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 هدیکچ
 تیعقوم و تعسو .تسا رادروخرب یلغش یاهتصرف داجیا و ینیرفآراك و یروآون تهجرد یدایز یاهتیلباق زا یرگشدرگ تعنص
 یرگشدرگ تعنص ورشیپ ار مشق دناوت یم . ...و دازآ قطانم نیناوق تیمكاح ،درف هب رصحنم و عونتم یرگشدرگ عبانم ،ییایفارغج
 یاه تصرف و تسا هتفاین تسد یرگشدرگ دصاقم نیب رد دوخ زیامتم هاگیاج هب مشق ،هتفرگ تروص یاه شالت دوجو اب .دیامنروشك
 هعسوت یاه هفلؤم و داعبا ییاسانش فده اب رضاح یفیك شهوژپ .دنا هتفرگن رارق یرادرب هرهب دروم یبوخ هب یرگشدرگ ینیرفآراك
 یرگشدرگ هزوح نارظنبحاص و ناگربخ زارفن 41 اب و ماجنا داینب هداد هیرظن شور زا هدافتسا اب ،مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراك
 هعسوت رب راذگریثات یاه هلوقم و لیلحت ،یباختنا و یروحم ،زاب یراذگدك هلحرم 3 قیرط زا لصاح یاه هداد .تسا هدش ماجنا هبحاصم
 لماوع بلاق رد یرگشدرگ ینیرفآراك هعسوت یمیاداراپ یوگلارد لماوع نیا نیب طابترا .دندش ییاسانش یرگشدرگ ینیرفآراك
 تیامح دوبهب و یرگشدرگ یاه هبذاج و اه تخاسریز ،یداصتقا یاه هفلؤم ،تاررقم و نیناوق حالصا ،یناسنا عبانم ،یگنهرف_یعامتجا

 اه هلوقم ریاس و هتفرگ رارق شواك دروم دنیآرف زكرم رد یروحم هلوقم ناونع هب یناسنا عبانم شهوژپ نیارد .دنا هدش هداد شیامن اه هدننك
 بلاق رد مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراك هعسوت یاه هفلؤم و داعبا هئارا اب شهوژپ نیا یاه هتفای .دنا هدش هداد طابترا نآ هب یرظن روط هب
 .دشاب مشق هریزج یرگشدرگ شخب قنور و لاغتشا داجیا زاس هنیمز و یرگشدرگ متسیسوكا لیکشت یانبم دناوت یم یمیاداراپ لدم
 ،مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت ،یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت ،یرگشدرگ ،یناسنا عبانم :یدیلک ناگژاو
 مشق هریزج ،داینب هداد هیرظن یتخانش شور
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 هلأسم حرط و همدقم
 .(11 :1191 ،یمظاک) دراد عماوج یداصتقا یاه ناینب تیوقت رد ییازسب ریثأت ،یداصتقا رازبا كی ناونع هب مسیروت
 یزاس وردوخ و تفن تعنص زا سپ دشر هبور و ایوپ یداصتقا هدیدپ نیموس ار یرگشدرگ تعنص نانادداصتقا
 دصرد 0/21 ،1120 لاسرد یرگشدرگو ترفاسم یناهج یاروشرامآ قبط .(11 :0391 ،ناراكمه و یمظاک) دنناد یم
 ناهج تارداص لک دصرد 9/9 و یراذگ هیامرس دصرد 1/1،لاغتشا دصرد 1/3 ،(GDP) یلخاد صلاخان دیلوت لک زا
 رالد درایلیم 2001 دمآرد اب رفن درایلیم 0/1 رب غلاب ناهج رساترسرد نارگشدرگ دادعتو تسا یرگشدرگ تعنص زا
 ینیب شیپ .(WTTC, 2018) تسا هدیسر یلغش تصرف نویلیم 130 زا شیب هب 1120 لاس رد مقر نیا و هدوب
 هب ار ایوپ تعنص نیا اهروشک زا یرایسب .(WTO, 2018) دسرب رفن درایلیم 1/1 هب دادعت نیا 2920 لاس رد دوش یم
 طیارش دوجو اب .دنناد یم ییانبریز راتخاس هعسوت و یصوصخ شخب دشر و لاغتشا ،دمآرد یلصا عبنم ناونع
 .(Ahmad et al, 2018: 15) دیآ یم باسح هب یداصتقا هعسوت یارب مهم یلماع ناونع هب هراومه یرگشدرگ ،توافتم
 زین ناریا داصتقا .تسا رادروخرب یناوارف تیمهازا هعسوت لاحرد یاهروشک یارب هژیو هب یرگشدرگ تعنص هعسوت
 نالک یاهریغتم ،تفن یناهج تمیق زا یوریپ هب دراد تفن تارداص زا لصاح یاهدمآرد هب هک یدیدش یاكتا اب
 و اهتیلباق یاراد یرگشدرگ تعنص .(Aquino, 2018: 38) دوشیم دیدش تاناسون راچد نامز لوط رد نآ یداصتقا
 و بسک قنور و شرتسگ زاسهنیمز نآ یور رب یراذگهیامرسو تسا ینیرفآراک و یروآون تهج یدایز یاهتصرف
 ییاسانش و قلخ و ون یاههدیا هئارا اب ،ینیرفآراک دنیآرفرد .دشابیم یرایسب یلغش یاهتصرف داجیا و اهراک
 هک ددرگ یم تردابم دیلوت راتخاس دوبهب هب تبسن ایو دوش یم یفرعم دیدج یتمدخ ای و لوصحم ،دیدج یاهتصرف
-یم لالقتسا و یصخش یدنمتیاضر ،یلام عبانم تفایرد و یعامتجاو یناور ،یلام تارطاخم شریذپ هب ماوت رما نیا
 و یراكیب شهاک تیاهن رد و ییاز لاغتشا بجوم یرگشدرگ ینیرفآراک .(210 :1391 ،یداوس ،موتسد) .دشاب
 .(۱1 :1391 ،ناراكمه و یدحاوریم) دوشیم یعامتجا یاهیراجنهان
 زا ناریا مهس اما ئشاب یم یرگشدرگ یاه هبذاج ظاحل زا ناهج تسخن روشک 21 هرمز رد ناریا هكنیا دوجو اب
 طسوت هدش مالعارامآ نیرخآ قبط رب (311،2391 ،یدابآ تلود یرقاب یلع) .تسا هدوب زیچان یرگشدرگ یاهدمآرد
 و رفس یاهتسایس ظاحل هب ناهج روشک 291 نیب رد ار 111 هبتر 1120 لاس رد ناریا روشک ،داصتقا یناهج عمجم
 شیپ هلاس 20 زادنا مشچ دنس ساسا رب هک تسا یلاحرد نیا .1(WEF) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرگشدرگ
 درایلیم 1 نآ زا لصاحدمآرد و رفن نویلیم ۱/1 هب رگشدرگ بذج (93 لاس) مجنپ همانرب نایاپ رد تسا هدش ینیب
 دنس قبط .دسرب رالد درایلیم 11 هب نآ دمآرد و رفن نویلیم 91 هب رگشدرگ بذج ،13 لاس ،مشش همانرب رد و رالد
 و هتشاد دشر دصرد 0 نآ دمآرد و دصرد ۱/1 دیاب روشک تسیروت بذج (یدالیم ۱020) 1211 قفا رد زادنا مشچ
 رامآ هب هجوت اب یلو .(1 :3191 ،هداز یلق) دشاب رالد درایلیم ۱0 دودح یدمآرد اب رگشدرگ نویلیم 20 یاریذپ
 هلاس 20 زادنا مشچ رد رظن دروم فادها دسر یم رظن هب هكلب ،تسا هدشن ققحم همانرب زا شخب نیا اهنت هن دوجوم
 یلصا دصاقم زا یكی ناونع هب زین مشق هریزج .تفای دهاوخن ققحت ،روشک یرگشدرگ طیارش هب هجوت اب روشک
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 یریگولهپ یارب بسانم یعیبط یاه هنارک ،یژرنا میظع عبانم دننام یمهم یاهتیفرظ ندوب اراد اب روشک یرگشدرگ
 هعلق ،ارح ییایرد یاه لگنجراتكه 222/20 ،زمره هگنت رد كیژتارتسا تیعقوم ،هیاسمه یاهروشک اب یبآزرم ،یتشک
 تسد ایند و روشک یرگشدرگ تعنص رد یزیامتم هاگیاج هب دناوت یم یناسناو یعیبط یاهلیسناتپ رگیدو اه یلاغترپ
 یاهتصرف رب زکرمت مشق هریزج رادیاپ هعسوت تهجرد مهم یاهدربهار هلمج زا دسر یم رظن هب .دنک ادیپ
-شور زا هدافتسا اب رضاح شهوژپ ساسا نیا رب .تسا یرگشدرگ شخبرد نیرفآ شزرا یاهدنیآرف و هنانیرفآراک
 رد یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یلصا داعبا ،هک تسا تالاوئس نیا هب ییوگخساپ لابند هب داینب هداد هیرظن یتخانش
 ؟دنشابیم هچ داعبا زا كی ره اب طبترم یاههفلوم ؟دنمادک مشق هریزج
 یرظن ینابم 
 دهعتم" یانعم هب ود ره هک هدش هتفرگ Unternehmen یناملآ هژاو Entreprendre یوسنارف هملک زا ینیرفآراک ۀژاو
 همجرت نیرفآراک سپس و امرفراک یانعم هب ادتبا هژاو نیا یسراف تایبدارد .(Cunningham,J.B,1991) تسا "ندش
 ،دوش یم دهعتم هک تسا یسک نیرفآراک ،رتسبو همان تغل فیرعت ساسارب .(9191:10،روپدمحا) تسا هدش
 ینیرفآراک (0220)1رندراگ .دنک لبقت ار یداصتقا تیلاعف كی تیریدم و یزادنا هار ،یهدنامزاس ،یبای هنیمز یاه هرطاخم
 دنمشزرا و توافتم یزیچ داجیا دنیارف ار نآ (9220) زرتیپ و چیرسیه .دمان یم دیدج نامزاس كی یزادنا هار دنیارف ار
 ،یلام كسیر نتفریذپ و هظحالم لباق و یرورض نامز و شالت نداد صاصتخا قیرط زا درف نآ یط هک دننک یم فیرعت
 اب یصخش راتخاس لاصتا ینعم هب ینیرفآراک .دسر یم یصخش تیاضر زین و یلام دوس هب ،یعامتجا و یكیزیف
 هب هداس روط هب ار ینیرفآراک (9220)0سیمریا .(Eyuboglu, 2004:11) تسا هنیمز كی رد عبانم و یلام تاناكما
 بیکرت ،قالخ ركفت ،تیقالخ ،هلاسم لح .دهد یم حیضوت دیلوت دنیآرف ماجنا و دیلوت یاهروتکاف یروآ عمج ناونع
 دوش یدنب تسیل نیرفآراک درف كی تایصوصخ ناونع هب دناوت یم یهورگ راک و یریگ میمصت ،یتیریدم دوخ ،شناد
(Guven,2009:1). دنیارف ینیرفآراک زا فیرعت نیرتلوادتم ،دننک یم نایب (9220)9شناراكمه و یرنه هک هنوگ نامه 
 دحاو فیرعت كی دسر یم رظن هب .(1 :1191،یشتآروپ) تسا نآ دشر و موادت تیریدم و راک و بسک كی یزادنا ه ار
 یروآون داجیا و رازاـب دوـجوم راتخاـس هعسوت قیرط زا نانیرفآراک تفگ ناوت یم اما .درادن دوجو ینیرفآراک دروم رد
 یهدنامزاس یاههویش تیاهن رد و دیدج دیلوت ی هویش ،دـیدج یالاـک یاهناقالخ روط هب ،اهتصرف زا یرادربهرهب و
 .دنهد یم هعسوت و قـلخ ار عباـنم و دـیلوت یاهوگلا
 رتشیب نانیرفآراک تیبرت فده اب تیامح و هرواشم ،شزومآ ،شزیگنا ،ییاسانش مجسنم دنیارف ینیرفآراک هعسوت
 و دیدج یاناوت نانیرفآراک نآ هدزاب هک تسا یناسنا عبانم هعسوت همانرب كی ینیرفآراک هعسوت همانرب .دشاب یم
 رد .تسا ینیرفآراک داعبا هیلکرد هنانیرفآراک راتفر عوقو لامتحا شیازفا ،ینیرفآراک هعسوت .تسا رادیاپ یاه تکرش
 و تلود ،هعماج تالكشم لح ،دوجوم یاهراکو بسک هعسوت ،دیدج یاهراکو بسک قلخ لماش هدرتسگ فیرعت
 هعسوت اب ینیرفآراک تفگ ناوت یم .(0 :3191 ،ناراكمه و یزاجح) تسا یعامتجا و یدرف یگدنز دوبهب و اههاگنب
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 هک یتروصرد دراد زکرمت ینونک ینامز عطقمرد هتفرگ لكش لوحت و رییغت رب اهنت ینیرفآراک .تسا توافتم ینیرفآراک
 دنیارف نیارد دوش یم عورش هتشذگ زا طیارش نتفرگ رظنرد و یزاس رتسی اب دنیارف كی ناونع هب ینیرفآراک هعسوت
 قالخ دارفا و هتفرگ لكش هنانیرفآراک یاه تصرف ات دریگ یم تروص طبترم یاهداهن قیرط زا مزال یاه یزاس رتسب
 .(۱3 :1391 ،یرادیق یساجس) دنبای شرورپ روآون و
 ار روشک كی رد ینیرفآراک حطس ،یدرف یسانشناور میلاعت نازیم هک هدرک لالدتسا ،دوخ باتک رد (1131) دنللک كم
 یداصتقا هعسوت و هنانیرفآراک جیاتن هدننک نییعت ناونع هب ار هنانیرفآراک میلاعت هوبنا دنللک كم لصارد .دنک یم نیعم
 ار ینیرفآراک قنور یاه تسایس ،هعسوت و یداصتقا یاهیراكمه نامزاس (Harbi & Anderson, 2010:437) دنیب یم
 شیازفا نآ هجیتن هک دنک یم فیرعت یزاسگنهرف و یلام عبانم هب یسرتسد ،رازاب ماظن دوبهب ،نیناوق دوبهب لماش
 هزوح شش 0120 لاسرد داتكنآ .(OECD, 2016) تسا یداصتقا هعسوت نآ ییاهن دمایپ و اهتکرش هعسوت و دادعت
 ،نیناوق دوبهب و حالصا ،ینیرفآراک ّیلم یژتارتسا نیودت یلصا تسایس لماش یـنیرفآ راـک یاهیشم طخ مهم
 و یناسر عالطاو یلام عبانم هب یسرتسد ،یروآون و یروانف زا تیامح ،ینیرفآراک یاهتراهم و شزومآ یاقترا

 ینیرفآراک یژتارتسا نیب یگچراپكی داجیا اب دراد شالت داتكنآ .(UNCTAD, 2012) دیامن یم یفرعم ار یزاسهكبش
 زا نانیرفآراک .(UNCTAD, 2015) دهد رارق هجوت دروم زین ار یداهن بوچراچ یاقترا ،یّلم یاههمانرب ریاس و
 نیناوق ریظن ،یمسر یداهن لماوع .دنوش یم تیوقت مه و دنراد رارق تیدودحم تحت مه ،یداهن طیحم بناج
 اهروشک نیاربانب .(Harbi and Anderson, 2010: 437) دنراذگریثأت روشک كی ینیرفآراک تیلاعف حطس رب ،تاررقمو
 ار هنانیرفآراک یاه تیلاعف ،یداهن لماوع و راکوبسک طیحم دوبهب ربراذگرثا ییاه تسایس یریگراكب اب دننک یم شالت
 هب ینیرفآراک هعسوت تیاهن رد و دبای شیازفا طسوتم و كچوک یاهراکوبسک هلیسوب ییاز لاغتشا ات ،دنهد اقترا
 تعنص دننام دیدج عیانص یریگلكش و یراتخاس رییغت هب دناوت یم ینیرفآراک .دوش رجنم یداصتقا دشر
 هرهب و هئارا شیازفا دنیارف ناوت یم ار یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت .(UNCTAD, 2015) دنک كمکیرگشدرگ
 یراكیب شهاک ثعاب یرگشدرگرد ینیرفآراک جیورت .تسناد یرگشدرگ هزوح رد هنانیرفآراک یاه تصرف زا یرادرب
 درکروصت دیابن هچرگا .دوش یم هعماج مدرم دمآرد شیازفا و عبانم ،دارفا یرو هرهب شیازفا و یداصتقا شخب نیا رد
 تفگ ناوت یم تیعطاق اب اما تسا شخب نیا یاهدمآرد شیازفا و ییاز لاغتشا راكهار اهنت یرگشدرگ ینیرفآراک هک
 ۀدننکرارقرب یرگشدرگ نانیرفآراک .(۱ :1391 ،یدازآ و هكشخ هوت یفجن) تسا نآ عون نیرترو هرهب و نیرتهب هک
 رارقرب یرگشدرگ ةقطنم رد ننس و بادآ و یلحم عماوج اب كیدزن و میقتسم سامت فرط كی زا ؛دنتسه لداعت
 Rusu et) .دننک لیدبت یرگشدرگ تامدخو الاک هب ار الاب تیفیک اب یلحم عبانم تسا نكمم رگید فرط زا و دننک یم

al, 2012: 24). دوش یم یعامتجا یاهیراجنهان و یراكیب شهاک ،ییازلاغتشا بجوم یرگشدرگ ینیرفآراک 
 ار تیزم نیا كچوک یاهراکو  بسک هک دندقتعم (1120) ناراكمه و نیدلا نکر .(1 :2391 ،رف بوبحم ،یمیرک)
 الاب یریذپ فاطعنا ندوب اراد ببس هب هوالع هب و دراد دوجو تامدخ رازاب هب اه نآ دورو یارب یمک عناوم هک دـنراد
 .دنزاس هدروآرب بـسانم و روـخرد تامدـخ هـئارا قـیرط زا ار نایرتـشم عونتم یاهزاین و اهاضاقت دنناوت یم
 زا یرگشدرگ تامدخ و تالیهست تیرثکا و دشاب یم طسوتم و كچوک یاههاگنب زا لكشتم یتنس روطهب یرگشدرگ
 هک دنک یم نایب (۱220) لاب .(Bastakis et al, 2004: 154) دنوش یم هئارا و هرادا اهراک و بسک عون نیا قیرط
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 هـلمج زا یتعنـص رـه تـیقفوم رد یداـیز ریثأت دنناوت یم طسوتم و كچوک یاهراکو بسک قیرط زا ناـنیرفآراک
 یورـین" ار ینیرفآراک هک تسا (۱131) رکارد رتیپ نخس هدنریگربرد یعون هب هدیا نیا .دنشاب هتشاد یرگشدرگ
 یارب ینیرفآراک دنک یم حرـطم (۱220) لاـب هـک هـنوگنامه و دناد یم "لاغتشا و یروآون ،رییغت هدنربشیپ و کرحم
 ."دشاب یم یتایح یرما یرگشدرگ نایرتشم رییغت لاح رد تعرس هب یاهزاین و اضاقت نیمأت
 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 تحاسم .تسا هتفرگ رارق زمره هگنت هناهدرد ،عبرمرتمولیک 22۱1 هب كیدزن ىتعسو اب ناریا هریزج نیرت گرزب مشق
 ایند روشک 90 زا و وئاکام ربارب 21 و ویدلام ربارب ۱ ،گنک گنه ربارب ۱/1 ،روپاگنس ربارب ۱/0 ،نیرحب ربارب ۱/0 مشق
 ضرع طسوتم .دنا هدرک رکذ رتمولیک 201 ار هریزج ىاهتنا رد ودیعساب ردنب ات مشق ردنب زا نآ لوط .دشاب یم رت گرزب

 رفن 222/2۱1 رب غلاب یتیعمج اب مشق یزرم ناتسرهش یروشک تامیسقت رد .تسا رتمولیک 11 دودحرد مشق هریزج
 31 و ناتسهد 1 ،شخب 1 ،یرهش زکرم 1 یاراد مشق .ددرگ یم بوسحم روشک كیژتارتسا یاه ناتسرهش زا یكی
 هدحتم تاراما و نامع روشک اب ییایرد زرم رتمولیک 220 دودح ندوب اراد اب هریزج نیا .تسا هنكس یاراد یدابآ
 مشق هریزج .تسارادروخرب یا هژیو تیمهازا یسایس و یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا ،یتینما ظاحل زا یبرع
 یخربو یروناج و یهایگ یاه هاگ تسیز ،ییایفارغج طیحم عونت و تعسو ،ندمت و گنهرف یانغزا یرادروخرب
 هب یكیدزن ،هقطنمرد اتمه یب كیتولوپوئژ شقن ،ییایفارغج هژیو تیعقوم ظاحل هب درف هب رصحنم یتسیروتوکا

 (19۱ :2391،ناراكمه و یفطل) .تسا هتفرگ رارق یهجوت مک دروم خیرات لوط رد زمره هگنت و روشک لحاوس
 یسانششور
 و قیمع هبحاصم ،یتکراشم هدهاشمزا هدافتسا اب .دشاب یم رگن هعسوت یفیک تاعلاطم عون زا شهوژپ نیا قیقحت شور
 دروم دارفا یاهریسفت و تاساسحا رد تسا هدش شالت و یروآ عمج یدایز یلیصفت یفیک یاههداد ینادیم شهوژپ
 نیا رب مکاح یریسفت میاداراپ یسانشیتسهرظنمزا .دوش هتسیرگن میهافم هب نانآ نهذ هچیرد زا و میهس هعلاطم
 ،تاطابترا رمتسم دنیآرف اب ،نآ رب رثؤم لماوع و هدنزاس داعبا ،یرگشدرگ ینیرفآراک هدیدپ تیهامو تیعقاو ،شهوژپ
 رظن  هطقن زا اههدیدپ هب ،یریسفت میاداراپ یسانشتخانش رظنم زا .دندش هتخاس و فشک هبحاصم و هرکاذم ،وگتفگ
 نانآ یعامتجا -یگنهرف یاهطیحم و دارفا نیب لباقتم طباور هب و دش هتسیرگن دنتشاد تکراشم نآرد هک یدارفا
 هداد هیرظن ،شهوژپ رب مکاح یریسفت میاداراپ یتخانشتفرعم و یتخانش یتسه ینابم نتفرگرظنرد اب دیدرگ هجوت
 لیلحت ،داینب هداد هیرظنرد دنیارف نیرت یلصا .دیدرگ باختنا وگلا هئارا و هیرظن فشک یسانششور ناونع  هب داینب
 و یا هبحاصم یاه هداد یروآدرگ زا سپ .دوش یم بوسحم یفیک یتخانش شور نیا لقث زکرم یعون هب هک تساه هداد
 9 رد داینب هداد یروئت رد هیرظن یریگ لكش لحارم و اه هداد یراذگدک دنیآرف .دوش یم زاغآ یراذگدک و لیلحت ،ینتم
 Acun and Yilmazer, 2018: 31) دریگ یم تروص یشنیزگ یراذگدک و یروحم یراذگدک ،زاب یراذگدک ماگ
 رانک رد دوش یم بوسحم یا هنیمز یاه هداد یروآدرگ رازبا نیرت مهم ناونع هب هک قیمع ی هبحاصم زا ،شهوژپ نیارد 
 .دیدرگ هدافتسا لّیمكم یاهرازبا ناونع  هب کرادم و دانسا یروآدرگ و یتکراشم ی هدهاشم ،هدهاشم
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 .دوب هزوح نیا هب طبترم ییارجا دانسا و یملع عبانم هارمه هب یرگشدرگ هزوح نارظنبحاص لماش یرامآ هعماج
 یراركت اب ،هنومن دادعت صوصخ رد و دش هدافتسا یلامتحا ریغ شور كی ناونع هب یفرب هلولگ یریگهنومن شور
 فقوتم یریگهنومن ،دیسر عابشا دح هب هنومن نوچ ،یدیدج خساپ ای درف چیه ندشن یفرعمو اه خساپ ای دارفا ندش
 .تسا هدمآ 1 هرامش لودجرد یریگ هنومن و یرامآ هعماج تاصخشم .دش

 یریگ هنومن و یرامآ هعماج تاصخشم 1 هرامش لودج
 شهوژپ شور یریگ هنومن دادعت هعماج
 یتکراشم هدهاشم / هدهاشم / قیمع هبحاصم یفرب هلولگ 3 یرگشدرگ هزوح نانیرفآراک
 یتکراشم هدهاشم / هدهاشم / قیمع هبحاصم یفرب هلولگ ۱1 مشق یتلود یاهنامزاسرد نالاعف

 یتکراشم هدهاشم / هدهاشم / قیمع هبحاصم یفرب هلولگ 11 یرگشدرگ یاهراکو بسک نالاعف

 یتکراشم هدهاشم / هدهاشم / قیمع هبحاصم سرتسدردو دنمفده 21 1391-13 یاه لاس نارگشدرگ

 یتنرتنیا یروانف و یروضح هعجارم سرتسدردو دنمفده  ..هلاقم ،باتک ؛یشزومآو یملع عبانم
 یتنرتنیا یروانف و یروضح هعجارم سرتسدردو دنمفده  ...همان نییآ ،حرط ؛تادنتسمو دانسا

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ییایاپ و ییاور
 و اهراتفر زا توافتم یاهتشادرب لیلد هب ار یفیک یاهشهوژپ رد ییایاپ و ییاور ثحب ،یفیک نارگشهوژپ زا یاهدع
 لاقتنا ،1یریذپدیئات نوچمه ون یمیهافم زا دیاب دنتسهدقتعم رگید یاهدع لباقمرد .دننادیم هدیافیب اهراتفگ
 .دوش هدافتسا (یمک شهوژپ رد ینورد رابتعا هباشم) 9یریذپ رابتعا و (یمک شهوژپ ینوریب رابتعا هباشم)0یریذپ
 قیرط زا ،شهوژپ نیا رد یریذپ رابتعا .دراد هراشا شهوژپ یاههتفای و اهفیصوت ندوب یعقاو هب یریذپ رابتعا

 لاقتنا .تسا هتفای ققحت ناگدننک هدهاشم دادعت و شور رد ییارگ ترثک ،رمتسم یهدهاشم ،یتکراشم هدهاشم

 یاههیور و یروآدرگ هلحرم لوط رد اههداد هعومجمزا ینغ فیصوتو هعسوت لثم ییاهكینكتزا هدافتسا اب یریذپ

 تهجرد ششوک یانعم هب یریذپدیئات .دش ققحم داینب هداد هیرظن یتخانششور زا هدافتسا اب یراذگ دک یهژیو
 و دانسا ،اهتشاددای هیلک و ماخ یاههداد اذل .(90- 10 :1391 ،هداز سابع) تسا شهوژپ رد تینیع صخاش زارحا
 .تسا هدش یرادهگن یدعب یاهینیبزاب یارب کرادم
 اه هتفای لیلحت
 ،ینتم و یا هبحاصم یاه هداد یروآدرگ زا سپ تسا داینب هداد هیرظنرد دنیارف نیرت یلصا و نیرت مهم هکاه هداد لیلحت
 .دریگ یم تروص یشنیزگ یراذگدک و یروحم یراذگدک ،زاب یراذگدک ماگ 9 رد یراذگدک و لیلحت
 سپ و لیلحت اه هداد .دش عورش هبحاصم نیلوا زا دعب هک تسا زاب یراذگدک ،اه هداد لیلحت هلحرم نیتسخن ،لوا ماگ
 .دندش تبث ییاهدک تروص هب ثحابم راد ینعم و هباشم یازجا و ییاسانش میهافم ،یلصا تالمج جارختسا زا
 رییغت نودب هدنوش هبحاصم درف طسوت هدش نایب میهافم و تاملک ؛تفرگ ماجنا شور ود هب هلحرم نیا یراذگدک
 دک .)زیگنا تلالد یاهدک) دندش هتخاسرگشهوژپ طسوت اهدک اه هداد رد دوجوم میهافم یانبم رب ای و دش هدافتسا
 زا یراذگدک دنیارف رد اه هداد لماک یسررب زا نانیمطا لوصح روظنم هب دش ماجنا یتسد تروص هب زاب یراذگ

                                                                                                                                                                
1. Confirm ability 
2. Transferability 
3. Creadibility 
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 1۱1 هتفرگ ماجنا یاه هبحاصم ساسا رب و لیلحت طخ هب طخ اه هداد و نوتم .دیدرگ هدافتسا یئزج لیلحت تفایهر
 .تسا هدمآ 0 هرامش لودج رد یجارختسا یاهدک زا ییاه هنومن .دندش ییاسانش هیلوادک

 زاب یراذگدک و میهافم جارختسا 2 هرامش لودج
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 هلحرمرد هک ییاه هداد هلحرم نیارد .تسا هلوقم كی هب تالوقم هدرخ نداد طابترا دنور ،یروحم یراذگدک ،مود ماگ
 رد هباشم یاهدک و یهدناماس بسانت یاراد یاه هشوخ تروص هب و هسیاقم رگیدكی اب دنا هدش لیلحت زاب یراذگدک
 تاقبط لیكشت و یروحم یراذگدک 9 هرامش لودج .دندش صخشم اههقبط هدرخ نیب طابترا و دنتفرگ رارق هقبط كی
 .دهد یم ناشن ار یعرف و یلصا

 یعرف و یلصا تاقبط لیکشت و یروحم یراذگدک 3 هرامش لودج
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 ریاسو هتفرگ رارق شواک دروم دنیآرف زکرم رد یروحم هلوقم ناونع هب اه هلوقم زا یكی هلحرم نیا رد ،موس ماگ
 داجیا للع) یلع طیارش :دوش یم ققحم ناونع جنپ رد طابترا نیا دنوش یم هداد طابترا نآ هب یرظن روط هب اه هلوقم

 اه هفلؤم موهفم ای هیلوا دک اه هبحاصم زا جرختسم تالمج

 زیمت یاوه .درادن درگزیر .تسهزیمت اوه تسین یتعنصرهش مشق
 یمیلقا طیارش

 بوطرم یاوه و بآ .دنتسه اجنیا كشزپ هیصوت هب مشق یاوه تبوطر یارب یدایز دارفا

 عونتم یهایگ ششوپ .تسه یندید ارح لگنج یورگنام یاه هنوگ عاونا
 عونتم یروناج یاههنوگ تسه یرگشدرگ یارب یتصرف...و هابور ،ناگدنزخ ،ناگدنرپ عاونا یتسیز عونت

 نایزبآ دایز عونت .دراد ندید نایزبآ و اه یهام عاونا اب بآ ریز یایند
 یعیبط یاه تیباذج و اهراتس هرد ،ارح لگنج لثم دراد یدرف هب رصحنم اه ناكم مشق

 ایرد لحاس .....و یا هرخص لحاس ،ینش لحاس ،رهش هب كیدزن لحاسو ایرد یناكم یاه تیباذجو عبانم
 باذج یاه هرد و اه هوک .دراد ار شدوخ صاخ ناراداوه مشق یاه هوکو اه هپت ،اه هرد

 یلصا هلوقم یعرف هلوقم اه هفلؤم
 تخاس ناسنا دیرخ زکارم هدش تظافح قطانم ،کراپ ،هاگشیامن ،هزوم 

 یرگشدرگ یاه هبذاجو عبانم
 یگنهرف – یخیرات یگنهرف تالوصحم
 یعیبط یناكم یاه تیباذج ،ییایرد و یهایگ ،یروناج یتسیز عونت
 یمیلقا طیارش اوه نایرج و امد ،تبوطر

 مرن تینما ،تمالس و تشادهب ،شزومآ ،یناسر عالطا و تاغیلبت
 اه تخاسریز

 تخس (ییاوه ،یایرد ینیمز) لقنو لمح ،یژرنا ،تاطابترا و تاعالطا

 تامولعم و شناد ینیرفآراک رانیمسو شیامه ،یشزومآ هرود یرازگرب ،یملع عبانم هعلاطم
 یناسنا عبانم
 

 هبرجت و تراهم یعامتجاو یطابترا ،یرگشدرگ ،ینیرفآراک یاه تراهمو تایبرجت
 یدرف یاه یگژیو یراتفر و یتیصخش یاه یگژیو ،اه هدننازیگنا
 تالیهستو ماو بسانم تارابتعا و تالیهست

 اه هدننک تیامح
 

 یلحم یاهداهن داهن مدرم یاه نامزاس ،یلحم دارفا ،نیریخ تیامح

 ینیرفآراک یاه هكبش نانیرفآراک رگید اب طابترا
 یا همیب تامدخ یا همیب هرواشم تامدخو تافیفخت ،یا همیب یاه ششوپ هئارا

 راک یورین راگدنام راک یورین ،دنمناوتراک یورین هب یسرتسد
 یا هرواشم تامدخ یتاقیقحتو ینف ،یتایلام ،یراذگ هیامرس ،یبایرازاب ،یتیریدم هرواشم

 لماوع یتایلام راتخاس یتایلام تیفاعم و تیفافش ،داوس

 یتلود و ینوناق
 

 یكناب یكناب تاررقمو نیناوق زا عالطا و تیعماج ،تیفافش

 تازایتما و اهزوجم اهزوجم رودص یرادا دنور عیرست و یدنم هطباض ،تیفافش

 یتخانش تیعمج یگژیو ،نس دننام یدرف تاصتخمو تیعمجدشر خرن ؛یعمج تاصتخم
 یگدنز كبس قیالع ،اه تیلاعف یگنهرف و یعامتجا

 ینامزاس گنهرف اه شزراو اهرواب ،نانز تکراشم ،ینیرفآراک ،تکراشم گنهرف

 یلام و یلوپ تمیق تاناسون ،تایلام خرن ،مروت خرن ،یكناب هرهب خرن ،زرا خرن
 یداصتقا

 لاغتشا یراكیب خرن ،راک یورین اضاقت و هضرع ،نانکراک یروهرهب حطس
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 ،(دنوش یم ماجنا یلصا هدیدپ هب خساپ و هرادا ،لرتنک یارب هک یلباقتم یاه شنک ای شنک) اهدربهار ،(یلصا هدیدپ
 اهدمایپ و (اهدربهار رد رثؤم ماع زاسرتسب طیارش) رگ هلخادم طیارش ،(اهدربهار رد رثؤم زاس رتسب طیارش) هنیمز
 ار میاداراپ لدم بوچراچ ،رگشهوژپ هلحرم نیا رد .(31 :1391 ،رذآ ،یردنپ یئاضر) (اهدربهار نتسب راک هب جیاتن)
 هلوقم 1 و یعرف هلوقم 90 تروص هب هفلؤم 21 دودح .تسا هداد شیامن یمیسرت تروص هب ار ییاهن هیرظن و لیلحت
 .تسا هدش هداد شیامن 1 هرامش لكشرد یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یوگلا یمیاداراپ لدم بلاقرد یلصا

 
 مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراک ی هعسوت یمیاداراپ یوگلا 1 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراک ی هعسوت یمیاداراپ لدم یاه هلوقم

 یعامتجا – یگنهرف هلوقم

 تاضورفم زا ییوگلا ار گنهرف .دننک یم افیا یمهم شقن یناسنا عبانم یگدنلابرد یگنهرف _ یعامتجا یاهرتسب
 اهنآ هب و هدوب کرتشم نامزاس یاضعا نیب هک دننک یم فیرعت ینیع یاهدامن و اهرواب ،اهراجنه ،اه شزرا ،نیداینب
 ناونع هب هراومه گنهرف (11 :1391 ،نارگید و یلیعامسا) .دنشاب هتشاد یناعم زا یکرتشم کرد هک دنهد یم هزاجا
 ،دهعت شیازفا رب گنهرف ریثأت هتفرگ ماجنا تاعلاطم .تسا هتفر رامش هب اه نامزاس دركلمع رد رثؤم لماوع زا یكی
 .دننک یم دییأت ار یعامتجا یریذپ تیلوئسم و یروحم تیقالخ و یروآ ون ،تارییغت شریذپ و یریذپ فاطعنا
 :دنیامن یم نایب ار هلوقم نیا تیمها هتفرگ ماجنا یاه هبحاصم (0 :۱391 ،نارگید و ییانعر)
 لالح یزور تیمها ،رت گرزب هب مارتحا ،تقادص ،یزاون نامهم ؛دنتسه تصرف ،هریزج مدرم تایصوصخزا یخرب ...
 كمک میشاب هتشاد داقتعا لاغتشا داجیا و ینیرفآراک هب رگا .تسه مدرم رواب و هاگن ،هعماجو ترادا یلصا لكشم .....
 .میناد یم لالح یزور هار ندرکزاب ار دیدج راک یزادنا هار هب
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 نیا ،هام ود یط یشزومآ همانرب اب دش باختنا مشق دازآ هقطنم نامزاس ییاتسور یزاسهب هژورپرد یناک یاتسور ......
 .دهد صاصتخا دوخ هب کاپ یاتسور ناونع هب ار كی هبتر تسناوت اتسور
 ناراكمه و یلیعامسا .درادرارق لدم یلع طیارش نوناکرد یعامتجا –یگنهرف هلوقمرضاح شهوژپ یمیاداراپ لدمرد
 گنهرف و دنا هتخادرپ دارفا هنانیرفآراک شیارگرب ینامزاس گنهرفریثات یسررب هب (1391) ناراكمهو یدركهد ،(1391)
 شهوژپ یمیاداراپ لدم اب شهوژپ نیا .دننک یم یفرعم دارفا هنانیرفآراک شیارگ رب رثؤم لماوع زا یكی ار ینامزاس
 .دراد ییارگمه رضاح
 یناسنا عبانم هلوقم
 "یناسنا عبانم یاه تراهم هعسوت" یزورما عماوج رد تفرشیپ هب یبایتسد یاه هفلؤم نیرت مهم هلمج زا دیدرت یب
 (1 :0391 ،نیتبآ و درک) تسارادیاپ هعسوت هب یبایتسد طرش شیپو یدیلک لماع هتفای هعسوت یناسنا عبانم .دشاب یم
 عبانم .دنا هدرک یفرعم اهروشک هعسوت و تفرشیپ لیالد نیرت مهم زا یكی ار دنمناوت و اراک یناسنا عبانمزا یرادروخرب
 یروحم هلوقم .(31-2۱ ص ص :13 ،یچاپ ینابرق ،روپ نیسح) دنناد یم اه نامزاس ییاراد نیرتدنمشزرا ار یناسنا
 زکرم رد یناسنا عبانم هک بیترت نیدب .دشابیم یناسنا عبانم ،رضاح شهوژپ رد ینیرفآراک هعسوت یمیاداراپ لدم
 هب طوبرم یاه هرازگزا ییاه هنومن .دنراد طابترا نآ اب یرظن روط هب اههلوقم ریاس و هتفرگ رارق شواک دروم ،دنیآرف
 :زا دنترابع لماع نیا
 .تسا تخس یلیخ راک دشابن سرتسدرد بوخ یورین رگا اما نک مهارف یلاع زیچ همه ....
 نیدلاو یگتسشنزاب ،رسمه لاقتنا لیلد هب هرابكی درکادیپ هبرجت ودید شزومآ درف یتقو هک هدمآ شیپ یدایز دراوم...
 .درک باسح اهورین یور ناوت یمن یلیخ دنک یم کرت ار راک
 .تسا لضعم كی بلغا اهورین یطابتراو یعامتجا یاه تراهم ندوب نییاپ ....
 یاراد عبنم اهنت .دشابیم ریذپان دیلقت و درفب رصحنم ،بایمک عبانم لصاح یتباقر تیزم ،زورما تباقر رپ یایند رد
 دنمناوت یناسنا عبانم زا یرادروخرب ینیرفآراک هعسوت تهج رد یدیلک طرش شیپ .دنتسه یناسنا عبانم ،اهیگژیو نیا
 ..دریگیم لكش تایبرجت و تامولعم ،شناد لاقتنا و شزومآ اب اهناسنا شرگن و راتفر رد رییغت .دشابیم هدنلاب و
 یفرعم ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم یدعب ناونع هب ار یدرف یاهیگژیو دوخ یاههتفای رد (1391) یقداص و یرفص
 .دشابیم ارگمه رضاح قیقحت لدم اب ظاحل نیازا اهنآ شهوژپ .دندومن
 اه تخاسریز هلوقم
 یارب یمومع یراذگ هیامرس كی و دننک یمن دمآرد داجیا میقتسم ًاالومعم هک یا هعسوت یاهراتخاس هیلک هلوقم نیا
 رد مهم یلماع ناونع هب یرگشدرگ اه تخاسریز .دریگ یم ربرد ار دنوش یم بوسحم یرگشدرگ تامدخ هعسوت
 0 هب ناوت یم ار اه تخاس ریز نیا .دنوش یم هتخانش هزوح نیا یاهراک و بسک هعسوت هجیتنرد و یرگشدرگ هعسوت
 و تاغیلبت لماش مرن یاه تخاس ریز .دومن یدنب هقبط تخس یاه تخاس ریز و مرن یاهتخاس ریز ،یلصا هتسد
 و تاعالطا یاه تخاسریز لماش تخس یاه تخاسریز و تینما ،تمالس و تشادهب ،شزومآ ،یناسر عالطا
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1،یرفعج ،روپدحاو) .دشاب یم (ییاوهو ییایرد ،ینیمز) لقنو لمح و یژرنا ،تاطابترا  رد ناگدننک تکرش (11 :239
 :دنا هدرک هراشا هلوقم نیا اب طابترا رد ریز دراوم هب شهوژپ نیا
 تبحص ام .دینیبب ار اهنآ یرگشدرگ تیعضو الاح ،دندرب یم مشقزا مه یندیماشآ بآ ،هیاسمه یاهروشکزا یضعب...
 ..دهاوخ یم تقو و رایتخا ،یلام ناوت مهدب ماجنا یراک مناوت یمن نم .میراد یرورض و هیلوا تاناكما نیمأت زا
 و دراد هلصاف مشق زا رتمولیک دنچ لته ثادحا یضاقتم هب هدش داهنشیپ نیمز ،یگدنود اه تدم زا دعب ....
 .دوش یم فرصنم راذگ هیامرس تسا حضاو تسه شدوخ اب ...و قرب و بآ نیمأت دننام ییاه تخاسریز
 طلست ایند هدنز یاه نابز هب یرگشدرگ هزوح نالاعف ای یتلود شخب ناریدمو نانکراک ،نادنورهش زا دادعت هچ ..
 یرگشدرگ فده هقطنم رد تایرورض زا یعامتجا و یدنورهش یاهراتفر ،یللملا نیب یاه نابز شزومآ ایآ ،دنراد
 ؟تسین
 همانرب نآ یاه تیلباق و مشق یفرعم یارب دنمفده و مجسنم تاغیلبت .تسه زاین تاغیلبت هب یتعنصره رد زورما .......
 .تسا هدشن یزیر
 ،تینما یاه تخاسریز هب هجوت و یراذگ هیامرس ترورض و تیمهارب (2391) یرفعج و روپ دحاو شهوژپ رد
 .تسا هدش دیکات لقن و لمح و اه هار شرتسگو یتغارف - یشزرو تازیهجت ،یزاس گنهرف و شزومآ ،تاغیلبت
 .دنشاب یم وسمه اه تخاسریز مهم شقنرب رضاح شهوژپ یمیادراپ لدم دیکات اب ظاحل نیازا
 یرگشدرگ یاه هبذاج و عبانم هلوقم

 یاهدربهار یارجا تهج رد بسانم زاس رتسب طیارش ؛شهوژپ یمیاداراپ لدم رد یاهنیمز طیارش زا روظنم

 و هعسوت یارب ار یلصا هنیمز ،هقطنم كی یرگشدرگ یاه هبذاجو عبانم .دنشابیم یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت
 لوصحم هدنهد لیكشت رصنع نیرت یلصا اه هبذاج عقاو رد .دنروآ یم مهارف یرگشدرگ یاه تیلاعف تفرشیپ
 یرگشدرگ یاه تیلاعف ،ییاضف نوناک ناونع هب اه هبذاج هزورما .دنشخب یم اوتحم و لكش نآ هب هک دنتسه یرگشدرگ
 متسیس و دنریگ یم لكش نآ اب كیناگرا طابترارد تامدخ و تاناكما زا هتسویپ مهب یا هعومجم و دنیامن یم لمع
 دصقم كی هب مدرم ترفاسم لیالد نیرت مهم زا یكی یرگشدرگ یاه هبذاج دوجو دنشخب یم ماظتنا ار یرگشدرگ
 یرتالاب ششک تردق زا ،دنشاب رت باذج و رتدرف هب رصحنم و رت عونتم یرگشدرگ یاه هبذاج ردقره .تسا صاخ
 یاه صخاش ظاحل هب مشق یرگشدرگ یاه هبذاج .تشاد دنهاوخ یرت عیسو ذوفن ی هزوح هجیتنرد و هدوب رادروخرب
 یاهراغ ،اه هراتس ی هرد ،اه تشپ کال لحاس ،ارح لگنج .دنتسه دمآرس ندوب درف هب رصحنم و تیباذج ،عونت
 طیارش رانکرد یتسد عیانص و یگنهرف تالوصحم و اه هبذاج ،روش بآ ینیئزت یاه یهام ،مشق ماب ،اه نیفلد ،نیكمن
 و یلم حطسرد یرگشدرگ مهم دصاقم زا یكی هب ار مشق دنناوت یم لاس درس هام شش رد بسانم و بولطم یمیلقا
 :تسا هدش هراشا مهم نیا هب اه هبحاصم رد .دنیامن لیدبت یا هقطنم
 یناهج دنرب كی دنناوت یماه نیا زا مادک ره .دنتسین یمک یاهزیچ...و نیفلد ،اه تشپ کال لحاس ،ارح لگنج ...
 .میسانش یمن تصرف ام تسا هدش یداع ام یارب .دنشاب
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 هک یا هنوگ هب الاب رایسب یگنهرف عونت .تسه ییایند ،هریزج یموب نینکاس موسر بادآو اه تنس ،یسورع مسارم ...
 .دنشاب توافتم رایسب دنناوت یم موسر و بادآ و راتفر ،شرگن ظاحل زا راوجمه یاهاتسور
 هدش دیکات ینیرفآراک هعسوت رد یعیبط یاه هبذاج و اه تخاسریز هلوقم شقن هب رضاح شهوژپ یمیاداراپ لدم رد
-هلوقم ناونع هب ار هدننک تیامح و زاس هنیمز ،تخاسریز لماوع هک (1391) ناراكمه و یریدق شهوژپ جیاتن .تسا
 .دشاب یم اتسار مه رضاح شهوژپ اب دنیامن یم یفرعم ییاتسور قطانم رد ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم یاه
 یداصتقا هلوقم
 لماوع شهوژپ نیا رد .دوشیم هتفگ یمیاداراپ لدم یاهدربهار رد رثؤم ماع زاسرتسب لماوع هب رگ هلخادم طیارش
 و تامدخ و الاک اضاقت شیازفا بجوم الاب یداصتقا دشر .دنریگیم رارق هلوقم نیا یهعومجم ریز ناونع هب یداصتقا
 یاهداصتقا رد یراكیب .ددرگ یم هدنیآ طیارش هب تبسن نانیمطا مدع شهاک و ینیرفآراک تیلاعف زادنا مشچ دوبهب
 هنیزگ چیه نتشادن رایتخارد لیلد هب یرابجا نانیرفآراک .دیامن یم لمع یلاغتشا دوخ یارب راشف لماع ناونع هب ملاسان

 صخشم اهروشک ىقیبطت یاه شهوژپ رد (11 :1391 ،نارگید و یناجیمک) .دنزادرپ یم ینیرفآراک هب یرگید یلغش
 ىاضف داجیا تروص رد .دنتسه ىنیرفآراک و راکو بسک ىاضف هدننک نییعت مهم لماوع زا ىداصتقا لماوع تسا هدش
 یاه هرازگ .دش دنهاوخ بذج ىنیرفآراک یاه تیلاعف تمس هب ىرتشیب ىاهدادعتسا ،ىداصتقا تابثاب و دعاسم

 :دنا هدرک هراشا لماع نیا هب اه هبحاصم زا یجورخ
 .درک یزیر همانرب راک و بسک یارب ناوت یمن تمیق موادم شیازفا اب ....
 .درادن یدج راک و بسک یزادنا هار و راک هزیگنا یسک .درب یم نیب زا ار همه زکرمتو شمارآ یداصتقا تاناسون ....
 نازیم ،ىراكیب خرن ،ىداصتقا دشر خرن ،اهروشک ىگتفای هعسوت نازیم شقن هب (1391) نارگید و یناجیمک شهوژپ رد
 ریثأت و هدش هجوت نانیرفآراک یشزیگنا بیکرت رد ىمومع شزومآ و ىنف تفرشیپ نازیم ،راک ىورین رد نانز تکراشم
 شقن هب هک اجنآ زا جیاتن نیا تسا هتفرگرارق دییأت دروم دارفا هنانیرفآراک یاه تیلاعفو شزیگنا رب یداصتقا لماوع
 .دشاب یم ارگمه شهوژپ یمیاداراپ لدم اب دزادرپ یم هنانیرفآراک راتفر زورب رد یداصتقا لماوع

 یتلود و ینوناق هلوقم
 اب تلود .تسا تلود ،دراد ییارچو نوچ یب و زراب ریثأت یداصتقا یاه تیلاعف یزاسرتسب رب هک ییاهداهن هلمج زا
 هعسوت رب یدایز ریثأت اهزوجم رودص دنیآرف و یكناب ،یتایلام تاررقمو نیناوق عضو رد دوخ یراصحنا قحزا هدافتسا
 و تیلاعف طیارشو اهرتسب دوش هتفرگراكب یتسرد هب هچنانچ) یراذگ نوناق ینعی ( تلود رازبا نیا .دراد ینیرفآراک
 ینیرفآراک یارب یعنام ناونع هب ،دوش هدافتسا تسردان یا هویش هب رگا و دیامن یم لیهست ار یداصتقا هصرع رد تباقر
 یاه تیلاعف یارب بسانم یاهرتسب داصتقا هنیمز رد تلود هک تسا عوضوم نیا رگنایب دوجوم دهاوش .دنک یم لمع
 نیا جیاتن .تسا هدومن لمع هدنرادزاب لماع ناونع هب یرایسب دراوم رد یتحو تسا هدركن مهارف ار دیلوت و ینیرفآراک
 یاهتیامح زکارم سیسأت ناققحم نیا .دشاب یم وسمه (1191) ناراكمه و درف ییاناد قیقحت جیاتن اب شهوژپ شخب
 هاتوک تهجرد صوصخ هب یرادا تاحالصا و یلام ریغ و یلام یاهكمک و تالیهست ،یاهرواشم یاهتیامح ،یلام
 ریز یاه هنیزگ .دنناد یم ینیرفآراک هعسوت هزوحرد تلود مهم یاهشقن هلمجزا ار اهزوجم رودص دنیآرف ندومن

 :دشاب یم اه هبحاصمرد یتلود و ینوناق هلوقم هب هجوت زا یدهاوش
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 یلیخ نیمز تفایرد یارب .مدرک باختنا ار مشق ،راک یزادنا هار یارب بوطرمو مرگ یاوه و بآ هبزاین هب هجوت اب ....
 .دش راذگاو نیمز نم هب هتفه كی یط ،لماعریدمرییغت اب .منزب ار مشق دیق متفرگ میمصت ،مدش تیذا
 .تسین نشور دارفا یضعب یارب نوناق یارجا زا فده زونه یشارت عنام هن دشاب لاغتشا لیهست نوناق فده دیاب .....
 .دراد مه یرگید یاه تصرف راذگ هیامرس دیشاب نئمطم ؟دشكب لوط لاسود ات زوجم رودص دنیآرف ارچ ....
 .تسه یلاخ دازآ قطانم رد نیناوق نیا یاج .تسه تحار و هداس ،فافش نوناق بوخ نوناق ...
 اه هدننک تیامح هلوقم

 هعسوت هب رجنم هدش هئارا یاهدربهار یارجا تروصرد هک دراد هراشا ییاه هلوقم هب شهوژپ یمیداراپ لدم زا دعب نیا
 گربنزیآ .تسا هدش هراشا هنانیرفآراک متسیسوکا یاه لدم هب ینیرفآراک تایبدا رد .دنوش یم یرگشدرگ ینیرفآراک
 هعسوت فلتخم لحارمرد نانیرفآراک هب كمک فده اب هدش یزاس هكبش یاهداهن زا یا هعومجم ناونع هب ار اه نآ
 یاهداهن لدم نیارد .تسه اه تیامح لدم نیا هناگشش داعبا زا یكی .دنک یم فیرعت زیمآ هرطاخم یاهراکو بسک
 رصانع زا نیرفآراک زاین دروم شناد و تراهم هنیمز رد صصختم و رهام نارواشم زا ییاه هكبش و فانصا ،یتلودریغ
 هراشا دعب نیا هب اه هبحاصمرد هک اه هرازگزا یخرب (211 :1391،ناراكمه و یرواد) .دنیآ یم رامش هب یتیامح مهم
 :زا دنترابع دنراد
 طیارش تاررقم و یرادا یاهراتخاس حالصا اب دیاب .دنتسین یدج اه تیامح ،دراد زاین هرواشم ،نیمز ،ماو هب نیرفآراک
 .دیآ دوجوب یرگشدرگ رد ییاز لاغتشا یارب ار بولطم
 و دجسم تخاس لثم مهراک نیا دننک ریخراک لاغتشا داجیا و تیامح اب دنناوت یم یتیامح یاه قودنص و ریخ دارفا 
 دوش مهارف اهنآ دورو زا تیامح طیارش دیاب اما دتفیب اج دیاب هسردم
 .دننک یم تیامح نانیرفآراکرگید زا و دراو دنا هدیشک یتخس نوشدوخ هک یناسک دوش ایهم طیارشرگا
 متسیسوکا رد دعب نیرت مهم ناونع هب ار اه تیامح دعب (1391) ناراكمهو یرواد طسوت هتفرگ ماجنا شهوژپ
 یتروص هب دناوت یم اه یجنایم زا یفلتخم عاونا هلیسو هب اه تیامح نیا هئارا .دننک یم یفرعم ناریا ینیرفآراک
 ناوت یم اه هدننک تیامح تیوقت رب دیکات اب (111 :1391،ناراكمهو یرواد) .دیامن مک ار نانیرفآراک دورو عناومرادیاپ

 .دومن مهارف لاغتشا و قنور داجیا و یرگشدرگ یاهراکو بسک هزوح هب دورو یارب یرت بولطم طیارش
 یریگهجیتن
 .دهد یم صاصتخا دوخ هب ار هتفرشیپ یاهروشک داصتقا زا یهجوت لباق مهس یرگشدرگ ،دش نایب هک روط نامه
 اب یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت هب هجوت .تسادشر لاحرد تعرس هب شخب نیا زین هعسوت لاحرد یاهروشکرد
 دوجوم یاه لدم هک دش صخشم قیقحت تایبدا رورم اب .تسا یرورض ،رازاب نیازا یبولطم مهس هب یبایتسد فده
 عونت هب هجوت اب .دنهد یم رارق دیکات دروم ار یتوافتم داعبا ،یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت و ینیرفآراک هعسوت هنیمز رد
 هدش هئارا یاه لدم زا هدافتسا ،یرگشدرگ دصاقم نیب دوجوم یاه توافت و یرگشدرگ تامدخ شخب رد دوجوم
 و تیهام رتهب کرد تهج .دهد ششوپ ار رگید دصقم كی بناوج مامت دناوت یمن یرگشدرگ دصقم كی یارب

 هزوح ناگربخ رظن زا هدافتسا اب تسا هدش یعس شهوژپ نیا رد ،مشق یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یاه شلاچ
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 هریزج یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یمیاداراپ یوگلا ،داینب هداد هیرظن یسانش شور زا هدافتسا اب و یرگشدرگ
 ینیرفآراک هعسوت شخب رثا و دمآراک تیریدم اب طبترم اه هلوقم مامت هدش هئارا یوگلارد .دوش هداد هعسوت
 و اه تخاسریز ،یناسنا عبانم ،یعامتجا _یگنهرف لماوع ؛زا دنترابع اه هلوقم نیا .تسا هدش فیرعت ،یرگشدرگ
 هعسوت داعبا یعون هب هدش هئارا یوگلارد .اه هدننک تیامح و تاررقم و نیناوق ،یداصتقا طیارش ،یعیبط یاه تیباذج
 دنناوت یم مشق هریزجرد لاعف یاه نامزاس و یرگشدرگ هزوح ناریدم .تسا هدش هئارا یبوخ هب یرگشدرگ ینیرفآراک
 یتباقر تیزم هب یبایتسد یارب ،رضاح شهوژپ رد هدش هئارا یرگشدرگ ینیرفآراک هعسوت یمیاداراپ یوگلا زا
 متسیسوکا یحارط تهج ییانبم ناونع هب دنناوت یم شهوژپ نیا یاهدرواتسد .دنیامن هدافتسا ینیرفآراک هعسوتو
 .دشاب مشق هریزج یرگشدرگ ینیرفآراک
 هدش یحارط یرگشدرگ هزوح اب طبترم یاه شخب ناگربخ اب هبحاصم ساسارب شهوژپ نیارد هدش هئارا یوگلا
 شور یریگراكب اب تامدخ یاه شخب رگیدرد ینیرفآراک هعسوت یوگلا هدنیآ تاقیقحترد ددرگ یم داهنشیپ .تسا

 هدوسرف ار یرگشدرگ دصقم یتباقر یایازم هک ییاه هاگولگ ییاسانش .دنوش یحارط داینب هداد هیرظن یتخانش
 .دریگ رارق شهوژپ دروم دناوت یم مهم عوضوم كی ناونع هب دننک یم

 عبانم
 .10 ،سیدرپ تکرش ،مجنپ پاچ ،اهوگلا ،تایرظن ،فیراعت :ینیرفآراک ،(9191) ،دومحم ،ینایرادروپدمحا
 ،(دهشم یرادرهش نامزاس :هعلاطم دروم) یمالسا رتسب رد یناسنا عبانم یروهرهب یوگلا نیودت و یحارط .(۱391) قافآ ،داژن یدنمجرا

 .یئاعد رتکد ییامنهار هب ناتسچولب و ناتسیس هاگشناد تیریدم هتشر یرتکد هلاسر
 و یعامتجا هیامرس شقن رب دیکأت :همیب تعنص رد نامزاس ینیرفآراک هب شیارگ .(۱391) .یداه ،ذاژن یوسوم و اضردومحم ،یلیعامسا

 .91-91 ،1 هرامش ،ما یس لاس ،همیب همانشهوژپ هلجم ،نامزاس گنهرف

 ،ینیرفآراک یلم سنارفنک ،ینیرفآراک هعسوت رد یروانف و ملع یاه کراپ شقن .همطاف ،یناکال هداز رقاب ؛میرک ،یروجکایک ؛اضر ،یزاجح
 .3191 ،نییان یمالسا دازآ هاگشناد ،یداصتقا داهج ؛نواعت

 .1 پاچ ،تاقیقحت مولع دازآ هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،یفیک شهوژپ یاهشورو لوصا .(۱191) .الجن ،یریرح

 دامتعا یجنایم شقن اب ینامزاس یشخب رثا رب یناسنا عبانم هعسوت یاهدربهار ریثأت .(1391) .لیقع ،یچاپ ینابرق و و دواد ،روپ نیسح
 ،۱1 هرامش ،90 لاس یدربهار تیریدم یاه شهوژپ ،ناردنزام ناتسا ناناوج و شزرو نامزاس رد نانکراک یلغش تیاضر و لباقتم

 ۱1-۱1 :صص

 .مجنپ پاچ ،رافص تاراشتنا :نارهت ،عماج یدركیور :تیریدم رد یفیک شهوژپ .(2391) .لداع ،رذآ و یدهم ،یناولا و نسح ،درف ییاناد

 هرامش ،لوا لاس ،تیریدم هشیدنا هلجم ،داینب هداد هیرظن :یفیک شهوژپ یاهیژتارتسا .(1191) .یبتجم دیس ،یماما و نسح ،درف ییاناد
 .31 – 13 :صص ،مود

 هعسوت همانلصف ،گربنزیآ لدم ساسا رب ناریا ینیرفآ راک متسیس وکا لماوع .(1391) .ههیجو ،داصرقاب و الیل ،یرب دیفس و یلع ،یرواد
 .221-201 :صص ،1 هرامش ،21 هرود ،ینیرفآ راک

 همانرب) ایفارغج همانلصف .یشزرو یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک هعسوت بوچراچ یحارط .(1391) .یدهم 1یداوس و حالص 1موتسد
 .۱10-310 1(1)10 1(یا هقطنم یزیر

 .ادرف ناهج تاراشتنا :دهشم ،لمع ات یروئت زا ینیرفآراک .(۱191) .اضریلع ،یسدقم و اضر دمحم یحیبذ

 .۱ – 09 ،39 هرامش ،داینب هداد هیرظن دركیور اب تامدخ نیمأت هریجنز تیریدم لدم یحارط .(1391) .لداع ،رذآ و سابع ،یردنپ ییاضر
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 رد یدربراک یاهشهوژپ هلجم ،یروئت ددنارگ دركیور اب ناریا لابتوف یاههاگشاب ییاز دمآرد لدم یحارط .(1391) نیدلا سمش ،ییاضر
 .121 – 101 ،(یپایپ 90) 9 هرامش ،مشش لاس ،یشزرو تیریدم

 یدوجوم لدم یانبم رب ینامزاس گنهرف تیریدم .(۱391) .تاداسلا هزئاف ،یمعناو و ملسم دیس ،یولعو هلا بیبح ،یلوشدرک ییانعر
 .1-۱9 :صص 21 هرامش ،مجنپ لاس ،ینامزاس راتفر تاعلاطم همانلصف ،ینامزاس گنهرف

 .تمس ،ینیرفآراکرب دیکأت اب ییاتسور هعسوت (3191) .هللادمح ،یرادیق یساجسواضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر

 ،تیریدم یللملا نیب سنارفنک نیلوا ،یمتسیس بوچراچ كی رد ینامزاس ینیرفآراک .(3191) .لیلج ،یمشاه و هللا بیبح ،یهزرالاس
 .زاریش ،ینیرفآراک و یروآون

391) .هلادمح ،یرادیق یساجس  یتسیروکا یاهرد یاهاتسور :هعلاطم دروم ییاتسور قطانم رد مسیروتکا ینیرفآراک هعسوت یوگلا هدارا .(1
 .سردم تیبرت هاگشناد ،یناسنا مولع هدكشناد ،ییاتسور یزیرهمانرب و ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر ،نارهت ناتسا

 ،یسانش تفرعم ،یسانش یتسه :یعامتجا مولع رد یفیک شهوژپ نیداینب رصانع .(2391) .نسحم ،دار یرصان و الیهس ،یئاسف یقداص
 .11-13 ،0 هرامش ،مجنپ هرود ،ناریا یعامتجا تاعلاطم هلجم ،شور و یسانش شور

 هرامش ،مشش لاس ،ییاتسور ینیرفآراک دشر و داجیا زاس هنیمز لماوع لیلحت .(1391) .هلا تجح ،یقداص و دوعسم ،یربکا یلع یرفص
0، 111-13. 

 یپایپ یهرامش ،موس و تسیب لاس ،یدربراک یسانش هعماج هلجم ،یفیک تاقیقحت رد ییایاپ و رابتعا رب یلمأت .(1391) .دمحم ،هداز سابع
 .31 – 19 :صص ،لوا یهرامش ،(۱1)

 هعلاطم) SWOT دركیورزا هدافتسا اب یرگشدرگ تعنص فدهرازاب یدنب شخب یقیفلت یوگلا هئارا .(3191) اضردمحم ،هداز یلق
 .تشر دازآ هاگشناد ،یناگرزاب تیریدم ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(نالیگ ناتسا ؛یدروم

 ،ییاتسور یرگشدرگ رد ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم لماوع .۱391 () .،یرانا یکریم نیسح و ناقهد نیسحدمحم و سوریس 1یربنق
 .(09) 21 یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف

 هلجم ،نارهت هاگشناد رد هنانیرفآراک ینامزاس گنهرف تیعضو یسررب .(3191) .اضردیمح ،ینادزی و هلادسا ،جییاندرک و نسوس ،یتانق
 .۱11-991 ،21 هرامش ،موس لاس ،ینیرفآراک هعسوت

 ناتسا یرگشدرگ تعنص هعسوت یژتارتسا باختنا و نیودت .(0391) رای هللا ،یزوریف یگیب و اضردومحم ،یلیعامسا و یدهم ،یمظاک
 – 21 ،09 هرامش ،مهدزای لاس ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،یمک كیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام و SWOT لیلحت ساسا رب ناتسرل

11. 

 .11-221 ،01 هرامش ،هعسوت و ایفارغج ،راهباچ یرگشدرگ ی هعسوت رد ینادهاز نادنورهش کاردا لیلحت .(1191) .یدهم ،یمظاک
 و ایفارغج هلجم ،ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد ییاتسور ینیرفآراک هعسوت رب رثؤم لماوع یسررب .(0391) .ریزعلادبع ،نیتبآ و رقاب ،درک

 .1 – 11 ،09 هرامش ،هعسوت

 .شناد ناکرا ،یرگشدرگ تعنص هعسوت حرط رد میلقا دربراک .(2391) اضردمحم ،رف بوبحم ؛رفعج ،یمیرک

 راک یشزیگنا بیکرت رد نالک داصتقا رثؤم لماوع شقن هب یهاگن .(1391) .ایروپ ،ینابرق و بیبح ،یدمحا یلیهس و ربکا ،یناجیمک
 31-01 :صص ،1 هرامش ،1 لاس ،هجدوب و یزیر همانرب یشهوژپ ،یملع همانلصف ،نانیرفآ

 رها دحاو دازآ هاگشناد ،10 هرامش ،3 لاس ،ییایفارغج یاضف هلجم ،رادیاپ یرگشدرگ .(1191) یلع اضر ،ینسحم

 ،یعامتجا تمالس یرگ یجنایم اب یگدنز كبس یاههفلوم ساسا رب یگدرسفا یلع نومزآ .(3191) .ناراكمه و هللادبع ،هداز عطاگریم
 .91-10 ،1 هرامش ،11 هرود ،یتخانشناور تمالس رد شهوژپ همانلصف

 .ناریا ییاقشق ریاشع ةعماج رد یگنهرف یرگشدرگ ینیرفآراک لیسناتپ یسررب .(۱391) .ماهلا 1تایب یرایدنفسا 1دیعسدیس 1یدحاوریم
 .01-11 1(9)۱ 1هعسوت و یرگشدرگ
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 تیریدم و ینیرفآراک یلم سنارفنک .یرگشدرگ تعنص رد ینیرفآراک جیورت تیمها .(1391) كمایس ،یدازآ ؛یرپ ،هكشخ هوت یفجن
 .ناینب شناد یاهراکو بسک

 .یدرگناهج تاغیلبتو یهاگآ نوناک :دابآ مرخ ،1 پاچ .ناتسرل ناتسا یدرگناهج یامنهار .(2191) زردوگ ،یرظن

 ،همرت :تاراشتنا :نارهت ،یفیک و یمک یاهدركیور یعامتجا شهوژپ یاهشور .(2391) .(نامجرتم زاغآ و یهیقف) سنرال مایلیو ،نموین
 .لوا پاچ

 لدم رب دیکات اب ناریا یرگشدرگ یاه تخاس ریز رادیاپ هعسوت و تیریدم یاهدربهار .(2391) .باتهم ،یرفعج و سابعمالغ ،روپ دحاو
SOWT، 91-13 :صص ،1 هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف 
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