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 چکيعه

تًوؼ اقت و ظؼ  ؽٍبثليثعون مجبظله م انكبني زيبتو  يخوامـ، ؾنعگ ياٍتًبظ زيبتثب گكتؽل ؼوؾاىؿون 
ؼوؾاىؿون  يوخت گكتؽظگم . ثهمياؾ ظاظ و قتع ؼا نبهع هكت مطتليي يهب گونه ،هب ىقبليتهب و  کنم يتمبم

 عياؼو ثه تؿ ای ىؿاينعهعؽؾ  ثه انكبني، ظامنه ؼواثظ و تقبمالت يؼواثظ اٍتًبظ اؾ زع ثيمنعن  يو تطًً
ثه  بنيظؼ امؽ ىؽول و اٍنبؿ مهتؽ موىَيتو  نتيده نيثه ثهتؽ يبثيثه منؾوؼ ظقت بثبنيثبؾاؼنهبظه اقت و 

ظؼ ثكتؽ منغٌ قوظ که  انكبنيواثظ ؼتقبمالت و  نياتقبمالت هكتنع.  اؾ ايول يؽيگ ثه ثهؽه ؽينبگؿ ع،يضؽ
ن ياؾ چن يا نجکه ثبؾاؼیبثی .گيؽظ ميضوظ  ثه يو اثؿاؼ ييکبال يت خوامـ زکميؽمبقت، زبلتيظؼ اکثؽ
 پنح کؽظيو ظؼ ٍبلت ؼو يانتَبظ نگبؼی مؽظماؾ ؼول  يؽيگ پژوهم ثب ثهؽه نيظؼ ا .کنع ميت يتجق يقبضتبؼ
 ثبؾاؼيبثی يهب بثبن ظؼ نؽکتيثبؾاؼ يکنم اٍتًبظ يبمعهبيپ اختمبفي بضتثؽقثه  کنيکبؼقپ يا مؽزله
 يهب نؽکت اؾ نؽکت 4 ظؼ ؼقمي ؽيم ىقبليت و ثؽؼقي اؾ پفن منؾوؼ يثع پؽظاضته نعه اقت. يا نجکه

 يهب ن نؽکتياؾ ا يکيپنهبن ظؼ  مهبؼکتيقبل مهبهعه   کي و ؼقمي نبم ثجت ثه ،يا نجکه ثبؾاؼيبثی
ت يکه قبثَه فضو يانًؽاى ينيؽ اؾ افضب 96ٌ ثب يفم ييهب اٍعام نع و قپف مًبزجه يا نجکه ثبؾاؼيبثی

 تسَيٌعان يو مهبهعه معاوم ظؼ م يله مهبؼکت عوالنيثه وق نيؿهب  بىتهيافتجبؼ  فمل آمع.  ظانتنع، ثه
 يايل يهب تمع ٍؽاؼ گؽىت. اؾخمله ييموؼظ تأ يمن توييو همچنينمسٌَ و  يثينکنتؽل افضب، ضوظثبؾ

، يمسًول يقوظ، کندکبوقبؾ يزعاکثؽقبؾ ،يو ىؽول اخجبؼ عيضؽ يثؽا يىهبؼ هندبؼاقتطؽاج نعه: 
ثوظنع.  ياىؽاع يگؽ ضوظقؽؾنم ک،يونهژم يهندبؼ عيضؽ ،يپكنع، ىؽول غوٍ ىؽول فبمه يهب ياقتؽاتژ

 ينع زعاکثؽقبؾيىؽا يا نجکه بثیيثبؾاؼ يهب ت ثوظ که نؽکتين واٍقيا ي ظهنعه  نهبن کليعوؼ ح ثهينتب
 يضؽؼهب همچنينثؽنع ثلکه  ينم يتنهب ظؼکل قوظ نه يا بثبن نجکهيو ثبؾاؼ کننع ميقوظ ضوظ ؼا ظنجبل 

 .نونع ميؼا متسمل  يىؽاوان اختمبفيو  ياٍتًبظ

؛ ياٍتًبظ يهب ؛ کنمي؛ توققه اٍتًبظيانتَبظ نگبؼی مؽظم؛ يا نجکه بثیيثبؾاؼ يهب نؽکتعي: کليواژگبن 
 يظاؼ هيقوظ، قؽمب يزعاکثؽقبؾ
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 مكئله ثيبنمَعمه و 

ثه ثقع  9965اقت. که اؾ ظهه  ينؾبم اٍتًبظ ين ؼوؾهبيا ي، امؽ ضؽوؼثبؾاؼيبثینبت و يتجل
نؽوؿ ثه کبول ظؼ ، ينگبؼ ثبؾاؼ ثؽ اقبـ ؼوان يثنع  ثطم عؽيٌبثبن اؾ يکننعگبن و ثبؾاؼ ليتجل
و  (955: 9396، 1)اقتيلؽمنکؽظه اقت  يؽات نگؽىيي، تنکؽظنع میکننعگبن  دبنبت مًؽهيه

ن يگكتؽل آن ؼا ىؽاهم آوؼظه اقت. ا يهب نهيو ؾم يؼا متدل ثبؾاؼيبثیاؾ  يمتيبوت يهب نيوه
ؼنع و  يؽيؼا ثه ضوظ مقغوه و ثب قؽفت چهمگ يبؼياؾ ؾمبن توخه ثك يا هب ظؼ ثؽهه نيوه

قَوط و نؿول آن ىؽاهم آمع. اؾ  يهب نهي، ؾميؽ انسؽاىيکؽظن مك يبىت؛ قپف ثب عيگكتؽل 
 يکيانبؼه کؽظ.  يچنعقغس يهب ثبؾاؼيبثیب ي يا نجکه يهب ثبؾاؼيبثیتوان ثه  يهب م نيوهن يخمله ا
و  3يچنعقغس ثبؾاؼيبثی، 2يا نجکه ثبؾاؼيبثیکه ثه  ثبؾاؼيبثی يهب ين انواؿ اقتؽاتژيعتؽياؾ خع

ع يکننعه و نجکه ضؽ مًؽه مكتَيم ثبؾاؼيبثینيؽ،  ثه   نيؽ ثبؾاؼيبثیچون:  يظيگؽمطتلو  يهب نبم
 . (55: 9387)اينؽي و ىَيه، گؽظظ  يم يب پبظال، مقؽىي

ضوظ ؼا ثه  يهب کبالهب که ظؼ آن نؽکت کنع مياؾ ثبؾضوؼظ فمل  يا ، ظؼ ظاضل زلَهثبؾاؼيبثی
ثه  يمتيبوت يهب ؼا ظؼ ٍبلت يضبي يهب يىؽول آنهب، اقتؽاتژ يو قپف ثؽا کننع ميثبؾاؼ فؽضه 

ت يضبو هعا يضبو ظؼ خهت يکننعگبن ؼا ثب ؽؽاىت ن ؼاهجؽظهب، انتطبة مًؽهيثنعنع. ا يکبؼ م
بن اقتيبظه يتؽ نعن ثه مهتؽ کينؿظ يمطتلو ثؽا يهب بثبن اؾ ؼوليل کننعگبن و ثبؾاؼي. تجلکنع مي
ک قو يکننعه اؾ  توليع يهب ، نؽکتثبؾاؼيبثین نوؿ ي(. ظؼ ا955-955: 9396لؽمن، ي)اقت کننع مي
ثه  يموخوظ ؼا ثؽا يتمبم ؼاهکبؼهب ظيگؽضوظ هكتنع و اؾ عؽه  يهب نهيهؿ يقبؾ ظنجبل زعاٍل  ثه

هب  ميهب ؼا ظؼ ت ىؽوننعه مكتَيمعوؼ   ل، ثهين ظليهم  . ثهکننع ميزعاکثؽ ؼقبنعن قوظ ضوظ افمبل 
 يهب هب و ؼول و ثب آموؾل کننع مي يظه هب ظاؼنع قبؾمبن که مبلجًب ضوظ نؽکت ييهب گؽوهو 

بؼ نهؽونعان ٍؽاؼ يبثبن ظؼ اضتيثبؾاؼ عؽيٌاؾ  مكتَيمعوؼ   کننع مسًوالت ؼا ثه یم یمطتلو قق
کننعه اقت، امب  کننعه و مًؽه توليعثه نيـ  ين ؼونعيؼقع چن يظهنع. هؽچنع ظؼ ؽبهؽ ثه نؾؽ م

تنهب  که نه  گيؽظ مينکل  يؼواثغ يا نجکه يبثيثبؾاؼا يهب ن نؽکتينع و اين ىؽايظؼ پِف پهِت ا
کننعگبن  عاؼان و مًؽهي، ثلکه ضؽکننع ميؼو تدؽثه  ييثبال يمني يبمعهبين فؽيه پيکنهگؽان ا

هب  ثبؾاؼيبثین نوؿ يزبکم ثؽ ا ياٍتًبظت نعاؼنع. ظؼ واٍـ، منغٌ ينعه ؼضب يعاؼياؾ اخنبـ ضؽ نيؿ
ظاؼظ.  يکنهگؽان اٍتًبظ يثؽا يبظيبؼ ؾيثك يبمعهبيکه پ کنع ميت يه تجقياؾ منغٌ قوظ و قؽمب

کبؼ( هكتنع يظاؼ و خوانبن ث مبنعه )ؾنبن ضبنه هيظؼزبن يهب ن کنهگؽان مبلجًب اؾ گؽوهينکه ايا ويژه ثه 

                                                           
1- Stilerman 

2- Network Marketing   (NM) 
3- Multi-Level Marketing (MLM) 
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قوال ايلي اين پژوهم اين اقت  نتيده. ظؼ ظهع ميٍؽاؼ  ثيؽتأو پيبمعهبي مبلي نعيعًا آنهب ؼا تست 
 اي چه پيبمعهبيي ثؽاي ثبؾاؼيبثبن و افضب ظؼ پي ظاؼظ؟ نجکه ثبؾاؼيبثیهبي  ظؼ نؽکت ىقبليتکه 

 پيهينه پژوهم

ؽىته نعه و پؽکبؼثؽظ اقت يپػ يؼون يخهبن فلميظؼ مؽاکؿ  يانتَبظ نگبؼی مؽظمنکه يثب وخوظ ا
توان  يل نمين ظليهم ن ؼاقتب مهبهعه نهع. ثهيظؼ ا يبظيؾ يهب پژوهم ايؽانظؼ  يول

ن ثطم يکؽظ، امب ظؼ هؽ يوؼت ظؼ ا يبثييوؼت گؽىته اقت ؼا ؼظ نيوهن يکه ثب ا ييهب پژوهم
 .گيؽظ مين زوؾه موؼظ اقتيبظه ٍؽاؼ يمؽتجظ ثب ا کلي يهب پژوهم

« يا بثبن نجکهيثبؾاؼ موىَيتظؼ  يو نَم اؼتجبعبت کالم تأثيؽ ثؽؼقي»ثب  (9396ک )يتبخ
 35تب  55 يا خوانبن ىقبل نجکه ثينافضب ظؼ  موىَيتظؼ  يثه موثؽ ثوظن نَم اؼتجبعبت کالم

 ثبؾاؼيبثی يهبؼول و ىقبليت نسوه نيؿ (9396) ميبنمال و قبله نهؽ تهؽان پؽظاضته اقت. نعؼلو
(، کبؼثؽظ 9395و همکبؼانم ) يمؽيثل يهبنم .انع کؽظه ثؽؼقيؼا  ايؽان کهوؼ و بيظن ظؼ يا نجکه

يوؼت  يهب انع. الؾم ثه غکؽ اقت که اکثؽ پژوهم کؽظه ثؽؼقيؼا  يا نجکه ثبؾاؼيبثیبت ظؼ يبضيؼ
انع. که اؾ خمله آن  موؼظ مغبلقه ٍؽاؼ ظاظه يؼا ثه لسبػ ىَه يا نجکه ثبؾاؼيبثینه، ين ؾميگؽىته ظؼ ا

 يهب نؽکت ىقبليت تسليل»( ثب فنوان 9393) يليو گؽا يؽمسمعيبظٍيتوان ثه پژوهم م يم
و  ي، لهکؽي، زبئؽ«يا نجکه ثبؾاؼيبثیآن ثب  مَبيكهو  ياضتًبي ييؽياؾ منؾؽ زَوً ک هؽمي

، فغبؼؾاظه «نيؽمقين و ميثب فَوظ مق يا نجکه ثبؾاؼيبثی ينكجت قند»( ثب فنوان 9395) يعيقق
ٍؽاؼ  ثؽؼقيؼا موؼظ  «ايؽان ييؽيک زَوً و ىَه ظؼ يا نجکه ثبؾاؼيبثی»( 9395)و همکبؼانم 

 ثب يپژوهه ظؼ 5598ظؼ قبل  1ويپؽظاضتنع. ل نبقبلم و قبلم ثبؾاؼيبثی ؿيتمب وخوه انع و ثه ظاظه
 ثؽؼقيؼا  MLM يننبق ؼوان و اٍتًبظ زَوً، «يقغس چنع ثبؾاؼيبثی يؼىتبؼ اٍتًبظ» فنوان

ممکن  MLMو اظامه  وقتنيپ يظؼ متَبفع کؽظن مهبوؼان ثؽا تقًت کنع ميفنوان  و کنع مي
 يبيؼو» ؼقع ينوظ که ثه نؾؽ م موىَيت ميو مغبثَت ثب ميبه عياقت مندؽ ثه تمؽکؿ ثؽ منبىـ ثق

 .اىتع ياتيبً م يو اؾ ظقت ظاظن منبىـ مبل« نعن يآمؽيکبی

ن يتضم يثؽا فیاختمب ضتیننب فوامل» فنوان ثب ههیپژو 5597ظؼ قبل  2همکبؼان و مبظؼ
 يکؽل يپػ ثؽ موثؽ فواملتؽتيت ن يثع و انع ظاظه اندبم «قغسی چنع ثبؾاؼيبثی اهعاه چنعگبنه

 موؼظ ننبقبنه ؼوان موضـ اؾ ؼا يخبؼ کننعه متَبفعپيبم  يک ثه قغسی چنع ثبؾاؼيبثی هعه
 اؼؾيبثي ميهومي ثبؾاؼيبثی» فنوان ثبپژوههي  نيؿ 3هب تيكتپؽا قبل همبن ظؼ .انع ظاظه ٍؽاؼ مغبلقه

                                                           
1- Liu 
2- Mather et al 
3- Dr. Pratistha 
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 يک اؼائه ثه يا نجکه ثبؾاؼيبثی فملکؽظ ثؽ تمؽکؿ ثب پژوهم ينا ظؼ کؽظ؛ اؼائه «يا نجکه وقنتي 
 و ثبؾلي همچنين .نوظ مي پؽظاضته معؼن يا نجکه ثبؾاؼيبثی وقنتي  ثبؾاؼيبثی اؾمَبيكه تغجيَي 

 ثبالتؽين کميپژوههي  ٍبلت ظؼ هؽم، عؽذ يک اؾآؾمبيم  واٍـ ظؼ و يپبنؿ مغبلقه ثبنيؿ  1نبؼ
 مػهجي خوامـ مبننع واثكتگي ثؿؼگ يهب گؽوه اؾ که آوؼظنع ظقت ثه هب نهؽقتبن ظؼ ؼا نيوغ نؽش

  .اقت نعه تهکيل اقپبنيبيي تخمقي و

 يب هؽمي نکل يهبعؽذ :قغسیچنع ثبؾاؼيبثی» فنوان ثب پژوههي ظؼ 2انتلؽ 5597 قبل ظؼ
 .کنع مي ثؽخكته ؼا هؽمي يهب عؽذ و MLM يهب نؽکت ثين يهب تيبوت «فمليبتي يکالهجؽظاؼ

 يب يا نجکه ثبؾاؼيبثی ثؽؼقي» فنوان ثبپژوههي  اندبم ثب 5596 ظؼ عهؽانيبن و ييلولو ،نييقي
 ،يا نجکه ثبؾاؼيبثی و هؽمي ثبؾاؼيبثی ظؼ موخوظ يهب تيبوت ثه نگبهي ثب «ايؽان ظؼ مبؼکتينگ نتوؼک

 يپبنؿ و هؽمي ،فؽضي چنع ،قنتي ،قغسی چنع ثبؾاؼيبثی يهب نؽکت ظؼ کبؼ ؼول و فملکؽظ ثه
 .انع ظاظه ٍؽاؼ توخه موؼظ ؼا ثبؾاؼيبثبن ثوظن نبموىٌ فلل و مهکالت ،مقبيت و انع پؽظاضته

 ،«قغسیچنع ثبؾاؼيبثی ياٍتًبظ معل يک» فنوان ثبپژوههي  ظؼ 3ؼينگوؼتؿ 5596 قبل ظؼ
 ينا ظؼ يو .ظهع مي اؼائه (MLM) قغسیچنع ثبؾاؼيبثی نؽکت يک فملکؽظ اؾ ياٍتًبظ معل يک

 ىؽمول يک اؾ معل يک نهبيت ظؼ .ظهع مي ضبو يوؼت ثه ؼا نؽکت قبضتبؼ و MLM ثبؾاؼ مَبله
  .کنع می يثين پيم MLM يانسًبؼ نؽکت يک يثؽا ؼا ثبؾاؼ هبي ٍيمت که ظهع مي اؼائه ؼا

 يهب ىؽيت» فنوان ثبنيؿ پژوههي  4پؽؾ-گونؿالؿ و ىؽانکو 5596 قبل همبن ظؼ همچنين
 اؾ ٍومي مغبلقه يک :نطًي يهب نجکه عؽيٌ اؾ قغسی چنع ثبؾاؼيبثی يثؽا المللي ثين توققه
 فنوان ثه کلمجيب انتطبة ثب و نؾؽيه يک عؽيٌ اؾ پژوهم اين .انع ؼقبنعه اندبم ثه «کلمجيب
 تسليل و تدؿيه موؼظ ؼا هب نؽکت اين کؽظن المللي ثين ،التين آمؽيکبی کهوؼ يک اؾ يا نمونه
 چنع نؽکت چنعين که اقت ؼقيعه نتيده اين ثه ينگبؼ  ٍوم بتتسَيَ عجٌ و اقت ظاظه ٍؽاؼ

 توليع اىؿايم ثه امب کننع مي ىؽاهم ؼا الملل ثين ظؼآمع يهب ىؽيت ،مكتَيم ىؽول و قغسی
 .کننع نمي کمک مهبمل ؼقمي

 اؾ يا نجکه ثبؾاؼيبثی نيمجب» فنوان ثبپژوههي  ظؼ 5596 قبل ظؼنيؿ  5همکبؼان و يؽتب
 ثبؾاؼيبثی ظؼ موىَيت تدبؼة ثؽؼقي ثه «تيكيؽی ضتيننب پعيعه تسليل و تدؿيه يک :موىَيت

 .اقت پؽظاضته يا نجکه ثبؾاؼيبثبن و موىٌ ثبؾؼگبن نيؽ 95 انتطبة ثب يا نجکه

  پژوهمميهومي  چبؼچوة
                                                           
1- Bosley and knorr 
2- Antler 
3- Reingewertz 
4- Franco & Gonzalez-Perez  
5- Tyre  et al 
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 ظوؼ ثهي ول ظاؼظي نؾؽي غهن همواؼهنيؿ  مسٌَ ،نگبؼی مؽظم ظؼهمچنين  وي ييکي هب پژوهم ظؼ
ي غهن ثب "مؽظمنگبؼ ىتؽمن، گيته ثه ثنب .ثبنع مييي آؾمب نؾؽيه منؾوؼ ثهي يوؼ نؾؽيه ثه اتکب اؾ

 ظؼ قوال نينطكت عنيپؽق اؾ ٍجل مسٌَ ".نوظ مي تسَيٌ عانيم واؼظ پوک،ي ا کله ثب نه و ثبؾ
ي اثؿاؼهب هب، ظاظهي گؽظآوؼ ضبو ىنون ،تسَيٌ عؽذ معل، بي نؾؽيه مكئله، يک ثب ،تسَيٌ عانيم

 بنيث ىتؽمن که همبنغوؼ (.55 9 :9998 ،1)ىتؽمن "کنع می نؽوؿ ضبو نگبؼل قجک و تسليل
 آؾموني ثؽاي منع ثهؽه ايني ول گيؽظ مي ثهؽه هب نؾؽيه اؾ مسٌَي نيؿ ييک بتتسَيَ ظؼ کنع می

 همچون مسٌَ، ظؼي نؾؽ تيزكبق دبظيا ثب ثلکه كتين کمي بتتسَيَ همچون هب هيىؽض
 ظؼ 2تياقم .کنع می کمک رييس ؽيمك ظؼ تسَيٌ عاينىؽ تيهعا وي و غهن نعن ثبؾ ثهي چؽام
ميهومي  ظؼ هيپب تياقم تيکؽ کؽظ. ريتهؽ ؼاي ظاؼ هيقؽمب ثبؾاؼي اقبق ايول ملل، ثؽوت کتبة
 ثين ثبؾاؼ ظؼي ؼٍبثتي  عهيا اين ع.يگو يم ثكته" بي مسًوؼ "انكبن آن ثه 3بـيال نوؼثؽت که ظانت
 ظنجبل ثه هب آن .ظهع مي ؼش هكتنع، ظيگؽ اختمبفيي ونعهبيپ ىبٍع و مكتَل عيگؽيک اؾ کهي اىؽاظ

 عيگؽيک ثبي ؼٍبثتي تيموٍق ظؼ ؼا ضوظ ثبؾاؼ، ظؼ ضوظ ٌيفال تيتقَ ظؼ ،نونع مي ثبؾاؼ واؼظ ضوظ منبىـ
 آن ظؼ کهي ثبؾؼگبن معؼن )ايغالزبت نونع بؼيف تمبمي خنگ واؼظ ثكب چه و ظهنع مي ٍؽاؼ

 ؼا آن و کننع ميي عؽازي اقتؽاتژ و نونع مي ميتَك ]قوظ[ وازع چنع و ثطم چنع ثه هب نؽکت
 تبثـ که هكتنع اٍتًبظ يقني خبمقه، ظؼ ؿيمتمب زوؾه يک ثبؾاؼهب ؽنع(.يگ يم کبؼ ثه «عانيم» ظؼ

 وخوظ ضؽظ قغر ظؼ کهيي هب يآنيتگ ؽمميفل .کننع مي فمل ضوظ ثه مطًوو نيٍوان و مَؽؼات
 ،کنع می دبظيا کالن قغر ظؼ ؼا تقبظل تيوضق يک زبلت نيثهتؽ ظؼ هب ٍبنون و مَؽؼات اين ظاؼظ،

نيؿ  اختمبفي که اقتي اٍتًبظ تنهب نه آن عيىوا اقت. خبمقهي افضب تمبم نيـ ثه ًبنهبيت که
 ميتَك اقت. اختمبفي نؾم مكئول ًبنهبيت که اقتي منيؿمکب ثبؾاؼ که عيگو يم تياقم هكت.

 که ؽظيکم ليتجل ؼاي هعى» که آوؼظ يم عيپع ؼا «ينبمؽئ ظقت» ثبؾاؼهب ثب تيتؽک ظؼ کبؼ اختمبفي
 فواٍت اهميت ثه توخه خلت ،ينبمؽئ ظقت اقتقبؼه اؾ هعه «نجوظ ]نيکبؼآىؽ[ او ًٍع اؾ ثطهي

ي ظؼقتکبؼي ثؽا ؼاي تقهع گونه چيه «ينبمؽئ ظقت»ي و عگبهيظ اؾ ثوظ. مب افمبلي  نبضواقته
 ازكبقبت که ثوظ الؾم ،اين ثؽ فالوه که ظانت ايؽاؼ تياقم ؽظ.ک ينم دبظيا نبنيکبؼآىؽي اضالٍ
 نؾؽ اؾ نوظ. تضمين ظيگؽ اىؽاظ ثه ظاظن اهميتي واٍق زف يک تب ثبنع ظانته وخوظي اضالٍ
 اؾ ثؽتؽي ليضي ول کنع می يکتسؽ ؼا انكبنيي ضوظضواه ثبؾاؼ، خبمقه کهاين ؽمميفل تياقم

 ؼىتن ثبال ؼا امؽ اين ليظالي و اقت.ي اٍتًبظي  مواؾنه بقتيق عؽىعاؼي ٍجلي هب كتميق
 نيگؿيخب وي ؽظقتيؾ ظلطواه ؼواثظ گػانتن کنبؼ نهؽونعان،ي آؾاظ تيتَو اىؽاظ،ي ؾنعگ اقتبنعاؼظ

                                                           
1- Fetterman 

2- Smith 
3- Norbert Elias 
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 ثبؾاؼ ثؽي مجتن خبمقه کهاين ًبنهبيت و ؛کنع می فنوان آن،ي خب ثه (ي)کبؼمؿظي ٍؽاؼظاظ ؼواثظ کؽظن
 اؾ ثيم اکنون ثوظ ظولت ظضبلت مطبلو که تياقم .نوظ ي ميىؽظ زَوً جؽظپيه ثه مندؽ فمومًب
 اختمبفي بتياضالٍ و کنع ظضبلت ثبؾاؼ خبمقه ظؼ كتيثب يم ظولت که ثوظ نعه ؼونن ميثؽا پيم

 موؼظ کبمل عوؼ ثه كتميث ٍؽن ظؼ ثبؾاؼ اٍتًبظ اؾ جؽاليل ظؼک ظؼ تأمالت اين امب ظهع. اىؿايم ؼا
 هم توان يم آن اؾ اقتيبظه ثب که اقتي اثؿاؼ اٍتًبظ، اقت مقتَع تياقم اقت. گؽىته ٍؽاؼ ميلت

 (.33-37 :9393 لمونن،ي)ا کؽظ ؼام ؼا ظولت هم و تدبؼت

 و توليع مبؼکف ثوظ. متمؽکؿي قوظآوؼ خهت ظؼ کبالهب توليع ثؽ فمعتًبنيؿ  مبؼکف بتتسَيَ
 کبالهب عنيضؽ و قبضتني ثؽا کبؼگؽان ثؽ که ظانع يم وازع نؾبم يک اؾ ثطهي ؼا مًؽه

 تواننع ينم مسًوالت اين ثؽ فالوه انع. متَبثلي  واثكتهي پعيعه ظو مًؽه و عهيفَ ثه انع. يمتک
 ثبننع. ظانته وخوظ مؽزله( نيآضؽ فنوان )ثه کننعگبن مًؽه اقتيبظه و تَبضب ثعون

 ثب کننعگبن توليع قؽاندبم و کننع مي دبظيا تؽثيهي تَبضب ع،يخع توليعي ثؽانيؿ  کننعگبن مًؽه
 ثه ؼا ىؽول و ـيتوؾنيؿ  و مًؽه ،توليع مبؼکف .ظهنع مي نکل ؼا بؾهبين عيخع مسًوالت دبظيا

 که عوؼ همبن ظانت، عهيفَي و ع.يظ يم ضوظي  کننعه ؽيتکث و متسع نؾبم يک فنبيؽ فنوان
 ثؽ کبؼگؽان اينثنبثؽ هكتنع. خعانيؿ  ضؽنع يم کهيي کبالهب اؾ انع، نعه خعا توليع اثؿاؼ اؾ کبؼگؽان

 خهتي ا لهيوق فنوان ثه مًؽه نعني اثؿاؼ ،ينبکبى ىؽامت وٍت ن،ييپبي ظقتمؿظهب اثؽ
 نيتأم مًؽه عؽيٌ اؾ ؼا ضوظ «ياقبقي وانيزي بؾهبين» توانكتنع يم ىَظ کبؼىؽمب، توليع اىؿايم

 ثؽؼقي توليع اؾ مكتَل و اختمبفيي نعيىؽآ فنوان ثه ؼا مًؽه ظو هؽنيؿ  وثلن و وثؽ کننع.
ي ظاؼ هيقؽمب ظؼ ٍعؼت وي ثنع  ؼتجه نؾبم قه «زؿة ت،يموٍق عجَه،» ضوظ مَبله ظؼ وثؽ کؽظنع.
 ،توليع اثؿاؼ اؾي ثؽضوؼظاؼ اقبـ ثؽ ؼا عجَه مبؼکف هيکزبل ظؼ اقت. کؽظه ثؽؼقي ؼا معؼن

ي ظاؼا اىؽاظ .گيؽظ مي نؾؽ ظؼ ثبؾاؼ ظؼ ىؽظ گبهيخب فنوان ثه ؼا عجَه وثؽ .کنع می مهطى
 کنع می مهطىي زعوظ تب که ظاؼنعي ؾنعگ ظؼي متيبوتي هب ىؽيت ثبؾاؼ ظؼ متيبوتي هب گبهيخب
 يک ظولت بي هب زؿة ظؼي ؼهجؽي هب گبهيخب ثهي ظقتؽق کننع، مًؽه تواننع يم ؼايي ؿهبيچ چه

 ؼا تيموٍقي و اقت. مؽتجظ مًؽه ثب ًبمكتَيم ت،يموٍق ظؼثبؼه وثؽ ثسث ثوظ. ٍعؼت ظيگؽ منجـ
 نطجگبن .کنع می کكت خبمقه ظاضل ظؼ گؽوه بي ىؽظ که ظانع يم اختمبفي افتجبؼ بي اىتطبؼي نوف

ي کبالهب ثهي ظقتؽق آوؼظن ظؼ انسًبؼ ثه عؽيٌ اؾ ؼا ضوظي  ملجه کننع مي تالل اختمبفي
 کننع مي تالل گؽوه اين اؾ ضبؼج اىؽاظ امب کننع زيؼ ضبوي هب نييآ ظؼ مهبؼکت وي تدمل

 آظاة ثه ضوظ نکؽظن کبؼ هيتوخي ثؽا نطجگبن کننع. مًت ؼا آثؽومنعي کبالهب ثؽ نطجه انسًبؼ
ي ا قبؾنعه نَم کننع تؾبهؽ تب کؽظنع می دبظياي ىؽهنگ مَؽؼات و مجبظؼت متؾبهؽانهي ولطؽخ
 تيمقبى و نطجگبن اختمبفي تكلظ کننعه هيتوخ اقؽاه و متؾبهؽانهي ولطؽخ وثلن، نؾؽ اؾ ظاؼنع.
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 ثوظنع. نطجگبن مًؽه اؾ عيتَلي پ ظؼ مؽظم تؽثيه اين ثؽ فالوه ثوظ.ي عي يکبؼهب اؾ هب آن
 عيتَل هب آن اؾ کننع مي تالل مؽظمي ول ؿنعيمتمبي فموم تخمقي اؾ نطجگبن هيکزبل ظؼ اينثنبثؽ
 اين وخوظ ثب ظاؼظ. وخوظ عجَبت ثين ظؼ مًؽهي هب تيبوت نعن تؽٌ يؼٍي ثؽاي ليتمب لػا و کننع
 و کننع مي ؼهب ؼا آن نطجگبن کؽظ عايپ گكتؽل خبمقه قغر ثه ضبو مًؽهي الگو يکي وٍت
 ثبنع هب آن انسًبؼ ظؼ تؽ ؼازت که ؼونع يمي ظيگؽي ؾنعگي هب قجک بي مسًوالت قؽاك ثه

 .(935-938 :9396 لؽمن،ي)اقت

 نؾؽ ظؼ نعه، منقکف انكبني گؽوه نبم ثه مقؽوىم اثؽ ظؼ که هومنؿ مههوؼ نؾؽيبت اؾي يک
 ثه واثكته فنبيؽ قلكله يک فنوان ثه ؼا نؾبم نطكت او .اقت نؾبم يک فنوان ثه گؽوه گؽىتن

 فواملي هومنؿ .ظهع مي ٍؽاؼ ضوظ زيبت تؽ وقيـ مسيظ ظؼ ؼا اختمبفي نؾبم و کنع می تدؿيه هم،
 -5 .ظهنع مي اندبم اىؽاظ که چه آن يقني کنم، -9 :نبمل که ظانع مي موثؽ گؽوه ؼىتبؼ ثؽنيؿ  ؼا

 ازكبقبت، و فواعو -3 .نوظ مَبثل ىؽظ ىقبليت ثؽانگيطتن موخت که کنهي يقني متَبثل، کنم
 فنًؽي ا فعه .ظاؼنع ٍؽاؼ عيگؽيک ثب متَبثل کنم ظؼ که گؽوه اىؽاظ ظؼوني زبالت مدموفه يقني

 يب آگبهبنه که گؽوه مَؽؼاتي مقنب ثه که انع اىؿوظه ىوً فنًؽ قه ثهنيؿ  ؼا هندبؼ نبم ثه چهبؼمي
 هب آن ميبن ؼواثظ و فواعو،همچنين  و مػکوؼ فوامل .نوظ مي ؼفبيت گؽوه ؼىتبؼ ظؼ نبآگبهبنه

 (.414-424: 1388 ،توقلي) آوؼظ مي وخوظ ثه ؼا اختمبفي نؾبم

 .اقت  کؽظه مغؽذ ؼا گؽوه همجكتگي نؾؽيه ،فَالني انتطبة نؾؽيه ٍبلت ظؼ 1هکتؽ ليکمب
 ؾمبني ىَظ ،ٍومي گؽوه يکي افضب که مقتَعنع هکتؽ همچون ،فَالني انتطبة نؾؽيه عؽىعاؼان

 خمقي خنجم .نوظ مي فبيعنبن نطًي نيـ ،عؽيٌ اين اؾ که خوينع مي نؽکت خمقي اٍعام ظؼ
 تواىٌ ثه آن ظؼ مهبؼکتي ثؽا گؽوهي افضب اؾ مکيي تقعاظ که گيؽظ مي نکل هنگبمي ٍومي
 موؼظ منبىـ که نونع مي کبؼ ثه ؼاضي هنگبمي ىَظ انعيهبن فبٍجت و زكبثگؽانهمچنين  .ثؽقنع

 (.69: 1394 ،ؼوزبني) ثبنع ازتمبلي هبی ؾيبن اؾ ثيم انتؾبؼنبن

 نجکه و فبمل نؾؽيه .يبثع مي اهميت ای ىؿاينعه عوؼ ثهنيؿ  نجکه و فبمل نؾؽيه دباين ظؼ
 ىؽظ منسًؽثه هبی گؽايمي ظاؼا که اقت نجکه مطتلو انواؿ ثه ىؿاينعه و کلي فالٍه اؾ ثطهي

 اقت، انكبن فبمل چوني آنکبؼ مواؼظ نبمل که ىبفل ميهوم نؾؽيه اين ظؼ .اقت گونبگوني
 ظنيبی زؽکتي ؼاقتب ظؼ نؾؽيه اين .ثبنع مينيؿ  انكبن ميؽي هب فبمل اؾ وقيقي عيو نبمل

يي هب نجکه ظؼواٍـ .اقت آن ثه ىؿاينعه فلمي فالٍه و اختمبفي ىؽا و انكبن ىؽاي قو ثه اختمبفي
 ثب نبن ؼواثظ ظؼ هب انكبن .اقت انكبن ميؽ هم و انكبن هم هب آني اخؿا که کنع می ازبعه ؼا مب

 ،ظيگؽ نوؽهوؼ نؾؽيه .ظاؼنع ٍؽاؼ اختمبفي ىؽا و انكبن ىؽا ظنيبی ظؼ وضوذ ثه انكبن ميؽي اخؿا

                                                           
1- Michael Hector 
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 ميؽوضبت اثؽ ضبيه و انكبن کؽظاؼ اقت، فمل توخه، کبنون نؾؽيه اين ظؼ .اقت فمل نؾؽيه
 که مقنب اين ثه هكتنع «ينؾؽ  پيم» ميؽوضبت اين .گيؽظ مي ٍؽاؼ توخه موؼظ آن ثؽ مكلم

 .ننبقنع نمي کبمل عوؼ ثه ؼا نبن فمل ثؽ هب آن تأثيؽ ميؿان و ميؽوضبت اين مبهيت کنهگؽان
 نسوه ضبيه و فمل نسوه ثؽ مكلم ميؽوضبت آن ظؼ که اقت کؽظن  فمل مقمول نيوه فمل،

 تأثيؽ خهبن ننبضت و اموؼ توييو و موضوفبت ثه پؽظاضتن و اموؼ اظاؼه و  ثعن ثه پؽظاضتن
 (.396-397 -9393 تؿؼ،يؼ) گػاؼظ مي

 پژوهمي ننبق ؼول

 ظؼثبؼه آن ؽظيکؼو توان، يم ؼاي انتَبظي ييک پژوهم ميپبؼاظا ىؽظ ثه منسًؽ  يهب يژگيو اؾ
 قه ثب هيپبي اؼتجبع تيوضق هؽ م،يپبؼاظا اين ثؽاقبـ ظانكت.ي اؼتجبعي عهباينىؽ و قبضتبؼهب

 ثبي نيؿ مقنبظاؼ کنم هؽ آن، اؾ تيتجق ثه و اقت مؽتجظي هندبؼ وي نيف ،يغهن مطتلو ٍلمؽو
 ؼاي هندبؼ وي نيف ،يغهني ظفبو قه اين ظاؼظ. اؼتجبط کنم آن ثب مؽتجظ افتجبؼي ظفبو نوؿ قه
ي ضمن وي پنهبني هب نؾؽيه و ثبوؼهب ،يظفبو اين ثؽ فالوه بىت.ي توان يم هب کنم همه ظؼ
 ثؽؼقي و نموظن آنکبؼ ظنجبل ثهي انتَبظ پژوههگؽ که اقت موخوظي اؼتجبعي هب کنم ظؼي بؼيثك
ي بمعهبيپ اختمبفي ثؽقبضتي واکبو ظؼ لػا (.985-986 :9394 ،ي)گؽگ اقت آن ٌيظٍ نييتج و

 وي انتَبظ ميپبؼاظا اؾي منع ثهؽهي ا نجکه ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکت ظؼ ثبؾاؼيبثبني اٍتًبظي هب کنم
 گؽىت. ٍؽاؼ کبؼ ظقتوؼ ظؼي انتَبظ نگبؼی مؽظم ؼول آن، ظنجبل ثه

 نبننبقبنه وؼوظ ثب مسٌَ اثتعا اقت. نعه اقتيبظه 1نيککبؼقپ گبنه 5 ؽظيکؼو اؾ ؼول اين ظؼ
 ضجظ و ثجت ؼا ضوظ بتيکهي و هب بىتهي هب، ثؽظانت مهبهعات، مالزؾبت،ي تمبم ،تسَيٌ عانيم ثه
 ظؼ .ظهع مي اؼائه يا هياول يهب تسليل و ظهع مي قبمبن و ميتنؾ ؼا ضوظ مهبهعات قپف ع.ينمب يم

 نجکه و گيؽظ مي اندبم ٍعؼت بقجبتنم و ؼواثظ کهو خهت ظؼ الؾمي هب تالل مؽزله اين
 اؾ پف .گيؽظ مي  ٍؽاؼ هياول تسليل و تدؿيه موؼظ ...و پؽظه پهت ؼواثظ و تقبمالت هب، يقبؾ ميتًم
  گؽظظ. يم يعؽاز هياول يهب مَوله آن

نوظ  مي عانيم واؼظ پژوهم، اندبم اؾ کننعگبن مهبؼکت قبضتن مغلـ ثب مسٌَ قوم گبم ظؼ
 يآوؼخمـ مهبؼكتكننعگبن نؾؽات نَغه و اعالفبت مسوؼ، مًبزجهي گيتگوهب اقبـ ثؽ و

 که آوؼظ مي ىؽاهم ؼا امکبن اينو کنع می يبيا مسوؼي نَم ،مًبزجه دباين ظؼ .نوظ مي
 :9996 ن،يککبؼقپ) ثکهنع چبلم ثه ؼا مسٌَ مكتطؽجي هب بىتهي و بتيکهي ،مهبؼكتكننعگبن

 اقت مستمل که گؽظظ؛ يم اقتطؽاج ييظاظههب و مضبمين ،مًبزجه ظاظههبي اؾ آن، اؾ پف (.955

                                                           
1- Carspecken 
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 ظهبيؼؼكو ثب زبيل، ظاظههبي قپف .ظهع ٍؽاؼ تؽظيع موؼظ يب و زيؼ ؼا مسٌَ نعه منتح تننبض
ي اظفبهب و هب بىتهي ثؽي قنع فنوان ثه نونعگبن مًبزجهي يعا که آندب اؾ .نوظ مي مَبيكه اوليه
 گؽظظ يم ثجت و ضجظ هبآن ييعا نونعگبن مًبزجه اؾ اخبؾه کكت ثب لػا ،ثبنع مي مسٌَي ثقع

 و مضبمين ثبؾقبؾي هعه ثب ؼونع اين .گؽظظ يم بظظانتي بتييثبخؿ و کبمل يوؼت ثه قپف و
  .گيؽظ مي يوؼت انتَبظي تسليل هبی لمع اؾعؽيٌ ىؽهنگي قبضتبؼهبي ثين زؽكت

 ،يننبضتخبمقه و کالن يعگبهيظ اقبـ ثؽ ؽنع.يگ يم اندبم هم ثب پندم و چهبؼم گبم
 قبؾنع. يمي متدل ؼا کالن و ضؽظ توليعثبؾ قغوذ و گؽظنع يم تسليل و تدؿيه يينهبي هب انعوضته

 و مغبلقه موؼظ ؾمينه ثين ىؽهنگي يهبکليهمه و ؼواثظ ننبقبيي ؼونع، ايني ايل هعه
 انتَبظي مؽظمنگبؼي اؾ فمعهاي ثطم .اقت واٍقيت كالنتؽ قغوذ و پيؽاموني ٍلمؽوهبي

 تهکيل ظ،ظاؼ پژوهم افتجبؼ ظؼاىؿايم توخهي ٍبثل قهم كه قيكتمهب تسليل ؼا کنكبؼقپي
 كالن اختمبفي و قيبقي ،نهبظي فوامل ثب ٍجلي مؽازل اؾ نعه منتح ظاظههبي آضؽ ظؼ .ظهع مي

 ؽيؾ خعول ظؼ اضتًبؼ ثه نيککبؼقپ گبنه 5 مؽازل (.997 :5557 آنؽ، و اقتواؼت) گؽظظيم بـيٍ
 اقت. مهبهعه ٍبثل

 انتَبظي نگبؼي مؽظم ظؼ كبؼقپيكن پندگبنه مؽازل :9 نمبؼه خعول

 ليتسل هبظاظه يآوؼخمـ ويتوي مؽزله
 ،يؽمهبؼکتيم مهبهعه ،يعانيم کبؼ هياول يهبؼکوظ دبظيا 9

 تأمل ،يؽتؿازميم ه،يتکكو
 (کيات)ي ىؽهنگ يثبؾقبؾ

 (کيات)ي ىؽهنگ يثبؾقبؾ هياول يثبؾقبضت ليتسل مسٌَ ؽيتيك 5
 مًبزجه، ،يمهبؼکت مهبهعه ،يعانيکبؼم ييگيتگو يهبظاظه عيتول 3

 تأمل و تقبمل
 (کيام)ي ىؽهنگ يثبؾقبؾ

 هبكتميق ؼواثظ ويتوي 4
 تؽکالن نهيؾم ثب

 (کيات)ي كتميق ليتسل (اکتهبه) يكتميق ليتسل اندبم

 قغر يهبهينؾؽ ثب هببىتهي نموظن مؽتت ياؼاثغه يهبنؾبم نييتج 5
 (نييتج) کالن

 (کيات)ي كتميق ليتسل

 953 :5556 همکبؼان، و هبؼظکكتل

 اين اؾ اقت؛ ثوظه يا نجکه ثبؾاؼيبثی يهب نؽکت اؾ نؽکت، 4 ،تسَيٌ مغبلقه موؼظ عانيم
 ٍؽاؼ ؿظي نهؽ ظؼ نؽکت يک و اييهبن نهؽ ظؼي ا نجکه ثبؾاؼيبثی نؽکت قه نؽکت، چهبؼ

 يانًؽاى اىؽاظ اؾ نيؽ 96 ثب هبمًبزجه .نهوظ ىبل آنهب نبم کنع می زکم پژوهم اضالً که ظانت،
 ؼول اؾي منع ثهؽه ثب و هعىمنع يوؼت ثهي نؾؽ انجبؿ ثه عنيؼق تب يا نجکه ثبؾاؼيبثی كتميق اؾ

 بىت.ي تعاومي ثؽى  گلوله
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 يهب نؽکت اؾ تسَيٌ کننعگبن  مهبؼکت نؽکت، چهبؼ ظؼ مسٌَ مهبؼکتي مهبهعه وخوظ ثب
 کننعگبن،  مهبؼکت .نوظ زبيل هب آن اؾ يتؽ گكتؽظه فبتاعال تب نععن انتطبة مطتليي ثبؾاؼيبثی

 منبعٌ و نهؽهب اؾ هب نمونه .عنظانت ؼا ثبؾاؼيبثی نؽکت چنع ظؼ ىقبليت قبثَه ،ليعؼهب ويژه  ثه
ي هب نؽکت ،..و لؽقتبن ،نيؽاؾ تهؽان، کؽمبن، مههع، ظ،يؿ اييهبن، چونيي نهؽهب مطتلو،
 .نعنع انتطبة گونبگونيي هب قمت و قواثٌ ثب و متيبوت

ي گيتگوهب  مؿازمت هؽگونه اؾ ظوؼ ثه و آؼام يمسيغ ظؼ نونعگبن  مًبزجه هکلي اؾ
 مهبؼکت که کننع بيمهيي ىضب تب نموظنع ؼا ضوظي قق تمبم مسََبن گؽىت. يوؼت مسوؼ، مًبزجه

 آؾاظانه ؼا ضوظ نؾؽات و کننع بنيث آنکبؼا ؼا ٌيزَب تيامن و آؼامم کمبل ظؼ ثتواننع کننعگبن 
 نعنع. انتطبة 1ينؾؽي ؽيگ نمونه نيوه ثه هب نمونه اين همه اقت غکؽ بنينب ع.بيننم اؽهبؼ

 ثؽؼقي ،تسَيٌ عانيم ظؼ معاوم مهبهعح ،3يعوالن مهبؼکت عؽيٌ اؾ هب بىتهي 2افتمبظ تيٍبثل
 7يؽياتکبپػ عييتب .گؽىت ٍؽاؼ عييتب موؼظ 6يمن توييو و 5کننعگبن مهبؼکت عييتأ ،4همکبؼان

 بتييخؿ ثب و ٌيظٍ يقبؾبظهيپ و ؼضعاظهب کبمل ثجت مًبزجه، نکبت و ايول ؼفبيت ثبنيؿ  تسَيٌ
 موؼظ تسَيٌ مؽازلي تمبم ظؼنيؿ  (5553) 8ظوثت و مبثنؽي هيثبؾانع يکتکن .گؽىت يوؼت
   گؽىت. ٍؽاؼ اقتيبظه

 تسَيٌ يهببىتهي

 و مهبهعه قپف ،يا کتبثطبنهي هب ظاظه ثه مؽاخقه عؽيٌ اؾ اثتعا، ظؼ پژوهم ايني هب بىتهي
 تب گؽىت، يوؼت ىقبل اىؽاظ ثب قبضتبؼمنع ميؽي هب مًبزجه و تسَيٌ عانيم ظؼ نبننبقبنه مهبؼکت

 ؼا مسََبن نؾؽ ،ليعؼهب ثبالضى و افضبي يتکبؼين و ضؽوج مكئله پژوهم، ؼونع اواقظ ظؼ کهاين
 يعظ ظؼ مسََبن لػا كتنع،ين مکيي زبيلهي هب ظاظه عيؼق نؾؽ ثه که آندب اؾ کؽظ. خلت ضوظ ثه

ي قبؾ نجکه و ىقبليت قبثَه کهي ا نجکه ثبؾاؼيبثی كتميق اؾي انًؽاى اىؽاظيي ننبقب و خكتدو
 ازكبقبت اؾ ظوؼ ثه و كتميق اؾي منغَ ىبيله ثب اىؽاظ اين ؽايؾ ثؽآمعنع. ظانتنع،ي ٍجول ٍبثل

 اىؽاظ اؾ نيؽ 96 ثب تيتؽت ثعين ثپؽظاؾنع. نؽکت و ضوظي هب ىقبليتي انتَبظاؼؾيبثي  ثه توانكتنع يم
 ظانتنعي ٍجول ٍبثلي قبؾ نجکه و ىقبليت قبثَه کهي ا نجکه ثبؾاؼيبثی كتميق اؾي انًؽاى

                                                           
1- Theoretical Sampling 
2- Credibility or Trustworthiness 
3- Prolonged Engagement 

4- Peer Review 
5- Member Checking 

6- External Audit 

7- Dependability 
8- mauthner and doucet 
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ي هب يژگيو گؽىت؛ يوؼتي نؾؽ انجبؿ ثه عنيؼق تب قبضتبؼمنع مهين ٌيفمي هب مًبزجه
 .ثبنع مي مهبهعه ٍبثل 5 نمبؼه خعول ٍبلت ظؼ کننعگبن مهبؼکت

 پژوهم کننعگبن مهبؼکت :5 نمبؼه خعول

 قمت تيىقبل ؿانيم تأهل تيوضق يننل تيوضق تولع مكتقبؼ نبم

 پؽؾنتوؼ مبه 8 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9373 مسعثه

 پؽؾنتوؼ مهبوؼ، مبه 8 و قبل 9 مدؽظ ظانهدو 9374 عهيىؽ

 عؼيل قبل 5 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9375 وقوي

 عؼيل قبل 5 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9379 يمًغي

 يفبظ فضو مبه 6 متأهل ظاؼضبنه 9367 ىؽؾانه

 يفبظ فضو مبه 5 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9374 ىبعمه

 يفبظ فضو مبه 6 متأهل هگؽيآؼا 9353 مهنبؾ

 مهبوؼ قبل 9 متأهل ظاؼ ضبنه 9365 منًوؼه

 مهبوؼ مبه 4 و قبل 9 مغلَه موؼيگؽ 9379 عبهؽه

 عؼيل مبه 9 و قبل 9 مدؽظ قؽثبؾ 9375 لياقمبف

 يفبظ فضو مبه 99 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9376 مهؽان

 يفبظ فضو مبه 4 مدؽظ يکبؼننبق ظانهدو 9374 ؾهؽه

 يفبظ فضو مبه 3 و قبل ا متأهل ؼقتوؼان آنپؿ 9368 ازكبن

 يفبظ فضو قبل 9 متأهل يکبؼننبق ظانهدو 9374 نهؽه

 يفبظ فضو مبه 3 مدؽظ اؼنع يکبؼننبق ظانهدو 9379 مهكب

 يفبظ فضو مبه 6 متأهل ظاؼضبنه 9379 نيبقمي

 پژوهم يهب بىتهي :منجـ

ي ثؽا که هب، بىتهميهومي ي خعول يوؼت ثهي انًؽاىي افضب اين ثب  مًبزجه اؾ زبيلي هب ظاظه
 اؾ و اقت نعه اؼائه اقت، مَوالت و ميميبه نبمل تنهب مَبله، کلمبت تقعاظ تيمسعوظ و زدم ؼفبيت

 ظؼ که ثبنع مي مَوله 99 و ميهوم 45 نبمل هب بىتهي اين اقت. نعه ؿيپؽه هياولي کعهب و هب گؿاؼه غکؽ
 .گيؽظ مي ٍؽاؼ ثسث موؼظ مجكوط عوؼ ثه آن اؾ پف و اقت مهبهعه ٍبثل قه نمبؼه خعول

 پژوهمي ايل مَوالت و ميميبهي ميهوم خعول :3نمبؼه خعول
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 مَوالت ميميبه ويؼظ

 يقبؾ نجکه و ىؽولي كتميق اهميت يقبؾ نجکه و ىؽولي كتميق تياهم 9

 ىؽول ثؽي قبؾ ميت تياولو ىؽول ثؽي قبؾ ميت تياولو 5

 يزعاٍلي عهبيضؽ لؿوم عيضؽ زعاٍل نييتق 3

 يزعاٍلي عهبيضؽ 4

 ي اخجبؼ ىؽول و عيضؽي ثؽاي هندبؼ ىهبؼ ياخجبؼ عيضؽ 5

 کالن عيضؽ ثه اخجبؼ 6

 قوظي زعاکثؽقبؾ تؽثيه عيضؽي ثؽا قوظي گػاؼ هيقؽمب 7

 يضؽوؼميؽ نطًيي هب عيضؽ نطًيي مًؽى مسًوالت عيضؽ هيتوي 8

 نطًي مًؽهي ثؽا عيضؽ 9

 يضؽوؼميؽ مسًوالت عيضؽ 95

 يمسًول ىؽول كتيل هيته يمسًول ىؽول كتيل هيته 99

 مسًولي کندکبوقبؾ يمسًولي کندکبوقبؾ 95

 پكنع فبمه ىؽولي هب ياقتؽاتژ يعجَبتميؽ /يکالم ىؽول 93

 پكنع فبمه ىؽولي هب يکتکن 94

 يتنطًي پيت اقبـ ثؽ ىؽول 95

 يعجَبت ىؽول 96

  ضقو نَبطيي ننبقب عؽيٌ اؾ ىؽول 97

 ىؽول ظؼي ؽيق نکمي اقتؽاتژ 98

 عيضؽي ثؽا اىؽاظي قبؾ ميتكل ىؽولي ثؽاي ؽيگيپ 99

 ىؽول ظؼ قمبخت 55

 ىؽول ظؼي کبؼامؽاً 59

 : 3خعول نمبؼهاظامه 

 مَوالت ميبهيم ؼظيو

  ىؽول ظؼي جکبؼيىؽ 55

 ياخجبؼي عهبيضؽ ىؽول 53
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 عيضؽي ثؽا کبؼانه تيىؽ تيتؽم  عيضؽ ثهي ثبؾنهكتگي قبؾ مهؽوط 54

 عيضؽي ثؽا تيتؽم 55

 عيضؽي ثؽا تيىؽ 56

 يغوٍ ىؽول يغوٍ ىؽول 57

 يظلي ىؽون گبنيؼا 58 

 يکهژموني هندبؼ عيضؽ مقؽه افتجبؼ ثه عيضؽ 59

 كتبنهيؼوظؼثب عيضؽ 35

 ىؽونعگبن قمبخت ثه نعن ميتكل 39

 ياٍكبع ىؽول ىؽول نجوظن نَع 35

 بنيمهتؽ ثه  مسًولي اٍكبع  ىؽول 33

 ىؽول ظؼي كتميق نييپب ت/نؾبؼتيزمب مسًوالت ىؽول ظؼي كتميق تيزمب فعم 34

 مسًوالت ىؽول متيٍ ثؽ نؾبؼت نجوظ 35

  مسًوالت نبننبـي ثؽنعهب ىؽول 36

 ىؽول ؼقميميؽي هب ىقبليت 37

 ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ مسًوالت پنهبن ىؽول ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ مؽقوم ىؽولي ثؽا اخبؾه فعم  38

  ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ مسًوالت ىؽول 39

 عيضؽ ظؼ ضؽؼ ي يقوظ هبي ٍيمت 45

 عيضؽ ظؼ ضؽؼ 49

 ياىؽاعي گؽ ضوظقؽؾنم  موىَيت خػة ظؼي ىؽظ ًٍوؼ ثؽچكت 45

 ي ىؽظ ًٍوؼي الَب 43

 ىؽول  يىبنتؿ الَبئبت  44

-ؾمبنيقب متن اؾ ضبؼجي هب اتم فنوان ثه ؾمبنيقب کنهگؽان گؽانووتؽ، اؽهبؼات ثب ؼاقتب هم
 موخوظي قبضتبؼهب ميبن ظؼ کنهگؽاني هب کنم ؽنع.يگ ينم ميتًم بي کننع نمي ؼىتبؼ اختمبفي

 چوني اٍتًبظ ننبقبن خبمقه .ظهنع مين ؼش يؽه منيقت هيپب ثؽ ٍغـ عوؼ ثه و انع نعه زک
 ،ياٍتًبظ ميؽ وي اٍتًبظي هب ىقبليتي عگيتن وي طتگيآم هم ظؼ ثب مقتَعنعي پوالن و گؽانووتؽ

 عهب،اينىؽ بي اهعاه متن، ظؼي اٍتًبظي هب کنم يقني .ظهع مي ؼش اٍتًبظ اختمبفيي نعگ  زک
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 ثب ثبؾاؼ ظؼي اٍتًبظ گؽان  کنم هکهنگبمي .نوظ مي واثكتهي اٍتًبظميؽي نهبظهب بي هب کنم ثه
 گػاؼظ مي تأثيؽ هب آني تدبؼ منغٌ و منبقجبت ؼونع، ثؽيي آننب اين ،نونع مي مجبظله واؼظ آننب اىؽاظ

  (.58-59 :9397 همکبؼان، وي )وؼنو

 ثؽي اٍتًبظي كتميق فنوان ثهي ا نجکه ثبؾاؼيبثی :يقبؾ نجکه و ىؽولي كتميق اهميت
ي قبؾ ميت و ىؽول ثؽ عياک هيتوي ثؽ ؼا ضوظي مجنب که اقت ىقبليت زبل ظؼ معؼني تدبؼت معاؼ

 که يبثع مي تياولو ىؽول ثؽي قبؾ ميت نجکه اين ظؼ ىؽول: ثؽي قبؾ ميت تياولو اقت.  نهبظه ثنب
ي يکي انجکه ثبؾاؼيبثی» ع:يگو يم نهيؾم اين ظؼ مسعثه .نوظ مي اختمبفيي نعگ  زک ثه مندؽ

 ظؼآمعتو تو چون ظانتنع، عيتأکي ليضي قبؾميت ؼو تؽثيهي ولي چيه که ىؽونت م.يتي يک ىؽونه
 باين پوؼقبنت اؾ کؽظنع می کبؼ فعه هي مثال چون ىؽول، تو تنطًي ىؽول اؾ تبي گؽىت يم ميت اؾ
 «.ظاظنع يم مبنوؼي ليضي قبؾميت ؼو تؽثيه عيؼق يم ثهتي اگنعه پول ضوؼظه ضوؼظهي ه

 مسٌَي كتميق موخوظ مسًوالت اؾ افضب عيضؽ لهيوق ثه ىؽول :يزعاٍل عيضؽ لؿوم
 نجکه هؽ ظؼ گؽظظ. يم آمبؾ عيضؽ ثبي نيؿ ا نجکهي هب ثبؾاؼيبثی ظؼ ىقبليت نؽوؿي عؽى اؾ .نوظ مي

ي هب نؽکت همه االن» ع:يگو يم وقوي گؽظظ. يم نييتق افضبي ثؽا عيضؽ اؾي زعاٍلي ميت و
 بىتيظؼ پوؼقبنتي ثتون و ثبنه وياکت گبهتيخب نمب کهايني ثؽا ىؽول زعاٍل که گهيم ثبؾاؼيبثی

 «.تومنه هؿاؼ 955ي کن

 اقتي اخجبؼي امؽ افضبي ثؽا نؽکت اؾ عيضؽ :ياخجبؼ ىؽول و عيضؽي ثؽاي هندبؼ ىهبؼ
 آٍب نه! دب،اين» ع:يگو يم ازكبن .نونع مي كتميق اؾ عيضؽ ثه ملؿم اىؽاظ ،يهندبؼي ىهبؼ ثب و

 پوؼقبنت بيقؽ ثبال تب ثؿن عيضؽ 555ي مبه ثؿن عيضؽ ونيليم5ي مبه ثؿن عيضؽ ونيليم 3ي مبه
 ميؽي عهبيضؽ قمت ثه ؼا افضب ،ياخجبؼي عهبيضؽ «.ؾوؼ ،ياخجبؼ عيضؽ نع يم اين ؽنيثگ

 نکل اىؽاظ ظؼيي گؽا مًؽهي  هيؼوزي نوف حيتعؼ ثه تيتؽت اين ثه .ظهع مي قوًي ضؽوؼ
ي بخيازت واٍقًب ؼا مسًوالت اؾي ليض» :کنع می انبؼه مهم اين ثه نهؽه ؼاقتب اين ظؼ .گيؽظ مي

 «.کؽظم می اقتيبظه و عمهونيضؽ يم ثؿنم عيضؽ ثوظم مدجوؼ چون و نعانتم ثههون

 .نوظ مي همؽاه هب يثبالقؽ توقظ افضب عيتهع و ؼىتبؼ ؽييتن ثب عيضؽ ثه اخجبؼ لؿوم، مواٍـ ظؼ
 ؾظنع ينم عيضؽ من مبمبن که ثوظيي هب موٍـ هي» :کنع می ريتًؽ که مهنبؾي  گيته ثب ؼاقتب هم

ي نؿن اگه عيثؿن عيضؽ تومنو  هؿاؼ 955 اين زعاٍل مثال عيثب نمب صيتبؼ اين تب که ؾظنع يم ؾنگ
 هويٍغق قبفت و صيتبؼ مثال نعنع يم مدجوؼ منم مبمبن كتيلي تو اؾ ههيم پبک اقمت

 مبمبن ثقعي ثبن ؾظه عيضؽ مسًولو وي ثبن تيقب تو نمب عيثب نت 9 قبفت گيتنع يم گيتنع يم
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 اىؽاظ ثه معاوم يوؼت ثه :يضؽوؼ ميؽ نطًيي عهبيضؽ «.ثؿننع عيضؽ که نعنع يم مدجوؼ من
 آن کننعه مًؽه ضوظ، کهي مسًوالت ثپؽظاؾنع.ي مًؽى اٍالم عيضؽ ثه که گؽظظ يم هيتوي

 اين ثبنيؿ  اىؽاظ قو ظيگؽ اؾ و ؽنعيگ ثهؽه آن اؾ ثتواننع ضوظ ىؽول، ظؼي نبکبم يوؼت ظؼ تب هكتنع؛
 مجبظؼتي ضؽوؼميؽ مسًوالت عيضؽ ثه نبچبؼًا نع،يآ نبئل عيضؽ نعه نييتق ىبؾ ثه که هعه

 اين ثه .کؽظنع میني ا نهيهؿ هب آن عيضؽ ثبثت گبه چيه ،اين اؾ پيم تب کهي مسًوالت وؼؾنع؛ يم
 هب نؽکتهمچنين  .يبثع ميي تدل افضب ظؼ مًؽه ثه ليتمبي زت ويي گؽا مًؽهي نوف تيتؽت

 اؾ عؽه اون اؾ ثقع» ع:يگو يم نهيؾم اين ظؼ مهؽان ىؽوضتنع. يم ؼا ضوظ مسًول يوؼت هؽ ثهنيؿ 
 بظيؾ ثعن ونيلوق مثاًل م،يثطؽ ميثوظ مدجوؼ مينعانت بجيازت که هميي ؿهبيچي قؽ هي اخجبؼ قؽ

 ىبکتوؼ زع اون ثه ميضواقت يم چون ضتي ول ثوظ،ي کبى تب ظوي يک مثاًل بي مينعانت بجيازت مثال
 «.ميثؿن قيبؼل ؼايي ثبال تقعاظ هي که ميثوظ مدجوؼ ثؽقه

 دبايني ول ظاظم ينم اقپلمي ثبظ واقه پول فمؽًا ٍجلم من» ع:يگو يم ضنعه ثبنيؿ  مسعثه
 کهنوظ  مي ضواقته اىؽاظ اؾ قوظ:ي قبؾ زعاکثؽ !«.کؽظم می اقتيبظه عميضؽ يم اقپلمي ثبظ من
 ؼا كتميق و ضوظ ىقبليت ظامنه عؽيٌ اين اؾ و ثپؽظاؾنع نعهي عاؼيضؽ مسًوالت ىؽول ثه

 تيتؽم افضب اقبـ نيثؽهم :يمسًول ىؽول كتيل هيته ثؽقنع. قوظ ثه ًبنهبيت و ظاظه گكتؽل
 كتيل» نبم ثهي كتيل ظؼ ننبقع يم ىؽظ کهي اىؽاظ تمبم نبم .کؽظنع می ىؽول كتيل هيته ثه

 .نونع ميي ثنع ؼتجه ظاؼنع ىؽظ ثب کهي يکنؿظ و اؼتجبط افتجبؼ، ثؽزكت اىؽاظ .گيؽظ مي ٍؽاؼ «ىؽول
 كتتويل گيت يم» ع:يگو يم مسعثه .نوظ مي پؽظاضته مسًوالت ىؽول ثه اىؽاظ ثب تمبـ ثب قپف

 ثؿن ؾنگ تکهون تک ثه فيثنو ثوظ نبيهم مبل فيثنو گيتنع يم که نيؽه 355 كتيل فيثنو
 «.ثيؽول مسًول ثههون ثؿن زؽه ثبنون

 يوؼتيي هب ياقتؽاتژ اؾي ؽيگ ثهؽه واقغه ثهنيؿ  ىؽول بتيفمل مسًول:ي قبؾ کندکبو
 توييو گونهايني مًغي اقت.ي کندکبوقبؾ ىؽول امؽ ظؼ يکتکن نيمهمتؽ و نياول .گيؽظ مي
ي ؿيچ هي موؼظ ظؼ ضوام يم َهيظٍ چنعي ىالن عيگ يم عيؾن يم ؾنگ نمب مسًولي ثؽا» :کنع می

 ثقلهي ؽظيکم يسجت ثبهبلي نكت يم ثقع ه؟يچ گيت يم نع يم کندکبو کنم يسجت ثبهبت
 «.ثعه اندبم ثؽاتون تونه يم هم ؼا کبؼا اين هيزبلت نيهمچ هي ظاؼم مسًول باين و ىالنه

 و ٍهؽ گؽىتن نؾؽ ظؼ ثعون وي کالم يوؼت ثه مقمواًل هب ىؽول پكنع: فبمه ىؽولي هب ياقتؽاتژ
 مسًوالت و کبؼ ليتجلي ثؽاي ؼون هؽ اؾ کهنوظ  مي ضواقته اىؽاظ اؾ .گيؽظ مي يوؼت اىؽاظ عجَه
ي هب يکتکن» ع:يگو يم ازكبن ظهنع. ٍؽاؼ افضب ظيگؽ بؼياضت ظؼ ؼا ضوظ تدبؼة و نعيخو ثهؽه ضوظ

 امؽ ظؼي ؽيگ اؼتجبط نسوه و اٍنبؿ ؼىتبؼ، کالم، هب، ياقتؽاتژ «.ميظاظ يم آموؾل هم ثه ؼا ىؽونمون
ي ؼاهجؽظهب اؾ کعام هؽ ثب مواخهه ظؼ و کنع می تيبوت اىؽاظ،ي تنطًي پيت ثب متنبقت ىؽول
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ي آموؾن خلكبت ظؼ کهيي ؼاهجؽظهب ؛نوظ مي گؽىته ثهؽه مغلوة نتيده تسٌَي ثؽا ضوظ ضبو
 پت،يتي ؼوانهنبق مثاًل ىؽول نسوه موؼظ ظؼ» ع:يگو يم ازكبن گؽظظ. يم تهيکظ افضب ثه تمبمًب

 ظونم نمي علجه ٍعؼت ظونم نمي که هيچ ميتنطًي پيت که عؽىوي ثهنبق عيثب بي يتنطًي پيت
 عؽه مثاًل کهي ثيهمي تنطًي پيت اؾ عيثب اول عيجينث ضت گؽه.تسليل ظونم نمي علجه تدؿيه
 ظؼ نطًو اوني تنطًي پيتي ثتون مبنهييم اؼتجبط هي ثب عيثب اول ال ههيؼ مثاًل بي ننلم

 گهيظ کؽظيم مي ثؽٍؽاؼ اؼتجبط ميومعيم نمب ثب مثاًل ميگؽىت يم اؼتجبط ثبهبل ميومعيم مثاًلي بؼيث
 «.عهيم اهميت پوقتم ثه عهيم اهميت لجبقم ثه مثاًل ثكبله ىالنه ميعيظ يم مثاًل ظوقتبنه اؼتجبط

 نيهم ظؼ .کننع مي مسعوظي ضبيي ٍهؽهب و هب پيت ثه ؼا ىؽول سًبيتؽخ افضب، اؾي ثؽض
 و ؾننع ينم چونه و چک بظيؾ ظونكتم يم که ؼىتم يمي اىؽاظ قؽاك من» ع:يگو يم عهيىؽ ؼاقتب

 ثهم و کؽظنع می ٍجول زؽىمو ضوثه اين گيتم يم اگه کهيي کكب بظه،يؾ چَعؼي ووو گيتنع ينم
 نه ثگهي ؾوظ که ؼىتم ينمي فبظ اىؽاظ قؽاك هب متيٍ دوؼاين واقه ؼىتم يم اونب قؽاك ظاؼنع افتمبظ

يي کكب قؽاك ثيؽونم ؼا باين و نبمپوهبم و پوظؼ کؽم ضواقتم يمي وٍت مني زت من ضؽم. ينم
 که ؼىتم يميي کكب قؽاك ومع،ينم ظلم کبؼگؽن بي کمه نوهؽانون و ضوظنون ظؼآمع که ؼىتم ينم

ي هب ثبؾاؼيبثی ظؼ که توخه، موؼظي هب نيوه اؾ «.الؼخنع عيضؽ تو و ؽقهيم ظهنهون ثه ظقتهون
 نَبطي قبؾ ثؽخكته ويي ننبقب واقغه ثه ىؽول ،نوظ مي اقتيبظه آن اؾ وىوؼ ثهي نيؿ ا نجکه
 ظؼ مسعثه .نوظ مي بظي «يؽيق نکمي اقتؽاتژ» فنوان تست آن اؾ ايغالذ ظؼ که اقت ضقو

ي کچل که تو ضتي گيم هيضبل دبلاين عؽهي ثين يمي مهمون توي ؽيم تو» ع:يگو يم نهيؾم اين
 اين عؽه. ثه ؾظني ظقت هي يقني ،يؽيق نکم گيتن يم ثهم ضوثه،ي ليض اين ثؿن واين ثؽو بيث

 موهبت ظونم نمي وي کچل که تو عؽه ضقو نَغه ؼو ػاؼنيم ظقت که ثوظ هبل نيوه اؾي يک
 ضهکه موهبت انَعؼ که تو ؟!يثکن اقتيبظهي ثجؽ ؼا نبمپو ايني بينم چؽا باين و ؿهيؽيم انَعؼ

 چؽثهي ليض موم من ظاؼم مو ؿليؼ چَعؼ مني وا گهيم آظم يسجتبل تو نبضواه ضواه ؿهيؽيم
 «.کنيم مي يسجت گهيظ هم ثب ؿايچ اين ثه ؼاخـي ليض ظضتؽا مب ضوظمون مب ثبالضؽه

 اؾ و نوظ مجعلي مسوؼ قمبخت ثه بثع،ي تعاوم عيثب هب يؽيگيپ ع:يضؽي ثؽا اىؽاظي قبؾ ميتكل
ي ؽيگيپ گيتنع يم همم ىؽول موؼظ ظؼ» ع:يگو يم ىبعمه گؽظنع. عيضؽ ثه ميتكل اىؽاظ عؽيٌ اين
هبي  زف ثعه نهون ثههون ثجؽ ؼا هب فکف ثعه نهونهون ثجؽ ؼا مسًوالت عيثؿن زؽه عيکن

 متوقل ،يکبؼ تيىؽ اؾ مطتلييي هب نيوه ثه ىؽول امؽ ظؼ افضب «.عيثع بتونيمهتؽ ثه ضوة
 افضب ثه هب يثبالقؽ توقظ مكتَيم ميؽ و مكتَيم يوؼت ثه تمبمًب کهيي هب يجکبؼيىؽ .نونع مي
 مو ؼنگ اگه مثاًل ثيؽونم ثؽو ثقع ضوظت کن اقتيبظه بؼااين» ع:يگو يم ؾهؽه گؽظظ. يم الَب

 ضوة کهي ثگ ،يثگ ظؼوك کهي ثلعي ليض اگه بي کؽظم اقتيبظه ضوظم من ثگو نؽوي نک ينم اقتيبظه
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 ثوظه ضوة کؽظه اقتيبظه ضواهؽم ثگو ف،ين ؼنگ ضوظمي موهب چون ىهمه يم عؽهي ول ثوظه
  «اال... و نيثگي دوؼاين نيثلعي ليض اگه گيت يم گيت، يمي دوؼاين قبضته موهبل ثه و ثؽال

 ثه تيتؽم ؼا افضب ضوظ ضبوي هب زؽثه معظ ثهنيؿ  نؽکت ع:يضؽي ثؽا جکبؼانهيىؽ تيتؽم
 هب آن ظقتؽـ اؾ ؼا افضبي ؿيواؼي هب پوؼقبنت عؽيٌ اين اؾ و کنع می نؽکت اؾ تؽثيه عيضؽ

 ثالىبيله ؼو ضوؼظه ويتطيي هب پک» ع:يگو يم منًوؼه .کنع می ليتجع ضوظ قوظ ثه و کؽظه ضبؼج
 مثاًل» ع:يگو يم مهكب «.کننع عيضؽ ثه تيتؽم ظوثبؼه که تيقبي ؼو ػاؼنعيم قوظ ؿيواؼ اؾ ثقع

 ثقعل نمبي ولي ثؿن عيضؽ ضوظت تيخ اؾ مبه 3-5 اولم ىوٍم مثاًل نمب که گيتنع يم اولم
ي ؿيچ هؽ ضتي ول کنيع مي عيضؽ پوؼقبنتبتون پول اؾ ضوظت نمب ثقعلي ظاؼ مدموفه ؽيؾ
 «.تؽثيه ثوظ بيؼو گيتنع يم

 ثه تنهب اىؽاظ گبهيخب .ظهع مي ٍؽاؼ ىؽظ گبهيخب ثوظن ىقبلنيؿ  ؼاي ثبؾنهكتگي مجنب كتميق
 تو کهي وٍت» :کنع می ريتًؽ ؼاقتب اين ظؼ نيبقمي .نوظ مي مسٌَي كتميق عيضؽ ثجت لهيوق

 ظؼآمعت تو کننع مي ىقبليت هب مدموفه ؽيؾي ولي نک ينم ىقبليت ضوظت ظؼقتهي هيم ثبؾنهكت
 نکته و کننع مي ىقبليت ظاؼنع هبت مدموفه ؽيؾ ينکن چه يکن ىقبليت تو چه هبته ؽمدموفهيؾ اؾ
ي ول نعه ثبؾنهكته ظؼقته نؽکت اؾي ثؿن عيضؽ ؼا زَوً ظهم يک عيثب بهم هؽ تو کهاين هم گهيظ

 گهيظ و نؽکت يتو يبيث ينعاؼ بجيازت تو گهيظ که هيمقن اين ثه يثبؾنهكتگ .ثبؾه هنوؾ تميقب
 يقؽپؽقت توننع يم که عنعيؼق يزع ثه هبت ؽمدموفهيؾ چون يثکن ؼا هب مدموفه ؽيؾ يکبؼهب
 عيضؽ عؽه اگه ي ثؿن عيضؽ ؼا ظهمم يک عيثب ؼا زكبة ثه بظيم کهي پوؼقبنت مبه ثه مبه کننع.
 همم كتميق نؽويث اومعه گؽوه اؾ عؽه که کننع مي ىکؽ عنينم ثهم پوؼقبنتهو ثقع مبه نؿنه

 مدموفه ؽيؾي هؽچ عيثؿن مبه قؽ زتمًب تونو عيضؽ عيبؼيث مدموفه ؽيؾ تؽثيه که گيت يم
 ظؼ ىؽول يؽازتًب ضوظ افضب، «.نع يم تؽثيه وققتم نؽکت ثوظ كتميق نيـ ثهي آوؼظ مي

 ؾظن گول خوؼ هي» ع:يگو يم نيبقمي .کننع مي فنوان «انظيگؽ تيىؽ» ؼاي ا نجکه ثبؾاؼيبثی
 متَبفع مؽظمو نهيهم کاًلي ا نجکه ثبؾاؼيبثی کننع، عيضؽ اؾت کهي ؾن يم گول مؽظمو مؽظمه،

 «.مًؽه ثه ظفوت خوؼ هي ثطؽنع خنفي ضوظ يث کهي نک يم

 اؽهبؼ ىؽول ؼونع اؾ افضب تياکثؽ ،ىقبليت اؾي عوالن چنعان نه ؾمبن معت گػنت ثب
ي مقؽى ظؼ کننع ميي قق ليظل نيهم ثه بثنع.ي يم نبکبم امؽ اين ظؼ ؼا ضوظ و کننع ميي عينبام

 انتؾبؼات ىؽول امؽ ظؼ اقبـ نيهم ثؽ نونع. متوقل امؽاً و ظؼوك ت،يىؽ ثه مسًوالت
 که ثوظي دوؼاين هم مسًول» ع:يگو يم نهيؾم اين ظؼي مًغي ثؽنع. يم ثبال  ؼا اىؽاظي مسًول

 مبه ايني ثؿن وايني ىالن گيتنع يم مثاًل ظانت انتؾبؼ عؽه ثؽظنع يم ثبال عؽىو انتؾبؼ نعت ثه اگه
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ي ؿيچ نيهمچ هي که ؽظک يم ثبوؼ اونم و ههيم ىالن ههيم ضوة َعؼاين ههيمي چ پوقتت َعؼاين
 انتؾبؼ ؽظک يمي مقؽى ؼاي ؿيچ نيهمچ هي ومعيم اين ضت ثبنه ظانتهي ضوثي ليض اثؽ عيثب مكلمًب
 کننعه ؼاضي اونم کؽظه ثؽعؽه مثال ؼا هيٍض ظؼيع 55 نه عيظ يم ؿظيم عؽه ثؽظ يم ثبال عؽىو
 کننع ميي تينبؼضب ازكبـ مسًوالتي ثبال متيٍهمچنين و نييپب تيييک اؾ ضوظ افضب، «.نجوظ

 ظاؼمنبؾه اؾ يثؽ تب بؼؾهيث ثؽات عيثب نمب» ع:يگو يم مسعثه ظاننع. يم هب آن ىؽول ثه ملؿم ؼا ضوظ و
 مدجوؼ مب و نجوظ ضوة يتيييک نؾؽ اؾ خنكب يثقض يول ثوظ منبقت متبليٍ ضت يثطؽ ؽونيث
 ثه هب ىؽول :يغوٍ ىؽول «.ميثيؽون زبال مويثوظ ؾظه ؼا خنكب اون کهاين واقه زبال که مينع يم

 نعن متضؽؼ فماًل و کننع مي عايپ نموظي ضمبنت وي ظل كتبنه،يؼوظؼثب ،يغوٍ ىؽول يوؼت
 م،يظاظ يم ثهمي تقبؼى م،ييتبظيم ؽيگي كتيؼوظؼثب» ع:يگو يم مهؽان ظاؼنع.ي پ ظؼ ؼا ثبؾاؼيبثبن

 «.ثوظنع بليطيث هم ضوظنون ثقع ،ثعين پولهو ميثگ که نع ينم ؼومون گهيظ ثوظ ثؿؼگ مبظؼ مثاًل

 افتجبؼ افتمبظ، ،يكتيؼوثب ظؼ گؽىتن ٍؽاؼ ثبنيؿ  بنياعؽاى و بنيمهتؽ :يکهژموني هندبؼ عيضؽ
 اٍوام» ع:يگو يم نيبقمي .کننع مي عيضؽ ثه اٍعام ثبؾاؼيبثبن قمبخت اؾيي ؼهب و ميتكل و مقؽه

 ظاظم، ينم نهبظپيه ضوظم که همي وٍتي ول عنع،يضؽ يم ظاظم يم نهبظپيهي وٍت عنع،يضؽ يم
 ؾنگ آظم ثه انَعؼ» ع:يگو يم ىبعمه «.نگؽىتم قيبؼل م،يضوا يم ؼاي ؿيچ نيهمچ مب گيتنع ينم
 کنه ثبؾنون ضوظل قؽ اؾ کهاين واقه ىَظ آظم که کننع مي يثبؾ آظم افًبة ثب انَعؼ ؾننع، يم

 ؿيچ هي گهيم آظم ثطؽم تب بيث ثطؽم مسًول اؾتي ضوا يم اگه بيث بيث ثبنه گهيم نهک يم ٍجول
 ىؽول «.ثؽظاؼه قؽم اؾ ظقت تب ثطؽم نعه که هم تومن 35 و تومن55 زع ظؼي زت يککوچ

 ظهع مي ٍؽاؼ ثبؾاؼيبثبن بؼياضت ظؼي آن وي نَع پؽظاضت يوؼت ثه ؼا مسًوالت نؽکت :ياٍكبع
 افضب ثه ظاؼ معت وي اٍكبع يوؼت ثه بنيمهتؽ خبنت اؾ مسًوالت نهيهؿ ىؽول، امؽ ظؼي ول

 چون من مطًويًب ظاظنع ينم ثهم موٍـ همون پولهم» ع:يگو يم عهيىؽ گؽظظ. يم ثبؾپؽظاضت
ي عهبيضؽ افضب «.کؽظنع می ؿيواؼ واقم بي ظاظنع يم ثهم ؽيظ ميک ثوظم نهؽقتبن و نجوظم هونپيه
 اؾ افضب مجبظله اين ظؼ ٍبنون عجٌ ظهنع مي ٍؽاؼ افضب ظيگؽ بؼياضت ظؼ بؾين يوؼت ظؼ ؼا ضوظ

 اين ؼا موضوؿ اين ىبعمه ثپؽظاؾنع.ي مسًول مجبظله ثه عيثب و کننع نمي بىتيظؼي پول عيگؽکی
 اؾم ؼا مسًوالت اؾي قؽ هي ميثوظ ثبهم که ظوقتبم نيهم ضوظ مثال» :ظهع مي ريتوض نيچن

 خبل ثه ثوظ ٍؽاؼ مسًول ،ظاؼنعي مؿضؽى ٍوافع هي ،ثهم نگؽظونعنع ثؽ پولهو هنوؾي ول گؽىتنع
 «.نعاظنع ثهم هنوؾ مسًولم که ،ثعنع ثهم

يي ثؽپب ثه هب يثبالقؽ خبنت اؾ افضب تؽ،ثيه ىؽول ثهي بثيظقت خهت ظؼ افضب ثه کمکي ثؽا
 و ظهنع تيتؽتي همبنيم کهنوظ  مي ضواقته افضب اؾ تؽىنع اين ظؼ نونع مي تيتؽم «مسًول نو»
نيؿ  افضب ثپؽظاؾنع. مسًوالت ىؽول وي مقؽى ثه هب، يثبالقؽي جبنيپهت و تيزمب ثب  عؽيٌ اين اؾ
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 :کنع می ريتهؽ نيچن ؼا مكئله اين ىبعمه ظاننع. يم هب يثبالقؽ ضوظ نيـ ثه ؼا هب تيزمب اين
 که نجوظي غوؼاين هم اونب ثوظ، ضوظم فهعه ثه کهي مهتؽ کؽظن عايپ فماًل مسًول{ نو واقه»}

 من مسًوالت اگهي زت نجوظ،ي غوؼاين ثعن، ضوظنوني بيمهتؽ ثه ؼا من مسًوالت بنيث زبال
 کاًل ظاظ، ينم من ثه و ظانت يثؽم ضوظل ؼا قوظ مَعاؼ اون ظاظ، يم ضوظنوني بيمهتؽ ثه ؼا

 که هم کمک يقني گؽظونعنع، يثؽم من ثه ىَظ ؼاي ايل نهيهؿ اون ثوظ اين کبؼنون ٍبنون
 «.نع يم ضوظنون نيـ ثه تؽثيه کؽظنع می

 مسًوالت ىؽول ثؽي کبملي كتميق نؾبؼت ىؽول: ظؼي كتميق نييپب نؾبؼت ت/يزمب
ي ثؽنعهب ؼقبننع. يم ىؽول ثهي نيؿ ثبالتؽ متيٍ ثب ؼا مسًوالتي گبه افضب و گيؽظ مين اندبم

 اين ظؼنيؿ  مغؽذ و نعه ننبضتهي هب يکمپبن مسًوالت و هكتنع نبننبـنيؿ  مسًوالت
 ىؽول گؽظظ. يم مسٌَي قطت ثه بنيمهتؽ افتمبظ خلت مجنب نيهم ثؽ گؽظظ. ينم فؽضه هب نؽکت
 .يبثع مي گكتؽلنيؿ  ىؽول اؾي ظلؿظگ آن ظنجبل ثه و هب ينبکبم :ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ مسًوالت پنهبن

 .نونع مي تيتؽمقنتي نيؿ  و ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ ىؽول ثه افضب زبکم، مَؽؼات ضاله ثؽ ؼو اين اؾ
 ضوظهبي  ثچه اؾ نعنع يکنؽ هم هبثچه چنعتب که گيتم يم ضوظل مسكن» ع:يگو يم ؾهؽه

 ثوظ نيهم ٍبنونم ىؽونن يم منبؾه ضوظ تو ؽنيم نؽکتو اين مسًوالت هكتن 1فيکا نؽکت
 ؽهينم ىؽول اياًل که گميمي غوؼاين ظاؼم من عيظ کهي وٍت ضوظنوني ول گهيظ نجبنه منبؾه که

 ثؽات اونب منبؾه تو ثؽم يم ثؽات من هكتي ىالن وي ىالن منبؾه بيث نعاؼه انکبل که گيتم
 «.هكتنع فيکا نؽکت ضوظهبي  ثچه چون ىؽونم يم

 و کنع میي ع ؼا ضوظي يقوظ ؼونع همواؼه و ثوظه نيؽمت مسًوالت متيٍ ع:يضؽ ظؼ ضؽؼ
 متيٍ ميظاظ يم اندبم ىؽول مب» ع:يگو يم نهؽه قبنع. ؼ يمي نبکبم ثه ىؽول امؽ ظؼ ؼا افضب
ي عهبيضؽ وخوظ ثب تيتؽت اين ثه «.ميثيؽون ميتونكت ينم گهيظ ثقع ثبال ثوظ  ؼىته غؼه هي خنكب
 «مسًوالتي نعگ انجبؼ» تيتؽت اين ثه و نعاؼنع ؼا مسًوالتي تمبم ىؽول ٍعؼت اىؽاظي متوال
 زكبثهون پب طتنعيؼ يم ونيليم يک عيثب نونم هياول عيضؽ واقه» ع:يگو يم مهنبؾ اىتع. يم اتيبً

 تونكته ىَظ من مبمبن ونيليم يک اين تو اگؽ هياول مسًول ثقع ثکننع ؼا هياول عيضؽ ثتوننع که
 مػکوؼي هب نجکه ظؼ :ياىؽاعي گؽ قؽؾنم ضوظ «.کؽظنع ضؽؼي ليض ثيؽونه تومنهو 355-455

 ضوظ، معام اىؽاظ که گؽظظ يم عيتأکي بمعپيه هؽ تسٌَ ظؼي ىؽظ تيکؽ و تيفبمل نَم ثؽي زع ثه
ي اىؽاعي گؽ ضوظقؽؾنمي نوف ثه و ظاننع يمي نبکبم اين فبمل ؼا ضوظي ميت ًٍوؼ وي ىؽظ ًٍوؼ

 ؼا ضوظمون تالل عيثب مب مبقت اؾ مهکل هيفبل نؽکت گيتنع يم» ع:يگو يم مهؽان .کننع مي عايپ

                                                           
 ای های بازاریابی شبکه . نام مستعار یکی از شرکت1
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 ونيليم 3-5 کعوم هؽ من نيؽه 955 ميت اگؽ» ع:يگو يم انعوه ثبي مًغي «.ميکن تؽثيه
  «.نع يم ىؽول ونيليم 455-355 ثه يکنؿظ يؽوضت{ي}م

 يؽيگ نتيده و ثسث

ي هب کنمي بمعهبيپ اؾ پنهبني هب هيال کهو و کنهگؽان کنم اؾ ٌيفم ظؼک منؾوؼ ثه
 ثب مسََبن نع.ي عؽاز پژوهم اين موخوظ يا نجکه ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکت ظؼ ثبؾاؼيبثبني اٍتًبظ

 عانيم ظؼ مهبؼکتي مهبهعه ثه اٍعام موخوظ، ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکت اؾي يک ظؼ آنهب اؾي يک نبم  ثجت
 ؼول اؾي ؽيگ ثهؽه ثب پژوهمي  هياول اٍعامبت 9395 قبل مبهيظ ظؼ تيتؽت ثعين و نموظنع تسَيٌ

 ىقبالنهي هب کنم نع. گػانته بنيثن نيککبؼقپ گبنه 5 ؽظيکؼو معاؼ ثؽي انتَبظ نگبؼی مؽظم
 تعاوم 9397 قبل تب بنهيمطي يوؼت ثه و مونکبىبنه کندکبوانه، يوؼت ثه عانيم ظؼ مسٌَ

 تب گؽىته مطتلوي هب خهن و خلكبت ظؼ نؽکت اؾ هب ىقبليت هکلي ظؼ نؽکت ثب مسََبن بىت.ي
 کهو ظؼي قق افضب ثب يکنؿظي تقبمل ثب و ظانتنع ىقبالنه مهبؼکتي ... و پؽؾنت ىؽول، ع،يضؽ
 اىؽاظ بىتني ؾمبن، نيهم ظؼ نموظنع. ثؽوت و ٍعؼت آنکبؼ و پنهبن ؼواثظ و مجبظالت هب، تيواٍق

 اثهبمبت، ؼضعاظهب، مهبهعات، هکلي گؽىت. ٍؽاؼ کبؼ ظقتوؼ ظؼي ا نجکهي هب ىقبليت اؾي انًؽاى
ي ؽظيکؼوي مجنب ثؽ قپف نع.  ضجظ و ثجت ظوؼه عول تمبم ظؼ ؽيتيبقي زت و بتيکهي

 نيهم ثؽ ع.يگؽظ اقتطؽاجي ا کليي هب تم مسََبن، ؽيتيبق و هب ظاظه هب، بىتهي يتمبم اؾ مسوؼ، يکات
ي ؽيگ ثهؽه ضلل ثوظ آمعه ظقت ثه مهبؼکتي مهبهعه عول ظؼ الؾم،ي هب ظاظه کهيي خب آن اؾ مجنب،

 ثه نع. يم ازكبـ نعت ثهي ا نجکهي هب ىقبليت اؾي انًؽاى اىؽاظي هب يقبؾ نيبه و نؾؽات اؾ
ي انًؽاى اىؽاظ اؾ نيؽ 96 ثب مسوؼ گيتگو وي تيؼوا يوؼت ثه ٌيفميي هب مًبزجه منؾوؼ نيهم

 اىؽاظ اؾي منيي هب مًبزجه ثب تب گمبنتنع کبؼ ثه ؼا ضوظ تالل تمبم مسََبن گؽىت. يوؼت
يي ليعؼهب )ثبالضى ٍجول ٍبثل ىقبليت قبثَه و قمت نوؿ هؽ ثب ضبو،ي نؽکت اؾ ىبؼكي انًؽاى

 و اٍنبؿ ثهي ا نجکه ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکت ظؼ ظانتنع(ي ؽيچهمگي قبؾ نجکه و ىقبليت قبثَه که
 تعاومي نؾؽ انجبؿ ثه ويول تب مًبزجه و تقبمل مهبهعه، ؼونع نع.يآ نبئلي واى و کبمل اکتهبىبت

 ؼاي ايلي هب تم ،يکامي ؽظيکؼوي مجنب ثؽ آمعه ثعقتي هب ظاظه تسليل ثب مسََبن قپف بىت.ي
 تؽٌ يفمي هب هيال و کالني هب عگبهيظ ثه هب آن ظاظن اؼتجبط و ؽيتيك ثب قپف کؽظنع اقتطؽاج
  گهت. مجػول اختمبفي کالني هب كتميق ثب قبضتبؼهب اين اؼتجبط کؽظن مهطى ظؼي قق ،اختمبفي

 و عيضؽ و ىقبليت قجک ظاؼظي قق که اقت معؼن تدبؼت اؾي ا گونهي ا نجکه ثبؾاؼيبثی
 ثب لػا کنع؛ دبظيا عانيم اين ظؼي اقبقي تسول و کؽظه ضبؼج ضوظقنتي  زبلت اؾ ؼا ىؽول

ي قققنتي  ظنيبی ظؼ ىؽول و عيضؽ ظؼ ليظضي هبنيؽمت وقنتي  ثبؾاؼ نبکله اؾ قوءي ؽيگ ثهؽه
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 اهؽمقنتي  ثبؾاؼ ظؼ هب اهؽم نيمهمتؽ اؾ .کننع مي ضوظ قوظمسوؼانه اهعاه ثه آمعن نبئل ظؼ
 بنياعؽاى و ظوقتبن ضبنواظه، کؽظن ؽيظؼگ ثه اىؽاظ الؿام ثبي ا نجکه ثبؾاؼيبثبن که اقت، «افتمبظ»
 .خوينع مي ثهؽه ضوظ نيقبنه يغ اهعاه تسٌَي ثؽا اىؽاظ، مؽقوم افتجبؼ اين اؾ ضوظ، ىقبليت ؼونع ظؼ
 و گكتؽظه و گونبگون خلكبتيي ثؽپب ٍبلت ظؼ آنکبؼ يوؼت ثه مطتلوي هب آموؾل ظاظن ثب

 و ىؽظ گونبگون،ي ؼاهجؽظهب و هب يکتکن نکبت، کؽظن تهيکظ و گونؿظ ٍبلت ظؼ پنهبني هب آموؾل
 هکلي ظاظن ٍؽاؼ الهقبؿ تست ثب .کننع مي کنتؽل و تيهعا ضوظ نؾؽ موؼظ خهت ظؼ ؼا ميهب کنم
 انكبن ثب ؼاقتب هم ظاؼنع؛ يم مسًوؼ «يا نجکهي  لهيٍج» ظؼ ؼا اىؽاظ افضب،ي هب ىقبليت و اموؼ

ي ا نجکهي  لهيٍج اين کنع می فنوان ويثوؼظ که همبنغوؼ تيتؽت ثعين بـ.يال نوؼثؽت مسًوؼ
 «ظاك» ؾظن ثب و کؽظه الَب اىؽاظ ثه ؼا ضوظ بنهيقوظخوي هب واؼه فبظت که گؽظظ يمي عانيم ثه مجعل
 ظاؼنع. يم الَب افضب ثه (ينتوؼکي تيهو ه،ميبنفب ايغالذ ظؼ بي)ي ا نجکهي تيهو افضب، ثهي ا نجکه

 ظؼ افضبي هب کنم هکلي کنع می فنوان ضوظي هينمب نؾؽيه ظؼ گبىمن که همبنغوؼ ميبن اين ظؼ
ي نعهبيىؽآ و مؽازل ظؼ کهيي هب يکتکن اقت. يکتکن وي ثبؾ اؾ قؽنبؼ مػکوؼي هب نجکه

 ثه توان يم مؽازل و عهباينىؽ تک تک ظؼ ؽنع.يگ يم ضوظ ثهي جکبؼيىؽ و امؽاً اؾي زبلت گونبگون
 اموؼ ظؼي پ ظؼ يپي هب قمبخت ،يپونبلي عهبينو ،ياخجبؼي عهبيضؽ اؾ بىت.ي ظقت مهم اين

 ؼمم يفل بنهبيت و ىؽول انواؿ ىؽول،ي هب ياقتؽاتژ ىؽول، تب گؽىته هعه ثه ويول مطتلو
 نبهع بنهبيت ،ثبنع ميي کالم و ضبنه ثه ضبنه ىؽول کهي ا نجکه ي ثبؾاؼيبثیايلي ثنب و هعه

 م.يثبن يمي قنتي ا گونه ثه و ؼقمي ثبؾاؼ ظؼ اخنبـ ىؽول

همچنين  اقت. زبکم وىوؼ ثهي فبعي وقنتي  کنم مب افمبل اؾي بؼيثك ظؼ وثؽ گيته ثه
 و منجـنيؿ  هب اؼؾل ثلکه كتين يؽهي مبظي نيف هعه ثه مقغوه همواؼه فَالني کنم

 ثه مهم اين اؾ وىوؼ ثهي ا نجکه ثبؾاؼيبثی (،985 :9393 ،يي)غکب ثبننع يم اىؽاظ کنم ضواقتگبه
 ظؼ ىؽول و عيضؽ افمبل اؾي بؼيثك که يوؼت اين ثه ؛گيؽظ مي ثهؽه ضوظ مَبيع ثه ويول منؾوؼ

 نييپب تيييک ثه توخه ثبي زت .گيؽظ مي يوؼت فضو اىؽاظ اؼؾل و افتجبؼ ثهي ا نجکه  ثبؾاؼيبثی
 پؽظاضت و عيضؽ ثه اٍعام افتجبؼ و اؼؾل نيهم واقغه ثه اىؽاظ ثبؾ آني ثبال متيٍ و مسًوالت

ي هب يؽيگيپ اؾ مسًول اؾي تينبؼضب يوؼت ظؼ مقؽه افتجبؼ واقغه ثه ثبؾ و عبيننم يم آني ثهب
 اٍتعاؼ بي مهؽوؿ قلغه ثهي ننبق خبمقه ظؼ وثؽ که گونه همبن .کننع مي نؾؽ يؽه مؽثوعه

ي اقبق فوامل ،يمبظ منبىـ و هب اؼؾل هب، آؼمبن ثب همؽاه ،يعلج  ٍعؼتي و نؾؽ ثه و پؽظاؾظ يم
ي هب نجکه اين ظؼ (؛9396 ،يي)مَتعا ظهنع مي تهکيل اختمبفي ؼواثظ نجکه ظؼ ؼا انكبني افمبل

 پنهبن ويظ ىؽول، و عيضؽ بتيفمل ثبالضى نعهب،يىؽآ تک تکي ال الثه ظؼنيؿ  معؼني ا لهيٍج
 بي ىؽهمنعي اٍتعاؼ اؾيي هب يتيقلجؽ فنوان ثه هب يثبالقؽ و ليعؼهب .کنع میيي ضوظنمب ٍعؼت
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 ،ياخجبؼ ىؽول و عيضؽي ثؽاي هندبؼ ىهبؼ ظؼ توان يم وىوؼ ثه ؼا امؽ اين ثؽضوؼظاؼنع.يي ؿمبيکبؼ
ي عهبيضؽ ضوظ کهي مًؽى مسًوالت عيضؽ ثه هيتوي ع،يضؽ ثجتي ثؽا افضب عيتهع و ؼىتبؼ ؽييتن

 ىهبؼ ،ظهع مي نکل اىؽاظ ظؼ ؼايي گؽا مًؽه هيؼوز بنهبيت و ظاؼظ ظنجبل ثه ؼاي ضؽوؼميؽ نطًي
 کؽظ. مهبهعه توان يمنيؿ  ،کننع مي دبظيا عيضؽ ثهي ثبؾنهكتگي قبؾ مهؽوط عؽيٌ اؾ کهي هندبؼ

 تؽثيه عيضؽ خهت ظؼ زبيلهي قوظهبي گػاؼ هيقؽمب ثب مػکوؼي ا نجکه ىقبالن تياکثؽ
 ٍبلت ظؼ ضوظي هب ىؽول ثب که اىؽاظ اين نعاؼنع. ضوظ بنيؾ و قوظ اؾي واى وي کبى اعالفبت فماًل

 مسًوالتي انجبؼنعگ ثب که ىؽول ظؼي نبکبمي زت وي اٍكبع ىؽول ،يظل ىؽول ،يغوٍ ىؽول
 ثب ؼاقتب هم و عهيگؽظ متضؽؼ مػکوؼ ىقبليت ظؼ ىقبالنه کنم اؾ ،يبثع ميي تدل نعهي عاؼيضؽ

 ظيگؽ ثبؼ اىؽاظ اين .کننع مي مػکوؼي هب نجکه تؽک ثه اٍعام «نَم اؾ ىبيله» ثب گبىمن نؾؽيه
 قلت و كتميق اؾ ضؽوج ثب نبکبم،ي افضب اين ؽنع.يگ يم ٍؽاؼ گبىمن «ظاك» فمليبتي مطبعت

 اؾ و ضوؼظه خبمقهي زت و بنياعؽاى ضبنواظه، اؾي ظام بن،يکنؿظ و بنياعؽاى نؿظ افتجبؼنبن نعن
 ؼاي ظيگؽ «ظاك» موىَيت ثه ويول فعم ظؼي ىؽظ ًٍوؼ ثؽچكت ثب مػکوؼ نجکهنيؿ  ظيگؽي عؽى

 چيه چون كتميق امب گؽظنع يم متضؽؼ افضب و اىؽاظ هؽچنعنيؿ  نهبيت ظؼ و ظاؼظ. يم ؼوا افضب ثؽ
 ؼا ضوظ تييييکث و تيييک کم مسًوالت مطتلو انسب ثهي زت و نعاؼظ افضب ٍجبل ظؼي تقهع

  .کنع میي ؽيگيپ ؼا ضوظ قوظي زعاکثؽقبؾ عاينىؽ و گؽظظ ينم متضؽؼ اقت ىؽوضته

 تيمسوؼ ثؽ کهي اٍتًبظي هب كتميق ظؼ گيت توان يمي ثنع خمـ فنوان ثه کلي عوؼ ثه
 ؼواثظ اين اقت. ثؽٍؽاؼ ههيهم ثؽوت و ٍعؼت نبثؽاثؽ ؼواثظ اقت، نعهي عؽاز قوظ و هيقؽمب
 نؾبؼت کهيي هب تيموٍق ظؼ اقت. تؽثيهيي هب تيموٍق ظؼ و کمتؽيي هب تيموٍق ظؼ الجته نبثؽاثؽ

 ٍعؼت ؼواثظي منع ٍبئعه اؾيي هب نهبنه توان يم اقت ثبالتؽ كتميق ظؼ فملکؽظ تينيبى وي كتميق
 ثؽ ؼاي نؾبؼتي اٍتًبظي هب كتميق و كتنعين نيبه کهيي هب تيموٍق ظؼ امب کؽظي بثيؼظ ؼا ثؽوت و

 ميبن اين ظؼ ؼقع. يم ممکن زع نيتؽثيه ثه آن نوؿ هؽ ظؼ نبثؽاثؽ ؼواثظ ـيتوؾ نع،ثين ينم ضوظ
 تينيبى فعم کؽظ. انبؼهي بقيق وي اٍتًبظ نهيؾم ظؼ ايؽان خبمقه کالن تيوضق ثه توان يم

ي اٍتًبظ مطتلوي هب نؽکت که اقت نعه مندؽ اموؼ اؾي بؼيثك ظؼي بقيق وي اٍتًبظ
 کننع.ي ؽيگيپ مطتلوي هب ؼانت اؾ اقتيبظه ثب ضوظ قوظ گكتؽلي ثؽا ؼا مطتلييي هب نهيؾم

 اؾ کهوؼ ظؼ موخوظي اٍتًبظي هب نؽکت انواؿ اين اؾي يک فنوان ثهي ا نجکه ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکت
ي ؽيثکبؼگ ثب کهي ا گونه ثه انع. ثؽظه قوظ ضوظ نيـ ثهي بقيق وي اٍتًبظ تينيبى فعم اين

 مه،يث اؼائه )ثعون آنهب ثهي تقهع هؽگونه ثعون بؼ(يکث خوانبن و )ؾنبن مبنعه هيظؼزبني کنهگؽان
 جبيتَؽ واٍـ، ظؼ هكتنع. ضوظ قوظي قبؾ زعاکثؽ ظنجبل ثه تنهب ...( و مهطى زَوً ،يثبؾنهكتگ

 ثبؾاؼيبثی واؼظ کهيي افضب و اىؽاظ اتيبً ثه تيٍؽ تياکثؽ که ظانت اظفب توان يم خؽات ثه
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 مدجوؼ ثيم و کمي ا نهيهؿ يؽه اؾ ثقع و کنع می ىقبليت آن ظؼي معت تنهب نونع ميي ا نجکه
ي مسًوالت بي مسًول نونع مي مدجوؼ آنهب اؾ کعام هؽ ؽيمك اين ظؼ کننع. تؽک ؼا آن نونع مي
 کننع ميي ؽيگيپ ؼا ضوظ قوظ عؽيٌ هؽ ثه ميبن اين ظؼ هب نؽکت کننع.ي عاؼيضؽ نؽکت اؾ
 امب اقت. نعه ايؽان ىوتجبل ثؽتؽ گيل قغر ظؼي ىوتجبل ميتي ظاؼا آنهب اؾي يکي زت کهي ا گونه ثه

 اين ظؼ ىقبليتي ثؽا کهيي هب اقتَؽاٌ مواٍـ اؾي بؼيثك ظؼ و ظؼآمعهب بي انعاؾهب پف افضب و اىؽاظ
 ؼايي ثبال ؾمبني وي مقنو نهيهؿ ،يمبظ نهيهؿ ثؽ فالوه و ظهنع مي ظقت اؾ ؼا انع ظانته نؽکت

 ىقبليت هب نؽکت اين ظؼ وٍت تمبم عوؼ ثه قبل چنع تب مبه چنع آنهب مقموال چون پؽظاؾنع. يم
  .نوظ مين آنبن عيفبي ؿيچ بنيپب ظؼ و کننع مي

 يکبؼثؽظ نهبظاتپيه

 وي نؾبؼتي نهبظهب اؾي بظيؾ انتؾبؼ هب، نؽکت ليٍج ايني مني بؼيثكي بمعهبيپ و فواٍت ثه توخه ثب
 و تؽ يخؿئ تؽ، مجكوط بؼيثك عوؼ ثه ؼا ضوظ نؾبؼت ًالذ،يغي نهبظهب فنوان ثه که اقتيي ٍضب
 .کننع افمبل هب نؽکت اين ثؽ تؽ خبنجه همه

نوظ  مي تاللي ايؽان توليع و کبؼ اؾ تيزمب نقبؼ حيتؽو خهت ظؼ اقتي قبل چنع که آندب اؾ
 مؽتجظ،ي نهبظهب هکلي اقت انتؾبؼ .نوظ ثؽظانته نقبؼ اين تسٌَ خهت ظؼي گبم اقت ثهتؽ
 کهي مسًوالت .ثبننع ظانته هب نؽکت اين نعه فؽضه مسًوالت ثؽ مجكوط وي اقبقي نؾبؼت

 ىؽاهم ايؽان ظؼ ؼاي ضبؼخي هب نؽکت مسًوالت ىؽول ثبؾاؼ تنهب نجوظني ظاضل ثؽ فالوه
 لسبػ ثه و تؽ نييپبي ا ظؼخهي ظاؼا تيييک لسبػ ثه مسًوالت اين که نمبنع نبگيته .کننع مي

 ثب مهبثهي کبالهب هب، ايني تمبم ثؽ فالوه .ثبننع يميي ثبال هبي ٍيمتي ظاؼاي نيؿ متيٍ
 .ثبنع مي بىتيظؼ ٍبثل ثبؾاؼهب ظؼ تؽ مغلوةي تيييک و تؽ منبقت هبي ٍيمت

ي مسًولي آنيتگي ظاؼا موؼظ چنع خؿ ثهي ا نجکه ي ثبؾاؼيبثیهب نؽکتي تمبمهمچنين 
 آن فمعه ليظال اؾي يک خع ثه که .نوظ مي اؼائه آنهب ظؼي مسًول همه جًبيتَؽ و هكتنعي بؼيثك
ي کبالهب ىؽول ثؽي مجن هب نؽکت اين ثه مقعن و ينقت وؾاؼت نبظؼقت هياثالم توانع يم

ي ظه قبمبن موؼظ مسًوالتهبن و هب نؽکت اين اؾ کعام هؽ اقت ثهتؽ لػا .ثبنع مؽظمي مًؽى
 ثعين .ثپؽظاؾنعي تطًً مسًوالت فؽضه و اؼائه ثهي تطًً يوؼت ثه هؽکعام و نعه واٍـ
 فؽضه و اؼائه ظؼي تؽثيه مهبؼت افضب و گؽظظ يم زبيلي ظاضل توليع و کبؼ اؾ تيزمب تيتؽت

 .کؽظ ضواهنع عايپي مسًول اعالفبت و مسًوالت
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 ثهتؽ .اقت نعه ويتقؽ ٍبنون ثعون و نبمسعوظ (هب يقبؾ نجکه) هب يؽيفضوگ ىقبليت اين ظؼ
 ثه و ضوظ ليتمب اقبـ ثؽ يؽىب اىؽاظ و نوظ نؾؽ يؽه هب يؽيفضوگ قجک اين اؾ کاًل اقت

 .نونع ىقبليت اين واؼظ مسعوظ وي تطًً يوؼت

 نيتعو ثب و ؽظيگ يوؼت ىقبليت اين ظؼي اقبقي ثبؾنگؽنوظ  مي نهبظپيه کلي عوؼ ثه
ي هب ىقبليت هکلي ،يياخؽا مًوة نيٍوان نيتعوهمچنين  و مهطى ويي خؿ  چبؼچوة
 هکلي ثؽ مدؿاي نهبظ و ؽظيگ ٍؽاؼ پونم تست ،يا نجکه ثبؾاؼيبثی کلي نيفنبو تستي هب نؽکت

ي ا نجکه ثبؾاؼيبثی ... و تطليبت بت،ينکب ،...( ويي ظؼآمعؾا پلن آموؾل، ،ىقبليت ضؽوج، ثجت،) اموؼ
 ظهنع اندبمي ٍبنوني خعي هب يهيثبؾانع ضوظ نيپيهي ؼونعهب ظؼ ؼثظي غي نهبظهب  .کنع نؾبؼت

 .ثبننع ظانتهي انتَبظي هيثبؾانع و عينمب اؼائه ؼاي عيخعي هب پؽوتکل و

 ثيم ؼا خبمقه آنهب گونه ٍبؼچ گكتؽل و هب نؽکت ايني کنون ىقبليت ؼونع کهاين بنيپب ظؼ و
 ظانت. ضواهعي ظيگؽي بمعهبيپ ضوظ که هبنعک يميي گؽا مًؽه ثه پيم اؾ
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 منبثـ

، تهؽان، موقكه کتبة يمنيعؼؾاظه و مؽخبن مهيؿ زي، متؽخمبن: کبمجننبقي مًؽه خبمقه(. 9396لؽمن، خوئل )ياقت
 .مهؽثبن نهؽ

 .. تهؽان: مدعايثؽؼقي فلمي و زَوٍي ثبؾاؼيبثي نجکه(. 9387َه قبظات )يه، يعيع، ىَي، خمهياينؽ

ن ؼهنمب ٍؽه يعؼؾاظه، اىهيؿ زي، متؽخمبن: کبمجمًؽهننبقي  هبي مًؽه مجتني ثؽ خبمقه تئوؼي(. 9393) يلمونن، کبيا
 .يثبن ميگلو، تهؽان: زکيضبن ث

مغبلقبت معيؽيت و ، «يا بثبن نجکهيت ثبؾاؼيظؼ موىَ يؽ و نَم اؼتجبعبت کالميتأث يثؽؼق(. »9396ک، قوگل )يتبخ
 .55-59، يى 9/9، نمبؼه3، ظوؼه کبؼآىؽيني

 .، تهؽان، نهؽ قمتننبقي خبمقههبي  نؾؽيه(. 9388، مالمقجبـ )يتوقل

ثب فَوظ  يا نجکه يبثيثبؾاؼ يقند نكجت(. »9395ؽک مسله )يم يعيؽا ققي، مسمع، قمي، مسمعزكن، لهکؽيزبئؽ
 .79-955، يى 37 يبپيقبل چهبؼظهم، نمبؼه اول، پ ،پژوههنبمه زَوً اقالمي، «نيؽمقين و ميمق

 .كب، چبپ ظومي: انتهبؼات ت، تهؽانگيتبؼهبيي انتَبظي ىؽامت، مًؽه و خبمقه؛(. 9393ع، )ي، مسمع ققييغکب

گيؽي فواعو نكجت ثه مهبخؽين اىنبن مَيم نهؽ نيؽاؾ،  کبول ىؽآينعهبي اختمبفي چگونگي نکل(. 9394) ي، فليؼوزبن
 .ننبقي، ظانهگبه نيؽاؾ، ظانهکعه اٍتًبظ، معيؽيت و فلوم اختمبفي ؼقبله ظکتؽي خبمقه، اي اؼائه يک نؾؽيه ؾمينه

 .ي، تهؽان، نهؽ نيجي، تؽخمه هوننگ نبننبقي نؾؽيه خبمقه(. 9393تؿؼ، خوؼج )يؼ

، «ؽانيا ييؽيظؼ ىَه و زَوً ک يا نجکه يبثيثبؾاؼ(. »9395) يطبنيو فبظل قبؼ يبن، مهعيليع، خليؾاظه، ققفغبؼ
 .59-84 ، يى:34قبل ظهم، نمبؼه ، هبي ىَه و زَوً اقالميىًلنبمه پژوهم

 ي، ؼقبله ظکتؽهبي ايمني و ثهعانت کبؼ )مقبظن ؾمبل قنگ( ثبؾقبؾي مقنبيي پيبمع ثؽنبمه(. 9394، فجبـ )يگؽگ
 .ؽاؾي، ظانهگبه نيت و فلوم اختمبفيؽي، ظانهکعه اٍتًبظ، معيننبق خبمقه

 ييؽياؾ منؾؽ زَوً ک يهؽم يهب ت نؽکتيل ىقبليتسل(. »9393، مسمعثبٍؽ )يلين، گؽاي، زكيؽمسمعيبظٍيم
 .7، نمبؼه هبي زَوً کييؽي آموؾه، «يا نجکه يبثيكه آن ثب ثبؾاؼيو مَب ياضتًبي
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