
1400ناتسبات،ودهرامش،مجنپلاس،لرتنک و یهدنامرفیشهوژپ-یملع همانلصف

ياهنامزاس کسیر تیریدم دنیارف رد شناد تیریدم يریگراکهب تهج فلتخم ياهویرانس هیارا
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هدیکچ
هجاوم ناشتیلاعف ياضفردموادم تارییغت و یگتفشآ ببسهب اهکسیر زا يدیدج عاونا ابروحمهکبشياهنامزاس صوصخ هب واهنامزاس هزورما

یتسیاباهنامزاس یطیارش نینچ رد .تشاد دهاوخ اهنآ تیقفوم زین و درکلمع يور رب یفنم تاریثأت،نامز رورم هب اهکسیر نیا رثؤم تیریدم مدع .دنشابیم

ياهدنیارف رد شناد تیریدم يریگراکهب هنیمز نیا رد رثؤم ياهشور زا یکی .دنریگ راکهبدوخ راک طیحم ياهکسیر لح يارباريدیدج ياهشور و اهرازبا

ياهدنیارف رد شناد تیریدم ياهدنیارف يریگراکهب ناکما یسررب لابندهب ورشیپ هلاقم،ساسا نیمه رب .دنشابیم کسیر تیریدم هلمج زا نامزاس فلتخم

ياهنامزاس حطس رد کسیر شهاک روظنمهب کسیر و شناد تیریدم يزاسهچراپکی زا یشان فلتخم ياهویرانس هئارا و متسیس ییایوپ درکیور اب تیریدم

صخشم کسیر تیریدم و شناد تیریدم يدیلک ياهریغتم ادتبا رد كرادم و دانسا یسررب و تایبدا رورم اب ،فده نیا ققحت ياتسار رد .دشابیمروحمهکبش

ياهریغتم طباور هب طوبرم تالداعم و میسرت نایرج-تلاح و یلولعم و تلع ياهرادومن همادا رد .تسا هدیدرگ نیودت لدميایوپ ياههیضرف ساسا نیا رب و

يارب فلتخم ياهویرانس ،ههام12ینامز هزاب یط رد میسنیو رازفامرن زا هدافتسا اب ییایوپ لدم يزاسهیبش و نومزآ زا سپ نایاپ رد .دنا هدشجارختسا لدم

.دنهدیم ناشن ار شناد تیریدم يریگراک هب اب کسیر تیریدم دنیارف هب طوبرم ياهریغتم رد دوبهب بختنم ياهویرانس جیاتن .تسا هدشداهنشیپ ندومن يدربراک

.کسیر تیریدم ،شناد تیریدم ،ویرانس ،متسیس یسانش ییایوپ:يدیلکناگژاو

هاگشناد سردم ،تاعالطا يروانف تیریدم يارتکد١

rezakhanahmadloo@gmail.com)لوئسم هدنسیون( نارهت هاگشناد-يژولونکت تیریدم يارتکد٢

fh_ie@yahoo.comاجآ)ص(ءایبنالا متاخییاوه دنفادپهاگشناد یملع تایه وضع ،تیریدم يارتکد٣
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همدقم.1
هرادا رد هدرتسگ ياهیگتفشآ دهاش ناهج ریخا ياهلاس رد

ار دوخ راتخاس اهنامزاس زا يرایسب .تسا هدوب اهنامزاس

.دناهدیدرگلحنم ای و ماغدا زین رگید یخرب و هدومن یحارطزاب

رارق اهکناب رایتخا رد یگتسکشرو مالع اب زین اهنآ زا ياهراپ

نینچ هجیتن رد .دناهدش نانکراک جارخا هب روبجم ای و هتفرگ

هب و هتفای شهاک تدش هب اهتکرش سرتسد رد عبانم،یگتفشآ

شیازفا يراجت ياهراک و بسک هب طوبرم ياه کسیر نآ لابند

رگید زا زین يزاس یناهج نوزفا زورتعرس .تسا هدومن ادیپ

یطیارش نینچ رد .دشاب یم زورما راک و بسک ياضف ياهشلاچ

یفرعم و يروآون دنمزاین يرگید نامز ره زا شیب اهراک و بسک

هب روبجم ار اهنامزاس تیعضو نیا .دنشابیم دیدج ياههدیا

.تسا هدرک فلتخم ياهمتسیس زین و اهحرط ددجم یهدنامزاس

-هب یجراخ و یلخاد عبانم هباهنامزاسیگتسباو ساسا نیارب

ياهشلاچ تیریدم هنیمز رد دوخ فادها هب یبایتسد روظنم

اباهنامزاسنیا رب هوالع.تسا هدش هتشذگ زا شیب راک طیحم

موادم تارییغت و یگتفشآ ببسهب هک اهکسیر زا يدیدج عاونا

مدع .دنشابیمهجاوم ،دنیامنیم زورب ،راک و بسک ياضف

يور رب یفنم تاریثات نامز رورم هب اهکسیر نیا رثؤم تیریدم

یطیارش نینچ رد.تشاد دهاوخ اهنآ تیقفوم زین و درکلمع

يارب دیدج ياهشور و اهرازبا يریگراکهب زا ریزگاناهنامزاس

،2نیاچ ،وس ،نیل(دنشابیم دوخ ياهشلاچ و تالکشم لح

2006(.

ياهتیلباق زا هدافتسا اب کسیر تیریدمدنیارف دوبهب

هب ییوگخساپ لیهست رازبا ناونع هب شناد تیریدم ياهدنیارف

.دشابیم اهدرکیور نیرترثؤم زا یکیاهنامزاسریغتم ياهطیحم

و هدوب یهیدب کسیر تیریدم دنیارف ردشناد تیریدمریثأت

ینامزاس ياهدنیارف رد کسیر تیریدم یگنوگچ لماش اتدمع

لوط رد تاعالطا و هداد زا یتوافتم ياهنایرج دوجو .دشابیم

هب ار شناد موهفم زا هدافتسا موزل کسیر تیریدم ياهدنیارف

دنیارف نیا رد تاعالطا و اههداد شقن ریسفت يارب يرازبا ناونع

2Lin, Su, & Chien

يارب يرازبا ناونع هب شناد یطیارش نینچ رد .دزاسیم نشور

.)3،2001نوسنکید(ددرگیم بوسحم کسیر يزاسلقادح

بیکرت رد شناد تیریدم شقن هب رتمک نونک ات لاح نیا اب

-شهوژپ بلغا و تسا هدش هتخادرپ کسیر تیریدم دنیارف اب

و اهتیلاعف هب طوبرم ياهکسیر یسررب هب هتفای ماجنا ياه

-شیپ هلاقم .تسا هتخادرپ  شناد تیریدم ياه هژورپ  ياهدنیارف

هب تبسن،متسیس ییایوپ درکیور زا هدافتسا اب ات دراد یعس ور

ردشناد تیریدم يریگراکهب هنیمز رد فلتخم ياهویرانس هیارا

.دیامن مادقاروحم هکبش ياهنامزاس کسیر تیریدم دنیارف

يرظن ینابم.1-1

تسا دنیاشوخان تقیقح کی ینامزاس شناد نداد تسد زا

رد.دوش لیدبت اهنامزاس يارب گرزبهلاسم کی هب دناوتیم هک

ییاهتکرشرد هلئسم نیا مئالع نیشیپ هتفرگ تروص تاقیقحت

هدشهدهاشم یتفن ياهتکرش زا یکی و میلورتپ شیتیرب ،اسان ریظن

یشناد ياهورین هک ینامز.)2013،اووکیسرودو سکنیج(تسا

یمهک هچنآ رب هوالع ار يرایسبدراوم ،دننک یم كرت ار تکرش

و تاطابترا اهنآ عقاورد .دنیامنیم جراخ دوخ اب دنناد

كرت زین ار هدوب یتایح ،راک رثوم ماجنا يارب هک ناشیاهسامت

تسد زا ثعاب دناوت یم یشنادياهورین نداد تسد زا .دننکیم

هب شناد لاقتنا یهزاجا نینچمه و نامزاس زا شناد نتفر

)2013،دراسوب ؛2008،ماهگنیسام(دوش بیقر ياهنامزاس

ییاراد عاونا ریاس اب هسیاقم رد ییاراد کی ناونع هب شناد

هدافتسا رتشیب هچ ره هک تسا درفبرصحنم تعیبط نیا ياراد ،اه

رد شناد تیریدم اذل {3} دوش یم هدوزفا نا شزرا هب دوش

.تسا مهم رایسب ینامزاس شناد زا يریگشیپ يارب اه نامزاس

درف يارب ،تسرد تاعالطا ندروا تسد هب شناد تیریدم

روظنم هب يو هب یناسر کمک روظنم هب تسرد نامزرد ،تسرد

ساسا رب لمع زین و شناد يراذگ كارتشا هب و داجیا رد

عبنم کی هب شناد تیریدم.)2001،مله( تسا تاعالطا

هک تسا لیلد نیا هب رما نیا .تسا هدش لیدبت ینامزاس يدربهار

تیزم هب اهنامزاس یبایتسد يارب ییانبم ناونع هب شناد تیریدم

دوخ تیلباق تهج هب شناد تیریدم .تسا هدش لیدبت یتباقر

رد بلاغ عوضوم کی هب اهنامزاس یکینکت ياهتیزم ظفح رد

3Dickenson
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شناد تیریدم نیا رب هوالع .تسا هدش لیدبت دشرا ناریدم نیب

اهتلم و اهتکرش ،دارفا یتباقر رصانع زا یکی هب هک ینامز زا

و ریاد(تسا هدومن ادیپ ینادنچ ود تیمها ،تسا هدش لیدبت

.)4،2001فوناد کم

:یچوکات و وکانون شناد تیریدم لدم

یتایح هیضرف نیا ساسا رب ،شنادداجیايدنیآرف لدمنیا

یعامتجا لماعت کی هلیسوب يرشب شناد هکتسا هدش هداهن انب

هک ،تسا هتفای هعسوت و هدمآ دوجوب راکشآ و ینمض شناد نیب

.)5،1995یچوکات و وکانون(دوشیم دای لیدبت هب لماعت نیا زا

.دتفایمن قافتا دارفا نورد رد لیدبت نیا هک تسا رکذ هب مزال

نیب لماعت.دهدیم خر نامزاس کی نورد رد و اهنآ نیب هکلب

:دنک یط دناوتیم ار ریسم راهچ ،حیرص و ینمض شناد

یصخش شناد هک یتقو ،تایبرجت لدابت:يریذپ هعماج-1

هتفرشیپ طباور لثم .دوشیم داجیا ینهذ ياهلدم تروصب

زا دیلقت ،اطخ و نومزآ شور ،تمدخ نمض شزومآ ،ناراکمه

ونیرمت ،يزغم نافوط تاسلج ،ینوناک ياه هورگ ،نارگید

.رایسب يوگتفگو دیاقع لدابت ،شزومآ

تروص هب،ینمض ای یصخش شناد:يزاسینوریب-2

لیدبت حیرص شناد هب اهلدم و تایضرف ،اههیبشت ،اههراعتسا

تهج یعمج تاهجوت و تالیدبت زا هک ینامز ،صخش .دوشیم

مادقا ندرک ینوریب هب بلغا ،دنکیم هدافتسا یحارط دنیارف نیا

يدنیارفناونع هب يزاسینوریب زا یچوکات و اکانون .دنکیم

شناد هک تساجنیا رد اریز .دنکیم دای شناد لیدبت رد يدیلک

.دنکیمروهظ راکشآ ياهیحارط و دوشیم دیدجت ینمض

بیکرت شناد متسیس کی اب هلحرم نیا رد دیاقع :بیکرت-3

قیرط زا شناد نیا و دنزادرپیم شناد لدابت هب دارفا .دنوشیم

قیرط زا تاعالطا لدابت و ینفلت تاملاکم ،تاسلج ،تادنتسم

شناد .دنوشیم بیکرت يرتویپماک ياههکبش دننام ییاههناسر

ینونک تاعالطا ددجم یهدراتخاس قیرط زا دناوتیم زین دیدج

حیرص شناد يدنبهقبط و بیکرت ،ندوزفا ،يزاسهریخذ ۀلیسوهب

ۀلوقم رد هک تسا شناد داجیا زا یعون ،بیکرت .دوش داجیا

،بیکرت زا ییاههنومن .دوشیم هدناجنگ تالیصحت و شزومآ

.دنشابیم تاعالطا و شناد ياهمتسیس

4Dyer & McDonough

،نآ رد هک تسا يدنیآرف يزاسینورد :يزاسینورد-4

رما نیا .دیآیم رد ینمض شناد زا یشخب ناونع هب حیرص شناد

شناد و دریگبتروص لمع نیح يریگدای قیرط زا دناوتیم

.دنکیم افیا دنیآرف نیا رد ار یتایح شقن ،هدش يزاسدنتسم

کی شناد ،دیدج نارگراک هک دهدیم خر ینامز يزاسینورد

-ینورد نینچمه .دننک ءایحا ،نآ ياهیناگیاب هعلاطم اب ار هژورپ

اب نیصصختم ای ناریدم هک درک هدهاشم ناوتیم ینامز ار يزاس

یفارگویب نتشون هب میمصت ناگدنسیون ای ودننک ینارنخس هبرجت

.دنشاب هتشاد نامزاس ای نیرفآراک کی زا

لیکشت رگیدکی اب حیرص و ینمض شناد نیب لماعت عون راهچ

-بیکرت ،يزاسینوریب هب يریذپهعماج زا هک دنهدیم ار یچیپرام

و ندرک ینورب هب و يریذپهعماج هب و يزاسینورد ،يزاس

ار ینامزاس شناد داجیا چیپرام هوالع هب .دباییمهمادا روطنیمه

،ینامزاس ،یهورگ ،يدرف حطس رد یسانشیتسه دعب زا ناوتیم

ای حیرص شناد حطس ود رد یسانش ملع ظاحل زا و ینامزاس نیب

.داد رارق یسررب دروم ینهذ ای ینمض شناد و ینیع

:شناد تیریدم يزاس هدایپ ياهدرکیور

هک تسا یتیریدم نیون ياهدرکیور زا یکی شناد تیریدم

.دراد هجوت اهنامزاس نورد رد یشناد سوملمان ياههیامرس رب

،میهست ،داجیا و هعسوت ،بسک ،فشک دنیارف شناد تیریدم

بسانم نامز رد ،بسانم شناد يریگراک هب و یبایزرا ،يرادهگن

نایم دنویپ داجیا هار زا هک ،تسا نامزاس رد بسانمدرف طسوت

يارب بسانم يراتخاس داجیا و تاعالطا يروانف ،یناسنا عبانم

5Nonaka and Takeuchi

یچوکات و اکانون شناد نوزلح لدم:1لکش
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،تروپنواد(دریذپیم تروص نامزاس ياهفده هب یبایتسد

ياهعومجم ناونعهب عقاو رد شناد تیریدم ياهدرکیور .)1998

یشناد يژتارتسايزاسهدایپ يارب ییارجا اهکیتکات و تامادقا زا

ناونع هب شناد تیریدم دربهار .دوریم رامشهب نامزاس

و یساسا دعاوق دروم رد ینامزاس ياهمیمصت زا ياهعومجم

یبایتسد(شناد تیریدم ياهدنیارف و اهتیلاعف تاصخشم

،وی و یل(دوشیم فیرعت )شناد يریگراکهب و ندادراشتنا ،شناد

و نامزاس یلصا فادها نیبیعقاو یگنهامه يارب و )2014

قباطت طیحم اب ار نامزاس ناینبشناد عبانم هک عقوم هب يریگدای

هنیمز رد درکیور ود یلک روطهب .دوشیم يزیرهمانرب دشخبیم

:دراد دوجو شناد تیریدم يزاسهدایپ

زا هدافتسا رب درکیور نیا زکرمت :يراذگدک درکیور-فلا

.دشابیم شناد تیریدم يزاسهدایپ رد تاعالطا يروانف و هنایار

يراذگدک .دوشیم هدروآرد زمر هب و هریخذ هداد هاگیاپ رد شناد

دارفا هب شناد زا ددجم هدافتسا و يزاسهریخذ ،ندروآرد زمر هب ای

يداینب روط هب هک يدارفا اب طابترا نودب دهدیم ناکما فلتخم

يراذگدک تاعالطا دناهتشاد شقن رظن دروم شناد هعسوت رد

.دننک تفایزاب و وجتسج ار هدش

يانبم دارفا درکیور نیا رد :يزاسیصخش درکیور-ب

هب فوطعم يرادا ياهدنیارف و دنتسه شناد لاقتنا و میسقت

و طابترا ،لماعت ،درکیور نیا رد .تسا نانکراک تاطابترا هعسوت

تاعالطا يروانف و هدوب يرورض یصخش و میقتسم هرکاذم

،نوسناه و دلون(دشاب یم دارفا نیب طابترا ياربيرازبا افرص

2001(.

هک دهدیم ناشن یبیکرت درکیور :)ایوپ(یبیکرت درکیور-ج

دنزاسیم قبطنم شناد ياهیگژیو اب ار دوخ فادها اه نامزاس

.)1998،ولوز و يان(

ياقترا و شناد عاونا ظفح تهجاهنامزاس زا يرایسب

ددجم یهدنامزاس و یحارطزابهب شناد تیریدم ياهشزرا

-یم مادقا دوخ ینامزاس راتخاس و تاعالطا يروانف ،اهدنیارف

دوجوم ياهشور ،دراوم زا يرایسب رد .)2002،میک(دنیامن

و يزاسهدایپ و ارجا يارب یتاعالطا ياهمتسیس يزاسهدایپ يارب

لاح نیا اب .تسا هدش هدافتسا شناد تیریدم يزیرهمانرب زین

دوخهب صوصخم شور داجیا هب هک ییاهنامزاس زا يدادعت

ار راک نیا تاعالطا يروانف رب زکرمت اب عقاو رد ،دناهدز تسد

تیعقاو نیا اهدنور نیا زا .)2001،یل و میک(دناهداد ماجنا

مرها نیرترثوم ناونع هب تاعالطا يروانف هک دوشیم تشادرب

شناد تیریدم اما .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم شناد تیریدم رد

عقاو هجوت دروم یکینکت و ینفدرکیور کی اب طقف دناوتیمن

دننام نامزاس فلتخم ياههبنج ات دشاب رداق دیاب هکلب،دوش

.)2002،یبویسا(دیامن ینابیتشپ زین ار دنیارف و گنهرف ،راتخاس

تیریدم يزاسهدایپ درکیور داجیا رد دراوم نیرتمهم زا یکی

تیامح ینامزاس فادها زا دیاب درکیور نیا هک تسانآ شناد

،ینامزاس فادها تفگ ناوتیمنیاربانب.دیامن ینابیتشپ و

زا یناسنا عبانم و ینامزاس راتخاس ،تاعالطا يروانف تخاسریز

تیریدم يزاس هدایپ ياهدرکیور رب راذگریثات لماوع نیرتمهم

.دنشابیم شناد

کسیر تیریدم و کسیر

:کسیر

لاح نیا اب .دوشیم نایب یفلتخم ياهلکش هب کسیر موهفم

هدنیامن هک تسا یفنم شرگن کی کسیر هب یتنس شرگن

زا هک يداع يدرف زا رگا .تسا یفنم تارثا و رطخ ،تراسخ

کسیر کی هک دیراد هقالع ایآ هک دوش هدیسرپ درذگیم نابایخ

اریزدوب دهاوخ یفنم درف نآ باوج دیایب شیپ ناتیارب گرزب

کسیر زا یتنس ریبعت نیا .تسین یبولطم زیچ وا رظن زا کسیر

کیسالک ياهدرادناتسا و ینف نوتم یتح و اههمان تغل بلغا رد

زا )1984( یجبیات و نمتاتسا.دروخیم مشچ هب هژورپ تیریدم

.دناهدرک ینعم تسکش دایز لامتحا ار کسیر ،تیریدم رظنهطقن

کسیر،)1996( ایناتیرب درادناتسا هسسومفیرعت ساسا رب

نطو ( تسا زیگناهرطاخم دادیور کی جیاتن و عوقو زا یبیکرت

ایاهدادیور عاونا ناونع هبناوتیم ار کسیر.)1381،تسود

شفادها هب ندیسر زا ار نامزاس تسا نکممهک یطیارش

.)2008. يور(درک فیرعت ،درادزاب

کسیر ،اهدرادناتساو اهلمعلاروتسد زا يدادعت یگزات هب

دناوتیم هک تسا ییاهکسیر نآ زا روظنم هک ار تصرف ای تبثم

دوخ فیرعت رد ار دشاب هتشاد هژورپ فادها رب دنمدوسرثا
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ار کسیر كزیروبا لاثم يارب .)6،2002نوسلیه(دناهدروآ

کی رب تراسخ نیاهک يریثأت و )رطخ ای ( تراسخلامتحا

هجاوم لامتحا ار تصرف لباقم رد ودیامنیم فیرعت،دراد فرط

فرط کی رب دادیور نیا هک يریثأت و بوخ دادیور کی اب ندش

کی تقیقح رد تصرف هک دیامنیم نایب و  دیامنیم فیرعت دراد

دوش تیریدم هباشم یشور هب دناوتیم و تساتبثم کسیر

.)7،2003كزوبا(

هسسوم يوس زا هک8هژورپ تیریدم شناد شرتسگ يامنهار

طیارش ای قافتا کی ار کسیر ،تسا هدش رشتنم هژورپ تیریدم

یفنم ای تبثم ریثأت دتفیب قافتا رگا هک دنادیم نیقی مدع ياراد

فادها يارب تادیدهت لماش هژورپ کسیر .دراد هژورپ فادها رب

.تسا فادها نیا ياقترا يارب ییاهتصرف زین و هژورپ

ناکما هک تسا يرییغتکسیر نارگشهوژپ یخرب رظن زا

زا و دراد دوجو تیعضو کی جیاتن رد یعیبط روط هب نآ زورب

بولطم فده هب ندیسر زا فارحنا لامتحا يانعم هب يروئت رظن

وزیا يامنهار درادناتسا ساسا رب.)1390،هاوخ ضوع(دشابیم

هک تسا نامزاس فادها رب تیعطق مدع ریثأت کسیر ،73:2009

عوقو لامتحا و دادخر کی بقاوع زا یبیکرتتروصهب بلغا

سناش ناونع هبناوتیمياهدرتسگ روطهبارکسیر.دشابیم نآ

بولطمان هجیتن ره ای همدص و بیسآ ،نایز ،تراسخ ،رطخ عوقو

حطس کی رد .)9،2003نارگید و دنلراه(ددرگ فیرعت رگید

راظتنادروم هجیتن رد رییغت لامتحا ناونع هب کسیر یلک رایسب

هجیتن راظتنا صخش رگا ،هنومن ناونع هب .دوشیم فیرعت

،ددرگ يرسک راچد نآ هجیتن و دشاب هتشاد شالت زا یصخشم

.)10،2004نمکیپسا( دراد راک و رس یجورخ نیا جیاتن اب کسیر

ینعی اهکسیر یساسا ءزج ود زین کسیر زا یمومع فیرعت نیا

.دنکیم راکشآ ار اهنآ عوقو و رادقم هرابرد تیعطق مدع و اهنایز

دروم نایز ناونع هب دناوتیم کسیر ،يدنمدوس يروئت هاگدید زا

هب دناوتیم کسیر ینف ظاحل زا .ددرگ فیرعت يدنمدوس راظتنا

.)11،2007یلدنیرب(دوش فیرعت نایز عوقو لامتحا ناونع

6Hilson

7Abourizk

8PMBOK

:کسیر تیریدم

نینچ ینامزاس کسیر تیریدم یهرابرد یللملانیبتایبدا

رد اب ار دوخ درکلمعدنناوتیم اهنامزاس هک دنکیم لالدتسا

دوبهب کسیر تیریدم يارب عماج درکیور نتفرگشیپ

لولا؛2005،ناراکمه و یلزیب ؛2008،راو و چاگاپ ،یلزیب(دنشخب

؛2012،هپکسا و هپاپ ؛2011،گربنیال و تیوه؛2013،یلیماری و

.)سوتنور و ودیستوگکیلم

ياهنامزاس رد اهنآ دربراک و اهشورتفرشیپ هچ رگا

کسیر تیریدم لماکت ریس اما تسا هدوبن ناسکی فلتخم

یگدیچیپ هلمج زا لماوع یخرب زا یشان ناوتیم ار نامزاس

میهافم و اهکسیر يزاسیمک ،ینوریب ياهراشف ،اه کسیر

.)1391،هداز یلع رون(تسناد کسیر تیریدم كرتشم

تیمها اهنامزاس رد کسیرتیریدم ریخا ياهلاس رد

تیریدم هک دنتسه رواب نیا رب ناققحم .تسا هدرک ادیپ يدایز

اب هسیاقم رد کسیر لرتنک يارب ار يرتعیسو درکیور کسیر

،یتیریدم و کیتامسیس درکیور شریذپ اب .دنک یم داجیا هتشذگ

درکلمع شیازفا فده اب ار نامزاس يور شیپ ياهکسیر مامت

تیریدم.)1394،روپ یمادخ(دومن هدایپ ناوتیم شزرا و

-نایز  و تارطاخم نییعت روظنم هب فادها لیلحت لماش،کسیر

کسیر شهاک يارب ییاهمزیناکم ینیبشیپ ًاتیاهن و نآ یبایزرا ،اه

يارب اهنت هن کسیر تیریدم.)12،2014کیزور(دشابیم

لابند هب هکلب ،دوشیم هتفرگ راک هب اهنایز ندرک دودحم

نینچمه .تسا اهتصرف زايرادربهرهب و هعسوت ،ییاسانش

مه و عافد يارب مه ،هیوسود و يوق رازبا ،کسیر تیریدم

بوسحم زورما یتباقر یلام تامدخرازاب رد مجاهت يارب

.)2006،نوسردنا(دوشیم

رد دناوتیم کسیر تیریدم ياهمتسیسهعسوت و یحارط

ياههنیزه،میقتسم ریغ و میقتسم ياههنیزه شهاک تهج

ياهرازاب رد یفنم تارییغت نینچمه و دمآرد عونت ،یلام

9Harland, et al

10Spekman

11Brindley

12Ruzic
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رب.)2017،ینوئل و ویرولف(دریگ رارقهدافتسا دروم یلام

کسیر تیریدم،73:2009وزیا يامنهار درادناتسا ساسا

اب نامزاس کی لرتنک و تیاده يارب هدشگنهامه ياهتیلاعف

.دشابیم کسیر هب هجوت

:)1999(13دنلیزوین /ایلارتسا کسیر تیریدمدرادناتسا

-ایلارتسا درادناتسا بوچراچ لدم هدنهدناشن )2(لکش

لماش لدم نیا .دشابیم کسیر تیریدم ياهدنیارف زا دنلیزوین

.دشابیم يدروخزاب هقلح اب فلتخم ياهدرکراک زا ياهعومجم

ریاس رد هک کسیر ياوتحم ناونع اب يدیدج موهفم،لدم نیا رد

يدنویپ،اوتحم موهفم .تسا هدش حرطم،هدشن هئارا اهلدم

-کسیر یملع و ینف ياهلیلحت و ناگدنریگمیمصت نیب يرورض

فیرعت يدنیارف ناونع هب لدم نیا رد اوتحم .دنکیم داجیا اه

کسیر تیریدم و ینامزاس ،يدربهار ياوتحم کی هک دوشیم

-یم بجوم اراهدنیارف ریاس يارجا تلوهس هک دنکیم داجیا

لیلحت راتخاس و هدش فیرعت اهکسیر اب هلباقم ياهرایعم .ددرگ

صخاش هدیا هبایلارتسا بوچراچ.ددرگیم فیرعت اهکسیر

هراشا زین کسیر تیریدم زا وزیا درادناتسا فیرعت رد هک،کسیر

عیسو يدایز دح ات دناوتیم هجنس نیا .دزادرپیم ،تسا هدش

ياهتیدودحم دننام یفیک و یمکياهصخاش لماش و هدوب

و يداصتقا ،یگنهرف ياهصخاش ،یعامتجا تاحیجرت ،قلطم

زاار کسیر یبایزرا،ایلارتسا درادناتسا بوچراچ.دشاب یسایس

روطهب کسیر تیریدم دنیارف رد دوجوم يداع ياهلرتنک

ياهکسیر هک یتروص رد سپس .دزاسیم ازجم یحضاو

روظنمهب دیدهت ياههنیزگ ریاس ،دشابن لوبق لباق هدنامیقاب

دنلیزوین-ایلارتسادرادناتسا.دنکیم یبایزرا ار اهکسیر شریذپ

و طابترا«موهفم بلاق رد ار کسیر تاطابترا موهفم نینچمه

هکدهدیم رارق هجوت دروم ار هتکن نیا و هداد هعسوت»هرواشم

تحت ار کسیر ناگدنریگمیمصت،کسیر تاطابترا هنوگ ره

اهتسویپ طسوت دنلیزوین / ایلارتسا بوچراچ.دهدیم رارقریثات

نآ يزاسهدایپ فلتخم ياهرازبا و تسرهف هک یلقتسم دانسا و

.دریگیم رارق ینابیتشپ دروم ،دزاسیم مهارف ار

13AS/NZS

:کسیر تیریدم دنیارفرد شناد تیریدم يریگراکهب

رد هژیو هجوت دنمزاین کسیر تیریدم و شناد تیریدم

نارظن بحاص زا یخرب .دشابیم کی و تسیب نرق ياهنامزاس

تسا هدرک داجیا ياههنیمز کسیر تیریدم شناد دنراد داقتعا

هب طوبرم تالکشم و لئاسم يارب لح هار هئارا هب رجنم هک

،14ماهگنیسام(تسا هدش اهنامزاس رد لوادتم کسیر تیریدم

رد دارفا شناد تیافک مدع یطیحم یگدیچیپ شلاچ .)2010

14Massingham

)1999( دنلیزوین /ایلارتسا کسیر تیریدم درادناتسا :2لکش
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هتفگان .تسا هدومن راکشآ ار اهکسیر موادت و ینیبشیپ هنیمز

،دیامن تیریدم ار دوخ شناد دناوتن هک یتکرش هک تسادیپ

تشاد دهاوخن ار رثوم روط هب دوخ ياهکسیر تیریدم ییاناوت

.)15،2005فین(

تهج شناد تیریدم دنیارف يریگراکهب نیا رب هوالع

موادم شهاک هب رجنم کسیر تیریدم ياهدنیارف ینابیتشپ

شناد يدنبتیولوا نیاربانب .دش دهاوخ کسیر زورب لامتحا

يراذگكارتشا و بسک ،قلخ روظنم هب کسیر تیریدم زا یشان

ییالاب تیمها زا ینامزاس ياهکسیر اب طبترم هوقلاب ياهشناد

.)16،2008نارگید و رلوف( تسا رادروخرب

و شناد تیریدم بیکرت هنیمز رد یکدنا تاقیقحت و تالاقم

هدش هئاراروحمهکبش ياهنامزاسهزوحرد کسیر تیریدم

ياهکسیر رب هنیمز نیا رد هتفای ماجنا ياهیسررب هدمع .تسا

هب اهنآ زا یکدنا يدادعت و هتشاد هجوت شناد تیریدم تیلاعف

کسیر تیریدم ياهدنیارف رد شناد تیریدم شقن یسررب

لاح نیا اب .)17،2014زگیردور(دنا هتخادرپروحمهکبش نامزاس

کسیر تیریدم دوبهب رد شناد تیریدم ياهرایعم شقن هزورما

.)18،2010ماهگنیسام(دشابیم هدش تباثروحم هکبش نامزاس

يور رب هتفرگ تروص هیلوا ياهیسررب بلغا هچ رگا

دنیارف اب نآ هطبار هب هجوت نودباهنامزاسرد شناد تیریدم

ياهتیلاعف ریخا ياهلاس رد اما تسا هدوب کسیر تیریدم

اهنامزاس کسیر تیریدم دوبهب رد شناد تیریدم شقن رب یملع

صخشم یسررب کی رد هنومن ناونع هب .دنا هتشاد يرتشیب زکرمت

کسیر تیریدم رد دنمشزرا لماع کی ناونع هب شنادمیهست دش

ذاختا .)19،2013نارگید و وسه(دشابیم اهکناب یتایلمع

شزرا ياراد هک مهم عبنم کی ناونع هب شناد تیریدم درکیور

ياهنامزاسياهدنیارف ییاراک شیازفا رد دشابیم يداصتقا

بسکبجوم يروهرهب شیازفا نمض و هدوب رثومروحمهکبش

.ددرگیم زین اهنآ يارب یتباقر يرترب

15Neef

16Fuller et al

17Rudriguez

قیقحتشور.1-2

شوررظنزاويدربراک،فدهعونرظنزاورشیپهلاقم

ترابعهب.ددرگیمبوسحميزاسلدم–یفیصوتنآيارجا

نآردوهدشماجنایمتسیسرکفتبوچراچردقیقحتنیارتهب

زا تالاوئسهبییوگخساپوقیقحتفادهاهبیبایتسديارب

-لدم شور .تسا هدش هدافتسا متسیس ییایوپ يزاسلدم شور

هک دشابیم یمتسیس رکفت رد مهم يرازبا متسیس ییایوپ يزاس

و يزاسریوصت ،نآ راتفر و متسیس رتهب كرد تهج رد نآ زا

.ددرگیم هدافتسا متسیس راتفر شیامن و ینهذ ياهلدم قیمعت

ییایوپ درکیور رد اهریغتم نیب یضایر نیناوق هک نآ تلع هب

ینوناک ياههورگ هب الومعم ،دنتسین هدش تابثا و حیرص متسیس

مادک ره نزو و اهریغتم نایم طابترا عون ینعی .دوشیم هعجارم

ناصصختم و ناسانشراک طسوت لماوع ریاس رب راذگرثا لماوع زا

.)20،2004میاو(دوشیم نییعت عوضوم نآ

دنیارف رد شناد تیریدم دربراک هب هلاقمنیاساسا نیا رب

يزاس هیبش زا هدافتسا ابروحم هکبش نامزاسکسیر تیریدم

لدم هک تسا هلحرم جنپ لماش هک دزادرپیم متسیس ياهییایوپ

روکذم ياه ماگ يانبم رب ار دوخ ریسم هلاقم نیا رد هدش هئارا

.دنکیم یط

یعقاو هلأسم دیاب نازاسلدم :هلأسم فیرعت و ییاسانش)1

فده و هدرک كرد الماک ار هلأسم نآ یبناج ياهرثا هن و

،لدم .دننک میسرت دوخ يارب يزاسلدم زا ینشور

.تسا یعقاو ناهج هدش هداس ریوصت

ياهریغتم نییعت اب هلحرم نیا رد :ایوپ ياههیضرفداجیا)2

لدم زرم ،یسررب دروم هلأسم رب راذگرثا يدیلک

هلأسم نآ هنیمز رد هک یشناد اب و دوشیم صخشم

و هتفرگ لکش یلولعم–یلع ياههقلح ،دراد دوجو

هداس يریوصت تیاهنردات دنوشیم لیمکت جیردتهب

.دوش قلخ هلأسم نآ عوقو یعقاو يایند زا هدش

ایوپ ياههیضرف هک ینامز :رازفامرن رد لدم يزاسهیبش)3

لدم نیا .دوشیم ارجا لدم ،تفرگ لکش متسیس زرم و

18Massingham

19Hsu et al

20Yim
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نیب يایوپ طباور هک تسا هدیچیپ يدح هب بلغا ینهذ

لیلد نیمههب .دوشیمن كرد ینشور هب نآ ياهریغتم

.دوش ارجا و يزاسهیبش يزاجم طیحم کی رد لدم دیاب

رد هک دنراد دوجو يددعتم ياهرازفامرن راک نیا يارب

.تسا هدش هدافتسا میسنو رازفا مرن زا هلاقم نیا

ياهراتفر تسا مزال :نآ یجنسرابتعا و لدم نومزآ)4

.دوش هسیاقم یعقاو يایند ياهراتفر اب لدم يزاسهیبش

رارق يارب لدم یگدامآ ات دنکیم کمک هسیاقم نیا

.دوش تباث ،يراذگتسایس يانبم هلزنم هب نتفرگ

و اهراتخاس ،اهدربهار قلخ يانعمهب :يراذگتسایس)5

.تسامتسیس دوبهب روظنمهب دیدج يریگمیمصت دعاوق

هدافتسا یبیکرت تسایس نیدنچ زا ًالومعم اتسار نیا رد

،نمرتسا( دوش لصاح يرتشخبرثا هجیتن ات دوشیم

2001(.

و هیزجت تهج میسنو يرازفامرن رازبا زا یسررب نیا رد

هئارا هب هک بیترت نیا هب .تسا هدش هدافتسا تاعالطا لیلحت

کسیر تیریدم دنیارف رد شناد تیریدم يریگراکهب ياهویرانس

.تسا هدش هتخادرپروحمهکبشياهنامزاس

:ایوپلدمیجنسرابتعا

:يراتخاس یبایزرا نومزآ

شناد تیریدم هزوح رد هدش حیرشت شناد اب لدم راتخاس

تخاس .دراد قیبطتلبق ياهشخبرد کسیر تیریدم دنیارف و

تروص هزوح نیا رد دوجوم تایبدا هب هجوت اب لدم تخادرپ و

ياهشور ساسا رب زین لدم یسانشییایوپ راتخاس .تسا هتفرگ

طبترم ياههتشر دیتاسا و ناگربخ ياههاگدید ذخا زین و دوجوم

هب دوجوم طباور و لدم راتخاس تارییغت لامعا زا سپ و ذخا

.تسا هدیسر اهنآ دییات

:يدح طیارش نومزآ

نیا ینعم .دشاب مواقم و مکحم يدح طیارش رد دیاب لدم

دشاب هتشاد یعقاو راتفر یتسیاب لدم هک تسا نآ ترابع

تسا شسرپ نیا هب خساپ لابند هب نومزآ نیا .)2000،نمرتسا(

ریداقم ضرعم رد هک یتروص رد لدم تالداعم یمامت ایآ هک

؟دنام دهاوخ یقاب رادانعم ،دریگب رارق ریذپ ناکما یلو يدح

لدم ياهریغتمزا یخرب يارب يدح ریداقم نومزآ نیا رد

هدهاشم راتفر اب لدم طسوت هدش دیلوت راتفر سپس و هدش نییعت

يدح طاقن رد عقاو رد .ددرگیم هسیاقم یعقاو متسیس زا هدش

تهج نومزآ نیا.دهد زورب دوخ زا یلومعم ریغ راتفر دیابن لدم

اب  لدم بسانت یبایزرا و اهریغتم نیب طباور تحص یسررب

ياهریغتم راتفر ادتبا لدم نیا رد .دریگیم تروص یعقاو يایند

دوشیم یسررب کی و رفص تلاح ود رد مه رب راذگریثات یلصا

تالداعم ایآ هک دهدیم ناشن لدم یجورخ هسیاقم اب سپس و

.ریخ ای تسا هدش رارقرب یتسرد هب اهریغتم نیب

:دریگ ماجنا تروص ود هب دناوتیم يدح طیارش نومزآ

-هیبش قیرط زا مود و لدم تالداعم میقتسم یسرزاب اب تسخن

یسررب ار لدم رد يریگمیمصت نوناق ره دیاب زاسلدم .يزاس

و رثکادح ریداقم تالداعم يدورو هک یطیارش رد هک دیامن

و هجوم میمصت نوناق یجورخ ایآ دنیامنیم ذخا ار دوخ لقادح

نیا رب قیقحت لدم.)2000،نمرتسا ( ریخ ای تسا یقطنم

ناونعهب .تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم يدح طیارش رد ساسا

يزاسهریخذ ياهداد هرابنا رد دوجوم شناد مامت هک یطیارش لاثم

رابنا رد هدش يزاسهریخذ شناد نازیم هک ینامز زین و  ددرگ

هرامش لکش( دراد رارق لقادح طیارش رد نامزاس کسیر شناد

3(

:متسیس ییایوپ يزاسلدم دنیارف

زاغآ هلأسم فیرعت و لکشم ییاسانش اب يزاسلدم دنیارف

راتفر جارختسا و لک کی ناونع هب هدیدپ هدهاشم اب و دوشیم

زا ياهراپ و تسا هتشذگ رد نآ تارییغت رگنایب هک ،نآ عجرم

دوجو دنکیم يزاسلدم هب مادقا هک يدرف نهذ رد هک میهافم

شناد کمک اب هک دریگیم لکش ینهذ ياهلدم بلاقرد ،دراد

و رظنبحاص دارفا زا یتفایرد شناد و تاعالطا زین و یمتسیس

لدم يدح طیارش نومزآ جیاتن :3لکش
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ياههرازگ هب ار ینهذ ياهلدم ،شهوژپ عوضوم يرظن ینابم

لیدبت ،دنوش یم نایب یحیرشت ياهلدم بلاق رد هک مهف لباق

.دنتسه ایوپ ياه هیضرف نامه اه هرازگ نیا .دیامنیم

بلاق رد یلصا ياهریغتم ،يزاس هیضرف هلحرم زا سپ

رب نانآ يراذگریثات هوحن هتبلا و هتسباو و لقتسم ياهریغتم

زا یموهفم لدم کی یحارط اب سپس و هدش ییاسانش رگیدکی

لکش یلولعم تلع ياههقلح ،هدیدپ کی ناونع هب قیقحت هلاسم

لیمکت بجوم هکلدم هب هدیدپ لیدبت دنیارف همادا رد .دنریگیم

يانبریز هک نایرج ياهرادومن ،دوشیم زین يریگمیمصت هخرچ

.دوشیم هتخاس و یحارط تسا متسیس ییایوپ رد يزاسلدم

ماظن کی هک متسیس نامتخاس يروئت ساسا رب يدعب ماگ رد

و اهروخزاب زین و هطساو ،خرن ،تلاح ياهریغتم ،تسا هیال دنچ

لامعا اب و هدش ییاسانش تلاح و خرن ياهریغتم نیب طباور

یضایر تالداعم و اهلومرف ،لدم ياهتباث و اهریغتم هب ریداقم

رازفامرن طسوت يزاسهیبش و لدم يارجا تیاهن رد و هدش هتشون

تارییغت دنور یسررب اب بیترت نیا هب .دریگیم تروص میسنو

رد تارییغت نیا دنور همادا هدهاشم اب و هتشذگ رد هدیدپ راتفر

نمض ،لدم ياهریغتم يور تیساسح لیلحت ماجنا و هدنیآ

ددرگیم داهنشیپ زین بسانم ییارجا ياهتسایس ،نآ یجنسرابتعا

.)1387،نایدورد(

:یلولعم یلع ياههقلح ياهرادومن

یلولعم و تلع ياهرادومن ،ایوپ ياههیضرف ندش صخشم اب

متسیس کی یلولعم و تلع ياهرادومن میسرت .ددرگیم مسر مهم

هدیدپ هب طوبرم ياه متسیس لیلحت و یحارط مهم لحارم زا یکی

ياهمتسیس رد هک تسا یطباور رگنایب رادومن نیا .تسا ایوپ

دای یلولعم و تلع يوقلح ياههریجنز ناونع هب اهنآ زا یعقاو

.دوشیم

اکانون شناد تیریدم هخرچلدم ندادرارق انبم اب هلاقم نیا رد

شناد تیریدم دنیارف نییبت رد ایوپ لدم کی ناونع هب یچوکات و

–ایلارتسا کسیر تیریدم لدم اب نآ بیکرت و نامزاس حطس رد

ياهریغتم،شهوژپ تایبدا رورم و ياهلحرم راهچ دنلیزوین

دیدرگ میسرت یلولعم و تلع رادومنسپس و ییاسانش يدیلک

)4هرامش لکش(

اههتفای.2
:نآ يارجا و لدم نایرج رادومن

.دسریم لدم يدنبتروص نامز،متسیس يزاسموهفم زا سپ

تالداعم و نایرج-تلاح ياههشقن لماش لدم يدنبتروص

هلأسم تیعضو يرادومن ییامنزاب .دشابیم نآ هب طوبرم یضایر

يارب اما .دومن دهاوخ کمک تسایس راتخاسيزاسموهفم هب

لیدبت یضایر طباور هب دیاب ار اهرادومن نیا ،لدم يزاسهیبش

زا کی ره يارب نایرج تشابنا ياهلدم ساسا نیا رب .دومن

هجوت اب زین و شهوژپ عوضوم تایبدا رورم هب هجوت اب اهریغتم

نیودت یلبق شخب رد هدش هئارا یلولعم–تلع ياهرادومن هب

)5هرامش لکش(  ددرگیم

لدم یلولعم و تلع یلک ياههقلح:4لکش

لدم يدح طیارش  نومزآ جیاتن3لکش

قیقحت لدم نایرج–تشابنا لدم:5لکش
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ياههرود ،شناد راکشآ شناد حطس تیوقت( لوا يویرانس

:)شناد بسک و یشزومآ

تیریدم رد يراذگدک ياهدرکیور ساسا رب و ویرانس نیا رد

هب طوبرم ياهتیلاعف،نامزاس راکشآ شناد تیوقت و شناد

شناد حطس ياقترا هجیتن رد و یشزومآياههرود يرازگرب

هدش تیوقت یتاعالطا ياهمتسیس تیفیک تیوقت قیرط زا راکشآ

ییاسانش دنور دیدرگ هدهاشم يزاسهیبش ماجنا زا سپ .تسا

يرتشیب شیازفا اب ناهنپ شناد زا یشان ینامزاس ياهکسیر

يراذگدک ياهدرکیور هب طوبرم تیلاعف اذل .دشابیم هجاوم

ناونع هب نانکراک یشزومآ ياههرود دادعت شیازفا هلمجزا شناد

)6هرامش لکش(  ددرگیم هیصوت بسانم يویرانس کی

،یگربخنمجنا،ینوناکياههورگتیوقت(موديویرانس

:)شناديراذگكارتشاوینمضشنادحطس

تیریدمدرکیورزايریگهرهبياتسارردویرانسنیارد

شنادهبطوبرمياهدنیارفتیوقتهبتبسن،روحمناسناشناد

نیاهبطوبرمياهریغتمنازیماتسارنیارد.دیدرگمادقاینمض

تاسلجوینوناکياههورگ،یگربخياهنمجناینعیدرکیور

ادیپشیازفادصرددصمادکرهيزاسهیبشهلحرمهسردیمیت

نازیمشیازفارگنایبلدمهبطوبرمياهیجورخیسررب.دومن

.دشابیمکسیرتراظنوشیاپوراتفر،لیلحت،ییاسانش

درکیورجیاتنهبتبسن)روحمناسنا(درکیورنیاجیاتنهسیاقم

تیریدمدنیارفردهجوتلباقدوبهبرگنایب)روحميروانف(یلبق

درادارینامزاسياهکسیرزايرتشیبدادعتییاسانشوکسیر

)7هرامش لکش(

:)شنادتیریدمهبیبیکرتدرکیور( موس يویرانس

ییایوپرگنلکوعماجشرگنهبهجوتابویرانسنیارد

نامزاسدوجومعبانمزايرثکادحهدافتساروظنمهبومتسیس

درکیورودرههبطوبرميدیلکياهریغتمتیوقتهبتبسن

مادقانامزاسردشنادتیریدمروحميروانفوروحمناسنا

هاگیاپحطسهجوتلباقياقترارگنایبجیاتنیجورخ.دیدرگ

ودهبتبسنکسیرتیریدمدنیارفرتشیبدوبهبزینوشناد

ویرانسنیاهبطوبرمياهلکشهمادارد.دشابیمیلبقویرانس

)8هرامش لکش(تساهدشهئارا

يریگهجیتن.3

رد اهنآ یندمناوت هبيزورما مطالترپ طیارش رد اهنامزاس تایح

ياهتصرف زا يرادربهرهبو طیحم عیرس تارییغت اب ییورایور

تیریدم يریگراکب هیاس رد زج مهم نیا ققحت ،دراد هدش قلخ

اهتصرف و اهدیدهت تیریدم هب رگنلک هاگنکی هک هاگنبکسیر

تارییغت هبهجوت اب .دوبدهاوخن نکمم ،دراد نامزاس هصرع رد

اه نامزاس هک میتسه اه کسیر زا يدیدج عاونا دهاش ،هناروانف

و هداد رارق ریثات تحت ار روحمهکبش ياهنامزاس صوصخ هب و

ارچ دنوش تیریدم دیاباه کسیرنیا .دیامن یم دیدهت ار اهنا

يور رب یفنم تاریثأت ،اهکسیر نیا رثؤم تیریدم مدعهک

موديویرانسردکسیرشیاپحطسریغتم:7لکش

موس يویرانس رد کسیر شیاپ حطس ریغتم:8لکش

لوايویرانسردکسیرتراظنوشیاپریغتم:6لکش
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،اه کسیر تیریدم يارب.تشاد دهاوخ اهنامزاس تیقفوم

يدیدج ياهشور و اهرازبازا يریگ هرهب دنمزایناهنامزاس

ار اه کسیر دنناوتب اهشور و رازبا نیا تیلباق کمک هب ات دنتسه

.دنیامن هدافتسا دوخ تیلاعف ياضف رد اهنآزا و هدومن تیریدم

ردکسیر تیریدمرد رثؤم ياهشور زا یکی،شناد تیریدم

ورشیپ هلاقم ،ساسا نیمه رب.تسانامزاس فلتخم ياهدنیارف

رد شناد تیریدم ياهدنیارف يریگراکهب ناکما یسررب لابندهب

ياهویرانسهئارا و متسیس ییایوپ درکیور اب تیریدم ياهدنیارف

هب کسیر و شناد تیریدم يزاسهچراپکی زا یشان فلتخم

.دشابیم روحمهکبش ياه نامزاس حطس رد کسیر شهاک روظنم

رییغت هب تبسن لدم تیساسح لیلحت ماجنا و لدم يارجا زا سپ

هب تبسن لدم رد اهریغتم زا کی ره راتفر یسررب و اهریغتم

هلحرم رد .دیدرگ مادقا لدم يدیلک و یلصا ياهریغتم ییاسانش

ویرانس هس هئارا هب تبسن لدم ندومن يدربراک ياتسار رد دعب

رد شناد تیریدم زا شخبرثا يرادربهرهب تهج رد یتایلمع

ساسا ربروحمهکبش ياهنامزاسکسیر تیریدم دنیارف

درکیور ینعی شناد تیریدم يزاسهدایپ رد جیار ياهدرکیور

مادقا یبیکرت درکیور ويراذگدک درکیور و يزاسیصخش

هب هجوت هب طوبرم ياهریغتم يزاسیصخش درکیور رد .دیدرگ

يراذگدک درکیور رد و دیدرگ تیوقت ینمض شناد حطس

جیاتن .تفرگ رارق هجوت دروم راکشآ شناد رب راذگرثا ياهریغتم

هب تبسن يزاسیصخش درکیور رد هک داد ناشن اهویرانس

نازیم ینعی کسیر تیریدم ياهتیلاعف حطس يراذگدک درکیور

هتشاد يرتشیب شیازفا کسیر شیاپ و عفر ،لیلحت ،ییاسانش

مود ویرانس ینعی يزاسیصخش درکیور ساسا نیا رب .تسا

ارجا رد تسا يراذگدک درکیور نامه هک لوا ویرانس هب تبسن

زین یموس ویرانس لاح نیا اب .تسا رادروخرب يرتالاب تیولوا زا

ود بیکرت زا یشان هک دیدرگ یحارط قیقحتتایبدا ساسا رب

تبسن هب لدم یجورخ موس ویرانس رد .دشاب یم یلبق درکیور

رگنایب هک دومن ادیپ شیازفا یهجوت لباق نازیم هب مود ویرانس

.دشابیم لوا و مود ویرانس هب تبسن ویرانس نیا ندوب رتدمآراک

عجارم.4
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