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وبسي گشٍّْبي دس تؼبسؼ هذيشيت  

 همـذهِ

ٗ  ٍخوَؼ  ايي ثب. اوت اوتَاـ ا٘ال٠بت هجبؼلِ ٍ ؼيگفاى ثب ٌػّي ـٍاثٗ اوبن ثف قيبؼي ضؽ تب هؽيفاى ـٍقهفُ مبـ  هيوبى  ـٍاثو

 هٍنالتي گبّي ّب تَافق ٠ؽم ٍ اغتالفبت ايي. ٌَؼ هي مبـي گفٍّْبي ؼـ ثبلقَُ ّبي تَافق ٠ؽم ٍ اغتالف ثب٠ث گبّي اففاؼ

ِ  هوؽيفي . ؼٌّؽ هي قفاـ تأثيف تطت ًيك ـا آًبى ـٔبيت ثلنِ گؿاـًؽ هي اثف اففاؼ مبـ ًتبيح ثف تٌْب ًِ مِ آٍـًؽ هي ٍخَؼ ثِ  مو

 ًبپوؿيف  اختٌوبة  هَق١يتْبي ايي ثب آهيك هَفقيت َ٘ـ ثِ تب ثَؼ غَاّؽ ثيٍتفي آهبؼگي ؼاـاي ؼاًؽ هي ـا ت١بـْ اوبوي اَِل

 اووت  ت١بـٔوْبيي  ٌبهل ايي ٍ مٌٌؽ هي ِفف ت١بـْ فّل ٍ ضل ثفاي ـا غَؼ ٍقت اق ؼـِؽ 20 ضؽٍؼ هؽيفاى. مٌؽ ثفغَـؼ

ُ  يب ٍاوِٙ ًقً ؼـ اوت هوني هؽيف ١ٍٔيتْب وبيف ؼـ. اوت ؼـگيف اِلي ٘ففْبي اق يني ٠ٌَاى ثِ هىتقيوبً هؽيف مِ  ٌوػ

 .ثفؼاـؼ هيبى اق ـا ؼـگيف اففاؼ ثيي ت١بـْ مٌؽ و١ي مِ اوت ايي اي ٍٜيفِ مِ مٌؽ ٠ول ثبلث

 تؼبسؼ تؼـشيف

ِ . اووت  ؼاٌوتي  اغتالف ّن ثب ٌؽى، ينؽيگف هكاضن ٍ ه١تفْ تٕبؼ، يب (Conflict) ت١بـْ لغَي ه١ٌبي ِ  ثو  اووتيفي  گفتو

 يوب . گيوفؼ  هوي  ِوَـت  ا٠ٕوبء  ؼيگوف  ثب هػبلف خْت ؼـ( گفٍُ) وبقهبى ا٠ٕبء اق ثفغي ثَويلِ مِ اوت ـفتبـي ت١بـْ ـاثيٌك

 يوب  اٍووت  ثب هقبثلِ پي ؼـ هقبثل ٘فف مِ مٌٌؽ هي ؼـك زٌيي ٘فف يل مِ آيؽ هي ثَخَؼ قهبًي مِ اوت ففآيٌؽي ت١بـْ

. ؼٌّوؽ  ـظ ًبوبقگبـ ف١بليتْبي مِ گيفؼ هي ٌنل ٍقتي ت١بـْ ٍ ٌَؼ ًٝفي هَـؼ ّؽف ثِ ٍي ـويؽى هبًٟ غَاّؽ هي آًنِ

 هوي  تالي ٠وؽي َ٘ـ ثِ آى ؼـ ٌػُ مِ ٌَؼ هي گفتِ ففاگفؼي ثِ ت١بـْ" گَيؽ هي هٍبثِ ت١فيفي ؼـ ًيك ـٔبئيبى ؼمتف

 ".ٌَؼ ؼيگف ففؼ هَفقيت هبًٟ تب مٌؽ

 تؼبسؼ ثب هشتجف فىشي هىبتت

 ُتؼبسؼ سٌتي ديذگب 

 ايوي  ؼـ مِ ثفـويْبيي ًتيدِ. ؼاٌت ـٍاج گفٍُ هَـؼ ؼـ 1940 ٍ 1930 ؼِّ ؼٍ ؼـ مِ ثَؼ ًگفٌْبيي ثب ّوبٌّگ ؼيؽگبُ ايي

 آهوؽى  پؽيوؽ  ثب٠وث  افوفاؼ  ثويي  ا٠تووبؼ  ٍ هٌبووت  اـتجب٘بت ًجَؼى ٍ اوت قيبًجبـ ت١بـْ اَِالً مِ ؼاؼ ًٍبى ٌؽ، اًدبم قهيٌِ

 مَتوبّي  ووبقهبى  ا٠ٕوبي  ٍ مبـمٌبى ّبي غَاوتِ ٍ ًيبقّب ثفاثف ؼـ هؽيفاى مِ ايي ٍ ٌَؼ هي آًْب ثيي ًٝف اغتالف ٍ ت١بـْ

  .مٌٌؽ هي

ـ  تَخِ هَـؼ ـا اففاؼي ـفتبـ ثبيؽ اوبن آى ثف ٍ گفؼؼ هي وبؼُ ـٌٍي اـائِ ثِ هٌدف "اوت ثؽ ت١بـْ" مِ ؼيؽگبُ ايي  ؼاؼ قوفا

ِ  ثبيؽ تٌْب ثٌبثفايي مفؼ، پفّيك ت١بـٔي ًَٞ ّف اق ثبيؽ مِ آًدب اق. ًٌَؽ هي ت١بـْ ثفٍق ثب٠ث مِ ِ  ٠لتْوبيي  ثو ِ  موفؼ  تَخو  مو

ِ . ًوبيوؽ  اِالش ـا ٍيفاًگف ّبي ٌيَُ ايي ثبيؽ وبقهبى ، گفٍُ ٠ولنفؼ ثْجَؼ ثفاي ٍ ٌَؼ هي ت١بـْ ثفٍق هَخت ِ  اگفزو  ًتيدو

 ٠ولنوفؼ  ثْجوَؼ  هَخوت  اِوالضي  اقؽاهبت مِ مٌؽ هي تأييؽ ـا ؼيؽگبّي زٌيي ٌؽُ اًدبم مًٌَي وبلْبي ؼـ مِ پمٍٍّْبيي

 .مٌٌؽ ًگبُ پؽيؽُ ايي ثِ هٌىَظ ٍ قؽيوي ؼيؽگبُ ّوبى اق مِ ؼاـًؽ ٠بؼت هفؼم ّن ٌَّق ٍلي ٌَؼ، هي گفٍُ
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 ُاًسبًي سٍاثف ديذگب 

 ٍ گفٍّْوب  ؼـ ت١بـْ ٍخَؼ مِ ًوَؼًؽ هي اوتؽالل زٌيي مفؼًؽ، هي ًگبُ ت١بـْ پؽيؽُ ثِ اًىبًي ـٍاثٗ ؼيؽگبُ اق مِ مىبًي

 هنتوت  ثٌوبثفايي  ثوَؼُ،  اختٌوبة  غيفقبثول  ٍ ؼاٌت ٘جي١ي هٌٍبء يل ت١بـْ پؽيؽُ مِ آًدب اق. اوت ٘جي١ي اهف يل وبقهبًْب

 ٍ ؼاؼًوؽ  هوي  ووػي  ؼاؼ آى هَخَؼيت خْت ؼـ هنتت ايي ٘ففؽاـاى. پؿيففت ـا آى هَخَؼيت ثبيؽ مِ مفؼ هي تَِيِ هكثَـ

 ؼاـؼ ٍخوَؼ  قيوبؼي  هَاـؼ مِ ايي ًيك ٍ اوت غيفهوني ت١بـْ ثفؼى ثيي اق مِ ثَؼًؽ ثبٍـ ثفايي آًْب. آٍـؼًؽ هي ثفّبى ٍ ؼليل

ْ  تئوَـي  ؼـثبـُ) اًىبًي ـٍاثٗ ؼيؽگبُ. ثػٍؽ هي ثْجَؼ ـا ٠ولنفؼ ٍ اوت گفٍُ ًفٟ ثِ ت١بـْ مِ  ووبلْبي  آغوفيي  اق( ت١وبـ

 .ؼاٌت ـٍاج 1970 ؼِّ ؼٍم ًيوِ تب 1940 ؼِّ

 ُتؼبهل ديذگب 

ِ  اگوف . ًبهٌوؽ  هوي  ت١بهل ؼيؽگبُ ـا آى مِ گفؼؼ هي ؼيؽگبّي هطَـ ضَل وبقهبى تئَـي ضبٔف ضبل ؼـ ُ  اق زو ٗ  ؼيوؽگب  ـٍاثو

ـ  تأييوؽ  هَـؼ ؼليل ايي ثِ ت١بـْ پؽيؽُ ت١بهل ؼيؽگبُ ؼـ ٍلي پؿيففت، ـا ت١بـْ ثبيؽ اًىبًي ِ  گيوفؼ  هوي  قوفا  گوفٍُ  يول  مو

 غوَؼ  اضىبن ي١ٌي. ثفگفؼؼ( ضفمتي ثي ٍ ـغَت) غَيً ٘جي١ي فٙفت ثِ مِ اوت ايي هىت١ؽ ؼغؽغِ ثي ٍ آـام ّوبٌّگ،

. ًؽّوؽ  ًٍوبى  غوَؼ  اق ٍامٌٍي ّير ًَآٍـي ٍ تطَل تغييف، ّبي پؽيؽُ ثفاثف ؼـ ٍ مٌؽ پيٍِ وىتي ٍ تٌجلي ثؽّؽ، ؼوت اق ـا

 اق ه١يٌي وٙص ضفٛ ؼـ مِ مٌؽ هي ٍاؼاـ ـا گفٍُ ـّجفاى پؽيؽُ ايي مِ اوت ايي( ت١بـْ ؼـثبـُ) تفنف ٌيَُ ايي اِلي ًقً

ِ  هٌتقوؽ  ٍ غوال   تطوفك،  ثب قًؽُ، ـا گفٍُ ثتَاًؽ مِ ًگْؽاـًؽ ضؽي ؼـ ـا ت١بـْ هقؽاـ ٍ ثنٌٌَؽ( گفٍُ ؼـ) ت١بـْ  غوَؼ  ثو

ـ  يوب  ه١قوَل  ضوفف  اووت  ثؽي يب غَة زيك ت١بـْ مِ ايي گفتي مِ اوت ثؽيْي ؼيؽگبُ ايي پؿيففتي اق په. ًگْؽاـؼ  گفتوب

ْ  ًَٞ ثِ اوت ثؽ يب غَة ت١بـْ آيب مِ ايي. ثبٌؽ لَضبًِ وبؼُ ّن ٌبيؽ ٍ ثَؼ ًػَاّؽ ؼـوتي ِ  ؼاـؼ، ثىوتگي  ت١وبـ  ٍيومُ  ثو

 .ٌَؼ هٍػُ هػفة ٍ وبقًؽُ ت١بـْ تفبٍت اوت القم

 تؼبسؼ اًَاع 

  : ٌَؼ هي ًگفيىتِ آى ثِ هػتلف خٌجِ ؼٍ اق ت١بـْٔب ثٌؽي ؼوتِ ثفاي

   ت١بـْ وبقًؽگي خٌجِ -ة ٍ ؼـگيف ٘ففْبي ضىت ثف ثٌؽي تقىين -الف

 : ٌَؼ هي هٍبّؽُ وبقهبًْب ؼـ ت١بـْ ًَٞ ًٌ اوبن ايي ثف : دسگيش قشفْبي حست ثش تؼبسؼ اًَع -الف

ِ  اوت ٌّگبهي ٍ ؼّؽ هي ـظ ففؼ ؼـٍى ؼـ مِ اوت ت١بـٔي:  ففؼي ؼـٍى ت١بـْ -1 ً  مو ـ  هوَـؼ  ًقو  ثوب  افوفاؼ  اًتٝوب

 .ًجبٌؽ ّوبٌّگ آًبى ٠قبيؽ ٍ اـقٌْب

 ؼاليول  اق ينوي . آيوؽ  هوي  ٍخَؼ ثِ هػتلف ه٠ََٔبت وف ثف ثيٍتف يب ًفف ؼٍ ثيي ت١بـْ ًَٞ ايي:  اففاؼ ثيي ت١بـْ -2

 ّون  هػوبلف  ٍ هتٕبؼ ـفتبـّبيٍبى ٍ ٠قبيؽ ٍ اّؽاف ايي مِ مٌٌؽ هي ؼًجبل اففاؼ مِ اوت ـٌٍْبيي ٍ اّؽاف ت١بـْ، ايي هْن

 .اوت
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 .هيؽّؽ ـظ مبـي گفٍّْبي يب ٍ تدو١ْب ٍاضؽّب، گفٍّْب، اففاؼ ثيي مِ اوت ت١بـٔي:  گفٍّي ؼـٍى ت١بـْ -3

 ـظ ٠ووَؼي  يوب  افقوي  هىويفّبي  ؼـ تَاًؽ هي وبقهبى مبـي گفّْبي هيبى ؼـ ت١بـْ ًَٞ ايي:  گفٍّي ثيي ت١بـْ -4

ْ  ٍ ؼّوؽ  هي ـظ ؼاـًؽ قفاـ وٙص يل ؼـ وبقهبًي هفاتت ولىلِ ًٝف اق مِ گفٍُ ؼٍ ثيي افقي وٙص ؼـ ت١بـْ. ؼّؽ  ؼـ ت١وبـ

 .گفؼؼ هي ايدبؼ هتفبٍت، وبقهبًي هفاتت ولىلِ ؼـ ٠وَؼي وٙص

  سبصًذگي خٌجِ اص تؼبسؼ اًَاع -ة

 .ًوبيٌؽ هي تقَيت ٍ تأييؽ ـا گفٍُ اّؽاف ت١بـْٔب ايي:  وبقًؽُ ت١بـْ -1

 مبووتي  ٍ ١ٔف ًٍبًِ ت١بـْ ًَٞ ايي ٍخَؼ. مٌٌؽ هي ؼٍـ غَؼ اّؽاف اق ـا گفٍُ مِ ت١بـْٔبيي:  هػفة ت١بـْٔبي -2

 .اوت گفٍُ

 تؼبسؼ ًتبيح

َ  ٌوَؼ،  هوي  ٔو١يف  اـتجب٘وبت  مِ اوت ايي گفؼؼ، هي ضبِل هػفة ت١بـْ اثف ؼـ مِ ًبهٙلَثي ًتبيح ملي َ٘ـ ثِ  ٠وؽم  خو

 مٌٌوؽ،  هوي  ٌنىوت  اضىوبن  افوفاؼ  اق اي ٠ؽُ يبثؽ، هي افكايً اففاؼ ثيي فبِلِ آيؽ، هي ثَخَؼ اففاؼ ثيي ٜي وَء ٍ ا٠توبؼ

 ٌوغلي  تغييوفات  ٍ آيوؽ  هوي  ثَخَؼ هقبٍهت خو١ي مبـ خبي ثِ مٌٌؽ، هي تَخِ غَؼ هطؽٍؼ ٍ خكئي هٌبفٟ ثِ اففاؼ ٍ گفٍّْب

 : مفؼ ثيبى قيف َِـت ثِ تَاى هي ـا وبقهبى ؼـ ت١بـْ قيبًْبي هْوتفيي اهب ٌَؼ، هي قيبؼ

 ووبقهبى  آى ثبٌؽ، ؼاٌتِ ٍخَؼ ت١بـْ ٍ ًٝف اغتالف گفٍّْب ثيي وبقهبًي ؼـ اگف:  وبقهبى اًفلي ٍ ٍقت ـفتي ّؽـ -1

 .مٌؽ هىبئل ايي ضل ِفف ًوبيؽ، ّؽفْبيً تأهيي ِفف ايٌنِ خبي ثِ ـا غَؼ ٍقت اق قيبؼي هقؽاـ ثبيؽ

ٞ  ٍ ٌوًَؽ  هوي  ثوؽثيي  ّن ثِ ًىجت اففاؼ ًٝف، اغتالف ٍ ت١بـْ ايدبؼ ٌّگبم ؼـ:  ًبؼـوت قٕبٍت -2 ِ  قٕوبٍتي  ًوَ  مو

ِ  ٍ اًؽاقًوؽ  هوي  ينوؽيگف  گوفؼى  ثِ ـا اٌتجبُ ٍ گٌبُ اففاؼ، ٌّگبم ايي ؼـ. ثَؼ غَاّؽ ًبؼـوت ؼٌّؽ هي اًدبم ينؽيگف ؼـثبـُ  ثو

  .گؿاـًؽ هي غَؼ مَتبّيْبي ضىبة ثِ ـا آًْب ًؽـت

 ـا ضقوبيق  مٌَوٌؽ  هوي  افوفاؼ  ايوي . ؼاـؼ ثبقًؽُ اي ٠ؽُ مِ اوت ايي ت١بـْ ًتبيح اق ؼيگف يني:  ثبغت قيبًجبـ اثفات -3

 ثوال  وورف  يل يبفتي پي ؼـ ثيٍتف ٌبيؽ ٍ ثكًٌؽ ًٍيٌي ٠قت ٠ًَي ثِ ؼوت آًبى ٌبيؽ. ؼٌّؽ خلَُ ٍاـًٍِ ـا آى يب مٌٌؽ پٌْبى

ِ  اففاؼ ضبلت، ايي ؼـ. ثبٌؽ وبقهبى ا٠ٕبي اق ؼيگف مىي يب ٍ گفٍُ ـئيه ّوبى ٌػُ ايي ثىب زِ مِ ثبٌٌؽ، ِ  خوبي  ثو  ايٌنو

 .گفؼؼ هي هتالٌي ٌؽى، ينربـزِ ثدبي گفٍُ ٍ مٌٌؽ هي ففاـ ّن اق ًٌَؽ، ًكؼيل ينؽيگف ثِ تب مٌٌؽ و١ي

 ّونوبـي  ًَٞ ّير گفٍّْب ا٠ٕبي ٍ اففاؼ ثبٌؽ، ٌؽيؽ ثىيبـ گفٍّْب ثيي اغتالف وبقهبًي ؼـ اگف:  ١ٔيف ّوبٌّگي -4

ِ  ؼـ. ٌووبـًؽ  هي ثفتف وبقهبى ّؽفْبي اق ـا آى ٍ ؼٌّؽ هي اٍلَيت غَؼ گفٍُ ّؽفْبي ثِ اففاؼ. مفؼ ًػَاٌّؽ ينؽيگف ثب  ًتيدو

 .وبقًؽ هي ًبتَاى مبهالً ـا غَؼ ٍ مفؼُ ّؽفْب ايي ِفف ـا غَؼ اًفلي توبم
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 تؼبسؼ هخشة ًتبيح -1 ًوَداس

 

 تؼبسؼ هضايبي

 : اق ٠جبـتٌؽ آًْب تفيي ٠وؽُ مِ آيؽ هي ثَخَؼ ًيك هثجت پيبهؽّبي ينىفي ٌَؼ هي ايدبؼ ت١بـْ وبقهبًي ؼـ مِ ٌّگبهي

 .مٌؽ هي تطفيل ـا تغييفات -1

 .ؼّؽ هي پفٍـي ـا ًَآٍـي ٍ غالقيت -2

 .مٌؽ هي ـٌٍي ـا اّؽاف ٍ هجبضث -3

 .وبقؼ هي هوني ـا هٌبوجتفي ٍ ثْتف اـتجب٘بت -4

 .ؼّؽ هي افكايً ـا گفٍُ يل ؼاغل اًفلي -5

 

 

 

 

 

 

 ّذسسفتي ٍلت ٍ اًشطي سبصهبى

 

 اثشات صيبًجبس ثبخت

 

 ًتبيح هخشة

 تؼبسؼ

 

 ّوبٌّگي ؾؼيف

 

 لؿبٍت ًبدسست
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 تؼبسؼ ثشٍص ػلل

 : ًوَؼ تقىين ؾيل ٌفش ثِ اِلي هقَلِ ؼٍ ثِ تَاى هي ـا قا ت١بـْ ٠َاهل

 : فشدي ػَاهل -الف

 هوَاـؼ  ٌػّي اغال  ث١ؽ ؼـ ملي َ٘ـ ثِ. مٌؽ هي ثبقي ت١بـٔبت مٌتفل ؼـ قيبؼي ًقً ٠بهل ايي:  ٌػّي اغال  -1

 : گفؼؼ هي ت١بـْ تٍؽيؽ ثِ هٌدف ؾيل

 غٍن -  ًػَت ٍ مجف -  پىٌؽي غَؼ -  غَؼغَاّي -

 ٘وٟ ٍ ضفَ -  ثؽمَيي ٍ غيجت -   ضىؽ -   ميٌِ -

ِ  گَيوؽ  هوي  "ؼفت". ؼاـؼ ت١بـْ پيؽايً ؼـ قيبؼي تأثيف اففاؼ ٌػّيت مِ ؼّؽ هي ًٍبى تطقيقبت:  ٌػّيت -2  مو

 ٌػّويت،  ٌٌبووي  تيپ ًٝف اق اففاؼ ثفغي. اوت هؤثف ت١بـْ پبفٍبـي يب ٍ ثػٍيؽى ٌؽت ٌفٍٞ، ؼـ ٌػّيتي ّبي ٍيمگي

ِ  افوفاؼ . ؼاـًوؽ  ؼٍووت  ـا آى ٍ مٌٌؽ هي اوتقجبل ت١بـْ اق آًْب. ّىتٌؽ مٌٌؽُ هجبضثِ ٍ گف هدبلؽُ آؼهْبي  هونوي  غَؼمبهو

 ٍ آـام هوفؼم  اق ث١ٕوي . ٌوًَؽ  هي غٍوگيي مٌٌؽ، اضتفاهي ثي ٍ اـقٌي ثي اضىبن زٌبًسِ ٍ ثفًٍؽ پيً خٌگ ضؽ تب اوت

 .ّىتٌؽ پفغبٌگف ٍ ِؽا ٍ وف پف ؼيگف ث١ٕي ٍ ا١ًفبلي

 اق گوفٍُ  يول  افوفاؼ  ثيي زٌبًسِ اٍوت، اـقٌْبي ٍ ا٠تقبؼات تفنف، ٘فق ؼـ ففؼ يل ـفتبـ ـيٍِ( : Values) اـقٌْب -3

 .آيؽ هي ثَخَؼ ت١بـْ ثبٌؽ، ؼاٌتِ ٍخَؼ تفبٍت اـقٌْب، ٍ فلىفِ ًگفٌْب، ًٝف

. اوت آففيي ت١بـْ لطبٚ ثؽيي ٍ اوت ففؼ ثِ هٌطّف ٍ هطؽٍؼ اًىبى اؼـاك ٌٌبغت ؼـ تفبٍت ٍ اؼاـك هطؽٍؼيت -4

 فوفؼ  قجلوي  ّوبي  تدفثِ ايٌنِ يب ٌَؼ ايدبؼ ت١بـْ آى ؼًجبل ثِ ٍ ٌَؼ هتفبٍتي ؼـمْبي ٍاضؽي پؽيؽُ اق مِ ّىت اهنبى ايي

 ـا ٌوٌبغت  ٍ اؼـاك ثوب  ـاثِٙ ؼـ ت١بـْ ثفٍق ّبي قهيٌِ ملي َ٘ـ ثِ. گفؼؼ ايدبؼ ت١بـْ ًتيدِ ؼـ ٍ گؿاٌتِ اثف اٍ اؼاـاك ثف

 : مفؼ خىتدَ ؾيل ٠لل ؼـ تَاى هي

 غَؼ اق ؼـوت ٌٌبغت يب اؼـاك ٠ؽم -

 غَؼ وبقهبى يب گفٍُ اق ؼـوت ٌٌبغت ٍ اؼـاك ٠ؽم -

 صا: تؼبسؼ سبصهبًي ػَاهل -ة

ِ  پؿيفًوؽ،  ا١ًٙوبف  ٍ پَيوب  اًىوبًي،  ايٌنِ ؼليل ثِ اـگبًيل وبقهبًي وبغتبـّبي ه١وَالً:  وبقهبًي وبغتبـ      -1  ثوفٍق  قهيٌو

 ؼـ. گيوفؼ  هوي  قفاـ تَخِ هَـؼ موتف اٍ ًيبقّبي ٍ اًىبى هنبًيني وبغتبـّبي ؼـ ٍلي ثفًؽ، هي ثيي اق قيبؼي ضؽ تب ـا ت١بـْ

 هَخوت  هوَاـؼ  ايوي  ّوِ مِ مٌين ثفغَـؼ...  ٍ  زبپلَوي يب هقبم ٌنبـ ثفاي ـقبثت هثل ٠الئوي اوت هوني وبقهبًْب ايٌگًَِ

  .گفؼًؽ هي وبقهبى ؼـ ت١بـْ ثفٍق
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ِ  ٠َاهلي اق يني:  وبقهبًي ففٌّگ -2 ِ  ؼـ مو ً  ووبقهبًْب  ففٌّوگ  قهيٌو ْ  ايدوبؼ  ؼـ هوؤثفي  ًقو  قوؽـت " ؼاـؼ، ت١وبـ

. ؼاـؼ ٍخوَؼ  غبَ اـقٌْبي اّويت ثب ـاثِٙ ؼـ وبقهبى يل ا٠ٕبي ثيي مِ اوت تَافقي ثيبًگف ففٌّگ قؽـت. اوت "ففٌّگ

 زٌوؽاى  تَافوق  اگوف  ٍ اووت  قوَي  ففٌّگ ؼاـاي وبقهبى ثبٌؽ، ؼاٌتِ ٍخَؼ اـقٌْب ايي اّويت هَـؼ ؼـ مبهلي ًٝف اتفب  اگف

 ثيٍوتف  ّىتٌؽ، ١ٔيفي ففٌّگ ؼاـاي مِ وبقهبًْبيي ؼـ ت١بـْ ه١وَالً ٍ اوت ١ٔيف ففٌّگ آى ثبٌؽ، ًؽاٌتِ ٍخَؼ قيبؼي

 .اوت

 ٌّگبم ايي ؼـ. آيٌؽ هي ؼـ هت١ؽؼ قىوتْبي َِـت ثِ آى ثػٍْبي وبقهبى تَو١ِ ٍ ـٌؽ ثب:  وبقهبى ثكـگي ٍ اًؽاقُ -3

 .گفؼؼ هي ت١بـْ ثفٍق ثب٠ث غَؼ ايي مِ مٌٌؽ خؽا وبيفيي اق ـا غَؼ تب افتٌؽ هي فنف ايي ثِ قىوتْب ايي ا٠ٕبي مِ اوت

 ّوسٌيي. يبثؽ تػّيُ آًْب ثِ ٍ ٌؽُ وفٌني قىوتْب ثيي ٍٜبيف ٍ مبـّب مِ ٌَؼ هي ثب٠ث تنٌَلَلي:  تنٌَلَلي -4

 تٕبؼ ثِ مِ ٌَؼ هي ٌفايٙي يب أٍبٞ آهؽى ثَخَؼ هَخت گفٍّي ثيي ٍاثىتگي ايي. ٌؽ غَاّؽ قىوتْب ثيي ٍاثىتگي ثب٠ث

 .اًدبهؽ هي ت١بـْ يب

 ثوفاي  مِ اوت قهبًي آى ٍ گفؼؼ هي ت١بـْ ٍ تٕبؼ هٌٍبء وبقهبًي هقفـات ٍ َٔاثٗ اٍقبت گبّي:  هقفـات ٍ َٔاثٗ -5

 .ًگفؼؼ اخفا ؼيگف قهبًي ٍ اخفا قهبًي ؼـ يب ٍ ٌَؼ گففتِ ًبؼيؽُ ؼيگف اي ٠ؽُ ثفاي ٍ ٌؽُ ا٠وبل اي ٠ؽُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػَاهل تؼبسؼ صا دس سبصهبى  -2ًوَداس                                                                 
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ًْبدي ضذى تؼبسؼ دس 

 سبصهبى

تطذيذ 
 تؼبسؼ

ايدبد 
 تؼبسؼ

 

ايدبد 
 تجؼيؽ

 

تطذيذ 
ٍاثستگ

 ي

 خذايي 

ّبي  ٍاحذ
 سبصهبى
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 هتفشق
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 هفيؽ آًْب هفٍـ مِ اوت ٌؽُ گفؼًؽ ت١بـْ ايدبؼ هَخت تَاًٌؽ هي غَؼ مِ هؽيفيتي اقؽاهبت ثِ اي اٌبـُ هتَى اق ثفغي ؼـ

 : ـوؽ هي ًٝف ثِ

 هؤثف اـتجبٖ ثفقفاـي ؼـ ١ٔف -1

 مبـمٌبى هيبى ؼـ غبفلگيفي ايدبؼ ٍ خؽيؽ تّويوبت هَـؼ ؼـ هٌبوت ـوبًي ا٘الٞ ٠ؽم -

 تّويوبت ؼاليل هَـؼ ؼـ تفبّن ًنفؼى ثفقفاـ ٍ ٌؽُ اتػبؾ تّويوبت ؼـ مبـمٌبى ًؽاؼى هٍبـمت -

 .مٌٌؽ هي تنيِ ٌبي١بت ثِ هؽيفيت، ثِ ا٠توبؼ خبي ثِ مبـمٌبى هؿمَـ هَاـؼ ًتيدِ ؼـ

 آًْب تػّيُ ًطَُ يب هٌبثٟ هيكاى ؼـ تٌبوت ٠ؽم -2

 "ؼّؽ هي اًدبم مبـي زِ مىي زِ" مِ آى هَـؼ ؼـ تَافق ٠ؽم -

 ًيبق هَـؼ هٌبثٟ موجَؼ اق ًبٌي اوتفن -

 : اق ٠جبـتٌؽ آى ٠الئن مِ ـّجفي ضؽ اق ثيً تىلٗ وفؼـگوي، ثجبت، ٠ؽم ٌبهل ـّجفي ًطَُ ؼـ اٌنبل -3

 ّب تّوين پيگيفي ٠ؽم ٍ گؿاٌتي ؼيگفي ؼٍي ثِ ـا هىئَليت ثبـ ت١بـْ، اق اختٌبة -

 .مٌٌؽ هي پيؽا اؼاهِ هفتت مبـ هطيٗ ؼـ قا ت١بـْ ثطثْبي مِ مٌٌؽ هي هالضِٝ مبـمٌبى -

 .ًؽاـًؽ غَؼ قيفهدو٠َِ مبـ اق هٌبوجي ؼـك وفپفوتبى -

 

 تؼبسؼ فشآيٌذ

 .اوت ٌؽُ ثٌؽي ٘جقِ اوبوي، هفضلِ زْبـ َِـت ثِ ت١بـْ ففآيٌؽ

 ثبلقَُ هػبلفتهشحلِ يه: 

 ؼاؼى ٌػّي خٌجِ ٍ ٌٌبغتهشحلِ دٍ: 

 ـفتبـ :سِ هشحلِ

 ثبقؼُ :چْبس هشحلِ

 

 



 

8 
 

www.ModirPedia.com 

 

 

 ٍخَؼ. ت١بـْ َْٜـ ثفاي اوت ففِتْبيي آٍـؼى ففاّن ت١بـْ، ـًٍؽ ؼـ هفضلِ اٍليي : ثبلمَُ هخبلفت -اٍل هشحلِ -الف

 : اوت ٔفٍـي ت١بـْ ايدبؼ ثفاي ؾيل ٌفايٗ اق يني

 ؼـ هَخوَؼ  هٍونالت  قيوفا  ٌَؼ، هي ت١بـْ ثفٍق وجت ١ٔيف، اـتجبٖ( : Communication) اـتجب٘بت -1

ِ  ًيىت ١ٔيف اـتجبٖ تٌْب ايي الجتِ. مٌٌؽ هي ٠ول تفبّن وَء ثفاًگيػتي ٍ ّونبـي ت١َيق خْت ؼـ اـتجبٖ، ـًٍؽ  ووجت  مو

 تٌْوبيي  ثِ يل ّف اـتجبٖ مبًبل ؼـ هَخَؼ ثگَهگَّبي ٍ ا٘ال٠بت ًبمبفي هجبؼلِ ثيبًي هٍنالت ثلنِ ٌَؼ هي ت١بـٔبت توبهي

 ٍخَؼ ثبلقَُ اهنبى ثبٌؽ، قيبؼ يب ٍ من ضؽ اق ثيً اـتجبٖ ّفگبُ ّوسٌيي. ثبٌؽ ت١بـْ ايدبؼ ٍ اـتجبٖ ثفاثف ؼـ وؽي تَاًؽ هي

 .گيفؼ هي ثبال ت١بـْ

 تنليوف  موفؼى  ينٌَاغوت  هيوكاى  اًوؽاقُ،  اق ٠جبـتٌوؽ  وبغتبـ ثب هفتجٗ هتغيفّبي( : Structure) وبغتبـ -2

 ثكـگتوف  گفٍّوي  زِ ّف. مبـي گفٍّْبي هيبى ٍاثىتگي هيكاى ٍ آًْب مفؼى ثٌؽي ٘جقِ ٍ تػُّ يب ٍ گفٍُ ا٠ٕبي ثِ هطَلِ

ِ  ؼيگوف،  ووَي  اق. ثوَؼ  غَاّوؽ  ثيٍتف آى ؼـ ت١بـْ اضتوبل ثبٌؽ، ٌؽُ تف تػّّي ّبيً ف١بليت ٍ ثبٌؽ  ٍ هقوبم  ثويي  ـاثٙو

 اهنبى ثبٌؽ، ثبال اوتػؽام ثِ ًىجت اوت١فب ٍ ثَؼُ خَاًتف گفٍُ ا٠ٕبء مِ خب ّف مِ ه١ٌي ايي ثِ اًؽ، ؼاًىتِ ه١نَن ـا ت١بـْ

 .ؼاـؼ قفاـ غَؼ وٙص ثبالتفيي ؼـ ت١بـْ ثَؼى ثبلقَُ

َ  ٌوبهل  فوفؼي،  اـقي ًٝبهْبي ٌػّي ٠َاهل( : Personal Variables) ٌػّي هتغيفّبي -3  ٍ اٌوػب

ِ  مىبًي هثبل ٠ٌَاى ثِ. ٌَؼ هي ففؼي اغتالفبت ٍ اغالقي غَِّيبت آهؽى ثَخَؼ ثب٠ث مِ آًْبوت ٌػّي ٍيمُ ِفبت  مو

 .مٍؽ هي ت١بـْ ثِ مبـٌبى ًيىتٌؽ، ثفغَـؼاـ زٌؽاًي ا٠تجبـ اق مِ آًْب ٍ ّىتٌؽ ٘لت اقتؽاـ ضؽ اق ثيً

 



 

9 
 

www.ModirPedia.com 

 

 ؼـ هػبلفوت  ثوبلقَُ  اهنوبى  مٌوؽ،  ًبموبهي  ايدبؼ اٍل هفضلِ ٌفايٗ اگف : دادى ضخػي خٌجِ ٍ ضٌبخت -دٍم هشحلِ -ة

 ًفف ؼٍ ّف يب يني مِ ًٌَؽ تجؽيل ت١بـْ ثِ تَاًٌؽ هي ٌّگبهي فقٗ هفخٟ ٌفايٗ. آهؽ غَاّؽ ؼـ ٠ول َِـت ثِ ؼٍم هفضلِ

ْ  ٘ففيي خْت ّويي ثِ. اوت اؼاـك ثِ ًيبق هقَلِ ايي ؼـ. ًٌَؽ آگبُ آى اق يب ثجيٌٌؽ ِؽهِ ت١بـْ ٘ففيي اق  ه١ووَالً  ت١وبـ

ِ  مِ ًيىت آى ه١ٌبي ثِ ايي الجتِ ثبٌٌؽ، هٙلٟ هقبيىِ هجٌبي ٠ٌَاى ثِ هفخٟ ٌفايٗ اق ثبيؽ ِ  آى ثو  هوي  ؼاؼُ ٌػّوي  خٌجو

  .ٌَؼ

َ  ًبموبهي  هَخت مِ ثكًؽ ٠ولي ثِ ؼوت آگبّي ـٍي اق گفٍّي ا٠ٕبء اق ٠َٕي اگف : سفتبس -سَم هشحلِ -ج  ؼـ ؼيگوف  ٠ٕو

 ٌوبهل  ت١بـٔوي  زٌويي . ٌَؼ هي آٌنبـ ت١بـْ هفضلِ ايي مٌؽ، خلَگيفي ؼيگفاى هٌبفٟ پيٍففت اق يب ٌَؼ ّؽف ثِ ـويؽى

ـ  غٍوًَت  تْوبخوي،  هىوتقين  اٌونبل  ثِ ٍ ٌفٍٞ ٌؽُ ًٝبـت ٍ هبّفاًِ ثىيبـ غيفهىتقين ؼغبلتْبي اق مِ اوت ا٠وبلي  ٍ ثوب

ْ  ثب هقبثلِ ثفاي ـا ـٌٍْبيي ت١بـْ ٘ففيي مِ اوت هفضلِ ايي ؼـ. ًٌَؽ هي غتن هْبـًٍؽًي، هجبـقُ  غَاٌّوؽ  ثَخوَؼ  ت١وبـ

  : اق ٠جبـتٌؽ هقبثلِ ّبي ٌيَُ ايي. آٍـؼ

 پيٍوجفؼ  يوب  ٍ غَؼ اّؽاف ثِ ـويؽى پي ؼـ ٘ففيي اق يني ٍقتي( : Dominating) ٘لجي هجبـقُ ٍ ـقبثت -1

 .ثبٌؽ ؼاٌتِ تَخْي ت١بـْ ٘ففيي ثف آى تأثيف ثِ مِ آى ثؽٍى قًؽ، هي اوتيال٘لجي مبـ ثِ ؼوت ثبٌؽ، هٌبف١ً

ِ  مِ مٌٌؽ هي ـفتبـ َ٘ـي ٘ففيي هىب٠ي، تٍفيل ؼـ( : Collaborating) هىب٠ي تٍفيل ٍ ّونبـي -2  ثو

ِ  مٌَوٌؽ  هوي  ؼٌّؽ، تٙبثق گًَبگَى ًٝفات ثب ـا غَؼ مِ آى خبي ثِ ي١ٌي ثفوٌؽ، هٍنل ضل ّؽف  ـٌٍوي  ـا اغتالفوبت  مو

 .ثبٌؽ هفيؽ ٘فف ؼٍ ّف ثفاي مبـ ثبقؼُ مِ ّىتٌؽ آى پي ؼـ ٘ففيي ٍاقٟ ؼـ. مٌٌؽ

 هوي  اًتػوبة  ـا گوؿاـؼى  ووفپَي  ٍ مٍيؽى ٠قت ت١بـْ، هقبثل ؼـ ٘ففيي گبّي( : Avoiding) اختٌبة -3

 ٘وففيي  ضبلوت  ايوي  ؼـ. مٍوبًؽ  هي ًٍيٌي ٠قت ثِ ـا مبـ هػبلفت، ٍ آٌنبـ تٝبّف اق ـفتي ٘ففُ ثِ هيل يب ا٠تٌبيي ثي مٌٌؽ،

 .مٌؽ هي هطؽٍؼ خؽاوت، ؼيگفي قلوفٍ اق مِ قلوفٍيي ؼـ ـا غَؼ يل ّف ٍ مٌٌؽ هي خؽايي ا٠الى ؼـگيف

 مٌٌوؽ،  آـام ـا غوَؼ  هػبلفبى ثػَاٌّؽ ؼـگيف ٘ففيي مِ ٌّگبهي( : Accomodating) ّوىبقي ٍ وبقي -4

ٚ  ـاثِٙ مِ آى ثفاي ي١ٌي ثٍوبـًؽ، هقؽم غَؼ هٌبفٟ ثف ـا آًْب هٌبفٟ ًٌَؽ ضبٔف اوت هوني  ٘وففيي  اق ينوي  ثوبًوؽ،  هطفوَ

 .گَيٌؽ هي ّوىبقي ـا ـفتبـ ايي ٌَؼ، فؽامبـي ثِ هبيل

 ّوف  ثؽٌّؽ، ؼوت اق ـا زيكي ٘ففيي اق يل ّف مِ ثبٌؽ ايي ثف قفاـ ٍقتي( : Compromising) هّبلطِ -5

 اق ّفيول  ٍ ًوؽاـؼ  ٍخَؼ هٍػّي ثبقًؽُ ٍ ثفًؽُ هّبلطِ ؼـ. مٍؽ هي هّبلطِ ثِ مبـ ًتيدِ ٍ ًٌَؽ هي وْين مبـ ايي ؼـ ؼٍ

 .ثفًؽ هي وْوي ت١بـْ هَـؼ هىألِ
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. ثفؼاـؼ ؼـ ـا پيبهؽّبيي ت١بـْ، ثب هقبثلِ ـفتبـ ٌيَُ ٍ ٠لٌي آهيك ت١بـْ ـفتبـ هتقبثل تأثيف:  ثبصدُ -چْبسم هشحلِ -د

 گفٍّي ٠ولنفؼ هبًٟ ثف٠نه يب ثيبًدبهؽ گفٍّي ٠ولنفؼ پيٍففت ثِ مِ ثبٌٌؽ هؤثف ًٝف ايي اق پيبهؽّب ايي اوت هوني

 .ًبهٌؽ هي "غيفمبـمفؼي ثبقؼُ" ـا آى َِـت آى ؼـ مِ ًٌَؽ

 

 هَلؼيت
سكح 
 تؼبسؼ

 خػَغيبت داخلي گشٍُ ًَع تؼبسؼ
ًتيدِ 

 ػولىشد گشٍُ

 پبييي ثي تفبٍت، ايىتب، ثي ا٠تٌب ؼـ هقبثل تغييف، فقؽاى ًٝف ٍ ايؽُ ّبي خؽيؽ غيفمبـمفؼي پبييي يب ّير الف

وٌؽي ثبالهٌبوت ـٌؽ ٍ تفقي، اًتقبؼ مٌٌؽُ اق غَؼ، ًَآٍـي ٍ  مبـمفؼي هٙلَة ة  ثبال اثتنبـ، تًَا

  اغالل گف، ثي ًٝن ٍ تفتيت، ًبّونبـ، ّفج ٍ هفج ٍ گىيػتگي غيفمبـمفؼي ضؽامثوف ج

 تبثيش تؼبسظ دس وبسوشد گشٍُ -1خذٍل 

 

 

 

 

  ثبال                              ػاللِ ثِ خَد                                      پبييي

 ثبال

 

 ػاللِ ثِ ديگشاى 

 

 

 پبييي 

 ّوىبسي

 

 سبصش

 

 اختٌبة

 

 سلبثت

 



 

11 
 

www.ModirPedia.com 

 

 تؼبسؼ هذيشيت

. مٌوؽ  اؼاـُ ـا گفٍّْوب  ٌنل ثْتفيي ثِ ؼاـؼ ٍخَؼ تٕبؼ ٍ ت١بـْ مِ ٌفايٙي ؼـ ثتَاًؽ مِ هؽيفيتي ي١ٌي "ت١بـْ هؽيفيت"

ْ  فقؽاى ًگفاى ثبيؽ هؽيف گبّي الجتِ. ثجفؼ ثيي اق ـا ٌؽُ ايدبؼ ت١بـْ ٍ ًوبيؽ ايدبؼ ت١بؼل گفٍُ ٍ ا٠ٕبء ثيي  گوفٍُ  ؼـ ت١وبـ

 آى اق ضوبمي  اووت  هونوي  يب ٍ ثبٌؽ هَخَؼ ٍٟٔ ثب مبـمٌبى گففتي غَ ٍ ـمَؼ ٠الهت ت١بـْ فقؽاى اوت هوني قيفا ثبٌؽ،

ِ  ؼووت  هوؽيف  ثبيؽ ٌّگبم ايي ؼـ. ًؽاـًؽ ٌؽُ پؿيففتِ ٍ وٌتي ٠قبيؽ وف ثف گفتگَ ٍ ثطث ثفاي اي اًگيكُ گفٍّْب مِ ثبٌؽ  ثو

ِ . هؽيفيت ٍويلِ ثِ ت١بـْ اق وبقًؽُ اوتفبؼُ ٍ غلق اق اوت ٠جبـت مِ ثكًؽ ت١بـْ تطفيل ْ  هوؽيفيت  ملوي  ٘وَـ  ثو  ت١وبـ

ِ  آى تطفيل يب ت١بـْ ـفٟ ثفاي هٌبوت اوتفبؼُ ٍ گفٍّْب ثيي ؼـ ت١بـْ هٌبوت ًقً تٍػيُ ففآيٌؽ  اثفثػٍوي  هٌٝوَـ  ثو

ِ  اووت  ٌوؽُ  آقاؼ ّبي اًفلي اق ثباـقٌي هٌجٟ ت١بـْ مِ اوت ايي ثف ٠قيؽُ ت١بـْ هؽيفيت ؼـ. اوت وبقهبى  هوي  هوؽيف  مو

 آى اق ووبقهبى،  اّوؽاف  ثِ يبفتي ؼوت ٍ مٌؽ هي مبـ آًْب ثب مِ مىبًي ـٌؽ خْت ؼـ ٍ وبقهبى هطيٗ ٍ خَ اِالش ثفاي تَاًؽ

ْ  هوؽيفيت  ؼـ. اوت١ؽاؼّبووت  ٌنَفبيي ٍ غالقيت ايدبؼ ًيبقّب، تأهيي خْت ـاّي ّوسٌيي. مٌؽ اوتفبؼُ  اق يول  ّوف  ت١وبـ

ِ   2  ٌوبـُ خؽٍل ؼـ مِ ؼاـؼ مبـثفؼ ٍيمُ هَق١يتي ثفاي هّبلطِ ٍ وبقي اختٌبة، هىب٠ي، اٌتفاك ـقبثت، ّبي اوتفاتمي  ثو

ْ  اؼاـُ ثوفاي  زيكي ّف اق قجل. اوت ٌؽُ اٌبـُ هَق١يت ّف هٙلَة ّبي اوتفاتمي ٍ هَق١يتْب  ٍ ٌٌبووبيي  ـا آى ثبيوؽ  ت١وبـ

 هؽيفيت ؼـ مليؽي ًنتِ آى، ٠لل ٍ ت١بـْ تٍػيُ اق په. ؼاؼ قفاـ ثفـوي هَـؼ ـا ت١بـْ ايدبؼ ٠لل ٍ مفؼ تطليل ٍ تدكيِ

 ٌؽ ؾمف مِ اوت هٌبوت وجل اًتػبة

ضيَُ ّبي همبثلِ 
 ثب تؼبسؼ

 هَلؼيتْبي هٌبست

 سلبثت

 ٌّگبهي مِ ثبيؽ ثِ َِـت قبٟ٘ ٍ وفيٟ ٠ول مفؼ. -

 ؼـ ـاثِٙ ثب هىبئل هْوي مِ ثبيؽ ؼوت ثِ اقؽاهبت غيف٠بؼي قؼ. -

 ؼـ ـاثِٙ ثب هىبئل هْوي مِ ثفاي وبقهبى اّويت ضيبتي ؼاـؼ. -

 ؼـ ـاثِٙ ثب مىبًي مِ هي غَاٌّؽ اق ـفتبـّبي غيفـقبثتي ثِ ًفٟ غَؼ اوتفبؼُ مٌٌؽ. -

 هسبػياضتشان 

 ٌّگبهي مِ ّونبـي ثب ينؽيگف ثفاي پيؽا مفؼى يل ـاُ ضل، اق ًٝف ّف ؼٍ ٘فف اّويت قيبؼي ؼاـؼ. -

 ٌّگبهي مِ ّؽف يبؼگيفي اوت. -

 خوٟ آٍـي ًٝفّب ٍ ؼيؽگبّْبي هػتلف -

 هفاخ١ِ ثِ آـاء ؼيگفاى ٍ گففتي ت١ْؽ اق ّوِ ٘ففْب -

 ـٍي اضىبوبت ؼيگفاى مبـ مفؼى -

 اختٌبة

 ثىيبـ من اّويت ثبٌؽ يب ايٌنِ هىبئل هْوتفي پيً ـٍ ثبٌؽ. ّونبـي -

 ٌّگبهي مِ ٌػُ ثِ ّير ٍخِ قبًٟ ًٍَؼ. -

 ٌّگبهي مِ ًتيدِ ضبِل اق ثفغَـؼّب ثيً اق هكايبي ضبِل اق ـاُ ضلْب ثبٌؽ. -

 ثفاي تىنيي ثػٍيؽى ؼيگفاى ٍ ثفگفؼاًؽى آـاهً ثِ هطيٗ -

 تّويوبت آتي ـا ثي اثف وبقؼ. ٌّگبهي مِ خوٟ آٍـي ا٘ال٠بت هي تَاًؽ -

 ٌّگبهي مِ ؼيگفاى ًتَاًٌؽ هىئلِ هفثَٖ ثِ ت١بـْ ـا ثِ َِـتي هؤثفتف ضل مٌٌؽ. -

 ٌّگبهي مِ ثِ ًٝف هي ـوؽ هىبئلي پيً ؼـآهؽ هىبئل ؼيگفي ّىتٌؽ. -
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سبصش 

 )ّوسبصي(

 ٌّگبهي مِ ٌػُ ؼـ هي يبثؽ مِ اٌتجبُ مفؼُ اوت. -

ؼيگفاى اّويت ثيٍتفي ؼاٌتِ ثبٌؽ ٍ ٌػُ ثػَاّؽ ـٔبيت غب٘ف آًبى ـا ٌّگبهي مِ هىبئل ثفاي  -

 خلت مٌؽ ٍ ّونبـي غَؼ ـا ثب آًبى اؼاهِ ؼّؽ.

 ؼـ ـٍاثٗ اختوب٠ي، ثفاي مىت اهتيبقات ثيٍتف ثِ هٌَٝـ ضل هىبئل آيٌؽُ -

هفثَِ٘ ٌّگبهي مِ ٌػُ اهنبى ثفؼ ًؽاـؼ ٍ ثِ ّويي ؼليل و١ي ؼـ ثِ ضؽاقل ـوبًيؽى قيبًْبي  -

 ؼاـؼ.

 ٌّگبهي مِ ايدبؼ ّوبٌّگي ٍ ثجبت اق اّويت ضيبتي ثفغَـؼاـ ثبٌؽ. -

ٌّگبهي مِ ففؼ ثػَاّؽ ثِ ٍويلِ ثْفُ ثفؼاـي ٍ يبؼگففتي هٙبلت خؽيؽ اق اٌتجبّبت، ثِ قيفؼوتبى  -

 آهَقي ؼّؽ.

 هػبلحِ

 ٌّگبهي مِ ّؽفْب هْوٌؽ اهب اـقي ايي ـا ًؽاـًؽ مِ ثب٠ث ت١بـْ ًٌَؽ. -

ٌگبهي مِ ٘ففْبي هقبثل مِ ؼاـاي قؽـتي ثفاثف ّىتٌؽ، ؼـ پي تأهيي ّؽفْبي ًبوبقگبـ يب هب١ًِ ّ -

 الدوٟ ثفآيٌؽ.

 پيؽا مفؼى يل ـاُ ضل هَقت ؼـ ـاثِٙ ثب هىبئل ثىيبـ پيسيؽُ -

 ؼوت يبفتي ثِ يل ـاُ هقتٕي يب هٌبوت قهبًي مِ ٍقت مبفي ًيىت. -

 قهبًي مِ ـقبثت يب اٌتفاك هىب٠ي مبـوبق ًجبٌؽ.مىت ٠ًَي ضوبيت ٍ يل ـاُ ضل موني،  -

 گًَبگَى ضشايف ٍ اٍؾبع ثب هتٌبست تؼبسؼ، ثب همبثلِ ساّْبي ولي هذل -2 خذٍل

 وبسي گشٍّْبي دس تؼبسؼ حل تىٌيىْبي

ِ  ًوبيٌوؽ  هوي  هػتلفي ّبي اوتفاتمي ٍ ـٌٍْب مبـگيفي ثِ اقؽام ت١بـْ، ثب هقبثلِ ؼـ هؽيفاى  ٌوفش  ثوؽيي  آًْوب  هْوتوفيي  مو

 : هيجبٌٌؽ

 ٍ هوؽيف  ٘فف اق زِ) ثبٌؽ هي ت١بـْ گففتي ًبؼيؽُ ثِ هفثَٖ ـفتبـ ًَٞ ايي:  گيفي خجِْ ٠ؽم ٍ اختٌبة اوتفاتمي (1

ْ  ثوب  ثفغَـؼ ًطَُ ثْتفيي ـٍي، ايي اوت هوني هَاقٟ ث١ٕي ملي َ٘ـ ثِ(. ت١بـْ ٘ففيي اق زِ ِ  ثبٌوؽ  ت١وبـ َ  ثو  غّوَ

ِ  اووت  اّويوت  ثوي  قؽـي ثِ هََٔٞ ٍقتي يب گفؼؼ خؽل ٍ ثطُ گىتفي هَخت ؼغبلت مِ قهبًي  ٍ ٍقوت  ِوفف  اـقي مو

 .مٌؽ ٘ي ـا غَؼ ٘جي١ي هىيف تب ٌَؼ ٍاگؿاـ ٘ففيي ثِ هََٔٞ اوت ثْتف ٍ ًؽاـؼ ـا اًفلي

ِ  ت١بـْ ؼـ هؽاغلِ ايٌدب ؼـ. اوت قجلي ـٍي ٠نه مبهالً ـٍي ايي( : اهَـ اِالش) هىئلِ ضل اوتفاتمي (2  ِوَـت  ثو

 هوي  ضول  ـا آى ٍ ثطوث  ثبق َِـت ثِ هََٔٞ ؼـثبـُ غَؼ مول ثب ٍ ت١بـْ مفؼى ـٍؼــٍ ثب هؽيف ٍ ٌؽُ اًدبم ـٌٍي ٍ ِفيص

  .ًوبيؽ

 ـا ت١بـْٔب غَؼ اغتيبـ ٍ قؽـت اق اوتفبؼُ ثب هؽيف مِ اوت ايي مٌٌؽُ ثيبى ٌيَُ ايي( : قٍـ ا٠وبل) قؽـت اق اوتفبؼُ (3

ـ  ـا تفوبّن  ٍ ٌوؽ  غَاّؽ توبم ٘ففيي اق يني ًفٟ ثِ تٌْب گيفؼ هي هؽيف مِ تّويوي هىلوبً. مٌؽ هي فّل ٍ ضل  ًووي  ثفقوفا

 توأثيفات  مٌوؽ  هي اوتفبؼُ ـٍي ايي اق ضؽ اق ثيً مِ هؽيفي ؼاٌت تَخِ ثبيؽ. گيفؼ هي قفاـ ٘ففيي تَافق هَـؼ گفزِ مٌؽ

  .گؿاـؼ هي مبـمٌبى اًگيكُ ٍ ـٍضيِ ثفٍي هٌفي
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ـ  ـا اغتالفْب ت١بـْ ٘ففيي ـٍي ايي ؼـ:  هٍتفك ؼٌوي ايدبؼ ٍ هْن اّؽاف مفؼى هٍػُ (4 ِ  مٌوب  ثوفاي  ٍ گؿاٌوت

 ثوب  قيوفا  گيوفؼ،  هوي  ِوَـت  ثطفاًوي  هفاضل ؼـ تٌْب ٌيَُ ايي اق اوتفبؼُ الجتِ. ًٌَؽ هي هتطَل هٍتفك ؼٌوي ثب ـٍيبـٍيي

 .مفؼ غَاٌّؽ ثفٍق ت١بـْٔب هدؽؼاً هٍتفك، اّؽاف ـفتي ثيي اق ؼليل ثِ ثطفاى ؼٍـاى ٌؽى ورفي

ْ  ٘ففيي ثِ ؼاؼى ؼلؽاـي ثب ٌَؼ هي و١ي ـٍي ايي ؼـ:  مفؼى ًفم (5 ِ  ٍ ضووبيتي  قثوبى  اق اووتفبؼُ  ٍ ت١وبـ  ؼٍووتبً

 .ؼاؼ مبًّ ـا ت١بـْ

ِ  يول  تب مٌؽ هي و١ي هؽيف ـٍي ايي ؼـ. اوت ثىيبـ ـٍي، ايي اوتفبؼُ هَاـؼ( : قًي زبًِ) هّبلطِ ٍ وبقي (6  قهيٌو

 لوؿا  آيٌؽ، هي مَتبُ ٘فف ؼٍ ّف ـٍي ايي ؼـ. ٌَؼ ًٍيٌي ٠قت موي تٕبؼ اٍليِ هَق١يت اق ٍويلِ ثؽيي تب ًوبيؽ ثفقفاـ هيبًي

 ثبيوؽ  هوؽيفاى  ثٌبثفايي. پؿيفًؽ هي هٍتفمبً ـا مبـ ٠بقجت يب ًتيدِ هىئَليت ٘فف ؼٍ ّف ٍ ثَؼ ًػَاّؽ ثفًؽُ يب ثبقًؽُ يل ّير

 .ؼٌّؽ افكايً قًي زبًِ ٍ هّبلطِ ثفاي ـا غَؼ هْبـتْبي

 ٍ ثفًوؽُ  ٘وفف  يول  ّووَاـُ  ٍ ؼّوؽ  هي تفخيص غَؼ هٌبفٟ ثف ـا ؼيگف ٘فف هٌبفٟ ٘فف يل ـٍي ايي ؼـ:  گؿٌت (7

 .ثَؼ غَاّؽ ثبقًؽُ ؼيگف ٘فف

 ثويي  اي ٍٜيفِ اـتجبٖ ٍ ّب ٍٜيفِ ٍاثىتگي ت١بـْ ؼاليل اق يني( : ٌغلي گفؼي) ت١بـْ ٘ففيي اففاؼ ؼاؼى تغييف (8

 .ثَؼ غَاّؽ هؤثف هؽت ثلٌؽ ؼـ ـٍي ايي. اوت ت١بـْ هؽيفيت ّبي اوتفاتمي اق يني اـتجبٖ مبًّ. اوت اففاؼ

 ثبٌوؽ،  ثيٍوتف  هوؽيفيت  ٍ مبـمٌوبى  ثويي  ٍ گوفٍُ  يل ا٠ٕبي ثيي ؼـ ا٠توبؼ هيكاى زِ ّف:  هتقبثل اضتفام ٍ ا٠توبؼ (9

 .ثَؼ غَاّؽ ثيٍتف ًيك آًْب ثيي اـتجب٘بت ٍ اضتفام ٘جي١تبً

ِ  اوت وبقهبًي ـٍاثٗ تغييف ثب ـاثِٙ ؼـ ـٍي ايي فلىفِ:  وبقهبًي ـٍاثٗ تغييف (10 ِ  ؼـ تَاًوؽ  هوي  مو  ٍٜوبيف  ثوب  ـاثٙو

 .ٌَؼ ًوبيبى ينؽيگف ثِ هٍػّي ٍاضؽّبي وبغتي هفتجٗ يب ٍ هٌبفٟ تفنيل ٌغلي،

 

 تؼبسؼ صيبًْبي وبّص خْت ّبيي تَغيِ

ِ  اوت هػفة ت١بـْ وبقهبًْب، اق ثىيبـي ؼـ. ثيبًدبهؽ تغييف ٍ غالقيت ثِ تَاًؽ هي ت١بـْ هىئلِ ثب ؼـوت ثفغَـؼ  ـا ـٍضيو

ْ  قيبًْوبي  توَاى  هوي  ؾيول  اَِل مبـگيفي ثِ ثب. گفؼؼ هي ٍـي ثْفُ مبًّ وجت ٍ مٌؽ هي ت١ٕيف ً  ـا ت١وبـ  ٍ ؼاؼ موبّ

 .ؼاؼ افكايً ـا ففِت ثِ ت١بـْ تجؽيل ٌبًه

 اقويٌـبى  وٌيـذ  وٌتشل سا وبسوٌبى ثِ ٍظبيف تخػيع ًحَُ ٍ وٌيذ ثشسسي سا ضغلْب ضشح هشتت قَس ثِ -1

 : وِ وٌيذ حبغل

 .ًيىتٌؽ ت١بـْ ؼـ ّن ثب ٌغلي ًقٍْبي -الف

 .اًؽ ًوبًؽُ ثبقي تّؽي ثؽٍى ٍٜبيف اق يل ّير -ة
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 .وٌيذ ثشلشاس خَد صيشدستبى ّوِ ثب آگبّبًِ استجبـ -2

 .ثبٌيؽ ؼاٌتِ اًففاؼي گفتگَي آًْب ثب ينجبـ هبُ ّف ضؽاقل -الف

 .مٌيؽ وؤال خبـي هىبئل ٍ ت١بـْٔب مبـّب، اًدبم ًطَُ هَـؼ ؼـ -ة

 .وٌيذ تَخِ ًىبت ايي ثِ آى دس ٍ ثبضيذ داضتِ وبسّب ٍؾؼيت اص هىتَثي گضاسش اي دٍسُ غَست ثِ -3

 ًتبيح مىت ؼـ اففاؼ هَفقيت -الف

 ًيبق هَـؼ هؽيفيتي اقؽاهبت ٍ خبـي هىبئل -ة

 ٌؽُ ت١ييي قهبًي ّبي ثفًبهِ -ج

 : دّيذ اسائِ ريل ّبي صهيٌِ دس پبيِ آهَصش -4

 ففؼي هيبى اـتجب٘بت -الف

 ت١بـْ هؽيفيت -ة

 اغتيبـ تفَيٓ -ج

 .وٌيذ هطخع سا افشاد ٍظبيف ٍ وشدُ تؼشيف خبسي وبسّبي ثشاي سٍضٌي ّبي دستَسالؼول -5

 .ثػَاًٌؽ ـا آًْب ٍ مٌٌؽ يبؼؼاٌت ـا ؼوتَـال١ولْب ايي ثػَاّيؽ اففاؼ اق -الف

 .مٌيؽ اـائِ اففاؼ ثِ ـا ؼوتَـال١ولْب قهيٌِ ؼـ القم آهَقٌْبي -ة

ُ  ثشگضاس هبّبًِ هثالً هشتت قَس ثِ سا هذيشيتي خلسبت -6 ِ  ٍ الـذاهبت  هـَسد  دس ٍ وـشد  وـبسي  ّـبي  ثشًبهـ

 .وٌيذ اسائِ سا الصم تَؾيحبت

 .وٌٌذ اسائِ سا خَد ًظشات ثتَاًٌذ وبسوٌبى وِ ثگيشيذ ًظش دس هحشهبًِ پيطٌْبدات غٌذٍق يه -7

 وٌيذ ايدبد گيشي تػوين خْت هطخػي ًظبم يه -8

 يول  ّوبي  ثطوث  ٍ خوف  ٍأص قَاًيي ٍ ففآيٌؽّب زَى مٌيؽ ٍٟٔ ت١بـْ ثفٍق اق قجل گيفي تّوين ثفاي ـا قَاًيٌي ٍ ففآيٌؽ

 : مفؼ اتػبؾ ؾيل ـٌٍْبي ثِ پبييي ثِ ثبال اق ـا تّويوبت تَاى هي وبقهبى يل ؼـ. ًٍبًؽ هي ففٍ آوبًي ثِ ـا گفٍُ

 مىوي  ّف ٌَيؽ هٙوئي ت١بـْ ثفٍق اق مٍونً قجل ٍ ًكاٞ ثب يب وبقهبى ؼـ هَخَؼ قَاًيي مبـگيفي ثِ ثب ٠وَم، ًٝف اتفب  ثب

ِ  ؼووتيبثي  ت١بـْ، ٍقَٞ اق ث١ؽ مِ زفا ؼاـؼ ٍخَؼ تَافق هَـؼ گيفي تّوين ففآيٌؽ مِ ؼاًؽ هي وبقهبى ؼـ  هٍونل  تَافوق  ثو

   اق غَؼ اًتٝبـات اوبن ثف ـا گيفي تّوين هػتلف ففآيٌؽّبي گيفًؽ هي قفاـ ت١بـْ ؼـ وبقهبى ا٠ٕبي ٍقتي. ٌَؼ هي
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 ثِ ففآيٌؽ آى ّبي تّوين ه١تقؽًؽ مِ ففآيٌؽي مبـگيفي ثِ ثب آًْب. ؼٌّؽ هي قفاـ اـقيبثي هَـؼ غَؼ، ثف آى تأثيف ٍ ّب تّوين

  .مٌٌؽ هي هػبلفت آًْبوت ٔفـ

 وٌيذ تؼييي ّب گيشي تػوين ثشاي هؼيبسي -9

 اـقٌوْبي  ٍ هأهَـيوت  ـوبلت، ثيبى اق هقَّؼ. اوت وبقهبى گفٍّْبي اغتالف هَـؼ مِ ثگفؼيؽ ثيٌبًِ ٍاقٟ ه١يبـّبي ؼًجبل ثِ

 ضول  ٍ خلوَگيفي  ثفاي اـقٌي ثب اوٌبؼ مِ ّىتٌؽ مبـمٌبى ف١بليتْبي ـاّجفي ثفاي ٠ولي اوتبًؽاـؼّبي مِ اوت ايي وبقهبى

ِ  ١ٌبـ وفي يل اق ثيٍتف هقبِؽي ثبيؽ ًٌَؽ ٍاقٟ هفيؽ مِ ايي ثفاي اهب ّىتٌؽ ت١بـْ هٍنل  ووبقهبى  افوفاؼ . ثبٌوٌؽ  ؼاٌوت

ْ  ثوفٍق  ثفاي هٌج١ي تَاًؽ هي غَؼ آى ًنفؼى قجَل قيفا ثبٌٌؽ هَافق وبقهبى اـقٌْبي ٍ هأهَـيت ثب ثبيؽ ّوگي . ثبٌوؽ  ت١وبـ

 هوؽت  ثلٌؽ ٍ هؽت مَتبُ اّؽاف مٌؽ ـّجفي ـا وبقهبى يل ؼاغل ّبي تّوين ٍ ف١بليتْب تَاًؽ هي مِ ؼيگفي ٠ولي ه١يبـّبي

 .اوت اوتفاتميل ّبي ٘فش ٍ

 وٌيذ هطخع سا سبصهبى دس اختيبسات ٍ لذست هسئَليت، حذٍد -10

 هػتلوف  ثبٍـّوبي  ؼليول  ثِ اغلت ت١بـْ. وبقهبًْبوت ؼـ ت١بـْ ٠وؽُ هٌبثٟ اق اغتيبـات ٍ هىئَليت قؽـت، ثيي ًبّوبٌّگي

ً  زگًَِ ٍي ٠ولنفؼ ؼاـؼ؟ اغتيبـاتي زِ مىي ّف. ؼّؽ هي ـظ ٌغلي هىئَليتْبي ٍ ٌغل ت١بـيف ؼـثبـُ  ٌوَؼ؟  هوي  ووٌد

 اًوؽاقُ  ه١يبـّوبي  يوب  ٍ ووَالْب  ايي پبوع اًؽ؟ ؼاؼُ اًدبم ؼـوت ـا مبـي مِ ًٌَؽ هي هتَخِ زگًَِ آًْب ّونبـاى ٍ مبـمٌبى

 ثبيوؽ  هوؽيف . مٌوؽ  هوي  ايدوبؼ  اوتفن آى، اخفاي قؽـت ثؽٍى هىئَليت ؼاٌتي .ّىتٌؽ ت١بـْ ايدبؼ هٌبثٟ اق يني ًيك گيفي

 .ّىتٌؽ ّوىَ ٍ هٍػُ ـٌٍي، ٍأص، اغتيبـات ٍ هىئَليت مِ ٌَؼ هٙوئي

 وٌيذ ضٌبسبيي سا تؼبسؼ سيستوي هٌبثغ -11

 ثوبال  ـؼُ هوؽيفاى  ٘وفف  اق گوبّي  هتأوفبًِ ويىتن اق ًبٌي ت١بـْ. ّىتٌؽ وبقهبًْب ؼـ ت١بـْ اِلي ـيٍِ گبّي ّب ويىتن

 غوَؼ  ؼـ ـا ت١بـْ اق اي ًْفتِ هٌبثٟ ّوگي ٌغلي تففيٟ هبلي، پبؼاي، ّبي ويىتن هثالً. ٌَؼ هي ففاهَي ٍ هبًؽُ ًبٌٌبغتِ

 .ؼاـًؽ

 ثپشداصيذ تؼبسؼ سٍاًي ّبي خٌجِ ثِ -12

 ايوي  ثوف  هؽيفاى اق ثىيبـي. آى ـٍاًي ّبي خٌجِ ؼيگفي ٍ آٍـًؽُ ٍخَؼ ثِ فيكيني ٠بهل يني اوت، خكء ؼٍ ؼاـاي ت١بـْ ّف 

ِ  ٍقتوي  اهوب  ؼٌّوؽ،  هوي  پبيوبى  ـا آى ت١بـْ، آٍـًؽُ ٍخَؼ ثِ ٠بهل ثفاي ضلي ـاُ يبفتي ثب مِ ثبٍـًؽ ِ  ثو  ٍ ـٍاًوي  ّوبي  خٌجو

ِ  فيكينوي  ٠َاهل ـٌٍي ّير ثِ تَاى ًوي اٍقبت ث١ٕي .آهؽ غَاّؽ ٍخَؼ ثِ ؼٍثبـُ ًٍَؼ، پفؼاغتِ ت١بـْ اضىبوي  ٍخوَؼ  ثو

ْ  اووت  هوني ـٍاًي ّبي خٌجِ ثِ پفؼاغتي ثب اهب. مفؼ ثف٘فف ـا ت١بـْ آٍـًؽُ  ـٍاًوي  اث١وبؼ  اق ينوي . ثوفؼ  هيوبى  اق ـا ت١وبـ

ُ  آًْب غب٘ف آقـؼگي اق هؽيف مٌٌؽ ضبِل ا٘ويٌبى ّىتٌؽ هٌؽ ٠القِ اغلت اففاؼ. اوت اففاؼ غب٘ف آقـؼگي ت١بـْ  ٍ اووت  آگوب

 ثوب  ثبيؽ اثتؽا ثٌبثفايي. مٌيؽ هي ؼـك ـا آًْب اضىبن مِ ثقجَالًيؽ آًْب ثِ هگف ؼاؼ، ًػَاّؽ ؼوت آًْب ثِ غب٘ف آـاهً اضىبن

 ـٍاًوي،  هىوبئل  ثِ پفؼاغتي ؼـ هْبـت هْوتفيي. مفؼ ثفغَـؼ ت١بـْ آٍـًؽُ ٍخَؼ ثِ فيكيني ٠بهل ثب وره ٍ ـٍاًي هٍنالت

 .گيفًؽ هي مبـ ثِ ـا آى موي اففاؼ ت١بـْ ثفٍق ٌّگبم ؼـ ٍ اوت ضيبتي هْبـت يل مِ اوت ؼاؼى گَي غَة
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 ثپشسيذ دليك سؤاالت -13

 ضول  ـاُ آى ؼـ ه١يوبـي  زِ ثرفويؽ مٌؽ، هي اـائِ ـا هػبلف ضلْبي ـاُ ٌػُ ٍ مٌيؽ هي ثفـوي ـا هػتلف ضلْبي ـاُ ٍقتي

 ه١يبـّوبي  ت١ويي  مٌيوؽ  ووؤال  ضلْوب  ـاُ آى ٘وفش  ؼاليول  هَـؼ ؼـ ؼّؽ؟ هي ًٍبى ضلْب ـاُ ثقيِ اق ثْتف ـا آى مِ ؼاـؼ ٍخَؼ

 .اوت هؤثف پفغبٌگف ٍ تٌؽغَ اففاؼ مفؼى آـام ؼـ ضل ـاُ يل ؼـوتي

 .وٌيذ هكشح سؤال لبلت دس سا هطىل -14

 هوي  ايدبؼ پبوع ٍ پفوً اق فٕبيي مبـ ايي ثگفؼيؽ آى ّبي پبوع ؼًجبل ثِ وره ٍ مٌيؽ هٙفش وؤال قبلت ؼـ ـا هٍنل اثتؽا

ِ  گفٍّوي  ِوَـت  ثِ وره ؼّين؟ اًدبم تَاًين هي مبـي زِ...  ثفاي هب ؟...  تَاًين هي زگًَِ هب ثرفويؽ هثالً. مٌؽ  ؼًجوبل  ثو

ْ  ثوفؼى  ثويي  اق ثفاي ثبٌٌؽ خَيي ٠يت ٍ وفقًً ـٍي اق مِ وؤالْبيي. ثگفؼيؽ هٌبوت خَاثْبي  يوب  ًيىوتٌؽ  هٌبووت  ت١وبـ

 .ميىت هقّف يب ؼاؼي اًدبم ـا مبـ فالى زفا هثل وؤالْبيي

 .وٌيذ ًگبُ هسبئل ثِ ثبال اص -15

 هٍونلي  ثوب  ٍقتوي . ”مٌيوؽ  ضول  تَاًيوؽ  ًوي اوت آهؽُ پؽيؽ مِ وٙطي ّوبى ؼـ ـا هىئلِ يل:  اوت گفتِ ايٌٍتيي آلجفت

 ووَٙش  ًٝوف  مٌيوؽ  و١ي. ٌَؼ ايدبؼ هىئلِ اق ثكـگتفي تَّيف تب ثٌگفيؽ آى ثِ ثبالتف ٍ ثبقتف اي قاٍيِ ًٝف اق ٌَيؽ هي هَاخِ

 مٌيوؽ  و١ي. اوت وبقهبى مل هتّؽي مِ ثٌگفيؽ ففؼي ؼيؽ اق وبقهبًي ؼـٍى ت١بـْ هٍنل ثِ. مٌيؽ مىت ـا هؽيفيت ثبالتف

 .ثفويؽ مٌؽ، ايدبؼ تَاًؽ هي وبقهبى ثِ ًىجت ٍويٟ ؼيؽ يل ؼاٌتي مِ اـقٌْبيي ٍ ثيًٌ هأهَـيت، ثِ وفاًدبم

 .وٌيذ ثحث ّب تفبّن سَء دسثبسُ -16

َ  ٘فيوق  اق تٌْوب  زوَى . مٌيؽ ثطث آى هدؽؼ ٍقَٞ اق خلَگيفي ًطَُ ٍ آى ٠لت ؼـثبـُ آيؽ هي پؽيؽ تفبّوي وَء ٍقتي  گفتگو

 ٘وفف  فْون  ثوفاي  خىتدَ هَخت غَؼ گفتگَ. ثبٌؽ ؼاٌتِ مفؼ غَاّؽ مول ت١بـْ ضل ثِ مِ اي خبًجِ ؼٍ ؼـك تَاًيؽ هي

ِ  ثرفويؽ آًْب اق مٌٌؽ هي خىتدَ ـا هَق١يتي يب ؼٌّؽ هي اـائِ پيٌٍْبؼي اففاؼ ٍقتي. ٌَؼ هي هقبثل  آًْوب  ثوفاي  هٌوبف١ي  زو

  .مٌيؽ گَ ٍ گفت ّفيل ثب آًْب ؼـثبـُ ٍ مفؼُ خىتدَ ـا هَق١يت ّف پٍت هكايبي يب پيبهؽّب ًيبقّب،. ؼاـؼ

 تؼبسؼ حل هشاحل

 فوفؼي  ّوف . ٌَيؽ هىلٗ ت١بـْ ثب هقبثلِ ؼـ غَؼتبى وجل ثِ مِ اوت آى ت١بـْ ثب ـٍيبـٍيي ٌفٍٞ ًقِٙ ـٍي ايي اوبن ثف

ُ  اوت ثْتف الجتِ. گيفؼ هي مبـ ثِ ـا آى ٍ مٌؽ هي ٠بؼت ت١بـْ ثب هقبثلِ اق غبِي ـٍي ثِ قهبى گؿٌت َ٘ل ؼـ  ثبٌوين  آگوب

 ثبيوؽ  هَق١يوت  ّف ؼـ ثٌبثفايي. مٌين اوتفبؼُ هػتلفي ـٌٍْبي اق هػتلف هَق١يتْبي ثفاي ٍ اوت هؤثف قهبًي زِ ّفوجل مِ

 : مٌيؽ اوتفبؼُ ت١بـْ ـفٟ ثفاي ؾيل ففآيٌؽ اق وره ثبٌؽ، هٌبوت تَاًؽ هي وجني زِ مٌيؽ فنف ٍ ثگيفيؽ ًٝف ؼـ ـا ٌفايٗ
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ِ  ضَيذ هكوئي. وٌيذ استفبدُ 1ػالئك ثش هجتٌي استجبـ سٍيىشد اص دّذ هي اخبصُ ضشايف اگش:  اٍل هشحلِ  افـشاد  وـ

َ  ٍ ثحث قشيك اص پشخبضگشي، خبي ثِ ثبيذ وِ است هطتشن هطىل يه تؼبسؼ وِ فْوٌذ هي  حـل  سا آى گفتگـ

 .وشد

 هْبـتْوبي  اق. اووت  هَق١يت اق غَؼتبى ثفؼاٌت ؼٌّؽُ ًٍبى ٌوب ًٝف مِ مٌيؽ تأميؽ ّىتيؽ ؼـگيف ت١بـْ ؼـ ٌوب غَؼ اگف

 .مٌيؽ هي ؼـك ـا آًْب هَق١يت ٍ ٌٌَيؽ هي غَثي ثِ ـا ؼيگفاى ًٝف مِ ٌَيؽ هٙوئي تب مٌيؽ اوتفبؼُ ف١بل ؼاؼى گَي

 ثبقگَيي •

 مفؼى تفىيف •

 گيفي ًتيدِ •

ِ  ا٠تووبؼ  ثب ٍ ثبلغ ففؼ يل خبيگبُ اق مفؼى ِطجت ٌّگبم مِ ٌَيؽ هٙوئي ِ  ٍ ًفوه  ثو ِ  ٍ پفغبٌوگف  ًو  ثفغوَـؼ  پوؿيف  وولٙ

 .هينٌيؽ

 .وٌيذ خوغ اقالػبت:  دٍم هشحلِ

 ٌَيؽ هٙوئي ٍ مٌيؽ وؤال ـا اٍ ًٝف هقبثل ففؼ اق. ثجفيؽ پي هقبثل ففؼ ّبي ًگفاًي ٍ ًيبقّب ٠الئق، ثِ ثبيؽ ٌوب هفضلِ ايي ؼـ

 .ؼاـيؽ ًيبق ٍي ّونبـي ثِ هىئلِ ضل ثفاي ٍ گؿاـيؽ هي اضتفام ٍي ؼيؽگبُ ثِ مِ

 ـا ؾيول  ووؤاالت  ّوسٌيي. ؼاـؼ آًْب ثفٍي تأثيفي زِ ٌوب اقؽاهبت ثجيٌيؽ ٍ مٌيؽ ؼـك ـا ٍي اّؽاف ٍ ّب اًگيكُ مٌيؽ تالي

   ؼاـؼ؟ تأثيف هٍتفي ثب اـتجبٖ ـٍي ثِ آيب گؿاـؼ؟ هي اثف ٌغلي ٠ولنفؼ ثفٍي هَق١يت آى آيب مٌيؽ ثفـوي هَق١يت آى هَـؼ ؼـ

 
                                                           

1
ٗ  ـٍينفؼ ، ت١بـْ قهيٌِ ؼـ ـايح تئَـيْبي اق يني   ايوي . اووت (Interest- Based Relational (IBR )) ٠الئوق  ثوف  هجتٌوي  ـٍاثو

 ضول  ثوفاي  تئوَـي  ايوي  ٘جق. مٌؽ هي اختٌبة ثبثت هَق١يتْبي ؼـ گيفي خجِْ اق ٍ مٌؽ هي تَخِ اًىبًْب ففؼي تفبٍتْبي ثِ اوتفاتمي

 : ٌَؼ هي پيٌٍْبؼ ؾيل هفاضل ت١بـْ

. مٌيوؽ  ثفغَـؼ هتقبثل اضتفام ثب ٍ غًَىفؼ ؼيگفاى ثب اهنبى ضؽ تب:  ؼاـًؽ قفاـ اٍلَيت ؼـ غَة ـٍاثٗ مِ مٌيؽ ضبِل ا٘ويٌبى •

 .ثبٌيؽ ؼاٌتِ وبقًؽُ ـٍاثٗ ٍ ثبٌيؽ هؤؼة ينؽيگف ثب فٍبـ تطت ضتي مٌيؽ تالي

 .مفؼ مول مبـي ـٍاثٗ ضفٛ ثِ تَاى هي اففاؼ غَؼ اق هٍنالت مفؼى خؽا ثب:  مٌيؽ خؽا هٍنالت اق ـا اففاؼ •

 غَاّيوؽ  ؼـك ثْتوف  ـا ٍي هَق١يوت  ؼّيوؽ،  هوي  گَي ؼقت ثب هقبثل ٘فف هٍنل ثِ ٍقتي:  ؼّيؽ ًٍبى تَخِ اففاؼ ٠الئق ثِ •

 .مفؼ

ُ  اٍل اوت ثْتف مٌيؽ ضل هؤثفي ـٍي ثِ ـا هٍنلي مِ ايي ثفاي:  مٌيؽ ِطجت ث١ؽ مٌيؽ، گَي اٍل •  ـا هقبثول  ٘وفف  خبيگوب

 .ثرفؼاقيؽ غَؼ هَق١يت ضفٛ ثِ اٍل اق ثػَاّيؽ ايٌنِ تب مٌيؽ ؼـك

 .ثفويؽ تَافق ثِ ّىتٌؽ اثفگؿاـ گيفي تّوين ثفٍي مِ هىبئلي هَـؼ ؼـ:  مٌيؽ ـٌٍي ـا ضقبيق •

 ٌوب اوت هوني ٍ ثبٌؽ ؼاٌتِ ٍخَؼ ّن وَهي ضل ـاُ اوت هوني مِ مٌيؽ قجَل:  مٌيؽ پيؽا ـا ّب ضل ـاُ ّن ّونبـي ثب •

  .ثفويؽ ضل ـاُ آى ثِ ّن ثب ثتَاًيؽ
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 هوي  قٕوبٍت  موبـي  هىبئل هَـؼ ؼـ مِ ٌَيؽ هٙوئي... .  ٍ ٌَؼ؟ هي گيفي تّوين هبًٟ آيب مٌؽ؟ هي هػتل ـا تيوي مبـ آيب

 .ًؽاـيؽ مبـي اففاؼ ٌػّيت ثِ ثطثْب ؼـ ٍ مٌيؽ

 .مٌيؽ ًگبُ هقبثل ففؼ ؼيؽگبُ اق ـا هَق١يت ٍ مٌيؽ گَي ّوؽلي ثب •

  .مٌيؽ ٌٌبوبيي ؼقت ٍ ٌفبفيت ثب ـا هْن هىبئل •

  .مٌيؽ ٌفٍٞ "هي" ٠جبـت ثب ـا غَؼ خوالت •

 .ثبٌيؽ پؿيف ا١ًٙبف •

 .مٌيؽ ؼـك ـا اضىبوبت •

 ثشسيذ تَافك ثِ هطىل هَسد دس:  سَم هشحلِ

ِ  ـا هىوبئل  اًىبًْب مِ ًٌَؽ هي ثب٠ث هػتلف اّؽاف ٍ ٠الئق ًيبقّب، اغلت اهب اوت ٍأص غيلي هفضلِ ايي ـوؽ هي ًٝف ثِ  ثو

 توب  ثفوويؽ  تَافوق  ثِ ؼاـيؽ ـا آى مفؼى ضل قّؽ مِ هٍنلي اِل هَـؼ ؼـ اثتؽا اوت القم ثٌبثفايي. مٌٌؽ ؼـك هػتلفي ٘ف 

ِ  اگف ثٌبثفايي مٌٌؽ هي ؼـك هػتلفي اٌنبل ثِ ـا هٍنل يل هػتلف اففاؼ گبّي. يبثيؽ ؼوت تَافق هَـؼ ضل ـاُ ثِ ثتَاًيؽ  ثو

 .ثيٌيؽ هي هٍنل ٠ٌَاى ثِ ـا زيكي زِ هقبثل ففؼ مِ ـويؽ هي آگبّي ايي ثِ ضؽاقل ًفويؽ هٍنل يل اق هٍتفمي ؼـك

 .وٌيذ فىش هوىي حلْبي ساُ هَسد دس:  چْبسم هشحلِ

ِ  ٍ ّب ايؽُ ثِ ًىجت ثبٌٌؽ، ؼاٌتِ ٠بؼالًِ وْن ضل ـاُ مفؼى پيؽا ؼـ ثتَاًٌؽ ٍ ثبٌٌؽ آقاؼ ضل ـاُ اـائِ ؼـ اففاؼ ؼّيؽ اخبقُ  ثو

 .ثبٌيؽ پؿيفا ايؽ، ًنفؼُ فنف آى ثِ قجالً ٌوب مِ هىبئلي غََّ

 .وٌيذ هزاوشُ حل ساُ هَسد دس:  پٌدن هشحلِ

ِ  ٍ موفؼُ  مىت ثْتفي ؼـك ؼيگفي هَق١يت اق اوت هوني ٘فف ؼٍ ّف. ثبٌؽ ٌؽُ ضل ت١بـْ اوت هوني هفضلِ ايي ؼـ  ثو

 -ثوفؼ  هوؿامفُ  تنٌيل اق اوتفبؼُ هفضلِ ايي ؼـ. ٌَؼ ـٌٍي هَق١يتْب ثيي ٍاق١ي تفبٍت ثبيؽ اهب ثبٌؽ ـويؽُ هٍتفمي ضل ـاُ

 ٍخوَؼ  هْن ًنتِ وِ هفضلِ ايي ؼـ. ثَؼ غَاّؽ هفيؽ مٌؽ ـأي اهنبى ضؽ تب ـا ٘ففيي اق يل ّف مِ ضلي ـاُ يبفتي ثفاي ثفؼ

 اضتفام ضفٛ ٍ ِجَـي غًَىفؼي، ضفٛ:  ؼاـؼ

 ثبلث ضخع قشيك اص تؼبسؼ حل

ِ  قوبؼـ  ـووي هؿامفُ يب ٍ غيفـووي ّبي ثطث ٘فيق اق ت١بـْ ؼـگيف( گفٍّْبي يب) اففؼ اٍقبت گبّي  غوَؼ  اغوتالف  ضول  ثو

 فوفؼ  گوفي  هيوبًدي  اق ووبقهبًي  هىبئل ؼـ گبّي. مٌؽ هي مول ت١بـْ ضل ثِ ثبلث ٌػُ يل اغلت هَاقٟ ايي ؼـ. ًيىتٌؽ

 .ٌَؼ هي اوتفبؼُ ؼاٍـ يل يب ٍ ؼيگف
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 3 ٌوبـُ خؽٍل ؼـ مِ ّب ًقً ايي. اًؽ مفؼُ ثفـوي وبقهبًي ت١بـْ ضل ؼـ ـا هؽيفاى هػتلف ّبي ًقً هطققبى اق اي ٠ؽُ

 .ؼاـًؽ ّن ثب تفبٍتْبيي اًؽ، ٌؽُ ؼاؼُ ًٍبى

 ضشح ًمص

 ٌػُ ثبلث ّن ثفٍي ففآيٌؽ ٍ ّن ًتيدِ ضل ت١بـْ ا٠وبل مٌتفل هي مٌؽ. ثبقخَ

 ٌػُ ثبلث ـٍي ًتيطِ ا٠وبل مٌتفل هي مٌؽ اهب ـٍي ففآيٌؽ ضل ت١بـْ مٌتفل ًؽاـؼ. ؼاٍـي

 ٌػُ ثبلث ثفاي ضفٛ مٌتفل ـٍي ففآيٌؽ ٍ ًتيدِ ت١بـْ ثب ٘ففيي هٍَـت هي مٌؽ. هيبًدي/ تَِيِ مٌٌؽُ

 ٌػُ ثبلث ثفاي ضل ت١بـْ اق تْؽيؽ ٍ تٍَيق اوتفبؼُ هي مٌؽ. اًگيكاًٌؽُ

 ٌػُ ثبلث ضقبيق هفثَٖ ثِ اغتالف ـا خىتدَ مفؼُ آًْب ـا ؼـ خْت ا٠وبل قؽـت هٙفش هيٌوبيؽ. ثبقـن

 ٌػُ ثبلث اق قؽـت غَؼ ثفاي ٘فاضي هدؽؼ وبقهبى ٌيَُ اي مِ ت١بـْ ضل ٌَؼ اوتفبؼُ هينٌؽ. تبـ ؼٌّؽُ هدؽؼوبغ

 ٌػُ ثبلث تالي هي مٌؽ ٌفايٙي ـا مِ هَخت ت١بـْ ٌؽُ، مٍف ًوبيؽ. ضالل هٍنل

 ٌػُ ثبلث قَاًيٌي ـا ثفاي ضل ت١بـْ ت١ييي ٍ ا٠وبل هي مٌؽ. قبٔي

 حل تؼبسؼًمطْبي هذيش دس  -3خذٍل 

 

ِ  ؼّوؽ  هوي  ًٍوبى  تطقيق يل هثبل ثفاي مٌٌؽ، ًوي اوتفبؼُ اًؽاقُ يل ثِ ّب ًقً ايي اق هؽيفاى ؼّؽ هي ًٍبى تطقيقبت  مو

ِ  اغتالفوبت  ضول  ؼـ ّب ًقً ايي ّوسٌيي. مٌؽ هي ايفب ـا اًگيكاًٌؽُ يب هيبًدي ثبقخَ، ًقً ثيٍتف هؽيف  هوؤثف  اًوؽاقُ  يول  ثو

 .اوت تف هٌّفبًِ اغتالف، ٘ففيي ًٝف اق مٌؽ هي اتػبؾ هيبًدي ًقً ؼـ هؽيف مِ تّويوبتي ٍ ًيىتٌؽ

 اق ثػٍوي  غوَؼ  اوت هوني ؼاغل اق ًفف يل مِ زفا ؼاـؼ هَفقيت ثفاي ثيٍتفي ٌبًه غبـخي هيبًدي يل ثفاثف، ٌفايٗ ؼـ

 ٘وفف  ثوي  ٍ ـاقؼاـ ثبٌؽ، ؼاٌتِ ـا القم تَاًبيي هيبًدي ففؼ زٌبًسِ. ثبٌؽ ؼاٌتِ ٘ففيي اق يني اق خبًجؽاـي يب ٍ ثبٌؽ هٍنل

 هْون  ثىيبـ ٘ففيي هٌبوت ـفتبـ ٍ هؿامفات هَفقيت ؼـ هيبًدي اضتفام ٍ ٍخِْ. ثَؼ غَاّؽ ثيٍتف ٍي هَفقيت اضتوبل ثبٌؽ،

 .اوت

 گشي هيبًدي فشآيٌذ

ٟ  ـا گؿٌتِ ـًدٍْبي مٌٌؽ، گفتگَ ّن ثب هْن هىبئل هَـؼ ؼـ مِ مٌؽ هي مول ت١بـْ ٘ففيي ثِ گفي هيبًدي  ٍ موفؼُ  ـفو

ُ  ٍ ثجيٌؽ ـا مَـ ًقبٖ مٌؽ مول آًْب ثِ تَاًؽ هي هيبًدي ففؼ يل. ثيبيٌؽ مٌبـ وبقًؽُ ًطَ ثِ ًٝفّب اغتالف ثب  ـا غوَؼ  ؼيوؽگب

 ٍ مٌٌوؽ  تالي هٍنل ضل خْت ؼـ غَؼ ثبيؽ ٘ففيي مِ ثبٌؽ ؼاٌتِ غب٘ف ثِ ّويٍِ ثبيؽ هيبًدي ففؼ الجتِ. ثؽٌّؽ گىتفي

 .ثگيفؼ ٠ْؽُ ثِ غَؼ ـا آًْب هٍنل ضل هيبًجف ـاُ يل ثب مِ ًيىت اٍ ٍٜيفِ
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 : وٌذ تسْيل سا فشآيٌذ ايي تَاًذ هي ريل هشاحل قشيك اص هيبًدي فشد

 اٍليِ خلىِ يل ٘فيق اق ٘ففيي اق يل ّف ؼيؽگبُ اؼـاك -1

 گفي هيبًدي ففآيٌؽ پيگيفي ٘فيق اق هىئلِ ضل ثفاي ٘ففيي ٠القِ خلت -2

 اـتجبٖ ثْجَؼ ثفاي هقفـات ٍٟٔ -3

 گفتگَ خلىبت ؼـ ٘ففيي مفؼى ّؽايت -4

 (هػتلف وبقهبًي وَٙش ؼـ اففاؼ ثيي) قؽـت ت١بؼل ثفقفاـي -5

 آيٌؽُ ت١بهالت ثْجَؼ ثفاي ٘ففيي ثِ مول -6

 : داد خَاّين ضشح تفػيل ثِ سا هشاحل اص يه ّش اداهِ دس

 اٍليِ خلسِ يه قشيك اص قشفيي اص يه ّش ديذگبُ ادسان -1

ِ  ٌَؼ هي اًدبم هٍتفك خلىِ اق قجل ٍ ٘ففيي اق يل ّف ثب اًففاؼي َِـت ثِ خلىِ ايي ِ  هوَـؼ  ؼـ آى ؼـ مو  ثوَؼى  هطفهبًو

ِ  تَاًٌؽ هي ؼاٌتٌؽ ًيبق ٍقت ّف مِ ؼّؽ هي ا٘ويٌبى آًْب ثِ ّوسٌيي. ٌَؼ هي ؼاؼُ تَٔيص ث١ؽي خلىبت ٍ گفتگَّب  خلىو

 ـوويؽى  ثوفاي  ِوففبً  ًيىتٌؽ هدجَـ ٍ ٌَؼ هي ضفٛ آًْب اوتقالل مِ ثؽّؽ ا٘ويٌبى آًْب ثِ ثبيؽ. ثبٌٌؽ ؼاٌتِ ٍي ثب خؽاگبًِ

 ففآيٌؽ هَفقيت ؼـ هْن اـمبى اق يني اٍليِ گفتگَي ايي اًدبم. مٌٌؽ هَافقت ًيىتٌؽ، هَافق اگف ضتي ه٠ََٔي ّف ثب تَافق ثِ

 .اوت گفي هيبًدي

 مٌوؽ،  ايدبؼ ٘ففيي ؼـ ـا هيبًدي وَگيفي ثِ وؤٜي اضىبن اوت هوني خؽاگبًِ َ٘ـ ثِ ٘ففيي اق يل ّف ثب مفؼى ِطجت

 غَاّوؽ  مون  ـا اثوف  ايي ٌؽ ًػَاٌّؽ زيكي پؿيفي ثِ هدجَـ تَافق مىت ثفاي آًْب مِ ًٌَؽ قبًٟ ٘ففيي مِ َِـتي ؼـ الجتِ

 .  مٌؽ ثيبى ـا غَؼ ًٝف ٘ففيي اق يل ّف مِ مٌؽ هي ففاّن ففِتي خلىِ ايي تٍنيل. مفؼ

 غوَؼ  ًٝف زيك ّف اق ثيً ؼاـًؽ توبيل اففاؼ ه١وَالً مِ اوت ايي ّىتٌؽ اًگيك زبلً ت١بـْ، هَق١يتْبي ايٌنِ ؼاليل اق يني

 ٠وب٘في  ًٝوف  اق ٌوًَؽ  هي ؼـك مٌٌؽ اضىبن اففاؼ ٍقتي. اوت ثيٍتف توبيل ثبٌؽايي تف خؽي ت١بـْ ّفزِ ٍ مٌٌؽ ثيبى ـا

 ٍ ا٠تووبؼ  ٌوَؼ  هوي  ثب٠ث ٍ مٌؽ هي پيؽا مبًّ تؽاف١ي ضبلت ٍ ٠ّجي فٍبـ. گؿاـؼ هي گفي هيبًدي خفيبى ؼـ هثجتي تأثيف

ِ  ثبٌؽ ؼاٌتِ تَخِ ثبيؽ هيبًدي هفضلِ ايي ؼـ. ثيبيؽ ثَخَؼ هقبثل ٘فف ؼيؽگبُ ٌٌيؽى ثفاي ثيٍتفي پؿيفي ِ  مو  ٘وففيي  ثو

 ؼّوؽ  هوي  ًٍوبى ( Monk) هبًول  ٍ( Winslade) ٍيٌىولؽ  تطقيقوبت . مٌٌوؽ  خوؽا  اففاؼ اق ـا قا ت١بـْ هَق١يت مٌؽ مول

 ؼـ اووت  هونوي  ٍ اوت هقبثل ٘فف ّبي گفتِ تأثيف تطت ِففبً مِ ؼٌّؽ هي پبوػْبيي ت١بـْ هَق١يت ؼـ هفؼم اق ثىيبـي

ً  خبي ثِ مٌؽ مول ثبيؽ هيبًدي. ًٌَؽ هي ّن پٍيوبى غَؼ ـفتبـ اق گبّي ضتي مِ ًٌَؽ گففتبـ ه١يَة زفغِ يل  ووفقً

ْ  ٘وففيي  اق يول  ّوف  هطققوبى  ايوي  ًٝوف  ثِ ّوسٌيي. مٌٌؽ ه١َٙف ت١بـْ غَؼ ـٍي ـا غَؼ تَخِ هقبثل ففؼ مفؼى  ت١وبـ

 ًكؼ هَاـؼ اغلت ؼـ ؼيؽُ آويت ـاثِٙ ثبقوبقي مليؽّبي ٍ ٌَؼ ضل هٍنل مِ ؼاـؼ توبيل ؼاـؼ، مِ ٠ّجبًيتي ٍ غٍن ٠ليفغن
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 ّون  ثوب  قيوبؼي  ضوؽ  توب  مِ. )ثٌٍَؼ ـا ٘ففيي اق يل ّف ًٝف خكئيبت اهنبى ضؽ تب ثبيؽ هيبًدي اٍليِ خلىِ ٘ي. آًْبوت غَؼ

 .مٌؽ اوتفبؼُ هٌبوجي ًطَ ثِ آًْب اق ث١ؽي خلىبت ؼـ ٍ( ؼاـًؽ تؽاغل

 گشي هيبًدي فشآيٌذ پيگيشي قشيك اص هسئلِ حل ثشاي قشفيي ػاللِ خلت -2

ِ  ًٌَؽ هي ؼزبـ اوتفن ثِ ضؽي تب اففاؼ ثبٌؽ خؽي غيلي اگف ٍيمُ ثِ آيؽ هي پيً وبقهبًْب ؼـ مِ ت١بـْٔبيي ؼـ ه١وَالً  مو

 ٍٜوبيف  اق ينوي . هينٌوؽ  هػتول  ّن ـا ؼيگفاى ثب آًْب اـتجبٖ ٍ خىوي والهت گبّي ضتي مٌٌؽ هي اًنبـ ـا آى اغلت گفزِ ،

 .مٌؽ مول اففاؼ ثِ اوتفن ايي ثب آهؽى مٌبـ ثفاي مِ آى هيبًدي

 ففِتْبيي زٌيي مٌٌؽ، هي ثيبى ـا هقبثل ٘فف اق هثجتي ًنبت غَؼ ِطجتْبي ؼـ ٘ففيي گبّي ، هثجت ًقبٖ ٍ ففِتْب ٌنبـ

 ثوب  ًنتِ زِ مِ مٌؽ وؤال ٘ففيي اق يل ّف اق تَاًؽ هي هيبًدي. ثبٌٌؽ هفيؽ اففاؼ ثيي ّوؽـؼي ٍ هتقبثل ؼـك ؼـ تَاًٌؽ هي

ِ  ـا غوَؼ  ٠وب٘في  ًٝف اق تب ٌؽ ؼاؼُ ففِت ففؼ ثِ آًنِ اق په ثبيؽ وؤال ايي الجتِ. ثيٌٌؽ هي هقبثل ٘فف ؼـ ـا اـقٌي  تػليو

 ثوب  ؼـگيوفي  مِ ففؼي ؼـ مِ ؼاـؼ توبيل اًىبى ه١وَالً. مٌؽ هي ؼـك ـا ٍي ؼيؽگبُ مِ ثؽّؽ ًٍبى هيبًدي ٍ ٌَؼ هٙفش مٌؽ

 ايوي  ثوفاي  ثيٍتفي ٌبًه مٌؽ، هي ؼـك ـا اٍ اضىبن هيبًدي مِ مٌؽ ضه ٍقتي اهب ًجيٌؽ، ـا ثباـقٌي ًنتِ ّير ؼاٌتِ ٍي

 آى ٔوفـ  اووت  هونوي  ضتي ٍ اوت من غيلي گفي هيبًدي ففآيٌؽ هَفقيت اهيؽ، ـٍقًِ ايي ثِ ؼوتيبثي ثؽٍى. ّىت هََٔٞ

 .ثبٌؽ هٌف١تً اق ثيٍتف

 استجبـ ثْجَد ثشاي همشسات ٍؾغ -3

ِ  اووت  آى ّوؽف . اووت  هيوبًدي  ٍٜبيف اق يني ِطيص ـفتبـ اق الگَيي اـائِ ٍ اففاؼ مفؼى ّؽايت  ًطوَُ  اق ٘وففيي  ؼـك مو

 ثيوبى  ثوب  اووت  ثْتوف  ؼّيؽ قفاـ ّن ـٍي ؼـ ـٍ هٍتفمي خلىِ ؼـ ـا ٘ففيي آًنِ اق قجل. مٌؽ پيؽا ثْجَؼ هؤثف اـتجبٖ ثفقفاـي

 ًجبيؽ هيبًدي. اوت ٔفٍـي ت١بـْ تٍؽيؽ اق خلَگيفي ثفاي اقؽاهبتي زٌيي مٌيؽ هٌٟ هٕف ضففْبي گفتي اق ـا آًْب هقفـاتي

ِ  ٠يت اْٜبـات هجبؼلِ ثفاي هطيٙي مِ ًيىت آى هيبًدي ًقً مٌٌؽ، ؼـگيف هٌبقٍبت ؼـ ّن ـا اٍ ٘ففيي ثؽّؽ اخبقُ  خَيبًو

ٞ  هَـؼ ؼـ ثطث. ًنٌٌؽ اوتفبؼُ ٠جبـات گًَِ ايي اق مِ مٌيؽ گٌَكؼ ٘ففيي ثِ اٍليِ خلىِ ؼـ. مٌؽ ففاّن ًبوكاگَيي ٍ  هَٔوَ

 .ثَؼ غَاّؽ تف هفيؽ غبَ، ـفتبـّبي ثفاي اففاؼ اًگيكُ ٍ اِلي

ِ  مٌوؽ  ٍاؼاـ ـا ٘ففيي ثبيؽ هيبًدي ٍ ًيىت هدبق ؼاؼى لقت ًبوكا، خَيي، ٠يت اـ٠بة، ٍ تْؽيؽ ِ  هفاقوت  مو  غوَؼ  ّوبي  گفتو

ِ  هوفثَٖ ِفبت هثل) ِفبت ؼاؼى ًىجت يب افوفاؼ ثِ ؼاؼى لقت. مٌٌؽ ضفٛ ـا زٍوي اـتجبٖ مفؼى ِطجت ٌّگبم ٍ ثبٌٌؽ  ثو

 .ٌَؼ اثفاق غبِي ِؽاي تي ٍ لطي ثب اگف غََّ ثِ ٌَؼ هي ت١بـْ تٍؽيوؽ ثب٠ث ٍ ؼاـؼ هٌفي ثىيبـ اثوف ًيك( ففؼ قَهيت

ِ  ؼاؼ اخوبقُ  ًجبيوؽ  ٍ ٌوَؼ  هي ت١بـْ ٘ففيي هيبى وبقًؽُ هؿامفُ هبًٟ -لفبفِ ؼـ زِ ٍ هىتقين زِ -مفؼى تْؽيؽ  هٙوفش  مو

. مٌٌوؽ  ثيوبى  "... هوي " َِـت ثِ خوالتي ٘فيق اق ـا غَؼ اضىبوبت تب مٌؽ ـاٌّوبيي ـا اففاؼ ثبيؽ هيبًدي ففؼ ّوسٌيي. ٌَؼ

ِ  خوالتوي  ثوفؼى  مبـ ثِ اق ٍ "مٌيؽ هي گَي ثلٌؽ ِؽاي ثب ـا غَؼ ـاؼيَي ٌوب ٍقتي ٌَم هي ٠ّجبًي هي" هثالً ٛ  ثوب  مو  لفو

ِ  ّف ؼـ. "مفؼي ثلٌؽ ـا غَؼت ـاؼيَي ِؽاي ٍقتي مفؼي ٠ّجبًي ـا هي تَ" هثالً مٌٌؽ غَؼؼاـي ٌَؼ هي ٌفٍٞ "تَ"  لطٝو

ُ  ؼفوب٠ي  تففٌؽّبي ثفغي اق هيبًدي اوت ثْتف ٔوٌبً. مٌؽ گَي ثبيؽ هقبثل ٘فف ٍ مٌؽ ِطجت ثبيؽ ًفف يل فقٗ  ثبٌوؽ  آگوب

 ؼـ اووت  ثْتوف  ٌوَؼ  مٍيؽُ ًوكؼيل ثىيبـ هََٔٞ ؼٍ ثِ ثطث اگف. اوت ثطث هَٔوَٞ مفؼى ٠َْ ؼفب٠ي ضل ـاُ يل هثالً

 .ٌَؼ ِطجت آى هَـؼ ؼـ ث١ؽ ٍ ٌَؼ يبؼؼاٌت ه٠ََٔبت وبيوف ٠ٌَاى ثب يبؼؼاٌتي
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 هقبثول  ٘فف گفتِ اوت هوني هثالً. مٌٌؽ هي ٍي اوتْكاء ؼـ و١ي هقبثل ٘فف ّبي گفتِ ثكـگٌوبيي يب تطفيف ثب اففاؼ گبّي

ٗ  مٌيؽ هي فنف ٌوب فْويؽم ضبال" يب "... هي مِ گَئيؽ هي ٌوب په" ثگَيٌؽ هثالً. مٌٌؽ ثبقگَ اٌتجبُ ثِ ـا .  "... غَؼتوبى  فقو

 هوَـؼ  ؼـ ثبيوؽ  هيوبًدي . مٌوؽ  پٌْوبى  "ايٌَٙـم؟ هي په غَة" يب "ًؽاـي ّن ٌَغي تطول" هثل اْٜبـاتي پٍت ـا غَؼ يب

ِ  ـا غَؼ اْٜبـات ٍ وؤاالت تب مٌؽ مول اففاؼ ثِ تَاًؽ هي ّوسٌيي هيبًدي. مٌؽ آگبُ ـا آًْب تففٌؽّب ايي هٌفي اثفات َ  ثو  ًطو

 .مٌٌؽ ثيبى هٌبوت

 گفتگَ خلسبت دس قشفيي وشدى ّذايت -4

 افوفاؼ  اوت ثْتف. اوت هْن ثىيبـ خلىبت ايي ؼـ اففاؼ ًٍىتي ًطَُ. مٌيؽ ثفگكاـ ـا هٍتفك خلىبت مِ ـويؽُ آى قهبى ضبال

ِ  ينوؽيگف  اق مبفي فبِلِ مِ آى ٔوي. ٌَؼ ثفقفاـ غَثي ثِ زٍوي اـتجبٖ مِ ًطَي ثِ ثگيفًؽ قفاـ ّن ـٍثفٍي  ثبٌوٌؽ  ؼاٌوت

ـ  آًْب اق اي فبِلِ ؼـ ثبيؽ هيبًدي. مٌٌؽ ِطجت ّن ثب اخجبـ ثِ تب اًؽ ٌؽُ ؼ٠َت خلىِ ثِ آًِ مٌٌؽ اضىبن ًجبيؽ مِ زفا  قوفا

ِ  زوفا . ثگفؼاًٌؽ ـا غَؼ وف آًْب ثبٌؽ القم زٍوي توبن ثِ ًيبق َِـت ؼـ مِ ثگيفؼ ِ  اضىوبن  ًٍىوتي  ًطوَُ  ايوي  مو  ايٌنو

 هقبثول  فوفؼ  ٌوَؼ  هتقب٠وؽ  ثبيؽ مِ مىي ًٌَؽ هي هتَخِ تلَيطي َ٘ـ ثِ آًْب ٍ مٌؽ هي من ـا آًْبوت اق يني ٘فف هيبًدي

 .اوت گفي هيبًدي هْن ـمي ؼٍهيي ًٍىتي ًطَُ ايي. هيبًدي ًِ اوت

 

 

 

 

 

 

ِ . مٌٌؽ ِؽا ـا ينؽيگف ًبم...  ٍ "وفپفوت آقبي" يب "اٍ" گفتي خبي ثِ مِ مٌؽ تٍَيق ـا اففاؼ ثبيؽ هيبًدي ـ  ايوي  الجتو  ؼـ موب

ٗ  ؼـ. ٌوَؼ  هوي  اًدوبم  وػتي ثِ هتػبِن ففؼ ؼٍ هيبى اهف اثتؽاي ِ  ٌوفاي ِ  ؼووتيبثي  افوفاؼ،  هيوبى  هدبؼلو  هثول  هوَق١يتي  ثو

 مِ ؼّؽ هي ـا ا٠توبؼ ايي اففاؼ ثِ ٍ ثبٌؽ مٌٌؽُ اهيؽٍاـ ثىيبـ تَاًؽ هي( ؼيگفي ٠ؿـغَاّي مفؼى قجَل يب مفؼى ٠ؿـغَاّي)

ِ  زفا ثبٌؽ هفيؽ تَاًؽ هي گؿٌتِ هَـؼ ؼـ مفؼى ِطجت. مٌٌؽ هقبثلِ غَثي ثِ هٍنالتي زٌيي ثب آيٌؽُ ؼـ تَاًٌؽ هي آًْب  مو

 ًٝفّوبي  اغوتالف  ثب وبقًؽُ ثفغَـؼ ثفاي ـاّْبيي ٍ ٌَؼ مىت ٌٌبغت ت١بـْ مٌٌؽُ ايدبؼ الگَّبي هَـؼ ؼـ مٌؽ هي مول

 .مٌٌؽ توفمك آيٌؽُ ثفٍي مِ ثجفؼ وَيي ثِ ـا ٘ففيي وفي١تف زِ ّف ثبيؽ هيبًدي الجتِ. ٌَؼ پيؽا آيٌؽُ

 خْوت  ٘وففيي  اق يول  ّوف  مِ ًطَي ثِ مٌؽ، خؽا هَق١يت اق ـا اففاؼ ًيبقّبي مِ اوت آى هيبًدي اِلي ٍٜبيف اق ؼيگف يني

 ًجبيوؽ  مٌٌوؽ  هوي  ِطجت ًيبقّبيٍبى ٍ ّب ًگفاًي اق ٍ غَؼ ١ٍٔيت هَـؼ ؼـ آًْب ٍقتي. مٌؽ تالي هقبثل ٘فف ًيبقّبي ؼـك

 ـا آًْوب  توَاى  هوي  مٌٌوؽ  مىوت  ٌٌبغت ؼيگفي ٍ غَؼ هَق١يت ثِ ـاخٟ اثتؽا اوت القم. مفؼ ت١ديل ضل ـاُ ثِ ـويؽى ثفاي

 1فشد 

 2فشد 

 هيبًدي
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ِ  زفا اوت ؼٌَاـ مبـ ايي اثتوؽا ؼـ. ؼٌّؽ ٌفش ـا هقبثل ٘وفف هَق١يت تب مفؼ تٍَيق  ضتوي  ٘ووففيي  اق يول  ّوف  گوبّي  مو

ِ  اٍ هَٟٔ ثف تأييؽي اٍ ًيبقّبي ثبقگوَيي ثب غَاّؽ ًوي ٍاقٟ ؼـ ٍ مٌٌؽ ِطجت ؼيگوفي هوَـؼ ؼـ ًؽاـًوؽ توبيل  ثبٌوؽ  ؼاٌوت

 يول . ؼّوؽ  هوي  ًٍبى ـا ثيٍتفي ضقبيق هقبثل ٘فف ١ٍٔيت هَـؼ ؼـ مِ ًوَؼ پفوٍْبيي ٘فش ثِ ٍاؼاـ ـا يل ّوف تَاى هي

 : اوت ؾيل ٌنل ثِ ِفطِ يل اق اوتفبؼُ ثؽٌّؽ اًدبم ـا مبـ ايي ٘ففيي مِ آى ثفاي وبؼُ ضل ـاُ

 

 

 

 

 ٌَؼ هي ـون ثبال ٌنل ثِ زْبـغبًِ يل تػتِ يب مبغؿ ِفطِ يل ـٍي ثف. 

 مٌؽ يبؼؼاٌت ٍ مٌؽ ؼـك ـا هقبثل ٘فف ١ٍٔيت مٌؽ هي و١ي ٘ففيي اق يل ّف. 

 ثؽٌّؽ تغييف ـا ّب ًٌَتِ ٍ مٌٌؽ تٍفيص ثْتف ـا غَؼ هَق١يت لكٍم َِـت ؼـ مِ ّىتٌؽ آقاؼ ٘ففيي. 

 مبفي قهبى ثبيؽ ؼـمي زٌيي ثِ ـويؽى ثفاي. مٌٌؽ ؼـك ـا ينؽيگف ًيبقّبي مٌٌؽ تالي ثبيؽ آًْب ضبال  ِ  ؼاؼُ آًْوب  ثو

 .ٌَؼ

 ثبيوؽ  پوفؼاقي  ايؽُ ثَؼى هؤثف ثفاي. مٌٌؽ هي پفؼاقي ايؽُ مٌٌؽ تأهيي ـا ؼٍ ّف ًيبقّبي مِ ـاّْبيي هَـؼ ؼـ ٘ففيي 

ٟ  ـا آًْوب  پبيبى ؼـ. پؿيففت ثبيؽ ـا ٠ديت ضلْبي ـاُ ضتي ٍ ًوَؼ غَؼؼاـي اهف ثؽٍ ؼـ ّب ايؽُ اـقيبثي اق  ثٌوؽي  خوو

 .ٌَؼ هي ثفـوي آًْب ١ٔف ٍ قَت ًقبٖ ٍ مفؼُ

 ًٌَُؽ هي اِالش اضتوبلي هَاًٟ گففتي ًٝف ؼـ ثب ٍ ٌؽُ اـقيبثي هٍتفك پيٌٍْبؼي ضلْبي ـا. 

 ًٌَُؽ هي ثجت تَافق هَـؼ ضلْبي ـا. 

 ِمٌٌؽ اـقيبثي ـا ًتيدِ تب ٌَؼ هي ؼاؼُ ه١يي ففِتي ٘ففيي ث. 

 ًٌَُؽ هي اِالش ًيبق َِـت ؼـ تَافق هَـؼ ضلْبي ـا. 

 مٌوؽ  ؼقت ثبيؽ هيبًدي. مٌؽ ثفآٍـؼُ ـا ٘فف ؼٍ ّف ًيبقّبي مِ اوت قجَل هَـؼ ضلي ـاُ ثبٌٌؽ هتَخِ ثبيؽ ٘ففيي اق يل ّف

 اووتفبؼُ  ثفتفي مىت يب هقبثل ٘فف اًؽاغتي ؼام ثِ ثفاي تففٌؽي ٠ٌَاى ثِ آى اق يب اوت ٍاق١ي ضل ـاُ ثب ففؼ هَافقت آيب مِ

ً  ـٔوبيت  هوؿامفُ  ثبٌوؽ  ثفًؽُ غَؼ فقٗ ثػَاّؽ يب ثبٌؽ ؼاٌتِ ـا ؼيگفي هدبقات قّؽ اففاؼ اق يل ّف زٌبًسِ. هيٍَؼ  ثػو

 .ثَؼ ًػَاّؽ

 لذست تؼبدل ثشلشاسي -5

 ـاُ يوبفتي  ثفاي هؿامفُ ثِ ؼٍ ّف مِ قهبًي تب. ثبٌٌؽ ؼاٌتِ هؿامفُ قؽـت هتفبٍتي هيكاى ثِ اوت هوني ت١بـْ ؼـگيف ٘ففيي

 يوب  ثبٌؽ ًؽاٌتِ هٍنل هَـؼ ؼـ ِطجت ثفاي توبيلي آًْب اق يل ّف زٌبًسِ اهب. اوت ثفقفاـ ت١بؼل ايي ّىتٌؽ، هٌؽ ٠القِ ضل

 ـا هٍوتفك  خلىوبت  هَاـؼي زٌيي ؼـ ثبيؽ هيبًدي. اوت هؿامفُ ثِ توبيل ٠ؽم ؼٌّؽُ ًٍبى ًنٌؽ هقبثل ٘فف ًيبق ثِ تَخْي

 .مٌؽ ثفگكاـ هكاضوت ثؽٍى ٍ ٘فف ثي ٍ هطفهبًِ َِـت ثِ هطلي ؼـ

 Aٍؾؼيت  Bٍؾؼيت 

 B-1ًيبق 

 B-2ًيبق 

 B-3ًيبق 

 A-1ًيبق 

 A-2ًيبق 
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 آيٌذُ تؼبهالت ثْجَد ثشاي قشفيي ثِ ووه -6

ِ  ؼٍ يوب  يل ٘ي ه١وَالً. اوت هؤثف ؼاؼى گَي هْبـت هيبًدي ًيبق هَـؼ اوبوي هْبـتْبي اق يني  ثوفاي  افوفاؼ  هٍونل  خلىو

 ثيبهَقؼ ًيك اففاؼ ثِ ـا هؿامفُ ٍ ؼاؼى گَي تَاًبيي ثبيؽ هيبًدي. ؼاـؼ ٍخَؼ هٍنالت تنفاـ اضتوبل ٍ ٌؽ ًػَاّؽ ـفٟ ّويٍِ

 .اوت ضَِلِ ٍ ٍقت ِفف هىتلكم مبـ ايي ٍ مٌٌؽ ثفقفاـ اـتجبٖ ثْتف ثتَاًٌؽ آيٌؽُ ؼـ تب

 داٍسي

ِ  ثؽّؽ اًدبم ـا ٌؽ گفتِ هيبًدي ثفاي مِ ٍٜبيفي اوت هوني ؼاٍـ ًقً ؼـ وفپفوت يب هؽيف يل ِ  ٠والٍُ  ثو  ًْبيوت  ؼـ آًنو

 ثويي  مِ ؼاـًؽ اًتٝبـ وفپفوت اق اففاؼ مِ اوت ثؽيْي ايي. ّىتٌؽ آى اق پيفٍي ثِ هلكم مبـمٌبى مِ ثبٌؽ ؼاٌتِ قٕبٍتي ثبيؽ

 ثْتوف . ٌوَؼ  ؼاؼُ ٌوفش  اففاؼ ثفاي ٍَٔش ثِ ثبيؽ ثگيفؼ َِـت ٍي ًقً ؼـ تغييفي زٌيي اوت القم زٌبًسِ. مٌؽ ؼاٍـي آًْب

ـ  اگف غََّ ثِ ثيبًؽاقؼ ت١َيق ثِ ـا ؼاٍـ ًقً اًتػبة هؽيف ٍ ٌَؼ ضل گفي هيبًدي ٘فيق اق ت١بـْ اٍل ؼـخِ ؼـ اوت  قوفا

 ـأوي  ـا ٘فف ؼٍ ّف ًيىت هدجَـ هؽيف ثبٌؽ قٕبٍت ٍ ؼاٍـ ثِ ًيبق مِ ٍقتي.  ثؽٌّؽ اؼاهِ ّن ثب مفؼى مبـ ثِ اففاؼ ايي ثبٌؽ

 هٍونل  ٍقتوي  ٍ اووت  مبـمٌوبى  اضتفام هَـؼ مٌؽ هي ؼاٍـي اًّبف ثب مِ هؽيفي. ثبٌؽ هٌّف ٍ ٘فف ثي ثبيؽ ؼاٍـ. ؼاـؼ ًگِ

 .ثَؼ غَاّؽ تف هىتطنن ّن قجل اق ضتي ـٍاثٗ ٌَؼ ثف٘فف

 ثٌذي خوغ

 هوي  ًٍَؼ هؽيفيت ؼـوت مِ َِـتي ؼـ اًىبًْب ثيي تفبٍت. ثگؿاـؼ تيوي مبـ ثفٍي هػفثي اثف تَاًؽ هي مبـ هطيٗ ؼـ ت١بـْ

 ٍٔو١يتي  زٌويي . ثيفتوؽ  غٙف ثِ تين هأهَـيت ٍ ـفتِ ثيي اق ّونبـي مِ ٌَؼ غتن خبيي ثِ ٍ مفؼُ غبـج مٌتفل اق مبـ تَاًؽ

 ًگوفي  هَاقٟ، ايي ؼـ آـاهً ضفٛ ثفاي. ٌَؼ اوتفبؼُ ًبهٌبوجي ـٍينفؼ اق ت١بـْ ضل ثفاي مِ ٌَؼ هي ايدبؼ قهبًي ٍيمُ ثِ

 هىوبئل  ثوفٍي  ٍ ٌوَؼ  هوي  اًدبم ثفغَـؼ ثؽٍى ٍ اضتفام ثب ثطثْب ًگفٌي زٌيي ثب. ثبٌؽ هفيؽ تَاًؽ هي ت١بـْ، ضل ثِ هثجت

 ـا هٌبووت  ضلْوبي  ـاُ ضقوبيق،  ٍ ؼٌّوؽ  هوي  گوَي  ؼقت ثِ اففاؼ مِ قهبًي تب ٍ ايٌَّـت ؼـ. اففاؼ غَؼ ًِ ٍ ٌَؼ هي توفمك

 .مفؼ ضل هؤثف َ٘ـ ثِ ـا ت١بـْ تَاى هي مٌٌؽ هي خىتدَ

ِ  اووت  آى گفي هيبًدي هكيت. مٌٌؽ ٠ول گفٍُ ا٠ٕبي ثيي ؼاٍـ يب هيبًدي ًقً ؼـ اوت هوني هؽيفاى  اِولي  هىوؤليت  مو

 ٠ْوؽُ  ثف ـا ٍٜيفِ زٌؽيي هيبًدي هَاق١ي زٌيي ؼـ. ٌَؼ هي ٍاگؿاـ اًؽ مفؼُ ايدبؼ ـا هٍنل مِ اففاؼي ٠ْؽُ ثف هٍنل ضل

 آيٌوؽُ  اـتجب٘وبت  ثْجوَؼ  ثوفاي  هوَق١يتي  ٘فاضوي  ٍ قوؽـت  ت١وبؼل  ثفقفاـي ٘ففيي، ١ٍٔيت اق ٌٌبغت مىت ٌبهل مِ ؼاـؼ

  .اوت هٌّفبًِ قٕبٍت ٍ ٘ففي ثي ضفٛ اوت هْن آًسِ مٌؽ هي ٠ول ؼاٍـ ًقً ؼـ ٍي مِ قهبًي ٍلي. آًْبوت
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 هٌبثغ

 (1380) تفهِ اًتٍبـات وبقهبًي، ـفتبـ هؽيفيت ٠لي، هطوؽ ضقيقي -1

 ؼفتوف  ا٠فاثوي،  هطوؽ ويؽ ؼمتف ٍ پبـوبئيبى ٠لي ؼمتف تفخوِ مبـثفؼّب، ّب ًٝفيِ وبقهبًي ـفتبـ پي،. اوتيفي ـاثيٌك -2

 (1378) ففٌّگي پمٍٍّْبي

ِ  ففآيٌوؽّب،  ٍ ـٍينفؼّوب  وبقهبًي، اـتجب٘بت مبتفيي، هيلف -3  ِو١ٌتي  هوؽيفيت  ووبقهبى  اًتٍوبـات  قجوبؼي،  آؾـ تفخوو

(1377) 

ِ  فوفؼ،  ؼاًوبيي  ضىوي  ٍ الوَاًي  هْوؽي  ويؽ تفخوِ ت١بـْ، هؽيفيت مين، موفٍى ٍ ؼيَيؽ ٍتي -4  ٍ تطقيقوبت  هَوىو

 (1380) هؽيفيت آهَقي

ِ  ووبقهبًي،  ـفتبـ هؽيفيت اذ،. مٌت ثالًسبـؼ ٍ پبٍل ّفوي -5 ِ  مجيوفي،  قبوون  ؼمتوف  تفخوو  خْوبؼ  اًتٍوبـات  هَوىو

 (1388) ؼاًٍگبّي

6-  http://www.mindtools.com/conflict resolution 

7-  http://www.cnr.berkeley.edu/conflict resolution skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


