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 آى در ترثیت رسبًِ ای ٍ ترثیت ٍ اقتضبئبت تؼلینآهیس ثِ فضبی هجبزی در ٍاسبزی ًگبُ چبلص

 3ٔشاد یبسی دٞٙٛیٚ  2ٔدتجی پٛسوشیٕی ٞبٚؿىی ،1ػجبع تمی صادٜ

 چکیذُ

ٞذف ایٗ ٔمبِٝ ٔی ثبؿذ.ایٗ ٔمبِٝ  آٔیض ثٝ فضبی ٔدبصی دس تؼّیٓ ٚ تشثیت ٚ التضبئبت آٖ دس تشثیت سػب٘ٝ ایٚاػبصی ٍ٘بٜ چبِؾ

فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ یه فشكت چٍٛ٘ٝ ٚاػبصی ٔی  ٘خؼت، ػٛاَ اػت. ػّٝی اػتٙتبخی دسكذد پبػخٍٛیی ثٝ یثب سٚیىشدی تحّ

چٍٛ٘ٝ  ، ػْٛ،  ػٛاد سػب٘ٝ ای فضبی ٔدبصیدْٚ، چیؼتی  ٚ چشایی پشداختٗ ثٝ ػٛاد سػب٘ٝ ای  دس ساثغٝ ثب   ٚ التضبئ آٖ چیؼت، ؿٛد

.ثش اػبع ٔغبِؼبت كٛست ٌشفتٝ، فضبی ٔدبصی ثبیذ خذای اص صیشػبختٟبی ایدبد وٙٙذٜ اؽ ثٝ ػٙٛاٖ ؿىُ ٚ ػبختبسی تجییٗ ٔی ٌشدد

ػٛاد سػب٘ٝ ای ٘یض ثٝ ٔؼٙبی لبثّیتی وٝ ِضْٚ ثٟشٜ ٌیشی اص ػٛاد سػب٘ٝ ای سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد.خذیذ، ثب لبثّیت ٞبی خبف خٛد ِحبػ ؿٛد.

ضشٚست پشداختٗ ثٝ ػٛاد ص لبثّیت تحّیُ، ٘مذ ٚ اسصؿیبثی سػب٘ٝ ٚ ٔحتٛای آٖ ٚ تِٛیذ ٔحتٛای سػب٘ٝ ای لّٕذاد ٔی ٌشدد.ثشخٛسداسی ا

سػب٘ٝ  ثش وٙتشَ ثیـتش ،خٛدثش٘بٔٝ سیضی ثیـتشسٔضٞبی رٞٙی، سغجت ثشای تٙٛع ٌؼتشدٜ تش پیبْ ٞبی سػب٘ٝ ایسػب٘ٝ ای اص خٟت، 

اكَٛ ٔمتضی ػٛاد سػب٘ٝ ای دس دٚ ٔمِٛٝ خذا ؿبُٔ یه، اكَٛ ٔشثٛط ثٝ ػٛاد  وٝ ؿبُٔ،  ؿذ.ٔی ثب پشداصؽ اعالػبت ،تٛا٘بییٞب

ٕٞٝ سػب٘ٝ ٞب ػبصٜ اكَٛ ٔشثٛط ثٝ سػب٘ٝ وٝ ؿبُٔ: تحّیُ، ٘مذ، تِٛیذ ، ثبصٕ٘بیی، چٙذ ٚخٟی ثٛدٖ ٚ پیٛػتبسی دیذٖ ٔی ثبؿٙذ.  دْٚ 

سػب٘ٝ ٞب اٞذاف تدبسی  ، ٔخبعجبٖ ٔؼٙبی  ٔٛسد ٘ظشؿبٖ سا اص سػب٘ٝ ٞب ٔی ٌیش٘ذٞب ٚالؼیت ساثبصػبصی ٔی وٙٙذ،  سػب٘ٝ ای ٞؼتٙذ،

ػب٘ٝ ٞب وبٔال لبِت ٚ ٔحتٛا دسس ٝ ٞب ثبس ػیبػی ٚ اختٕبػی داس٘ذ،سػب٘ دس ثش داس٘ذ، سػب٘ٝ ٞب پیبْ ٞبی ایذئِٛٛطیه ٚاسصؿی سا  داس٘ذ، 

 سا داسد.ٞش سػب٘ٝ لبِت ٞٙشی خبف خٛد  ثٝ ٞٓ ٚاثؼتٝ ا٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت

 : فضبی ٔدبصی ، تشثیت ، سػب٘ٝ ٍازگبى کلیذی

 

 هقذهِ ٍ ثیبى هسئلِ  

اثذاع ایٗ خلیلٝ سا ػخت افضاسٞب، صٔیٙٝ , فٙبٚسا٘ٝ  ٔی ثبؿذ. تىِٙٛٛطی ٞبی استجبعی  -فضبی ٔدبصی پذیذٜ ای تىِٙٛٛطیىی 

ٚ ثٝ تؼجیشی ٔبٞیتی ٘شْ افضاسی ایدبد ٕ٘ٛدٜ اػت.ایٗ ح خلبیق ػخت افضاسی صیش ػبختؾ ٌزؿتٝ أب ایٗ پذیذٜ اص ػغ ا٘ذفشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ

اؿبسٜ ٔی  آٖثٝ وٝ دس ثشخی اص تؼبسیف ٚ ٕٞچٙیٗ تّمی ٞب  آٍ٘ٛ٘ٝ خلیلٝ ٘شْ افضاسی وٝ ٘ٛػی صیؼت ثْٛ خذیذ ٘یض تّمی ٔی ٌشدد،
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فؼبِیت ٞبیی  ػ ٌشدیذٜ اػت.ِحب ،ؿٛد ثٝ ػٙٛاٖ ػشكٝ ای وٝ ٚالؼیت ٔبدی ٚ ّٕٔٛع ٘ذاؿتٝ ٚ دس ػیٗ حبَ اثش ٌزاس تّمی ٔی ؿٛد

دسٞٓ تٙیذٌی سٚصافضٚ٘ی ثب فضبی ٚالؼی یبفتٝ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔىُٕ آٖ ػُٕ ٔی وٙذ. ایٗ فضب، سٚصثٝ سٚص  ایٗ فضب ا٘دبْ ٔی ؿٛد،وٝ دس

شای ث  ّٕٔٛع تش ٔی ؿٛد. ٔدبصی ثٛدٖ، اص آٖ تؼجیش غیشٔبدی ثٛدٖ فبكّٝ ٔی ٌیشد ٚ ثشػٟٓ ٚالؼیت ٞبی ٔدبصی افضٚدٜ ٔی ٌشدد.

بت سدٞب دالس پَٛ ٚ ٞذایت دٜ ٞب ػّٕی٘ی یب ا٘تمبَ ٔیّیبػی دس ػغح خٟبٔثبَ ٔی تٛاٖ ثٝ تبثیش تٛئیت یه ؿخلیت ػیبػی دس دیپّٕب

ثٝ وٕه ایٗ فضب اؿبسٜ وشد وٝ ثش ص٘ذٌی ٔب تبثیش  ، خشاحی اص ساٜ دٚس ٚ ٔٛاسدی اص ایٗ دػتتٛػؼٝ آٔٛصؽ ٔدبصی ٚ تشٚسیؼتی

ایٗ ثؼذ ٘شْ افضاسی داسای لبثّیت ٞبی ٔٙحلش ثٝ فشدی اػت وٝ  ِزا .صی دس ٔفْٟٛ غیشٔبدی ٚ ٘بّٕٔٛع ٘ذاس٘ذٝ ٔدبجداس٘ذ ٚ كشفب خٙ

 ثشای ثشسػی ٚ تجییٗ آٟ٘ب دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ػشاؽ تىِٙٛٛطی صیشػبخت آٖ سفت ثّىٝ ثبیذ خٛد ایٗ پذیذٜ سا خذا ٌب٘ٝ ثشسػی ٕ٘ٛد. 

ٔٛسد تٛخٝ خذی اوثش لـشٞبی ػیبػی، ٔزٞجی، ػّٕی، التلبدی ٚ س خبٔؼٝ ٔب فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ پذیذٜ ای ٘ٛظٟٛس، د

ٟ٘بدٞبی اختٕبػی ٚ خب٘ٛادٜ ٞب لشاس ٌشفتٝ ٚ ٔمبالت ٚ ٕٞبیـٟبی ٔتؼذدی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت.أب ایٗ پذیذٜ اص ٔٙغشٞبی 

٘ٝ ػٙٛاٖ یه فشكت، ثشخی ٔٛضؼی ثیٙبثیٙی ٚ ثٝ ٌضیٙبثشخی آٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ یه تٟذیذ، ثشخی آٖ سا ثٝ  ٔتؼذدی ٔٛسد تٛخٝ ثٛدٜ اػت.

ٞب اؿبسٜ ظٚٞؾتٛاٖ ثٝ ایٗ پا٘ذ. دس ثبة ٔٛضغ تٟذیذ ٔیٌیشی ؿبیؼتٝ دا٘ؼتٝای آٖ سا لبثُ اكالح ٚ ثٟشٜدس ثشاثش آٖ اتخبر وشدٜ ٚ ػذٜ

فضبی ٔدبصی داسای ظشفیت ٞبیی ثٝ ٔٙظٛس اخالَ دس أٙیت  ّٔی خٛاٞذ ؿذ ٚ ثبیذ تٕبٔی ٟ٘بدٞبی ریشثظ ثٝ ٔٙظٛس ٔمبثّٝ ثب  ٕ٘ٛد.

( ؿجىٝ ٞبی ٔشػْٛ دس فضبی ٔدبصی ٔٙدش ثٝ ا٘ضٚا ٚ ػذْ ثّٛؽ ػیبػی افشاد ٔی ؿٛ٘ذ ٚ 1388ٚاسد ػُٕ ؿٛ٘ذ)ٞبتف،، آٖتٟذیذات 

٘ٙذ ثبػث ثّٛؽ فىشی ٌش٘ذ.چٖٛ ؿجىٝ ٞب ٔؼبئُ ػیبػی سا ػبدٜ ٚ ٌفتٕبٖ ٞبی حبوٓ سا پؼشفت ٔی تٟٙب ؿجىٝ ٞبی خجشی ٔؼتجش ٔی تٛا

( فضبی ٔدبصی ٔٙدش ثٝ ثٝ خظش افتبدٖ حشیٓ خلٛكی افشاد  ؿذٜ ٚ یىی اص چبِؾ ایٗ پذیذٜ ٔی 1392دٞٙذ )ٞشػیح ٚ دیٍشاٖ)

اص ٞٙدبسٞبی اخالق اػالٔی ٚ دس ٌبْ دْٚ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص حٕبیت  ٌبْ ٘خؼت ثب ثٟشٜ ٌیشی دسثبؿذ.ثٝ ٔٙظٛس ٔمبِجٝ ثب ایٗ خغش ثبیذ 

(تبثیش ٔٙفی فضبی ٔدبصی دس اثؼبد خب٘ٛادٌی، تحلیّی، 1392ٞبی حمٛلی ٚ لضبیی ثب ایٗ چبِؾ ثشخٛسد ٕ٘ٛد)ػیذ ػؼبدتی،

بصی ایٗ اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ (یىی اص ٚیظٌی ٞبی ٔٙفی فضبی ٔد1392ػجبدی ٚ سٚا٘ی .)ص٘ذاٚیبٖ ٚ دیٍشاٖ،  -ػبصٌبسی،  اػتمبدی

 دس ثبصی ٞبی سایب٘ٝ ای ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ظشفیت ٞبی تؼبّٔی خٛد، ؿشایغی سا ثشای وبسثشاٖ فشاٞٓ ٔی وٙٙذ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ

ػّی ٚ  ٚ اص سٚی اختیبس دس ؿشایظ ٚ ٔٛلؼیت ٞبی ٔتفبٚت تلٕیٓ ٌیشی وٙٙذ )ساضی صادٜ داٚعّجب٘ٝػٛالت ا٘تخبة ٞبیـبٖ 

( ثٟشٜ ٌیشی اص 1391( فضبی ٔدبصی ٔٙدش ثٝ تضؼیف ثبٚسٞب ٚ تحشیف ٞٛیت دیٙی افشاد ٔی ؿٛد.)لبػٕی ٚ دیٍشاٖ)1394دیٍشاٖ

فضبی ٔدبصی ٔٙدش ثٝ ا٘ضٚای اختٕبػی خٛا٘بٖ ٔی ؿٛد.)سثیؼی ٚ ٔحٕذ صادٜ فضبی ٔدبصی ٔی تٛا٘ذ ٔخبعشاتی سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ 

فتبدٖ حشیٓ ؿخلی، ػذْ ؿٙبػبیی ٞٛیت ٞب ثٝ ػّت اػتفبدٜ اص اػٓ ٔؼتؼبس، تؼییٗ ٔؼیبسٞب ٚ سٕٞٙٛدٞبی اخاللی اص خّٕٝ: ثٝ ٔخبعشٜ ا

 (1390خٟبٖ ؿَٕٛ..)ثمٝ االػالٔی،

دس ٔمبثُ پضٚٞؾ ٞبیی وٝ ثٝ ایٗ پذیذٜ ثٝ ػٙٛاٖ یه فشكت ٔی ٍ٘ش٘ذ داسای ٔجبحثی چٖٛ:  فضبی ٔدبصی یه فضبی ػٕٛٔی 

ٔی تٛا٘ٙذ یىذیٍش سا ٔاللبت وٙٙذ، ایذٜ ٞب سا  سد ٚ ثذَ وٙٙذ، اعالػبت سا ثٝ اؿتشان ثٍزاس٘ذ، اص یىذیٍش اػت وٝ دس آٖ اؿخبف 
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(  فضبی ٔدبصی  خّّی دس ٞٛیت ٞبی لٛٔی ٚ ٘ظادی ایدبد 1394حٕبیت اختٕبػی وٙٙذ، تدبست داؿتٝ ثبؿٙذ. )اػٕبػیّی ٚ ٘لش اِّٟی،

(   فضبی ٔدبصی فشكتی سا ثشای اػتذالَ ٚ ٕٞىبسی ثٟتش 4ف 1395اؿشف ٘غشی ٚ لّی پٛسٕ٘ٙٛدٜ ثّىٝ آٟ٘ب سا ٕٞجؼتٝ تش ٕ٘ٛدٜ اػت)

ؾ ٞبی ٔتفبٚت ثٝ ایدبد صٔیٙٝ ٚسد.فضبی ٔدبصی پٙدشٜ ای سا ثشای تِٛیذ دا٘ؾ ٔی ٌـبیذ وٝ افشاد ثب داؿتٗ ٍ٘شؽ ٞب ٚ دا٘آفشاٞٓ ٔی 

ٌی اكّی ایٗ فضب ایٗ اػت وٝ ٞش فشد اص چـٓ ا٘ذاص ظٚیداص٘ذ آٔٛصؿی ٔی پشای ثشای حُ ٔؼبئُ ٌیشی یه سٚیذاد ٔیبٖ سؿتٝؿىُ

ٔی پشداص٘ذ.اِجتٝ ثٝ دِیُ ٚخٛد ٞٓ ػغحی افشاد  آٖ ٟ٘ب ثٝ ٘مذ ٚ اكالحآٖ سا ثب دیٍشاٖ ثٝ ثحث ٌزاؿتٝ ٚ آخٛد ثٝ ٔٛضٛع ٔی ٍ٘شد ٚ 

فضبی ٔدبصی ٚػیّٝ ای ثشای پشوشدٖ (1392ٞیچٍبٜ ثحث ثٝ عٛس ػٕیك ؿىُ ٍ٘شفتٝ ٚ ٔؼئّٝ ثٝ ظٛس وبُٔ دسن ٕ٘ی ٌشدد)ٔمذْ، 

ثبؿذ.یؼٙی ا٘تخبثی ثٛدٖ ؿیٜٛ وٙٙذٜ یه  خلیلٝ ا٘ؼب٘ی ٔییٗ فضبی ٔدبصی خٛد ٚػیّٝ ٚ تمٛیتخالء ػبعفی افشاد ٔی ثبؿذ.ٕٞچٙ

 80( فضبی ٔدبصی دس دٞٝ 1396ص٘ذٌی،.ٕٞچٙیٗ فضبی ٔدبصی تبثیش ٔثجتی ثش ػالٔت سٚاٖ داؿتٝ اػت.)ٞذایت ٘ظشی ٚ دیٍشاٖ، 

ٚ ٘ٛػی ثبصٌـت ثٝ خٛیـتٗ سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ اػت. )اِٛ٘ذی ٞٛٔٗ ، ٘بییٙی، ٔحؼٗ  ثبػث تمٛیت ٞٛیت دیٙی ٚ اػالٔی ؿذٜ اػت

( فضبی ٔدبصی ٘ٛػی فضبی ؿٟشی ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ لبدس ثٝ تحمك ثخـی اص ٘یبصٞبی افشاد ٔی ؿٛد وٝ ایٗ ٘یبصٞب دس چبسچٛة 1391

 (1390ذ)لبػٓ صادٜ،فضبی ثؼتٝ خب٘ٝ لبثُ تحمك ٕ٘ی ثبؿ

ایٗ ٔی پشداص٘ذ:   فضبی ٔدبصی  ثٝ ِحبػ ؿٙبختی ثش ٞٛیت  ثٌٝضیٙب٘ٝ اتخبر ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ٚ ثٝ وٝ سٚیىشدی ثیٙبثیٙی پظٚٞؾ ٞبیی

خبی اػتفبدٜ ػشٌشْ وٙٙذٌی.أب ثٝ ِحبػ ػّٕی ٌشایؾ ثٝ ػٕت  ّٔی اص عشیك آؿٙبیی ثب آثبس ٚ ٔفبخش ّٔی ٚ اػتفبدٜ ػّٕی اص آٖ ثٝ

فشًٞٙ غشة اػت.ٕٞچٙیٗ ٞشچٝ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی افضایؾ داؿتٝ ثش ٞٛیت ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی ٔزٞجی تبثیش ٔٙفی داؿتٝ 

( 1394ٚٞؾ ایٗ اػت وٝ افشاد ٔزٞجی اص فضبی ٔدبصی اػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٔی ٕ٘بیٙذ.)حبخیب٘ی ٚ ٔحٕذ صادٜ ظُٔ ایٗ پأ٘ىتٝ لبثُ ت اػت.

فضبی ٔدبصی ثؼتش ٔٙبػجی ثشای ظٟٛس ٚ تدّی ٞش  یی چٖٛ  ٌفتٍٛ، افىبس ػٕٛٔی ٚ ٚاوٙؾ ٔی ثبؿذ.حٛصٜ ػٕٛٔی داسای ِٔٛفٝ ٞب

افشاد ٔی تٛا٘ٙذ اص عشیك ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ٔدبصی ثٝ ٌفت ٚ ٌٛ ٚ تؼبُٔ پیشأٖٛ ٔؼبئُ ٚ ٔٛضٛػبت  یه اص ایٗ ِٔٛفٝ ٞب ٔی ثبؿذ.

ٞذف ایٗ ٔمبِٝ ٘یض ٘ـبٖ دادٖ ایٗ أش اػت وٝ فضبی ٔدبصی  تحشیف ؿذٜ ثبؿٙذ. ٔٛسد ػاللٝ خٛد ثپشداص٘ذ.أب ایٗ ٔی تٛا٘ٙذ ٘بٔٛثك ٚ

دس ٚالغ فضبی ٔدبصی ٞٓ أىبٖ  دػتشػی ٚ ساٞیبثی ٘ؼجتب ثشاثش  ٔٙدش ثٝ ٔحذٚد ٚ ٔخذٚؽ ؿذٖ ٌفتٍٛ ٔیبٖ فشًٞٙ ٞب ٔی ؿٛد.

افشاد ثٝ د٘جبَ ػالیك خٛد ٞؼتٙذ  ٓ سً٘ ٔی ٕ٘بیذ.ٚ ٞٓ تٙٛع اساء سا و ٕ٘بیٙذٌبٖ فشًٞٙ ٞبی ٔختّف ثٝ ایٗ حٛصٜ سا وبٞؾ ٔی دٞذ

( اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی  ثبػث تغییش دس ثبٚسٞبی فشٍٞٙی ثٛدٜ أب تبثیش ٔخشثی ثش ثبٚسٞبی 1392٘ٝ دیذٌبٜ ٞبی ٔتفبٚت) یضدخٛاػتی، 

تفبدٜ اػت وٝ ٘ٛع ٘تیدٝ سا ثٝ (. فضبی ٔدبصی پذیذٜ ای خٙثی ٔی ثبؿذ ٚ ٘ٛع اػ1392دیٙی افشاد ٘ذاؿتٝ اػت)تبخیه ٚ وبظٕیٙی،

ٖ ثبیذ حٛصٜ آ(فضبی ٔدبصی داسای فشكت ٞبی ثیـٕبسی اػت، تٟٙب ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص ٔؼبیت 1392ٕٞشاٜ داسد)كفبیی ٚ  ّٔىی ،

ای ( فضبی ٔدبصی ایدبد وٙٙذٜ یه ص٘ذٌی دْٚ اػت.وٝ فشد ٔی تٛا٘ذ ثب چٟشٜ 1393ٞبی ٘ظبستی سا تمٛیت ٕ٘ٛد)دسػتب٘ی ٚ سٚحب٘ی، 

ٔغّٛة ٚ دِخٛاٜ خٛد دس اٖ حضٛس پیذا وشدٜ ٚ ثب دیٍشاٖ ثٝ تؼبُٔ ثپشداصد ٚ دس فضبیی ٔجتٙی ثش سٚیبٞبی خٛیؾ ص٘ذٌی وٙذ.اِجتٝ ایٗ 
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فضب داسای آػیت ٞبیی ٘یض ٔی ثبؿذ.اص خّٕٝ وبٞؾ احؼبػبت، ا٘ؼغبف پزیشی ٞٛیتی، ٔتٗ ٌشایی، دسیبفت ٞبی خبیٍضیٗ ٚ ٚسٚد ثٝ 

 (1392.ایٗ أش ِضْٚ تٛخٝ ثٝ ػٛاد سػب٘ٝ ای سا افضٖٚ ٔی ٕ٘بیذ)ٚویُ ٞب،حٛصٜ خلٛكی دیٍشاٖ

سٚیىشد اكالح ٘یض تٛخٝ ثٝ ایٗ داسد وٝ ٔی تٛاٖ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص سٚؽ ٞبیی ثٝ اكالح ٘ٛالق ٚ ثٟشٜ ٌیشی ٔٛثش اص ایٗ پذیذٜ 

ٞب، تشٚیح ػجه ص٘ذٌی اػالٔی، ٘ظبست ٍٕٞب٘ی ٚ ساٜ ػبصی خب٘ٛادٜ   آٌبٜالذاْ ٕ٘ٛد. دس ایٗ صٔیٙٝ:  ثٟشٜ ٌیشی اص ؿیٜٛ ٞبیی چٖٛ 

ٔٛصؽ اػتفبدٜ كحیح اص اثضاسٞبی استجبط خٕؼی؛ ٔٙدش ثٝ پیـٍیشی اص خشایٓ اخاللی دس فضبی ٔدبصی آا٘ذاصی ؿجىٝ ّٔی اعالػبت ٚ 

ذ.دس ٚالغ ٞش ٔحتٛایی وٝ ( فیّتشیًٙ یب پبالیؾ دس فضبی ٔدبصی ٕ٘ٛدی اص ٟ٘ی اص ٔٙىش ٔی ثبؿ1395خٛاٞذ ؿذ.)حؼیٗ پٛس ٚ تشوٕبٖ

ٌشدد وٝ لجُ اص ٔی ثٝ ػٙٛاٖ ٟ٘ی اص ٔٙىش صثب٘ی تّمی د.دس ایٗ ٔمبِٝ ػٛاد سػب٘ٝ ای ٌٕشاٜ وٙٙذٜ ثبؿذ ٔـَٕٛ ایٗ حىٓ خٛاٞذ ثٛ

یش اسصؿٟبی ( تبثیش فضبی ٔدبصی ثش تغی1394)اػٕبػیّی ٚ ٘لش اِّٟی، ثبیذ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشدثٝ ػٙٛاٖ ٟ٘ی اص ٔٙىش ػّٕی  فیّتشیًٙ

 (1396٘ؼُ خذیذ. ٚ ِضْٚ ٔمبثّٝ ثب آٖ اص عشیك الذأبت فشٍٞٙی ٚ ٘ظبستی)ػغبیی ٚ دیٍشاٖ، 

فشكتی وٝ ٘یبصٔٙذ تٛخٟی خذی دس ٌشفتٝ اػت. ی ثٝ ػٙٛاٖ یه فشكت ٔذ ٘ظش لشاس دس ایٗ ٔمبِٝ سٚیىشد تٛخٝ ثٝ فضبی ٔدبص

وٝ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ثٝ ایٗ پذیذٜ ثٝ عٛس خذی ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚاحذ ٖ اػت آٔٛصؿی ٔی ثبؿذ.دس ٚالغ ایٗ پظٚٞؾ خٛاٞبٖ آ٘ظبْ 

ای ٔی یه ٔٛضٛع ٚ ٚاحذ دسػی ػٛاد سػب٘ٝالتضبء آٔٛصؿی فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ دسػی ثب ٔحتٛا ٚ ػشفلُ ٔـخق ٍ٘شیؼتٝ ؿٛد.

ب٘ٝ ای ٔٛسد تٛخٝ ٔٛصؿی اص ٔٙظش ػٛاد سػدس ایٗ ٔمبِٝ فضبی ٔدبصی دس ٘ظبْ آ ػٙٛا٘ی وٝ ثبس ٚ ٔؼٙبیی آٔٛصؿی ثٝ ٕٞشاٜ داسد. ثبؿذ.

ضشٚست پشداختٗ ثٝ  وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ یه فشكت ٍ٘شیؼت.اػت  دس ٚالؼی ایٗ یىی اص عشلی لشاس ٌشفتٝ اػت.

ػشاػش اص چٙذ خٟت لبثُ تٛخٝ ٔی ثبؿذ.٘خؼت ا٘ىٝ فضبی ٔدبصی دس  -یه فشكت ٔثبثٝثٝ فضبی ٔدبصی  ٚاػبصی  یؼٙی–ایٗ ٔؼئّٝ 

دٛص ثشای ثبؿٙذ أب ٔب ٞٙٛص دسٌیش دادٖ ٔ خٟبٖ دس حبَ ٌؼتشؽ ثٛدٜ ٚ وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ دائٕب دس حبَ استمبء ایٗ پذیذٜ ٔی

 ػذْ اػتفبدٜ اص آٖ ٞؼتیٓ.اص آٖ یب  اػتفبدٜ 

وٝ خٛد صٔیٙٝ ػذْ تٛخٝ ٚ ت ثٝ ایٗ ٘ٛع تىِٙٛٛصی ٚخٛد داسد، ثذثیٙی ٘ؼج٘ٛػی ثذثیٙی ٔـتشن ٔیبٖ  ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔب دْٚ آ٘ىٝ 

 استمبء ایٗ پذیذٜ سا فشاٞٓ ٔی ٕ٘بیذ.

سا اص ٔب خٛاٞذ ٌشفت ٚ چٟبسْ آ٘ىٝ  آٖثذثیٙی ٚ تبویذ ثش پیبٔذٞبی ٔٙفی ایٗ پذیذٜ أىبٖ ثٟشٜ ٌیشی اص فشكت ٞبی  وٝآٖ ػْٛ

ٜ ٞؼتیٓ ٚ اص عشف دیٍش ٘ؼجت ثٝ بَ اػتفبد٘ٛػی دٌٚبٍ٘ی ٔیبٖ ا٘ذیـٝ ٚ ػُٕ ٔب ثٝ ٚخٛد آٔذٜ وٝ اص یه عشف ٔب اص ایٗ پذیذٜ دس ح

 آٖ ثذثیٗ ٞؼتیٓ.

 ّبی پصٍّص ٍ رٍش آىپرسص

 :اػتریُ  ایٗ پظٚٞؾ دس كذد پبػخٍٛیی ثٝ دٚ پشػؾ  ،ع ٔؼئّٝ فٛق ٚ ضشٚست پشداختٗ ثٝ آٖثش اػب
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 ثبؿذ؟چٝ ٔیفضبی ٔدبصی دس ساثغٝ ثب  ٚ چشایی پشداختٗ ثٝ ػٛاد سػب٘ٝ ای  چیؼتی -1

 چٍٛ٘ٝ تجییٗ ٔی ٌشدد؟  ایسػب٘ٝػٛاد  -2

 ثٝ پبػخٍٛیی آٟ٘ب اػتٙتبخیٚ  تجییٙیثٟشٜ ٌیشی اص سٚؽ ؿٛد تب ثب ٞبی فٛق تالؽ ٔیپظٚٞؾ ٚ پبػخ ثٝ پشػؾ دس ساػتبی

دس ٚ فٟٓ ٚ تٛضیح چٍٍٛ٘ی ػُٕ ػبصٚوبسٞبی ایٗ ػبختبسٞب ٚ  داسسٜ ثٝ خذا ٕ٘ٛدٖ ػبختبسٞبیی ٔؼٙباؿب تجییٗپشداختٝ ؿٛد.خلیلٝ 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ تٛخٝ ثٝ ٔؼٙبی فضبی ٔدبصی، خلبیق  ای ثشای ٔٛاخٟٝ دسػت ثب ایٗ ٔؼبئُ ٔی ثبؿذ.ٟ٘بیت یبفتٗ ٚ یب ٌـٛدٖ دسیچٝ

اػتٙتبج ٘یض اؿبسٜ ثٝ اػتٙتبج اكَٛ ٚ آٖ، افشاط ٞب ٚ تفشیظ ٞب دس ثبة ایٗ خلبیق ٚ تٛخٝ ثٝ حذ ٚػظ ٚ ػالٔت ایٗ خلبیق داسد.

 ای ٔخبعجبٖ داسد.سػب٘ٝٔٛضٛع دس تشثیت ٜ ٔٛثش اص ساٞجشدٞبیی ثشای اػتفبد

 هجبًی ًظری)فضبی هجبزی(

دس ثبة تؼشیف فضبی ٔدبصی، تؼبسیف ٔتؼذدی ٚخٛد داسد.ثشخی ثٝ ِحبػ ِغٛی ثٝ آٖ پشداختٝ ا٘ذ ٚ ثشخی ثب تٛخٝ ثٝ  ػٙبكش 

 ػبص٘ذٜ ٚ ثشخی ثش اػبع كٛست ٚ وبسوشد آٖ.

  space ٚ  ثٝ ٔؼٙبی سایب٘ٝ ای Cyber ، فضبی ٔدبصی ٔتـىُ اص دٚ ٔفْٟٛ   -1ؿبسٜ ٕ٘ٛد.ٔی تٛاٖ ثٝ دٚ تّمی ا ثٝ ِحبػ ِغٛی -

 -2(1395ایٗ تؼشیف اؿبسٜ ثٝ فضبیی داسد وٝ تٛػظ سایب٘ٝ ٚ ؿجىٝ ٞبی سایب٘ٝ ای ایدبد ٔی ؿٛد.)اػٕبػیّی،  ٔی ثبؿذ. ثٝ ٔؼٙبی فضب

، ثٝ ٘مُ اص اِٛا٘ی ٚ 1383فشٔب٘ذٞی ٚ ٞذایت ٔی ثبؿذ)ٔؼتٕذ ٘ظاد فضبی ٔدبصی یب ػبثش٘تیه، سیـٝ ای یٛ٘ب٘ی داؿتٝ ٚ ثٝ ٔؼٙبی 

 ٕٞىبساٖ(

سا ثٝ ػٙٛاٖ خذیذ تشیٗ ٚ پش٘فٛرتشیٗ ٚخٝ خٟب٘ی ؿذٖ ٘بْ ٟ٘بد)اؿشف  یشػبخت: فضبی ٔدبصی وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ِحبػ ػٙبكش ص

یىی داسد.تىِٙٛٛطی صیشػبخت آٖ ایٙتش٘ت اػت وٝ داسای ٔبٞیتی ٔدضای اص ػبیش ط( صیشػبختی تى4ِٛٛٙف 1395شی ٚ لّی پٛسظ٘

 اؿىبَ سػب٘ٝ ای پیـیٗ ٔی ثبؿذ.

ُ ٔـبٞذٜ: فضبی ٔدبصی، خٟبٖ ٞب ٚ دأٙٝ ٞبیی سا ٌٛیٙذ وٝ ثٛػیّٝ فٙبٚسی ٞبی اعالػبتی ٚ استجبعی اص ٔٙظش كٛست ٚ ؿىُ لبث

 (1ف 2010٘بیش ٔی ثبؿذ) ایدبد ٔی ؿٛد ٚ ٔدٕٛػٝ ای اص سٚاثظ ٚ وٙؾ ٞب دس ٔحیظ اِىتشٚ٘یه

ىٝ ٔدٕٛػٝ ای اص تؼبسیف ٕ٘بدیٗ اص ٔٙظش ٔحتٛا ٚ وبسوشد: اص ٔٙظش ثُ، فضبی ٔدبصی فمظ ٔدٕٛػٝ ای اص ػخت افضاس ٘یؼت ثّ

اص ٔٙظش سیذ ٌّذ: دس 1385ثٝ ٘مُ اص ؿبٜ لبػٕی 2004ٙذ.)ثُ اػت وٝ ؿجىٝ ای اص ػمبیذ ٚ ثبٚسٞب سا دس لبِت داد ٚ ػتذ سد ٚ ثذَ ٔی وٙ

دا٘ـٕبٖ سا  فضبی ٔدبصی ٔب چت ٚ ثحث ٔی وٙیٓ، ثٝ ثحث ٞبی سٚؿٙفىشا٘ٝ ٔـغَٛ ٔی ؿٛیٓ، وبسٞب ٚ تدبستٕبٖ سا ا٘دبْ ٔی دٞیٓ،
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ٔؼبٚضٝ ٔی وٙیٓ، دس حٕبیت ٞبی ػبعفی ػٟیٓ ٔی ؿٛیٓ. ٔب وبسٞبیی  سا ثب كفحٝ سایب٘ٝ ا٘دبْ ٔی دٞیٓ وٝ ٚلتی  ثب ٞٓ ٞؼتیٓ.)سیذ 

 (49ف  1390ثٝ ٘مُ اص افشاػیبثی  58ف 1994ٌیّذ،

ت اص فضبی ٔدبصی ثٝ تحّیُ ٚ تجییٗ ایٗ دس ایٗ ٔمبِٝ ػؼی ثش آٖ داؿتٝ ایٓ تب دس ٌبْ ٘خؼت ثٝ ٔٙظٛس دػت یبثی ثٝ تؼشیفی ٔٙبػ

 ٖ ثپشداصیٓ. آٚ دس ٟ٘بیت ٔٛاخٟٝ ٔمتضی ثب  آٖٔٛضٛع پشداختٝ ٚ ػپغ ثٝ ثبصتؼشیف 

اص افالعٖٛ دس ٌبْ ٘خؼت ثبیذ ؿشط ٞبی اػبػی ٔٛضٛع سا ٔـخق ٕ٘ٛدٜ ٚ ػپغ ثش اػبع ایٗ  تأػیدس تؼشیف ٔٛضٛع ثٝ 

شط ٞب سا ثب ثشسػی تؼبسیف فٛق ثٝ ا٘دبْ خٛاٞیٓ سػب٘ذ.دس تؼشیف اَٚ ٔفْٟٛ حىٕشا٘ی دػت یبثی ثٝ ؿ ؿشط ٞب ثٝ تؼشیف دػت یبثیٓ.

ثٝ ایٗ دِیُ وٝ حىٕشا٘ی دس ػشكٝ ٞبی غیش اِىتشٚ٘یىی ٘یض  ٔذ ٘ظش اػت وٝ ایٗ ٔفْٟٛ سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ؿشط اػبػی ِحبػ ٕ٘ٛد.

 ٚخٛد داسد.

ىی ثٛدٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ خلیلٝ اػبػی فضبی ٔدبصی ِحبػ ٕ٘ٛد.چشا وٝ ٔب دس صٔیٙٝ اِىتشٚ٘یىی ٘یض ٕ٘ی تٛاٖ ٔبٞیت اِىتشٚ٘ی

 ٔفْٟٛ ی ٞبی اِىتشٚ٘یىی ٔتؼذدی ٔب٘ٙذ ٌٛؿی ٞبی ػبدٜ ٔٛثبیُ  ٚ تّفٗ ٞبی ٔؼِٕٛی سا دس اختیبس  داؿتٝ أب ثٝ ٞیچىذاْطتىِٙٛٛ

 فضبی ٔدبصی سا اعالق ٕ٘ی ٕ٘بییٓ.

استجبعی سا  ثٝ ػٙٛاٖ ؿشط اػبػی فضبی ٔدبصی ِحبػ ٕ٘ٛد.چشا وٝ ٔب ٚػبیُ دس صٔیٙٝ استجبعی ثٛدٖ ٘یض ٕ٘ی تٛاٖ وبسوشد 

 استجبعی ثؼیبسی سا ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی دٞیٓ أب ثٝ ٞیچىذاْ ػٙٛاٖ فضبی ٔدبصی اعالق ٕ٘ی ٕ٘بییٓ.

ضبیی ٔدبصی ثشایٙذ دس ٚالغ ف دس ٘تیدٝ ٕ٘ی تٛاٖ ثب ثشسػی تؼبسیف فٛق ثٝ تؼشیفی خبف ٚ ٔتٕبیض اص فضبی ٔدبصی دػت یبفت.

ٚ ٘ٛظٟٛس داؿتٝ ٚ لبثُ فشٚوبٞؾ ثٝ ػغٛح  سٚییذ٘یٟٙب اػت.ثٝ تؼجیش ثبػىبس ٔبٞیتی آ٘أب أشی ٔتٕبیض اص  .تٕبٔی ٔفبٞیٓ فٛق ٔی ثبؿذ

تٝ ٚ دس ٚالغ دس ٔٙغك ٞؼتی ؿٙبختی ثبػىبس، ٕٞٛاسٜ ػبختبسٞب ٚ ػبصٚوبسٞبیی دس الیٝ ٞبی صیشیٗ لشاس داؿ صیشػبخت خٛد ٕ٘ی ثبؿذ.

ثب تؼبُٔ ٞٓ الیٝ ای خذیذ سا ایدبد ٔی ٕ٘بیٙذ.الیٝ ای وٝ خلبیق ٚیظٜ خٛد سا داؿتٝ ٚ ثشای ثشسػی ایٗ خلبیق دیٍش ٕ٘ی تٛاٖ تٟٙب 

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ خبٔؼٝ حبكُ تؼبُٔ افشاد اػت أب خٛد خبٔؼٝ داسای خلبیلی ٔدضا ٘ؼجت ثٝ افشاد ٔی  ثٝ ػبختبسٞبی صیشیٗ سخٛع ٕ٘ٛد.

 ص خلبیق خبٔؼٝ تؼّظ ثش افشاد اػت.ثبؿذ.یىی ا

ثش اػبع ٔٙغك فٛق، دس ثبة فضبی ٔدبصی ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ایٗ پذیذٜ ٘ٛظٟٛس ؿىّی خذیذ اص ص٘ذٌی تّمی ٔی ؿٛد وٝ 

فشًٞٙ خذیذ  اػت وٝ لبدس ثٝ ایدبد ٞٛیت خذیذ ٚ تىِٙٛٛطی اِىتشٚ٘یىی  اػت، أب  ثشایٙذ ایٗ تىِٙٛٛطی ػشكٝ ای آٖصیشػبخت 

ٚخٛد آٔذٖ  ٞبی خذیذ ثبػث ثٝ ِٛٞبٖ ٔؼتمذ ثٛد وٝ سػب٘ٝ ٔه ػشكٝ ای وٝ لبدس ثٝ ایدبد یه دٞىذٜ خٟب٘ی ٔی ثبؿذ. .ٔی ثبؿذ

ی خٟبٖ ٚ ثب ػشػت فشاٚاٖ دس اختیبسؿبٖ  ٞب ٘یبص خٛاٞٙذ داؿت، اص چٟبس ٌٛؿٝ اعالػبتی وٝ ا٘ؼبٖ ٟؾ اعالػبت خٛاٞٙذ ؿذ.ی خ پذیذٜ

ٌٛیی دس یه   ٞب چٝ ثخٛاٞٙذ ٚ چٝ ٘خٛاٞٙذ، ؿٛد ٚ ا٘ؼبٖ تش ٔی سٚص وٛچه سٚصثٝ  خٟبٖ ثضسي، لشاس خٛاٞذ ٌشفت )ثٝ ایٗ تشتیت(
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: 1354 )سؿیذپٛس، وٙٙذ. چٙیٗ ٚضؼیتی سا أىب٘بت اِىتشٚ٘یه فشاٞٓ خٛاٞٙذ وشد ص٘ذٌی ٔی "ی خٟب٘ی دٞىذٜ"ی خٟب٘ی یب یه  لجیّٝ

، ٖ اػتاعالػبت دس ػغحی خٟب٘ی یىی اص لبثّیت ٞبی آبساٖ جخٛد، وٝ ثٕایٗ ؿىُ خذیذ ثب لبثّیت ٞبی ٔتٕبیض ٔٛاخٟٝ دسػت ثب .(8

.دس ادأٝ ثٝ ضشٚست ػٛاد سػب٘ٝ ای سا ٔی عّجذ ٔٛصؿی ٔی ثبؿذ.تٛخٝ ثٝ ایٗ پذیذٜ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی،آتٛخٟی خذی دس ٘ظبْ  ٔؼتّضْ 

 تجییٗ ػٛاد سػب٘ٝ ای خٛاٞیٓ پشداخت.

 : ایرسبًِسَاد  چستی ٍ چرایی

ختبسٞبی دا٘ؾ ٔدٕٛػٝ اعالػبت ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ دس ػب ،ختبسٞبی دا٘ؾ ٚ آٌبٞی لذْ ثش ٔی داسدای ثیـتش سٚی ػبػٛاد سػب٘ٝ

ثٝ اػتمبد  (.13: 2008)پبتش،ٕ٘ی ؿٛ٘ذ. آٟ٘ب ثبیذ ثب تٛخٝ ٚ دلت ػبختٝ ؿٛ٘ذ خٛدثٝ خٛد ایدبد ػبختبسٞبی دا٘ؾ حبفظٝ فشد ٞؼتٙذ.

ٝ دِیُ كشف ٚلت دس وب٘ب َ ٞبی ث ٝ چیضٞبی صیبدی ٔی دا٘ٙذ ٚ آٖ ٞٓو[ٔؼٕٛالً فىش ٔی وٙٙذ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دا٘ـدٛیبٖ ](1998پبتش)

اثشات آٖ ثی خجش٘ذ. حتی اص دسن اِٚیٝ كٙؼت سػب٘ٝ ای [ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ـدٛیبٖ ]ٔتأػفب٘ٝ دا .سػب٘ٝ ای ٚ تأثیشات ٚیظٜ تلبٚیش اػت

ٔؤثش اػت  سػب٘ٝ سا ٔؼٙب وٙٙذ . تؼذاد وٕی اص آٟ٘ب ٔی دا٘ٙذ وٝ سػب٘ٝ دس ثیٙؾ آٟ٘ب تؼذاد وٕی اص آٟ٘ب لبدس٘ذ ٔٙبفغ ٚ یب عجیؼت التلبدی

 (.81: 1387أیشا٘تخبثی ٚ سخجی ،پبتش، ثٝ ٘مُ اص  )ٚ ثذاٖ ؿىُ ٔی دٞذ

دس ٚالغ ػٛاد سػب٘ٝ ای حىٓ پیٛػتبسی داسد وٝ عیف ٞبی ثشای افشاد ٔختّف ٔؼب٘ی ٔتفبٚتی داسد. "ای ػٛاد سػب٘ٝ"اكغالح 

تش ثٝ ایدبد  عٛس ٌؼتشدٜ ای ثٝ تٛا٘بیی تحّیُ ٚ اسصیبثی آثبس ٔشثٛعٝ ٚ ثٝ عٛس ػٙتی، ػٛاد سػب٘ٝ ثٝختّفی سا دس خٛد داسد. اص خّٕٝ: ٔ

ػبختٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ ای اثضاسی ثشای تٛإ٘ٙذػٛادسػبٕ٘ٝٞچٙیٗ،  (.52: 1998)ثشاٖٚ،ؿٛد.  استجبط ٔؤثش اص عشیك ٍ٘بسؽ خٛة اعالق ٔی

تمبد، تؼبُٔ ٔٛثش ٕٞچٙیٗ ػالٜٚ ثش تحّیُ ٚ ا٘(.2002) وٛ٘یٛٔی  ثبؿذٔیثشای ا٘دبْ تحّیُ ا٘تمبدی ٚ اسصیبثی سػب٘ٝ ٞب دس ثبفت اختٕبػی 

بُٔ ، اسصیبثی ٚ تؼاػت وٝ تٛا٘بیی دػتشػی، تحّیُ ٞبی استجبعیؿبیؼتٍی اص ػٛادسػب٘ٝ ای، ٔدٕٛػٝ اییؼٙی  ؿٛد.سا ٘یض ؿبُٔ ٔی

تٛا٘بیی ٚ لذست دػتشػی، ، ٕٞچٙیٗ ثشخی،(50: 2004اعالػبتی دساؿىبَ ٔتفبٚت پیبْ ٞبی چبپی ٚغیش چبپی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.) ثیىش

ٞبی ٔختّف چبپی ٚ غیش چبپی ػشضٝ ٕ٘ٛد سا ػٛاد  تٛاٖ دس چبسچٛة ای وٝ ٔی ٞبی سػب٘ٝ تحّیُ، اسصیبثی ٚ ا٘تمبَ اعالػبت ٚ پیبْ

 (2: 1379،وب٘ؼیذایٗ .)ٌٛیٙذ ای ٔی سػب٘ٝ

ی ٔدبصی ٔی ثبؿذ. دْٚ، فؼبَ ثٛدٖ، ػْٛ، فضبدس ػٛاد سػب٘ٝ ای ٔٛاخٟٝ دسػت ثب  خلیلٝاِٚیٗ آ٘چٝ ثیبٖ ٌشدیذ، ثش اػبع 

ی أب ٔی تٛاٖ دس پغ تٕبٔی تؼبسیف ٞذف تفىش ا٘تمبدی، چٟبسْ سٚحیٝ ثبصتفؼیش ٚ ثبص تؼشیف ٚ ثبص تِٛیذ ٔی ثبؿذ.ٚ تٛا٘بیی تحّیُداسای 

ٞذف ػٛاد سػب٘ٝ ای ٞٛؿیبس وشدٖ ، اختیبس ثخـی ٚ آصادػبصی ٔخبعت اػت . یىی اص پیبٔذٞبی سا ثشای ػٛاد سػب٘ٝ ای لبئُ ؿذ. 

استجبعبت اختٕبػی ػبِٓ تش ثب سػب٘ٝ  سػب٘ٝ ای، ثبال سفتٗ ػغح آٌبٞی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ایدبد تحّیُ ٚ دسن كحیح پیبْ ٞبی

دس ٚالغ یىی اص اٞذاف دس ػٛاد سػب٘ٝ ای ثبصتؼشیف افشاد ثٝ  (.89: 1387)فشٍٞٙی، خبٔؼٝ ٌشدد دٔٛوشاتیه ٞب ٚ تمٛیت ػبختبسٞبی

 یش٘ذٜ كشف.ٛاٖ افشادی فؼبَ اػت ٘ٝ ٔٙفؼُ ٚ ٌػٙ
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 چرایی ٍ اّویت استفبدُ از فضبی هجبزی:

 ٟب اؿبسٜ ٕ٘ٛد.٘آػٛاد سػب٘ٝ ای لبثّیت ٞبیی سا ثٝ افشاد ٔٙتمُ ٔی ٕ٘بیذ وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ثشخی اص 

سػب٘ٝ ٞب ٔدٕٛػٝ ؿٍفتی اص ا٘تخبة ٞب ساػشضٝ ٔی وٙٙذ.ایٙتش٘ت،  :رغجت ثرای تٌَع گستردُ تر پیبم ّبی رسبًِ ای  -1

وٙذ ثب ای ؿٕب سا دػٛت ٔی. چـٓ ا٘ذاص ػٛادسػبٌ٘ٝیشدثشٔی ی وٝ ا٘ؼبٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ تلٛس وٙٙذ سا دسٚة ػبیتٟبیی دسٕٞٝ ٔٛضٛػبت

ٚلتی چٙیٗ وٙیذ ؿٕب ثشخی پیبْ ٞب سا غیش ٔفیذ ٚ غیش  ٌؼتشٜ ٚػیغ تشی اص  پیبْ ٞبی سػب٘ٝ ای سا ٔٛسد وبٚؽ لشاسدٞیذ. ،ؿٟبٔت ثیـتشی

ی سا وٝ دسٔؼشم آٖ ػٛدٔٙذ٘ذ ٚ ایٗ ٔدٕٛػٝ آثبس یذ یبفت وٝ ثؼیبسٞاص پیبْ ٞبیی سا خٛای خزاة ٔی یبثیذ.أب ؿٕب ٕٞچٙیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی

 .دٞذ ٌؼتشؽ  ٔی سا ٌیشیذلشاسٔی

اػت.  ٞذف ػٛادسػب٘ٝ ای دادٖ لذست وٙتشَ ثش٘بٔٝ ٞبی سػب٘ٝ ثٝ افشاد :رهسّبی رٌّی  خَدثرًبهِ ریسی ثیطتر -2

یب پیبْ ٞبی سػب٘ٝ ای  ٔٙظٛسْ ثش٘بٔٝ ٞبی تّٛیضیٖٛ  ثٝ ایٗ ٔفْٟٛ اػتفبدٜ ٔی وٙٓ،"ػبصیثش٘بٔٝ"ٚلتی اصاكغالح  :ٔؼتمذ اػتپبتش

صیبدی ثش تغییش سٚؽ سػب٘ٝ ٞبی خٕؼی دسػبخت پیبْ ٞبیـبٖ ٘ذاس٘ذ.ته ته افشاد ٞشٌض ٕ٘ی  تبثیش ٘یؼت.ته ته افشادثٝ خٛدی خٛد

وٙتشَ داؿتٗ ثشسٚؽ ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی رٞٗ خٛدسا ٔی تٛا٘ٙذ تٛا٘ٙذ ثشآ٘چٝ ثٝ ػْٕٛ ػشضٝ ٔی ؿٛد وٙتشَ صیبدی داؿتٝ ثبؿٙذ، أب

ٚلتی ٔی  ب، ثٝ خٛد ٔؼغٛف وٙٙذ.ٞسػب٘ٝ  ْ ٘ـبٖ دٞذ چٍٛ٘ٝ وٙتشَ سا اصثٙبثشایٗ ٞذف ػٛادسػب٘ٝ ای ایٗ اػت وٝ ثٝ ٔشد ثیبٔٛص٘ذ.

 ٓٔی تٛا٘یپبتش ٔؼتمذ اػت وٝ ٔب  ثشای وٙتشَ ثش٘بٔٝ ػبصی سػب٘ٝ ای اػت، ٔٙظٛسٕٞیٗ اػت. ٌٛییٓ ٞذف ػٛادسػب٘ٝ ای وٕه ثٝ افشاد

دسایٗ ٔمغغ وبفی اػت ثٍٛییٓ وٝ لذستٕٙذتشیٗ  .ٓا٘دبْ دٞی ، وبسٞبی صیبدیٔبٖیش ثش٘بٔٝ ػبصی سػب٘ٝ ٞب ثشخٛدثشای وبٞؾ تبث

، ٚ ػبخت ، افضایؾ ٟٔبست ٞبی پشداصؽ اعالػبتٕبٖ٘ٝ، افضایؾ آٌبٞی دسثبسٜ اٞذافثش٘بٔٝ ػبصی سػب اػتشاتظی ٞبثشای وبٞؾ تبثیش

 (.24: 1385)پبتش، وٙٙذٔذاْ ػشضٝ ٔی بٞثٝ خبی پزیشؽ ٔؼٙبی ػغحی ای اػت وٝ سػب٘ٝ  ٔبٖدلیك ػبختبسٞبی دا٘ؾ 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ػُٕ ٔی ٕ٘بیٙذ وٝ دس ٟ٘بیت ثتٛا٘ٙذ ٔخبعجبٖ سا خزة ٚ دس ساػتبی  غبِجب بٞسػب٘ٝ  :رسبًِ ّب ثر کٌترل ثیطتر -3

ٕٞب٘ٙذ  ٔباغّت اٞذاف وبسی سػب٘ٝ ٞب ثب اٞذاف ؿخلی  خلٛكب آ٘ىٝ  تحمك اٞذاف خٛد وٝ ثیـتش تدبسی ٔی ثبؿٙذ ػٛق دٞٙذ.

ختٓ ٌشدد ثبیذ ثتٛا٘یٓ ثشد  -ثشدأب اٌش ثخٛاٞیٓ ایٗ ساثغٝ ثٝ ٘تیدٝ ؾ ٔب سا ثٝ ػٕت سػب٘ٝ ٞب ثیـتش ٔی ٕ٘بیذ.ٚ ایٗ أش صٔیٙٝ ٌشایٞؼتٙذ 

ٔب ٌبْ ٞبی  وٙذ تبٚ وٕه ٔیٓ ق دٞیسا تـخی ٕبٖاٞذاف ٝسػب٘ٝ ای ثٝ ٔب وٕه ٔی وٙذ فبكّػٛادفبكّٝ ٚ ٘ٛع ساثغٝ سا تٙظیٓ ٕ٘بییٓ. 

  .ٓسا ثشداسی ٔٙبػت

ػشٚوبسداسیٓ.وٝ ؿبُٔ ٌضیٙـٍشی  تیی پشداصؽ اعالػبثب ٔدٕٛػٝ ای ػٝ تب ٞشدلیمٝ ٔب دس:پردازش اطالػبتتَاًبیی  -4

تلٕیٓ دس ثبسٜ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ پیبْ یب وٝ اؿبسٜ ثٝ ٌضیٙـٍشی )فیّتشوشدٖ( پیبْ  ثبؿٙذ.ٔیػبصی تشوشدٖ(، خٛسوشدٖ ٔؼٙی ٚ ٔؼٙبّ)فی

ی اػبػی ثٝ ٔٙظٛس ؿٙبػبیی ٕ٘بدٞب ٚ ٔؼٙبٞبی ؿبیؼتٍیٟباػتفبدٜ اص تٛا٘بیی ٞب ٚ وٝ اؿبسٜ ثٝ  خٛسوشدٖ ٔؼٙی .ٔی ؿٛد پشداختٗ ثٝ آٖ
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وٝ ٔخبعت ثب وٕه آٖ ٞب ٔیتٛا٘ذ ٔؼٙبی فشاتش اص آ٘چٝ سا ٔٛسد  اػتفبدٜ اص ٟٔبستٟبیی ٘یض اؿبسٜ داسد ثٝ ٔؼٙب ػبصی  .داسد پٟٙبٖ دس پیبْ

 (32 : 2008پبتش) .بٔال ؿخلی ٚ فشدی اص پیبْ ثؼبصدو٘ظش فشػتٙذٜ ثٛدٜ اػت سا وـف وٙذ ٚ ٔؼٙبی 

 چگًَگی پرداختي ثِ سَاد رسبًِ ای:

ثؼذ اص سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ تؼشیف ػٛاد سػب٘ٝ ای ٚ ٕٞچٙیٗ إٞیت ایدبد ٚ ثٟشٜ ٌیشی اص آٖ، دس ٌبْ آخش چٍٍٛ٘ی پشداختٗ ثٝ آٖ 

وٝ ؿبُٔ اكَٛ ٔمتضی ػٛاد ٚ دْٚ اكَٛ ٔمتضی سػب٘ٝ  ٔٛسد تٛخٝ ٔی ثبؿذ.دس ایٗ صٔیٙٝ اكَٛ ٔمتضی ػٛاد سػب٘ٝ ای دس دٚ ثخؾ

 اكِٛی وٝ ثبیذ دس آٔٛصؽ ػٛاد سػب٘ٝ ای ثٝ افشاد ٔٙتمُ ٌشدد.دس ػٛاد سػب٘ٝ ای ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت.

 اصَل هقتضی سَاد در سَاد رسبًِ ای:الف: 

ٔی تٛاٖ ٔفْٟٛ   -خٛا٘بٖ ٚ سػب٘ٝ ٞب دس دا٘ـٍبٜ ِٙذٖ وٛدوبٖ،اػتبد آٔٛصؽ ٚ ٔذیش ٔشوض ٔغبِؼبت  -1دیٛیذ ثبویٍٟٙبْثٝ تأػی اص

ثب وٝ ثشای اػتفبدٜ ٚ تفؼیش سػب٘ٝ ٞب ٔٛسد ٘یبص اػت.  دس ٘ظش ٌشفتدا٘ؾ، ٟٔبست ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞبیی ػٛاد سا دس ػٛاد سػب٘ٝ ای ؿبُٔ 

عشیك ٔـبثٝ صثبٖ ٘ٛؿتبسی ٔغبِؼٝ وٙیٓ ٚ آٔٛصؽ  ؿٙیذاسی سا ثٝ -صثبٖ ٞبی دیذاسی ٚدیذاسی  ٔی تٛاٖ ثٟشٜ ٌیشی اص ایٗ ٘ٛع ػٛاد، 

 ِٔٛفٝ ٞبی ٔتؼذدی ثشای ٔجحث ػٛاد ِحبػ ؿذٜ اػت اص خّٕٝ:(.85: 1389)ثبویٍٟٙبْ، "دٞیٓ

آٌبٞی  ". آٔٛصؽ سػب٘ٝ اػبػب ثب تٛػؼٝ آٔٛصاٖ ثیبٖ ؿذٜ اػتجب تٛػؼٝ تٛا٘بیی ٞبی ٘مبدی دا٘ؾٞذف آٔٛصؽ سػب٘ٝ، غبِ: اًتقبد

تٛا٘بیی سا ٔی دٞذ وٝ خٛد دس استجبط اػت. ایٗ ادػب ٚخٛد داسد وٝ فشایٙذ تحّیُ ا٘تمبدی آٔٛصؽ سػب٘ٝ، ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ایٗ "ا٘تمبدی

  ا٘تمبدی ػبدٜ ٘یؼت؛ سٞبیی ثخـٙذ. ٞذف، ٞٛؿیبسی ٚ فٟٓ  ٞب ٚ عشص تفىشی وٝ سػب٘ٝ للذ تحٕیُ آٖ ٞب سا داسد،سا اص دػت اسصؽ

-، یه ضشٚست ثشای ٔشدْ ا٘تمبد دس ػٛاد سػب٘ٝ ای (.192: سٚص٘جبٖثّىٝ تٛا٘بیی ا٘تمبدی، اتىب ثشخٛد، ثذٖٚ وٕه دیٍشاٖ اػت)

، ٔشتجظ، 2ػبالسی) دٔٛوشاػی(  ٔجتٙی ثشٔـبسوت اػت چشا وٝ اعالػبت خذیذ  فٙبٚسی ٞبی استجبعی ٚ فشًٞٙ سػب٘ٝ ای ثبصاس ٔحٛس

  خذیذی ٞؼتٙذ ٍٕٞٗ، ٌؼتشؽ یبفتٝ ؿذٜ اػت ٚخٟبٖ سا اص ٘ٛ ؿىُ دادٜ اػت. ایٗ تغییشات دس حبَ ثٙبوشدٖ ؿیٜٛٚ ، ٔتٙٛع ٍٕٞشا 

 (.1: 2007)وّٙش،ؿٛدسا ٔٛخت ٔیٔی ا٘ذیـٙذ ٚ تدذیذ ػبختبس خٛأغ دسػغح ٔحّی ٚ خٟب٘ی   ثب آٖ وٝ ٔشدْ 

ی اػت وٝ ثٝ ٔغبِؼٝ دس صٔیٙٝ كبحجبٖ سػب٘ٝ  ٚ التلبد سػب٘ٝ، اكَٛ دیذٌبٜ ا٘تمبدی یىی اص ِٔٛفٝ ٞبی اكّی ػٛاد سػب٘ٝ ا

التلبد، تجّیغبت، ٔمشسات دِٚتی ٚ ػالیك ػٕٛٔی ٔی  :ؿبُٔ ػیبػی سػب٘ٝ ٞب دسثبسٜ ٘یشٚٞبی ؿىُ دٞٙذٜ ٔحتٛای سػب٘ٝ ٞب، اخاللی ٚ

 (.12: 2008،ٚص٘جبٖس)پشداصد. 

                                                           
. David Buckingham1 

market- based1 
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وٝ لبِت ٞبی ٔختّف استجبعبت، تلٛسی اص ػٛاد سا تٛػؼٝ ٔی ثخـذٝ یه ٚاوٙؾ آٔٛصؿی اػت و، ػٛاد سػب٘ٝ ایا٘تمبد دس 

٘ٝ ای ثبِمٜٛ ثشای  تحّیُ ا٘تمبدی استجبط ثیٗ دسػب٘ٝ ای ا٘تمبدی[ ثٝ آٔٛصؽ سػبایٗ] ػٛا فشًٞٙ ػٕٛٔی ٚ فٙبٚسی ٞب سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.

اختیبس  ،اسائٝ سػب٘ٝ ٞبی خبیٍضیٗ، ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، دسأتذاد ایٗ تحّیُ ٞبی غبِت ثؼتٍی داسد. ػب٘ٝ ٚ ٔخبعجبٖ، اعالػبت ٚ لذستس

 (.2: 2007وّض،)آفشیٙؾ  پیبْ ٞبی خٛدؿبٖ سا ٔی دٞذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ ٔتٖٛ ٚ سٚایت ٞبی سػب٘ٝ ای سا ثٝ چبِؾ ثىـٙذ

ثش٘بٔٝ ٛاد سػب٘ٝ ای ٔؼٙب ٚٔفٟٛٔی ثیؾ اص ػٛاد وبسوشدی داسد. ثٝ ٘ظش ٚی ػٛاد وبسوشدی تٛا٘بیی فٟٓ ٔثال یه ػ  تحلیل:

ػٛاد دسایدبد كشفب یه ویؼٝ اثضاس ٘یؼت وٝ افشاد سا ثشای فٟٓ ٚ ":ٔؼتمذ اػتثبویٍٟٙبْ  تّٛیضیٛ٘ی یب وبسوشدٖ ثب یه دٚسثیٗ اػت.

اػتفبدٜ سػب٘ٝ ٞب یبسی وٙذ ٚ آٔٛصؽ سػب٘ٝ ٘یض ثٝ ٔشاتت ثیؾ اص ٘ٛػی دٚسٜ آٔٛصؿی یب آصٖٔٛ وبسدا٘ی ٟٔبست ٞبی ٔشثٛط ثٝ سػب٘ٝ 

ایٗ  "اسصیبثی ٚ ثبسیه ا٘ذیـی ا٘تمبدی ٔی ثبؿذ.  وٝ ؿبُٔ تحّیُ، ػٛاد سػب٘ٝ ای ٌٛ٘ٝ ای اص ػٛاد اػت  جبست ٌٛیبتش،ٞبػت. ثٝ ػ

ٚ ؿبُٔ فٟٓ ٚ دسن  اثضاس تٛكیف ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ ػبختبسٞبی ٔشثٛط ثٝ اٍِٛٞبی ٔتفبٚت استجبعی اػت –ػٛاد،ٔؼتّضْ ثٟشٜ اص فشاصثبٖ 

ػٛاد سػب٘ٝ ای ٘ٝ   ثیش ایـبٖ ثشافشاد ٔی ثبؿذ.آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٚی ثبٚس داسد،التلبدی ٚ ٟ٘بدی استجبط ٚ تبػی، ٌؼتشدٜ تشی اص ثبفت ٞبی اختٕب

 (.86تٟٙب دسثشٌیش٘ذٜ تٛا٘بیی اػتفبدٜ ٚ تفؼیش سػب٘ٝ ٞبػت، ثّىٝ فٟٓ ٚ دسن تحّیّی ٌؼتشدٜ تشی سا ٘یض ؿبُٔ ٔی ؿٛد)سٚص٘جبٖ: 

اسصؿیبثی:داٚسی دسثبسٜ اسصؽ پیبْ یب أىبٖ ، ؿىؼتٗ پیبْ ثٝ ػٙبكش ٔؼٙبداس ػجبست ا٘ذ اص تحّیُ ؿبُٔ ػٝ خلیلٝ ٔی ثبؿذ وٝ 

 ٌشٜٚ ثٙذی :تؼییٗ اخضای ٔـبثٝ ٚ ٔتفبٚت پیبْ  ،ٔمبیؼٝ ػٙبكش پیبْ 

ٌشچٝ تِٛیذ دس ثشٌیش٘ذٜ أش ؿٙبخت/ثبصؿٙبػی اػت وٝ ثشٔجٙبی آٖ ٔتٗ ٞبی سػب٘ٝ ای ثٝ عٛس آٌبٞب٘ٝ ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ.تَلیذ: 

أىبٖ داسد ثشخی اص ٔتٗ ٞبی سػب٘ٝ ای تٛػظ افشادی وٝ ثٝ تٟٙبیی وبس ٔی وٙٙذ ٚ كشفب ثشای خٛد یب خب٘ٛادٜ ٚ یب دٚػتبٖ خٛیؾ 

ػٕذٜ آٟ٘ب تٛػظ ٌشٜٚ ٞبیی اص ٔشدْ ٚ اغّت خٟت وؼت ػٛد، تِٛیذ ٚتٛصیغ ٔی ؿٛ٘ذ.ایٗ ٔغّت ثذیٗ ٔؼٙبػت وٝ  أب ػبختٝ ؿٛد،

وـی اص أٛاَ ٔبخٛر یب اػتفبدٜ ِیذ ػٛد اػت؛ تٟٙب ٔحذٚد ثٝ ثٟشٜی وٝ ػٛطٜ ثحث تِٛیذ سػب٘ٝ ای ٚ ؿیٜٛ ای تٛثبصؿٙبػی ٔٙبفغ التلبد

اص ٔبسن ٔؼتجشدس ثشاثش عیفی اص سػب٘ٝ ٞب ٕ٘ی ؿٛد. ٔؼٙبی دیٍش ٔغّت ٔزوٛس تلذیك ؿتبة سٚصافضٖٚ ٔمیبع خٟب٘ی كٙبیغ سػب٘ٝ ای ٚ 

ٔحّی)ثٛٔی(اػت. ثؼیبسی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ داسای اػتٕبد ثٝ ٘فغ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ دسثبة ٔؼب٘ی ٟ٘فتٝ ایٗ تغییش تشاص ٔیبٖ سػب٘ٝ ٞبی خٟب٘ی ٚ 

یت دػتیبثی ثٝ پیـشفت ٞب ثشحؼت ٞٛیت ٞبی ّٔی ٚ فشٍٞٙی خٛیؾ ٚ ٘یض ثشحؼت عیف ٌؼتشدٜ ای اص ٌشٜٚ ٞبی اختٕبػی وٝ لبثّ

ب٘ٝ ای ثٝ ٔؼٙبی ٔالحظٝ فٙبٚسی ٞب، ؿیٜٛ ٞبی ػُٕ حشفٝ ای، كٙؼت، ٚ ثحث وٙٙذ.ٔغبِؼٝ تِٛیذ سػٌٚٛ ٌفت  ،سػب٘ٝ ٞب سا داس٘ذ

 (. 109استجبعبت ثیٗ سػب٘ٝ ٞب، ٘ظبست ٚوٙتشَ، ٌشدؽ ٚ تٛصیغ، دػتشػی ٚ ٔـبسوت اػت )ٕٞبٖ: 

لیبع  ، اخضا ٘تیدٝ ٌیشی اص ثشخی اخضای پیبْ ٚ تؼٕیٓ آٖ ثٝ ثمیٝ  وٝ ثٝ ٔؼٙبی اػتمشا   تِٛیذ ؿبُٔ تىٙیه ٞبیی ٔی ثبؿذ اص خّٕٝ:

 خٕغ ثٙذی پیبْ ٞبی ٔختّف دس ػبختبسی خذیذوٝ  تشویتاػت .  اػتفبدٜ اص اكِٛی فشاٌیش ثشای تجییٗ ٔٛاسد خبف وٝ ثٝ ٔؼٙبی :

  اػت.



 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

11 
 

ٔفْٟٛ ثبصٕ٘بیی اص اكَٛ ٔجٙبیی آٔٛصؽ سػب٘ٝ اػت. سػب٘ٝ ٞب پٙدشٜ ؿفبفی سٚ ثٝ خٟبٖ ٘یؼتٙذ ثّىٝ سٚایت ثب ٚاػغٝ ثبزًوبیی:   

ٗ ای اص خٟبٖ سا فشاٞٓ ٔی وٙٙذ . آٟ٘ب كشفب ٚالؼیت سا ٘ـبٖ ٕ٘ی دٞٙذ ثّىٝ آٖ سا ثبص ٔی ٕ٘بیب٘ٙذ. ٔغبِؼٝ ثبصٕ٘بیی ٞبی سػب٘ٝ ٞب ٔتضٕ

ی رٞٙی، تفؼیشٞب ٚ تبثیشٞب ٔی ثبؿذ ٚ ػیٙیت، لبِت ٌٛ٘ٝ ٞب)وّیـٝ ٞب(حمیمت، حضٛس ٚ غیجت، خب٘جذاسی  ٔالحظٝ ٚالغ ٌشایی، ثیبٖ

 دسػت ٚ فـشدٜ اص پیبْ دس اسائٝ تٛكیفی سٚؿٗ، یؼٙی خالكٝ ػبصی تٛاٖ اص خالكٝ ػبصی اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.دس ثبصٕ٘بیی ٔی (.115ٕٞبٖ: )

  .ؿٕبسوٕتشی اصوّٕبت ٘ؼجت ثٝ خٛدپیبْ

ب ٔمبِٝ ای ٚلتی ثٝ اعالػبت فىشٔی وٙیٓ ، ٔؼٕٛال ثٝ ٔدٕٛػٝ ای اصٚالؼیت ٞب دسوتبة دسػی،سٚص٘بٔٝ ی :چٌذ ثؼذیهبّت 

 ثٙب سا ذ ؿٙبختی، دا٘ؾ خٛدؼ. ػٛادسػب٘ٝ ای ٔؼتّضْ آٖ اػت وٝ اعالػبت ثٝ دػت آٚسیٓ. اِجتٝ ٘ٝ فمظ دسثدسیه ٔدّٝ ٔی ا٘ذیـیٓ

ٞشیه اصایٗ چٟبسثؼذ ثشحٛصٜ ٞبی  ، صیجبیی ؿٙبختی ٚ اخاللی سا٘یض ٔٛسد تٛخٝ لشاسدٞیٓ.ػیاحؼب ٟ٘یٓ . ثّىٝ اعالػبت داسای اثؼبد

 تبسیخ ٞب،اػبٔی،تؼبسیف ٚأثبَ آٖ. اعالػبت ؿٙبختی سا -دسن ٔتفبٚتی ٔتٕشوض٘ذ.حٛصٜ ؿٙبختی ثٝ اعالػبت ٚالغ ثٙیبد دالِت داسد 

بٚی اعالػبتی دسثبسٜ احؼبػبت اػت.احؼبػبتی چٖٛ حٛصٜ احؼبػی ح .ٔؼتمش٘ذ د وٝ دسٔغضشاعالػبتی تّمی وثبیذ 

حٛصٜ صیجبیی ؿٙبػی حبٚی اعالػبتی . د وٝ دسلّت ٔؼتمش٘ذشتّمی و یاحؼبػبتثبیذ  سا ػـك،٘فشت،خـٓ،ؿبدی ٚ ٘بأیذی.اعالػبت

لشفبت ٞٙشٔٙذا٘ٝ ٚ ثلشی ت دخُ ٚ تٕبؿبٌشا٘ی وٝ ػٛادثلشی داس٘ذ حتٕب اص(1994)"غٔؼبسی" ثٝ اػتمبددسثبسٜ سٚؽ تِٛیذ پیبْ اػت. 

چٝ ٔی ؿٛد.آ٘ اصعشیك سػب٘ٝ ثلشی ایدبد آٌبٞی دسثبسٜ فشایٙذٞبیی اػت وٝ عی آٖ ٔؼٙب ،ایٗ خّٕٝ اص اٚ ٔٙظٛس یبثٙذ.آٌبٞی ٔی

ی ایٗ ٘ىتٝ ؿبُٔ تٛا٘بیی دسؿٙبػبی اػت. اثش سٚد، داؿتٗ حذی اصآٌبٞی دسثبسٜ ٘مؾ خٛدؿبٖ دستفؼیشاصتٕبؿبٌشاٖ فشٞیختٝ ا٘تظبسٔی

اعالػبتی ثبیذ  )ػجه تٟیٝ وٙٙذٜ/وبسٌشداٖ(اػت. اعالػبت صیجبیی ؿٙبختی سا ِٔٛف تشفٙذٞبی ثٝ وبسٌشفتٝ ؿذٜ ٚ تـخیق حضٛس

ٔٛػیمیبیی داسیٓ.ثؼضی  ثؼضی اصٔبٌٛؽ خٛثی ثشای ؿٙیذٖ ٌفت ٌٚٛٞب یب آثبس دوٝ دسچـٓ ٞب ٌٚٛؿٟبیٕبٖ لشاسداس٘ذ.شتّمی و

ػی ثیـشثبؿذ، چٝ اعالػبتٕبٖ دسحٛصٜ صیجبیی ؿٙبصی،تشویت فیّٕجشداسی یب حشوت داسیٓ ٞشاصٔبچـٕبٖ خٛثی ثشای دیذٖ ٘ٛسپشدا

ثؼیبسخٛة، ثیٗ تشا٘ٝ ای ثضسي وٝ خبٚدا٘ٝ خٛاٞذؿذٚ تشا٘ٝ فؼال ٔحجٛثی وٝ دٚساٖ وٛتبٞی ٍشثٟتشٔی تٛا٘یٓ ٔیبٖ ثبصیٍش ثضسي ٚ ثبصی

)پبتش ثٝ ٘مُ  ثیٗ اثشٞٙشی ٚ آثبستلٙؼی تٕبیض لبئُ ؿٛیٓ ٔغشح خٛاٞذ ٔب٘ذ،ثیٗ فیّٓ خٛة یه وبسٌشداٖ ٚ ثٟتشیٗ اثشؽ،

 (.20: 2008اصٔؼبسیغ،

بٖ ٕوٝ دسضٕیش ٚ سٚح ٕ٘ٛدػبتی تّمی عالاثبیذ ٜ اسصؽ ٞبػت. اعالػبت اخاللی سا ػشكٝ اخاللی ؿبُٔ اعالػبتی دسثبس

ؿخلیت  لبدس ثٝ ا٘ذیـیذٖ دسٔٛسد ثبیذ. ثبؿذػٛاد سػب٘ٝ ای ثبالیی داؿتٝ ٔؼتمشاػت. ثشای دسن وبُٔ ٔضبٔیٗ اخاللی ، ؿخق ثبیذ 

 اصوٙؾ ٞبیـبٖ خذا ؿخلیت ٞب سا دس ایٗ ػشكٝ ثبیذ .وٙذ ٔتٕشوض 1سٚایی ٔؼٙبػبصی خٛد سا دسػغح وّی تب ثتٛاٖ ثبؿذ ٌزؿتٝ افشاد

)یبتمٛیت آٟ٘ب(دٚػت  ٕبٖاسصؿٟبی ثٝ دِیُ تٙبػت داؿتٗ ثب ، أبوٙـٟبیؾ سآت ؿخلیت خبكی سادٚػت ٘ذاؿتٝ ثبؿیٕٔىٗ اػ .ٕ٘ٛد

ٞبی ٔتؼذد سا ؿخلیت ٕ٘ٛدػؼی ثبیذ ثّىٝ ٓ وٙی فمظ ثشدیذٌبٜ ؿخلیت ٔتٕشوض٘جبیذ  سا خٛد ٔـبٞذٜدس ٟ٘بیت ا٘ىٝ ٔب .ٓداؿتٝ ثبؿی

                                                           
1
.overall narrative level 
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-21: 2008)پبتش،ٓفشایٙذ سٚایت)داػتبٖ(، تدشثٝ وٙیثٝ عٛسغیشٔؼتمیٓ پیبٔذٞبی وٙـٟبی آ٘بٖ ساعی ٓ ، ثٙبثشایٗ ٔی تٛا٘یوشدٜدسن 

20.) 

ػبختبسٞبی لذستٕٙذ دا٘ؾ داسای اعالػبتی اصٞش چٟبسحٛصٜ یبدؿذٜ ٞؼتٙذ.اٌشیه ٘ٛع اعالػبت ٔٛخٛد٘جبؿذ، ػبختبسدا٘ؾ 

ثبسٜ تبسیخچٝ طا٘ش آٖ دیذٌبٜ وبسٌشداٖ ٚ ٔضٕٖٛ سثٛدٜ ٚ دضؼیف ٔی ؿٛد.ثشای ٔثبَ، ؿبیذ ٍٞٙبْ تٕبؿبی یه فیّٓ، ثؼیبس تحّیٍّش 

سی خـه ٚ آوبدٔیه  كشفب وبدس ٟ٘بیت ، ٜدآٚس ٚاوٙؾ احؼبػی ثٝ ٚخٛد ٓ. أب ٘تٛا٘یٓا ٘مُ وٙیآٖ ٚالؼیت ٞبی ثؼیبسی ساكّی 

 ٓ.ا٘دبْ دادٜ ای

ٔب٘ٙذ یه  -ػٛادسػب٘ٝ ای یه ٔمِٛٝ )عجمٝ( ٔؼتمذ اػت،  پبتش :،ًِ یك هقَلِ)طجقِ(است سَادرسبًِ ای یك پیَستبر

آٔشیىب ٞؼتیذ یب ٘یؼتیذ. یب ؿٟشٚ٘ذ ،آٔٛختٝ دثیشػتبٖ ٞؼتیذ یب ٘یؼتیذؿٕب یب دا٘ؾثشای ٔثبَ  ٞؼتیذ یب ٘یؼتیذ.  آٖ ٘یؼت وٝ یب دس -خؼجٝ

 ٕٞٝ ٔب دس پیٛػتبس ػٛادسػب٘ٝ ای خبیی سا .وٝ داسای دسخبت اػت -ٔب٘ٙذدٔبػٙح-، ػٛادسػب٘ٝ ای یه پیٛػتبستّمی ٔی ؿٛددسٔمبثُ

اتىبی آٖ ثتٛاٖ ٌفت وؼی اكال ػٛاد سػب٘ٝ ای ٘ذاسد ٚ ٞیچ ٘مغٝ ای ٘ذاسد وٝ ثٝ  ٚخٛد اؿغبَ ٔی وٙیٓ. ٞیچ ٘مغٝ ای ثشایٗ پیٛػتبس

 ثشای پیـشفت ٞؼت.  سػب٘ٝ ای وبُٔ وؼی ثبؿذ ،ٕٞیـٝ خب ثبالتشیٗ ػغح ایٗ پیٛػتبس ٘یؼت وٝ ٔٛیذ ػٛاد ٞٓ دس

ست چـٓ ا٘ذاص ٞشوغ ثشاػبع تؼذادوُ چـٓ ا٘ذاصٞبیـبٖ دس استجبط ثب سػب٘ٝ تؼییٗ ٔی ؿٛد. لذ، سٚی ایٗ پیٛػتبس، خبی افشاد

ٔجتٙی ثشتؼذاد ٚ ویفیت ػبختبسٞبی دا٘ؾ ٚی اػت ٚ ویفیت ػبختبسٞبی دا٘ؾ ٔجتٙی ثشٟٔبست ٞب ٚ تدبسة ؿخق اػت. اصآ٘دب وٝ 

ثٙبثشایٗ،تفبٚت ٞبی صیبدی  ٟٔبست ٞب ٚ تدبسة افشاد ثؼیبسٔتفبٚت اػت، تؼذاد ٚ ویفیت ػبختبسٞبی دا٘ؾ آ٘بٖ ٘یض ثؼیبسٔتفبٚت اػت.

ػب٘ٝ ای ٔشدْ ٚخٛدداسد.وؼب٘ی وٝ دسػغٛح پبییٗ ػٛادسػب٘ٝ ای ٞؼتٙذ چـٓ ا٘ذاصٞبی ضؼیف ٚ ٔحذٚدی ثٝ سػب٘ٝ س ػٛاد دسٔیضاٖ

ٞبداس٘ذ، ػبختبسدا٘ؾ آٟ٘ب وٛچه تش،ػغحی تش ٚ ثی ٘ظٓ تشاػت ٚ چـٓ ا٘ذاصی وبفی ثشای اػتفبدٜ دستفؼیش ٔؼٙبی پیبْ سػب٘ٝ ای 

ست ٞبی خٛد وٝ سؿذ ٘یبفتٝ ثبلی ٔب٘ذٜ ا٘ذ تٕبیّی ٘ذاس٘ذ ٚ ثٙبثشایٗ ، بثشعجك ػبدت ثٝ اػتفبدٜ اصٟٔایٗ افشاد  فشاٞٓ ٕ٘ی وٙذ.ثٝ ػالٜٚ ،

 (.21)ٕٞبٖ:اػتفبدٜ ٔٛفمیت آٔیض اصآٟ٘ب دؿٛاستش اػت 

 ای:رسبًِ در سَاد رسبًِ هقتضیاصَل 

ٞبی خبسخی )ثیشٚ٘ی( سا سػب٘ٝ ٞب ثبصتبة ٞبی ٔغّك ٚالؼیت ، 1ثٝ ٌفتٝ خبٖ پبٍ٘ٙتٝ :ّوِ رسبًِ ّب سبزُ ای ّستٌذ-الف

ایٗ ٔفْٟٛ ٘ـبٖ ٔی دٞذ سػب٘ٝ ٞب ثب دلت ٔبٞشا٘ٝ ای ثٝ اسائٝ ثشداؿت ٞبیی ٔی پشداص٘ذ وٝ ػٛأُ  (.2: 1989)پبٍ٘ٙتٝ، وٙٙذ.اسائٝ ٕ٘ی

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔی تٛاٖ  شٚ٘ی سا اسائٝ ٔی وٙذ.ٔؼیٙی سا ا٘ؼىبع دٞٙذ. دس ایٗ ٔیبٖ ثبصٕ٘بیی سػب٘ٝ ای كٛست پیچیذٜ ای اصحمبیك ثی

ػخٗ لذیٕی، دٚسثیٗ ٞشٌض دسٚؽ ٕ٘ی ٌٛیذ، حبوی اصؿیٜٛ  ".ٌفت تـخیق ٔشص ٔیبٖ ٚالؼیت ٚ ٔدبص ٘ٝ غیشٕٔىٗ ثّىٝ دؿٛاس اػت

                                                           
.John Pungente1 
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ػبصی ٞبی سٚصٌبس ٚالؼیت ٔدبصی ٚ ؿجیٝ  ؿشعی ؿذٖ ٔبثشای پزیشؽ ساثغٝ ٔیبٖ ٚالؼیت ٕٚ٘بیؾ ٚالؼیت تٛػظ سػب٘ٝ ٞبػت. دس

ثٝ  سا ی. آٟ٘ب د٘یبیذسایب٘ٝ ٞبی ، دیذٖ، ػیٗ ثبٚس وشدٖ ٘یؼت . ٕٞٝ سػب٘ٝ ٞب ثب دلت، ٌشدآٚسی، تذٚیٗ، ا٘تخبة ٚ عشاحی ٔی ؿٛ٘

ؿذٜ اػت وٝ ٔؼٕٛال ٔب ثٝ اصای خبسخی ٘ذاسد. یبدٌیشی  ٌضیٙؾ ٔی سػذ، أب اص یه ٍ٘بٜ ، ٔب٘ـبٖ ٔی دٞٙذ وٝ اٌش چٝ حمیمی ثٝ ٘ظش

 .(10:1379) وبٖ ػی دایٗ،".دس ٕٞیٗ ٔفْٟٛ ٔؼتتش اػت ،ؼیت اص ثبصتبة ٚالؼیتتـخیق ٚال

ایٗ اكُ ثیبٍ٘ش دسن ایٗ ٘ىتٝ اػت وٝ ٔیبٖ ؿیٜٛ اسائٝ ٚلبیغ تٛػظ سػب٘ٝ  :ثبزسبزی هی کٌٌذ رسبًِ ّب ٍاقؼیت را  -ة

تمیٓ ٚ ػیٙی اص فشد، ٔٛػؼٝ، ٔٛضٛع، ، ؿخق ٞب ثب ؿیٜٛ دسن ٔخبعجبٖ سػب٘ٝ ٞب ساثغٝ ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد. ٍٞٙبٔی وٝ ٔب دسن ٔؼ

ایٗ ٕٞبٖ چیضی اػت وٝ  .(10:1379یب ٔىبٖ اسائٝ ؿذٜ دس سػب٘ٝ ٘ذاؿتٝ ثبؿیٓ، ٚاػغٝ ایٗ دسن سػب٘ٝ ٞب خٛاٞٙذثٛد. ) وبٖ ػی دایٗ،

ٛة یه ٘ظٓ ٘ٛیٗ ثٛدسیبس ٔؼتمذ اػت خبٔؼٝ اص سٍٞزسآٖ ثٝ ٔشحّٝ ٕ٘بدیٗ ٚإ٘ٛدٌی سػیذٜ اػت. ٚإ٘ٛدٌی وٝ اكبِتؾ دسچبسچ

ٚالؼیت سا آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ  ، یٗ سػب٘ٝ ٞب ثٝ ِغف ایٗ ٚإ٘ٛدٌیسػب٘ٝ ای وٝ ػبختٝ ٚپشداختٝ غَٛ ٞبی سػب٘ٝ ای اػت ٔؼٙب ٔی یبثذ.ثٙبثشا

ثٛدسیبس ثب  .(90: 1385ثٝ حمیمت سا ثٝ ٚخٛد ٔی آٚس٘ذ.)لبػٕی، ٔی خٛاٞٙذ ثبصػبصی ٔی وٙٙذ ٚ ثذیٗ تشتیت حدٓ صیبدی اص ادسان ٔب

ٔٛلؼیتی وٝ ٔٛضٛع ٌضاسؽ اػت ، ٔٛلؼیتی اػت وٝ ثٝ ٚػیّٝ خٛد سػب٘ٝ ٞب "اؿبسٜ ثٝ ا٘ؼىبع ٌضاسؽ ٞبی دستّٛیضیٖٛ ٔؼتمذ اػت:

سػب٘ٝ ٞب ثشؿٙبخت ٚ دسن ػْٕٛ اص خٟبٖ تبثیش ٔی ٌزاس٘ذ، ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ  آٌبٞی ٚ رٞٙیت  .(349: 1383) اػٕیت،"ایدبدؿذٜ اػت

ٗ آٌبٞی ٞبی فشدی ٚ ایٟبٖ ثؼتٍی ثٝ ٔحتٛایی د اسد وٝ اص سػب٘ٝ ٞب دسیبفت ٔی وٙٙذ،صیشا سػب٘ٝ ٞب ٚاػغٝ ٚ ٔیب٘دی ٔشدْ ٘ؼجت ثٝ خ

سػب٘ٝ ٞب ٕٞچٖٛ آییٙٝ ای ثشای ا٘ؼىبع ٚالؼیت ػُٕ ٕ٘ی وٙٙذ، ثّىٝ ثشػبخت  ػبختبسٞبی ٌؼتشدٜ تش اختٕبػی ٚ ػبص٘ذٜ ٔؼٙب ٞؼتٙذ.

 (9: 1387ثشایٗ اػبع ، ثبصٕ٘بیی،ػبخت سػب٘ٝ ای ٚالؼیت اػت.)ٟٔذیضادٜ،  ٔی ٌزاس٘ذ. تأثیش اختٕبػی ٚالؼیت

سػب٘ٝ ٞب ثشای ٔب ٔٛادی سا ثشای ػبختٗ تلبٚیشٔبٖ اص  :هخبطجبى هؼٌبی  هَرد ًظرضبى را از رسبًِ ّب هی گیرًذ  -ج

ٞب ٚ اؿتیبق ؿخلی، خٛؿی ٞب، ػختی  ٘یبصیؼٙی ٚالؼیت فشاٞٓ ٔی آٚس٘ذ. تؼبُٔ اغّت ٔخبعجبٖ ثب فبوتٛسٞبی فشدی سلٓ ٔی خٛسد. 

 ثش ثٟشٜ ٌیشی اص  ، تبثیش ٌزاسٚ فشٍٞٙی ٚ ثؼیبسی اصچیضٞبی دیٍشٞبی سٚصٔشٜ، ٍ٘شؽ ٞبی ٘ظادی ٚ خٙؼیتی، پیـیٙٝ خب٘ٛادٌی 

ی وٙذ وٝ ٞشفشدی ، یه تدشثٝ سػب٘ٝ ای سا ثٝ عٛس ٔٙحلشثٝ فشدی دسن ٔثش ایٗ اػبع،  (.2: 1989)پبٍ٘ٙتٝ،ٔحتٛای سػب٘ٝ ٔی ثبؿٙذ.

ثضسي ؿذٜ اػت تدشثیبت وبٔال ٔتفبٚتی پغ اص تٕبؿبی  ثشپبیٝ تدشثیبتؾ ثٙیبٖ ٟ٘بدٜ ٔی ؿٛد.ثشای ٔثبَ ، فشدی وٝ دساػتشاِیب ٔتِٛذ ٚ

. سػب٘ٝ ثخـی اص فشٍٞٙی اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ادغبْ وٙٙذٜ داسد فیّٓ اػتشاِیبیی  ٘ؼجت ثٝ فشدی وٝ دسػٛییغ ٔتِٛذ ٚ ثضسي ؿذٜ اػت

ٚالؼی/ اختٕبػی ، ػُٕ ٔی وٙذ. ٚ ٔشدْ تٛا٘بیی ٞب، فشضیٝ ٞبٚ تدشثیبت ؿخلی ؿبٖ سا ثشای  ػبختٗ  تفؼیشٞب یـبٖ  استجبعبت

 (.24: 2009)آوؼتش٘ذ، اصٔحتٛای سػب٘ٝ ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ

أشٚصٜ ٞش ٘ٛع دسن ٚالؼیت اص ٔحتٛای سػب٘ٝ ٞب سإ٘ی تٛاٖ اص صٔیٙٝ التلبدی ٚ  :رسبًِ ّب اّذاف تجبری دارًذ -د

آیذ وٝ ٔحبػجٝ ٞبی ٔی ٔؼتمذ اػت پَٛ ثٝ ػٙٛاٖ سػب٘ٝ ای دس (1991)ضشٚست ٞبی ٔبِی ٔحشن كٙؼت سػب٘ٝ ٞب خذاوشد.ٞبثشٔبع
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سا ا٘دبْ ٔی دٞٙذ وٝ ٔٛلؼیت ٞبی پیچیذٜ ای اص ایٗ وبس  ٞذفی سا ثٝ كٛست سٔضی ٘ـبٖ ٔی دٞذ.سػب٘ٝ ٞب –ػمُ للذی یب ٚػیّٝ 

 .(18: 1385،ثٝ ٘مُ اصٞبثشٔبع یك سٔض ٌزاسی ثٝ كٛست ػبدٜ ؿذٜ، ثٝ یه فؼبِیت وّیـٝ ای وبٞؾ ٔی دٞٙذ)ثبلشیشتؼبُٔ ٞب سا اص ع

دس پبیٍبٜ 1ٔشوض ٔمشسات آٔٛصؽ ػٛادسػب٘ٝ ای دسآٔشیىب :ارزضی را در ثر دارًذ ئَلَشیك ٍذرسبًِ ّب پیبم ّبی ای -ُ

سػب٘ٝ ٞب، پٙدشٜ ٞبیی سٚ ثٝ خٟبٖ ، یب آییٙٝ ٞبی خٟبٖ ٚالؼی ٘یؼتٙذ. آٟ٘ب  ایٙتش٘تی خٛد، ثشعجك ٘ظش وبسؿٙبػبٖ خٛدآٚسدٜ اػت وٝ،

اسصؽ ٞب، ٍ٘شؽ ٞب، ٚ  عشاحی ؿذٜ ٞؼتٙذ، ٚ ؿبُٔ ٌضیٙؾ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ایدبد ٔی ؿٛ٘ذ. ایٗ  ٌضیٙؾ ٞب ثٝ عٛس اختٙبة ٘بپزیشی ،

٘ذ سا ٕ٘ی تٛا٘یذ تلبٚیش یب ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ پزیشفتٝ ٕ٘ی ؿٛ دیذٌبٜ ٞبی ػبص٘ذٜ سا ا٘ؼىبع ٔی دٞٙذ. ؿٕب ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبعت، ٕٞٝ وّٕبت،

ٕٞٝ تِٛیذات سػب٘ٝ ای تب ا٘ذاصٜ صیبدی تجّیغبتی ٞؼتٙذ. صیشا وٝ آٟ٘ب اسصؽ ٞب ٚسٚؽ ٞبی ص٘ذٌی سا  آٟ٘ب ٔی ٌٛیٙذ: ذ.ثجیٙیذ یبثـٙٛی

ِٛٛطیىی ٕٞچٖٛ ٔٛضٛػبتی اصلجیُ ٘حٜٛ ص٘ذٌی ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ . سٚ٘ذوّی سػب٘ٝ ٞب، تلشیحب یب ثٝ عٛس ضٕٙی ا٘تمبَ پیبْ ٞبی ایذئ

 (.2: 1989)پبٍ٘ٙتٝ،زیشؽ ٔؼئِٛیت ٚ  ٚعٗ پشػتی ثی چٖٛ ٚ چشاػتپخٛة، سٚح ٔلشف ٌشایی، ٘مؾ ص٘بٖ، 

سػب٘ٝ ٞب ثشٔؼبیُ ػیبػی ٚ تغییشات اختٕبػی تبثیش صیبدی داس٘ذ. تّٛیضیٖٛ ثشپبیٝ  :رسبًِ ّب ثبر سیبسی ٍ اجتوبػی دارًذ -ٍ

ٔب  ٘یبص ٔٙذ اعالع اص  ٘یشٚٞبی التلبدی ٚ ػیبػی پـتیجبٖ  اصػٛیی  .(3)ٕٞبٖ:تٛا٘ذ ثشا٘تخبة یه سٞجش ّٔی تبثیش ثٍزاسد ،ٔی تلٛیش

سػب٘ٝ ٞب ٞؼتیٓ .٘ٛخٛا٘بٖ ٚخٛا٘بٖ ثبیذ التلبد سػب٘ٝ ٚ تفبٚت ثیٗ ٔبِىیت سػب٘ٝ ٚ تىثشٌشایی سا دسن وشدٜ ٚ ثیبٔٛص٘ذ.چٍٍٛ٘ی 

ٔبِىیت ٚ وٙتشَ ٔی ؿٛد دا٘ؾ ٟٕٔی ثشای فٟٓ سػب٘ٝ ٚ ٘مؾ  ٘ظبْ سػب٘ٝ ای دس خبٔؼٝ اػت. ٔفْٟٛ ایٙىٝ یه  سػب٘ٝ ، اداسٜ، 

ػٛادسػب٘ٝ ای یه آٌبٞی اص اػبع التلبدی سػب٘ٝ اػت.ؿجىٝ ٞبی ایٙتش٘تی  ٔختّف  ٔخبعجبٖ سا د٘جبَ ٔی وٙٙذ تب آٟ٘ب سا ثٝ 

٘ؾ آٔٛصاٖ  اخبصٜ ٔی دٞذ چٍٛ٘ٝ استجبط سػب٘ٝ ای ، آٟ٘ب ساثٝ ٞذف ٞب حٕبیتٍشاٖ ٔبِی تحٛیُ دٞٙذ.ایٗ دا٘ؾ] ػٛادسػب٘ٝ ای[ ثٝ دا

یی ثشای تجّیغبت تجذیُ ٔی وٙذ، ٚ چٍٛ٘ٝ  ٔبِىبٖ سػب٘ٝ ٞب  ثشای ٌشٜٚ ٞبیی وٝ ٔلشف وٙٙذٜ ثبِمٜٛ ٞؼتٙذ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی 

 (.26: 2009)آوؼتش٘ذ،وٙٙذ

سػب٘ٝ لٛاػذ دػتٛسی ٚ  ٚالؼیت تذٚیٗ ؿذٜ ٔخلٛف ثٝ خٛد  ٞش :قبلت ٍ هحتَا دررسبًِ ّب کبهال ثِ ّن ٍاثستِ اًذ  -ز

 (.2: 1989)پبٍ٘ٙتٝ،سا داسد.سػب٘ٝ ٞبی ٔختّف سٚیذادی ٔـبثٝ سا ٌضاسؽ ٔی وٙٙذ أب تبثیشات  ٚ پیبْ ٞبی ٔختّفی خّك  ٔی وٙٙذ

تٝ ثٝ ٚػیّٝ سػب٘ٝ ٞب ٚ پیبْ ٞبیی وٝ آٟ٘ب آٔٛصؽ سػب٘ٝ ای ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٛا٘بیی اسصیبثی ا٘تمبدی فٙبٚسی ، صثبٖ ٚ لٛاػذ ثٝ وبسسف

ٔشدْ ثشای ایٙىٝ دسن وٙٙذ سػب٘ٝ ٞب چٍٛ٘ٝ ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ، آ٘چٝ ٔب ٔی  ٔٙتمُ ٔی وٙٙذ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ.ثشای وٕه ثٝ وٛدوبٖ ٚ

عجیؼی ٘یؼتٙذ ٚ ػبختٝ  فٟٓ ایٗ ٘ىتٝ اػت وٝ سػب٘ٝ ٞب  دا٘یٓ ٚ دسن ٔی وٙیٓ دسثبسٜ خٟب٘ی وٝ دسآٖ ص٘ذٌی ٔی وٙیٓ اِٚیٗ ٌبْ ٟٔٓ،

 (.21: 2004ذ)ثٛٔٗ ٚ خِٛض،ؿذٜ  ٞؼتٙ

                                                           
NAMLE:National Association for Media Literacy Education .1  
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-ؿبیٙذ  لغؼبت ؿؼش یب ٘ثش تٛخٝ ٔی٘ی  ٔب ثٝ آًٞٙ ٞبی)سیتٓ ٞب( خٛصٔب :ّر رسبًِ قبلت ٌّری خبظ خَد را دارد -ح

سػب٘ٝ ٞب ػبختبسٔٙذ ٞؼتٙذ ٚ   (.2: 1989)پبٍ٘ٙتٝ،ٔب ثبیذ لبدس ثبؿیٓ اص لبِت ٞب ٚ تب ثیشات دِپزیش سػب٘ٝ ٞبی ٔختّف ، ِزت ثجشیٓ  وٙیٓ ،

ت، ٔٛػیمی، سً٘، ( خالق سا ثیـتش ثشای ادغبْ وّٕبٞبی ) ػبص٘ذٜ ٞبیخٛدؿبٖ ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ، ٚ ثخؾ صثب٘ی خالق سا ثب لٛاػذ خبف

ی وٝ تشع سا افضایؾ ٔی دٞذ ٔٛػیمی تشػٙبو ٌیش٘ذ. ایٗ ٔی تٛا٘ذ إٞیت ثشخؼتٝ تیتشٞبی ثضسي،ٔی حشوت، صٚایبی دٚسثیٗ ثٝ وبس

 .(23: 2004) ثٛٔٗ ٚخِٛض،ٔی دٞذ ثبؿذ ٚ ٕ٘بٞبی ٘ضدیه دٚسثیٙی ثبؿذ وٝ ٟٔشثب ٘ی سا ٚاػغٝ لشاس

 ًتیجِ گیری

٘تبیح اِٚیٝ ایٗ پظٚٞؾ حبوی اص آٖ اػت وٝ فضبی ٔدبصی داسای لبثّیت ٞبیی چٖٛ ا٘تمبَ اعالػبت دس اثؼبدی ٌؼتشدٜ، آػبٖ، 

بٖ ثٝ اؿتشان ٌزاسی دا٘ؾ ٞب ٚ اػتمبدات ٚ ٕٞچٙیٗ اثشاص ٘ظش ٔی ثبؿذ.لبثّیت ٞبیی وٝ اص ایٗ پذیذٜ یه فشكت لبثُ فٟٓ، ٚخٛد أى

ثٝ  دٚ ٔمِٛٝ خذا ؿبُٔ یه، اكَٛ ٔشثٛطػٛاد ػب٘ٝ ای ٔی ثبؿذ. اكَٛ ٔمتضی ػٛاد سػب٘ٝ ای دس ػبختٝ اػت. التضبء تشثیتی آٖ ٘یض  

دْٚ اكَٛ ٔشثٛط ثٝ سػب٘ٝ  ٔی ثبؿٙذ.  ایػٛاد سػب٘ٝ ثبصٕ٘بیی، چٙذ ٚخٟی ثٛدٖ ٚ پیٛػتبسی دیذٖوٝ ؿبُٔ، تحّیُ، ٘مذ، تِٛیذ ، ػٛاد

ٔخبعجبٖ ٔؼٙبی ٔٛسد  -3 سػب٘ٝ ٞب ٚالؼیت ساثبصػبصی ٔی وٙٙذ -2 ٕٞٝ سػب٘ٝ ٞب ػبصٜ ای ٞؼتٙذ -ا: ثبؿذثبؿذ وٝ ؿبُٔ ایٗ ٔٛاسد ٔیٔی

سػب٘ٝ ٞب  -6اسصؿی سا دس ثش داس٘ذ ئِٛٛطیه ٚذسػب٘ٝ ٞب پیبْ ٞبی ای -5اٞذاف تدبسی داس٘ذسػب٘ٝ ٞب  -4ٌیش٘ذ٘ظشؿبٖ سا اص سػب٘ٝ ٞب ٔی

ٌیشی ثٟشٜ .ٞش سػب٘ٝ لبِت ٞٙشی خبف خٛد سا داسد -8لبِت ٚ ٔحتٛا دسسػب٘ٝ ٞب وبٔال ثٝ ٞٓ ٚاثؼتٝ ا٘ذ -7ثبس ػیبػی ٚ اختٕبػی داس٘ذ

یىی اص ٌبْ ٞبی ٔٛفك ثٝ ٔٙظٛس اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ یه ی تٛا٘ذ ٔ ٚ وبسثؼت ایٗ اكَٛ دس ٔٛاخٝ ثب فضبی ٔدبصی

اكَٛ فٛق ٕٞچٙیٗ ضشٚست تٛخٝ خذی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٛضٛع دسػی ثب ٕٞیٗ ػٙٛاٖ یؼٙی ػٛاد سػب٘ٝ ای سا ٔی عّجٙذ.  فشكت ثبؿذ.

یه ػبختبس تىِٙٛٛطیىی، ػبّٔیت افشاد سا  دس ٚالغ دس ایٗ ساػتب ثبیذ ٞذف آٖ ثبؿذ وٝ دس ثشاثش پذیذٜ ای چٖٛ فضبی ٔدبصی ثٝ ػٙٛاٖ

ثٝ فضبی ٔدبصی ٚ حزف آٖ، ٞٓ ػبختبس ایٗ فٙبٚسی ٚ ٞٓ ػبّٔیت افشاد سا حزف وٝ ثب ٍ٘بٜ كشفب چبِـی  ٘ٝ آٖ تمٛیت ٚ ثبسٚسوٙیٓ

 ثبؿذ.ثٝ تؼجیشی ٞش الذأی ثشای حزف ٚ وبٞؾ، ثٝ ٔؼٙبی ثی اػتٕبدی ثٝ ػبّٔیت  آدٔی دس فضبی ٔدبصی ٔی ٕ٘بییٓ.

 هٌبثغ

 -( پبالیؾ فضبی ٔدبصی. حىٓ ٚ ٔؼبئُ آٖ اص دیذٌبٜ فمٟی. دٚ فلّٙبٔٝ ػّٕی1394اػٕبػیّی ٔحؼٗ، ٘لش اِّٟی ٔحٕذ كبدق)

 80-53كق  49پضٚٞـی دیٗ ٚ استجبصات.ػبَ ثیؼت ٚ ػْٛ. ؿٕبسٜ اَٚ 

ٞب ٚ چبِؾ ٞب. فلّٙبٔٝ تحمیمبت  ( وٙؾ ٞب ٚ تؼبٔالت لٛٔی دس فضبی ٔدبصی: فشكت1395اؿشف ٘غشی ػّی، لّی پٛس ٔدتجی)

 42-1ػیبػی ثیٗ إِّّی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ؿٟش سضب ؿٕبسٜ ثیؼت ٞفتٓ كق

 ( ٍ٘بٞی دٚثبسٜ ثٝ تشثیت اػالٔی خّذ دْٚ. ا٘تـبسات ٔذسػ1394ٝثبلشی خؼشٚ)
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 .222-223، چبح اَٚ، ف1376، ٞبی ٔبسوؼیؼتی، تٟشاٖ، ٘ی ٞبی ػیبػی دس لشٖ ثیؼتٓ؛ ا٘ذیـٝ ثـیشیٝ، حؼیٗ؛ تبسیخ ا٘ذیـٝ

(. ساثغٝ فضبی ٔدبصی ثب تغییشات فشٍٞٙی ٚ دیٙی وبسثشاٖ. ٔدّٝ ٔذیشیت فشٍٞٙی. 1392تبخیه، ٔحٕذ سضب؛ وبظٕیٙی ٘بص٘یٗ)

 30 -17ػبَ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ دْٚ. كق 

اخالق دس ػّْٛ ٚ فٙبٚسی.ػبَ  ( ثشسػی ٔبٞیت ٔؼبئُ اخاللی پضٚٞؾ دس فضبی ٔدبصی. فلّٙبٔٝ 1390ثمٝ االػالٔی ػّیشضب) 

 3ؿـٓ. ؿٕبسٜ 

( ثشسػی تبثیش فضبی ٔدبصی ثش ٞٛیت ّٔی دا٘ـدٛیبٖ.فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ّٔی، ػبَ 1394حبخیب٘ی، اثشاٞیٓ، ٔحٕذ صادٜ حٕیذ سضب)

 84-68كق1ؿب٘ضدٞٓ ؿٕبسٜ 

اخاللی دس فضبی ٔدبصی. فلّٙبٔٝ (  ثشسػی ٘مؾ ؿیٜٛ ٞبی فشٍٞٙی پیـٍیشی اص خشایٓ 1395حؼیٗ پٛس خؼفش، تشوٕبٖ صوشیب)

 156-137ا٘تظبْ اختٕبػی.ػبَ ٞـتٓ.ؿٕبسٜ چٟبسْ كق 

( پذیذٜ ٞبی خذیذ فضبی ٔدبصی دس ایشاٖ اص دیذٌبٜ وبسؿٙبػبٖ استجبعبت.فلّٙبٔٝ 1393دسػتب٘ی ٔشیٓ ٚ سٚحب٘ی ٟٔذی)

 68 - 53ٔغبِؼبت سػب٘ٝ ای ػبَ ٟ٘ٓ.ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ ؿـٓ. كق 

 -( فضبی ٔدبصی ثبصی ٞبی سایب٘ٝ ای ٚ أىبٖ ا٘تخبة ٌضیٙٝ ٞبی اخاللی.فلّٙبٔٝ ػّٕی1394اٖ) ساضی صادٜ ػّی ٚ دیٍش

 20-7كق  29پضٚٞـی پضٚٞؾ ٘بٔٝ اخالق.ػبَ ٞـتٓ.ؿٕبسٜ 

( آػیت ؿٙبػی فضبی فضبی ٔدبصی، ثشسػی تبثیش اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثش ا٘ضٚای  1392سثیؼی، ػّی، ٔحٕذ صادٜ فشؿتٝ یضد) 

 60-43ـدٛیبٖ. فلّٙبٔٝ ساٞجشد اختٕبػی فشٍٞٙی.ػبَ دْٚ، ؿٕبسٜ ؿـٓ. كق اختٕبػی دا٘

 .23، چبح دْٚ، ف1385ٞبی استجبعبت اختٕبػی، تٟشاٖ، آػیٓ،  سصالی، افـیٗ؛ ٘ظشیٝ

 ، چبح1354تٟشاٖ، دفتش ا٘تـبسات سادیٛ ٚ تّٛیضیٖٛ ّٔی ایشاٖ )ػشٚؽ(،  ِٛٞبٖ،  ٞبی خیجی آلبی ٔه سؿیذپٛس، اثشاٞیٓ؛ آییٙٝ

 .8دْٚ، ف

استجبعبت.ػبَ چٟبسْ.ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ  -ص٘ذاٚیبٖ ٚ دیٍشاٖ)  ( آػیت ٞبی فضبی ٔدبصی ثیٗ دا٘ؾ أٛصاٖ دختش.فلّٙبٔٝ فشًٞٙ

 216 -196ػْٛ.كق 

(. كیب٘ت اص حشیٓ خلٛكی دس فضبی ٔدبصی ثش اػبع ٞٙدبسٞبی اػالٔی. .فلّٙبٔٝ ساٞجشد فشًٞٙ، 1392ػیذ ػؼبدتی، فٟیٕٝ)

 180-156ػْٛ كق ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ 
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( ثشسػی تغجیمی دیذٌبٜ دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ٚ ػّْٛ تحمیمبت ٘ؼجت ثٝ فشكت ٞب ٚ 1392كفبیی داٚٚد، ّٔىی ٔؼلٛٔٝ)

 172 - 160تٟذیذٞبی فضبی ٔدبصیفلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت سػب٘ٝ ای.ػبَ ٞـتٓ، ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ ػْٛ كق 

ثیش اػتفبدٜ اص فضبی ٔدبصی ثش ٘ظبْ اسصؿی افشاد دس خب٘ٛادٜ ٞب) ٔمبیؼٝ (. تحّیُ خبٔؼٝ ؿٙبختی تب1396ػغبیی وچٛیی ٚ دیٍشاٖ)

 178-157ٔٙبعك ؿٟشی ٚ سٚػتبیی اكفٟبٖ(. ٔغبِؼبت خبٔؼٝ ؿٙبختی ؿٟشی.ػبَ ٞفتٓ.ؿٕبسٜ ثیؼت ٚ دْٚ.كق 

بٔؼٝ. فلّٙبٔٝ (.ثشسػی ٚ تبثیش فضبٞبی ػٕٛٔی ؿٟشی ٚ فضبی ٔدبصی دس ؿىُ ٌیشی افىبس ػٕٛٔی خ1390لبػٓ صادٜ ٚ دیٍشاٖ)

 21-35خبٔؼٝ ؿٙبػی.ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜ یبصدٞٓ.كق 

( تؼبُٔ دس فضبی ٔدبصی ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی ایٙتش٘تی ٚ تبثیش آٖ ثش ٞٛیت دیٙی خٛا٘بٖ.دٚفلّٙبٔٝ  1391لبػٕی، ٚحیذ ٚ دیٍشاٖ)

 36-5كق 42پضٚٞـی دیٗ ٚ استجبعبت.ػبَ ٘ٛصدٞٓ.ؿٕبسٜ دْٚ  -ػّٕی

 .ؽ، ظٟٛس خبٔؼٝ ؿجىٝ ای، تشخٕٝ ػّیمیبٖ ٚ خبوجبص، تٟشاٖ: عشح ٘ٛ 1380بػتّض، ٔب٘ٛئُ )اِف(، و

 .ؽ، لذست ٞٛیت، تشخٕٝ چبٚٚؿیبٖ، تٟشاٖ: عشح ٘ٛ 1380وبػتّض، ٔب٘ٛئُ )ة(، 

 .ؽ، پبیبٖ ٞضاسٜ، تشخٕٝ ػّیمیبٖ ٚ خبوجبص، تٟشاٖ: عشح ٘ٛ 1380ٔب٘ٛئُ )ج(،   وبػتّض،

.ا٘تـبسات ؿبپٛس اػتٕبد( فّؼفٝ تىِٙٛٛطی تشخٕٝ 1393)دٚ٘بِذ ٔىٙضی، تبٔغ وٖٛٚ، یبٖ ٞىیًٙ، دٖ آیذی، ٔبستیٗ ٞبیذٌش

 ٔشوض.

 ، چبح اَٚ. 1380اس، ؿٙبػی خبٔؼۀ اعالػبتی، تٟشاٖ، دیذ ٔحؼٙی، ٔٙٛچٟش؛ خبٔؼٝ

( آٔٛصؽ دس فضبی ٔدبصی: پٙدشٜ ای ٔیبٖ سؿتٝ ای ثشای تِٛیذ دا٘ؾ.فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت ٔیبٖ سؿتٝ ای. دٚسٜ 1392ٔمذْ، ػّیشضب)

 135-159كق   4پٙدٓ، ؿٕبسٜ 

، 1377ٚ ػیٕب،  ای كذا ٞب، ػؼیذ آرسی، تٟشاٖ، ٔشوض تحمیمبت، ٔغبِؼبت ٚ ػٙدؾ ثش٘بٔٝ ِٛٞبٖ، ٔبسؿبَ؛ ثشای دسن سػب٘ٝ ٔه

 .172چبح اَٚ، ف

، 1385، ٔحٕذكبدق ٚ ٔجبسوی، ٔحٕذ؛ تحّیُ ٘ظشیٝ وٙؾ استجبعی ٞبثشٔبع، فلّٙبٔٝ ػّٕی ٚ پظٚٞـی ػّْٛ اختٕبػی،  ٟٔذٚی

 2، ف8ؿٕبسٜ 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1&select-author=author-exact
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https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AF%D9%86+%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%86&select-author=author-exact
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ٙبٔٝ (  ثشسػی ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٔتبثش اص فضبی ٔدبصی ٚ تبثیش آٖ ثش ػالٔت سٚاٖ)ٔغبِؼٝ ٔٛسدی( فل1396ّ٘ظشی ٞذایت ٚ دیٍشاٖ)

 87-75كق   4پضٚٞـی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ِشػتبٖ. دٚسٜ ٘ٛصدٞٓ، ؿٕبسٜ  -ػّٕی

( تبثیش فضبی ٔدبصی ثش ػشكٝ ٞٛیت فشٍٞٙی.فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت خبٔؼٝ ؿٙبختی ایشاٖ، ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜ 1392ٚویُ ٞب، ػٕیشا)

 .75-63ٟ٘ٓ.كق 

فضبی ٔدبصی ٚ خٟب٘ی ؿذٖ. فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت سػب٘ٝ ای.  ( ثشسػی ساثغٝ ٞٛیت اػالٔی،1391اِٛ٘ذی ٞٛٔٗ ، ٘بییٙی، ٔحؼٗ)

 43 - 35ػبَ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ  ٘ٛصدٕٞلق 

 200ٚ  194كق ، چبح اَٚ،1384ٞبثشٔبع، یٛسٌٗ؛ ٘ظشیٝ وٙؾ استجبعی، وٕبَ پٛالدی، تٟشاٖ، سٚص٘بٔٝ ایشاٖ، 

 22ٛػؼٝ ا٘ؼب٘ی پّیغ، ػبَ ؿـٓ ؿٕبسٜ (  چبِؾ ٞب ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبی أٙیت دس فضبی ٔدبصی. دٚ ٔبٞٙبٔٝ ت1388ٞبتف  ٟٔذی)

 117-93كق 

( ثشسػی ساثغٝ فضبی ٔدبصی ثب ٔـبسوت ػیبػی: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍبٜ 1392ٞشػیح، حؼیٗ ٚ دیٍشاٖ)

 226-211كق  52اكفٟبٖ.فلّٙبٔٝ خبٔؼٝ ؿٙبػی وبسثشدی، ػبَ ثیؼت ٚ چٟبسْ، ؿٕبسٜ 

ػٕٛٔی ٚ ٌفت ٚ ٌٛ دس فضبی ٔدبصی ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی. فلّٙبٔٝ ٔغبِؼبت (حٛصٜ 1392یضدخٛاػتی، ثٟدت ٚ دیٍشاٖ) 

 104-82كق 21فشًٞٙ ٚ استجبعبت.ػبَ چٟبسدٞٓ، ؿٕبسٜ 
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