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 یعامتجا ییارگتخاسرب



فیرعت

 »فـشک« اـی »تفای« ًافرص ناوتیمن ار زیچ نآ هک تسانعم نیا هب مییوگیم نخس يزیچ تخاسرب زا یتقو لومعم روط هب•

 هـجیتن رد .تسا هدروآ دیدپ ار نامز زا یصاخ هطقن رد دارفا زا یخرب هناهاگآ تیلاعف هک تسا »هدش هتخاس« يرما نآ هکلب ؛درک

 يانعم هب ،تسا یعامتجا هتخاسرب زیچ نآ هکنیا نتفگ اما ؛دریگیم رارق »فشک« ای »نتفای« لباقم رد ،تخاسرب ای تخاس

 نامزاـس یـصاخ ياـهزاین و قیالع ،اهشزرا اب و صاخ يوحن هب هک دارفا زا یهورگ ینعی ،صاخ یعامتجا ای هعماج هک تسا نیا

.دناهتخاس ار نآ ،دناهتفای

 هتخاسرب ءاحنا زا يوحن هب ییاهزیچ ای يزیچ تسا دقتعم هک تسا یهاگدید یعامتجا ییارگتخاسرب هک تفگ ناوتیم هجیتن رد•

 تـسد نـیا دـشاب دـقتعم هکنآ ضوع رد ؛دنوشیم لرتنک و راهم لماوع نیا قیرط زا و دنتسه یعامتجا لماوع لولعم ای

.دندرگیم لرتنک و راهم یعیبط لماوع نیا قیرط زا و دنتسه یعیبط لماوع لولعم لئاسم و تاعوضوم
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هچخیرات

 یعاـمتجا تخاـسرب« هلاـسر و نهوـک ساـموت )1962( یـملع ياـهبالقنا راتخاس باـتک زا ًامومع•

.دوشیم دای یعامتجا ییارگتخاسرب رد یفطع طاقن ناونع هب نامکول و رگرب )1966(»تیعقاو

 راک ،تسیچ ًاقیقد میاداراپ هکنیا نییعت .دنکیم راک میاداراپ کی نورد ،یملع هعماج هک دوب دقتعم نهوک•

 هـتفریذپ ياـهراجنه و تاـیرظن زا ياهـعومجم میاداراپ کی هک تفگ ناوتیم یلک روط هب اما ؛تسین یناسآ

 نآ نورد ،نادنمـشناد هـک تـسا تابسانم و طباور زا ياهعومجم ،لک رد و صاخ یشهوژپ ياههویش ،هدش

.دننکیم راک نآ ساسارب ،اهدعب ،دناهدش تیبرت

 هک تساهمیاداراپ نیا ندش نیزگیاج و رییغت یگنوگچ باب رد ،نهوک يارآ زیگناربثحب هتبلا و يدیلک هتکن•
.تسا راوتسا یعامتجا لماوع رب هک ینیع و ینالقع لماوع رب هن
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هچخیرات

 نارـگید اـباهوگتفگ و تاملاکم رد اـهتیوه و یعامتجا تایعقاو هک تسا نیا نامکول و رگرب یلصا ضرف•

.دنوشهتفرگ رظن رد تباث ییاهراتخاس ناونعهب هکنآ ضوع رد ،دنوشیم ظفح و قلخ

 و تسا هدش لابند رگید ياههتشر زا يدایز رامش رد ینادنمشیدنا قیرط زا یعامتجا ییارگتخاسرب درکیور•

 ریثات تحت تدش هب شناد و تایوه ،یعامتجا تایعقاو هک تسا هتفای شرتسگ موهفم نیا شیپ زا شیب

.دنتسه نابز و خیرات و عامتجا ،گنهرف
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عاونا

 دـقتعم یلقاییارگتخاسرب .دوشیم میسقت )يوق( يرثکا عون و )فیعض( یلقا عون ود هب یعامتجا ییارگتخاسرب•

 نـیا ناوـتیـم .تسا هتخاسرب تایعقاو هب تبسن اهییامنزاب و تفرعم طقف هکلب دنتسین هتخاسرب تایعقاو هک تسا

.داهن مان »یتخانش تفرعم ییارگتخاسرب« ار ییارگتخاسرب عون

تایعقاو نآدوـخ هکلب ،دنتسه هتخاسرب اهییامنزاب و اهتفرعم مامت اهنت هن هک تسا دقتعم يرثکا ییارگتخاسرب•

 ار یـیارگتخاـسرب زا مـسق نـیا ناوـتیـم .دنتـسه هتخاسرب زین دوشیم هداد عاجرا اهنآ هب اهییامنزاب ای تفرعم هک

.دیمان »یتخانشتفرعم-یتخانشیتسه ییارگتخاسرب«

 نیدـب تـسا یعامتجا ياهتخاسرب »تیسنج« مییوگب هکنیا ،یعامتجا ییارگتخاسرب یلقا تروص رد لاثم ناونع هب•

 اـهنتهن يرثکادح مسق رد اما .دنتسه یعامتجا ییاههتخاسرب تیسنج زا دارفا ياهیقلت ای اهییامنزاب هک تسانعم

.تسا یعامتجا ياهتخاسرب زین تیسنج موهفم دوخ هکلب تیسنج زا دارفا یقلت
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یفسلف ینابم

 یناـبم لک رد و ارگلاطبا هچ و ارگتابثا هچ ،هنایارگهبرجت ياههفسلف و هنایارگعقاو ياههفسلف لباقم رد یلمعلاسکع ییارگتخاسرب تفگ ناوتیم یفسلف ظاحل زا•

.دنکیم راکشآ ییارگهبرجت وتسویتیزوپ یتنس ياههاگدید اب ار دیدش تفلاخم کی ییارگتخاسرب هجیتن رد .تسا مسینردم يرکف

 نـیا زا یـنیع و قـیقد روـط هـب هـک تسا نآ ربتعم شناد و دراد دوجو ناسنا نهذ زا لقتسم و ینوریب یتیقاو هک تسا نآ یناسنا و یعامتجا مولع رد جیار هاگدید کی•

 سکع دننام ،دراد دوجو تیعقاو و نابز نیب یتیخنس و تسا رادروخرب حوضو و تیفافش زانابز نایم نیا رد .دشاب قباطم تیعقاو نیا اب رتشیب هچره ای دنک تیاکح تیعقاو

.سکع بحاص و

 و یکـستوگیو هـلمج زا يرـگید نارـکفتم و نردـمتـسپ يرـکف ناـهج ناعفادم رگید و ادیرد و وکوف نوچمه ینافوسلیف ریثات تحت یعامتجا ییارگتخاسرب نایم نیا رد•

 رـییغت نـیا زا .دوـشدـیکات تیعقاو زا يرگریوصت هن و شناد هدنزاس ناونع هب یعامتجا مولع رد نابز شقن رب ات هدش بجوم نادنمشناد نیا تاریثات .تسا هدوب نیاتشنگتیو

 یعجرم حالطصا رد نابز .ینابز یتالوصحم ناونع هب میهافم مامت هب نتسیرگن يارب دوب یتکرح ینابز شخرچ نیا .دوشیم دای »ینابز شخرچ« ناونع هب هاگ نابز درکراک

.دنک تقباطم تایعقاو اب دناوتب نابز هک درادن دوجو ینیمضت چیه و تسافافشریغ
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اه یگژیو

 كرد ياـههویـش زا هتـسدنآ دـیاب هک دنکیم دیکات یعامتجا ییارگتخاسرب .تسا یعامتجا نایارگتخاسرب يداقتنا يریگعضوم :لوا یگژیو•

 ار یهاگدید نینچمه یعامتجا ییارگتخاسرب نینچمه .میرگنب يداقتنا هدید هب میاهدرک یقلت یهیدب هک ار نامدوخ كرد هلمج زا ناهج

 اـما ،دـنریگمیـن هدـیدان ار ملع ياهدرواتسد اهنآ هتبلا .دنادیم ناهج زا هنافرطیب و ینیع تادهاشم رب ینتبم ار شناد هک دشکیم شلاچ هب

.دنک راکشآ ار ناهج ییاغ تقیقح دناوتیم ملع هک دنریگیم داقتنا هب ار رواب نیا

 يزـکرم هصخشم انعم یعامتجا ییارگتخاسرب درکیور رد .تسا»نامتفگ« و »نابز« ،»انعم« هب یعامتجا نایارگتخاسرب هقالع :مود یگژیو•

 نآ دربراک و نابز ،نایارگتخاسرب رظن زا .دوشیم لیدبت یعامتجا ییارگتخاسرب يارب ییانبم يرازبا هب نابز هجیتن رد .تسا یناسنا ياهتیلاعف

 نآ زاسـپ مـه و میـنکیم كرد ارنآ هک دزاسیمرب یماگنه ار ناهج مه نابز هـکلب ؛تسین ناهج زا ییامنزاب ای يرگفیصوت هجوچیه هب

.دروآیم رابهب ام يارب یعقاو ياهدمایپ

 تخاـسرب یلـصا رازـبا ناـمتفگ .دوـشیـم دـیلوت ینامتفگ تالماعت قیرط زا ناسنا یعامتجا یگدنز هک تسا رواب نیا رب یعامتجا ییارگتخاسرب

.تسا تیعقاو یعامتجا
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اه یگژیو

 تالماـعت اـی لـباقتم طـباور رد ینعی ؛تسا طابترا انعم هاگتساخ یعامتجا نایارگتخاسرب رظن زا :موس یگژیو•

.یعمج ياهقفاوت و یعامتجا

 ياهدـنیارف رد یـتاذ روـط هـب اـنعم تخاس ياههویش هـک دنرواب نیا رب یعامتجا نایارگتخاسرب :مراهچ یگژیو•

 و یناـعم ،هـجیتنرد .دـنراد صاـصتخا صاـخ ياـهناـکم و اـهنامز هـب هک ،دناهدش يزاسادج یگنهرف-یعامتجا

.تسا توافتم فلتخم ياهتیعقوم و طیارش رد اهنآ مهف و كرد ياههویش و صاخ ياهدادیور

 ینعی ؛دنراد »ییارگتاذ« اب طابترا رد قیمع ینیبدب و ینارگن کی یعامتجا نایارگتخاسرب رثکا :مجنپ یگژیو•

 یـسانشناور فدـه ناـسنا هراـبرد ًالثـم و دراد دوجو یتاذ ياهیگژیو هتسد کی ناسنا ای ناهج نورد هک هاگدید نیا

.تسا دارفا یتاذ ياهیگژیو نیا فشک
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یسانشیتسه ینابم

 زا لقتـسم ناـهج رگید ترابع هب .میزاسیمرب نابز قیرط زا ار نآ ام هک تسا يزیچ هکلب ؛دوش تفای نوریب رد یگداس هب هک تسین يزیچ ناهج ،ارگتخاسرب کی يارب•

.دوشیم هتخاسرب مییوگبنخس نآ زا ومیشیدنیب نآ هرابرد میهاوخیم هک نیمه اما ؛دراد دوجو ام

ناـبز ،رـگید ناـیب هـب .دزادرـپیم تیعقاو نآ فیصوت هب هک میزاسیمرب ندیشیدنا ای نتفگ نخس زا ياهوحن نتفریذپ اب ار تیعقاو ام یعامتجا نایارگتخاسرب رواب هب•

.دنراد دوجو ام زا لقتسم هک ییاههدیدپفیصوت يارب يرازبا هن ،یعامتجا ناهج قلخ و يریگلکش يارب تسا يدیلک

 هراعتـسا اـب لباقت رد هاگدید نیا .دوشیم هتخاس نآ زا اهناسنا ام ینابز ياهتیاور و نابز طسوت تیعقاو نآرب نوزفا هکلب ؛تسین ینوریب يرما ًافرصتیعقاو اهنآ رظن زا•

.تسا عقاو ناهج هدنهد ساکعنا ًاقیقد نهذ هک دوشیم ضرف نآ رد هک تسا »هنیآ« ای »نابز يریوصت هیرظن« یتنس

 ،رگیدـکی اـب هـطبار يرارـقرب نیح رد ام هک تسا نیا اهنآ عضوم ،هکلب »درادن دوجو یتقیقح چیه« ای »درادن دوجو يزیچ چیه« هک تسین نیا ییارگتخاسرب عضوم•

.مینکیم یگدنز نآ رد هک میزاسیم ار یناهج
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یسانشیتسه ینابم

 رد اهناسنا هک تسا نایب نیا تمیها زا ترابع ،تفرگ رظن رد دیاب یعامتجا ییارگتخاسرب شرگن زا ثحب رد هک يزیچ نیتسخن•

ناهج نیا يارب ام هک تساییانعم زا ترابع ناهج نیمود و تسا يدام ناهج زا ترابع ناهج نیلوا .دننکیم یگدنز ناهج ود

.مینکیم قلخ يدام

 و وـسکی زا دارـفا اـی طیارـش ،روـمایـنیع ياـهیگژیو نایم هک تسا نآ تفرگ رظن رد دیاب شرگن نیا رد هک ياهتکن نیمود•

.درادن دوجو ریذپانبانتجا و يرورض یطباور رگید يوس زا دارفا و طیارش ،روما نآ زا ام ینهذ تاکاردا

 زا فلتخم دارفا فیرعت .دنیوگیم نخس یگنهرف یتنس نورد زا ،دننکیم فیرعت ار تیعقاو دارفا هاگره هک تسا نیا مهم هتکن•
 هـتفرگرب،میروآیم رامشهب یعقاو ناونعهب ام هچنآ رگا سپ .دنراد قلعت نآ هب هک هتفرگ لکش یصاخ گنهرف نورد رد ،یعقاو رما

 ،رـگیدیتراـبعهـب اـی ؛دـشاب تقیقح اب طبترم ياهيرواد و تایرظن ءاشنم دیاب یعامتجا طباور سپ ،دشاب یعمج ياهقفاوت زا

.دراد دوجو عامتجا نورد طقف تقیقح
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یتخانشتفرعم ینابم

 هـعماج هتخاـسرب دنـشاب هـک یعوـنره زا اـهتفرعم مامت اریز ؛تسا هعماج هب هتسباو تفرعم عاونا مامت•

 .دـیآیـم دـیدپ نآ رد رواـب هـک دوـب دهاوخ یطیحم عبات هشیمه رواب کی ندوب تفرعم هجیتن رد .دنتسه

 وتاداـقتعا ،اـهيروادشیپ اب هک دننادیم صاخ عامتجا کی لوصحم ار شناد یعامتجا نایارگتخاسرب

)تفرعم زا کیسالک تشادرب اب داضت(  .دوشیم تیاده یصاخ ياهرایعم

یتخانشتفرعم ینابم| ییارگ تخاسرب میاداراپ|12



یتخانشتفرعم ینابم

 نیا دوشیم هتفرگ يروئت نیا زا هک ياهلصافالب هجیتن .تسا هجوت لباق يرگید عوضوم ره زا شیب ملع یسانشهعماج رد بتکم نیا يراذگرثا•

 ياـهشواک طسوت هدش دیلوت ياهتیعقاو ینعی .دوجوم لیالد ات تسا یملع ياهراک زا هدمآرب نتشاد دوجو ای ندوب ییاج رد هک تسا

 هشیر دشاب هتشاد تیعقاو اب یتقباطم هکنآ زا رتشیب دوشیم حرطم ملع رد هچنآ رگید ترابع هب .دنشاب عامتجا ياههتخاسرب تسا نکمم یملع

.دریذپیمن رثا دوجوم تادهاشم و كرادم ساسارب ًاموزل هک تسا نادنمشناد ینهذ و یعامتجا تالماعت رد

-شیـپ و فشک هنیمزشیپ نایم یتوافت دنتـسه حرطم ملع رد یسانششور هب تبسن یتسیویتیزوپ درکیور دقن رد هک ییاههفسلف مامت رد•
 ییاـهضرفـشیپ و اـهشزرا طسوت هاوخانهاوخ میریگیم رارق اههدیدپ فشک ماقم رد یتقو هک انعم نیا هب .دوشیم هتفرگ رظن رد هیجوت هنیمز

 ادـج ییاـناوت رگاـسانش ؛تـساهدش حرطم اهنامتفگ یخرب رد هکنانچ و تساهدش لقتنم ام هب عامتجا طسوت هک میریگیم رارق ریثات تحت

 ودـننکیـم توکـس ًاـتیاهن اـههراذـگ هیجوت ماقم دروم رد اهدرکیور نیا اما .تسین اراد ار دوخ یتفرعم و یشزرا ياههنیمزشیپ زا ندش

 یعاـمتجا ياهشزرا و اهشنکمهرب هک اجنآ زا دنکیم اعدا یعامتجا ییارگتخاسرب .دنرادن رگهیجوت رب یعامتجا ياهشزرا يراذگرثا رب ییاعدا

 فشک ماقم رد طقف هن اهناسنا سپ .دنکیم افیا ییازسب شقن زین هیجوت دنیارف رد ًاملسم تسا راذگرثا زین تایعقاو هب تبسن دارفا تفرعم رد

.دنتسه یعامتجا ياهدنیارف زا هتفریذئریثات زین هیجوت ماق رد هکلب
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لاثم| یتخانشتفرعم ینابم

 ردو داد ماـجنا ناتـسوپ نیگنر دروم رد يداژن ضیعبت ياههشیر دروم رد یتاقیقحت )1996( ایپآ ینوتنآ•

 هـب رواـب و دـنرادن یکیژوـلویزیف اـی یکیزیف ،یملع هشیر چیه اهضیعبت هنوگنیا تفرگ هجیتن تیاهن

 و ضیـعبت موهفم رگید نایب هب .دراد یعامتجا ياهشقن رد هشیر اهنت فلتخم ياهداژن نایم ییاهتوافت

.دنتسه عامتجا هتخاسرب و دنراد یعامتجا ياههنیمز رد هشیر ودره ،توافت هب رواب
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یتخانشتفرعم ياهشیارگ

درخ حطس یعامتجا ییارگتخاسرب

 اما دوش لصاح ناهج زا يددعتم ياهتشادرب تسا نکمم .دریگیم لکش اهناسنا هرمزور تالماعت نایم یعامتجا ییارگتخاسرب زا عون نیا•

.دوشیم مهتیکاکش یعون هب رجنم .تسناد رتیعقاو يرگید زا ار تشادرب کی ناوتیمن

نالک حطس یعامتجا ییارگتخاسرب

 و شـناد ،تردـق-شناد دنویپ ای ،نامتفگ کی هنوگچ هک دنکیم زکرمت رما نیا رب و تسا وکوف راثآ ریثات تحت تدش هب ییارگتخاسرب عون نیا•

 ،یـگنهرف ياهراتخاـس زا یـشان ار نآ اـما ؛تـسین نابز هدنزاس ياهورین رکنم نالک حطس یعامتجا ییارگتخاسرب .دزاسیمرب ار درف راتفر

 دروـم هـک درـیگیـم رارـق ییارگتخاسرب عون نیا لیذ زین ادیرد يزاساو درکیور .دنیبیم یعامتجا هدرتسگ ياهتفاب ردکیژولوئدیا ،يداهن

.تساهدش هتخاسرب یعامتجا روطهب تیسنج دننام ییاهيدنبهلوقم روطچ هک دنهدیم ناشن اهنآ .تسه زین تسینمف ناگدنسیون هجوت
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اهشور– یسانششور ینابم

.تسایلدج و یلیوات یسانششور•

.تسا يزاسون و مهف میاداراپ نیا رد فده•

.دوشیم حرطم ییادصدنچِ يزاسون رگلیهست ناونعهب دوخ شقن رد رگشهوژپ•

 درـیگیم لکش اهنآ هرابردعامجا ،روحم کی لوح تاقوا یهاگ هک یعمج ای يدارفنا ياهيزاسزاب ییارگتخاسرب رد•

.دوشیم روصت شناد ناونع هب

 و تـشاگنهر ،اهویرانس ،یصخش ياههدنیآ :زا دـنترابع دریگیم رارق هدافتسا دروم میاداراپ نیا رد هک ییاهشور•

زادنامشچ
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اهدقن

 رگا هک دوشیم دراو دقن نیا هنیمز نیا رد تسارگیبسن هفسلف یعون هب  ییارگتخاسرب نداد تبسن اهدقن نیرتینیبشیپ لباق•

 رد تـسا نکمم انعم نیدب و تسا یعامتجا ياهتخاسرب زین ییارگتخاسرب يروئت دوخً اساسا سپ تسا عامتجا هتخاسرب تیعقاو

 هتخاـسرب هک يزیچ هیرظن نیا قبط( .تسارگناریودوخ يروئت نیا ایوگ سپ .دشابن یخرب رد و دشاب لوبقم اهگنهرف یخرب

)دوش یقلت فعض یعون نآ لباقم رد ندوب هتخاسرب هک درادن دوجو دشابن عامتجا

 ياـههـنیمز اـب درف ود نیب طابترا ،میهافم ندوب هتخاسرب تروص رد هک تسا نیا دوشیم دراو هفسلف نیا هب هک يرگید دقن•
 ندـش هتخاـسرب ییاـناوت– فلتخم گنهرف ود اب درف ود نیب وگتفگ ناکما ندوبهشقانم دروم( ؟تسا نکمم هنوگچفلتخم
)رگیدکی هب میهافم ندرک کیدزن و كرتشم نابز

 رد اـهنیـسیروئت هـکیروط هـب ددرـگیـم داـجیا هک تسا ياهطلس راتخاس هب طوبرم دوشیم دراو هفسلف نیا هب هک يرگید دقن•
 و دـیآیـمرب عامتجا لد زا یعامتجا ییارگتخاسرب دنیارف( .دننکیم فیرعت نارگید يارب ار میهافم و دنریگیم رارق ادخ هاگیاج

).دنراد هدهع هب یشقن نآ رد دارفا کتکت
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عبانم

یعامتجا ییارگتخاسرب درکیور ینابم یلیلحت یسررب•

یعامتجا ییارگتخاسرب و یتفرعميراگناهزاس•

یهوژپ هدنیآ یتخانش شور تاصتخم•

رصاعم ییارگتخاسرب رد نیلکنارف نلآ تینالقع رابتعا•

یهوژپ هدنیآ و يراگن هدنیآ ياهیسانش شور هناداقن یبایزرا•
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