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 چکيعِ

 يذ ثؽؼقيٍ( اًْيَكم قٕو )کبؼآفؽْبي  َكم أل )آيٕؾل يسٕؼ( ثّ ظاَهگبِْبي  ثب گػاؼ اؾ ظاَهگبِ
 يقبؾ يذ اؼرجبط ثب يُؼذ ٔ ردبؼيضالق ٔ َٕآٔؼ، رمٕ يؽٔيپؽٔؼل َ يظؼ ؼاقزب يُيذ کبؼآفؽيلبثه

هًُعاٌ يم يٕؼظ رٕخّ اَعيم اؾ پيث يظاَم آيٕضزگبٌ ظاَهگبْ يذ نغهيٍ ايُئ رضً يػهًْبي  بفزّي
 يُيذ کبؼآفؽيلبثه يٍ پژْٔم ثب ْعف ثؽؼقيٍ يُظٕؼ، ايلؽاؼ گؽفزّ اقذ. ثّ ًْ يػهٕو اخزًبػ

اؾ ْب  ظاظِ يبظ اَدبو گؽفزّ اقذ. ثّ يُظٕؼ گؽظآٔؼيّ ظاظِ ثُيثّ ؼٔل َظؽ يهيالد رکًيبٌ رسًيظاَهدٕ
ظاَهگبِ  ينبضّ ػهٕو اَكبَ يهيالد رکًيبٌ رسًيبٌ ظاَهدٕيبفزّ ظؼ ييًّ قبضزبؼيك َييًبزجّ ػً 03
َظبو يُع اقزؽأـ ٔ ْبي ّ يع ثؽ ؼٔيٍ، ثب ربکياقزفبظِ نعِ اقذ. ًْچُ يؿ رب زًٕل ثّ انجبع َظؽيرجؽ
، يمٕالد يييؼُب يم نعِ ٔ ٔازعْبيرسه يُهئ گؿ يثبؾ ٔ يسٕؼ يظؼ قّ يؽزهّ کعگػاؼْب  ٍ، ظاظِيثکٕؼ
كّ يعأو، کُزؽل ييمبْبي  ك ؼٔلياؾ عؽْب  ٍ، اػزجبؼ ظاظِينعَع. ًْچُ يينُبقب ئ ْكزّ يؽکؿ يايه

ظْع کّ،  يي ثّ ظقذ آيعِ َهبٌْبي  بفزّيعِ اقذ. يٍ گؽظيربي يك يٕاؾياػضب ٔ کكت اعالػبد ظل
ٔ اقزؼعاظْب، ْب  يينبيم کهف رٕاَب يايهْبي  يمٕنّ ييسٕؼ يثّ ظقذ آيعِ اؾ کعگػاؼ يييؼُب ئازعْب

عِ ٔ يضهك ا ييعِ، رٕاَبيضهك ا يثؽا يزيزًب يگؽاٌ، ٔخٕظ فبکزٕؼْبيضٕظ ٔ ظ يثؽا يذ نغهيدبظ ظؽفيا
ثّ  يذ ثطهيُيػ» ييمٕنّ ايه يزطبثاَ يذ ثب اقزفبظِ اؾ کعگػاؼيعِ اقزطؽاج نعَع ٔ ظؼ َٓبيذ ايؽييع

« رمبضب» يُيذ کبؼآفؽيظٕٓؼ ٔ ثؽٔؾ لبثهْبي  ُّيٍ، يمٕنّ ؾييلؽاؼ گؽفذ. ًْچُ يييٕؼظ نُبقب« عِيا
 دّيع. ظؼ َزيکهف گؽظ« يازكبـ اثؽثطه» يُيذ کبؼآفؽيلبثه ياؼرمب يع. ْكزّ يؽکؿياقزطؽاج گؽظ

ؼا  يرٕاَع ازكبـ اثؽثطه يي يزؼعظ ئاقغّ ٔخٕظ رمبضبعِ ثّ يثّ ا يذ ثطهيُيبٌ کؽظ کّ، ػيرٕاٌ ث يي
 ثّ ًْؽاِ ظانزّ ثبنع. يهيالد رکًيبٌ رسًيبٌ ظاَهدٕيظؼ ي

، يبٌ ػهٕو اَكبَي، ظاَهدٕيعِ، ازكبـ اثؽثطهيثّ ا يذ ثطهيُي، ػيُيذ کبؼآفؽيلبثه عي:کهي ٔاژگبٌ
 بظيکؽظ ظاظِ ثُيؼٔ
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 يمعيّ

ٍ يآٌ اقذ ٔ ًْگبو نعٌ ثب اْبي  يؽ ٔ ظگؽگَٕييايؽٔؾ قؽػذ رغ يبيظَْبي  يژگياؾ ٔ يکي
ٍ اقذ. ثب رٕخّ ثّ گػاؼ اؾ خبيؼّ يضالق ٔ کبؼآفؽ يؽْٔبيثب َاي  بؾيُع ظانزٍ خبيؼّيرسٕالد َ

 يثّ الزًبظْب ئ يه ييسه يؽ الزًبظْبيئ رغ ييثؽ ظاَب ئ يجزُ يثّ خبيؼّ اعالػبر ييُؼز
نٕظ  يي نُبضزّ يَّ يٕرٕؼ يسؽک رٕقؼّ الزًبظگبيثّ ػُٕاٌ  يُيکبؼآفؽ يانًههٍ ئ ث يخٓبَ
رٕاَع ثبػث ؼنع ٔ رٕقؼّ  يي يُي(. نػا، رٕخّ ثّ کبؼآفؽ046: 0095العو ٔ ًْکبؼاٌ،  ؿاظِي)ػه

گؽ، ثب رٕخّ ينٕظ. اؾ عؽف ظ يدبظ انزغبل ٔ ؼفبِ اخزًبػي، ائؼ م ثٓؽِيکهٕؼْب، افؿا يالزًبظ
 يگػاؼّ يٍ، قؽيبيثبنع ثُبثؽا يي يْؽ کهٕؼ ياَكبَْبي ّ ياؾ قؽيب يربثؼ يُکّ ؼنع الزًبظيثّ ا

م يٓى يم اؾ پيث يثّ ضًٕو کُهگؽاٌ ظاَهگبْ يػبيالٌ اخزًبػ يُيذ کبؼآفؽيظؼ ثٓجٕظ لبثه
 ؼقع.  يي ثّ َظؽ ئ ضؽٔؼ

ظْع ٔ  يي ٔ يجزکؽاَّ قٕق يکيؽاد رکُييم کّ خبيؼّ ؼا ثّ قًذ رغيٍ ظنيثع يُيکبؼآفؽ
ع ؼا ثّ ضعيبد ٔ يسًٕالد يم کّ ظاَم خعيٍ ظنيٍ، ثعيًْچُنٕظ ٔ  يي يثبػث ؼنع الزًبظ

دبظ انزغبل، يٕخت ثبال ؼفزٍ يػالِٔ ثؽ ا يُيذ اقذ. کبؼآفؽيؿ اًْيکُع، زب يي ميع رجعيخع
 ياؾ يُبثغ يه ٔؼي ثٓؽِٔ  ياخزًبػْبي  غ يُبقت ظؼآيع، کبْم اضغؽاةي، رٕؾيذ ؾَعگيفيک

الزًبظ ٔ  يبيؽ ظَياقذ کّ ظؼ ظٔ ظّْ اض يعيخع يالزًبظ -يعِ فُيپع يُينٕظ. کبؼآفؽ يي
 (.69: 0093 ب،يَ ئ يهک ي)يبظل ؿ ضٕظ يزسٕل قبضزّ اقذينگفذ اَگ يبيعْبييُؼذ ؼا ثب پ

 يالزًبظْبي  اؾ يهکالد ٔ ثسؽاٌ يبؼيؼفغ ثك يثؽا ياقبق يؼاِ زه يُيعِ کبؼآفؽيايؽٔؾِ پع
  قذ.يسؽکّ الزًبظْب نُبضزّ نعِ ا يؽٔئ ثّ ػُٕاٌ َ ياخزًبػ

ظؼ زبني کّ  اَع، ظاَكزّ "ايدبظ کبؼ يب ايدبظ نغم"ؼا ظؼ يؼُي  "کبؼآفؽيُي"ثؽضي ايغالذ 
ؾايي اقذ. ايٍ اقزُجبط َبظؼقذ يٕخت نعِ  اؾ انزغبلرؽ  يٕضٕع کبؼآفؽيُي ظاؼاي يفٕٓيي گكزؽظِ

ؾايي  انزغبلکّ ثؽاي رٕقؼّ کبؼآفؽيُي ثکبؼ گؽفزّ نعِ اقذ، رُٓب خُجّ ْبيي  ظؼ ثكيبؼي اؾ قيبقذ
ي  آٌ ظؼ َظؽ گؽفزّ نٕظ، ظؼ زبني کّ کبؼآفؽيُي ظاؼاي پيبيعْبي يثجذ ٔ يٓى ظيگؽي يبَُع رٕقؼّ

پيَٕعظ ٔ رٕنيع ثؽٔد،  يي فُبٔؼي ٔ رٕنيع ثؽٔد اقذ. رٕقؼّ فُبٔؼي ثب رغييؽاد فُبٔؼاَّ ثّ ٔلٕع
 (.86-87: 0089 ؾاظِ ٔ اًَبؼي، )يؼًٕو گؽظظ يي ْبي فکؽي يزدهي ثيهزؽ ثّ يٕؼد ظاؼايي

ؽ ثّ ػُٕاٌ قٕضذ يٕرٕؼ الزًبظ يعؼٌ ظؼ يضغؽپػ يذ ٔ کكت ٔ کبؼْبي، ضالليُيکبؼآفؽ
آَٓب ظؼ ؼاـ  اَع. هؽفذ خٕايغ ظانزّيظؼ پ يُبٌ، ًْٕؼاِ َمم يًٓيکبؼآفؽ اَع. َظؽ گؽفزّ نعِ

ذ آَٓب ييٕفم يثؽا يؿ اثؿاؼيذ َيثٕظِ ٔ ضاللْب  فؽيذ يخٕٔ  کكت ٔ کبؼْب لؽاؼ گؽفزّ، ظؼ خكذ
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آٌ  يخٕٔ  هّ ظؼ خكذيظاَُع، ًْ يي يعِ يؼًٕنيک پعيؼا  دؽاييُبٌ، رغينٕظ. کبؼآفؽ يي يرهم
 کُُع. يي ک فؽيذ اقزفبظِيْكزُع، ثّ آٌ ٔاکُم َهبٌ ظاظِ ٔ اؾ آٌ ثّ ػُٕاٌ 

ذ، يؽييع ،يظؼ خبيؼّ ْكزُع. آَٓب اؾ َظؽ ؼْجؽ يردبؼْبي  ذيهگبيبٌ يٕفميُبٌ پيکبؼآفؽ
ظؼ ؼنع  يع، قٓى يًٓيخعي ْب نؽکذم ئ رهک ٔؼي ثٓؽِدبظ نغم، ؼلبثذ، ي، ايي، کبؼايَٕآٔؼ

ٍ يؼش ظْع. ا يُيٍ، الؾو اقذ کّ اَمالة کبؼآفؽييؼزمعَع ظؼ خٕايغ ايؽٔؾ يظاؼَع. ثؽض يالزًبظ
ٍ َمم يظاؼظ. افؽاظ کبؼآفؽ يذ اَمالة يُؼزيهزؽ اؾ اًْيثّ يؽارت ث يزياَمالة ظؼ لؽٌ زبضؽ اًْ

ْبي  ُّيثؽ ػٓعِ ظاؼَع ٔ يُهب رسٕالد ثؿؼگ ظؼ ؾي يرٕقؼّ الزًبظْبي  ظؼ زؽکذ چؽش ييًٓ
م يٓى رٕخّ ثّ يٕضٕع ينَٕع. قّ ظن يي يسكٕةْب  ظؼ قغر قبؾيبٌ ئ ضعيبر يعي، رٕنييُؼز

 ياَعاؾ ٍ يسبقٍ ؼاِئ انزغبل يٕنع اقذ. اؾ يًٓزؽ يع ثؽٔد، رٕقؼّ رکُٕنٕژي، رٕنيُيکبؼآفؽ
ک يذ، اگؽ يؽيک ايم ظؼ يعيؽا ثّ يٕخت يدبظ انزغبل يٕنع اقذ. ؾيُبَّ ايفؽکبؼآي ْب نؽکذ

گؽ نغم يزعالم قّ َفؽ ظ يى ثؽايؽيكزمييٕنع گًبؼظِ نٕظ، ثّ يٕؼد غ يًب ثّ کبؼيَفؽ يكزم
ٔ  يُيکبؼآفؽْبي  ، ضهك ٔ اقزفبظِ اؾ فؽيذييبؾيُع نُبقبيدبظ انزغبل يٕنع َيدبظ کؽظِ اقذ. ايا

گؽظظ.  يي يسكٕة يُيم يٓى رٕخّ ثّ کبؼآفؽيثبنع ٔ اؾ ظال يي انزغبل يٕخٕظ ظؼ خبيؼّ
 ضٕؼ، ٔ گُدّ ي)آلبخبَ ت اؼؾنًُع يُبثغ اقذئ کكت قٕظ اؾ رؽک ييُع انزغبل ؾايفؽآ يُيکبؼآفؽ
0089: 009). 

 ياقذ کّ نبيم ردبؼة لجه يُيکبؼآفؽ يالؾو ثؽا ييظانزٍ ثكزؽ ٔ رٕاَب يُيم کبؼآفؽيپزبَك
اقذ کّ ثّ يٕؼد  يزينطًْبي  ًّيضً يک قؽيالد ٔ ئ رسًْب  ظؼ کكت ٔ کبؼ، رطًى

ٍ يذ کبؼآفؽييٕفم ئ ؼنع ثّ يٕؼد ػبيم ايه ياَعاؾ ؽ ؼاِيثبنمِٕ ظؼ فؽظ ٔخٕظ ظاؼظ ٔ ظؼ يك
 يزيطًنْبي  يژگيمبد اَدبو گؽفزّ ظؼ گػنزّ، ٔيؼقع. عجك رسم يي ذييغؽذ گهزّ ٔ ثّ فؼه

بؼ يثكْبي  يؿگيع ثّ کبؼ اؾ خًهّ ٔيبؼ يًُٓع. پهزکبؼ ٔ ػاللّ نعيذ کكت ٔ کبؼْب ثكيظؼ يٕفم
، ييؽکؿ کُزؽل ظؼَٔ -ْب  يژگيّ ٔيذ کكت ٔ کبؼ ْكزُع. ثميگػاؼ ظؼ ؼنع ٔ يٕفمؽيربث
)اضٕاٌ ٔ اَع  عِ نعِيثؽگؿ يؽاَيُبٌ ايِٕ کبؼ کبؼآفؽياؾ يهبْعِ ن -، ؼْجؽ ثٕظٌ يؽيپػ كکيؼ

 (.009: 0089ًْکبؼاٌ، 

ك ٔ يثّ يٕؼد ػً يُيذ کبؼآفؽياؾ آٌ اقذ کّ لبثه يٍ زبکيهيپْبي  پژْٔم يثؽؼق
ربکٌُٕ يغًر َظؽ َجٕظِ اقذ، نػا، ثب رٕخّ ثّ يغبنت  يبٌ ػهٕو اَكبَياؾ يُظؽ ظاَهدٕ يييسزٕا

ظؼ  ٍ پژْٔمينٕظ کّ ا يي يغؽذ ييزؼعظْبي  ، قٕاليُيذ کبؼآفؽياًْ ييغؽذ نعِ ظؼ ؼاقزب
 يچّ ثؽظانز ينبضّ ػهٕو اَكبَ يهيالد رکًيبٌ رسًيُکّ ظاَهدٕيثّ آٌ اقذ. ا ييپبقطگٕ يپ

ظؼ غٍْ آَٓب  يييؼُب يٍ يفٕٓو کعاو ٔازعْبيعٌ ايظاؼَع ٔ ثب نُ يُيذ کبؼآفؽياؾ يفٕٓو لبثه
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؟ رٕاَع ثبنع يي يچّ يٕاؼظ يُيذ کبؼآفؽيثؽٔؾ لبثه ظٕٓؼ ْٔبي  ُّيٍ، ؾييگؽظظ. ًْچُ يي يرعاػ
 يبيعْبيگؽظظ؟ پ يي يبٌ ػهٕو اَكبَيظاَهدٕ يُيذ کبؼآفؽيُّ قبؾ رسمك لبثهيؾي يظ ػّهيکعاو نؽا

ٔ کعاو  يبيعْب چّ َگؽنيٍ پيْكزُع؟ ا يچّ يٕاؼظ يُيم کبؼآفؽيپزبَك يؽيزبيم اؾ نکم گ
 ثّ ظَجبل ظاؼظ؟ يػهٕو اَكبَ يهيالد رکًيبٌ رسًيبٌ ظاَهدٕياثؽاد ؼا ظؼ ي

 کبؼآفؽيُييؽٔؼي ثؽ اظثيبد 

 ٔ اثزکبؼ ثب ؽد،يثً ٔ ُميث ؽييرغ اؾ ييبيپٕ ُعيفؽآ ؼا يُيکبؼآفؽ( 0334) کٕؼکذ ٔ چيكؽيْ
 ٔ رالل ثب اؼؾنًُع ٔ ٍيَٕ ؿيچ کي دبظيا ُعيفؽآ يُيکبؼآفؽ کُع يي بٌيث يظاَع. ٔ يي يَٕآٔؼ

 بفذيظؼ يُظٕؼ ثّ يؼٔاَ ٔ ياخزًبػ ،ييبن يضغؽْب ثب ًْؽاِ ثؽ ؾيبٌ يُعيفؽآ ظؼ کٕنم
 يفؽظ ٍيکبؼآفؽ ( Hisrich, 2005: 45ٔ) ثبنع يي يفؽظ اقزمالل ٔ ذيؼضب ٔ ييبنْبي  پبظال
 ّ،يقؽيب کم ثبؾگهذ عاد،يرٕن اؼؾل ذييكئٕن ٔ کُع يي تيرؽک ؼا عيرٕن اثؿاؼ يرًبي کّ اقذ

 00: 0084، يبَيازًعپٕؼ ظاؼ)ؽظ يگ يي ػٓعِ ثّ ؼا آيعِ ظقذ ثّ قٕظ ٍيًْچُ ٔ ظقزًؿظْب اؼؾل
 ٔ َٕ ؿيچ ْؽ ضهك ُعيفؽآ ؼا يُيکبؼآفؽ( 0330) زؽـي. پ(66: 0089 ًْکبؼاٌ، ٔ ٌٕيَمم اؾ ػؽث ثّ
 ثّ ٔ ياخزًبػ ٔ يؼٔز ،ييبن ضغؽنذ ظانزٍ ًْؽاِ فؽٌ ثب رالل ٔ ٔلذ يؽف ثب اؼؾل، ثب

 فيرؼؽ نٕظ، يي يَبن آٌ اؾ کّ ياقزمالن ٔ يفؽظ ذيؼضب ٔ ييبنْبي  پبظال آٔؼظٌ ظقذ
 کّ ظاَع يي ؽيپػ كکيؼ يافؽاظ ؼا ٍيکبؼآفؽ "،يُي"کبؼآفؽ ٔاژِ ثّ ػُٕاٌ يجعع 1هٌٕيکبَز اَع. کؽظِ
 (.004: 0080، يفؽٔنع )ػبثع يي َبيؼهٕو ًذيل ثب ٔ کُع يي يعاؼيضؽ يؼهٕو ًذيل ثب ؼا کبال

 حيثك ثب ٔ کبؼ ٔ کكت کي دبظيا كيعؽ اؾ کّ عيخع فکؽ ٔ عِيا يظاؼا اقذ يفؽظ ٍيکبؼآفؽ
 اؼائّ ثبؾاؼ ثّ عيخع ضعيذ بي يسًٕل اقذ ًْؽاِ يزيثيز ٔ ياخزًبػ ،ييبن يطبعؽِ ثب کّ يُبثغ

( 0. اقذ عيخع فکؽ ٔ عِيا يظاؼا ٍي( کبؼآفؽ0: ظاؼظ ٔخٕظ َکزّ چٓبؼ نعِ بظي فيرؼبؼ ظؼ. ظْع يي
 يُبثغ، يآٔؼ خًغ ثهکّ ،يردبؼ عؽذ َٕنزٍ رُٓب َّ)اقذ  کبؼ ٔ کكت دبظيا يپ ظؼ ٍيکبؼآفؽ

ؽ اقذ يپػ كکيٍ ؼي( کبؼآفؽ0أقذ.  ػٓعِ ثؽ ؿيَ کبؼ ٔ کكت ياَعاؾ ؼاِ ٔ ىير ميرهک
اؾ آٌ رؽ  كذ ثهکّ گكزؽظِيَ يكک يبنيکُع نؿٔيب فمظ ؼ يي ٍ رسًميکّ کبؼآفؽْبيي  يطبعؽِ
دّ يع َزيٍ ثبيکبؼآفؽ يؼُيکُع  يي ثّ خبيؼّ اؼائّ يعيب ضعيذ خعيٍ يسًٕل ي( کبؼآفؽ4اقذ. 

 ًْبُْگ ؼا ٍيکبؼآفؽ 2يق كذيثبر . خبٌ(04: 0084، يبَيُع )ازًعپٕؼ ظاؼيکبؼ ضٕظ ؼا ظؼ ثبؾاؼ ثج
 .ؽظيگ ًَي َظؽ ظؼ أ يثؽا ؼا يضبي يژگئ ايب ظاَع، يي عيرٕن ػٕايم کُُعِ تيرؽک ٔ کُُعِ

 ايؽٔؾِ کّ اقذاي  عِيچيپ يچُعٔخٓ يفٕٓو يُيکبؼآفؽ يؼزمعَع( 0336) ًْکبؼاَم ٔ خبَكٌٕ

                                                           
1. Cantillon 
2. Jean-Batiste-Say 
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 ٔ يُيکبؼآفؽ کّ ظاؼَع رٕافك َظؽاٌ يبزت هزؽيث. اقذ کؽظِ خهت ضٕظ ثّ ؼا يبظيؾ رٕخّ
 َٕآٔؼاَّْبي  ثؽَبيّ رٕقؼّ نبيم يُيکبؼآفؽ. ظاؼَع يالزًبظ رٕقؼّ ظؼ ييقؿا ثّ َمم ُبٌيکبؼآفؽ

، ي)ػبثعاَع  ييبنْبي  ييرٕاَب ٔ کبؼ ٔ کكت فبلع کّ يافؽاظ يؼبل ايؽاؼ ثٓجٕظ ثّ کًک يثؽا
0080 :004.) 

 يبظيؾ ؿاٌيي ثّ ٔ اقذ عِيچيپ يُعيفؽآ يُيکبؼآفؽ کّ ْكزُع يؼزمع يُيکبؼآفؽ پژْٔهگؽاٌ
 ؼفزبؼ ثؽٔؾ ثبػث ٔ گػانزّ اثؽ فؽظ ثؽ ظييس ؼاقزب ٍيا ظؼ. ظاؼظ لؽاؼ ُّيؾي ٔ ظييس ؽيربث رسذ
 نٕظ. يي ُبَّيکبؼآفؽ

 ٔ اؼؾل دبظيا. اقذ اؼؾل دبظيا ُبَّيکبؼآفؽ ذيفؼبن ْعف( 0336) ؽرٍُئ اػزمبظ ثّ
 قغر ظؼ رفبٔد ؼغى ثّ ٍيثُبثؽا. ظاؼظ کبؼ ٔ کكت کي ؼنع ثّ انبؼِ يَٕآٔؼ ُعيفؽآ اؾ يثؽظاؼ ثٓؽِ
 ظؼ يُيکبؼآفؽ کّ ٍيا يٕؼظ ظؼ( ظؼآيع ،يانزغبن ضٕظ َؽش ْٔب  ثُگبِ رؼعاظ)ُبَّ يکبؼآفؽْبي  ذيفؼبن

 ٔ ٌٕيػؽث)ظاؼظ  ٔخٕظ يبظيؾ رٕافك اقذ گػاؼ اثؽ ياقبق عٕؼ ثّ ؼفبِ ٔ ؼنع انزغبل، دبظيا
 .(Ilmakunnas and Kanniainen, 2001: 210ثّ َمم اؾ  73: 0089 ًْکبؼاٌ،

 ؼٔاثظ اؾاي  نجکّ ظؼ کّ اقذ يُعيفؽآ يُيکبؼآفؽ ،ياخزًبػْبي  نجکّ ّيَظؽ عگبِيظ اؾ
 آقبٌ يسعٔظ،ْبي  فؽيذ ٔ يُبثغ ثب ؼا ٍيکبؼآفؽ ؼاثغّ رٕاَُع يي ؼٔاثظ ٍيا ٔ نعِ ٔالغ ياخزًبػ

 ٔ ايکبَبد ٔ يُبثغ ثّ اَعک يظقزؽق ػهذ ثّ ييؼٔقزب يسؽٔو يُبعك ظؼ يُيکبؼآفؽ. کُُع
 ٔ ثٕظِرؽ  يهکم هؽفزّيپ يَٕاز ٔ يُبعك ظؼ يُيکبؼآفؽ ثّ َكجذ ؼٔاثظ بفزٍيَ رٕقؼّ ٍيًْچُ
 رسذ َؽش ٍيا آٌ، ثؽ افؿٌٔ. اقذ هزؽيث يَٕاز گَّٕ ٍيا ظؼ يُيکبؼآفؽ ياثؽگػاؼ َؽش ٍيثُبثؽا

 آَٓب قٓى ؿاٌيي ظؼيع ٔ يقُ ٔ يزيخُك تيرؽک يبنکبٌ، رطًى ٔ يهيرسًي  ؼنزّ رُٕع ؽيربث
 يُيکبؼآفؽ ظييس ظؼ ياخزًبػ ٔ يفؽظ يُبفغ ذيرمٕ ثّ يُدؽ ٔ ثٕظِ ُبَّيکبؼآفؽ کبؼ ٔ کكت اؾ

 .(73: 0089ًْکبؼاٌ،  ٔ ٌٕيػؽث)نٕظ  يي

 چٓبؼ ثّ ؼا ُبَّيکبؼآفؽي ْب نؽکذ ذييٕفم ٔ يُيکبؼآفؽ ُعيفؽآ ثؽ يٕثؽ ػٕايم ْبثؽ ٔ نؽَؽ
 ،يظٔنز ييهٕؼر ٔ ييبنْبي  ذيزًب ُبٌ،يکبؼآفؽ ينُبضز ؼٔاٌ ٔ ينطًْبي  يژگئ گؽِٔ
ٔ  ي)آلبخبَاَع  کؽظِ ىيرمك اؼائّ لبثم ضعيبد رُٕع ٔ نؽکذ، ذيفؼبن يسم يغييسْبي  ذيخػاث

 .(Lerners & Haber, 2000ثّ َمم اؾ  000 :0089 گُدّ ضٕؼ،

 ًْچٌٕ يُيکبؼآفؽ عِيپع عگبِيظ ٍيا ظؼ. ظاؼظ عيربک ٍيکبؼآفؽْبي  ذيفؼبن ثؽ يؼفزبؼ کؽظيؼٔ
 فيربق ٔ دبظيا. نَٕع يي دبظيا عيخعْبي  قبؾيبٌ آٌ ظؼ کّ نٕظ يي اَگبنزّ ُعيفؽآ کي

 ثؽ يبؼيثك يؽْبييزغ کّ ثبنع يي يييسزٕا يؼضعاظ ٔ عِيچيپ يُعيفؽآ دّيَز عيخعْبي  قبؾيبٌ
 ظَجبل ثّ ٔ اقذ أ ؼفزبؼ ربثغ ٍيکبؼآفؽ يزينطًْبي  يژگئ عگبِيظ ٍيا ظؼ. گػاؼَع يي ؽيربث آٌ
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 کٕل آؼرٕؼ «ع؟يآ يي ٔخٕظ ثّ َٕپب نؽکذ کي چگَّٕ» کّ ثبنع يي قٕال ٍيا ثّ پبقص بفزٍي
 ػبيم کي ػُٕاٌ ثّ ؼا ٍيکبؼآفؽ فّئظ ،يؼفزبؼ عگبِيظ کي ارطبغ ثب کّ ثٕظ يظاَ الزًبظ ٍيأن

 ْى ظؼ ؼا( ٍيؾي ٔ ّيقؽيب کبؼگؽ، يؼُي)ع يرٕن اثؿاؼ رًبو ٍيکبؼآفؽ: ظاظ نؽذ ُگَّٕيا يالزًبظ
 ثؽ ػالِٔ عگبِيظ ٍيا ثب ٔالغ، (. ظؼ04: 0093، ئ يغهج يبَيازًعپٕؼ ظاؼ)ع يًَب يي اظغبو

ْبي  يژگئ ٔ يغييس ػٕايم اقذ، عيربک يٕؼظْب  يژگئ کؽظيؼٔ ظؼ کّ يزينطًْبي  يژگئ
 ػجبؼد ثّ ؽظ.يگ يي لؽاؼ رٕخّ يٕؼظ ؿيَ ئ يفؽظ ٔ ينطً قٕاثك ٔ ردبؼة نبيم فؽظ، يؼفزبؼ

 يٕؼظ يُيکبؼآفؽ ُعيظؼفؽآ يٓى ػٕايم اؾ يکي ػُٕاٌ ثّ ٍيکبؼآفؽ فؽظ ،يؼفزبؼ عگبِيظ گؽظؼيظ
 ٔ. ثبنع يي ؿيَْب  يژگئ ٔ يزينطً عگبِيظي  ظُْعِ پٕنم يؼفزبؼ عگبِيظ ٔ ؽظيگ يي لؽاؼ رٕخّ

 ٔ قٍ ًْچٌْٕبيي  يگئ اؾ يگؽيظ غئق فيع عگبِيظ ٍيا ظؼ يزينطًْبي  يژگئ ثؽ ػالِٔ
 يزيَبؼضب َمم، يانگٕ ؽليپػ ًْچٌٕ فؽظ يردؽث ػٕايم ٔ يکٕظک ضبَٕاظِ، الد،يرسً قبل،
 ػُٕاٌ ثبْب  يژگئ اؾ ظقزّ ٍيا يکه عٕؼ ثّ. ؽظيگ يي لؽاؼ رٕخّ يٕؼظ ؿيَ کبؼ اؾ اضؽاج ،ينغه

 اَع. نعِ يثؽؼق قبثمّ ٔ يردؽثْبي  يژگئ ظقزّ ظٔ رسذ ٔ ينُبضز ذيخًؼ ىيضًب

 إَاع بي يؼفزبؼ ذيَ يُيث ميپ ٔ ظؼک يثؽا ي؛ چبؼچٕث1نعِ يؿيؼ ثؽَبيّ ؼفزبؼ ّيَظؽ
 اَزطبة کي ؼا آٌ آَچّ. کُع يي اؼائّ ؼا ثبال ذيػًٕي ثب ٔ يُبقت ييُغم دّيَز کي ثب يطزهف،

. ؽظيگ اَدبو يُيکبؼآفؽ اؾاي  ُّيؾي ظؼ يؼفزبؼ ذيَ ٍيهيپ يغبنؼّ کّ اقذ يؾيبَ قبؾظ، يي ضٕة
 ٔ ؼٔل: پُٓبٌ ػبيم قّ اؾ يهيافؿا ربثغ يؼفزبؼ ذيَ نعِ، يؿيؼ ثؽَبيّ ؼفزبؼ ّيَظؽ ّيفؽض يؽکؿ
 ظاظِ َهبٌ گػنزّْبي  پژْٔم. اقذ يؼفزبؼ کُزؽلي  يهبْعِ ٔ ياخزًبػ يُْدبؼْب ٔ ؼفزبؼ
. کُع ييگٕ ميپ خبيغ عٕؼ ثّ ؼا يُيکبؼآفؽ ذيَ اؾ يرٕخٓ لبثم يمعاؼ رٕاَع يي TPB کّ اقذ

TPB ظؼ آٌي  دّيَز ٔ َعاؼَع يُيکبؼآفؽ ؼفزبؼ ظؼ يکُزؽن ٔ کُُع ًَي ظؼک کّ ييؽظي ظاؼظ اَزظبؼ 
 ظؼثبؼِ ؼفزبؼ ٔ ؼٔل ٔ ياخزًبػ ُْدبؼ اگؽ يزز ْكزُع، ؽيسزًميغ يُيکبؼآفؽ ؽٔيُعيَ ذيَ

 يثؽا يؿيييکبَ کي ثؼُٕاٌ يثطه اثؽ ذياًْ ثؽ يُيکبؼآفؽ پژْٔم. ثبنع يغهٕة يُيکبؼآفؽ
 يردبؼ ثب اغهت ٔ کُع يي عيربک َبيؼهٕو ٔ ؽييزغ لبٌَٕ ٔ يآٔؼ فٍ بظ،يؾ ّيقؽيب ثم غبنت يهبؼکذ

 ،TPBظاَهًُعاٌ  يطزًؽ عٕؼ ثّ. نٕظ يي ذيزًب يُيکبؼآفؽي  هّئق ثّ يپژْٔه ظاَم کؽظٌ
 ظؼک ٔ ياخزًبػ يُْدبؼْب ؼفزبؼ، ٔ ؼٔل هّئق ثّ ييثجز عٕؼ ثّ يُيکبؼآفؽ ذيَ ظاؼَع، اَزظبؼ
 .(Obschonka et al, 2013)نٕظ  يي يُيث ميپ يؼفزبؼ کُزؽل

 کالٌ ػٕايم. ظاؼَع َمم يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ ظؼ کّ اقذ يػٕايه اؾ يجيرؽک يُيکبؼآفؽ ظييس
ْبي  ذيفؼبن اَزطبة ظؼ افؽاظ ييرٕاَب ٔ ميرًب ظؼ کّ يبقيق ٔ ياخزًبػ ،يفؽُْگ ،يالزًبظ

                                                           
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 
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 ؼا ياَعاؾ ؼاِ ُعيفؽآ کّ يزيزًب ضعيبد ٔ الديركٓ ثّ يظقزؽق ٍيًْچُ. ْكزُع يٕثؽ ُبَّيکبؼآفؽ
 يثم يغييس ظينؽا ٔ ػٕايم کّ اقذ ظاظِ َهبٌ يُيکبؼآفؽْبي  پژْٔم. کُُع يي ميركٓ

 يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ ثؽ ييُف بي يثجذ ؽيربث يفُبٔؼ ٔ يبقيق ،يلبََٕ ،ياخزًبػ - يفؽُْگ ػٕايم
 ُبٌيکبؼآفؽ ىيرًً ظؼ يُجغ پؽ ٔ يزيزًب ظييس کي ظؼک ،1آثهح ٔ عيکبنٕؼ اػزمبظ ثّ ظاؼَع. ثُب

 يٓى بؼيثك اثؼبظ ٍيا اؾ يکي (.Lin et al, 2006اقذ ) يزيزًب بؼيثك ْب، فؽيذ يؽيگيپ يثؽا
 ُبَّيکبؼآفؽْبي  ذيفؼبن ثؽ ضٕظ ْى ياؼؾن ٔ يفؽُْگ اثؼبظ. اقذ ياؼؾن ٔ يفؽُْگ ثؼع ظ،ييس
 يؼمٕثيظاؼَع ) يي ىييكزم ؽيغ يؽيربث ػٕايم، گؽيظ ٔاقغّ ثّ ُکّيا ْى ٔ گػاؼَع يي ىييكزم ؽيربث

 (.00: 0090ٔ ًْکبؼاٌ،  يفؽاَ

 اقذ کؽظِ ازبعّ ؼا آَٓب کّ يُيکبؼآفؽْبي  ظييس ثّ ايب کُُع، ًَي ػًم ضال ظؼ ُبٌيکبؼآفؽ
 ظؼ يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ ظؼ کّ يػٕايه ػُٕاٌ ثّ ُبَّيکبؼآفؽْبي  ظييس. ظُْع يي َهبٌ ٔاکُم
 چُع ثؽ ُبَّيکبؼآفؽْبي  ظييس ظؼثبؼِ پژْٔم. اقذ نعِ فيرؼؽ ظاؼَع، ذياًْ ٍييؼ يُبعك

 اؼؾل ظؼک ٔ يُيکبؼآفؽْبي  يٓبؼد ،يپژْٔه اقبـ ثؽ يثبل، يثؽا. اقذ ثٕظِ يزًؽکؿ چبؼچٕة
 ْب نؽکذ ياَعاؾ ؼاِ پژْٔم ظؼ. (Linan, 2008اقذ ) ظاظِ َهبٌ قبضزبؼْب ثؽ ؼا يظاؼا يؼُب ؽيربث
 ؽيربث يُيکبؼآفؽْبي  ذيفؼبن ثؽ يٕقكّ جبديرؽر کّ بفزُعيظؼ کكٌٕيُْؽ ٔ عقٌٕيظأ قٕئع، ظؼ

 ٔ ّيردؿ يدبؼقزبٌ يکهٕؼْب ظؼ يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ ٔ ُبَّيکبؼآفؽْبي  ظييس ٍيث رؼبيم. ظاؼظ
 کّ اقذ يٓيثع. اقذ نعِ يغؽذ يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ يثؽا يضؽٔؼ ػٕايم ػُٕاٌ ثّ ٔ ميرسه

 گػاؼي قؽيبيّ ثّ کبؼآفؽيُي يكبػعْبي  يسيظ ظؼ افؽاظ اي، يُغمّْبي  ٔيژگي گؽفزٍ َظؽ ظؼ ثعٌٔ
 ػًعِ گؽِٔ پُح ظؼ رٕاٌ يي ؼا ُبَّيکبؼآفؽْبي  ظييس. نَٕع يي كيرهٕ كيرهٕ کبؼ ٔ کكت ظؼ

 يُيکبؼآفؽ يْب يٓبؼد ،يالزًبظ-ياخزًبػ ظينؽا ،يظٔنزْبي ّ يؼٔ ْٔب  بقذيق: کؽظ يثُع ظقزّ
 .(73: 0093 ب،يَ ييهک ٔ ييبظل) يؽيبنيغ يكبػعد ٔ ييبن يكبػعد کبؼ، ٔ کكت ٔ

 ؼا افؽاظ َگؽل ؽايؾ اقذ، ييًٓي  ؿ يمٕنّيَ يُيکبؼآفؽ ثسث ظؼ گؽ، فؽُْگياؾ عؽف ظ
 عؽفعاؼْبي  اؼؾل ،يفؽُْگ اگؽ 2ٔاؼَؽ ٔ ذيخَٕ َظؽ ثّ. کُع يي يهطى يُيکبؼآفؽ ثّ َكجذ
 اقذ. ظؼقذ ؿيَ آٌ يؼکٕـ. ثٕظ ضٕاْع يُيکبؼآفؽ يثؽا يؼنع يؽکؿ ثبنع، ظانزّ ُبَّيکبؼآفؽ

( 0989)ٍ ياقهٕ ٔ ٍيکٕ رٕقظ ثؼعْب ٔ( 0980) هؽيي رٕقظ يُيکبؼآفؽ ثّ ميگؽا يفٕٓو
 ٔ نؽکذ کي قغر ظؼ ؼا يُييؼ بديضًٕي ٔ يژگئ ،يُيکبؼآفؽ ثّ ميگؽا ٔالغ، ظؼ. نع يغؽذ

 کبؼ ٔ کكت يکه يػًهکؽظْب ثّ رٕخّ ثب نؽکذ آٌ ذيؽييع ثّ يؽثٕط يثبٔؼْب ٔ سبديرؽخ ؿيَ

                                                           
1. Kolveried & Obloj  
2. Joynt & Warner 
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 بي ٔ بٌييهزؽ يبؾْبيَ ثّ يپبقط ،يُيکبؼآفؽ ثّ ميگؽا کّ گفذ رٕاٌ يي .کُع يي فيرٕي ٔ نؽذ
. (Covin et al, 2006پػيؽظ ) يي يٕؼد ؼلجب ٔ يسًٕل ػؽضّ ثّ َكجذ کّ اقذ اَفؼبالري ٔ فؼم
 ،يَٕآٔؼ يايه ػبيم قّ نبيم يُيکبؼآفؽ ثّ ميگؽا( 0996) ظـ ٔ ٍيعگبِ القپکياؾ ظ

 ٔ آؾيٌٕ اَدبو َبة،ْبي  عِيا اؾ ذيزًب ٔ حيرؽٔ نبيم ياقذ. َٕآٔؼ يگبي ميپ ٔ يؽيپػ كکيؼ
 ثّ يگبي ميپ. نٕظ عيخع ييسًٕن عيرٕن ثّ يُدؽ اقذ يًکٍ کّ اقذ گَّٕ ضالق يُعْبيفؽآ

 ثّ عيخعْبي  ِٕين ْٔب  يآٔؼ فٍ يسًٕالد، يثؽا يقبؾ ُّيؾي ٔ ييؼؽف ثب ظييس ظاظٌ نکم
 يؽيپػ كکيظاؼظ. ؼ انبؼِ ؽييرغ يمبثم ظؼ ٔلٕع اؾ پف انؼًم ػکف ٔ يؼبنفاَ زبنذ اَزطبة يخب

 کّ اقذْبيي  فؽيذ اؾ اقزفبظِ خٓذ رٕخّ لبثم يُبثغ يؽيکبؼگ ثّ يثؽا فؽظ ميرًب نبيم
 ظؼ کّ کؽظ بٌيث گٍَّٕ يا رٕاٌ يي ظاؼظ. يپ ظؼ ؼا ُّيْؿ پؽ نکكذ ٔ ذييٕفم اؾ يؼمٕل ينبَك

 ثّ ميگؽا ظُْعِ ميرهکي  نعِ گفزّ اثؼبظ نؽکذ، کيي  نعِ اَزطبة ياقزؽارژ قبضزبؼ
 لؽاؼ قبؾيبٌ آٌ ئخٕظي  فهكفّ ظل ظؼ يگبي ميپ ٔ يؽيپػ كکيؼ ،يَٕآٔؼ يؼُي يُيکبؼآفؽ

 يسًٕالد ضهك خٓذ ظؼ ؼفزبؼْب ذيْعا ٔ ىيرًً اضػ يثؽا افؽاظ طزٍيثؽاَگ يٕخت ٔ ظاؼظ
 يؽيي) گؽظَع عيخع يثبؾاؼْب ثّ ٔؼٔظ ٔ ضعيذي  اؼائّ بي ٔ عيرٕن عيخعْبي  ؼٔل ٔ يؽيگيپ ع،يخع

 .(04: 0090ًْکبؼاٌ،  ٔ

 ،يضٕظگػنزگ اؾ ثٕظٌ، گؽا فؽيذ كک،يؼ رسًم: اؾ ْكزُع ُبٌ ػجبؼديکبؼآفؽْبي  ضًهذ
 لعؼد ،ييُع ؼلبثذ ثٕظٌ، َگؽ ُعِيآ ،يُيث ضٕل ثٕظٌ، گؽا ْعف ،يعهج كيرٕف ٔ هؽفذيپ ثّ ميي

 ٔ ذيضالل ثٕظٌ، گؽا دّيَز َفف، ثّ اػزًبظ ثٕظٌ، يًًى ؿل،ياَگ ؽٌٔ،يث ظييس کُزؽل رسًم،
 (.07: 0090)ظؼثبٌ آقزبَّ ٔ ًْکبؼاٌ،  يعهج اقزمالل ،يعهج لعؼد ،يَٕآٔؼ

 کُُعِ آقبٌ ٔ ثطم قؽػذ کّ عيَبي ؽييرغ لعؼرًُع ػبيالٌ رٕاٌ يي ؼا ُبٌيکبؼآفؽ
 يکبؼْب ٔ کكت ياَعاؾ ؼاِ ٔ دبظيا ثب آَٓب. ْكزُع خٕايغ ظؼ ٍيبظيثُْبي  رسٕل ْٔب  يظگؽگَٕ
 ًْکبؼاٌ، ٔ ٌٕيػؽث)ظاؼَع  کهٕؼْب يالزًبظ رٕقؼّ ٔ ؼنع ظؼ ييًٓ َمم ُبَّيکبؼآفؽ کٕچک
 يَٕآٔؼ ٔ ذيضالل ،يُيکبؼآفؽ رب نعِ ثبػث کبؼْب ٔ کكت ُگَّٕيا يؽيپػ اَؼغبف. (66: 0089

 آٌْبي  نبضى ثّ َكجذ يغييس پؽنزبة يؽْبييرغ ثب رغبثك ٔ نعِ اَدبو آَٓب ظؼ هزؽيث
. ظُْع َهبٌ ٔاکُمرؽ  غيقؽ يلبََٕ ٔ يبقيقي  فُبٔؼاَّ ،ياخزًبػ ،يالزًبظ ػٕايم ًْچٌٕ

 ظُْعِ ميرهک ػُبيؽ ْٔب  نبضى يثؽؼق ،يُيکبؼآفؽ يغبنؼّ ظؼ ياقبق يٕضٕع کي ٍيثُبثؽا
 اقذ.  کٕچک يکبؼْب ٔ کكت ظؼ يُيکبؼآفؽ قغر

 ،يؼاْجؽظاي  پعيعِ کبؼآفؽيُي. ظاَُع يي کبؼآفؽيُي يٕخت ؼا يُغمّ الزًبظي نؽايظ الزًبظظاَبٌ
 يُيکبؼآفؽ. نٕظ يي ظبْؽ ُبَّ،يکبؼآفؽ ذيفؼبن ظييس ثب يغبثك کّ اقذاي  يُغمّ ٔ ييٕلز
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 ظؼ ُبٌيکبؼآفؽ کّ اقذ ييکبَ ٔ يؾيبَْبي  يهطًّ کُُعِ يُؼکف ٔ ثٕظِ ضٕظ ظييس يسًٕل
 ٔ ىييكزم ياثؽگػاؼ يُغمّ کي ظؼ ُبَّيکبؼآفؽْبي  ذيفؼبن ذييٕفم ٔ زدى. کُُع يي يؾَعگ آٌ
 يکبؼْب ٔ کكت رؼعاظ ظؼ ميافؿا. ظاؼظ يُغمّ آٌاي  رٕقؼّ يُعْبيفؽآ کيرسؽ ظؼ ىيؽيكزميغ
 ٔ قٕظآٔؼ يکبؼْب ٔ کكت ظؼ يگػاؼّ يقؽيب يثؽا ؼا يعيخعْبي  قبؾيبٌ بي افؽاظ ّ،يَبز کي

ٌٕ ٔ يکُع )ػؽث يي ميرکً ؼا ّيَبز آٌاي  رٕقؼّ يُعْبيفؽآ ٔ كيرهٕ يُيکبؼآفؽ کُُعِ ذيرمٕ
 (.73: 0089ًْکبؼاٌ، 

  ْبي اَدبو نعِ يؽٔؼي ثؽ پژْٔم

اقذ کّ رٕقظ  يكبؼآفؽيُي ظاَهدٕيبٌ ظاَهگبِ ايفٓبٌ" ػُٕاٌ کبؼ پژْٔهْبي  "ثؽؼقي لبثهيذ
 ظاظ َهبٌ پژْٔم حيَزب اَدبو گؽفزّ اقذ. يهيًبي( ثب ؼٔل پ0085ٔ ًْکبؼاٌ ) يثعؼ
 ٔ هؽفذيپ ؿِياَگ ،يظؼَٔ کُزؽل ،يعهج اقزمالل ُّيؾي ظؼ بٌيظاَهدٕ يُيکبؼآفؽْبي  ذيلبثه

 ٔ ثٕظ ٍييپب بؼييؼ ًَؽِ يزٕقظ اؾ يؽيضغؽپػْبي  ًَؽِ ايب ثٕظِ ٍيبَگيي زع اؾ ثبالرؽ ذيضالل
اقذ  َجٕظِ گػاؼ اثؽ بٌيظاَهدٕ ظؼ يُيکبؼآفؽْبي  يژگئ پؽٔؼل ظؼ يظاَهگبْْبي  آيٕؾل

 (.0085ٔ ًْکبؼاٌ،  ي)ثعؼ

ٍ ييرؼْبي  نبضى يثُع ذئ أنٕ ييثّ نُبقب يپژْٔه ( ظؼ0089ٌٕ ٔ ًْکبؼاٌ )يػؽث
ٍ پژْٔم کّ ثب اقزفبظِ اؾ يًبزجّ ثب يبزجُظؽاٌ يا اَع. کكت ٔ کبؼْب پؽظاضزّ يُيکُُعِ کبؼآفؽ

قُدم ْؽ ْبي ّ يگٍٕ ئ ًْچُْب  ذيفؼبن يُيقغر کبؼآفؽْبي  اَدبو گؽفزّ اقذ اثزعا، نبضى
ُع يثّ ؼٔل فؽا يؾٔخْبي  كّيثب يمبْب ّ ئ گْٕب  ٍ نبضىيٍ نعِ ٔ ظؼ يؽزهّ ثؼع اينبضى رعٔ

 يثُع ذيح أنٕيظؼ يؼؽٌ لضبٔد يزطًًبٌ لؽاؼ گؽفزّ اقذ. َزب يم قهكهّ يؽارجيرسه
، يؽيذ، ضغؽپػي، ؼنع فؼبنيُي، فؽيذ کبؼآفؽيَٕآٔؼْبي  ظْع کّ، نبضى يي َهبٌْب  نبضى

ذ َؽش اثؽگػاؼ يذ ظؼ رٕقؼّ يُغمّ ٔ ظؼ َٓبيذ فؼبني، اًْييثؽَبيّ کكت ٔ کبؼ، قغر انزغبنؿا
اَع  ذ ؼا ظانزّيٍ اًْيهزؽيکكت ٔ کبؼْب ث يُيذ قغر کبؼآفؽييت ظؼ رؼيثّ رؽر يُيکبؼآفؽ

 (.0089ٌ، إٌ ٔ ًْکبؼي)ػؽث

ٔ اؼائّ  يُيکبؼآفؽ ميػٕايم يؽثٕط ثّ پزبَك يثّ ثؽؼق ي( ظؼ پژْٔه0089اضٕاٌ ٔ ًْکبؼاٌ )
ٍ پژْٔم کّ ثب اثؿاؼ يضٕظؼٔ پؽظاضزُع. ا يظؼ يُؼذ لغؼّ قبؾ ييغبنؼّ يٕؼظ يکؽظ چُعٔخٓيؼٔ

ٍ پژْٔم َهبٌ ظاظِ اقذ يح ثّ ظقذ آيعِ اؾ ايى اَدبو گؽفزّ ٔ َزبييًبزجّ ٔ يهبْعِ يكزم
ُبٌ لغؼّ يکبؼآفؽ ٍي( ظؼ ث4/70)% ييبؼ ثباليع ثّ کبؼ ثب ظؼيع ثكيم ٔ ػاللّ نعيرًب يژگيکّ، ٔ

ُبٌ خٓذ اقزطعاو پؽقُم، يٍ، ظؼ اکثؽ يٕاؼظ کبؼآفؽينٕظ. ًْچُ يي عِيظؼ يُؼذ ضٕظؼٔ ظ يقبؾ
ؼا  ي( ٔ قبثمّ کبؼ ٔ قبضزبؼ قبؾيب60َفؽظ )% ي( ٔ پف اؾ آٌ ظاَم ف70ُ)% يفؽظْبي  يثؽخكزگ



 ??99 پاييس و زهستاىشناسي اقتصادي و تىسعو، سال نهن، دو فصلناهو جاهعو >89
 

 

 

ُبٌ ظؼ يٕؼظ پؽقُم، يؿاَُعِ يٕؼظ اقزفبظِ کبؼآفؽيٍ اَگيگؽ ثٓزؽيظ يظُْع. اؾ قٕ يي يع َظؽ لؽاؼ
( ظؼ کبؼ 47ُّ اؼرمب )%يب فؽاْى آٔؼظٌ ؾيي( ٔ 50دبظ يُؿنذ )%ي(، ا94)% يت پبظال يبنيثّ رؽر

 (.0089ثٕظِ اقذ )اضٕاٌ ٔ ًْکبؼاٌ، 

ُبَّ ٔ يکبؼآفؽْبي  ظيبٌ اؾ يسيظاَهدٕ يبثيثّ اؼؾ ي( ظؼ پژْٔه0093ب )يَ ئ يهک ييبظل
ٔ  يعيٍ پُح ػبيم کهيٍ پژْٔم اؼرجبط ثيظؼ ا اَع. پؽظاضزّ يُيٍ ؼاثغّ آٌ ثب لًع کبؼآفؽييرج

 يغينعِ اقذ. پُح ػبيم يس يظؼ ظاَهگبِ رٓؽاٌ ثؽؼق يُيُبَّ ٔ لًع کبؼآفؽيکبؼآفؽْبي  ظييس
ْبي  ، يٓبؼديالزًبظ -يظ اخزًبػي، نؽايظٔنزْبي ّ ئ ؼْٔب  بقذيت نبيم قيثّ رؽر يُيکبؼآفؽ
ح پژْٔم َهبظٌ يثبنُع. َزب يي يؽيبنئ يكبػعد غ ئ کكت ٔ کبؼ، يكبػعد يبن يُيکبؼآفؽ

ٔخٕظ  يظاؼ يؼٔاثظ يؼُ يُئ لًع کبؼآفؽ يُيکبؼآفؽ يغيػٕايم يس يٍ رًبييظاظِ اقذ کّ، ث
 (.0093ب، يَ ئ يهک يظاؼظ )يبظل

ٍ يؼا ظؼ ث يُيذ کبؼآفؽيثب لبثه يدبَي( اؼرجبط ْٕل 0095ْالعو ٔ ًْکبؼاٌ )  ؿاظِيػه
لؽاؼ ظاظَع. ثؽ اقبـ  ييٕؼظ ثؽؼق يهيًبيؿ ثّ ؼٔل پيظاَهگبِ رجؽ يهيالد رکًيبٌ رسًيظاَهدٕ

ؿ يظاَهگبِ رجؽ يهيالد رکًيبٌ رسًيظاَهدٕ يدبَيٍ ْٕل ْيث يظاؼ يك، اؼرجبط يؼُيح رسميَزب
ک يثّ رفک يُيکبؼآفؽْبي  ذيٍ لبثهيبَگيٍ، رفبٔد ييآَبٌ ٔخٕظ ظاؼظ. ًْچُ يُيذ کبؼآفؽيثب لبثه
َعانزّ  يظاؼ يذ رفبٔد يؼُيزكت خُكکٍ ثؽيظاؼ ثٕظِ اقذ ن ييؼُ يهيػًعِ رسًْبي  گؽِٔ

 (.0095العو ٔ ًْکبؼاٌ،  ؿاظِياقذ )ػه

ؼا ظؼ رٕقؼّ  ييدبؾ ياخزًبػْبي  َمم نجکّ ي( ظؼ پژْٔه0095ٔ ًْکبؼاٌ ) يبَيآؼ
لؽاؼ ظاظَع. ؼٔل پژْٔم اؾ  ييٕؼظ ثؽؼق يهيالد رکًيبد رسًيظاَهدٕ يُيکبؼآفؽْبي  ذيلبثه

ْبي  اؼنع ظاَهگبِ يبٌ کبؼنُبقينبيم ظاَهدٕ يثٕظِ ٔ خبيؼّ آيبؼ يعاظيپف ؼٔ -يفيَٕع رٕي
ثٕظَع.  0094-0090 يهيظؼ قبل رسً يهئ يسمك اؼظث يع ثٓهزي، نٓييرٓؽاٌ، ػاليّ عجبعجب

ذ يثؽ لبثه ييدبؾْبي  ؽ خعاگبَّ کبؼثكذ نجکّيح زبيهّ َهبٌ ظاظِ اقذ کّ، ربثيَزب
هؽفذ يؿِ پي، اَگي، کُزؽل ظؼَٔي، اقزمالل عهجيُيذ کبؼآفؽييؼُبظاؼ اقذ ٔ ثؽ لبثه يؽيپػ كکيؼ

ظاؼ  ييؼُ ئ کُزؽل ظؼَٔ يؽيپػ كکيذ ثؽ يٕنفّ ؼيؽ خُكيٍ، ربثيكذ. ًْچُيذ يؼُبظاؼ َئ ضالل
 (.0095ٔ ًْکبؼاٌ،  يبَيكذ )آؼييؼُبظاؼ َْب  ؽ يٕنفّئ ثؽ قب

بٌ يظاَهدٕ يُيذ کبؼآفؽئ لبثه يٍ قٕاظ اعالػبري( اؼرجبط ث0097) ئ عغؽ يُبَيظ ييطزبؼ
يٕؼظ  يهيًبينٓؽ رٓؽاٌ ؼا ثب ؼٔل پْبي  ظؼ ظاَهگبِ يؼنزّ ػهٕو ٔؼؾن يهيالد رکًيرسً
 يُيذ کبؼآفؽئ لبثه يٍ اثؼبظ قٕاظ اعالػبريح ثّ ظقذ آيعِ، ثيلؽاؼ ظاظَع. ثؽ اقبـ َزب يثؽؼق
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 ي، قٕاظ اعالػبريَٕيم ؼگؽقيح رسهيٍ ثؽ اقبـ َزبئخٕظ ظاؼظ. ًْچُ يؼظا يؼاثغّ يثجذ ٔ يؼُ
 (.0097، ئ عغؽ يُبَيظ يؼا ظاؼظ )يطزبؼ يُيذ کبؼآفؽيلبثه يُيث ميپ ييرٕاَب

ظ يدّ ؼقعَع کّ، رًؽ يثجذ اؾ يسيٍ َزي(، ظؼ يغبنؼّ ضٕظ ثّ ا0339نٕاؼرؿ ٔ ًْکبؼاٌ )
بٌ ثّ يُظٕؼ نؽٔع کكت ٔ يهزؽ ظاَهدٕيم ثييُدؽ ثّ رًب يُيك کبؼآفؽيُّ رهٕيظاَهگبِ ظؼ ؾي

اظؼاک نعِ فمظ ْبي  ذيٍ يٕاَغ ٔ زًبيٍ، ظؼ ثينٕظ. ًْچُ يي ُعِيکبؼ يؽثٕط ثّ ضٕظ ظؼ آ
کُع  يي ػًم يهيبٌ ارؽيظاَهدٕ يُيکُُعِ لًع کبؼآفؽ يُيث ميظ ظاَهگبِ ثّ ػُٕاٌ پييس

(Schovartz et al. 2009.) 

ٕاظِ ٔ آنُبيبٌ ٔ َيؿ 0300کؽيًي ٔ ًْکبؼاٌ ) زًبيذ ( ظؼ پژْٔهي ظؼيبفزُع کّ زًبيذ اؾ قٕي ضبَ
ّ، يزغيؽْبي فؽظگؽايي،  هدٕيبٌ ربثيؽ يثجذ ظاؼظ. ظؼ زبني ک هگبْي ثؽ کبؼآفؽيُي ظَا گؽايي، زًبيذ  خًغظَا

 (.Karimi et al, 2012)اَع  ٔ يٕاَغ يسيغي ربثيؽي ثؽ کبؼآفؽيٍ نعٌ ظاَهدٕيبٌ َعانزّ

 فؽُْگ ٔ يُيكبؼآفؽ آيٕؾل ٍيث اؼرجبط يثّ ثؽؼق يظؼ پژْٔه (0304ثُّْٕ ) ٔ ّيآفؽ
اؾ  يُيكبؼآفؽ فؽُْگ ثّ يُظٕؼقُدم پؽظاضزُع. غُب پيك بٌ ظاَهگبِيٍ ظاَهدٕيظؼ ث يُيکبؼآفؽ
 چٓبؼ ثب يُيكبؼآفؽ ثّ ميگؽا ٔ كبؼ ٔ ككت ياَعاؾ ؼاِْبي  ؿِياَگ ،يُيكبؼآفؽ رفکؽ عؽؾْبي  يؤنفّ

 ٔ ؼاثغّ يهبْعِ ثب آَٓب .كؽظَع اقزفبظِ( يؽيپػ كکيؼ ٔ ،يَٕآٔؼ پهزکبؼ، ،ييػًهگؽا ثؼع
 كّ، ًَٕظَع اقزعالل ٍيچُ يُيكبؼآفؽ فؽُْگ ٔ يُيكبؼآفؽ آيٕؾل ٍيث يرٕخٓ لبثم يًْجكزگ

 زف بٌيظاَهدٕ آٌ كيعؽ اؾ كّ كُع، يي يدٓؿ ْبيي يٓبؼد ثّ ؼا بٌيظاَهدٕ ْبيي آيٕؾل ٍيچُ
 ظؼ ْب َگؽل ٔ ْب يٓبؼد ٍيا ميعايپ يعد كٕربِ دّيَز آٔؼظ. ضٕاُْع ثعقذ ييارکب ضٕظ ٔ اػزًبظ

 ]کبؼاٌيث[ َّ ٔ يهبغم ُُعگبٌيآفؽ ػُٕاٌ ثّ ؼا ضٕظنبٌ آَٓب كّ ثٕظ ضٕاْع ٍيا بٌيظاَهدٕ
 يکبؼيث َؽش كبْم ؿيَ آٌ يعد ظؼاؾ دّيَز ٔ ذيَٓب ظؼ كؽظ. ضٕاُْع ثبٔؼ كبؼ ُعِيخٕ

  (.Afriyie & Boohene, 2014) ثٕظ ضٕاْع يظاَهگبْ الٌيانزسً فبؼؽ

 يٕؼظ ؼا ُبٌيکبؼآفؽ ياخزًبػ ّيقؽيب ٔ يرٕاًَُع يپژْٔه ظؼ (0307) ًْکبؼاٌ ٔ ئاک
 اقزبظ ميرسه ٔ يگؽْٔ ثسث ْب، يًبزجّ اقبـ ثؽ کّ يفيک پژْٔم ٍيا ظؼ ظاظَع. لؽاؼ يثؽؼق
 ػُٕاٌ ثّ ؼا يُيکبؼآفؽ الٌيانزسً فبؼؽ اؾ يبؼيثك کّ، ظْع يي َهبٌ حيَزب اقذ گؽفزّ اَدبو

 اؾ ييسعٔظ رؼعاظ بؼياضز ظؼ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه ٔالغ، ظؼ ٔ کُُع يي يرهم انزغبل يمعيّ
  (.Wakkee et al, 2017) ظاؼَع يظقزؽق قبؾَعِ ٔ يلٕ ؼٔاثظ ثّ کّ ْكذ الٌيانزسً فبؼؽ

 رسميك نُبقي ؼٔل

 ظؼ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه اؾ كيػً فٓى ٔ ظؼک ٔ خبيغ فيرٕي پژْٔم ٍيا ْعف ُکّيا ثّ رٕخّ ثب
 ٍيا اَدبو يثؽا يُبقت کؽظيؼٔ ٍ،يثُبثؽا ْكذ ياَكبَ ػهٕو يهيرکً الديرسً بٌيظاَهدٕ بٌيي
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 يٕنفّ بي خؿء قّ ،يفيک ْبي پژْٔم ؽيقب ًْچٌٕ پژْٔم، ٍيا ثبنع. يي يفيک ؼٔل پژْٔم،
 اي، ُّيؾي يرئٕؼ ؼٔل اؾ اقزفبظِ ثب کّ اقذ نعِ پؽظاضزّ ْب ظاظِ يگؽظآٔؼ ثّ أل گبو ظؼ ظاؼظ:

 ٔ ْب ظاظِ ؽيرفك ظٔو، گبو ظؼ اقذ. گؽفزّ اَدبو بفزّيقبضزبؼ ًّيَ كيػً ْبي يًبزجّ ثب ثطم ٍيا
 ثّ ياَزطبث ٔ ييسٕؼ ثبؾ، يکعگػاؼ يؽازم يع کّ ثٕظِ رٕخّ يٕؼظ آَٓب ثّ يثطه قبؾيبٌ
 يعل ٔ کبؼ يدًٕػّ اؾ يگؿاؼن قٕو، گبو ظؼ اقذ. نعِ پؽظاضزّ يقبؾ يمٕنّ ٔ يقبؾ يفٕٓو

 اي ُّيؾي يرئٕؼ ضبو يفٕٓو ظٔ يُؿنّ ثّ يػه ظينؽا ٔ ىيپبؼاظا ٍ،يًْچُ گؽظظ. يي اؼائّ كيرسم
 اقذ. گؽفزّ لؽاؼ اقزفبظِ يٕؼظ نعِ غکؽ گبو قّ يؼاقزب ظؼ

 رُٕع زعاکثؽ ثّ عٌيؼق يثؽا اقذ. نعِ اقزفبظِ يَظؽ يؽيگ ًََّٕ ِٕين اؾ كيرسم ٍيا ظؼ
 کّ ظانزُع. يهبؼکذ يهيرکً الديرسً يمغغ ظؼ ياَكبَ ػهٕو بٌيظاَهدٕ اؾ َفؽ 03 ْب، ًََّٕ ظؼ
  گؽفزُع. لؽاؼ يثؽؼق يٕؼظ بفزّيقبضزبؼ ًّيَ ْبي يًبزجّ اؾ اقزفبظِ ثب

 ضٕظنبٌ َگبِ اؾ افؽاظ يبيظَ فٓى ظَجبل ثّ اي ُّيؾي يرئٕؼ كيرسم ؼٔل ُکّيا ثّ رٕخّ ثب
 اقبـ، ٍيًْ ثؽ ثبنع. يي ْب ظاظِ يگؽظآٔؼ ؼٔلرؽيٍ  يؼًٕل ٔ ٍيثٓزؽ يًبزجّ ٍ،يثُبثؽا اقذ.

 اَع. نعِ يگؽظآٔؼ بفزّيقبضزبؼ ًّيَ كيػً يًبزجّ 03 اؾ اقزفبظِ ثب ْب ظاظِ كيرسم ٍيا ظؼ
 ظؼ يعأو كّييمب اقذ. نعِ اقزفبظِ يعأو كّييمب ميرسه ؼٔل اؾ ْب، ظاظِ ميرسه يثؽا ٍيًْچُ
 نَٕع. يي كّييمب ْبي يمبٔنّ ثب يؽرجب ٔ نَٕع يي يآٔؼ خًغ اعالػبد آٌ، ظؼ کّ اقذ ييعن ايم

 ثبؾ ؛يکعگػاؼ ِٕين قّ )نبيم ٍيکٕؼث ٔ اقزؽأـ ِٕين اؾ ْب، ظاظِ ميرسه يثؽا پژْٔم، ٍيا ظؼ
 ٔ بيعْبيپ اي، ُّيؾي ٔ يػه ظينؽا ؽَعِيظؼثؽگ کّ يًيپبؼاظا يعل ٔ (ياَزطبث ٔ ييسٕؼ ٔ

 ذيلبثه ،ييبيپب ٔ اػزجبؼ يبؼْبييؼ يخب ثّ يفيک مبديرسم ظؼ اقذ. نعِ اقزفبظِ ْب ياقزؽارژ
 ٔ يهيرسه كّييمب ضالف، يٕاؼظ کيرکُ قّ اؾ ُدبيا ظؼ کّ ؼٔظ يي کبؼ ثّ يؽياػزًبظپػ بي اػزًبظ

  اقذ. نعِ اقزفبظِ (0090 ؾاظِ، )ػجبـ يؿييً کيرکُ

 رسميك ْبي يبفزّ

 ػهٕو نبضّ ظؼ ؿيرجؽ ظاَهگبِ ظؼ ميرسً ثّ نبغم بٌيظاَهدٕ اؾ َفؽ 03 پژْٔم يآيبؼ خبيؼّ
 00 اؾ بٌيپبقطگٕ يقُ ظايُّ ثٕظَع. يؽظ َفؽ 8 ٔ ؾٌ کُُعگبٌ  يهبؼکذ اؾ َفؽ 00 ْكزُع. ياَكبَ
 کُُعگبٌ يهبؼکذ اؾ َفؽ 5 ثٕظَع. اؼنع کبؼنُبقي يمغّ ظؼ نَٕعگبٌ يًبزجّ اکثؽ ٔ ثٕظ 03 رب قبل

 ظاَهکعِ اؾ َفؽ 6 الزًبظ، ظاَهکعِ اؾ َفؽ 0 رؽثيزي، ػهٕو ٔ نُبقي ؼٔاٌ ظاَهکعِ اؾ يًبزجّ ظؼ
 رسهيم ٔ ردؿيّ ثٕظَع. اظثيبد ظاَهکعِ اؾ َفؽ 0 ٔ اخزًبػي ػهٕو ٔ زمٕق ظاَهکعِ اؾ َفؽ 4 خفؽافيب،

 گؽظيع: ؾيؽ يفبْيى ٔ يمٕالد اقزطؽاج ثّ يُدؽ کبؼآفؽيُي لبثهيذ ضًٕو ظؼ رسميك ْبيظاظِ
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 يُيکبؼآفؽ ذيلبثه ييؼُب .0

 بٌيظاَهدٕ يغُْ ردؽثّ آَٓب، يكزيؾ ردؽثّ ٔ بٌيظاَهدٕ يغُْ ّيظؼًَٔب ثّ ثؽظٌ يپ يُظٕؼ ثّ
 (0) نًبؼِ خعٔل ظؼ چُبَچّ اقذ. آيعِ ظقذ ثّ ييطزهف ْبي بفزّي يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يفٕٓو اؾ

 دبظيا يبَُع ييٕاؼظ کّ، ظْع يي َهبٌ ثبؾ يکعگػاؼ اؾ آيعِ ظقذ ثّ يييؼُب ئازعْب اقذ آيعِ
 ضهك عِ،يا ضهك يثؽا گؽاٌيظ ٔ ضٕظ ذيْعا لعؼد کبؼ، عيرٕن ذيظؽف گؽاٌ،يظ ٔ ضٕظ يثؽا نغم

 ظؼ غٍْ يؽٔيَ اؾ اقزفبظِ ُعِ،يآ يثؽا ؼاِ َمهّ ظانزٍ ،يظٔنز کبؼ َجٕظٌ ثكُعِ ثؽٔد، ٔ کبؼ
 يثؽا ظينؽا نعٌ فؽاْى کبؼ، ياَعاؾ ؼاِ ظؼ ػاللّ ظانزٍ ٔ بديردؽث اؾ اقزفبظِ عِ،يا ضهك يؼاقزب

 ْب يمٕنّ ضؽظِ ييسٕؼ يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب اظايّ ظؼ ٔ گؽفزُع لؽاؼ يينُبقب يٕؼظ يپؽظاؾ عِيا
 يفبکزٕؼْب ٔخٕظ گؽاٌ،يظ ٔ ضٕظ يثؽا ينغه ذيظؽف دبظيا اقزؼعاظْب، ٔ ْب ييرٕاَب کهف نبيم

 اؾ اقزفبظِ ثب ذيَٓب ظؼ ٔ نعَع اقزطؽاج عِيا ذيؽييع ٔ عِيا ضهك ييرٕاَب عِ،يا ضهك يثؽا يزيزًب
 اؾ ييٕاؼظ گؽفذ. لؽاؼ يينُبقب يٕؼظ عِيا ثّ يثطه ذيُيػ يايه يمٕنّ ياَزطبث يکعگػاؼ

 گؽظظ. يي انبؼِ اقذ گؽفزّ لؽاؼ اقزفبظِ يٕؼظ ثبؾ يکعگػاؼ ظؼ کّ نَٕعگبٌ يًبزجّ اظٓبؼاد

 ع:يگٕ يي ينُبق ؼٔاٌ ؼنزّ يظاَهدٕ قبنّ 03 ؾ. و.

 ٔ کُع دبظيا نغم کي ٔ کُع عايپ ؼا ميْب ييرٕاَب ٔ اقزؼعاظْب فؽظ کي يؼُي يُيفؽآکبؼ»
 ؽيظا ؼا قُٓع يٕرؽيکبيپ ضعيبد ؟ ظؼ يٍ ضٕظ يثال کُُع. کبؼ اَدب ظؼ ؿيَ ضٕظل ثؽ َفؽػالِٔ چُع

 کبؼو ظؼ ؼٔؾ ْؽ ٔ ظاؼو ييُه رب ظٔ اقذ قبنّ ظِ کكجى پؽٔاَّ ثٕظو يدؽظ کّ ئلز کؽظو.
 «کُى. يي هؽفذيپ

 ع:يگٕ يي ينُبق خبيؼّ ؼنزّ يظاَهدٕ قبنّ 06 انف. ظ.

 خٓذ يضبي ْبي يٓبؼد ٔ ايکبَبد ّي کّ ُّيا کُّيي ضغٕؼ آظو غٍْ ثّ کّ يفٕٓو ٍيأن»
 رٕ ثزَّٕ ْى َفؽ چٓبؼ قّ ْى ثهّ کبؼ أٌ يهغٕل ضٕظل ْى ع،يثبن ظانزّ کبؼ کي ياَعاؾ ؼاِ

 «ثبنّ. ظانزّ ذيفؼبن ُّيؾي أٌ

 کبؼآفؽيُي لبثهيذ يؼُبي ايهي يمٕنّ ٔ يمٕالد ضؽظِ يؼُبيي، ٔازعْبي (:0) خعٔل

  يييؼُب ئازعْب
 ثبؾ( ي)کعگػاؼ

  يمٕالد ضؽظِ
 (ييسٕؼ ي)کعگػاؼ

 يايه يمٕنّ
 (ياَزطبث ي)کعگػاؼ

 غٍْ يؽٔيَ اؾ اقزفبظِ اقزؼعاظْب، ٔ ْب ييرٕاَب کؽظٌ عايپ
  عِ،يا ضهك يؼاقزب ظؼ

 ٔ ْب ييرٕاَب کهف
 اقزؼعاظْب

 عِيا ثّ يثطه ذيُيػ
 ذيظؽف کبؼ، عيرٕن گؽاٌ،يظ ٔ ضٕظ يثؽا نغم دبظيا ييرٕاَب
 ٔ ضٕظ يثؽا ينغه ذيظؽف دبظيا ،ييؾا انزغبل کبؼ، عيرٕن
 کبؼگبِ، بي نؽکذ دبظيا ع،يخع ينغه ذييٕلؼ گؽاٌ،يظ

 نغم، دبظيا ظؼ يضبي ْبي يٓبؼد ٔ ايکبَبد ياَعاؾ ؼاِ
 يظٔنز کبؼ َجٕظٌ ثكُعِ ثؽٔد، ٔ کبؼ ضهك

 ينغه ذيظؽف دبظيا
 گؽاٌيظ ٔ ضٕظ يثؽا
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 (0خعٔل )اظايّ 

 يي يؼُبي ٔازعْب
 ثبؾ(ي )کعگػاؼ

  يمٕالد ضؽظِ
 (ييسٕؼي )کعگػاؼ

 يايه يمٕنّ
 (ياَزطبثي )کعگػاؼ

 عِيا يثؽا ظينؽا نعٌ فؽاْى ػٕايم، ٔ ظينؽا ٔخٕظ
 ٔ الزًبظ ،ييبن پهزٕاَّ ،يزيزًب يفبکزٕؼْب ٔخٕظ ،يپؽظاؾ
 ْبي فؽيذ ظانزٍ ضالق، غٍْ ٔ ّيقؽيب ضالق، غٍْ
 ياَعاؾ ؼاِ ظؼ ػاللّ ظانزٍ ٔ بديردؽث اؾ اقزفبظِ عِ،يا ضهك
 يپؽظاؾّ يَظؽ ٔ يپؽظاؾ عِيا يثؽا ظينؽا نعٌ فؽاْى کبؼ،

 يفبکزٕؼْب ٔخٕظ
 يزيزًب

 عِيا ضهك يثؽا

 

 ضهك ييرٕاَب ذ،يضالل ٔ ْٕل ييرٕاَب ظانزٍ ع،يخع اثزکبؼ
 ْبي ذييٕلؼ ٔ ػًم ثّ آٌ ميرجع ٔ عيخع عِيا ظانزٍ عِ،يا

 يُيکبؼآفؽ لعؼد گكزؽظِ، ٔ ثبؾ فکؽ ؾا، ظؼآيع
 عِيا ضهك ييرٕاَب

 ييرٕاَب عِ،يا ضهك يثؽا گؽاٌيظ ٔ ضٕظ ذيْعا لعؼد
 ع،يخع افؽاظ يؽيثکبؼگ ٔ عيخع کبؼ ّي نؽٔع ذيؽييع

 ُعِيآ يثؽا ؼاِ َمهّ ظانزٍ
 عِيا ذيؽييع

 
  کبؼآفؽيُي لبثهيذ يؼُبي يمٕالد ٔ يفبْيى اؼرجبط (:0) نکم

 يُيکبؼآفؽ ذيلبثه ثؽٔؾ ٔ ظٕٓؼ (يػه ظي)نؽا ْبي ُّيؾي .0

 الديرسً بٌيظاَهدٕ بٌيي ظؼ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه ثؽٔؾ ٔ ظٕٓؼ ْبي ُّيؾي اقزطؽاج ٔ کهف يثؽا

 آيعِ ظقذ ثّ حيَزب اقذ. نعِ اقزفبظ ياَزطبث ٔ ييسٕؼ ٔ ثبؾ يکعگػاؼ اؾ ياَكبَ ػهٕو يهيرکً

 نبيم نَٕعگبٌ يًبزجّ رٕقظ نعِ اظٓبؼ يييؼُب ئازعْب کّ، ظْع يي َهبٌ (0) خعٔل ظؼ

 ثّ ظاَهگبِ يقبؾّ ينج اعالػبد، گػانزٍ بؼياضز ظؼ ٔ ييؼاًُْب ،يفکؽ ذيايُ ؽ؛يَظ ييٕاؼظ

 هخلق ایذ

 استعذادَا کطف

 فاکتًرَای حمایتی ایذٌمذیزیت 

 ایجاد ظزفیت ضغلی

 عینیت بخشی به ایذه
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 دبظيا کبؼضبَّ، ٔ ظاَهگبِ ٍيث َٕعيپ يثؽلؽاؼ ،يزبي ٔخٕظ ٍ،يکبؼآفؽ افؽاظ اؾ ذيزًب کبؼ، يفضب

 ييسٕؼ يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب اظايّ ظؼ کّ ْكزُع ... ٔ يُيکبؼآفؽ يؼاقزب ظؼ ْب گؽِٔ ٔ ْب اَدًٍ

 ذيرؽث ،يجبَيپهز ٔ ذيزًب آيٕؾل، اقزؼعاظ، ٔ يٓبؼد ػاللّ ٔ ؿِياَگ نبيم يمٕنّ ضؽظِ 5

 يمٕنّ ياَزطبث يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب ذيَٓب ظؼ نعَع. اقزطؽاج يُيکبؼآفؽ ثكزؽ ٔ يُيکبؼآفؽ

 نَٕعگبٌ يًبزجّ اظٓبؼاد اؾ ييٕاؼظ ثّ ميغ ظؼ اقذ. گؽفزّ لؽاؼ يينُبقب يٕؼظ «رمبضب» يايه

 نٕظ. يي پؽظاضزّ

 ع:يگٕ يي MBA يظاَهدٕ قبنّ 05 ؼ. ف.

 آيٕؾل ثبنّ. ْكذ کّ ثبنّ يؿيچ ٍيا اؾ رؽ يزفبٔد عيثب آيٕؾنًٌٕ آيٕؾل.»

 هٌٕيچ ًّْ يهيض ايال يطزهف يکهٕؼْب رٕ االٌ يثال ٍيثج ثبنّ؟ چغٕؼ عيثب

 ثهّ ظاظِ بظي يب ثّ عيثب ٔ َّ. يبْب ئن کيَؿظ اؾ ؿٔيچ ًّْ کٍُ يي نًف ّيػًه

 کّ کُّيي کبؼيچ ّ.يفؽظ چّ ٍيکبؼآفؽ فؽظ ّي يثال ىيکُ يُيکبؼآفؽ يچغٕؼ کّ

 (.5 نًبؼِ )يًبزجّ «هّ.يي ٍيکبؼآفؽ

  ع:يگٕ يي يثعَ ذيرؽث ؼنزّ يظاَهدٕ قبنّ 00 و. ج.

 يب ثّ ٔلذ چيْ يعؼقّ ظؼ .نٕظ يي نؽٔع پؽٔؼل ٔ آيٕؾل اؾال ّ يپب ثُظؽو»

 ٔ گفزٍ ؼٔ ييؿايچ ّي هّيًْ ىيثبن ظانزّ عِيا ّي ضٕظيٌٕ يثؽا کّ َعاظَع بظي

 يب اؾ ٔلذ چيْ ٔ .نٕظ يي يخٕؼ چّ ٍيا کّ َگفزٍ ئن عيکُ زفظ ُٕيا گفزٍ

 هّيًْ .کُّ ؽيظؼگ ؼٔ فکؽيٌٕ کّ َطٕاقزٍ يکبؼ ّي يب اؾ .َطٕاقزٍ يؿيچ

 ظؼ چؽا .ظاؼظ ظثكزبٌ ظٔؼاٌ ظؼ هّيؼ يٍ ثُظؽ .ىيَٕنز يهك ٔ ىيکؽظ زفظ

 عايپ يکبؼ ّي رب ثطَٕى ظکزؽا رب گٍيي ًّْ ُدبيا .كذيَ ُگَّٕيا گؽيظ يکهٕؼْب

 يهطى ضٕظنٕ ؽييك ٔ ضَّٕ يي كبَفين رب گّيظ ْبي يکبٌ ظؼ يُيجيي ئن نّ

 .نکهّ ٍيا ثّ يياثزعا اؾ .ثطَّٕ اؼنع كذيَ لؽاؼ ٔ ظَجبنم ؽِيي ٔ کُّ يي

 ييخب ّي ثؽٔ ٔ ثطٌٕ ظؼـ گفزٍ هّيًْ يثال .ظاؼٌ ؽيربث يهيض ْى ْب ضبَٕاظِ

 يعؼقّ ٔ اخزًبع ظ،ييس کال .ثؽظاؼٌ ييخب ؼٔ رٕ ثطٌٕ ظؼـ بي نٕ اقزطعاو

 يفؽظ ثّ ٔاثكزّ عٕؼ ثّ هّيًْ ٔ .َعاظٌ آيٕؾل ثچّ ثّ ْكذ کّ يأَغٕؼ

 (.8 نًبؼِ )يًبزجّ «.اقذ
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 کبؼآفؽيُي لبثهيذ ْبي ؾييُّ ايهي يمٕنّ ٔ يمٕالد ضؽظِ يؼُبيي، ٔازعْبي (:0) خعٔل

 يييؼُب ئازعْب
 ثبؾ( ي)کعگػاؼ

  يمٕالد ضؽظِ
 (ييسٕؼ ي)کعگػاؼ

 يايه يمٕنّ
 (ياَزطبث ي)کعگػاؼ

 ظاَهگبِ، ٔ فؽظ عؽف اؾ ؿِياَگ ذيرمٕ ٔ ؿِياَگ ٔخٕظ
 ٔ ًْذ ٔخٕظ ػاللّ، ٔخٕظ ،يفؽظ ياقزؼعاظْب ٔخٕظ
 کي ظؼ يٓبؼد ظانزٍ ،يفکؽ ذيايُ ؿِ،ياَگ دبظيا اؼاظِ،
 ضبو زٕؾِ

 ٔ يٓبؼد ػاللّ ٔ ؿِياَگ
 اقزؼعاظ

 رمبضب

 اؼائّ فکؽ، اربق ،يکبؼآيٕؾ ،يُيکبؼآفؽ ْبي ظٔؼِ يثؽگؿاؼ
 ْبي کزبة ظاظٌ لؽاؼ بؼياضز ظؼ ،يآيٕؾن ْبي کبؼگبِ
 يقبؾ ّينج ،يظؼق ئازعْب ثٕظٌ يبريػًه ،يآيٕؾن

 ظؼ يػًه ئازعْب گػؼاَعٌ کبؼ، يفضب ثّ ظاَهگبِ
 بؼياضز ظؼ ٔ ييؼاًُْب کؽظٌ، ييؼاًُْب ْب، کبؼضبَّ
 اعالػبد گػانزٍ

 آيٕؾل

 ،ييبن ذيزًب ،يزبي ٔخٕظ ٍ،يکبؼآفؽ افؽاظ اؾ ذيزًب
 ،ييبن ذيزًب ّ،يقؽيب ٔخٕظ ذ،يزًب َجٕظ ذ،يزًب

 ُّيؾي ،ييبن پهزٕاَّ ٔخٕظ ،ييبن کًجٕظ ،يالزًبظ يهکم
 ايکبَبد ،ييبن ذيايُ ّ،يقؽيب ٔخٕظ ضٕة، يالزًبظ

 ميرهک پؽٔؼل، ٔ آيٕؾل كيعؽ اؾ يؿيؼ ثؽَبيّ ،ييبن
 الؾو يثكزؽْب ٔخٕظ ٔ ْب ُّيؾي دبظيا ْب، کالـ

 يجبَيپهز ٔ ذيزًب

 پؽٔؼل آيٕؾاٌ، ظاَم ٍيث ظؼ يُيکبؼآفؽ ّيؼٔز ذيرؽث
 يؼاقزب ظؼ ْب گؽِٔ ٔ ْب اَدًٍ دبظيا ٍ،يکبؼآفؽ افؽاظ

 اػزًبظ لبثم ٔ کبؼآيع افؽاظ ثٕظٌ ،يُيکبؼآفؽ
 يُيکبؼآفؽ ذيرؽث

 يُيکبؼآفؽ ثكزؽ کبؼضبَّ ٔ ظاَهگبِ ٍيث َٕعيپ يثؽلؽاؼ رمبضب، ٔخٕظ

 
 کبؼآفؽيُي لبثهيذ ْبي ؾييُّ يمٕالد ٔ يفبْيى اؼرجبط (:0) نکم

 بستز

 اوگیشٌ

 حمایت تزبیت

 آمًسش

 تقاضا
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 يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يبيعْبيپ .0

 ياَزطبث ٔ ييسٕؼ ٔ ثبؾ يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يبيعْبيپ زبضؽ، پژْٔم ظؼ
 ؼنع ميافؿا يبَُع؛ ييٕؼاظ کّ، ظْع يي َهبٌ آيعِ ظقذ ثّ حيَزب گؽفذ. لؽاؼ يثؽؼق يٕؼظ

 ْبي آيٕضزّ يؽيکبؼگ ثّ خٕاَبٌ، پهزکبؼ ٔ رالل ميافؿا خٕاَبٌ، يعٔاؼياي ميافؿا ،يالزًبظ
 ظاَهگبِ، اؾ ضؽٔج اؾ ثؼع خٕاَبٌ انزغبل ظغعغّ کبْم ،يظاَهگبْ ظؼٔـ اؾ اقزفبظِ ٔ يظاَهگبْ
 ثب ... ٔ اخزًبػي قؽيبيّ افؿايم افكؽظگي، ييؿاٌ کبْم يغؿْب، فؽاؼ کبْم ؾايي، انزغبل

 يمٕنّ ضؽظِ نم يؼُبيي ٔازعْبي ايٍ اؾ نعِ اقزطؽاج يمٕالد ضؽظِ نعَع. ازًب ثبؾ کعگػاؼي
 اخزًبػي، ْبي آقيت کبْم اقزؼعاظْب، نکٕفبيي اخزًبػي، - فؽُْگي ظؼآيعؾايي، نبيم

 ظؼ ٔ گؽفزُع لؽاؼ نُبقبيي يٕؼظ يسٕؼي کعگػاؼي ثب کّ ْكزُع پػيؽي ؼيكک ٔ ؾايي انزغبل
 رسًيالد ظاَهدٕيبٌ ييبٌ ظؼ کبؼآفؽيُي لبثهيذ پيبيعْبي اؾ آيعِ ظقذ ثّ ايهي يمٕنّ َٓبيذ

 اظٓبؼاد اؾ يٕاؼظي ثّ غيم ظؼ اقذ. نعِ ثؽظانذ «اثؽثطهي ازكبـ» اَكبَي ػهٕو رکًيهي
 ػهٕو رکًيهي رسًيالد ظاَهدٕيبٌ ييبٌ ظؼ کبؼآفؽيُي لبثهيذ پيبيعْبي ثب اؼرجبط ظؼ پبقطگٕيبٌ

 گؽظظ. يي انبؼِ اَكبَي

  ع:يگٕ يي يپؿنک يبيخغؽاف يظاَهدٕ قبنّ 04 ل. ظ.

 ُکّيا يخب ثّ ؽٌٔيث ؽِيي ظاَهگبِ اؾ کّ ييظاَهدٕ يٕثؽِ. نغم دبظيا رٕ لغؼب»
 ذيَٓب گؽفزّ بظي کّ يؿيچ أٌ ْؿ ضٕظل ْى ثبنّ ٍيکبؼآفؽ ٔ ثبنّ کبؼ ظَجبل

 يکبؼيث آيبؼ ثب کُّيي يهغٕل ؼٔ ضٕظل يثم َفؽ ٍيچُع ْى ٔ کُّيي ؼٔ اقزفبظِ
 ميافؿا .ييظؼآيعؾا .يکبؼيث ؼفغ . ثبنّ ثًؽ يثًؽ رَّٕ يي لغؼب ىيظاؼ يب کّ

 (.03 نًبؼِ )يًبزجّ «ًّْ ظَجبنّ ثّ ًْم يؽظو، ؼفبِ ثؽٔد،

  ع:يگٕ يي يزيرؽث ينُبق ؼٔاٌ يظاَهدٕ قبنّ 06 انف. ف.

رؽ،  قؽؾَعِرؽ،  َهبط ثب کُّ يي يکبؼ ّي ضٕظل ُّيکبؼآفؽ کّ ييظاَهدٕ يكهًب»
 کٍُ يي ازكبـ .عٌيًَ اَدبو يچکبؼيْ کّ ْكذ يبَيظاَهدٕ اؾ رؽ قؽزبل

 هٌٕيافكؽظگ رٕ هٌٕيؼٔز رٕ يرکؽاؼ يکبؼا يرکؽاؼ يؿايچ ضٍَٕ يي ظؼـ فمظ
 ايال .َعاؼِ اؼاظِ .ْكذ رؽ افكؽظِ ْكذ کبؼيث کّ ييظاَهدٕ .گّيظ ػاؼِيي ؽيربث

 ّيقؽيب يُيکبؼآفؽ .ُّيکبؼآفؽ کّ ييظاَهدٕ ثب ظاؼِ فؽق کال َعاؼِ َفف ثّ اػزًبظ
 ْى ييظؼآيعؾا ثؼع هّيي ضٕة يهيض بٌيظاَهدٕ ّيؼٔز .ثعٌ ٔاو يثال ضٕاظ يي
 (.05 نًبؼِ )يًبزجّ «.ىيثکُ ضٕظيٌٕ تيرٕخ ظقذ ىيرَٕ يي ىيظاؼ کّ
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  ع:يگٕ يي بدياظث يظاَهدٕ قبنّ 08 انف. انف.

 ثٓم ُْٕؾ يب کّ يؿيچ اـ عِيا اقبـ ثؽ ردبؼد لعؼد ْبي اثؿاؼ اؾ يکي»
 ْبي عِيا ثب يثال ظاؼٌ گّيظ يکهٕؼْب .ىيکُ يي يبظؼ فمظ إَٔ ىيظاؼ ٔ ىيعيَؽق
 ُّيا فؽلم ئن .ىيکُ يي بظي اؾل کّ يغؿْب فؽاؼ يب، يخَٕٔب .کٍُ يي يؾَعگ يب
 ّي ٔ عِيا يبزت ّي ٔ خٌٕٔ ّي کّ ىيثؽق يگبْيخب ّي ثّ ىيَزَٕكز ُْٕؾ يب کّ

 ّي کُّ ذيزًب بظيث َفؽ ّي کّ ىييُزظؽ ُْٕؾ يب ثؽظاؼِ لعو رؽـ ثعٌٔ ٍيکبؼآفؽ
 کّ ؼٔ چيؿي أٌ ايُکّ چيّ؟ پيبيعْبل ػؿيؿو ضٕة .ثبنيى ظانزّ يبني اقپبَكؽ

 پيبيعل .ايُّ کًزؽيُم ثكبؾيى ضٕظيٌٕ رَٕيى يي کُيى يي ٔاؼظ ٔ ضؽيى يي االٌ
 َگؽاٌ ظيگّ نى يي انزسًيم فبؼؽ يُکّ کّ ايُّ پيبيعل .ييهّ ايدبظ نغم کّ ايُّ
 (.03 نًبؼِ )يًبزجّ «.کُى چيکبؼ ثبيع انزسًيهي فبؼؽ اؾ ثؼع کّ َيكزى ايٍ

 کبؼآفؽيُي لبثهيذ پيبيعْبي ايهي يمٕنّ ٔ يمٕالد ضؽظِ يؼُبيي، ٔازعْبي (:0) خعٔل

 يؼُبيي ٔازعْبي
 ثبؾ( )کعگػاؼي

  يمٕالد ضؽظِ
 يسٕؼي( )کعگػاؼي

 ايهي يمٕنّ
 اَزطبثي( )کعگؿاؼي

 رٕنيع ثّ کهٕؼ الزًبظ ثّ الزًبظي، ؼنع افؿايم نٕظ. يي ظؼآيع يُجغ
 افؿايم الزًبظي، اقزمالل کُّ، کًک ييزَّٕ چي ًّْ ثّ کهٕؼ
 ؼفبِ ثؽٔد، افؿايم يبظؼاد، خبي ثّ ٔاؼظاد خبيگؿيُي ظاضهي، رٕنيع
 کهٕؼ پيهؽفذ يؽظو،

 ظؼآيعؾايي

 اثؽثطهي ازكبـ

 ...، ٔ پيهؽفذ ٔ َفف ثّ اػزًبظ قؽؾَعگي، اخزًبػي، َهبط افؿايم
 ٔ يبثع يي اؼرمب فؽظ فؽُْگي َظؽ اؾ خٕاَبٌ، ظؼ ثغبنذ ازكبـ ػعو

 ظْع، يي اؼرمب َيؿ ؼا ظيگؽ َفؽ چُع يبثع يي اؼرمب فؽظ ضٕظ ايُکّ ثؽ ػالِٔ
 خٕاَبٌ ؼٔزي اؼرمبي ْعف، نعٌ يهطى َفف، ػؿد افؿايم
 پهزکبؼ ٔ رالل افؿايم خٕاَبٌ، اييعٔاؼي افؿايم کؽظِ، رسًيم
 خبي ثّ کبؼ خبيگؿيُي خٕاَبٌ، ثيٍ ظؼ رُجهي ٔ قكزي کبْم خٕاَبٌ،
 ... ٔ فكبظ ييؿاٌ کبْم کهٕؼ، پيهؽفذ اخزًبػي، يهکالد ٔ ػٕايم
 افؿايم افؽاظ، ؼٔاَي ٔ ؼٔزي نؽايظ ثٓجٕظ افكؽظگي، ييؿاٌ کبْم
  اخزًبػي، ؼٔاثظ ثٓجٕظ اخزًبػي، قؽيبيّ

 اخزًبػي - فؽُْگي

 افؽاظ، غٍْ پيهيؽفذ ٔ ؼنع ضالليذ، افؿايم افؽاظ، اقزؼعاظ نکٕفبيي
 ظاَهگبْي ظؼٔـ اؾ اقزفبظِ ٔ ظاَهگبْي ْبي آيٕضزّ کبؼگيؽي ثّ

 اقزؼعاظْب نکٕفبيي

 إَاع ثيکبؼي کُبؼ ظؼ ٔ اقذ، َکؽظٌ اؾظٔاج ٔ ثيکبؼي أنم
 کبْم ثّ يُدؽ ظْع، يي ؼش ْى اػزيبظ ظْع. يي ؼش اَسؽافبد
  اؾظٔاج، قٍ آيعٌ پبييٍ ضبَٕاظِ، رهکيم ٔ اؾظٔاج ثيکبؼي،

 ْبي آقيت کبْم
 اخزًبػي

 ؾايي، انزغبل ظاَهگبِ، اؾ ضؽٔج اؾ ثؼع خٕاَبٌ انزغبل ظغعغّ کبْم
 ييًَّٕ خبيي ًَيؽِ ضٕة يغؿْب، فؽاؼ کبْم ثيکبؼي، ييؿاٌ کبْم
 ييکُّ. کبؼ خب ًْيٍ

 ؾايي انزغبل

 يبزت يّ ٔ خٌٕٔ يّ کّ ثؽقيى خبيگبْي يّ ثّ َزَٕكزيى ُْٕؾ يب
 ٔ َفف ثّ اػزًبظ افؿايم ثؽظاؼِ، لعو رؽـ ثعٌٔ کبؼآفؽيٍ يّ ٔ ايعِ

 ؾَعگي. ظؼ ثؿؼگ ْبي لعو ثؽظانزٍ
 پػيؽي ؼيكک
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  کبؼآفؽيُي لبثهيذ پيبيعْبي يمٕالد ٔ يفبْيى اؼرجبط (:0) نکم

 
 اَكبَي ػهٕو رکًيهي رسًيالد ظاَهدٕيبٌ کبؼآفؽيُي لبثهيذ اؼرمبي پبؼاظايًي يعل (:4) نکم

 

کاَص آسیب َای 

 اجتماعی

 ضکًفایی استعذادَا

 اضتغال سایی ریسک پذیزی

 درآمذسایی

 احساس اثربخشی

 اجتماعی -فزَىگی 

 شرایط علی

 

 عًامل کىطی (1

اوگیشش، مُارت  -
 ي استعذاد

 آمًسش -

 تزبیت کارآفزیىی -

  
 ( عًامل ساختاری 2

 بستز کارآفزیىی -

حمایت ي  -
 پطتیباوی

  

احساس 

 اثربخشی

 گرعوامل مذاخله

 ماَیت علًم اوساوی -
گذار صىعتی در  -

 کطًرَای جُان سًم

 

 پیامذها

  
 درآمذسایی -

فزَىگی  -
 اجتماعی

ضکًفایی  -
 استعذادَا

کاَص  -
َای آسیب

 اجتماعی
 اضتغال سایی  -

 

 راهبردها

 
کىص/کىص  -

 متقابل
 خًدبايری -

تطکیل  -
َای اوجمه

 کارآفزیىی

  
  

 عوامل زمینه ساز
وابزابزی در تًجٍ بٍ  -

 علًم مختلف
 امکاواتوحًٌ تًسیع  -
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 گيؽي َزيدّ ٔ ثسث

 ظؼ آٌ يبيعْبيپ ٔ قبؾ ُّيؾي ػٕايم ٔ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يفٕٓو کهف ْعف ثب زبضؽ پژْٔم
 اقذ. گؽفزّ اَدبو ؿيرجؽ ظاَهگبِ ياَكبَ ػهٕو نبضّ يهيرکً الديرسً بٌيظاَهدٕ بٌيي
 کالو يفسٕا اؾ کّ ييزؼعظ يييؼُب ئازعْب بٌيي ظؼ کّ، ظاؼظ آٌ اؾ ذيزکب پژْٔم ْبي بفزّي

 دبظيا اقزؼعاظْب، ٔ ْب ييرٕاَب کهف ؽيَظ يايه ْبي يمٕنّ عيگؽظ اقزطؽاج نَٕعگبٌ يًبزجّ
 ٔ عِيا ضهك ييرٕاَب عِ،يا ضهك يثؽا يزيزًب يفبکزٕؼْب ٔخٕظ گؽاٌ،يظ ٔ ضٕظ يثؽا ينغه ذيظؽف
 ياَكبَ ػهٕو نبضّ يهيرکً الديرسً بٌيظاَهدٕ ظْع يي َهبٌ کّ آيعَع ظقذ ثّ عِيا ذيؽييع
 کّ کُُع يي يرهم ضٕظ ْبي عِيا عٌيثطه ردكى ٔ کؽظٌ يُيػ ظؼ يَٕػ ثّ ؼا يُيکبؼآفؽ ذيلبثه
 يايه يمٕنّ ػُٕاٌ ثّ رٕاٌ يي ؼا عِيا ثّ يثطه ذيُيػ ،ياَزطبث يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب ذيَٓب ظؼ

 ؼا يُيکبؼآفؽ اؼٔپب خبيؼّ ٌٕيكيکً ؼاقزب، ٍيا ظؼ گؽفذ. َظؽ ظؼ نعِ اقزطؽاج ْبي يمٕنّ ضؽظِ
 ذيضالل ،يؽيضغؽپػ طزٍيآي ْى ظؼ ؼاِ اؾ يالزًبظ ْبي ذيفؼبن رٕقؼّ ٔ دبظيا ُعيفؽا ٔ ىيپبؼاظا

 اقذ ظاَكزّ يٕخٕظ قبؾيبٌ بي عيخع قبؾيبٌ کي ظؼٌٔ ظؼ رييس ذيؽييع ثب يَٕآٔؼ ٔ
 يؼفزبؼْب ثؽٔؾ الؾيّ کّ يؼزمعَع ؿيَ ؼاقًٕقٍ ٔ ىيقٕؼْب (.87 :0004 ،ياًَبؼ ٔ ؾاظِ )يؼًٕو

 ظؼ ٔ اقذ ْب ظاَهگبِ يبَُع يآيٕؾن ْبي ظييس ظؼ ُبَّيکبؼآفؽ ْبي يژگئ پؽٔؼل ُبَّ،يکبؼآفؽ
 اؾ افؽاظ اظؼاکبد ٔ اَزظبؼاد ظاظَع، َهبٌ گؽفذ، اَدبو قٕئع کهٕؼ ظاَهگبِ پُح ظؼ کّ اي يغبنؼّ

 ؽيرأث ُبَّيکبؼآفؽ ؼفزبؼ ثؽٔؾ دّيظؼَز ٔ بٌيظاَهدٕ ُبَّيکبؼآفؽ ْبي يژگئ ؿاٌيي ثؽ ظييس
 (.Sorheim & Rasmosen 2006) گػاؼَع يي

 يفبکزٕؼْب ٔخٕظ ثؽ عيربک ْب، يًبزجّ اؾ نعِ اقزطؽاج يييؼُب ئازعْب ٍيزؽًيٓ اؾ يکي
 اظؼاک ذيزًب اقبـ ثؽ ؼاقزب، ٍيا ظؼ ثبنع. يي يُيکبؼآفؽ ذيَٓب ظؼ ٔ عِيا ضهك يثؽا يزيزًب

 ثّ کّ ثبنُع مييزًب اقذ يًکٍ ثٕظِ يُبقت ٔکبؼ کكت ظييس کّ ُعيًَب رًٕؼ افؽاظ اگؽ نعِ،
 کي يثاًل اقذ. يؼؽٔف کُُعِ کيرسؽ اثؽ ػُٕاٌ ثّ ُعيفؽا ٍيا .نَٕع ٔاؼظ يُيکبؼآفؽ ْبي ذيفؼبن
 کيرسؽ نعٌ ٍيکبؼآفؽ يثؽا ؼا بٌيظاَهدٕ لًع اي گَّٕ ثّ کُُعِ ذيزًب يظاَهگبْ ظييس
 بٌيظاَهدٕ ئلز کُع. يي كيرهٕ يُيکبؼآفؽ ْبي عؽذ ياخؽا ٔ ٍيرعٔ يقٕ ثّ ؼا ْب آٌ ٔ کُع يي

 ْبي ذيفؼبن اؾ يبقيق ٔ يالزًبظ ظينؽا ٔ ظاَهگبِ ظييس اؾخًهّ ظييس کّ کُُع يي رًٕؼ
 عؽف اؾ کُُع. ٔکبؼ کكت دبظيا ثّ العاو کّ ظاؼظ اززًبل هزؽيث ْب آٌ کُُع يي ذيزًب يُيکبؼآفؽ

 ٔ ٔاو گؽفزٍ ظينؽا )يثاًل کُُع يي رًٕؼ َبيكبػع يُيکبؼآفؽ يثؽا ؼا ظييس آَٓب ئلز گؽيظ
 ظانزّ ٔخٕظ ثبؾاؼ ثّ ٔؼٔظ يثؽا يبظيؾ بؼيثك يٕاَغ بي ٔ يهکم ٔ يسعٔظکُُعِ بؼيثك اػزجبؼاد

 ظاؼَع عيخع ٔکبؼ کكت دبظيا يثؽا يکًزؽ ميرًب ،يُيکبؼآفؽ ثّ يثجذ َگؽل ؽغىيػه آَٓب ثبنع(
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(Schwartz et al, 2009.) ُياػضب يقٕ اؾ ذيزًب کّ، ظْع يي َهبٌ يزؼعظ يغبنؼبد ٍ،يًْچ 
 (.Davidson & Honig, 2003) ظاؼظ اؼرجبط يُيکبؼآفؽ رٕقؼّ ثب ظٔقزبٌ ٔ بٌيآنُب ضبَٕاظِ،

 ظييس ػبيم کّ اقذ ظاظِ َهبٌ ّيرؽک ظؼ (Turker & Seluk, 2009) يغبنؼّ ٍ،يًْچُ
 يثؽا يبظيؾ ْبي فؽيذ کّ يالزًبظ ظينؽا )يثال کُُعِ ذيزًب قبضزبؼ ػبيم ٔ يظاَهگبْ

 ثبنع. يي يٕثؽ بٌيظاَهدٕ يُيکبؼآفؽ لًع ظؼ قبؾظ( يي فؽاْى ُبٌيکبؼآفؽ

 بٌيظاَهدٕ بٌيي ظؼ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه ثؽٔؾ ٔ ظٕٓؼ ْبي ُّيؾي اقزطؽاج ٔ کهف يُظٕؼ ثّ
 ثّ حيَزب اقذ. نعِ اقزفبظِ ياَزطبث ٔ ييسٕؼ ٔ ثبؾ يکعگػاؼ اؾ ياَكبَ ػهٕو يهيرکً الديرسً
 نبيم نَٕعگبٌ يًبزجّ رٕقظ نعِ اظٓبؼ يييؼُب ئازعْب کّ، ظْع يي َهبٌ آيعِ ظقذ
 ثّ ظاَهگبِ يقبؾّ ينج اعالػبد، گػانزٍ بؼياضز ظؼ ٔ ييؼاًُْب ،يفکؽ ذيايُ ؽ؛يَظ ييٕاؼظ
 دبظيا کبؼضبَّ، ٔ ظاَهگبِ ٍيث َٕعيپ يثؽلؽاؼ ،يزبي ٔخٕظ ٍ،يکبؼآفؽ افؽاظ اؾ ذيزًب کبؼ، يفضب

 ييسٕؼ يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب اظايّ ظؼ کّ ْكزُع ... ٔ يُيکبؼآفؽ يؼاقزب ظؼ ْب گؽِٔ ٔ ْب اَدًٍ
 ذيرؽث ،يجبَيپهز ٔ ذيزًب آيٕؾل، اقزؼعاظ، ٔ يٓبؼد ػاللّ ٔ ؿِياَگ نبيم يمٕنّ ضؽظِ 5

 يمٕنّ ياَزطبث يکعگػاؼ اؾ اقزفبظِ ثب ذيَٓب ظؼ نعَع. اقزطؽاج يُيکبؼآفؽ ثكزؽ ٔ يُيکبؼآفؽ
 ٔ يُيکبؼآفؽ ُعيفؽآ ثؽ يٕثؽ ػٕايم ْبثؽ ٔ نؽَؽ اقذ. گؽفزّ لؽاؼ يينُبقب يٕؼظ «رمبضب» يايه

 ُبٌ،يکبؼآفؽ ينُبضز ؼٔاٌ ٔ ينطً ْبي يژگئ گؽِٔ چٓبؼ ثّ ؼا ُبَّيکبؼآفؽ يْب نؽکذ ذييٕفم
 ضعيبد رُٕع ٔ نؽکذ، ذيفؼبن يسم يغييس ْبي ذيخػاث ،يظٔنز ييهٕؼر ٔ ييبن ْبي ذيزًب
 .(Lerners & Haber, 2000 اؾ َمم ثّ 000 :0089 ضٕؼ، گُدّ ٔ )آلبخبَي اَع کؽظِ رمكيى اؼائّ لبثم

 ظؼ کّ اقذ يُعيفؽآ يُيکبؼآفؽ کّ، ظاؼظ اغػبٌ يٕضٕع ٍيا ثؽ ؿيَ ،ياخزًبػ ْبي نجکّ عگبِيظ
 ٔ يُبثغ ثب ؼا ٍيکبؼآفؽ ؼاثغّ رٕاَُع يي ظيؼٔا ٍيا ٔ نعِ ٔالغ ياخزًبػ ؼٔاثظ اؾ اي نجکّ

 ي ؼنزّ رُٕع ؽيربث رسذ يُيکبؼآفؽ ياثؽگػاؼ َؽش آٌ، ثؽ افؿٌٔ .کُُع آقبٌ يسعٔظ، ْبي فؽيذ
 کبؼ ٔ کكت اؾ آَٓب قٓى ؿاٌيي ظؼيع ٔ يقُ ٔ يخُك تيرؽک يبنکبٌ، رطًى ٔ يهيرسً

 ٌٕيػؽث) نٕظ يي يُيکبؼآفؽ ظييس ظؼ ياخزًبػ ٔ يفؽظ يُبفغ ذيرمٕ ثّ يُدؽ ٔ ثٕظِ ُبَّيکبؼآفؽ
 .(73 :0089 ًْکبؼاٌ، ٔ

 ظؼ ُبَّيکبؼآفؽ ْبي فؽيذ ظؼک اززًبل يؼٔ ثؽ ؼا يفؽظ آيٕؾل يثجذ ؽيربث ؽ،ياض مبديرسم
 يثبالرؽ قغر ظانزٍ بؼياضز ظؼ (.0336 ٕـ،يآؼَ ٔ )کهؽک ظْع يي َهبٌ کبؼ ٔ کكت کي رٕقؼّ

 ياؼرجبع ْبي يٓبؼد ٍيًْچُ ٔ اي يسبقجّ يٓبؼد ْى ٔ ميرسه ٔ ّيردؿ ييرٕاَب ْى آيٕؾل، اؾ
 ْبي يٓبؼد يظاؼا ثؽضٕؼظاؼَع آيٕؾل اؾ يثبالرؽ قغر اؾ کّ يکكبَ ظْع. يي ثٓجٕظ ؼا ٍيکبؼآفؽ

 ُعِيآ ْبي ياقزؽارژ رٕقؼّ ٔ ثبؾاؼ اعالػبد يآٔؼ خًغ بٌ،ييهزؽ ثب اؼرجبط يثؽلؽاؼ َظؽ اؾ يثٓزؽ
 (.0090 ًْکبؼاٌ، ٔ )ييؽي ظاؼظ اؼيغبٌ ثّ ؼا کبؼ ٔ کكت اؾ ثبالرؽي ؼنع ضٕظ ايٍ کّ ْكزُع َگؽاَّ
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 يبَُع؛ ييٕاؼظ کّ، ظْع يي َهبٌ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يبيعْبيپ ثب ؼاثغّ ظؼ آيعِ ظقذ ثّ حيَزب
 يؽيکبؼگ ثّ خٕاَبٌ، پهزکبؼ ٔ رالل ميافؿا خٕاَبٌ، يعٔاؼياي ميافؿا ،يالزًبظ ؼنع ميافؿا

 ضؽٔج اؾ ثؼع خٕاَبٌ انزغبل ظغعغّ کبْم ،يظاَهگبْ ظؼٔـ اؾ اقزفبظِ ٔ يظاَهگبْ ْبي آيٕضزّ
 ٔ ياخزًبػ ّيقؽيب ميافؿا ،يافكؽظگ ؿاٌيي کبْم يغؿْب، فؽاؼ کبْم ،ييؾا انزغبل ظاَهگبِ، اؾ
 يمٕنّ نم يييؼُب ئازعْب ٍيا اؾ نعِ اقزطؽاج يايه يمٕالد نعَع. ازًب ثبؾ يکعگػاؼ ثب ...

 ،ياخزًبػ ْبي تيآق کبْم اقزؼعاظْب، يينکٕفب ،ياخزًبػ - يفؽُْگ ،ييظؼآيعؾا نبيم
 ظؼ ٔ گؽفزُع لؽاؼ يينُبقب يٕؼظ ييسٕؼ يکعگػاؼ ثب کّ ْكزُع يؽيپػ كکيؼ ٔ ييؾا انزغبل

 الديرسً بٌيظاَهدٕ بٌيي ظؼ يُيکبؼآفؽ ذيلبثه يبيعْبيپ اؾ آيعِ ظقذ ثّ ييؽکؿ ْكزّ ذيَٓب
 کّ کؽظ بٌيث رٕاٌ يي يکه عٕؼ ثّ اقذ. نعِ ثؽظانذ «ياثؽثطه ازكبـ» ياَكبَ ػهٕو يهيرکً

 اخزًبػي ؼٔاثظ اؾ اي نجکّ ظؼ کّ اقذ فؽآيُعي کبؼآفؽيُي اخزًبػي، ْبي نجکّ ظيعگبِ اقبـ ثؽ
 ظؼ .کُُع آقبٌ يسعٔظ، ْبي فؽيذ ٔ يُبثغ ثب ؼا کبؼآفؽيٍ ؼاثغّ رٕاَُع يي ؼٔايظ ايٍ ٔ کُع يي ػًم

 ٔكبؼ ككت ثؽَبيّ ٔخٕظ ٔ ؾايي انزغبل کّ گفذ رٕاٌ يي نعِ اقزطؽاج يؼُبيي ٔازعْبي ؼاقزبي
 يطزهفي يسممبٌ كّ اقذ ٔكبؼ ككت رٕقؼّ ٔ كبؼآفؽيُي فؽايُع گَّٕ ْؽ ضؽٔؼي ٔ خعاَبپػيؽ خؿء

 كبؼآفؽيُي ثُبثؽايٍ، نٕظ. يي ٔقيغ يميبـ ظؼ انزغبل ايدبظ ثّ يُدؽ كبؼآفؽيُي اَع. كؽظِ ربكيع آٌ ثؽ
  ظْع. يي كبْم اقذ، اخزًبػي -الزًبظي يهكالد اؾ ثكيبؼي ؼيهّ كّ ؼا ثيكبؼي يهكالد

 ػهٕو خؼنز يکبؼنُبق ظٔؼِ ٔ يظؼق ثؽَبيّ رٕخّ ؿاٌيي يپژْٔه ظؼ (0085) ازًعؾاظِ
 کّ ظاظِ، لؽاؼ يثؽؼق يٕؼظ ؼا آيٕضزگبٌ ظاَم عگبِيظ اؾ يُيکبؼآفؽ ْبي يٓبؼد پؽٔؼل ثّ يزيرؽث
 ػهٕو خؼنز يرطًً ظؼٔـ يکه عٕؼ ثّ کّ، ظْع يي َهبٌ پژْٔم ٍيا اؾ آيعِ ظقذ ثّ حيَزب
 يفُ ٔ يزيؽييع ،ينطً ْبي يٓبؼد پؽٔؼل ثّ يزيرؽث ػهٕو خؼنز يظؼق خثؽَبي ػُبيؽ ٔ يزيرؽث

  َعاؼَع. رٕخّ يُيکبؼآفؽ

 َطكذ؛ خُجّ اقذ. ميرسه لبثم ؿيَ گؽيظ خُجّ ظٔ اؾ يُيکبؼآفؽ ٔاقغّ ثّ ييؾا انزغبل يمٕنّ
 اؾ يثطه ػُٕاٌ ثّ ؼا انزغبل ظٔو خُجّ ٔ کُع. يي يرهم يُيکبؼآفؽ ظقزبٔؼظ ػُٕاٌ ثّ ؼا انزغبل

 ؽظ.يگ يي َظؽ ظؼ کبؼ ٔ کكت ايٕؼ هجؽظيپ يثؽا بؾيَ يٕؼظ ياَكبَ يؽٔيَ رٕقؼّ ٔ ٍيربي ؼَٔع
 ْبي يهطًّ گؽفزٍ َظؽ ظؼ بؾيُعيَ کبؼ ٔ کكت رٕقؼّ بٌيخؽ ظؼ کبؼ يؽٔيَ انزغبل ثّ پؽظاضزٍ

 ،ينغه ذيؼيٕل ٔ الديرسً رغبثك قبثمّ، رطًى، الد،يرسً ؽيَظ کبؼ يؽٔيَ يفيک ٔ يکً
 اقذ. کبؼ يؽٔيَ يرٕاًَُعقبؾ ٔ اي زؽفّ رٕقؼّ ثب يؽرجظ ْبي يهطًّ ٔ ٔؼي ثٓؽِ

،ٍ عيهًُعٌا ؾػى ّث ًْچُي  يگػاؼّ يقؽيب ثؽ کبؼآفؽيُبَّ کبؼ ٔ کكت يک ايٕال کبؼآفؽيُي، زٕؾِ َا
 اثؼبظ قبيؽ كبؼآفؽيُي، ثّ َكجذ الزًبظي ٔ نُبضزي خبيؼّ ؼٔيكؽظْبي اقذ. اقزٕاؼ ؽيپػ يطبعؽِ
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 كبْم ،ييبن ؾيبٌ ٔ ضؽؼ ثب )يؽرجظ يالزًبظ َظيؽ كبؼآفؽيُي، خؽيبٌ ظؼ ضغؽپػيؽي ْبي زٕؾِ يب
 اخزًبػي يٕلؼيذ يب خبيگبِ رٓعيع ثب )يؽرجظ اخزًبػي ٔ غيؽِ( ٔ ثبؾاؼ، قٓى ظاظٌ ظقذ اؾ قٕظ،

 ظقزبٔؼظْبي ٔ كبؼآفؽيٍ ثّ َكجذ َفؼبٌ غي ظيگؽ ٔ يهزؽيبٌ ًْكبؼاٌ، اػزًبظ رٓعيع كبؼآفؽيٍ،
 قؽيبيّ ثب يؽرجظ ػُبيؽ ظيگؽ ٔ ْب، نجكّ ٔ اخزًبػي ْبي يُبقجذ ظؼ خبيگبِ رٓعيع آيعِ، ظقذ ثّ

 song et al, 2008: 18) ظاؼَع انبؼِ کبؼآفؽيُي خؽيبٌ ظؼ ظؼ ضغؽپػيؽي ؼٔاَي ثؼع ثّ َيؿ اخزًبػي(
 (.70 :0089 ًْکبؼاٌ، ٔ ٌٕيػؽث اؾ َمم ثّ
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