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سحمیك حبضط ثب ّسف قٌبؾبیی فَاهل سبثیطگصاض ثط ضفشبض اذاللی اًؿبى ّب ثِ فٌَاى وبضهٌس زض ؾبظهبى ّب اًدبم قسُ اؾز .ایي
همبلِ اظ ًَؿ سحمیمبر سَؾقِ ثَزُ ٍ ضٍـ اًدبم آى دیوبیكی ٍ ضٍـ گطزآٍضی اعالفبر هغبلقبر وشبثربًِ ای هی ثبقس.
ّوچٌیي اثعاض گطزآٍضی اعالفبر فیف ثطزاضی ثَزُ اؾز .ثِ عَض ولی اذاللیبر زض ؾبظهبى ّب ثِ فٌَاى ؾیؿشوی اظ اضظـ ّب
ٍ ثبیسّب ٍ ًجبیسّب سقطیف هی قَز وِ ثط اؾبؼ آى ىیه ٍ ثسّبی ؾبظهبى هكرم ٍ فول ثس اظ ذَة هشوبیع هی قَز .ثِ عَض
ولی اًؿبى ّب زض ثقس فطزی ٍ قرهیشی زاضای ٍیػگی ّبی ذبل اذاللی ّؿشٌس وِ دٌساض ،گفشبض ٍ ضفشبض آًْب ضا قىل هی زّس
اظ عطفی اذاللی ثَزى یب ًجَزى ضفشبضّب ٍ فولىطز هی سَاًس هَخت ثطٍظ دیبهسّبی هثجز یب هٌفی زض ؾغح ؾبظهبى گطزز.
اًؿبى زض ّوِ ؾبظهبًْب چِ نٌقشی چِ ثبظضگبًی یىی اظ فَاهل هْن زض دیكجطز اّساف ؾبظهبى سلمی هی قَز.
زض خْز ًیل ثِ افعایف وبضایی ٍ ثْطُ ٍضی ّط چِ ثیكشط ایي فبهل ثبیس فَاهل اًگیعاًٌسُ ضا زض اٍ قٌبذز ٍ ؾذؽ ثطای
ظایف وبضائی ّوز گوبقز ضوي ایٌىِ ولیِ نبحجٌؾطاى هسیطیز اًگیعـ ضافطایٌسی دیچیسُ ٍ
اضضبی ایي ًیبظّب زض خْز اف
ثٌبثطایي زاضای هبّیز چٌس ثقسی زاًؿشِ اًس اظ ایي ضٍ فْن ٍ وبضثطز آى ًیبظهٌس ٍلَف ثط زاًف هطثَط ٍ ٌّط ثىبضگیطی آى هی
ثبقس.

كلمات كليدي:
اًگیعـ ؛سَؾقِ قغلی  ،ؾالهز ازاضی ،ضفشبض اذاللی

مقدمه:
اذاللیبر زض ؾبظهبى ثِ فٌَاى ؾیؿشوی اظ اضظـ ّب ٍ ثبیسّب ٍ ًجبیسّب سقطیف هی قَز وِ ثط اؾبؼ آى ًیه ٍ ثسّبی ؾبظهبى
هكرم ٍ فول ثس اظ ذَة هشوبیع هی قَز .ثِ عَض ولی اًؿبى ّب زض ثقس فطزی ٍ قرهیشی زاضای ٍیػگی ّبی ذبل اذاللی
سبض آًْب ضا قىل هی زّس .هوىي اؾز ّویي افطاز ٍلشی زض یه خبیگبُ ٍ دؿز ؾبظهبًی لطاض هی
ّؿشٌس وِ دٌساض ،گفشبض ٍ ضف
گیطًس فَاهلی هَخت قَز وِ دٌساض ،گفشبض ٍ ضفشبض هشفبٍسی اظ ثقس فطزی ؾط ثعًس وِ ایي ٍیػگی ّبی اًؿبًی ثط ضٍی هیعاى
وبضایی ٍ اثط ثركی ؾبظهبى سبثیط ثگصاضز .ضفشبضّبی هشفبٍر اذاللی افطاز ثِ فٌَاى وبضهٌساى ؾبظهبى زض یه عیف ذغی وِ
یه ؾط آى ؾالهز ازاضی ٍ ؾط زیگط عیف فؿبز ازاضی هی ثبقس لبثل سحلیل هی ثبقس ٍ هیعاى ؾالهز ازاضی زض هیعاى هَفمیز
ؾبظهبى زض اًدبم هبهَضیز ّب ،اخطای ضاّجطزّب ٍ ثطًبهِ ّب ٍ زض ًْبیز زؾشیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی ًمف ثِ ؾعایی ضا ایفب هی
وٌس.
اٍلیي گبم زض زؾشیبثی ثِ ایي اّساف زضن نحیح اظ هفَْم اذالق ٍ قٌبؾبیی فَاهل سبثیطگصاض ثط ضفشبض اذاللی وبضوٌبى زض
ؾبظهبى هی ثبقس وِ زض ایي سحمیك ؾقی قسُ سب ثِ عَض خبهـ ایي فَاهل احهبء ٍ عجمِ ثٌسی گطزًس.
ثب افعایف ضلبثز ٍ گؿشطـ ضٍقْبی سَؾقِ هٌبثـ اًؿبًی ،ؾبظهبًْب سالـ هی وٌٌس سب وبضوٌبى هؿشقس ذَز ضا حفؼ وطزُ ٍ آًبى
ضا سَاًوٌس ًوبیٌس سب آًْب ثشَاًٌس فولىطز ثبالیی اظ ذَز ثطٍظ زٌّس؛ اهب ،ؾبظهبًْب ّوَاضُ اظ ایي هؿبلِ ثین زاضًس وِ ؾطهبیِ ّبی
اًؿبًی ذَز ضا اظ زؾز ثسٌّس ٍ ظیبى ثجیٌٌس؛ ظیطاّ ،ط ؼاظهبى ثطای آهَظـ ،سطثیز ٍ آهبزُ ؾبظی وبضوٌبى ذَز سب هطحلِ ثْطُ
زّی ٍ وبضآیی هغلَةّ ،عیٌِّبی ثؿیبضی ضا نطف هی وٌس ٍ ثب اظ زؾز زازى ًیطٍّبی اضظقوٌس ،هشحول اظ زؾز زازى
هْبضسْب ٍ سدطثیبسی هی قَز وِ عی ؾبلْب سالـ ثِ زؾز آهسُ اؾزّ .عیٌِّبی سطن ذسهز وبضوٌبى ضا هی سَاى ثِ قطح شیل
ثطقوطز ( َّم ٍ گطیفز 1995 ،؛ وبؾیَ )1991 ،
زض قطایظ وًٌَی ضفبیز ًكسى ثطذی هقیبضّبی اذاللیً ،گطاًیْبی ظیبزی ضا زض ثركْبی زٍلشی ٍ غیطزٍلشی ثِ ٍخَز آٍضزُ
اؾز .ؾمَط هقیبضّبی ضفشبضی زض ثرف زٍلشی ،دػٍّكگطاى ضا ٍازاقشِ سب زض خؿشدَی هجٌبّبی ًؾطی زض ایي ضاثغِ ثَزُ سب
ثشَاًٌس هؿیط هٌبؾت اخطایی آى ضا فطاّن ؾبظًس .لصا یىی اظ فوسُ سطیي زغسغِ ّبی هسیطاى وبضآهس زض ؾغَح هرشلف ،چگًَگی
ایدبز ثؿشطّبی هٌبؾت ثـطای فَاهل اًؿبًی قبغل زض سوبم حطفِ ّب اؾز سب آًْب ثب حؽ هؿئَلیز ٍ سقْس وبهل ثِ هؿبیل زض

خبهقِ ٍ حطفِ ذَز ثِ وبض ثذطزاظًس ٍ انَل اذاللی حبون ثط قغل ٍ حطفِ ذَز ضا ضفبیز وٌٌس .اٍلیي گبم زض زؾشیبثی ثِ ایي
اّساف زضن نحیح اظ هفَْم اذالق ٍ قٌبؾبیی فَاهل سبثیطگصاض ثط ضفشبض اذاللی وبضوٌبى زض ؾبظهبى هی ثبقس سب زض گبم ّبی
ثقسی ثط ضٍی ایي فَاهل هسالِ الظم نَضر دصیطز.

انگيسش :
اًگیعـ زض لغز ثِ هقٌبی اًگیرشي ،سحطیه ٍ سطغیت وطزى ٍ اًگیعُ ثِ هقٌبی آًچِ وِ وؿی ضا ثِ وبضی ثطاًگیعزّ ،ؿز
دؽ اًگیعـ ضا هیسَاى ًیطٍیی دیفثطًسُ ثِ قوبض آٍضز.
ثطای ایدبز اًگیعـ ،الظم اؾز وِ ًیبظّب قٌبؾبیی ٍ زض خْز اضضبی آًْب سالـ قَز.
زض یه ؾبظهبى سَخِ ثِ زیس هكشطن ٍ اًگیعـ زض فقبلیزّبی زضٍى ؾبظهبًی اّویز ثؿیبض زاضز.
چبلف انلی یه ؾبظهبى ایدبز سقبزل هیبى اّساف ولی ٍ هكرم آى ؾبظهبى ٍ اضظـّبی قرهی وبضوٌبى اؾز؛ ثٌبثطایي
اًگیعـ هحهَل هكبضوز ٍ ًشیدِ ضاثغِ هشمبثل (سقبهل) فطز ثب هَلقیشی اؾز وِ زض آى لطاض هیگیطز(
حبلشی زض افطاز وِ آًبى ضا ثِ اًدبم ضفشبض ٍفول ذبنی هشوبیل هی ؾبظز.
ثحث ٍثطضؾی زض ذهَل اضضبی ًیبظّب ٍفَاهل زلگطهی ٍ اثطثركی ثیكشط وبضوٌبى ٍایدبز هحیظ نویوی ٍ دطخبشثِ ثطای
آًبى زض هحیظ ّبی ؾبظهبًی سَخِ ّط فطز زلؿَظ ثِ آیٌسُ ایي هطظٍثَم ضا ثِ ذَز هقغَف هی زاضز  .چطا وِ ثب سالـ
ٍّوفىطی ٍ ّوبٌّگی ولیِ آحبز ٍ ؾبظهبًْبی خبهقِ اؾز وِ هی سَاى ثغَض عجیقی اهیسٍاض ثَز اظ عطیك افوبل یه هسیطیز
نحیح ٍ فلوی وكَض ٍالقب زض خْز سَؾقِ ٍدیكطفز لسهْبی اؾبؼ ثطزاضز ٍلصا ّوَاضُ ایي ؾَال ثطای ًَیؿٌسُ همبلِ هغطح
ثَزُ ٍ ّؿز وِ چطا ٍ چگًَِ دبضُ ای هَاضز اظعطیك ایدبز اًگیعـ ٍاضضبی ًیبظّبی هٌغمی ٍهقمَل وبضوٌبى زض زلجؿشگی ثِ
وبض ٍ ثبال ثطزى ضٍحیِ آًْب سبثیط هثجز حبنل قسُ ٍیب ثبلقىؽ زض اثط ون سَخْی ٍ ضقف هسیطیز سب چِ حس زض ضٍحیِ
ضاز زض قطوز ثب ٍخَز اهىبًبر ٍهعایبی یىؿبى ،فقبل ٍزاضای اًگیعُ ٍ ثطذی
ٍاًگیعُ افطاز اثط ؾَء گصاقشِ اؾز ؟چطا ثطذی اف
زیگط ثب سوبهی هكىالر هبًسگبض هی قًَس ؟ زض چِ نَضسی افطازحساوثط سَاى ذَز ضا زض وبض ثِ فول هی آٍضًس ؟ چگًَِ هی
سَاى ضٍحیِ قغلی آًبى ضا افعایف زاز؟
ال هی وٌٌس  ,هی سَاًس ثِ هسیط ایي هغلت ضا سفْین وٌس وِ چطا ضفشبض وبضوٌبى
قٌبذز ایٌىِ وبضوٌبى ًیبظّبی هشفبٍسی ضا زًت

هشفبٍر اؾز ؟
ؾطاًدبم ایٌىِ زض ؾغح ولی آگبّی اظ فطایٌسّبی اًگیعـ ثطای قٌبذز دَیبیی ؾبظهبى ضطٍضی اؾز چطا ضفشبض هطزم ایٌگًَِ
هی ثبقس ؟ چِ چیعی هَخت فولىطز ذَة یب ثس هی قَز ؟ ٍ ...دبؾد ثِ ایٌگًَِ ؾَاالر ثب قٌبذز آًچِ وبضوٌبى ضا ثطهی
اًگیعاًس ضٍقي هی قَز.
نظريه هاي معاصر انگيسش

زض ؾبل  ،1970ج .ح ووذل ٍ ّوىبضاًف سئَضیْبی اًگیعـ ضا زض زٍ چبضچَة ولی سمؿین وطزًس:
ً -1ؾطیِّبی هحشَایی

ًؾطیِّبی هحشَایی اظ سَنیف «ّؿز» ٍ «ًیبظّب» نحجز هی وٌٌس ٍ ًؾطیِ دطزاظاى هحشَایی زضنسز قٌبذز ٍ هكرم
وطزى فَاهلی ّؿشٌس وِ هَخت اًگیعـ اًؿبى ثطای وبض هی قَز .ثِ فجبضر زیگط سئَضیْبی هحشَایی ثیكشط ثِ هؿبئل زضًٍی
اًؿبى ٍ فَاهل اًگیعـ سَخِ زاضًس ٍ زض خؿشدَی چیعّبیی ّؿشٌس وِ ضفشبضفطز ضا ثطای اًدبم وبض فقبل هی ؾبظز(ًبیلی،1373 ،
ل .)25
ًؾطیِ ؾلؿِ هطاست ًیبظّب :اثطاّبم هبظلَ هسل ذَز ضا زضثبضُ اًگیعـ اًؿبًی ،ثط هجٌبی سدطثِ ولٌیىی ذَز زض ؾبل 1943اضایِ
زاز.
ٍی احشیبخبر ثكطی ضا ثِ دٌح عجمِ سمؿین ًوَزُ ٍ آى ضا ؾلؿلِ هطاست ًیبظّب هی ًبهس وِ فجبضسٌس اظ :
ًیبظّبی فیعیَلَغیه  -اضضبی ؾبئمِ ّبی سكٌگی ،گطؾٌگی ٍ خٌؿی
ًیبظّبی ایوٌی  -ضّبیی اظ سطؼ آؾیت ّبی ثطًٍی ،سغییطار قسیس ثطًٍی
ًیبظّبی هطثَط ثِ سقلك  -هیل ثِ زاقشي ضٍاثظ فبعفی ٍ هطالجشی یقٌی زضیبفز هحجز ٍ حوبیز قرهی اظ ًبحیِ زیگطاى
ضام ٍ اضج گصاضی هثجز اظ خبًت ّوؿبالى ٍ ٍاثؿشگبى
ًیبظ ثِ لسضر ٍ هٌعلز  -احز
ذَزیبثی یب قىَفبیی  -فطنز ثطای اضضبی سَاى ثٌیبزیي فطز سب حس ًعزیه سط قسى ثِ ذَز عجیقی (هیچل ،ل )233 – 234

دیطٍاى هىشت والؾیه هقشمسًس اگط احشیبخبر خؿوبًی ظیط زؾشبى ثطآٍضزُ قَز آًبى حساوثط سالـ ذَز ضا ثطای وؽة ّسف

ّبی ؾبظهبى ثىبض ذَاٌّس ثطز .ایٌگًَِ هسیطاى هقوَال اظ ذَز ؾَال هی وٌٌس وِ چطا وبضایی ؾبظهبى اضبفِ ًوی قَز؟ زض حبلی
وِ هب دَل ذَثی هی دطزاظین ٍ هَلقیز وبض فبلی اؾز .زض حمیمز دَلی وِ ثِ وبضهٌساى دطزاذز هی قَز سب احشیبخبر
خؿوبًی ذَز ضا اظ لجیل ذَضان ،دَـان ٍ هؿىي سبهیي وٌٌس ٍلشی ثِ ههطف هی ضؾس وِ آًْب زض ذبضج اظ هحیظ ؾبظهبى
ذَز ّؿشٌس ٍ هقوَال ّیچىؽ دَل ضا زض هَلـ وبض ذطج ًوی وٌس .ثٌبثطایي دَل ثِ سٌْبیی ًوی سَاًس اًگیعُ ای زض وبضهٌساى
ؾبظهبى ایدبز وٌس .آًچِ ثبفث اًگیعُ هی قَز ثطآٍضزى ًیبظّبیی اؾز وِ زض ؾلؽلِ هطاست ًیبظّب زض هطسجِ ثبالسطی لطاض زاضز
یقٌی احشیبخبسی اظ لجیل اهٌیز ،سبهیي اخشوبفی ،سقلك ،احشطام ٍ هبًٌس آى ثِ ًسضر وبهال" اضضب هی قًَس ثرهَل ثطای افطازی
وِ زض ضزُ ّبی دبییي ؾبظهبى لطاض زاضًس ٍ ثِ فَق القبزُ یب دبزاـ هشىی ّؿشٌس .اضضبی ًیبظ لسض ٍ هٌعلز ،احؿبؾبسی هبًٌس
اسىبی ثِ ًفؽ ،اضظـ زاقشي ،نالحیز ٍ لبثلیز زاقشي ٍ هبًٌس آى زض فطز ثِ ٍخَز هی آٍضز حبل آًىِ فسم اضضبی ایي ًیبظّب
ثبفث هی قَز وِ قرم احؿبؼ ذَز ون ثیٌی ،ضقف ٍ ثی دٌبّی وٌس ٍ احشوبال ًبضاحشی ّبی فهجی زض قرم ایدبز قَز
ًؾطیِ ًیبظّبی ثبلفقل هَضای :یىی زیگط اظ ؾبذشبضّبی خبلت ًیبظّبً ،ؾطیِ ًیبظّبی ثبلفقل هَضای اؾز .هفطٍضبر ایي ًؾطیِ
سَؾظ هَضای قٌبؾبیی قس ٍ اسىیٌؿَى فمبیس هَضای ضا ثِ قىلی هحىن ٍ وبضثطزی سجسیل وطزّ .وبًٌس ؾلؿلِ هطاست ًیبظّبی
هبظلًَ ،ؾطیِ ًیبظّب ثط ایي فطو اؾشَاض اؾز وِ هطزم ًیبظّبیی ز اضًس وِ ضفشبض آًْب ضا ثط هی اًگیعاًس .هىبًیعم ّبیی وِ ًیبظّب
ضا فقبل هی ؾبظًس سب حسٍزی زض ایي هسل دیچیسُ سط ّؿشٌس .ثِ فمیسُ هَضای چٌس عجمِ ًیبظ ثطای اوثط افطاز هْن هی ثبقس ٍ
سقسازی اظ ایي ًیبظّب هوىي اؾز ثِ زضخبر هرشلف ٍ ّوعهبى فقبل ثبقٌس .ثِ فجبضر زیگط ًیاظّبی هضبفف ،ضفشبض ّوعهبى ضا
ثطاًگیرشِ هی ؾبظًس ٍ سطسیت اظ دیف سقییي قسُ العاهی ًیؿز (هحوسظازُ ٍ هْطٍغاى ،1375 ،ل .)134

نظريه نيازهاي سه گانه ملک كللند :
زیَیس هله وللٌس زض ؾبلْبی اٍلیِ زِّ  1950سحمیمبسی دیطاهَى اًگیعُ آغبظ ًوَزٍ .ی ؾِ فبهل اًگیعـ ضا زض هَضز ًیبظّب
دیكٌْبز ًوَز وِ فجبضسٌس اظ :
ًیبظ ثِ وؿت هَفمیز :یقٌی سالـ ثطای وؿت ّسف ثب سَخِ ثِ ثطًبهِ ّب ٍ اؾشبًساضّبیی وِ هَفمیز ضا سضویي هی ًوبیس .

ًیبظ ثِ وؿت لسضر :یقٌی وؿت سَاًبیی ثطای افوبل ًفَش ثط زیگطاى ٍ وٌشطل آًْب .
ًیبظ ثِ وؿت زٍلشی ٍ ضٍاثظ :یـًی سوبیل ثِ وؿت زٍؾشی ،حوبیز زیگطاى ٍ ایدبز ضٍاثظ نویوی ثب آًْب .
ًؾطیِ ًیبظّبی ظیؿشی ،سقلك ٍ ضقس :زض دبؾد ثِ اًشمبزار ٍاضزُ ثِ ًؾطیِ هبظلَ ،قرهی ثٌبم والیشَى آلسضفط ًؾطیِ ای ضا هقطفی
وطز وِ قجبّز ظیبزی ثب ًؾطیِ ؾلؿلِ هطاست ًیبظّب زاضز ،ثب ایي سفبٍر وِ ثطای ثطٍظ ًیبظّب ثِ ؾلؿلِ هطاست لبئل ًجَزُ ٍ آًْب
ضا زض یه دیَؾشبض هَضز ثطضؾی ٍ وبض وطز لطاض هی زّس .زض ایي ًؾطیِ ًیبظّبی ظیؿشی ّوبى ًیبظّبی خؿوبًی ٍ ایوٌی زض
ًؾطیِ ؾلؿلِ هطاست ًیبظّبؾزً ،یبظ سقلك ثِ ًیبظّبیی هبًٌس هحجز ،وطاهز ٍ احشطام سَخِ زاضز ٍ ًیبظ ثِ ضقس زض ٍالـ ثِ ّوبى
ًیبظ ثِ ووبل ٍ سقبلی زض آزهی اقبضُ زاضز (ؾیس خَازیي ،1386 ،ل )166
نظريه هاي فرايندي

ایي ًؾطیِّب ثیكشط قٌبذشی ّؿشٌس ٍ ثِ چطایی ّب دبؾد هی زٌّس .فَاهل هَثط زض اًگیعـ چٌساى هَضز سَخِ ًؾطیِ ّبی فطایٌسی
لطاض ًوی گیطز .ایي ًؾطیِ ّب ،فطایٌسّبی ضفشبضی هَخَز ظًسُ ضا هَضز ًؾط لطاض هی زٌّس .ثِ فجبضر زیگط چگًَگی آغبظ ٍ
ٍلف آى سجییي هی قَزّ .وِ الگَّبی فطایٌسی ؾقی زاضًس هشغیطّبی فوسُ ای ضا وِ زض
سساٍم ضفشبض ثطضؾی قسُ ٍ زلیل ر
اًشربة ؾغح فقبلیز ثطای اًدبم وبض هَثط ّؿشٌس ،هكرم ًوبیٌس .هقوَال هشغیطّبیی هبًٌس ًیبظّب ،اًشؾبضّب ،دبزاقْب ٍ سمَیز
وٌٌسُ ّب هَضز سَخِ لطاض هی گیطًس .فالٍُ ثط ایي ،الگَّبی فطایٌسی زضنس یبفشي وٌف هشمبثل ایي هشغیطّب ثب هشغیطّبی ٍاثؿشِ
ای چَى ذكٌَزی قغلی وبضوٌبى هی ثبقٌس (ًبیلی  ،1373 ،ل )25
ًؾطیِ اًشؾبضً :ؾطیِ اًشؾبض یه هسل اًگیعـ دیچیسُ اؾز ٍ ثِ سكریم چگًَگی اًشربة ضاُ اًدبم وبض ثَؾیلِ افطاز هطثَط هی
قَز .ایي ًؾطیِ فلز ایي وِ چطا هطزم یه ضفشبض ضا ثط ضفشبض زیگطی سطخیح هی زٌّس ٍ اًشربة هی وٌٌس ،قطح هی زّس ٍ
اًگیعُ ضفشبض ضا ثب هَاضز ظیط هقیي هی وٌس :
ازضان فطز یب اًشؾبض ٍی اظ ًشبیح یب دبزاقْبیی وِ احشوبال اظ یه ضفشبض هقیي حبنل هی قَز .
خصاثیز آى دبزاـ زض اضضبی ًیبظّبی اٍ .

ٍ ثِ ایي سطسیة اًگیعـ سحز سبثیط زٍ فبهل اؾز ً :شبیح هَضز اًشؾبض xخصاثیز ًشبیح ; اًگیعـ .ثٌبثطایي اًگیعُ اًدبم وبض ّن
ثِ ًشبیح هَضز اًشؾبض ٍ ّن ثِ خصاثیز آى ٍاثؿشِ اؾز ( .ؾیس خَازیي ،1386 ،ل )175

سئَضی اًشؾبض ٍ فسالز :فولىطزسبثقی اؾز اظ اًگیعـ ٍ سَاًبیی :سَاًبیی × ) (Aمیعاى سالـ = ) (Eفولىطز ّ (P).وچٌیي
ضضبیز سبثقی اظ ًشبیح وؿت قسُ ثَزُ ٍ لهَض فطز اظ فسالز ٍ اًهبف هٌؾَض قسُ زض گطٍ سحمیك ایي ًشبیح اؾز .دبزاـ ّب
ثط زٍ ًَؿ اؾز :
دبزاـ ّبی زضًٍی (ثبعٌی) هبًٌس آظهَزًی ثَزى وبض ،اضضبی ًیبظ قْطر ثب اًدبم وبض ٍ غیطُ
دبزاـ ّبی خاضخی (فبضضی) هبًٌس دَل ،همبم ٍ هَلقیز ٍ ًؾبیط ایي .

هقیبض فسالز ٍ دبزاـ ّن چیعی اؾز وِ قرم ثب زض ًؾط گطفشي آًچِ وِ زیگطاى ثطای اًدبم ّوبى ًَؿ وبض زضیبفز هی
زاضًس ،احؿبؼ هی وٌس ثبیس زضیبفز زاضز .ایي ًؾطیِ هسیطاى اخطایی ضا ثسیي هقٌی ّسایز هی وٌس وِ اّساف ظیضزؾشبى هكىل
فوسُ ای ًیؿز ٍ ثِ سَاًبیی ٍ هْبضر ّبی آًبى هطثَط هی قَز ٍ ؾیؿشن دبزاـ ثبیس ثب ًیبظّبی غبلت آًبى هطسجظ قَز (دَض
سطٍالٍلط.)15 – 16 ،1968 ،
ًؾطیِ ثطاثطیً :ؾطیِ ثطاثطی یىی اظ ًؾطیبر قٌبذشی اؾز وِ ضفشبض ضا زض ؾبظهبًْبی وبضی سَضیح هی زّس .ایي ًؾطیِ اٍلیي
ثبض سَؾظ آزاهع ٍ ٍایه هغطح قس ٍ هجشٌی ثط ایي دیف فطو ؾبزُ اؾز وِ هطزم هی ذَاٌّس هٌهفبًِ ثب آًْب ضفشبض قَز .فطو
ولی ًؾطیِ ایي اؾز وِ فطز اضظـ ًؿجی ثیي ؾشبزُ ٍ زازُ ذَز ضا ثب اضظـ ًؿجی ثیي ؾشبزُ ٍ زازُ قرم یب اقربنی وِ اظ
ًمغِ ًؾط ٍی لبثل همبیؿِ ّؿشٌس محبؾجِ وطزُ ٍ ایي ًؿجز ّب ضا ثب ّن همبیؿِ هی وٌس .ثطاثطی زض نَضسی ٍخَز ذَاّس زاقز
وِ ًؿجز ؾشبزُ ثِ زازُ قرم ثب ًؿجز ؾشبضُ ثِ زازُ قرم یب اقربل زیگط ثطاثط ثبقس (ًبیلی ،1373 ،نفحِ ّبی 86 - 85.
)
ًؾطیِ اؾٌبز :عجك ایي ًؾطیِ ضفشبض اًؿبًْب یب ثطذَاؾشِ اظ ٍیػگیْبی قرهیشی افطاز اؾز یب ثِ ٍضقیشی وِ زض آى لطاض زاقشِ اًس
هطثَط هی قَز .ثٌبثطایيً ،ؾطیِ اؾٌبز هؿئَلیز ٍ فطایٌسّبی قٌبذشی وِ اًؿبًْب ثطهجٌبی آى زالیل ضفشبض ذَز ٍ زیگطاى ضا سقجیط
ٍ سفؿیط هی وٌٌس ،هَضز سحلیل لطاض هی زّسً .ؾطیِ اؾٌبز زض نسز سجییي ایي ًىشِ اؾز وِ چگًَِ آزهی سالـ هی ٍضظز سب
ثطٍظ ضفشبضّبی هكَْز فطزی ضا ثطاؾبؼ فَاهل زضًٍی یب ثیطًٍی ثطای ذَز ٍ زیگطاى ثبظقٌبؾبًس (ثبضٍى ٍ گطیي ثطي،1990 ،
)122
ًؾطیِ ّسفگصاضی :عجك ًؾطیِ ّسفگصاضی ،اگط ثطای ّط قرهی ّسفی سقییي قَز ،افطاز خْز ًیل ثِ اّساف سقییي قسُ
ثطاًگیرشِ می قًَس .زض ٍالـ افطاز ّسفوٌس ،ثیكشط ٍ زلیك سط اظ اّساف ثی ّسف سالـ هی وٌٌسّ .وچٌیي ،افطاز ثب اّساف ضلبثشی

ٍ هجبضظُ علجبًًِ ،ؿجز ثِ افطازی وِ زاضای اّساف ؾبزُ ٍ ؾْل ّؿشٌس ،ثیكشط سالـ ٍ فقبلیز هی وٌٌس .نبحجٌؾطاى هقشمسًس
گطچِ سقییي ّسف،ثبظزّی افطاز ضا افعایف هی زّس اهب زض ضاثغِ ثب دسیسُ ّبیی هبًٌس غیجز ،خبثدبیی یب ضضبیز قغلی عطح لبثل
سحلیلی اضایِ ًوی زّس (ؾیس خَازیي  ،1386 ،نفحِ )178
عوامل موثر بر ايجاد انگيسه:
زض یه ثطضؾی ولی هیسَاى گفز :اًگیعُ ظهبًی ثِ ٍخَز هیآیس وِ زض وبضوٌبى احؿبؼ اهٌیز ٍ ثجبر قغلی ،هكبضوز ٍ
ًمف هَثط زض ؾبظهبى ٍ ّوچٌیي قبزاثی ٍ ًكبط ٍخَز زاقشِ ثبقسّ .ط یه اظ ایي هَاضز ًیع ًشیدِ فَاهل فطز زیگطی اؾز وِ
ثِ آًْب اقبضُ هیقَز:
زض یه ؾبظهبى هَفك اٍلیي ٍ هْنسطیي ضوي هَفمیز ضا اًشربة نحیح ٍ ثِ خبی وبضوٌبى هیزاًٌس .اهطٍظُ ًیطٍی وبض سَلقبر
ثیكشطی زاضز ٍ ثطای وبض ٍ ظًسگی هغلَة وبضی اّویز ذبنی لبیل اؾز .زض ًشیدِ هشرههبى اهَض ًیطٍی اًؿبًی ثبیس هكبغل
ضا عَضی عطاحی وٌٌس وِ وبض زض هحیظ ؾبظهبى ثطای وبضوٌبى هغلَة ٍ ضضبیزثرف ثبقس.
قغل هٌبؾت ثطاؾبؼ زاًف ،هْبضر ،سدطثِ ،فاللِ ٍ ذهَنیبر ٍ سَاى فطزی زض اًدبم ین ٍؽیفِ هقیي سجییي هی گطزز ٍ الظم
اؾز سفىیه قغلی ثطدبیِ سَاًبییّبی فطزی ثبقس ٍ سمؿین سرههی وبض نَضر گیطز.
حیي ثِوبضگیطی هكبغل ٍ هْبضرّبی گًَبگَى ًجبیس اظ خطیبى نحیح اعالفبر ًیع غبفل هبًس؛ چطا وِ ثِ سجبزل اعالفبر هفیس
ؾبظهبًی ووه هیوٌس .ثِ ٌّگبم ؾبظهبًسّی هدسز ثِ فٌَاى حبهل اًگیعقی هْن زض ّوؿَ ًوَزى وبضوٌبى ثب اّساف وَسبُهسر
ٍ ثلٌسهسر ؾبظهبًی یبضی هیضؾبًٌس.
فبهل ثقسی زض ایدبز اًگیعُ ،هحطنّبی هبزی اؾز .یىی اظ چبلفّبی هْن قطوزّب سحَل ضٍـّبی دبزاـ اؾز وِ هطزم
ضا ثط هیاًگیعزّ .طچِ فطزی ووشط دَل ثِ زؾز آٍضز ،اّویز همساض حمَلف ثیكشط هیقَزّ .طچِ افطاز دَل ثیكشط ثِ زؾز
آٍضًس ٍ ثیكشط ثطای وبضی وِ اًدبم هیزٌّس زلؿَظی وٌٌس ،اّویز ًؿجی دَل ثطایكبى ووشط هیقَز ٍ دَل خبیف ضا ثِ لَُ
سكریم ثطای ًیل ثِ ّسف ٍ آظازی فول هیزّس .ثِ ّوبى اًساظُ وِ ضلبثز ثیي افطاز ثب نالحیز قسیسسط هیقَز .هكَقّبی
هبزی ثِ سٌْبیی ًویسَاًٌس افطاز زضؾشىبض ضا خصة وٌٌس.
ثطای وؿبًی وِ ًگطاًی هبزی ًساضًس ،حؽ ضفبُ هْن سط اظ دَل اؾز ٍ فَاهلی وِ ثط ضفبُ سبثیط هیگصاضًس ،فجبضسٌس اظ :اضسجبعبر
اًؿبًی ،افشوبز هشمبثل ،حؽ اضجًْبزُ قسى ٍ احؿبؼ ٍخَز ؿزالز  .ثِ فالٍُ ،فطنز یبزگیطی هغبلت خسیس ٍ زضن اؾشقساز

قرهی ثِ ایدبز حؽ هثجز زض افطاز ووه هیوٌس .هكَقّبی هثجشی ّن وِ ًیبظّبی هقٌَی ٍ فبعفی افطاز ضا اضضب ًوبیٌس،
هَثطسط اظ اًگیعاًٌسُّبی هٌفی ثِ قىل سْسیسّب یب هدبظارّب ّؿشٌس.
ؾالهشی ٍ ًكبط اظ زیگط فَاهل هَثط ثط ایدبز اًگیعُ ّؿشٌسٌّ .گبهی وِ قرم احؿبؼ سٌسضؾشی ٍ قبزاثی وٌس ثِ آؾبًی ذؿشِ
ًویقَز ،ووشط ثیوبض هیگطزز ،فقبلیز ٍ وبض ثطای ٍی قَقاًگیع ٍ فطحثرف هیقَز ٍ ثب اًگیعُ ٍ قَض ٍقَق هثجز ثِ وبض
ضٍی هیآٍضز .عجك ثطضؾیّبی ثِ فول آهسُّ ،عیٌِ سبهیي سٌسضؾشی ٍ قبزاثی وبضوٌبى ثِ خْز افعایف سَاى وبضی ٍ زض
ًْبیز ؾَز قطوز ،اظ ّعیٌِ زضهبى ثیوبضیّب ٍ فسم ؾَز ًبقی اظؾؿشی ٍ ضذَر وبضوٌبى ثیكشط ًرَاّس ثَز.
یىی زیگط اظ هؿبئل هْن زض سطغیت ٍ سكَیك وبضوٌبى ثِ اضائِ وبض ثْشط ٍ ایدبز اًگیعُ زض آًبى ،قیَُّبی سطفیـ قغلی ٍ
ؾبظهبًی اؾز وِ اغلت ثط دبیِ اضقسیز اؾز .هغبلقبر ًكبى هیزّس سطفیقبسی وِ ثط هجٌبی هالحؾبسی غیط اظ سَاًبیی ٍ لیبلز
اؾز ،اغلت ثِ ًشبیدی ًبزضؾز هیاًدبهس .ثطای وؿبًی وِ ثٍِیػُ زض ضزُ هسیطیز ّؿشٌس ،هْن اؾز وِ اظ سَاًبییّبی ٍالقی
شیطًس وِ ثب آى سَاًبیی ّب ؾبظگبض ثبقٌس .ایي ضاظی اؾز وِ اقشغبل ضا زلذصیط ٍ ذكٌَزوٌٌسُ
ذَزآگبُ ثبقٌس ٍ وبضّبیی ضا ثخ
هیؾبظز ٍ وبضایی فطز ضا زض ؾبظهبى افعایف هیزّس .ثِ فٌَاى یه وبضهٌس قطوز ًیع وبهیبثی زض ٍؽبیف قغلی اظ ضاُ وَقف
هطحل قغلی سَاًوٌسی ّب ٍ قبیؿشگیّب ثِ زضؾشی اًساظُگیطی قسُ
ُ
آگبّبًِ ٍ ثب خسیز ثِ زؾز هیآیس .هْن آى اؾز وِ زض ّط
ٍ ضاُّبی دیكطفز آًْب ثطضؾی ٍ زًجبل قَز .زض ایي ضاُ ثبیس لبثلیزّب اظ عطیك اضظیبثی ٍ ًشیدِگیطی افعایف دیسا وٌس.
ضؼ  .هٌؾَض اظ اضظیبثی
ثِ ایي سطسیت اضظیبثی هؿشوط اظ فولىطز وبضوٌبى یه قطوز عی زٍضاى وبضی ضطٍضی ثِ ًؾط هی ز
فولىطز ،فطآیٌسی اؾز وِ ثِ ٍؾیلِ آى وبض وبضوٌبى زض فَانلی هقیي ٍ ثِ عَض ضؾوی هَضز ثطضؾی ٍ ؾٌدف لطاض هیگیطز.
قٌبذز وبضوٌبى لَی ٍ افغبی دبزاـ ثِ آًْب ٍ اظ ایي عطیك ایدبز اًگیعُ ثطای ثْجَز فولىطز آًبى ٍ ؾبیط وبضوٌبى اظ خولِ
ی فولىطز اؾز .اظ اعالفبسی وِ زض ًشیدِ اضظیبثی فولىطز وبضوٌبى ثِ زؾز هیآیس هیسَاى زض ثطًبهِضیعی
فلل انلی اضظیبة
ًیطٍی اًؿبًی ،وبضهٌسیبثی ٍ اًشربة ،آهَظـ ٍ سطثیز وبضوٌبى ،سقییي هؿیط قغلی ،حمَق ٍ هعایب ٍ قٌبذز اؾشقسازّبی ثبلمَُ
وبضوٌبى اؾشفبزُ ًوَز .
آذطیي هحطن اًگیعُ زض وبضوٌبى ؾبظهبى وِ هَضز ثطضؾی لطاض ذَاّس گطفز فطآیٌس آهَظـ اؾزّ .سف اظ آهَظـ آى
اؾز وِ ثب افعٍزى ثِ زاًف قغلی فطز یب ثب آهَظـ هْبضرّب ٍ سرهمّبی ثِ ذهَل ،ضفشبض ٍ ًگطـ اٍ زض خْز هغلَة
یقٌی ًیل ثِ اّساف ؾبظهبًی سغییط وٌس ،ثطای ًیل ثِ اّسافّ ،ط ؾبظهبًی ثبیس نازضی اظ ًیطٍّبی الیك ٍ وبضآهس زض اذشیبض زاقشِ

ثبقس .اظ ایي ضٍ الظم اؾز افطازی وِ ثِ اؾشرسام ؾبظهبى زض هی آیٌس ،فالٍُ ثط ثطذَضزاضی اظ آهَظـ ضؾوی ٍ ّوگبًی ،ثِ
آهَظـ سرههی ٍ حطفِای ًیع زؾز یبثٌس سب زاًف فٌی ٍ هْبضرّبی الظم ضا ثطای اًدبم قبیؿشِ ٍؽبیف هحَلِ ُةزؾز آٍضًس
آهَظـ ذَاؾز افطاز سبظُ ٍاضز ًیؿز ،ثلىِ ثطای وبضوٌبى ثب ؾبثمِ ٍ ثب سدطثِ ًیع ثبیس ثٌب ثِ ضطٍضر ،زٍضُ ّبیی سطسیت زاز.
زض ٍالـ سوبم وبضوٌبى زض عَل فوط وبضی ذَز ثبیس ثِ عَض هساٍم ٍ هؿشوط آهَظـ ثجیٌٌس سب زض ؾوشی وِ اًدبم ٍؽیفِ
هیًوبیٌس حساوثط وبضایی ٍ ثْطٍُضی ضا زاقشِ ثبقٌس .یىی اظ اّساف اٍلیِ زض ّط زٍضُ آهَظقی ،ایدبز عطظ فىط نحیح ًؿجز
ثِ وبض ٍ ؾبظهبى اؾز ٍ اًشؾبض هیضٍز دؽ اظ دبیبى زٍضُ ،ثیٌف ٍ ًگطقی زض وبضوٌبى ثِ ٍخَز آهسُ ثبقس سب ضفشبض آًْب ضا زض
خْز هغلَة ٍ ّوىبضی هَثط ثب ؾبظهبى سغییط زّس ٍ شّي آًبى عَضی قىل گیطز وِ اظ اّساف ؾبظهبى دكشیجبًی ًوبیٌس.

خواظ اساسي انگيسه ها:
ثِ عَض ولی قطایظ ایدبز وٌٌسُ اًگیعُ ّب زض ًحَُ ثطٍظ آى اثط زاضز ،اظ عطف زیگط ٍخَز اًگیعُ زض آزهی ایدبز ًیطٍ هی وٌس.
زالیل فیعیَلَغیىی – ضٍاًی زض ایدبز اًگیعُ وبهالً هؤثطًس  ،ثٌبثطایي ثطای هغبلقِ اًگیعُ ؾِ فول فوسُ یقٌی:
 قطایظ ایدبز وٌٌسُ اًگیعًُ ،شبیح ضفشبضی حبنل اظ اًگیعُ ،اؾبؼ ٍ دبیِ ّبی فیعیَلَغیه اًگیعُ ثبیس هَضز هغبلقِ لطاض گیطًس .ثِ عَض ذالنِ اًگیعُ ّب ضا هی سَاى ثِ زٍ گطٍُ فوسُ سمؿین وطز:
1اًگیعُ ّبیی وِ هٌكبء خؿناًی ٍ ثسًی زاضًس اًگیعُ ّبی انلی ذَاًسُ هی قًَس هبًٌس گطؾٌگی ،سكٌگی ،اًگیعُ خٌؿی، 2زیگطی اًگیعُ ّبی اخشوبفی یب اًگیعُ ّبی اوشؿبثی وِ ثط اثط هقبقطر فطز ثب افطاز زیگط خبهقِ ٍ یبزگیطی حبنل هی قَزٍ هی سَاى آًْب ضا ثِ فَاهل یبزگیطی ٍ هحیغی هطثَط زاًؿز .

كاركنان از مطاغل خود چه مي خواهند ؟
زض ثحث اظ اًگیعُ ّب  ،یبزآٍضی ایي ًىشِ هْن اؾز وِ افطازً ،یبظّبی ثؿیبضی زاضًس وِ ّوِ ایي ًیبظّب ثِ عَض هساٍم زض سقییي
ضفشبض آًبى ضلبثز هی وٌٌس .سطویت ایي ًیبظّب یب ًیطٍی آًْب زض هَضز ّوِ وؽ زلیمبً یىؿبى ًیؿز .وؿبًی ٍخَز زاضًس وِ
اؾبؾبً ثِ ٍؾیلِ دَل اًگیعـ دیسا هی وٌٌس ٍ وؿبى زیگطی وِ زض زضخِ اٍل ثِ سأهیي سَخِ زاضًس ٍ ،لم فلی ّصا  .ثب ٍخَز
ایٌىِ زض همبم هسیط ،هب ثبیس ثِ سفبٍسْبی فطزی سَخِ وٌین لیىي ًجبیس ایي سهَض دیف ثیبیس وِ ًوی سَاًین دیف ثیٌی وٌین وِ

فقالً زض ثیي وبضوياى هب وسام اًگیعُ ّب ثیكشط اظ اًگیعُ ّبی زیگط اّویز زاضًس  .ثعفن هعلَ ،ایي اًگیعُ ّب ،اًگیعُ ّبی هؿلظ
ّؿشٌس -یقٌی اًگیعُ ّبئیىِ ٌَّظ اضضبء ًكسُ اًس .ؾئَال هْوی وِ هسیطاى ثبیس دبؾرگَ ثبقٌس ایي اؾز وِ وبضوٌبى آًْب ٍالقبً
اظ وبضّب ٍ هكبغل ذَز چِ هی ذَاٌّس ؟
ثطای دبؾرگَیی ثِ ایي ؾئَال ،سحمیمبر خبلجی زضهیبى وبضوٌبى هؤؾؿبر نٌقشی آهطیىب نَضر گطفشِ اؾز .زض یىی اظ ایي
سحمیمبر اظ ؾطدطؾشبى ذَاؾشٌس وِ ؾقی وٌٌس ذَز ضا خبی وبضگطاى ثگصضاًس ٍ فجبضاسی ضا ثِ سطسیت اّویز ضسجِ ثٌسی وٌٌس .
ایي فجبضار چیعّبیی ضا وِ هوىي ثَز وبضيضاى اظ وبضقبى ثرَاٌّس ،سَنیف هی وطزًس  .ثِ ؾطدطؾشبى سأویس گطزیس وِ زض
ضسجِ ثٌسی فجبضار فىط ًىٌٌس وِ ذَز چِ هی ذَاٌّس ثلىِ فىط وٌٌس وِ وبضگطاى چِ هی ذَاٌّس .فالٍُ ثط ؾطدطؾشبى ،اظ ذَز
وبضگطاى ًیع ذَاؾشِ قس ّوـــبى فجبضار ضا ثب سَخــِ ثــِ آًچِ وِ ثیــف اظ ّــضچــیع اظ وبض ذَز هی علجیسًس ضسجِ
ثٌسی ًوبیٌس.

چٌبًچِ اظ ًشبیح دیساؾز ،ؾطدطؾشبى فوَهبً هعز وبفی ،سأهیي قغلی ،اضسمبء ٍ قطایظ هٌبؾت ثطای وبض وطزى ضا ثِ فٌَاى
چیعّبیی وِ وبضگطاى ثیكشط اظ ّوِ اظ وبض ذَز هی ذَاٌّس ،ضسجِ ثٌسی وطزًس .زض همبثل ،وبضگطاى احؿبؼ هی نضزًس
چیعّبیی وِ ثیكشط اظ ّوِ هی ذَاؾشٌس فجبضر ثَزًس اظ لسضزاًی وبهل زض همبثل اًدبم وبض ،احؿبؼ هكبضوز ٍ اّویز زض وبض،
ٍ زضن سَأم ثب ّوسضزی اظ لحبػ هكىالر قرهی وِ ّوِ ایي هحطوبر ثِ اًگیعُ ّبی سقلك ٍ احشطام هطثَط اؾز .خبلت
یكشط عبلت ثَزًس ثَؾیلِ ؾطدطؾشبى آًْب ثقٌَاى ون اّویز سطیي هَضَؿ ضسجِ ثٌسی
سَخِ ایي اؾز وِ چیعّبیی وِ وبضگطاى ة
قسُ ثَزًس .زض ثطذی هَاضز ،اظ خبًت ؾطدطؾشبى ًؿجز ثِ چیعّبیی وِ ٍالقبً ثیكشطیي اّویز ضا ثطای وبضگطاى زاضًس حؿبؾیز
ثؿیبض اًسوی ًكبى زازُ هی قَز .ؽبّطاً آًْب فىط هی وٌٌس هحطوبر اضضبء وٌيزُ ًیبظّبی فیعیَلَغیىی ٍ ایوٌی اظ لحبػ
وبضگطاى ثیكشطیي اّویز ضا زاضًس .چَى زضن ٍ سلمی ؾطدطؾشبى ثِ هَخت ایي اًگیعُ ّبؾز ،لصا چٌبى فول هی وٌٌس وِ
گَیی حك ثِ خبًت آًْبؾز .ثٌبثطایي ،ؾطدطؾشبى ثطای ایدبز اًگیعـ زض وبضگطاى ،هحطوبر (هقشجط لسیوی )یقٌی دَل ،هعایب ٍ
سأهیي ضا ثِ وبض هی ثطًس .زض ایي هطحلِ هوىي اؾز ایي ًشیدِ ولی ضا ثگیطین وِ افطاز ًِ ثطاؾبؼ ٍالقیز ثلىِ ثطاؾبؼ
ازضاوبر ذَز فول هی وٌٌس .یه هسیط ثب ّطچِ ثیكشط ًعزیه وطزى ازضان ذَز ثِ ٍالقیز (ظیط زؾشبًف ٍالقبً چِ هی
ذَاٌّس ؟) غبلجبً هی سَاًس ثط اثط ثركی ذَز زض وبضوطزى ثب آًْب ثیفعایس .یه هسیط ثبیس افطاز ذَز ضا ثكٌبؾس سب هشَخِ قَز چِ

چیعی زض آًْب ایدبز اًگیعـ هی وٌس ،اٍ هی سَاًس نطفبً ثِ هفطٍضبر هشىی ثبقس حشی اگط یه هسیطی اظ یه وبضهٌس ثذطؾس
وِ ضاخـ ثِ چِ چیع هقیٌی چِ احؿبؾی زاضز ،ایي وبض لعٍهبً ثِ ثبظذَضز هٌبؾجی هٌشح ًوی قَز.
ویفیز اضسجبعبسی وِ وبضوٌبى یه هسیط ثب ٍی ثطلطاض هی وٌٌس غبلجبً هجشٌی ثط ضاثغِ ای اؾز وِ هیبى اٍ ٍ افطازـ عی یه
هسر ظهبى عَالًی اؾشَاض گطزیسُ اؾز .ضٍظ ثِ ضٍظ آقىبضسط هی قَز وِ اغلت هسیطاى سكریم ًوی زٌّس یب ًوی فْوٌس وِ
آًچِ اهطٍظ هطزم اظ هكب غل ذَز هی ذَاٌّس ثب آًچِ آًْب چٌس زِّ لجل هی ذَاؾشٌس ،هشفبٍر اؾز .اهطٍظ زض وكَضّبی دیكطفشِ
ووشط هطزهی ،ثِ اؾشثٌبی وؿبًی وِ زض ثطذی اظ ظاغِ ّبی قْطی ٍهحالر فمیطًكیي ؾىًَز زاضًس ،اظ لحبػ ًیبظّبی اٍلیِ
ًگطاًی زاضًس .اضضبی ًیبظّبی فیعیَلَغیىی ٍ ایوٌی زض ًشیدِ ثبال ضفشي ذبضق القبزُ ؾغح ظًسگی ،افعایف چكوگیط حمَق
ٍهعایبی قغلی زض سوبم ؾغَح وبض ٍ،ووىْبی گؿشطزُ ًبقی اظ ثطًبهِ ّبی زٍلشیً -ؾیط ضفبُ ،سأهیي اخشوبفی ،ووه زضهبًی ٍ
ثیوِ ثیىبضی هیؿط قسُ اؾز.
چَى زض ایي وكَضّب ًیبظّبی فیعیَلَغیىی ٍ ایوٌی ثرف فؾیوی اظ هطزم اضضبء هی قَز لصا هطزم ثِ اًگیعُ ّبی اخشوبفی،
احشطام ٍ ذَزیبثی سَخِ ثیكشطی ًكبى هی زٌّس .هسیطاى ثبیس اظ ایي ٍالقیشْب آگبُ ثبقٌس.
زض ؾبظهبًْبی اهطٍظ ،ثِ زلیل سغییطاسی وِ زض اٍلَیز ًیبظّبی وبضوٌبى ثِ ٍخَزآهسُ اؾز ثبیس چٌبى هحیغی فطاّن ؾبذز وِ
ثطاًگیعًسُ ٍ اضضبء وٌٌسُ ًیبظّبیی فطاسط اظ فمظ ًیبظّبی فیعیَلَغیىی ٍ ایوٌی ثبقس (یبل ّطؾی ٍ وٌث ثالًچبضز ،نفحِ ،46
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هی سَاى گفز :اًگیعـ فجبضسؿز اظ هدوَفِ ای اظ ًیطٍّب وِ هَخت هی قَز اقربل ثِ قىل ّبی هرشلف ضفشبض ًوبیٌس .
اًگیعـ ثب یه ًیبظ آغبظ هی قَز .اقربل ضاّْبی اضضبء ًیبظّبیكبى ضا خؿشدَ ٍ ؾذؽ هشٌبؾت ثب آى ضفشبض هی وٌٌس .فولىطز
ًبقی اظ ایي ضفشبض ،هدوَفِ ای اظ دبزاقْب ٍ سٌجیِ ّب ضا ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقز .یه ًشیدِ هغلَة ثِ قىلْبی هرشلفی هی سَاًس
ًیبظ اٍلیِ ضا ثطعطف وٌس.
اٍلیي ًؾطیِ هطثَط ثِ اًگیعـ ثط هفَْم ّسًٍیؿن وِ ثطاؾبؼ آى اقربل ذَاّبى ذَقجرشی ٍ آؾبیف ثَزُ ٍ اظ زضز ٍ
ًبضاحشی زٍضی هی وٌٌس اؾشَاض اؾز .هسیطیز فلوی ثب ایي ازفب وِ دَل فبهل اٍلیِ اًگیعـ اًؿبى زض هحیظ وبض اؾزً ،ؾطیِ
هعثَض ضا ٍؾقز ثركیس .زض ًؾطیِ ضٍاثظ اًؿبًی افشمبز ثطایي ثَز وِ فَاهل اخشوبفی اًگیعُ ّبی اٍلیِ اًؿبى ّؿشٌس .
عجك ًؾطیِ آثطاّبم هبظلَ ًیبظّبی اًؿبى زاضای ؾلؿلِ هطاست اؾز وِ ثب ًیبظّبی فیعیَلَغیىی آغبظ ٍ ًیبظّبی سقلك ،هٌعلزٍ ،

ثبالذطُ ذَزیبثی ضا زضثط هی گیطز .فْطؾز ًیبظّبی هبضی قبهل ثؿیبضی ًیبظّبی هطسجظ ثب وبض اؾز وِ فبلس ؾلؿلِ هطاست ثَزُ
ٍ اظ سطسیت ،زاًؿشي ٍ....
ثِ ًؾط هبضی ایي ًیبظّب فوَهبً اوشؿبثی ثَزُ ،زاضای زٍ ٍیػگی خْز ٍ قسر هی ثبقٌس .سئَضی  ERGالسضفط قىل سدسیس ًؾط
قسُ ؾلؿلِ هطاست ًیبظّبی هبظلَ اؾز وِ زاضای ٍیػگی ثطگكز ثِ هطحلِ لجل ًیع هی ثبقس .
زض سئَضی ّطظثطي ،ضضبیز ٍ ًبضضبیشی ثِ خبی ایٌىِ زٍ ؾط یه عیف ثبقٌس ،ثب یىسیگط هشفبٍر ثَزُ ٍ ثط ضٍی زٍ عیف
خسا لطاض زاضًس .ثِ فجبضر زیگط ًمغِ همبثل ضضبیزً ،بضوایشی ًیؿز  .ثلىِ فسم ضضبیز هی ثبقس .زض فَو ًمغِ همبثل
ًبضضبیشی ،فسم ًبضضبیشی ذَاّس ثَز.
فطو ثط ایي اؾز وِ فَاهل اًگیعقی ثط ضضبیز اثط هی گصاضًس ٍ فَاهل ًگْساضًسُ یب ثْساقشی ثط فسم ضضبیز اثط ذَاٌّس
گصاقز.
سئَضی ّطظثطي زض هیبى هسیطاى اظ قْطر ظیبزی ثطذَضزاض اؾز لیىي زاضای ووجَزّبی ظیبزی ًیع هی ثبقس.
ؾبیط ًیبظّبی هْن فطزی فجبضسٌس اظ ً :یبظ ثِ وؿت هَفمیزً ،یبظ ثِ سقلك ٍ ًیبظ ثِ لسضر ،ایي ًیبظّب ثركی اظ سئَضی هبضی ًیع
هی ثبقٌس ٍلی سب حس ظیبزی ثِ نَضر هؿشمل ٍ خسا اظ یىسیگط هَضز هغبلقِ لطاض گطفشِ اًس.
ًؾطی ّبی هرشلف زضثبضُ اًگیعُ ّب ٍ ًیبظّبی اًؿبًی هَضز هغبلقِ لطاض گطفشٌس  .ثب ٍخَز ّوِ سفبٍسْب ایي ًؾطیِ ّب
ُ
زض ایي ثرف
اظ ٍخَُ اقشطان ًیع ثطذَضزاضًس .ثِ فٌَاى هثبل  :هبظلَ ٍ آلسضفط ثِ ٍخَز ؾلؿلِ هطاست زض ًیبظ افشمبز زاقشٌس .زض حبلی وِ
ّطظثطي زٍ هدوَفِ خسا اظ ّن اضائِ هی زّس.
ایي سئَضیْب زاضای ًمبط ضقفی ّن ّؿشٌس ،ثِ فٌَاى هثبل آًْب فَاهل ایدبزوٌٌسُ اًگیعُ ضا هقطفی هی وٌٌس ٍلی ثِ فطآیٌس ٍالقی
اًگیعـ اقبضُ ظیبزی ًىطزُ اًس.

نتيجه گيري:
هیشَاى ًشیدِ گطفز وِ سَخِ ثِ فَاهل اًگیعقی وبضوٌبى ٍ ًیبظّبی آًْب ٍ سَخِ ثِ سفبٍر ّبی فطزی ّط یه اظ وبضوٌبى
یىی اظ هْن سطیي فَاهلی اؾز وِ زض ثْطُ ٍضی ًیطٍی اًؿبًی هی سَاى ثِ آى زؾز یبفز ٍیىی اظ قطایظ هْن ٍ اؾبؾی ثطای
ضؾیسى ثِ ّسف زض ّط وبضی ثطاًگیرشي ٍ ایدبز اًگیعُ زضافطازی اؾز وِ آى وبض ضا اًدبم هی زٌّس  .فَاهل هشقسزی زض اًگیعُ
وبضی دبییى زض ؾبظهبًْب ٍخَز زاضًس ٍ ثِ ّویي زلیل هسیطیز ثسًجبل ضاّْب ٍ سىٌیه ّبیی ثبیس ثبقس وِ ثشَاًس اًگیعُ ّبی
وبضوٌبى ذَز ضا افعایف زّس  .ایي وبض ثب دطزاذشْبی سكَیك  -لسضزاًی وشجی ٍیب گطزـ قغلی نَضر هی گیطز.

آگبّی اظ چگًَگی سفبٍر افطاز هی سَاًس ثِ هسیط ووه وٌس سب وبضوٌبى ذَز ضا ثْشط ثكٌبؾٌس ٍ زض ًشیدِ الساهبسی اًدبم زّس
وِ ّسف اظ آى فطاّن آٍضزى ٍاخجبر اضضبی ًیبظ وبضوٌبى ثبقس ثب زض ًؾط گطفشي ایي وِ ثطذی اظ وبضوٌبى ثطای هكبغل
فطٍـ  ,سقسازی ثطای هكبغل ؾشبزی ٍگطٍّی ثطای هكبغل سحمیمبسی هٌبؾجشطًس،آگبّی اظ ایي سفبٍسْب زض سهوین گیطی هطثَط
ثِ ؾبظهبًسّی یقٌی ایٌىِ چِ وؿی ضا ثِ چِ قغلی ثبیس گوبضز هی سَاًس هفیس ثبقس.
آگبّی اظ ًیبظ ّبی افطاز ؾبظهبًی هسیطاى ضا زض زازى یب ًسازى دبزاـ یبضی هی وٌس .فىؽ القول ثطذی اظ وبضوٌبى زض همبثل
دبزاقْبی هرشلف هشفبٍر اؾز ٍایي آگبّی زض ظهیٌِ سفبٍر زض ًیبظّب هی سَاًس ثِ هسیط ووه وٌس سب ؾیؿشوْبی هٌغجك ثب
ًیبظّبی وبضوٌبى ضا عطح ضیعی وٌس.

