اؼؾيبثي ػٍّىؽظ وبؼوٕبْ
چىيعٖ
ايٍ يمانّ سٔش اَجاو اسصياتي ػًهكشد كاسكُاٌ سا ضشح يي دْذ .يؼياسْاي اسصياتي ػًهكشد ،استثاط تيٍ اسصياتي ػًهكشد تا اسصضياتي يطاغم ٔ دمٕق ٔ يضايا،
فٌُٕ يختهف اسصياتي ػًهكشد ،اْذاف ،يكاٌ ٔ صياٌ اسصياتي ػًهكشد ،خصٕصيات ضخصيتي اسصياب ٔ سايش َكات ٔ جضئيات اَجاو اسصياتي ػًهكشد اص جًهّ يثادث ايٍ
يمانّ ْستُذ.
وٍيعٚاژٖ  :اسصياتي ػًهكشد كاسكُاٌ؛ اسصياب؛ يؼياسْاي اسصياتي؛ فٌُٕ اسصياتي ػًهكشد كاسكُاٌ؛ اسصضياتي يطاغم

ِ -1معِٗ
ّ٘ٗ افؽاظ زك ظاؼٔع  ٚػاللّٕع ٘كتٕع کٗ اؾ ٔتبيج ػٍّکؽظ ؼٚؾأٗ ضٛظ آگبٖ ثبنٕع  .ايٓ ِكأٌٗ ظؼ ِٛؼظ کبؼکٕبْ ٚخٗ ظيگؽي ُ٘ پيعا ِي کٕع ٚ
آْ ايٕكت کٗ کبؼکٕبْ ػاللٗ ظاؼٔع اؾ ٔظؽات قبؾِبْ ظؼ ِٛؼظ ضٛظ ٍِٓغ گؽظٔع  ٚاؾ قٛي ظيگؽ قبؾِبْ ٔيؿ ِسك اقت ٔظؽات ضٛظ ؼا ظؼ ِٛؼظ
ِٕبثغ أكبٔي قبؾِبْ کٗ اؾ ايٍي تؽيٓ قؽِبيٗ٘بي قبؾِبْ ثهّبؼ ِي ؼٔٚع اثؽاؾ ظانتٗ  ٚثٗ اْالع ايهبْ ثؽقبٔع  .اؾ ْؽف ظيگؽ اؾ کبؼکٕبٔي
کٗ اؾ أتظبؼات قبؾِبْ ظؼ ِٛؼظ ضٛيم ثي اْالع ٘كتٕع چگِ ٗٔٛي تٛاْ أتظبؼ ظانت کٗ ظؼ خٙت ؼفغ  ٚخجؽاْ کبقتي ٘بي گػنتٗ العاَ
ّٔبيٕع؟ ظؼ ّ٘يٓ ؼاقتب ثبيع ِتػکؽ نع کٗ ظؼ اغٍت ِٛاؼظ کبؼکٕبْ ،قبؾِبْ يب ظقت کُ ِعيؽ ِكتميُ ضٛظ ؼا ِكئٛي ِ ٚكجت افت يب َؼف
ػٍّکؽظ ضٛظ ِيظإٔع .ظاليً ايٍي ٔيبؾ قبؾِبْ٘ب ثٗ أدبَ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ػجبؼتٕع اؾ:
 تهٛيك ػٍّکؽظ٘بي ٍِٓٛة ٙٔ ٚي اؾ ػٍّکؽظ٘بي ٔبٍِٓٛة کبؼکٕبْ
 پبقص ثٗ ايٓ ٔيبؾ کبؼکٕبْ کٗ «زك ظاؼٔع اؾ ٔظؽات کبؼفؽِب ظؼ ِٛؼظ ػٍّکؽظ ضٛظ ٍِٓغ ثبنٕع».
 نٕبقبيي افؽاظي کٗ لبثٍيت اؼتمبء ظاؼٔع  ٚيب ِكتسك افؿايم ظقتّؿظ ِ ٚؿايبي خبٔجي ٘كتٕع.
ٔ يبؾ قٕدي آِٛؾني کبؼکٕبٔي کٗ خٙت اؼتمبء يب خجؽاْ کبقتي٘ب ٔيبؾ ثٗ آِٛؾل ظاؼٔع.
 اِکبْ ثبؾٔگؽي ِهبغً  ٚپكت٘بي قبؾِبٔي.

 -2ظاليً ِطبٌفت اغٍت قبؾِبْ ٘ب ثب اؼؾيبثي ػٍّکؽظ
اغٍت قبؾِبْ ٘ب ثب أدبَ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ِطبٌف ٘كتٕع  ٚػّعٖ ٔگؽأي قبؾِبْ ٘ب ٔيؿ ايٕكت کٗ ِجبظا کبؼکٕبْ ظؼ اثؽ اْالع اؾ
لُبٚت کبؼفؽِب ٔكجت ثٗ ػٍّکؽظ ضٛظ ،ؼٔديعٖ ضبْؽ نعٖ  ٚايٓ ِكأٌٗ ِٕدؽ ثٗ کب٘م ثبؾظ٘ي ،قؽ ضٛؼظگي ٙٔ ٚبيتبً افت ثبؾظ٘ي قبؾِبْ
ة
گؽظظٌ .يکٓ چٕبٔچٗ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ثدبي آٔکٗ ثؽ ِجٕبي ازكبقبت آٔي اؼؾيبة ثبنع ،ثؽ ِجٕبي زمبيك أدبَ گؽظظ ٚ ،اؾ قٛي ظيگؽ کبؼکٕبْ ٔيؿ ا
ظيع ِثجت ٚ ٚالغ ٔگؽ ثٗ آْ ٔگبٖ کٕٕع  ٚقؼي ظؼ خجؽاْ کبقتي ٘ب ي گػنتٗ ظؼ خٙت افؿايم ػٍّکؽظ ضٛظ ّٔبيٕع ،ايٓ ٔگؽأي ثيدب  ٚثي ِٛؼظ
اقت.
٘بي غيؽ اقتبٔعاؼظ ثٗ ؼٚل ٘بي ٍِٓٛة (کٗ ِٛخت
کبؼکٕبْ چٕبٔچٗ اؾ ٘عف ايٍي کبؼفؽِب اؾ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ضٛظ ،ظؼ خٙت تغييؽ ؼٚل
افؿايم ثبؾظ٘ي کبؼکٕبْ ٔيؿ ِيگؽظظ) آگبٖ گؽظٔع لبػعتبً ٔٗ تٕٙب ظؼ ِمبثً اؼؾيبثي ٔ ٚتيدٗ آْ خجٖٗ گيؽي ٔطٛإ٘ع کؽظ ،ثٍکٗ ػٍي االيٛي کبؼکٕبْ
ػاللٗ ظاؼٔع کٗ اؾ خبيگبٖ ٚالؼي ضٛظ ظؼ قبؾِبْ ٍِٓغ نٔٛع (زتي اگؽ ثؽ ضالف ٔظؽايهبْ ثبنع ) .اٌجتٗ ايٓ اظٙبؼات ثعيٓ ِؼٕي ٔيكت کٗ
لٓؼبً خٍكٗ اؼؾيبثي ،ثع ْٚتٕم ثؽگؿاؼ ضٛا٘ع نع  ٚکبؼکٕبْ ثب أتمبظ يؽف اؾ ػٍّکؽظ ضٛظ ثؽازتي  ٚقبظگي ثؽضٛؼظ ِي ّٔبيٕع ،اِب اقتفبظٖ اؾ
ؼٚنٙبي ػٍّي اؼؾيبثي اٚالً ِٛخت کب٘م تٕم خٍكبت نعٖ  ٚثبٔيبً ثبػث ايدبظ ٔيؽٚيي ظؼ کبؼکٕبْ ظؼ خٙت تغييؽ  ٚثٙجٛظ ؼٚنٙبي غيؽ
اقتبٔعاؼظ گػنتٗ ضٛا٘ع نع  .لبػعتبً کبؼکٕبْ ظؼ اثتعا ،ظؼ ِٛاخ ٗٙثب ايٓ َِٛٛع تًٛؼ ضٛإ٘ع کؽظ کٗ ايٓ ؼٚل ٔيؿ يکي اؾ اثؿاؼ ٘بي کٕتؽٌي
قبؾِبْ اقت  ٚظؼ ِمبثً آْ خجٗٙگيؽي ضٛإ٘ع کؽظ.

ِ -3يبٔگيٓ ؾِبٔي اؼؾيبثي ػٍّکؽظ
ِيبٔگيٓ ؾِبٔي اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ،ثٓٛؼ ِتٛقّ يک يب زعاکثؽ ظ ٚثبؼ ظؼ قبي تٛييٗ ِي گؽظظ .اگؽ فبيٍٗ ؾِبٔي ثيٓ ظ ٚاؼؾيبثي ؾيبظ
ثبنع ِّکٓ اقت ضيٍي اؾ ِٛاؼظي کٗ ِي تٛإٔع ظؼ اؼؾيبثي ِٛثؽ ٚالغ نٔٛع فؽاِٛل گؽظٔع  ٚاؾ ْؽف ظيگؽ چٕبٔچٗ فبيٍٗ ؾِبٔي ثيٓ اؼؾيبثي٘ب
 .ثٙتؽيٓ زبٌت ؾِبٔي خٙت اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ايٕكت کٗ
ثيم اؾ زع ثٔ ُٙؿظيک ثبنٕع ِّکٓ اقت ثيم اؾ زع ظچبؼ ؼٚؾِؽگي گؽظظ
اؼؾيبثي٘بي غيؽ ؼقّي ةيٛؼت ِتٛاٌي ظؼ قٓر قبؾِبْ أدبَ نعٖ ٔ ٚتبيح آْ ثجت گؽظظ تب اؾ غ٘ٓ ضبؼج ٔهٛظ  ٚاؾ ْؽف ظيگؽ ظؼ اؼؾيبثي
ٔٙبيي  ٚؼقّي ثتٛاْ ثب خّغثٕعي ٔتبيح اؼؾيبثي٘بي غيؽ ؼقّي لجٍي ثٗ ٔتيدٗ ٍِٓٛة ٔبئً نع.
ظؼ ايًٕٛؼت ظؼ ؾِبْ أدبَ اؼؾيبثي ؼقّي ِي تٛاْ خّغ ثٕعي خبِغ  ٚکبٍِي اؾ ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ؼا ظؼ ْي ظٚؼٖ گػنتٗ ظانت  ٚتمؽيجبً ٘يچ
ٔکتٗاي ظؼ ْي خٍكٗ اؼؾيبثي ٔبگفتٗ ثبلي ٔطٛا٘ع ِبٔع .اؾ قٛي ظيگؽ چٕبٔچٗ ظؼ ثيٓ ظٚؼٖ ٘بي اؼؾيبثي نم ِب٘ٗ ٘ؽگ ٗٔٛلًٛؼ يب ضٓبيي اؾ
٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ تبؾٖ اقتطعاَ (کٗ ثب ؼٚيٗ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ظؼ قبؾِبْ آنٕبيي ٔعاؼٔع) ِهب٘عٖ گؽظظ ثبيع ثالفبيٍٗ پف اؾ تؼييٓ ػٍت لًٛؼ يب
ضٓب ،خٍكٗ اؼؾيبثي ؼا ؾٚظتؽ اؾ ِٛػع قبؾِبٔي أدبَ ظاظ ٚ ٚي ؼا اؼنبظ ّٔٛظ ثب ايٓ تفبٚت کٗ ظؼ ِٛؼظ کبؼکٕبْ تبؾٖ اقتطعاَ ثبيع ِمعاؼ ثيهتؽي
خعيت ثطؽج ظاظ تب اؾ ؾِبْ آغبؾ ثکبؼ اؾ ػٍّکؽظ ٔبٍِٓٛة ايهبْ خٍٛگيؽي کؽظ.

ِ -4ؼيبؼ٘بي اؼؾيبثي ػٍّکؽظ
خٙت زًٛي اّْيٕبْ اؾ أدبَ ٍِٓٛة اؼؾيبثي ثبيع:
ِّٓئٓ گؽظيع کٗ کبؼکٕبْ اؾ نؽذ ٚظبيف ِسٍِٓ ٌٗٛغ ثٛظٖ أع .ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ثبيع نؽذ ٚظبيف کبؼکٕبْ لجالً  ٚثتٕبقت اضتيبؼات تٙيٗ نعٖ ٚ
ظؼ اضتيبؼ ايهبْ لؽاؼ گؽفتٗ ثبنع.
ي ٘بي لجٍي  ٚازتّبٌي ثٗ اْالع کبؼکٕبْ ؼقيعٖ ثبنع تب آٔٙب اؾ ضٛاقتٙب  ٚقيبقت٘بي کبفؽِب ٍِٓغ ثبنٕع.
ٔتبيح اؼؾيبة
ؾِبْ کبفي ثيٓ اؼؾيبثي ٘بي ظٚؼٖ اي ؼػبيت گؽظظ تب کبؼکٕبْ فؽيت کبفي خٙت اؼتمبء  ٚايالذ ؼٚيٗ ٘بي غيؽ اقتبٔعاؼظ يب ٔبِٕٓجك لجٍي
ظانتٗ ثبنٕع.
ِؼيبؼ٘بي کّي (ِمعاؼي) ثتٕبقت خبيگبٖ قبؾِبٔي ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ تٙيٗ نعٖ ثبنع  .ثؼٕٛاْ ِثبي ثؽاي پؽقًٕ تٌٛيعِ ،معاؼ ٚازع تٌٛيعي،
أجبؼظاؼاْ ثب ِمعاؼ خٕكي کٗ تسٛيً  ٚتسٛي ِي ّٔبيٕع ٚ ،پؽقًٕ ظثيؽضبٔٗ ؼا ثب زدُ ٔبِٗ ٘بيي کٗ تبيپ ّٔٛظٖ أع ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽاؼ ظاظ  .اٌجتٗ
ايٓ ؼٚل (ثطم کّي) ٔبؼقبيي٘بيي ٔيؿ ظاؼظاؾ خٍّٗ ايٕکٗ ثكيبؼي اؾ ػٍّکؽظ٘ب ٔتيدٗ لبثً نّبؼني ٔعاؼٔع ،ثٗ ػٕٛاْ ِثبي ٔتيدٗ ػٍّکؽظ
يک ِعيؽ يب ِؼٍُ ؼا ّٔي تٛاْ نّؽظ ٘ .ؽ چٕع ِي تٛاْ تؼعاظ ظأم آِٛؾأي ؼا کٗ يک ِؼٍُ ظؼ ٘ؽ قبي آِٛؾل ظاظٖ اقت ِالک لؽاؼ ظاظ اِب آيب
ايٓ ؼٚيٗ يسير اقت؟ يب آيب ظؼقت اقت کٗ ِيؿاْ کبؼآيي يک ِعيؽ ؼا ثؽ ِجٕبي تؼعاظ ٔبِٗ٘بيي کٗ ٚي اُِبء کؽظٖ اقت ثؽؼقي وٕيُ؟

ِ .كأٌٗاي کٗ ظؼ ٕ٘گبَ اؼؾيبثي ػٛاًِ
ػٛاًِ غٕ٘ي نبًِ ظيعگب٘ٙب ٔ ٚظؽات نطًي ،لبثٍيت قبؾگبؼي ِسيٓي  ٚتٛأبييٙبي فؽظي
غٕ٘ي ثبيع ٍِٓمبً ِٛؼظ تٛخٗ اؼؾيبة ثبلظ ،ايٕكت کٗ آيب ظؼ يٛؼت ٌؿ َٚضٛا٘ع تٛأكت ٔظؽ ضٛظ ؼا اثجبت ّٔبيع؟ ظؼ تؼييٓ ِالکٙبي اؼؾيبثي ثبيع
تٛخٗ ظانت کٗ ٘ؽ يک اؾ ِؼيبؼ٘ب ثؽ ِجٕبي اْالػبت پؽقٍٕي ثؽاي ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ  ٚخبيگبٖ ٘بي نغٍي لبثً تغييؽ ٘كتٕع ٚايٓ ِؼيبؼ٘ب ثبيع
ثٗ ٔسٛي تٙيٗ  ٚتؼييٓ نعٖ ثبنٕع کٗ ثكتٗ ثٗ نؽايّ  ٚاْالػبت ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ ،لبثً تغييؽ ثٛظٖ  ٚثًٛؼت نٕبٚؼ تٙيٗ نعٖ ثبنٕع .ثٗ ػٕٛاْ
ؼظ
ِثبي أجبؼظاؼي کٗ ثعٌيً کب٘م تمبَبي ثبؾاؼ يب کب٘م زدُ تٌٛيعِ ،يؿاْ کّي اؾ کبال ؼا تسٛيً  ٚتسٛي ّٔٛظٖ اقت ٔجبيع ثعٌيً افت ػٍّک
ِٛؼظ قؽؾٔم لؽاؼ ثگيؽظ  .ثٕبثؽايٓ اؼؾيبة ثبيع انؽاف کبًِ ٔكجت ثٗ اْالػبت پؽقٍٕي کبؼکٕبْ  ٚخبيگبٖ ٘بي نغٍي ظانتٗ ثبنع چؽا کٗ ظؼ
غيؽ ايًٕٛؼت ِّکٓ اقت ِت ُٙثٗ خبٔجعاؼيِٕ ،في ٔگؽي يب ِسبفظٗ کبؼي گؽظظ ٔ .کتٗ ظيگؽي کٗ ثبيع ِٛؼظ تٛخٗ اؼؾيبة لؽاؼ ثگيؽظ ايٓ اقت کٗ
لجً اؾ اؼؾيبثي ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ ِعٔظؽ ظانتٗ ثبنع کٗ فؽظ اؼؾيبثي نٔٛعٖ چٗ ِعتي ِهغٛي أدبَ ٚظيفٗ فؼٍي ثٛظٖ اقت؟  ٚآيب فؽيت
أٓجبق ضٛظ ثب خبيگبٖ قبؾِبٔي ِؿثٛؼ ؼا ظانتٗ اقت؟
اْالػبت ضبو ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ  ٚاْالػبت کبؼگؿيٕي ٔيؿ ِي تٛإٔع ثؼٕٛاْ ِالک ِ ٚجٕبي اؼؾيبثي لؽاؼ گيؽٔع  .غيجتِ ،يؿاْ  ٚتؼعاظ ظفؼبت
ظيؽکؽظ يب تؽک ِسً کبؼ (ؾٚظتؽ اؾ ِٛػع ) ِ ٚؽضًي ٘بي ثع ْٚتٛخيٗ اؾ ثٙتؽيٓ ػٛاًِ اْالػبت ضبو کبؼکٕبْ ٘كتٕع  .اٌجتٗ تأثيؽ ايٓ ِؼيبؼ
ثطًٛو ثيهتؽ ِيتٛأع خٙت اؼتمبء يب تٕؿي ؼتجٗ قبؾِبٔي ِالک ػًّ لؽاؼ گيؽظ.

 -5اؼتجبِ ثيٓ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ،اؼؾنيبثي نغًَ ،يؿاْ زمٛق ِ ٚؿايب
ثبنع .ثب ايٓ َِٛٛع
اؾ خٍّٗ ِٛاؼظي کٗ اؼؾيبة ثبيع لجً اؾ ٚؼٚظ ثٗ خٍكٗ اؼؾيبثي ٍِٓغ ثبنع اْالع اؾ اؼتجبِ ثيٓ قٗ ػٕٛاْ فٛق ِي
اؼکٕبْ ٔكجت ثٗ
زكبـ ثبيع ثكيبؼ ثب ظلت ِ ٚؽالجت ثؽضٛؼظ کؽظ چؽا کٗ اٚالً تأثيؽ ثكؿايي ظؼ ٔتيدٗ اؼؾيبثي ظاؼظ  ٚثبٔيبً ظؼ تغييؽ ٔگؽل ک
قبؾِبْ  ٚقيبقت٘بي قبؾِبٔي ظاؼظ.
قيبقت کٍي  ٚػِّٛي قبؾِبْ٘ب ثؽ ايٓ ِجٕبقت کٗ ٔتيدٗ خٍكبت اؼؾيبثي ثؽ ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ تّؽوؿ ظاؼظ  ٗٔ ٚثؽ ِيؿاْ زمٛق ِ ٚؿايب .فُٙ
 ٚظؼک ايٓ قيبقت ّ٘يهٗ ثؽاي کبؼکٕبْ اِکبٔپػيؽ ٔيكت  .ثٕبثؽايٓ اؼؾيبة ّ٘يهٗ ثبيع ِؽاقثت ّٔبيع تب ظؼ خٍكٗ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ اؾ ٚؼٚظ ثٗ
زيٓٗ زمٛق ِ ٚؿايب ضٛظظاؼي ّٔٛظٖ ِ ٚسٛؼيت خٍكٗ ؼا ثؽ اؼؾيبثي يؽف ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ لؽاؼ ظ٘ع  .اٌجتٗ ْجيؼي اقت کٗ فؽظي کٗ ظؼ خٍكٗ
اؼؾيبثي اؾ ْؽف اؼؾيبة (کٗ ِؼّٛالً ِعيؽ ِكتميُ يب قؽپؽقت اؼنع ٚي اقت ) ِٛؼظ تّديع لؽاؼ گؼفتٗ اقت أتظبؼ افؿايم زمٛق ؼا ظانتٗ
ثبنع ٌٚي چٕبٔچٗ نطى اؼؾيبة ظاؼاي ايٓ اضتيبؼ ٔجبنع يب قيبقت افؿايم زمٛق کبؼکٕبْ ثؽ ِجٕبي ظيگؽي اقتٛاؼ ثبنع ٔٗ تٕٙب اؼؾيبثي
ػٍّکؽظ ٔتيدٗ ػکف ظؼ پي ضٛا٘ع ظانت ثٍکٗ ثبػث ؾيؽ قئٛاي ؼفتٓ نطى اؼؾيبة ٙٔ ٚبيتبً قيبقت٘بي قبؾِبْ ضٛا٘ع نع.
اؾ قٛي ظيگؽ اؼؾنيبثي نغً ،ؼٚني ثؽاي ِسک ؾظْ اؼؾل يک نغً يب خبيگبٖ قبؾِبٔي ثطًٛو اقت  ٗٔ ٚػٍّکؽظ ِتًعي آْ نغً ٚ .
ظؼ ٔتيدٗ ِيؿاْ زمٛق ِ ٚؿايبي پيم ثيٕي نعٖ ثؽاي يک نغً يب خبيگبٖ قبؾِبٔي ثؽ ِجٕبي اؼؾل آْ نغً تؼييٓ ِي گؽظظ  ٚايٓ اِؽ اؼتجبْي ثب
ِتًعي نغً ٔعاؼظ .ثٕبثؽايٓ ايٓ َِٛٛع زتّبً ثبيع ِع ٔظؽ اؼؾيبة لؽاؼ ظانتٗ ثبنع.

 -6ؼٚنٙبي ِطتٍف اؼؾيبثي ػٍّکؽظ
ؼٚنٙبي ِعِ ْٚطتٍفي خٙت ٘عايت خٍكبت اؼؾيبثي ػٍّکؽظٚ ،خٛظ ظاؼظ کٗ اُ٘ ايٓ ؼٚنٙب ثهؽذ ؾيؽ ِيثبنٕع:

 -1-6ؼٚل اِتيبؾثٕعي
ظؼ ايٓ ؼٚل ٘ؽ يک اؾ ٚيژگي ٘بي ِٛؼظ تٛخٗ ٔ ٚيبؾ قبؾِبْ ،ثٗ تؽتيت ٔٛنتٗ نعٖ  ٚثؽاي ٘ؽ يک ،اِتيبؾ ثطًٛيي ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ ِي نٛظ.
ظؼ پبيبْ خٍكِٗ ،دّٛع اِتيبؾات ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبِْ ،هّٛي يکي اؾ قٓٛذ ِي نٔٛع کٗ ٔهبٔعٕ٘عٖ قٓر ِٛخٛظ کبؼکٕبْ ٔكجت ثٗ قٓر
ِٛؼظ أتظبؼ قبؾِبْ ضٛا٘ع ثٛظ .خعٚي ّٗٔٛٔ 1اي اؾ خعاٚي اِتيبؾ ظ٘ي ثٗ ؼٚل فٛق ِيثبنع:

ايٓ ؼٚل اؾ ؼٚنٙبي ِتعاٚي  ٚؼايح ظؼ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ثهّبؼ ِي ؼٚظ  ٚظٌيً ؼٚاج اقتفبظٖ اؾ آْ ٔيؿ ايٕكت کٗ اقتفبظٖ اؾ آْ ثؽاي
اؼؾيبة آقبْ ثٛظٖ ٔ ٚتيدٗ گيؽي اؾ آْ ثؽاي افؽاظي کٗ ثؼعاً ثٗ قٛاثك اؼؾيبثي ؼخٛع ِي کٕٕع آ قبْتؽ ضٛا٘ع ثٛظ  .اٌجتٗ ظؼ اقتفبظٖ اؾ ايٓ ؼٚل
(ِثً قؽ َٚ ٚغ کبؼکٕبْ ،لِٛيت يب ٔژاظ )  ٚػٛاًِ آٔي (ِثً ثؽضٛؼظ ضالف أتظبؼ
ثبيع ِؽالجت ّٔٛظ تب اؼؾيبة تست تأثيؽ ػٛاًِ ظب٘ؽي
اؼؾيبثينٔٛعٖ ظؼ خٍكٗ اؼؾيبثي) لؽاؼ ٔگيؽظ.
چٕبٔچٗ اؼؾيبثي نٔٛعٖ ظؼ خٍكٗ اؼؾيبثي ثؽ ضالف ػبظت  ٚؼٚيٗ ٘بي لجٍي اؾ ضٛظ ٚاکٕهي ٔهبْ ظ٘ع کٗ ٔبگٙبْ اؼؾيبة غبفٍگيؽ گؽظظ،
ايٓالزبً اؼؾيبة ؼا تست تأثيؽ لؽاؼ ظاظٖ اقت .ثٕبثؽايٓ اؼؾيبة ٔجبيع تست تأثيؽ ؼٚيٗ ٔبگٙبٔي  ٚآٔي کبؼکٕبْ ظؼ خٍكٗ اؼؾيبثي لؽاؼ گيؽظ.

 -2-6ؼٚل ؼتجٗثٕعي ِكتميُ
ايٓ ؼٚل ثؼٕٛاْ قبظٖ تؽيٓ  ٚظؼ ػيٓ زبي اؾ خٍّٗ ؼٚنٙبي لبثً اقتفبظٖ غيؽ زؽفٗاي اؼؾيبثي ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِي گيؽظ .ظؼ ايٓ ؼٚل
(خعٚي ٛٔ )2نتٗ ِي نٔٛع  ٚقپف قٓٛذ ِٛؼظ أتظبؼ قبؾِبْ ثؽاي ٘ؽ يک اؾ
ٚيژگيٙبي ِٛؼظ تٛخٗ ٔ ٚظؽ قبؾِبْ ،ثٗ تؽتيت ظؼ خعٌٚي
ٚيژگي٘ب ظؼ خٍٛي آٔٙب ٔٛنتٗ نعٖ  ٚقٓٛذ ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ تؼييٓ ِيگؽظظ.

 -3-6ؼٚل٘بي غيؽ ِتعٚاي
ؼٚل٘بي غيؽ ِتعاٚي ظيگؽي ٔيؿ خٙت اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبْ ٚخٛظ ظاؼظ کٗ ثٗ خٙت ػعَ زٛيٍٗ ،اؾ ايٓ ثسث ضبؼج ِي ثبنع کٗ ِي تٛاْ
ثٗ ؼٚنٙبي ؾيؽ انبؼٖ کؽظ:
ؼٚل ّٔٛظاؼ قٕدم کبؼکٕبْ  :ثؼٕٛاْ اُ٘ ؼٚنٙبي ِؿثٛؼ ِي تٛاْ ثٗ ايٓ انبؼٖ کؽظ کٗ ظؼ ايٓ ؼٚل اقبِي کٍيٗ پؽقًٕ اؼؾيبثي نٔٛعٖ
ٔكجت ثٗ ٘ؽ يک اؾ ػٛاًِ ِٛؼظ ٔظؽ قبؾِبْ ثتؽتيت اؾ ثٙتؽيٓ قٓر تب ٔبؾٌتؽيٓ قٓر ٔٛنتٗ نعٖ  ٚقٕديعٖ ِي نٔٛع کٗ ثعاليً ِتؼعظي ايٓ
ؼٚل ظؼ زبي زبَؽ ِتعاٚي ّٔي ثبنع .يکي اؾ ظاليً ػعَ اقتفبظٖ اؾ ا يٓ ؼٚل ايٓ اقت کٗ اِکبْ ظاؼظ ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ ثعٌيً ثؽتؽي کٗ ظؼ
پؽقًٕ ظيگؽ ٔكجت ثٗ ضٛظ ازكبـ ِي ّٔبيع آٔٙب ؼا ِالک  ٚقؽِهك ضٛظ لؽاؼ ظٕ٘ع .زبي آٔکٗ اِکبْ ظاؼظ فؽظ ِؿثٛؼ اؾ أٛاع تطٍفبت قبؾِبٔي
.
ؼؾيبثي ضٛظ انتجبٖ کؽظٖ ثبنع کٗ ِٛخت تطؽيت کبؼکٕبْ ضٛا٘ع نع
يب ايؽاظ٘بي اضاللي ثؽضٛؼظاؼ ثبنع يب ظؼ ثٙتؽيٓ َٚؼيت ،اؼؾيبة ظؼ ا
اٌجتٗ ظؼ ِٛاؼظ ِسعٚظي ِي تٛاْ اؾ ايٓ ؼٚل اقتفبظٖ کؽظ ،کٗ اٚالً تّبَ کبؼکٕبْ اؼؾيبثي نٔٛعٖ ،ظؼ يک ؼتجٗ  ٚخبيگبٖ قبؾِبٔي ِهبثٗ لؽاؼ
ظانتٗ ثبنٕع ،تؼعاظ کبؼکٕبْ ِسعٚظ ثبنع ٔ ٚتيدٗ اؼؾيبثي ٘يچگبٖ ثٗ اِالع کبؼکٕبْ ؼقبٔعٖ ٔهٛظ ٙٔ ٚبيتبً ايٕکٗ ٘عف اؾ أدبَ اؼؾيبثي ايٓ ثبنع
کٗ ظؼ يک گؽ ٖٚضبو ،ثٙتؽيٓ  ٚثعتؽيٓ يب ٔبؾٌتؽيٓ٘ب ؼا نٕبقبيي ّٔبييُ.
ؼٚل غيؽ ِتعاٚي ظيگؽ ،ؼٚل أتطبة اخجبؼي اقت  .ظؼ ايٓ ؼٚل ظؼ ِمبثً ٘ؽ يک اؾ ٚيژگيٙبي ِٛؼظ ػاللٗ ٔ ٚظؽ قبؾِبْ ،چٕع خٍّٗ ا ؾ لجً
ْؽازي نعٖ ٔٛنتٗ نعٖ اقت کٗ اؼؾيبة ثبيع اٌؿاِبً يکي اؾ آٔٙب ؼا أتطبة ّٔبيع  .ايؽاظ ٚاؼظٖ ثٗ ايٓ ؼٚل ٔيؿ ايٓ اقت کٗ اِکبْ ظاؼظ ػٍّکؽظ
٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ اؾ تٛييف ٘بي ْؽازي نعٖ ضبؼج ثبنع  ٚثٕبثؽايٓ ػال ٖٚثؽ ايٕکٗ ِي تٛأع اػتؽاٌ ثسك کبؼکٕبْ ؼا ثعٔجبي ظانٗ ثبنعٔ ،تيدٗ
اؼؾيبثي ؼا ٔيؿ ِيتٛأع ثؽ ثبظ ظ٘ع.

 -7ؼٚل زًٛي اّْيٕبْ اؾ ثؽاثؽي اؼؾيبثيٙبي أدبَ نعٖ ظؼ ِٛؼظ کٍيٗ کبؼکٕبْ
خٙت زًٛي اّْيٕبْ اؾ ايٕکٗ کٍيٗ کبؼکٕبٔي کٗ اؼؾيبثي ِينٔٛع ثب يک ظلت  ٚزكبقيت اؼؾيبثي ِينٔٛع ثٙتؽ اقت ثًٛؼت فٙؽقت ٚاؼ،
 .چٕبٔچٗ لجالً ُ٘ انبؼٖ نع ،ثٙتؽ اقت پبقص
ٔيبؾ٘ب  ٚاٌؿاِبت ٘ؽ خبيگبٖ قبؾِبٔي ؼا تٙيٗ ّٔٛظٖ  ٚظؼ ِٛؼظ کٍيٗ کبؼکٕبْ اقتفبظٖ ّٔٛظ
قئٛاالت يب ِٛاؼظ فٙؽقت نعٖ ،ثًٛؼت ثبؾ ثبنع تب اِکبْ اظٙبؼ ٔظؽ کبؼکٕبْ ٔيؿ ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع  .ظؼ ايًٕٛؼت يست اؼؾيبثي ٔيؿ ثيهتؽ ِٛؼظ
تأييع اؼؾ يبة ضٛا٘ع ثٛظ  .ايٓ ِٛاؼظ فٙؽقت ٚاؼ ِي تٛإٔع ِٛاؼظي ِبٕٔع ؼٚاثّ قبؾِبٔي ،اختّبػي ،اؼتجبْيِٛ ،اؼظ اٌؿاِبت لبٔٔٛي  ٚاظٙبؼ
.
ٔظؽ٘بي نطًي کبؼکٕبْ ظؼ ِٛؼظ ِسيّ کبؼ ثبنع
ازعي ؼا تٙيٗ ّٔبيع کٗ نبًِ
ٔکتٗ ثؼعي ثؽاي يؽفٗ خٛيي ظؼ ٚلت قبؾِبْ ايٕكت کٗ لجً اؾ ٚؼٚظ ثٗ خٍكٗ اؼؾيبثي ،اؼؾيبة فؽِٙبي ٚ
ِهطًبت پؽقٍٕي کبؼکٕبِْٛ ،اؼظ فٙؽقت ٚاؼ ،اظٙبؼ ٔظؽ٘بي نطًي کبؼکٕبْ ظؼ ِٛؼظ ِسيّ کبؼ  ٚاظٙبؼ ٔظؽ اؼؾيبة ثبنع.
ٔکتٗ ظيگؽي کٗ ثبيع ظؼ ٔظؽ ظانت ايٕكت کٗ پف اؾ أدبَ اؼؾيبثي ،کٍيٗ قٛاثك اؼؾيبثيٙبي غيؽ ؼقّي أدبَ نعٖ اؾ ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ (کٗ
ٔ .جبيع
ظؼ پؽٔٚعٖ پؽقٍٕي ايهبْ ٚخٛظ ظاؼظ ) ثٗ أُّبَ ٔتبيح اؼؾيبثيٙبي ازتّبٌي گػنتٗ ،ثبيع َّيّٗ نعٖ  ٚثًٛؼت يکدب ثؽؼقي گؽظظ
فؽاِٛل کؽظ کٗ فؽايٕع اؼؾيبثي کبؼکٕبْ ،ثب أدبَ ايٓ ِؽزٍٗ تکّيً  ٚلبثً اتکبء ِيگؽظظ.

 -8ضٓبي ٘بٌٗاي
لُبٚت ِب ظؼ ِٛؼظ قبيؽيٓ ،ثب تٛخٗ ثٗ قٛاثمي کٗ افؽاظ ظؼ غ٘ٓ ِب ثدبي گػانتٗ أع أدبَ ِي گؽظظ  ٚتمؽيجبً ّ٘ٗ ِب ثب تأثيؽ اؾ قٛاثك
گػنتَٗٚ ،ؼيت فؼٍي ،ظب٘ؽ  ٚثٓٛؼ کٍي ٚخٗ ِهطًٗ اي اؾ افؽاظ ؼاخغ ثٗ آٔٙب لُبٚت ِيکٕيُ .زبي اِکبْ ظاؼظ ايٓ ػٛاًِ ثٗ لُبٚت ِثجتي
اؾ افؽاظ ثيبٔدبِع يب ِٕدؽ ثٗ لٍاٚت ِٕفي ظؼ ِٛؼظ ايهبْ گؽظظ کٗ ظؼ ٘ؽ يٛؼت ظچبؼ ضٓبي ٘بٌٗ اي نعٖايُ .ايٓ ِٛاؼظ ظإِٗ ٚقيؼي ؼا ظؼ ثؽ
ِيگيؽظ گٗ ِيتٛاْ ثٗ ِٛاؼظ ؾيؽ انبؼٖ وؽظ:
ٍِٓك ٔگؽي :تأثيؽگػاؼي نطًيت ٔبٍِٓٛة يک نطى ثؽ اؼؾيبثي قبيؽيٓ ظؼ ِٛؼظ ػٍّکؽظ٘بي ٍِٓٛة ٚي.
ل اؾ زع ثٗ ػٍّکؽظ ِثجت يب ِٕفي نطى ،ثٕسٛي کٗ قبيؽ ػٍّکؽظ٘بي ٚي ؼا تست تأثيؽ لؽاؼ ظ٘ع.
ِجبٌغٗ کؽظْ :ثٙب ظاظْ ثي
ٔؿظيک ٔگؽي  :ايٓ ِٛؼظ کٗ ظؼ اثؽ ٔعانتٓ قٛاثك اؼؾيبثيٙبي غيؽ ؼقّي ؼش ِي ظ٘ع ثبػث ِي گؽظظ تب اؼؾيبة فمّ َٚؼيت کبؼکٕبْ ؼا ظؼ
فبيٍٗ ؾِبٔي ٔؿظيک ثطبْؽ آٚؼظ  ٚاؾ ػٍّکؽظ گػنتٗ ظٚؼ ٚي غبفً نٛظ.
اؼؾيبثي زع ٚقّ يب ثبٌؼکف  :ثٗ ٘ؽ ظٌيً اِکبْ ظاؼظ اؼؾيبة ،ظؼ ِٛؼظ کبؼکٕبْ ثيم اؾ زع ِسبفظٗ کبؼي ثٗ ضؽج ظاظٖ  ٚاؾ اظٙبؼ ٔظؽ٘بي
ٚالؼي  ٚزميمي ضٛظظاؼي ّٔبيع  ٚثؽ ػکف ايٓ ِٛؼظ ٔيؿ اِکبٔپػيؽ اقت ،يؼٕي ايٕکٗ اِکبْ ظاؼظ اؼؾيبة ظؼ ِٛؼظ افؽاظ فمّ زع ِثجت يب فمّ زع
ِٕفي ؼا ظانتٗ ثبنع  ٚزع ٚقّ ؼا فؽاِٛل کؽظٖ ثبنع.
ٔگؽل ِٕفي :ػعَ پػيؽل ايٓ َِٛٛع کٗ فؽظ اؼؾيبثينٔٛعَٖٚ ،ؼيت ٔبٍِٓٛة گػنتٗ ؼا خجؽاْ کؽظٖ يب ظؼ زبي خجؽاْ آْ اقت.
يکكبْ ٔگؽي :قٕدم کٍيٗ کبؼکٕبْ ثب يک ٔگؽل (اؾ ٔظؽ تٛأبيي٘ب ،اِکبٔبت ،اضتيبؼات ،قٓ ،تسًيالت  ٚتدؽثيبت).

٘ -9عف ٔٙبيي اؾ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ
ثبيع تٛخٗ ظانت کٗ ٘عف ٔٙبيي اؼؾيبثي ػٍّکؽظ کبؼکٕبِْ ،جبظٌٗ اْالػبت ثيٓ اؼؾيبة  ٚکبؼکٕبْ ظؼ خٙت خٍٛگيؽي اؾ ػٍّکؽظ ٔبٍِٓٛة ٚ
ايالذ آْ  ٚتهٛيك ػٍّکؽظ ٍِٓٛة کبؼکٕبْ اقت  .ثٗ ايٓ ِٕظٛؼ ثبيع ظؼ ْي خٍكٗ اؼؾيبةي ظلت ّٔٛظ تب ظؼ خٙت ٔتيدٗ گيؽي اؾ ِجبزث زؽکت
نٛظ.
ّ٘چٕيٓ أتظبؼات قبؾِبْ ثٗ َٛٚذ ثٗ اْالع کبؼکٕبْ ؼقبٔعٖ نعٖ  ٚخبيگبٖ فؼٍي کبؼکٕبْ ؼا ظؼ ايٓ ِكيؽ ثٗ ايهبْ ٔهبْ ظاظ ّ٘ .چٕيٓ ظؼ
ِٛاؼظي کٗ اؼؾيبثي نٔٛعٖ العاِبت لبثً لجٌٛي أدبَ ظاظٖ اقت ِٛؼظ تهٛيك لؽاؼ گؽفتٗ  ٚکُ کبؼيٙبي ٚي ثب تأکيع ثٗ اْالع ٚي ؼقبٔعٖ نٛظ .
اگؽ ػٍّکؽظ ٔبٍِٓٛثي اؾ ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ ٚخٛظ ظاؼظ ٔجبيع يؽازت ؼا فؽاِٛل کؽظ  .تّبِي َؼف ٘ب ثبيع ثَٛٛذ ثٗ اْالع کبؼکٕبْ ؼقيعٖ  ٚاؾ
پؽ٘يؿ ثبيع ضٛظظاؼي کؽظ  .اٌجتٗ ِّکٓ اقت ظؼ ؾِبْ خٍكٗ اؼؾيبثي ثٗ ظٌيً کّجٛظ ٚلت اِکبْ پيعا کؽظْ ؼاٖ٘بيي خٙت ايالذ  ٚخجؽاْ ؼٚيٗ ٘بي
ٔبٍِٓٛة گػنتٗ ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع کٗ ظؼ ايًٕٛؼت ثبيع ؾِبٔي ؼا ثؽاي أدبَ ايٓ ِ ُٙتؼييٓ ّٔٛظ تب ثب زُٛؼ  ٚتٛافك ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ،

ؼٚل٘بي خجؽاْ گػنتٗ  ٚزؽکت ثكٛي ػٍّکؽظ ٍِٓٛة تٙيٗ گؽظظ  ٚق ُٙقبؾِبْ ٔيؿ ظؼ ايٓ ِٛؼظ تؼييٓ  ٚثٗ اْالع ٚي ؼقبٔعٖ نٛظ ٙٔ ٚبيتبً
ايٓ ا٘عاف خعيع ؼا ثؼٕٛاْ خجؽاْ کٕٕعٖ گػنتٗ ٔبٍِٓٛة خبيگؿيٓ لٍّعاظ کؽظ  .پٛنم ظاظْ قٛاثك  ٚػجبؼات ٔبضٛنبيٕع کبؼکٕبْ ثٛقيٍٗ ا٘عاف
 ٚتٛييفبت ضٛنبيٕع آيٕعٖ ،ثؽاي کبؼکٕبْ ثكيبؼ ٍِٓٛة  ٚاثؽثطم اقت  .ضًٛيبً اگؽ ّ٘ؽا٘ي قبؾِبْ ٔيؿ اثؽ ثطهي آْ ؼا ُِبػف ّٔبيع ايٓ
ؼٚيٗ ثٗ کبؼکٕبْ اػتّبظ ثٗ ٔفف  ٚأؽژي ثيهتؽي ثؽاي أدبَ ا٘عاف آيٕعٖ ِي ظ٘ع .ايٓ ؼٚل ِي تٛأع اٌگِ ٚ ٛالک ِٕبقجي ثؽاي کً خٍكٗ
اؼؾيبثي ػٍّکؽظ لؽاؼ گيؽظ.
نؽٚع خٍكٗ اؼؾيبثي ثب تؼؽيف اؾ اؼؾيبثي نٔٛعٖ  ٚتهٛيك ػٍّکؽظ٘بي ٍَْٛة ٚي ظؼ گػنتٗ ثبػث اػتّبظ ثٗ ٔفف ظؼ ٚي ِي نٛظ ثٓٛؼي
کٗ ٚلتي ثب ػجبؼات ٔب ضٛنبيٕع اؾ ضٓب٘ب  ٚيب ػٍّکؽظ ٔبٍِٓٛة ٚي أتمبظ ِيگؽظظ ٚي ؼا ٚاظاؼ ثٗ ايالذ ؼٚيٗ غيؽ اقتبٔعاؼظ گػنتٗ ِئّبيع.
کبؼکٕبْ ثبيع ثعإٔع کٗ قبؾِبْ ظؼ خٙت ايالذ ؼٚيٗ ٔبٍِٓٛة گػنتٗ ثب ايهب ْ ّ٘ؽاٖ ّ٘ ٚگبَ اقت ّ٘ .بٔٓٛؼ وٗ گفتٗ نع ٘يچگبٖ ٔجبيع
کبؼکٕبْ ؼا ثب يکعيگؽ ِمبيكٗ کؽظ  ٚثبٌؼکف ثبيع ِؽالت ثٛظ تب ثٗ ٘يچٛخٗ ضٓبي ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ ثٗ گؽظْ ظيگؽي أعاضتٗ ٔهٛظ.

 -10اؼؾيبثي ػٍّکؽظ تٛقّ چٗ کكبٔي  ٚظؼ چٗ ِکبٔي لبثً اخؽا ِيثبنع؟
ظؼ اغٍت قبؾِبْ ٘ب اؼؾيبثي کبؼکٕبْ تٛقّ ِعيؽ ِكتميُ يب قؽپؽقتبْ کبؼکٕبْ أدبَ ِي گؽظظ ؾيؽا ِعيؽاْ ِكتميُ اؾ تٕبقت ٔيبؾ٘ب ،ثبيع٘ب
ٔ ٚجبيع٘ب  ٚلبثٍيت ٘بي ِهبغً  ٚخبيگبٖ ٘بي قبؾِبٔي ٚازعّ٘ ٚ ،چٕيٓ ٔمّ َؼف  ٚلٛت کبؼکٕبْ ضٛظ آگبٕ٘ع ّ٘ ٚچٕيٓ اؾ آٔدبيي کٗ ثٓٛؼ
ِتعاٚي ِ ٚؼّٛي ِعيؽا ْ ِكتميُ ثؽ ٔس ٖٛپبظال ،اؼتمبء ،تٕؿي ؼتجٗ کبؼکٕبْ ضٛظ اػّبي ٔظؽ ِي ّٔبيٕع ،لٓؼبً کبؼکٕبْ ٔيؿ اػتجبؼ ثيهتؽي ثؽاي
اؼؾيبثي ايهبْ لبيً ٘كتٕع  .اٌجتٗ ايٓ ِبٔغ اؾ آْ ٔيكت کٗ خٙت خٍٛگيؽي اؾ پيم ظاٚؼي  ٚاػتجبؼظ٘ي ثٗ اؼؾيبثي ،ايٓ فؽايٕع تٛقّ نطى
ثبٌث أدبَ گؽظظ.
ِکب ْ اؼؾيبثي ٔيؿ ثٙتؽ اقت ظؼ اْبق کٕفؽأف ،ثًٛؼت ؼ ٚظؼ ؼ ٚأتطبة نعٖ  ٚاضتالف قٓسي (اؾ ٔظؽ فيؿيکي) ثيٓ اؼؾيبة  ٚاؼؾيبثينٔٛعٖ
ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع  .ثٙتؽ اقت ِکبْ ثؽگؿاؼي خٍكٗ اؼؾيبثي قبکت ثٛظٖ  ٚقبيؽيٓ ٔيؿ ٔجبيع ِػاکؽات خٍكٗ اؼؾيبثي ؼا ثهٕٔٛع  .ؾِبْ ِٕبقت
ثؽاي ثؽگؾاؼي خٍكٗ اؼؾيبثي ظؼ زعٚظ ٔيُ قبػت کبفيكت ٘ .ؽچٕع اؼؾيبثي نٔٛعٖ زك ظاؼظ پف اؾ پبيبْ خٍكٗ اؼؾيبثي اؾ ٔتبيح اؼؾيبثي ٚ
ٔظؽات اؼؾيبة ظؼ ِٛؼظ ضٛظ ٍِٓغ گؽظظ ٌٚي ثٙتؽ اقت ظؼ ْي خٍكٗ  ٚلجً اؾ پبيبْ اؼؾيبثي ،اؾ ٔظؽات اؼؾيبة ٍِٓغ ٔگؽظظ.

 -11ضًٛييبت نطًيتي اؼؾيبة
ايً اقبقي ظؼ اّْيٕبْ اؾ يست اؼؾيبثي ،أتطبة يسير اؼؾيبة اؾ ٔظؽ ضًٛييبت نطًيتي ٚي ِي ثبنع ؾيؽا اگؽ نطى اؼؾيبة ظچبؼ
ِهکالت نطًيتي ثبنع ٔٗ تٕٙب يست اؼؾيبثي ِطعٚل ضٛا٘ع نع ثٍکٗ أدبَ اؼؾيبثي ِٕدؽ ثٗ ٔتيدٗ ِؼکٛـ ظؼ قٓر کبؼکٕبْ  ٚقبؾِبْ
ضٛا٘ع نع  .اؼؾيبة ٔجبيع ثٗ ٘يچ ٚخٗ اؾ ثٗ ػٙعٖ گؽفتٓ ِكئٌٛيت العاِبت ضٛظ ٘ؽاـ ظانتٗ ثبنع  .اگؽ انتجب٘ي کؽظٖ اقت  ٚيب ظؼ ٚلٛع آْ
قٙيُ ثٛظٖ اؾ اػتؽاف ثٗ آْ ٔٙؽاقع  .ثٗ کبؼکٕبْ خٙت ظفبع اؾ ضٛظ فؽيت کبفي ثع٘ع ٌٚي ظؼ ػيٓ زبي اثتکبؼ ػًّ ِ ٚسٛؼيت خٍكٗ ؼا ثٗ ػٙعٖ
ثگيؽظ.
خٍت اػتّبظ  ٚکكت ِمجٌٛيت ظ ؼ ثيٓ کبؼکٕبْ ثكيبؼ ِ ُٙاقت ثٕبثؽايٓ ثبيع اؾ يکدبٔجٗ ٔگؽي ٚ ٚؼٚظ اتٙبِبت ثيِجٕب ثٗ کبؼکٕبْ ضٛظظاؼي ّٔٛظ
 ٚاؾ قٛي ظيگؽ چٕبٔچٗ اتٙبِي اؾ قٛي اؼؾيبثي نٔٛعٖ ثٗ اؼؾيبة ٚاؼظ نٛظ ثب قؼٗ يعؼ  ٚتسًّ اتٙبِبت قؼي ظؼ تٛخيٗ غيؽِكتميُ اتٙبِبت
ٚاؼظٖ ظانتٗ ثبنع  ٚاؾ ؼٚيب ؼٚيي ِكتميُ ثب اتٙبِبت  ٚأکبؼ آٔٙب ضٛظظاؼي ّٔبيع  .نطى اؼؾيبة ثبيع ثكيبؼ ثؽظثبؼ  ٚثبتسًّ ثٛظٖ  ٚاضتيبؼ ضٛظ ؼا
ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ زكبقيت ٘بيي اؾ قٛي ٘ؽ يک اؾ کبؼکٕبْ اؾ ظقت ٔع٘ع ؾيؽا پبييٓ ثٛظْ اقتبٔٗ تسًّ اؼؾيبة يکي اؾ ثؿؼگتؽيٓ آفبت اؼؾيبثي
ثهّبؼ ِيؼٚظ.
اؾ ظيگؽ ضًٛييبت ثبؼؾ اؼؾيبة ؼاؾظاؼي ٚي ِي ثبنع  ٚايٓ ٔکتٗ ثبيع ّ٘يهٗ ظؼ ٔظؽ اؼؾيبة لؽاؼ ظانتٗ ثبنع کٗ ِستٛا ٔ ٚتيدٗ  ٚثٓٛؼ کٍي
خؽيبْ خٍكبت اؼؾيبثي کبِالً ِسؽِبٔٗ ِيثبنع  ٚايٓ ٔکتٗ ٔيؿ ثبيع ثٗ اْالع اؼؾيبثينٔٛعٖ ثؽقع.

ٔ -12سِٛ ٖٛاخ ٗٙثب قئٛاالت ثي خٛاثي کٗ ظؼخٍفٖ اؼؾيبثي ْؽذ ِي گؽظظ
ظؼ ْي خٍكٗ اؼؾيبثي قئٛاالتي اؾ قٛي کبؼکٕبْ ِٓؽذ ِي گؽظظ کٗ تمؽيجبً ٘يچ خٛاة يب ؼاٖ زٍي ثؽاي آٔٙب ٚخٛظ ٔعاؼظ  .ثؼٕٛاْ ِثبي ظؼ
قبؾِبْ٘بيي کٗ اؼتمبء قبؾِبٔي  ٚيب افؿايم زمٛق ِ ٚؿايبي کبؼکٕبْ ثؽ ِجٕبي ِمؽؼات ضبيي ِبٕٔع قبثمٗ کبؼ  ٚػٛاٍِي اؾ ايٓ ظقت يٛؼت
ِيپػيؽظ ،ثؽاي کبؼکٕبْ ايٓ قئٛاي ايدبظ ِينٛظ کٗ ثؽ ضالف ؼَبيتي کٗ ظؼ ٘ؽ خٍكٗ اؼؾيبثي اؾ ٚي ِٓؽذ ِيگؽظظِ ،هّٛي ٘يچگ ٗٔٛاؼتمبء
نغٍي يب افؿايم زٛق ِ ٚؿايب ٔهعٖ اقت  .ايٓ ْؽؾ فکؽ ٔٗ تٕٙب ِمجٌٛيت ػِّٛي اؼؾيبثي ؼا ؾيؽ قئٛاي ِي ثؽظ ،نطى اؼؾيبة ؼا ٔيؿ ثؼٕٛاْ
ِعيؽ ِكتميُ ،ثي اػتجبؼ ِي ّٔبيع .ظؼ ِٛاخ ٗٙثب ايٕگِٛ ٗٔٛاؼظ ثٙتؽ اقت َّٓ ّ٘عؼظي گفتٗ ٘بي اؼؾيبثي نٔٛعٖ ؼا تًعيك ّٔٛظٖ  ٚثسث ؼا
ضبتّٗ ظ٘يُ ؾيؽا اظاِٗ ثسث فمّ ِٕدؽ ثٗ قؽضٛؼظگي ٔ ٚباِيعي ٙٔ ٚبيتبً افت ػٍّکؽظ نطى اؼؾيبثينٔٛعٖ ضٛا٘ع نع.

ٔ -13کبتي کٗ ثبيع ظؼ زيٓ تکّيً فؽَ اؼؾيبثي ِعٔظؽ ظانت
(ِٕتٙي ثٗ ٔتيح ٍّ٘ٓٛة يب ٔب ٍِٓٛة )
اٚالً ّ٘يهٗ ظؼ ٔظؽ ظانتٗ ثبنيع کٗ خٍكٗ اؼؾيبثي ػٍّکؽظ ثٗ ِٕظٛؼ لُبٚت ظؼ ِٛؼظ ػٍّکؽظ
کبؼکٕبْ تهکيً نعٖ اقت ثٕبثؽايٓ ٍِٓمبً ثبيع اؾ اظٙبؼ ٔظؽ ظؼ ِٛؼظ نطى اؼؾيبثي نٔٛعٖ ضٛظظاؼي گؽ ظظ  ٚايٓ َِٛٛع ثٗ اْالع تّبَ کبؼکٕبْ
ؼقبٔعٖ نٛظ.
ثبٔيبً ثبيع اؾ اظٙبؼ ٔظؽ ظؼ ِٛؼظ نطًيت اؼؾيبثي نٔٛعٖ تست ٘ؽ ػٕٛاْ  ٌٛٚثًٛؼت َّٕي ،ضٛظظاؼي کؽظ ؾيؽا ظؼ ايًٕٛؼت کً فؽايٕع اؼؾيبثي
ػٍّکؽظ ِظٕ ْٛثٗ خبٔجعاؼي يب ِٕفئگؽي ضٛا٘ع نع.
ثٗ ضبْؽ ِسعٚظيتٙبي ِؽتجّ ثب ِمؽؼات زکِٛتي ِٛخٛظ ،ثٙتؽ اقت ظؼ ِکتٛة ّٔٛظْ ِػاکؽات خٍكبت اؼؾيبثي ثب ِالزظٗ ِ ٚهٛؼت
(٘ؽچٕع کٗ لبػعتبً ايٕگ ٗٔٛفؽِٙب ِسؽِبٔٗ تٍمي
ِكئٛالْ ِ ٚهبٚؼاْ زمٛلي قبؾِبْ العاَ ّٔٛظ تب ثؼعاً ػٛالت آْ گؽيجبٔگيؽ قبؾِبْ ٔهٛظ
نعٖ ِ ٚسبفظت ِي گؽظٔع) .ظؼ اغٍت ِٛاؼظ ؼاثٓٗ اي کٗ ظؼ اثؽ خٍكبت اؼؾيبثي ثيٓ ِعيؽاْ  ٚکبؼکٕبْ ثؽلؽاؼ ِي نٛظ فؽيت ِغتّٕي ِسكٛة
ِينٛظ کٗ ِعتٙب ِٕتظؽ آْ ثٛظٖ ايُ .ثٕبثؽايٓ ٌؿ َٚزفظ ايٓ فؽيت  ٚؼاثٓٗ اؼؾنّٕع التُبء ِي ّٔبيع کٗ اؾ ظؼج ثؼُي اؾ خؿئيبت ظؼ فؽَ
ِؽث ْٗٛضٛظظاؼي ّٔبييُ ٌٚي لٓؼبً ايٓ ِٛاؼظ ٔيؿ ثبيع ّ٘يهٗ ِعٔظؽ نطى اؼؾيبة ثبنع ٙٔ .بيتبً  ٚظؼ يک خّغ ثٕعي ِي تٛاْ گفت کٗ ِسبقٓ
ِکتٛة ّٔٛظْ ٔتبيح خٍكٗ اؼؾيبثي ،ثيهتؽ اؾ ِؼبيت آْ اقت ؾيؽا ٔگٙعاؼي ايٓ ٔتبيح ظؼ پؽٔٚعٖ پؽقٍٕي کبؼکٕبْ ِيتٛأع ثبؾضٛؼظ ضٛثي ؼا خٙت
تًّيّبت ِعيؽيتي ثؼعي ثٗ قبؾِبْ ثع٘ع.



 .1اؼؾيبثي ػٍّىؽظ وبؼوٕبْ () Performance Measurement Human Resources

تؼؽيف  :اؼؾيبثي ػٍّىؽظ فؽايٕعي اقت وٗ ثٗ ٚقيٍٗ آْ وبؼ وبؼوٕبْ ظؼ فٛايٍي ِؼيٓ  ٚثٗ ْٛؼ ؼقّيِٛ ،ؼظ ثؽؼقي  ٚقٕدم لؽاؼ
ِيگيؽظ.
نؽذ  :نٕبضت وبؼوٕبْ لٛي  ٚاػٓبي پبظال ثٗ آٔٙب  ٚاؾ ايٓ ْؽيك ،ايدبظ أگيؿٖ ثؽاي ثٙجٛظ ػٍّىؽظ آٔبْ  ٚقبيؽ وبؼوٕبْ ،اؾ خٍّٗ ػًٍ ايٍي
اؼؾيبثي ػٍّىؽظ اقت .ظؼ گػنتِٗ ،عيؽاْ والقيه اؼؾيبثي ػٍّىؽظ ؼا فمّ ثٗ ِٕظٛؼ ن....



 .2اؼؾنيبثي ِهبغً ()Job Evaluation
تؼؽيف  :اسصضياتي يطاغم تؼييٍ اسصش َسثي يطاغم يك ساصياٌ است تا تٕجّ تّ ػٕايم كهي تطكيم دُْذِ ضغم تّ يُظٕس پشداخت دمٕق يسأي دس اصاي كاس
يسأي ٔ دس ضشايظ يسأي.

نؽذ  :يكي اص تضسگتشيٍ يطكالت يذيشاٌ دس يذيظ ْاي كاسي ،ػذو تؼادل تيٍ دمٕق ٔ دستًضدْا ٔ فمذاٌ ضاتغّ صذيخ تشاي تؼييٍ اسصش ٔالؼي يطاغم است
ًْيطّ دمٕق ٔ دستًضد تضسگتشيٍ ٔ يؤثشتشيٍ ػايم اَگيضِ كاسي تشاي كاسكُاٌ ....



.

 .3اِٛؼ ِٕبثغ أكبٔي ()Affairs Human Resources
تؼؽيف  :كهيّ ايٕس يشتٕط تّ يذيشيت يُاتغ اَساَي ضايم جزب ،استخذاوَ ،گٓذاضت ،آيٕصش ،سٔاتظ اَساَي ،تاصَطستگي ٔ . . .



 .4أُجبِ وبؼوٕبْ
نؽذ  :ايشٔصِ ايٍ تؼثيش كّ ْذف اصهي اص اَضثاط تايذ تغييش ٔ اصالح سفتاس ٔ ػًهكشد كاسكُاٌ تاضذ لٕت گشفتّ است ٔ يثُاي تُظيى تسياسي اص لٕاَيٍ ٔ يمشسات
اَضثاعي سا تطكيم ييدْذ .تُاتشايٍ تُثيّ كاسكُاٌ خاعي دس ساصو....



 .5پبظال وبؼوٕبْ
نؽذ  :تّ جثشاٌ صدًتي كّ فشد دس ساصياٌ يتذًم يي ضٕد ،دس اصاي ٔلت ٔ َيشٔيي كّ أ دس ساصياٌ ٔ تّ خاعش َيم تّ اْذاف ساصياٌ صشف يي كُذ ٔ ،تّ تالفي
خالليت ٔ اتتكاسات ٔي تشاي يافتٍ ٔ تّ كاسگيشي سٔيّْا ٔ سٔضٓاي كا....



 .6تدؿيٗ  ٚتسٍيً نغً ()Job Analysis
تؼؽيف  :تجضيّ ٔ تذهيم ضغم فشايُذي است كّ اص عشيك آٌ ياْيت ٔ ٔيژگيْاي ْش يك اص يطاغم دس ساصياٌ تشسسي ييگشدد ٔ اعالػات كافي دستاسِ آَٓا جًغآٔسي
ٔ گضاسش ييضٕد .تا تجضيّ ٔ تذهيم ضغم يؼهٕو ييضٕد ْش ضغم چّ ٔظا....



 .7زمٛق  ٚظقتّؿظ وبؼوٕبْ
نؽذ  :تّ كاسكُاٌ تّ جثشاٌ كاسي كّ دس ساصياٌ اَجاو ييدُْذ دمٕق ٔ دستًضد پشداخت ييضٕد .اسصش َسثي يطاغم يختهف دس ساصياٌ ،اسصش َسثي كاسكُاٌ،
سغخ دمٕق ٔ دستًضدْاي سايجَ ،مص اتذاديّ ٔ سُذيكاْا ،أضاع التصادي.... ،



 .8قيكتُ٘بي اْالػبت ِٕبثغ أكبٔي ()Resources Information Systems Human
تؼؽيف  :يك سيستى اعالػات تشاي جًغ آٔسي ،رخيشَِ ،گٓذاسي ،تاصياتي دادِ ْاي يٕسد َياص يك ساصياٌ اص كاسكُاَص ٔ ْى چُيٍ تشاي كًك تّ تشَايّ سيضي ،ايٕس اداسي،
تصًيىگيشي ٔ كُتشل فؼانيتْاي يذيشيت يُاتغ اَساَي.



ْ .9جمٗثٕعي ِهبغً ()Classification Job
است است اص دستّ تُذي يا تُظيى يطاغم دس گشِٔ ْايي اص يطاغم يطاتّ ٔ لشاسدادٌ ايٍ يطاغم دس عثمات ٔ دسجات يختهف ،تغٕسي
تؼؽيف  :عثمّتُذي يطاغم ػة
كّ ساتغّ صذيخ ٔ يُاسثي تيٍ ػٕايم سّگاَّ صيش تشلشاس ضٕدٔ )1 :ظايف....،



ْ .10ؽازي نغً ()Job Design
تؼؽيف  :عشادي ضغم ػثاست است اص تؼشيف سٔضي كّ يك كاس تايذ اَجاو ضٕد ٔ فؼانيت ْايي كّ دس يك ضغم يفشٔض يٕسد َياص است  .دس تؼشيف ديگش ،عشادي ضغم
ػثاست است اص تؼييٍ ٔ دس كُاس ْى لشاس دادٌ ٔظايفي كّ تّ صٕست يك ٔادذ ....



 .11فؼبٌيت٘بي ِعيؽيت ِٕبثغ أكبٔي ()Resource Management Activities Human
نؽذ  :يذيشيت يُاتغ اَساَي ضايم اَجاو فؼانيت ْايي است كّ داساي يثاَي ،يفاْيى ،فشايُذْا ٔ اتضاسْاي يتفأتي ْستُذ تا دذي كّ دس ساصياٌ ْاي تضسگ تشاي
تشخي اص آَٓا ٔادذْاي يستمهي تطكيم ييدُْذ .تا ٔجٕد تفأت ياْي....



ِ .12عيؽيت ِٕبثغ أكبٔي ()Management Human Resource
تؼؽيف  :يمصٕد اص يذيشيت يُاتغ اَساَي سياست ْا ٔ الذايات يٕسد َياص تشاي اجشاي تخطي اص ٔظيفّ يذيشيت است كّ تا جُثّ ْايي اص فؼانيت كاسكُاٌ تستگي
داسد ،تّ ٔيژِ تشاي كاسيُذياتي ،آيٕصش دادٌ تّ كاسكُاٌ ،اسصياتي ػًم....

