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:دییامن تقد شا یتسرپرس تحت سانشراک و ریدم کی نیب هملاکم هب
 ؟دیتسهفلاخم ب نایرتشم هب فلا تالوصحم شورف اب امش هک ما هدش هجوتم نم یتسار .م

؟تسا روطنیا
.دنک یم یگرزب رطخ دراو ار دوخ هزوح نیا هب ندش دراو اب تکرش نم رظن هب .هلب .ک

 شیازفا لاح رد و دنا هدش هزوح نیا دراو بیقر یاهتکرش .تسین روطنیا الصا نم رظن هب اما .م
.میا هتشاذگ تسد یور تسد اجنیا ام و دنتسه دوخ دمآرد
 رازابنیا رد ناشروضح تیبثت و دورو رد یدایز تالکشم یاراد مه بیقر یاهتکرش اما .ک

.دنتسه
 تسا رتهب منامگ هب .دنتسه دوخ دمآرد شیازفا لاح رد اهنآ مراد نم هک یتاعالطا ساسا رب .م

 متسد یرتشیبتاعالطا ملغش یاضتقا هب نم .دیشاب هتشاد رازاب هرابرد یرتشیب تاعالطا امش
.دسر یم
 ار طیارش و دنراد تالوصحم نیا رازاب هرابرد یبوخ تاعالطا هک مراد یناتسود مه نم اما .ک
.دنناد یم یکسیر یلیخ رازاب نیا هب ام دورو یارب

.دنقفاوم نآ اب تکرش ناریدم رتشیب هک تسا یمیمصت نیا لاح ره هب .م
.منارگن یلیخ میمصت نیا یارجا یارب هک نم .ک

 نیشناجکی رکف دیاب....تسین بسانم دحاو نیا رد راک یارب درف نیا“ :دیوگ یم دوخ اب( .م
“.مشاب یو یارب

سانشراک و ریدم طابترا رد لکشم کی زا یلاثم
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 لدم هب فرط ود زا مادک چیه قوف هملاکم رد•
 یریگ هجیتن بجوم هک رگیدکی ینهذ یاه
 و سرتسد رد تاعالطا ساسا رب( ناشیاه
 هراشا تسا هدش )اهنآ يور ياه ليلحت
.دندرکن

 هدرک ثحب مه اب ،رگیدکی مهف زا شیب•
 یم دراو راشف مه هب و )گنپ گنیپ هقباسم(

)گولاید یاج هب ثحب( دننک

شیپ یلامتحا دوبهب و مهف مدع لیلد هب•
 هملاكم زا یصاخ یریگدای ،نیفرط یاهضرف
.دیآ یمن دوجوب

)لدج هب نآ لیدبت ناکما و( ثحب یاهیگژيو
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:دییامن تقد شا یتسرپرس تحت سانشراک و ریدم نیب هدش حالصا هملاکم هب
ب نایرتشم هب فلا تالوصحم شورف اب امش هک ما هدش هجوتم نم یتسار .م

؟تسا روطنیا ؟دیتسه فلاخم
 یم یگرزب رطخ دراو ار دوخ هزوح نیا هب ندش دراو اب تکرش نم رظن هب .هلب .ک

.دنک
؟تسا كانرطخ هزوح نيا هب دورو هك دينك يم ركف ارچ .م

 بنايرتشم یعقاویاهزاين تخانش یارب مزال یاهتيلباق یاراد زونه ام اريز .ك
.ميتسين

 ار عوضوم رتهب دینزب عوضوم زا ییاه لاثم رگا ؟ديا هتفرگ یاهجيتن نينچ هنوگچ .م
.درک میهاوخ یسررب
 رد ار یا یقوقحياه هبنج هچ هك دنناد يمن زونه ام ياه هدنشورف لاثم روط هب .ك

.دننك تياعر ب نايرتشم اب ناششورف تاركاذم
 لح یشزومآهاگراك دنچ اب ناوتب دياشار لكشم نيا مرظن هب.....دييوگ يم تسار .م

؟دنتسه هنوگنيا دنوش یم رطخ ثعاب هكیتالكشم همه ايآ .درك
.متسين نئمطم .ك

 ره لح یارب مهیداهنشيپ رگا و دينك هيهت ار اه كسير زایتسيل دشاب رتهب دياش .م
.مينك راك عوضوم یور یا هسلج رد ات دينك هئارا ديراد مادك

)هدش حالصا هملاکم( لاثم
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گولاید تیوقت هب زاین
)تسا رتشیب فرط کی ینامزاس تردق هک ینامز( ثحب•

 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 حرط
 تارظن
عضوم و
مود رفن
)ریدم(

 همادا
 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 حرش
 رتشیب
 عضوم
مود رفن

 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 نایب
 یوق
 عضاوم
مود رفن

)یرگشسرپ و دوخ تارظن زا عافد نیب لداعت( گولاید•

 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 حرط
 شسرپ
 هرابرد
 و تاعالطا
رفن لیالد
)ریدم( مود

 همادا
 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 نایب
 تارظن

 مود فرط
 هارمه هب
 شسرپ

دیدج

 حرط
 تارظن
لوا رفن
هارمه هب
شسرپ
یلامتحا

 تارظن نایب
 هب مود فرط
 شسرپ هارمه
دیدج
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گولونوم لباقم رد گولاید

 حرط
 عوضوم
لوا رفن

 حرط
 تارظن
عضوم و
مود رفن
)ریدم(

3
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گولاید فیرعت
 رد هک دراد هدیا لدابت و هملاکم زا یعون هب هراشا گولاید•

 هب رگیدکی اب ار دوخ یاه هاگدید زاب روط هب نیفرط نآ
 رگیدکی یاه ضرف شیپ هرابرد و دنراذگ یم کارتشا
 یمتسد هب تخانش دننک یم حرطم هک یبلاطم هرابرد
.)1990 ،هگنس( دنروآ
 نیا زا یکی گولاید و دراد یفلتخم عاونا یمالک تاطابترا•

.تسا نآ بسانم هژیو طیارش رد و دصاقم یارب و عاونا
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 و رگيدکی ينهذ ياهوگلا هب ندرب یپ•
 رد هدافتسا دروم ياه ليلحت و تاعالطا
؛دنتسه رثوم تامادقا رب هك اهیريگهجيتن

لح هار هئارا زا لبق هلئسم زا مزال تخانش•
!درکلمع دوبهب یارب

 هب نيفرط هجوت ليلد هب دامتعا ياضف تیوقت•
؛لياسم زا رگيدكي مهف

 شيازفا اب دارفا نآ رد هك یرتسب ندش مهارف•
 شيپ ياج هب تايعقاو هب اكتا و ليلحت ناوت
یسانشراكياه تيلباق هب ،هابتشا ياه ضرف
.دنيازفيب دوخیتيريدم و

گولايد دياوف یخرب
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؛نیفرط نیب لوبق لباق و هیلوا یبسن دامتعا•

؛فرط ود ره رد یریگدای یارب لیصا و هچراپکی یدصق•

؛هلئسم لح هب قایتشا•

؛شخب یهاگآ تالاوس حرط یارب یلیلحت و ینهذ یاه تراهم•

؛یریگدای یارب مزال نامز دوجو•

؛نارگید ناوت هب نتشاد رواب•

؛یتباقر یاهدروخرب مدع و نانکراک هب دیدش هقالع•

 ریثات زایریگولج یارب شالت و هجیتن هب یبایتسد یارب یراودیما•
.اه یریگوس

گولاید یدیلک یاهزاین شیپ یخرب
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گولاید ردیدنمدصق

 صخشم وگتفگ رد ار ام ندوب عون میهاوخیم ًاعقاو ام هچنآ•
.دنک یم
یمک یهاگآ میهاوخیم ًاعقاو هک هچنآ هب تبسن ًامومع•

.میراد
.دنک رییغت تسا نکمم هظحل رد ام یاه هزیگنا•

گولا'د فاد"ا ملاسان یا" ە0/.گنا

ی&%گدا! ندوب قح رب

تق3قح فشک ند3سر رظن ه; یاهفرح و بوخ

جیاتن ه; ند3سر شمارآظفح

هط;ار تJKقت ندش ەدنرب

ندرک ه3بOت
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گولاید کی زا لبق دوخ زا لاوس دنچ
 هجوتم رگا یتح ؟مشاب هتشاد يریگدای عوضوم نیا هرابرد ات مراد یعقاو هقالعدح هچ ات•

؟ما هدرک هابتشا هک موش

 رد و متسه لئاق شزرا ًاتقیقح لباقم فرط ياه هدیا يارب هک منیب یم دوخ رد دح هچ ات•
؟مراذگ یم مارتحا يو يارب نورد

لباقم فرط ياه تبحص ندینش يارب ار دوخ هک مراد شمارآ رادقم هچ دوخ نورد رد•
؟میامن هدامآ دوخ ياه هدیا اب فلاخم دنچ ره

 دح هچ ات ،مسرپب لباقم فرط مهف يارب ییاه شسرپ تسا مزال هک ینامز گولاید رد•
 يو هب ار شیاه هدیا ناصقن و هتخادنا هلت رد ار يو ییاه شسرپ حرط اب مهاوخ یم ًاعقاو
 هدیا زا ات مراد دصق گولاید نیح رد یتواضق هنوگ ره زا لبق ًاتقیقح هکنیا ای .مهد ناشن
.موش علطم شتارظن هرابرد يو ياه لالدتسا و تاعالطا ،اه

.رکف حول تاراشتنا :نارهت .)مود شیاریو( ینونک رصع رد ینامزاس يربهر و راک يارب یترورض ؛تلاصا هب تشگزاب .)1397( کباب دیس ،يولع
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رثوم یگولاید رد یدیلک یاه یگتسیاش

یرگشسرپ رد لداعت داجیا•
(inquiry)تارظن عافد و حرط و 

(advocacy) دوخ

 هویش اب یتالاوس حرط :یرگشسرپ•
بطاخم و تیعقوم اب بسانتم
 و اه ضرف شیپ مهف یارب
فرط زا ینیع تاعالطا تفایرد
 لباقم

 :دوخ تارظن زا عافد و حرط•
و تارظن حرط
لباقم فرط هب دوخ یاه لالدتسا

11



 هجیتن نیا هب هنوگچ
 دنم هقالع یلیخ ؟دیدیسر
 عمج نینچ تلع متسه
.موش هجوتم ار يدنب

 ایآ .یبلاج تاعالطا هچ
 ناوت یم مه يرگید تاعالطا
 ؟دروآ تسد هب عوضوم هرابرد
 دینک کمک دیناوت یم امش ایآ
 تسد هب يرتشیب تاعالطا ات
؟میروآ

 رد دراوم زا ریغ یتاعالطا ایآ
 یم ایآ ؟دراد دوجو سرتسد
 هتشاد يرگید تاعالطا میناوت
؟میشاب

 .تسا یلمات لباق لیلحت
 هدنب هب موش یم نونمم
 زا هنوگچ هک دییامرفب مه
 یتشادرب نینچ ناشیا راک
؟دیدرک
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(Listening) نداد شوگ و(Hearing) ندینش•
.تسا یفلتخم یناعم یاراد

اب هارمه نداد شوگ و تاوصا تفایرد ندینش•
.تسا هجوت

هب هراشا تاطابترا هزوح رد لاعف نداد شوگ•
 درف یارب هدننازیگنا و هجوت هارمه نداد شوگ
 لباقتم کرد یارب بولطم ییاضف داجیا و لباقم
.تسا

رثؤم و لاعف نداد شوگ
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گولاید رد لاعف نداد شوگ

؛گولاید یارب یزاین شیپ ؛لاعف نداد شوگ یگتسیاش•

 رد یطابترا رتسب یریگ لکش یارب یلماع لاعف نداد شوگ•
؛گولاید

؛گولاید رد لباقم فرط مهف زاین شیپ ؛لاعف نداد شوگ•

 رد زاین دروم دامتعا زا یحطس زاس هنیمز لاعف نداد شوگ
.گولاید 14
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تاطابترا ماگنه رد لباقم فرط رد شمارآ و سفن هب دامتعا داجيا•
مينك يمن هجوت اهنآ هب الومعم هك يتاعالطا هب ندرب يپ•
تسا هدوب ام هجوت دروم رتمك هك بلاج ياه هديا يياسانش•
دارفا رياس رظنم زا اه هديدپ و لياسم نديد•
لباقم فرط رد دوخ هب دامتعا سح داجيا•
دوخ تارظن حرط يارب رتهب يطيارش و تصرف داجيا•

لاعف نداد شوگیايازم
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 نایرتشم زا یرایسب ،هبرجت هب انب هک زییاپ لصف یادتبا رد تفرگ میمصت یدومحم یاقآ
 یدارفنا يتاسلج اه دحاو ناسانشراک اب ،دنریگ یم سامت تکرش اب لصف نیا رد
 ور شیپ ههام هس فادها و تاراظتنا ی هرابرد اهنآ زا کی ره اب و هتشاذگ
 رازگرب یدومحم یاقآ و یدمحا یاقآ نیب هک یا هسلج رد .دهد ماحنا یتاقفاوت

:تفرگ تروص ریز ی هملاکم ،دش
 رپ یاه زور نیا رد و دیتسه اج نیا هک منونمم ،یدمحا یاقآ :یدومحم یاقآ .1

 ،دحاو درکلمع یاقترا یارب مدید یرورض نم .دینک یم تیلاعف یبوخ هب هلغشم
 هسیاه تیلاعف ی هرابرد و مشاب هتشاد امش هلمج زا و ناراکمه اب یا هسلج
 ؟تسیچ امش رظن .مينك داجيا ار يياه يگنهامه ور شیپ ههام

؟دیا هدید نم راک رد یداریا ایآ .موش یم لاحشوخ نم ،هلب :یدمحا یاقآ .2
.درادرمتسم یزیر همانرب هب زاین درکلمع رمتسم دوبهب ، ریخ :یدومحم یاقآ .3
 دشاب هتشاد دوجو ام دحاو درکلمع رد یلکشم رگا مرظن هب اما :یدمحا یاقآ .4

 رياس دركلمع هب و تسا جراخ ام تارایتخا حطس زا هک تسا یلئاسم هب طوبرم
 هب تامدخ زا تيفيك اب و عقوم هب دياب هك ددرگ يم رب تكرش يلخاد ياهدحاو
.دننك ينابيتشپ نايرتشم

درکلمع تیریدم رد ثحب زا يلاثم
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 یم الثم .داد دوبهب ناوتیم ار روما زا یلیخ .متسین قفاوم نم :یدومحم یاقآ .5
 .مینک داجیا دوخ تامدخ قیرط زا نایرتشم تیلاعف دوبهب یارب یتامادقا میناوت
.تسین بسانم ام راک تعرس زونه مرظن هب

 فرطرب ناوت یمن اه دحاو ریاس اب یگنهامه نودب ار لکشم نیا اما :یدمحا یاقآ .6
 لابقرد دیاب هک تسا رگید ی اه دحاو درکلمع یتخل زا تالکشم هدمع .درک
.دنیازفایب دوخ درکلمع یاقترا رب نایرتشم اب یدادرارق تادهعت

 ار یفادها میناوت یم اما ،مقفاوم امش اب یرادقم دنچ ره نم :یدومحم یاقآ .7
 ههام هس هرود یارب هک مراد راظتنا امش زا نم .مینک ققحم دوخ دحاو رد مه
.دیهد شیازفا ار دوخ هزوح نایرتشم تیاضر یتامادقا ماحنا اب دیدج یراک

.متسين نيبشوخ نآ جياتن هب اما مهد يم ماحنا دييامرف يم امش رگا :يدمحا ياقآ .8

.منونمم :یدومحم ياقآ .9

)همادا(ثحب
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:گولايد•
 رپ یاه زور نیا رد و دیتسه اج نیا هک منونمم ،یدمحا یاقآ :یدومحم یاقآ .1

 ،دحاو درکلمع یاقترا یارب مدید یرورض نم .دینک یم تیلاعف یبوخ هب هلغشم
 هسیاه تیلاعف ی هرابرد و مشاب هتشاد امش هلمج زا و ناراکمه اب یا هسلج
 ؟تسیچ امش رظن .مينك داجيا ار يياه يگنهامه ور شیپ ههام

؟دیا هدید نم راک رد یداریا ایآ .موش یم لاحشوخ نم ،هلب :یدمحا یاقآ .2
.درادرمتسم یزیر همانرب هب زاین درکلمع رمتسم دوبهب ، ریخ :یدومحم یاقآ .3
 دشاب هتشاد دوجو ام دحاو درکلمع رد یلکشم رگا مرظن هب اما :یدمحا یاقآ .4

 رياس دركلمع هب و تسا جراخ ام تارایتخا حطس زا هک تسا یلئاسم هب طوبرم
 هب تامدخ زا تيفيك اب و عقوم هب دياب هك ددرگ يم رب تكرش يلخاد ياهدحاو
.دننك ينابيتشپ نايرتشم

 یمالثم .داد دوبهب ناوتیم ار روما زا یلیخ .متسین قفاوم نم :یدومحم یاقآ .5
 .مینک داجیا دوخ تامدخ قیرط زا نایرتشم تیلاعف دوبهب یارب یتامادقا میناوت
.تسین بسانم ام راک تعرس زونه مرظن هب

 تيريدم رد گولايد تراهم زا يلاثم همادا
)دركلمع رورم(دركلمع
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 .درک فرطرب ناوت یمن اه دحاو ریاس اب یگنهامه نودب ار لکشم نیا اما :یدمحا یاقآ .6
تادهعت لابق رد دیاب هک تسا رگید یاه دحاو درکلمع یتخل زا تالکشم هدمع
.دنیازفایب دوخ درکلمع یاقترا رب نایرتشم اب یدادرارق

 یلیخ .تسا رگید یاهدحاو زا لکشم هدمع هک تسنیا امش روظنم سپ :یدومحم ياقآ .7
 تاعالطا یواح دیاب هک متسه نئمطم و منادب ار امش یسانشراک لیلحت هک مدنم هقالع
؟ديديسر يا هجيتن نينچ هب هنوگچ هك دييامرفب تسا نكمم ايآ .دشاب یمهم

 بجوم رگيد ياهدحاو هراومه ،ب و فلا دراوم دننام هتشذگ راب دنچ رد :يدمحا ياقآ .8
.دندش راك فقوت

 هچ دندرك داجيا فقوت اهراك نيا رد رگيد ياه دحاو هكنيا تلع ،بجع :یدومحم ياقآ .9
؟تسا هدوب
.تسين لماك اه تساوخرد و اه هدنورپ تاعالطا هك دنتشاد يم راهظا :يدمحا ياقآ .10
 هدوب هچ لكشم ليلد اعقاو ديوش هجوتم هك ديتشاد ييوگتفگ اهنآ اب ًامتح :یدومحم ياقآ .11
.تسا
.تسا هدوب هنوگنيا هشيمه .ريخ :يدمحا ياقآ .12
 رگيد ياهدحاو و دشاب هتشاد دوجو يلكشم نينچ ًاعقاو تسا نكمم ايآ :یدومحم ياقآ .13

؟دنشاب يرگيد يليمكت تاعالطا هب زاين
.هن دياش و يرآ دياش .متسين نئمطم :يدمحا ياقآ .14
 تاعالطا اب ات ميشاب هتشاد يرورم مه اب ار دراوم نيا زا يكي مرظن هب :یدومحم ياقآ .15

.مينك مادقا لح هار يياسانش و هلئسم فيرعت هرابرد ميناوتب يرتشيب
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بوخ گولاید کی یاه یگژیو

 هویش هب رگیدکی زا یتالاوس تالماعت نیح رد دوخ یاه هاگدید حرط نمض نیفرط•
 و ،اه لالدتسا ،اه ضرف شیپ هب یپ ات دنسرپ یم شمارآ هارمه و هنامرتحم یا
.دنربب رگیدکی یاه یریگ هجیتن تشپ ینیع تاعالطا

 دننام هن و ،دشاب لباقم فرط مهف یاربیدنم هقالع اب هارمه ینحل اب تالاوس•
!ییوجزاب کی تالاوس

 یاه هاگدید هجوتم و هدرک هاگن عوضوم هب لباقم فرط رظنم زا دنناوت یم نیفرط•
 سایاب نودب ویبوخ هب دنناوتب دوش هتساوخ رگا هک یا هنوگ هب .دنشاب رگیدکی
.دهد حیضوت و هدروآدای هب ار لباقم فرط لیالد و هاگدید

 دراد دوجولامتحا نیا و هدش انشآ رگیدکی یاه هاگدید اب نیفرط گولاید نایاپ رد•
.دشاب هدش مهارف اهنآ ینهذ یاه لدم حالصا هنیمز ،رگیدکی کرد نمض هک

.دنهد هئارا کرتشم هلئسم لح یارب کرتشم یهار ات دنشاب رداق تسا نکمم•
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یدنب عمج
 هشیرییاسانش و رورم یارب اه یگتسیاش نیرت یدیلک زا یکی•

.تسا گولاید یدرکلمع یاه تسکش و اه تیقفوم

 یرگشسرپ و دوخ تارظن حرط نیب سنالاب دنمزاین رثوم گولاید•
.تسا لباقم فرط مهف یارب

.تسا لاعف نداد شوگ دنمزاین گولاید•

 نآ گنهرف جیورت هب زاین نامزاس کی رد گولاید دربراک یاقترا یارب•
.میراد نآ یاهزاین شیپ تیوقت و
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یمیت نیرمت
 کیهک دینک باختنا ار عوضوم ود هرفن راهچ ای هس ییاه میت رد•

.دننک یم حرطم مه اب هدر مه ریدم ود ای و دوخ ریدم هب سانشراک

 کی حرط هرابرد مود عوضوم و یمومع عوضوم کی لوا عوضوم•
 یا هنوگ هب تاعوضوم .دشاب تکرش کی رد یدرکلمع لکشم
.دنشاب هتشاد رظن فالتخا نآ هرابرد نیفرط هک دنوش باختنا

 هیبش یارب نتم کی سپس و ثحب کی زاس هیبش نتم کی ادتبا•
.دییامن هیهت گولاید کی یزاس

.دنیامن ارجا هورگ رد ار نتم ود شقن یزاب و هدش بلطواد رفن ود•
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ناياپ

ركشت اب
E-mail: sbalavi@sharif.edu

Website: babak-alavi.ir
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