يگدنز نایرج ندرکدراو یزیر همانرب فده رگا هک لیلد نیمه
 نیاربانب .دبای يم تیمها نآ (نابایخ فارطا یاه نامتخاس) نوماریپ طیحم هب هجوت ؛تسا (نادیم کی لاثم روط
  .(Gregory,1985) تشاد میسرت رهش يمومع و يصوصخ یاهاضف نایم ار يعطاق زرم ناوت يمن
 یرهش يمومع یاضف ناونع هب یرهش نیدایم
 هک تسا رت يمومع و رتگرزب یاضف زا یا هعومجم ریز اهاضف نیا .دنتسه يمومع یاهاضف زا يئزج زین یرهش نیدایم
 .(41:6191 ،روپشناد) دوش يم هتخانش یرهش یاضف ناونع هب
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 یرهش نادیم کی هب ندش کیدزن ییاضف یلماکت دنور -2 لکش

 Zeka, 2011:17 :عبنم

 هب تاحالطصا نیا زا کی ره ،تسا یرهش يمومع دازآ یاهاضف نینچ یارب یا هژیو تاصخشم یاراد یا هعماج ره
 نیا رد .تسا یرهش نادیم زا يموهفم "يمومع هدافتسا یارب دازآ یاضف" :زادنترابع هک دنزادرپ يم يلومعم هتکن کی
 نآ يکیزیف ماظن لیلد هب يیاضف یاه هبنج و يمومع داعبا اب طابترا رد يعامتجا هیواز کی یاراد یرهش نیدایم هطبار
 کی ،چنیل هتفگ هب .تسا هعماج يعامتجا متسیس نیناوق و يعامتجا تاطابترا زا یریوصت ًالابلاغ یرهش نادیم .تسا
 بذج روظنم هب هک تسا يیاه يگژیو لماش نیا. تسا یرهش مکارتم قطانم زکرم رد "تیلاعف زکرمت" یرهش نادیم
 .(Lynch,1981:443) دراد دوجو تاسلج لیهست و مدرم زا يیاه هورگ
 يمومع یاضف متسیس رب هک تسا یرهش يمومع یاضف يعون هب یرهش نادیم کی هک دسر يم رظن هب ،هجیتن رد
 هعماج و یدنورهش يگتسبمه سح یارب زکرمت و یداصتفا و يعامتجا زا معا ،لماعت یارب یا هنیمز ،تسا زکرمتم
 .دنک يم مهارف
 اقیقد ،دریگ رارق هجوت دروم دیاب هک يتالاؤس نیرتمهم زا يکی ،یرهش یزیر همانرب و یرهش يحارط یاه ثحی رد
 تسیز و یداصتقا ،يعامتجا تفاب هعسوت و ظفح رد اهنآ مهس و نیدایم / يمومع یاهاضف تیمها دروم رد لاؤس
 :درک نایب هصالخ تروص هب ناوت يم ار نیا ،تسا رهش يطیحم

 ؛باذج یزاب و راک ،باذج يگدنز طیحم ندرک مهارف 
 کی رد ؛(تغارف تاقوا) لاعفریغ و لاعف يمرگرس قیرط زا يتسیزهب و ملاس يگدنز نتشاد هب ار مدرم 

 ؛دینک قیوشت يعامتجا لماعت و یور هدایپ ،هتفای نامزاس یاه تیلاعف عون
 ؛نارگشدرگ و ناگدننک دیدزاب دصقم 
 ؛دنک يم بلج دوخ هب ار یراذگ هیامرس و تراجت ،الاب تیفیک اب يمومع یاضف 
 ؛يیانیب يتحار و هنحص هب دهعت 
 ؛يمسرریغ یریگدای ناکما 
 ؛اه تیلاعف و اهدادیور یارب يلصا ناکما 
 يمومع يهاگآ شیازفا ،هعماج تکراشم و ظفح ناکما. 

 نیدایم يعامتجا تیوه رب راذگریثات لماوع ای یدیلک یاه هژاو فیرعتزاب و رورم هب لاح هدش نایب بلاطم هب هجوت اب
  :دوش يم هتخادرپ ،دنیآ يم رامشب یرهش يمومع یاهاصف هعومجمریز هک

 هنوگچ لاسگرزب دارفا هکنیا هدهاشم اب دنناوت يم کچوک ناکدوک ،زاب یاضف رد :يعامتجا تالماعت 
 یاهاضف ناونع هب هدش داجیا زاب یاهاضف .دننک ادیپ يهاگآ يعامتجا یاهراتفر زا ،دننک يم راتفر



 753 ...یمومع یاضف ناونع هب یرهش نیدایم

 تردن هب ناناوج و اه هچب یاهزاین و اهدادعتسا هک يلاح رد تسا هدش هدیشک ریوصت هب نالاسگرزب
 .(Francis,2012:403) دوش يم هتسجرب

 ثعاب دناوت يم هک ،کرحترپ و شوج و بنج رپ يمومع یاضف کی یزیر همانرب :طیحم يسانشناور 
 تیمها هب هعلاطم نیا هک اجنآ زا .تسا یا هتشر دنچ راک کی ،دوش يعامتجا لماعت و راتفر داجیا
 یارب يساسا لماع کی دناوت يم طیحم يسانشناور ،دزادرپ يم يعامتجا يگدنز رد يمومع یاهاضف
 کبس نیب یاهدنویپ هب يعامتجا يتخانش ناور تاعلاطم .دشاب يمومع یاضف کی يحارط و یزیر همانرب
 ریثأت ام راتفر رب طیحم هک دهد يم ناشن ام هب یراتفر تاعلاطم نینچمه و دراد هراشا یداش و يگدنز
 .(Rafiian,2009:230) دراذگ يم ریثأت طیحم رب دوخ هبون هب نیا و دراذگ يم

 توافتم رایسب يگنهرف و یدرف یاه توافت هب هجوت اب يطیحم کرد :يناکم تخانش و يطیحم کاردا 
 خر یرهش يمومع یاضف کی رد دنور نیا رگا لاح .دننیب يم توافتم ار هنحص نامه ًالابلاغ دارفا ؛تسا
 هچ ات هک دننک يم هدهاشم نادنورهش ،دنشاب هتشاد لماعت و ترشاعم رگیدکی اب دنناوتب مدرم هک دهد
 طیحم اب ناسنا راتفر هطبار يسررب ،هجیتن رد .دنک کمک یرکف هعسوت اب هعماج کی هب دناوت يم هزادنا
 و طیحم هب دارفا شنکاو تخانش هب رجنم هک دراد طیحم يسانشناور رد يمهم شقن يمسج و يعامتجا
 یاه کرحم زا يهاگآ روظنم هب (1131) رتناک .دوش يم يمومع نیدایم و اهاضف رد رگیدکی اب لماعت
 اب هژیو هب يمومع یاهاضف يسانشناور ،همادا رد ،نیاربانب .دراد دیکأت تخانش و کاردا دنور رب ،فارطا
 زا مدرم کرد و يمومع یاضف رتهب کرد هب ندیسر رد ام هب ،عوضوم نیا رثؤم یاه هبنج هب هجوت
 .دنک يم کمک طیحم

 یرهش يمومع یاضف نوماریپ یرظن یاهدرکیور
 یرهش يمومع یاضف نوماریپ اب طابترا رد نیماینب رتلاو و سامرباه ناگروی ،تنرآ اناه نوچمه يگرزب نازادرپ هیرظن
  .تسا هدش هئارا اهنآ یرظن یاهدرکیور 1 هرامش لودج رد هک دنا هدرک هئارا يفلتخم لئاسم

 یرهش یمومع یاضف نوماریپ یرظن یاهدرکیور -11 لودج
 رکفت و هشیدنا زادرپ هیرظن رکفت يلصا یاه ضرف شیپ

 داژن عون زا جراخ همه یارب سرتسد رد یاهاضف، 
 يعامتجا لحم کی اهنآ نیاربانب و دنتسه سنج و نس
 شیامن ار هعماج و نادنورهش یارب کیتارکومد
  .دنهد يم
 دنراد دیکات دارفا همه نیب يسرتسد یربارب هب. 

 تنرآ اناه

 يتخانش رادیدپ یزاسزاب نآ هب نتخادرپ زا فده .تسا يسایس شنک هاگنالوج تنرآ يمومع یاضف 
 .تسا يسایس يگدنز تیهام
 رب هک دراد دومن و روهظ ،روضح یاضف هس هب هراشا نآ رد هک :يیاقلا ی هبنج (فلا :يمومع یاضف داعبا 
 طیحم ،کرتشم ناهج (ب .دبای يم دنویپ يمومع هصرع هب یدرف نایم اه شالت و اه شنک نآ ساسا
 .تسا يمومع يگدنز رتسب ی هدنروآ مهارف و يمومع یاه تیلاعف

 نارگید نیب ام یاضف و نارگید نایم روضح یاضف :يلک یاضف ود هب اضف یدنب میسقت. 
 تسا اه " یربارب" و " اه توافت" يگژیو ود دجاو هک درگیم رظن رد ترثک ار اهاضف کرتشم هجو. 
 فلتخم یاهورگ عمجت (1 ؛یزیگنا هرطاخ و يخیرات و يعمج هظفاح لاقتنا (1 :يمومع هصرع فادها 
 .مدرم همه یارب هدافتسا ناکما و یریذپ يسرتسد (9 ؛اضف رد مدرم
 يمومع یاضف یاج هب يمومع هصرع زا هدافتسا. 

 هعماج دارفا نایم يعامتجا يگتسبمه تیوقت هب 
 .دنراد شیارگ

 سامرباه نگروی
 و دنور يم نآ هب يعمج و یدرف یاه تیلاعف یارب مدرم هک يیاضف ،تسا مومع سرتسد رد و زاب یاضف 
 تیکلام تحت تسا نکمم .دنشاب هتشاد ...و نیدایم ،اهرازاب ،کراپ دننام يتوافتم یاه مان و لکش تسا نکمم
 زا مدرم ررکم هدافتسا ی هجیتن رد و شوجدوخ تروص هب تسا نکمم اهاضف نیا .دنشاب يصوصخ ای يمومع
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 .اه قوتاپ دننام دنیایب دوجو هب اضف نآ

 تلود اب لماعت يگنوگچ ،يمومع نامتفگ ،يعامتجا یورملق نوچ يیاه هراگنا هب هجوت اب ًالاتدمع اضف نیا 
  .دریگ يم رارق لیلحت دروم ماع یا هنوگ هب

 نیماینب رتلاو .دنوش يم يقلت يعامتجا تالماعت زکرم 

 هتسیز هبرجت و فرص هبرجت نیب نآ رد هک دوش يم هتسیرگن نآ هب دارفا تایبرجت اب طابترا رد اضف 
 .دراد توافت
 دنار يم يعامتجا یاضف هب يمومع یاضف لوحت زا. 

 دریگ يم رارق مهو یاضف ناونع هب يصوصخ یاضف ربارب رد تعیقاو یاضف ناونع هب يمومع یاضف. 

 دومنزاب يمومع یاضف نیاربانب و هدوب يعمج هصرع رد تکراشم هلزنم هب يمومع یاضف رد روضح 
 .تسا مدرم يعمج يگدنز
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هتفای
 مه درگ ار دارفا هک تسا يیاهاضف تایصوصخ رگناشن يعامتجاریغ و ریذپ عامتجا دننام یدیلک تاملک زا هدافتسا
 یاهاضف زا هک یدارفا نیب طابترا یرارقرب و يعامتجا لماعت داجیا اب .دنک يم ادج رگیدکی زا ار اهنآ ای دروآ يم
 يمومع نکاما .(11 :1111 ،ساگرف) تفای تسد یریذپ هعماج هب ناوت يم ،دننک يم هدافتسا يمومع و کرتشم یرامعم
 یاهاضف ندوب يعامتجا ،نیا رب هوالع .تسا تیمها یاراد دارفا یریذپ هعماج رد ندوب يعامتجا تایصوصخ اب
 حطس ای نس ،تیموق ،داژن ،تیسنج زا رظن فرص ،نادنورهش همه یارب يصخش دشر ،يگتسبمه هیحور ،يمومع
  .(Francis,1987:29) دنک يم جیورت ار یداصتقا و يعامتجا
 رامشب اهرهش يمومع یاهاضف زا هک یرهش نیدایم یریذپ هعماج ءاقترا و داجیا رد رثؤم لماوع ناوت يم نیاربانب
 :درب مان نینچ دنیآ يم
 يعامتجا تاطابترا و تحارتسا لماش هک دوش يم فیرعت ناسنا يساسا یاهزاین ناونع هب حیرفت :يعامتجا لماعت 

 زاین کی ناونع هب يعامتجا لماعت نیاربانب .درک هدروآرب اضف رد لماعت اب ناوت يم ار فلتخم یاهزاین نیا .تسا
 .تسا یریذپ هعماج یاضف کی هب هتسباو يعامتجا لماعت نینچمه و دوش يم هتفرگ رظن رد يناسنا
 دوش يم يمومع یاضف همادا هب رجنم هک يمومع یاضف رد ينالوط ندنام ای تدم ينالوط هدافتسا :ماود. 
 فارطا طیحم اب يیانشآ ساسحا :يیانشآ. 

 هک يلاح رد دشاب دیرخ دننام صاخ تیلاعف کی لماش تسا نکمم يمومع یاضف زا هدافتسا :اضف ندوب لقتسم 
 شقن لماع نیا هلحرم نیا رد .تسا يصاخ لیلد چیه نودب ناکم زا هدافتسا و اضف کی هب دورو تاقوا يضعب
 .دنک يم افیا ار يمهم

 تاناکما دوبمک .دراد يعامتجا طاشن رب يمیقتسم ریثأت يمومع یاهاضف رد تامدخ و تاناکما دوجو :تاناکما 
 هدافتسا .دنک يم مهارف امش یارب ار يتحار یاضف تامدخ و تاناکما .دنک دودحم ار لماعت دناوت يم تاقوا يهاگ
 فیرعت یاه یدورو و اهریسم نینچمه و رثؤم يیانشور ،لاغشآ لطس و تکمین دننام رصانع يخرب دوجو يمومع
 اریز ،تفرگ رظن رد دیاب ار هلئسم نیا .دشاب يعامتجا تالماعت زاس هنیمز هک دنک مهارف ار يتیعضو دناوت يم هدش
 یور هدایپ ،لاثم ناونع هب .تسا تیمها زئاح زین زاب یاضف رد دارفا نتشاد هگن هکلب تسین يفاک هناخ کرت اهنت
 .تسا هدش رکذ هک يیاج رد يتاناکما و تامدخ هئارا هب زاین هک یا هنوگ هب ،تسا اضف رد ثکم ناکما مزلتسم
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 دراد اهاضف رد دارفا روضح رد يیازسب ریثأت اهاضف نیا هب ناسآ يسرتسد و يمومع نکاما زا توعد :يسرتسد. 
 .تسا دوخ رد يعامتجا روضح هب تبسن يگدوشگ یانعم هب يمومع یاهاضف هب يسرتسد

 نارباع تکرح نتشادرب .تسا يمومع یاهاضف ندش يعامتجا رد يمهم لماع هدایپ رباع تکرح رب دیکأت :تکرح 
 دننک شالت نتفر هار ای نداتسیا ای نتسشن یارب دیاب دارفا ًالانئمطم .تسا رهش زا يناسنا هبرجت رد برخم يماگ هدایپ
 .دنشاب هتشاد يهجوت لباق يعامتجا طباور ات

 هنیمز داجیا ،دوش رجنم يهورگ و یدرف یاه تیلاعف عوقو هب دناوت يم يمومع یاهاضف هکنیا هب هجوت اب :تیلاعف 
 یرهش یاهاضف رد ار يتوافتم یاهراتفر دناوت يم يعامتجا فلتخم یاه هورگ دارفا تیلاعف و روضح یارب مزال
  .دنک مهارف

 
 یرهش یمومع یاهاضف یریذپ هعماج شخب تیوه لماوع -3 ریوصت

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهاضف رد هک يگنهرف و يعامتجا یاه شزرا زا ،يمومع یاهاضف و نادنورهش نیب طباور نتفرگ هدیدان ًالاعطق
 يگدنز هب هجوت یرهش یاهاضف یریذپ هعماج هب هجوت ،عقاو رد .دنک يم تلفغ ،دنا هدنام ناهنپ یرهش يمومع
 زا یریگولج یارب يمومع یاهاضف رد یریذپ هعماج ءاقترا و داجیا ،يیاسانش" ،اتسار نیمه رد .تسا يعامتجا
 يشالت يمومع یاهاضف داجیا ،ریخا یاه ههد رد ."تسا یرورض فلتخم یاه سایقم رد يمومع یاهاضف شزیر
 .تسا هدوب یرشب هعماج یاهزاین نیمأت یارب
 يشهوژپ يملع درواتسد و یریگ هجیتن
 زا یرایسب یرهش يمسرریغ و يمسر یاه تیلاعف هک تسا يساسا یاه هفلؤم زا يکی یرهش نیدایم کش نودب

 يطیحم تسیز و یداصتقا ،يعامتجا یاهدنور رب و تسا رهش يگدنز يلصا یاه هیور و دنک يم دحتم ار نادنورهش
 هتسیاش هک يیاهدادیور نیرتمهم همه اریز ،دنوش ادج رهش زا دنناوت يمن اهنآ ،يخیرات رظن زا .دراذگ يم ریثأت رهش
 و نیرت هوکش اب اه عبرم ًالاددجم .(دنتسه عوقو لاح رد مه زونه و) دنا هداتفا قافتا نیدایم رد دنتسه یروآدای
 لباق رهش يلصا نیدایم زا دیدزاب نودب اهرهش و ناهج فلتخم طاقن هب رفس و دنتسه اهرهش یاهاضف نیرت نیشنلد
 .تسین روصت
 :دنتسه يبایزرا لباق ریز یاهرایعم هب هجوت اب اهاضف عون نیا ،لک رد
 ؛یریذپ هعماج 
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 اه تیلاعف 
 ؛يسرتسد تیلباق 
 ؛شیاسآ 
 ؛رهاظ 
 ناربراک تیاضر نازیم. 
 یاراد هجوت لباق یاه ناکم هک درک نایب ناوت يم ار هیضرف نیا ،ناهج رساترس رد يمومع یاضف نارازه يبایزرا اب

  :دنتسه يلصا يگژیو راهچ
 ؛يسرتسد لباق یاضف :يسرتسد 
 ؛دنتسه يلحم یاه تیلاعف ریگرد دارفا :درکلمع 
 ؛(دسر يم رظن هب بوخ) باذج و تحار یاضف :يتحار 
 دنک يم قیوشت ار يعامتجا طابترا :یریذپ هعماج. 

 دراوم لماش نادنورهش و مدرم يعامتجا تالماعت و یریذپروضح شیازفا یاتسار رد يیارجا یاهدربهار نیرتمهم
 :تسا ریز
 ؛(ينالوط و بلص یاه هندب زا زیهرپ) هندب و نادیم نیب یرصب لباقتم ۀطبار داجیا 

 ؛ریسم یاهدادیور اب ریسم حطس مه و لصفالب یاه هندب يگنهامه 

 ؛اه هدایپ یارب صوصخب اهریسم لوط رد يناهگان یاه حطس فالتخا زا زیهرپ 

 ؛زور هنابش لوط رد نادیم زا توافتم یاه هدافتسا یاه تیلباق داجیا 
 فلتخم یاه هورگ بذاج هک یوحن هب نیدایم لوط رد رگیدکی اب و هنیمز اب بسانتم و عونتم یاه یربراک ندنکارپ 

 ؛دشاب

 ؛نادیم ریسم لوط رد عونتم و بسانتم یاه سناکس داجیا 
 ؛يفخم و کیرات یاه هشوگ داجیا زا زیهرپ 

 بش رد بسانم یزادرپرون. 
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