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   برای برنامه ریسی فرهنگی مذیریتیمهارتهای فرهنگی؛  اجساء فعالیت های 

  ٔحٕذ حؼیٗ پؼٙذیذٜ

  سضب اػٕبفیّی

  حؼیٗ وبؽٕی

 چىیذٜ
 التلدبدی  فشٍٞٙدی ٚ اختٕدبفی    فشًٞٙ ٚ ٔذیشیت فشٍٞٙی اص خّٕٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ٔحٛس ٚ صیشثٙبی اػبػی تٛػقٝ پبیدذاس 

ٞب ٚ افتمبدٞبی لّجی یده ٌدشٜٚ ٚ خبٔقدٝ  تـدىیُ دٞٙدذٜ ؿدیٜٛ        فشًٞٙ  ثٝ فٙٛاٖ ٔدٕٛفٝ ثبٚسٞب  ٍ٘شؽ. ؿٛد ٔحؼٛة ٔی

تدٛاٖ   فّٕی ٚتٛػقٝ یبفتٝ لشاس ٌشفت  ثدٝ ساحتدی ٔدی     صٔب٘ی وٝ ؿیٜٛ ص٘ذٌی خبٔقٝ ثش ٔجٙبی فشًٞٙ لٛی. ص٘ذٌی آٟ٘ب اػت

ٝ    .ثٙیبدٞبی تٛػقٝ پبیذاس سا ثش آٖ اػتٛاس ػدبتت  ٞدبیی ودٝ ٔٙبػدت     ای اص ٟٔبستٟدب ٚ ؿبیؼدتٍی   اص ایدٗ سٚ  زصْ اػدت ٔدٕٛفد

فقبِیدت ٚ افٕدبَ ٘ؾدش    ایٗ حٛصٜ ؿٙبػبیی ؿذٜ  ثش آٖ ٔجٙب  ٔدذیشاٖ فشٍٞٙدی    تلٕیٓ ٌیشاٖ ؿشایظ فشٍٞٙی اػت ثشای ٔذیشاٖ

اص ایدٗ  . ٞبی فّٕدی ٚ تدشثدی ٕ٘بیٙدذ    ٕ٘بیٙذ ٚ پغ اص آٖ ثبصتٛسدٞبی آٖ سا ثؼٙدٙذ ٚ پغ اص آٖ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔجتٙی ثش یبفتٝ

ت ٌشفتٝ اػت اثتذا تٛضدیحبتی دس تلدٛف اسودبٖ ٚ اخدضاه فشٍٞٙدی      سٚ دس ایٗ ٔمبِٝ وٝ ثب سٚؽ ٔشٚسی وتبثخب٘ٝ ایی كٛس

افٓ اص ػبصٔبٟ٘بی فشٍٞٙی  فقبِیت ٞبی فشٍٞٙی  ثؼتش فقبِیتٟبی فشٍٞٙی  ٘یشٚٞدبی فشٍٞٙدی ٚ دس ٟ٘بیدت ٔحٛسٞدبی ٟٔدبست      

ذیشاٖ فشٍٞٙی ثشای ٞشچٝ ثٟتش اتخبر تلٕیٓ ٌیشی ٕ٘ٛدٖ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙدش ؿذٜ ثٝ اتز ٔغبِجدبت فشٍٞٙدی   ٞبی ٔذیشاٖ ٔ

 .دس ساػتبی ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی ٘ؾبْ اػت ٔی ثبؿذ

 

 ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی فشٍٞٙی  ٟٔبست ٔذیشیتفقبِیت ٞبی فشٍٞٙی  : ٚاطٌبٖ وّیذی 

 مقذمه

یىؼدبٖ ٚ   ایٗ ٔفبٞیٓ ٚ اكَٛ پزیشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ دس ٕٞٝ خٛأـ یٔقٝ ٚ ٔتبثش اص فٛأُ ٔتقذدفشًٞٙ  ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٞش خب

ثش ایٗ اػبع فشًٞٙ اص ٘ؾش یه خبٔقٝ ؿٙبع ؿبُٔ تٕبْ سفتبسٞبیی اػت وٝ دس ص٘ذٌی اختٕدبفی آٔٛتتدٝ   . ٙذیىٙٛاتت ٘یؼت

دس ایٗ ٔقٙب  فشًٞٙ ٘ٝ تٟٙب ثدٝ  . اػت ا٘تمبَ پیذا ٔی وٙذٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثیٗ ٘ؼّٟبی ٔتفبٚت یب افشاد یه ٘ؼُ  ٔی ؿٛ د ٚ اص ساٜ

ٗ  ؿٛد ثّىٝ ػبتتٕبٖ صثبٖ  أٛس كٙقتی  ٞٙش  فّٓ  لبٖ٘ٛ  حىٛٔت  اتالق ٚ ٔزٞت اعالق ٔی آزت   ٞب اثضاسٞب  ٚػبئُ  ٔبؿدی

ات یده خبٔقدٝ   ٛسی اػت وٝ ثٝ وٕه آٖ وبسٞب ٚ أفشًٞٙ اسصؿٟبی( 3131دیٛیغ )ؿٛد  ٘ؾبٟٔبی استجبعی سا ٘یض ؿبُٔ ٔی

ثدب ٍ٘دبٞی    .ایٗ ٔدٛاسد ا٘ددبْ ٔدی ٌیدشد     ٞب ٚ ثبٚسٞبی ثٙیبدی وٝ ثیٗ افضبی ػبصٔبٖ ٔـتشن اػت پزیشد یب ٔفشٚم ا٘دبْ ٔی

ٚخٛد ػیؼتٕی اص ٔقب٘ی ٚ ٔفبٞیٓ ٔـدتشن  ( یب خبٔقٝ)تٛاٖ ٌفت صٔیٙٝ اكّی دس فشًٞٙ ػبصٔب٘ی دلیك ثٝ تقبسیف فشًٞٙ  ٔی

ٞدب  ؿدقبئش  داػدتبٖ ٚآداة ٚ سػدْٛ      دس ٞش ػبصٔبٖ  اٍِٛٞدبیی اص ثبٚسٞدب  ٕ٘دبد   . ٔی ثبؿذ خبٔقٝ آٖ دس ٔیبٖ افضبی ػبصٔبٖ یب

                                                           
.دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٛساػٍبٖ فضٛ ثبؿٍبٜ پظٚٞـٍشاٖ خٛاٖٚ  وبسؿٙبع اسؿذ سؿتٝ ٔذیشیت فشٍٞٙی. 3  

   .تٛساػٍبٖ ٚاحذ  اػالٔی دا٘ـٍبٜ آصاد ٌشٜٚ ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی فضٛ ٞیئت فّٕی. 2

.وبسؿٙبع دفتش ٔغبِقبت فشٍٞٙی دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ تٛساػٍبٖ. 1   



  4141مقاالت همایش ملی مطالبات فرهنگی ایران 

 

2 
 

ؿدٛ٘ذ ودٝ دس ٔدٛسد ایٙىدٝ      ایٗ اٍِٛ ٞب ثبفد  ٔدی  . ا٘ذ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ٚ دس عَٛ تبسیخ آٖ خبٔقٝ ٚخٛد داس٘ذ وٝ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ

ٛ ػددبصٔبٖ چیؼددت ٚ چٍٛ٘ددٝ افضددب ثبیددذ سفتددبس تددٛد سا اثددشاص وٙٙددذ  دسن      اِددٛا٘ی ٚ )د آیددذٔـددتشن ٚ یىؼددب٘ی ثددٝ ٚخدد

فشًٞٙ  ٔدٕٛفٝ وبّٔی اص ٚیظٌیٟبی سٚحی  ٔبدی  فىشی ٚ فبعفی اػت وٝ ٔـخلدٝ یده خبٔقدٝ ٚ یدب      .(3131فشد  دا٘بیی

ٞدب ٚ   ٌشٜٚ اختٕبفی اػت ٚ ٘ٝ تٟٙب ؿبُٔ ٞٙشٞب ثّىٝ ؿبُٔ اؿدىبَ ص٘دذٌی  حمدٛق اػبػدی ا٘ؼدب٘ی  ٘ؾبٟٔدبی اسصؿدی  ػدٙت        

ؿٛد  ثٝ فجبست دیٍش فشًٞٙ سا ثبیذ دس ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ  ثدٝ ٔٙضِدٝ ثدبفتی پیهیدذٜ ٚ ثدب سٚاثغدی ٔتمبثدُ دس ٘ؾدش          یافتمبدٞب ٘یض ٔ

دس ؿدشایظ  . ای اص ػٙتٟب ٚ دا٘ـٟب ٚ ٘یض ؿىّٟبی ٔتفدبٚت ثیدبٖ ٚ تحمدك فدشد دس ثغدٗ خبٔقدٝ اػدتٛاس اػدت         ٌشفت وٝ ٔدٕٛفٝ

 ایدٗ فٙلدش ثدٝ فٙدٛاٖ یده        دس ساثغٝ وّدی ثدب تٛػدقٝ    ٔی آیذ فٙلش ضشٚسی خبٔقٝ ثٝ ؿٕبس یه أشٚصی  فشًٞٙ ثٝ فٙٛاٖ

 .(3131وبسداٖ )ؿٛد خبٔقٝ ٔحؼٛة ٔی ٚ ٟٔٓ ٘یشٚی دسٚ٘ی

ِزا ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ایٗ فٙلش ٚ دتُ ٚ تلشف آٖ دس ٔٙبػدجبت اختٕدبفی ٚ فشٍٞٙدی ٚ دس ٟ٘بیدت ثش٘بٔدٝ سیدضی دس خٟدت        

ثٝ ایٗ ٔمِٛٝ أشی ٟٔٓ ٚ اختٙبة ٘بپدزیش ٔدی   ٔؤثش ٔغبِجبت ٟٔٓ فشٍٞٙی ٔشدْ خبٔقٝ ثشای پیـجشد اٞذاف تٛد ثشسػی ٚ تٛخٝ 

 .تٛاٞذ داؿتٚ ثٝ عجـ آٖ ٔذیشیت فشٍٞٙی ٘یض دس أٛسات فشٍٞٙی سا  ثبؿذ وٝ تبثیش ثؼضایی

 سازمان های فرهنگیچیستی 

ػدبصٔبٖ  . ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙی  ػبصٔبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ٟٔٓ تشیٗ ٔبٔٛسیت ٚ سػبِت آٖ ٞب  ا٘دبْ فقبِیت ٞبی فشٍٞٙی اػدت 

 .فٕٛٔی ٚ ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙدی ییدش دِٚتدی   ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙی دِٚتی  ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙی : ٞبی فشٍٞٙی ثش ػٝ دػتٝ ا٘ذ

ٖ . ٔذیشیت ٚ اداسٜ ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙی ٘یبص ثٝ آؿٙبیی ثب اكَٛ ٔذیشیت فشٍٞٙی داسد دٞدی   ٔذیشیت فشٍٞٙی ثٝ ٔقٙبی ػدبصٔب

دس ایدٗ ٘دٛؿ ٔدذیشیت  تٕدبٔی ٚؽدبیف      . اػدت  ٔدشتجظ ثدب فقبِیدت ٞدبی فشٍٞٙدی     ٞبی فشٍٞٙی دس ػبصٔبٖ ٞبی  ٚ اداسٜ فقبِیت

ٞدبی   دٞی  تلٕیٓ ٌیشی  ٞذایت  ٕٞبٍٞٙی  ٘ؾبست ٚ وٙتشَ دس لّٕدشٚ فقبِیدت   سیضی  ػبصٔبٖ ی ٔذیشیت  ؿبُٔ ثش٘بٔٝػبصٔب٘

ٔدی ثبؿدذ ودٝ ثدٝ كدٛست       ت فشٍٞٙی دا٘ـی ٔیبٖ سؿتٝ ایاص ِحبػ فّٕی  ٔذیشی .ٌیشد كٛست ٔی ٔؤثش ٚ خٟت داس فشٍٞٙی

ٞدٓ ثبیدذ ثدب اكدَٛ فّدٓ       فشٍٞٙی یه ٔذیش .ٝ ٔؼتمیٓ ٚ ییش ٔؼتمیٓ داسدص٘ذٜ ٚ پٛیب ثب دیٍش سؿتٝ ٞب ٚ صٔیٙٝ ٞبی فقبِیتی ساثغ

ٔذیشیت فشٍٞٙی ٔذثشا٘دٝ   .داؿتٝ ثبؿذ خٙغ فقبِیت ٞبی ایٗ حٛصًٜٞٙ ٚ ٔذیشیت آؿٙب ثبؿذ ٚ ٞٓ دسن فٕیمی اص حٛصٜ فش

ٛ . ٚ فّٕی دس سؿذ ٚ تٛػقٝ فشٍٞٙی ٞش خبٔقٝ  تبثیش ثؼضایی داسد د ٘ذاؿدتٝ ثبؿدذ یدب ػدبصٔبٖ     اٌش چٙیٗ ٔذیشیتی دس خبٔقٝ ٚخد

 فشكدٝ فقبِیدت ٞدبی    سٚ ثبؿٙذ ٕ٘دی تدٛاٖ ا٘تؾدبس ؿدىٛفبیی ٚ پیـدشفت      تذثیش سٚثٝ ٞبی فشٍٞٙی ثب ٔذیشاٖ ضقیف  ٘بآٌبٜ ٚ ثی

  .ٝ ثبؿیٓداؿت دس آٖ خبٔقٝ ٚ ػبصٔبٖ ٞب سا فشٍٞٙی سا

  
  نیروهای فرهنگی

ٞبی فشٍٞٙی وٝ داس٘دذ  ثدٝ كدٛست سػدٕی یدب      ی ٞؼتٙذ وٝ ثب دیذیٝ ٞب ٚ تٛإ٘ٙذ ای ٘یشٚٞبی فشٍٞٙی  ٘یشٚٞب ٚ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی

ییش سػٕی  تٕبْ ٚلت یب پبسٜ ٚلت  وبسٔٙذی یب پیٕب٘ىبسی ثب ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙدی دِٚتدی  فٕدٛٔی ٚ ییدش دِٚتدی ٕٞىدبسی       

ٞ    .فشٍٞٙی داس٘ذ ٕىدبسی ٔدی وٙٙدذ  ثدش اػدبع      ٘یشٚٞبیی وٝ ثٝ عٛس سػٕی  تٕبْ ٚلت ٚ وبسٔٙذی ثب ػدبصٔبٖ ٞدبی فشٍٞٙدی 

ٞش چٙذ ٔذیشیت ایٗ دػتٝ ثدب تٛخدٝ ثدٝ ٔبٞیدت ٘یشٚٞدبی فشٍٞٙدی ٚ       . ػبتتبس ٔذیشیتی ٚ ػبصٔب٘ی ٔٛسد ٘ؾش ٔذیشیت ٔی ؿٛ٘ذ
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أب ٔدذیشیت ٘یشٚٞدبی فشٍٞٙدی ودٝ ثدٝ      . ٚیظٌی ٞبی ؿخلیتی ٚ وبسی آ٘بٖ ٘یض  ؿشایظ ٚ سٚؽ ٞبی تبف تٛد سا ٔی عّجذ

پیٕب٘ىبسی ٚ داٚعّجب٘ٝ ثب ػبصٔبٖ ٞبی فشٍٞٙی وبس ٔی وٙٙذ  ثؼیبس دؿٛاستش اػدت ٚ ٘یدبص ثدٝ ثٟدشٜ     عٛس ییش سػٕی  پبسٜ ٚلت  

دس حدبَ حبضدش دس وـدٛس ٔدب تقدذادی صیدبدی اص فاللٕٙدذاٖ ٚ فقدبزٖ حدٛصٜ           .ٌیشی اص سٚؽ ٞبی ٔذیشیتی تبف تٛد داسد

بدٞبی فشٍٞٙی ٞؼتٙذ یب اٌش ٞٓ اوٙدٖٛ ثدب ایدٗ    فشًٞٙ  دس حبَ ٕٞىبسی ثٝ كٛست ییش سػٕی ٚ پبسٜ ٚلت ثب ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘

دس ایٗ ٔمبِٝ ثیـتش ثٝ ثشسػدی سٚؽ ٞدبی ٔدذیشیت ایدٗ دػدتٝ اص ٘یشٚٞدبی       . ػبصٔبٖ ٞب وبس ٕ٘ی وٙٙذ  تٕبیُ ثٝ ٕٞىبسی داس٘ذ

ایدٗ   ٘ىتٝ ایدی ودٝ ثبیدذ دس    .فشٍٞٙی پشداتتٝ ٔی ؿٛد  ٞش چٙذ ایٗ سٚؽ ٞب ثشای دػتٝ اَٚ ٘یشٚٞبی فشٍٞٙی ٘یض ٔٙبػت اػت

تلٛف ٔذ ٘ؾش لشاسداد ایٗ ٔغّت اػت وٝ ثٝ خٟت حؼبػیت ٚ تبثیش ٌدضاسی صیدبدی ودٝ فقبِیدت ٞدبی فشٍٞٙدی داسد ثبیدذ        

٘یشٚٞبی فشٍٞٙی ثب خٙغ ایٗ فقبِیت ٚ حؼبػیت ٞبی آٖ آؿٙب ثبؿٙذ تب ثب فقبِیت ٚ وبسٞبیی وٝ دس ایٗ ساػتب ا٘دبْ ٔدی دٞٙدذ   

 .(3131وبسداٖ )ٔبت ٔؤثش فشٍٞٙی آٖ ػبصٔبٖ ٚ دس ٟ٘بیت آٖ خبٔقٝ ٔؤثش ثبؿٙذثٝ سؿذ ٚ ثبِٙذٌی ػغح فقبِیت ٞب ٚ الذا

  
  فعالیت فرهنگی

ٜ  ی ٔختّدف اعالق ٔی ؿٛد  وٝ ٘یشٚٞب ثب ٔـبسوت ػبصٔبٖ ٞدب  ٚ الذأبتی فقبِیت فشٍٞٙی ثٝ وبسٞب ثدٝ   یفشٍٞٙد  ٞدبی  دسحدٛص

اختٕدبفی    ُ ثشٌضاسی والع ٞب  ٘ـؼت ٞب ٚ ٔیضٌشدٞدبی ٔثال فقبِیت ٞبیی اص لجی. ا٘دبْ ٔی دٞٙذاؿىبَ ٚ ؿیٜٛ ٞبی ٔختّفی 

ثشٌدضاسی اسدٚٞدب ٚ ثبصدیدذٞبی فشٍٞٙدی ٚ      ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ ٞب  ٕٞبیؾ ٞب ٚ خـٙٛاسٜ ٞدبی فشٍٞٙدی ٚ ٞٙدشی     فشٍٞٙی  

تفشیحی  اخشای ٕ٘بیؾ  تئبتش  ٔٛػیمی  ػشٚدتٛا٘ی  ؿت ؿقش ٚ ٔؼبثمبت فشٍٞٙی  ٚثدالي ٘ٛیؼدی ٚ عشاحدی پبیٍدبٜ ٞدبی      

ی ودٝ خٟدت داس ٚ ثش٘بٔدٝ ٔحدٛس     یٙتش٘تی  تِٛیذ ٘ـشیٝ ٚ سٚص٘بٔٝ دیٛاسی  ٕ٘بیؾ ٚ ٘مذ ٚ تحّیُ فیّٓ ٚ ثؼیبسی وبسٞبی دیٍشا

ٞدبی فشٍٞٙدی دس ػدبصٔبٖ ٞدب دس      فقبِیدت  .بؿدذ ٘ؼجت ثٝ فقبِیت ٞبی والٖ فشٍٞٙی وـٛس ٚ چـدٓ ا٘دذاصٞبی ثّٙدذ پدیؾ سٚ ث    

ٜ    ؽبیف ٘یشٚٞبی فشٍٞٙی ؿشوت وٙٙدذٜ دس آٖ ٔـدخق  ٔٛفمیت آٔیض تٛاٞٙذ ثٛد وٝ ٘مؾ ٞب ٚ ٚ یكٛست  ثش٘بٔدٝ سیدضی ؿدذ

ثبؿذ  ضٕٗ داؿتٗ خزاثیت ٞبی فشاٚاٖ ثب رٚق ٚ ػّیمٝ ٔخبعجبٖ ٔتٙبػت ثبؿذ  ثب اسصؽ ٞب ٚ ٔقیبسٞبی دیٙی  ّٔدی ٚ فشٍٞٙدی   

خبٔقٝ ٔٛسد ٘ؾش ٕٞخٛا٘ی داؿتٝ ثبؿذ  حذاوثش پیبْ سا ثٝ ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔخبعت ٚ ثب وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ثشػب٘ذ ٚ دس ٟ٘بیدت ثتٛا٘دذ   

 .ٓ وٙذٔـبسوت ثبزی ٔخبعجبٖ سا فشاٞ

ثب تٛخٝ ثٝ ثح  ٟٔٓ فقبِیت ٞبی فشٍٞٙی دس ٞدش خبٔقدٝ ٚ ٔحیغدی ثخلدٛف دس ػدبصٔبٟ٘بی ٔختّدف ودٝ ثشتبػدتٝ اص یده          

 :وبسوشدٞبی فشًٞٙ ػبصٔب٘ی سا ثٝ ؿشح صیش ثیبٖ وشدفشًٞٙ ػبصٔب٘ی تبف ٔی ثبؿذ دس ٟ٘بیت ثٝ فٙٛاٖ پیـٟٙبد ٔیتٛاٖ 

   دٞدذ  افشاد سا ؿدىُ ٔدی   ٚ ثشتٛسدٞبی سفتبس   وٙذ ٔی تبویذثجبت ٘ؾبْ اختٕبفی   ثش ػبصد تقٟذ ٌشٚٞی سا آػبٖ ٔی 

فبٔدُ ػدبصٌبسی ثدب فٛأدُ        ؿدٛد  فبٔدُ وٙتدشَ ٔحؼدٛة ٔدی     یده  ثٝ فٙٛاٖ   ثش فّٕىشد ػبصٔبٖ تبثیش ٌزاس اػت

شن ثدیٗ افدشاد      ثٝ استجبط ٔؤثش افشاد دس صٔیٙٝ ٞبی وبسی تبثیش ثؼضایی داسد   یه صثبٖ فشٍٕٞدی ٔـدت  تبسخی اػت

 .اػت

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؿشایظ دسٖٚ ٚ ثشٖٚ خبٔقٝ دائٓ دس حدبَ تحدَٛ اػدت  ثدشای ایٙىدٝ       اٍِٛی فّٕیبتی تٛػقٝ ٚ تحَٛ فشٍٞٙی

ٞبی ص٘ذٌی ٔشدْ ٚیب وبسوٙدبٖ ػدبصٔبٖ ودشد  ٘یدبص اػدت ودٝ        ثتٛاٖ تغییشٞب سا دس ٔؼیش دسػتی لشاس داد ٚ آٖ سا تجذیُ ثٝ ؿیٜٛ
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ً    ً پـتیجبٖ ثشتٛسداس ثبؿٙذ ٚ ایٗ صٔب٘ی أىبٖتحٛزت اص یه فشٞٙ سا ٘یدض   ٔدٛسد ٘ؾدش   پزیش اػت وٝ ثتدٛاٖ ٕٞضٔدبٖ  فشٞٙد

ٔؼدیش   ٚ فّٕدی  تٛاٖ ثب اٍِٛٞبی فّٕدی  تٛػقٝ فشٍٞٙی أشی تذسیدی ثٛدٜ  ثٝ فٛأُ ٔختّفی ثؼتٍی داسد  ِٚی ٔی. تٛػقٝ داد

ٗ صٔیٙٝ ٔذیشاٖ ٚ ػیبػتٍزاساٖ فشٍٞٙی ٘مدؾ ٔحدٛسی ٚ اػبػدی    دس ای. ب٘ذتٛػقٝ فشٍٞٙی سا تؼٟیُ وشد ٚ صٚدتش ثٝ ٘تیدٝ سػ

زصْ اػدت اص اٍِٛٞدبی تدبف تٛػدقٝ فشٍٞٙدی اػدتفبدٜ        دس ایدٗ تلدٛف   دس تحَٛ ٚتٛػقٝ فشٍٞٙی ثٝ فٟذٜ داس٘ذ  ثٙبثشایٗ

د ٚ تٛػقٝ فشٍٞٙی یقٙی افضایؾ ؿَٕٛ دأٙٝ فشًٞٙ سٚی ٔؼبئُ ٔختّف خبٔقدٝ اص یده عدشف ٚ تمٛیدت ٔیدضاٖ افتمدب      . وٙٙذ

ٜ  ٞبی فشٍٞٙی اػت ثٙبثشایٗ ثشای تحمك ایٗ دٚ ٔمِٛدٝ ٟٔدٓ  ا   پبیجٙذی ثٝ ٔؤِفٝ اِدٛا٘ی ٚ  ) ٌـدب تٛاٞٙدذ ثدٛد    ٍِٛٞدبی فّٕدی سا

 .(3131فشد  دا٘بیی

 

 برنامه ریسی فرهنگیمهارتهای مذیران فرهنگی برای 

ثدش ایدٗ   . فشٍٞٙی سٞجشاٖ  ػیبػتٍزاساٖ ٚ ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ٘مؾ اػبػی ٚ ٔحٛسی سا ثٝ فٟذٜ داس٘ذ ٚ فقبِیت ٞبی ثشای تٛػقٝ

فقبِیدت ٞدبی   زصْ ٔدٟض ؿٛ٘ذ دس ادأٝ ثٝ ثخـی اص ٟٔبستٟبی ٔدٛسد ٘یدبص تٛػدقٝ     ٞبی اػبع زصْ اػت ثٝ ٟٔبستٟب ٚ ؿبیؼتٍی

 .ؿٛد فشٍٞٙی اؿبسٜ ٔی

 

 مهارت تفکر استراتصیک فرهنگی 

فشٍٞٙی  زصْ اػت پیؾ اص الذأٟبی پشاوٙذٜ ثٝ كٛست اػتشاتظیه  ثدٝ تحدَٛ    دس فشكٝ ٚ فقبِیت ٞبی ٝ ٚ تحَٛثشای تٛػق

دس تٛػقٝ فشٍٞٙی  ٟٔبست تفىش اػتشاتظیه ٟٕٔتش اص ٟٔبست ٔذیشیت اػتشاتظیه اػدت ٚ  . ٚ تٛػقٝ فشٍٞٙی ٍ٘بٞی ا٘ذاتت

ٚخٟی ٚ تفىشاػتشاتظیه  پذیذٜ چٙذ ثقذی اػت ودٝ اص تقبٔدُ    ایٗ ثٝ آٖ تبعش اػت وٝ تٛػقٝ فشٍٞٙی ٔمِٛٝ پیهیذٜ ٚ چٙذ

ثیٙدی   تفىش اػتشاتظیه پیؾ. آیذ فٛأُ تـىیُ دٞٙذٜ آٖ  تفىش ٔٙبػت ٚ وبسآفشیٙی تٛػقٝ اػتشاتظیه فشًٞٙ  ثٝ ٚخٛد ٔی

ٞبیی اػدت ودٝ سلجدبی فشٍٞٙدی دس      ٚ دیذٖ فشكت فقبِیت ٞبی فشٍٞٙیٔٛلـ ٚیظٌیٟبی ٔیذاٖ ٝ آیٙذٜ ٘یؼت  ثّىٝ تـخیق ث

ٜ    . ؿٛد تفىش اػتشاتظیه دس لبِت لٛافذ ػبدٜ ٚ فٕیك ؽبٞش ٔی. ٔٛسد آٖ یبفُ ٞؼتٙذ ای سا ایددبد   ایٗ لٛافدذ ٔدذَ رٞٙدی ٚیدظ

ٞٙدشی ٔیٙتضثدشي تفىدش اػدتشاتظیه سا  یده      . ٌیشی وّی ػبصٔبٖ تٛاٞذ ثدٛد  ٌیشی ٞبی سٚصا٘ٝ تب خٟت وشدٜ  ٔجٙبی تلٕیٓ

دا٘ذ ٚ ٌشی ٞبُٔ آٖ سا ٔقٕبسی اػتشاتظیه ثش ٔجٙدبی تاللیدت ٚ ٞٙدش وؼدت ٚ ودبس       ٕبی یىپبسچٝ اص وؼت ٚ وبس رٞٙی ٔی٘

ثشِیٗ اصحىبیدت  . دس تٛػقٝ فشٍٞٙی ثٟتش اػت ثٝ ٟٔبست تبسپـتی ٔدٟض ؿذ( 3132احٕذی  یفبسیبٖ ٚ فّی)وٙذ  تٛكیف ٔی

ٜ .: ٔدشدْ دٚ ٌدشٜٚ ٞؼدتٙذ    وٙذ وٝ ٔىبسی سٚثبٜ ٚ دسایت تبسپـت ٘تیدٝ ٌیشی ٔی سٚثدبٜ ثؼدیبسی اص   . ٞدب  ٞدب ٚ تبسپـدت   سٚثدب

ای پشاوٙذٜ ٚ ٔتفدشق ثؼدیبسی    ٌشدد ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ وٙذ ٚ خٟبٖ سا ثب تٕبْ پیهیذٌی وٝ داسد ٔی ٞب سا ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ د٘جبَ ٔی سٚؽ

ٝ     ٞب سا دس پیؾ ٔی اص ساٜ اص عشفدی   . وٙدذ  ٔتٕشودض ٕ٘دی   ٌیشد ٚ ٞشٌض تفىش تٛد سا سٚی یه ٔفْٟٛ وّدی یدب دیدذٌبٜ یىپبسچد

وٙدذ  یده لبفدذٜ یدب ٔفٟدْٛ اثتدذایی ودٝ ٕٞدٝ چیدض سا           تبسپـت یه خٟبٖ پیهیذٜ سا تب حذ یه دیذ ػبصٔبٖ یبفتٝ ػدبدٜ ٔدی  

ای ػدبدٜ   خٟبٖ ٞش لذس ٞٓ وٝ پیهیذٜ ثبؿذ  یه تبسپـت  تٕبْ چبِـٟب ٚ تٍٙٙبٞب سا ثٝ ٌٛ٘ٝ. وٙذ یىپبسچٝ وشدٜ ٚ ٞذایت ٔی
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دا٘ذ وٝ اكُ ثیٙؾ فٕیك  ػبدٌی ٚ تٛػقٝ فشٍٞٙی ٘یبصٔٙدذ   تفىش تبسپـتی ٔی. وٙذ ٞبی ػبدٜ تجذیُ ٔی ثٝ ایذٜ اٍ٘بسا٘ٝ وشدٜ 

 .(3131 ػپٟشپٛس)ٞبی فشٍٞٙی دس ٞٓ تٙیذٜ پیهیذٜ اػت ػبدٜ ػبصی ٔؤِفٝ

 

 مهارت مذیریت تنوع فرهنگی 

. تٝ ؿذٜ  ثش اػبع آٟ٘ب اٍِٛی ٔٙبػجی عشاحی ؿٛدثشای تٛػقٝ فشٍٞٙی  ٘یبص اػت ٔـتشوبت فشٍٞٙی خبٔقٝ ٚ یب ػبصٔبٖ ؿٙبت

یىدی اص  . أشٚصٜ ٔذیشیت فشٍٟٞٙبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ایدبد ٞٓ افضایی ٔثجت ثیٗ آٟ٘ب ٘یبصٔٙذ ٟٔبستٟبی ٔٙبػت دس ایدٗ صٔیٙدٝ اػدت   

 .ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ػبصٔبٟ٘ب ٚ خبٔقٝ ٔذیشیت تٙٛؿ فشٍٞٙی اػت لبثّیت

ی عجیقی اػت  ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ یه ػشٔبیٝ ثبِمٜٛ ٔی تدٛاٖ اص آٖ یدبد ودشد ٚ دِیدُ آٖ تقبٔدُ ٚ سؿدذ       تٙٛؿ فشٍٞٙی ٘ٝ تٟٙب أش 

ثدب ایدٗ   . ٞبی تددبسی ثدٛدٜ اػدت    ثٝ حؼبة ٘یبٚسدٖ تفبٚتٟبی فشٍٞٙی  دِیُ ثؼیبسی اص ؿىؼت. فشٍٟٞٙب تٛػظ یىذیٍش اػت

تٛا٘ٙذ ٔب٘ذٌبس ثٕب٘ٙذ وبسوشدٖ ثب  ٞذایت ؿٛ٘ذ ٔی حبَ صٔب٘ی وٝ تفبٚتٟبی فشٍٞٙی ثٝ تٛثی دسن ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛفمیت آٔیضی

ٞب ٚ ؿىؼت ؿدٛد   وح فٟٕی       تٛا٘ذ ٔٛخت  ٔشدٔی وٝ اسصؿٟب ٚ ثبٚسٞبیـبٖ ثٝ تبعش صثبٖ ٚ ػٙٗ  ٔتفبٚت اص ؿٕب اػت  ٔی

 :تٛاٖ اص چٟبس ساٞجشد صیش  ثٟشٜ ٌشفت ثشای ٔذیشیت فشٍٞٙی ٔی(  3131یفبسی آؿتیب٘ی )

 لجَٛ كشیح ؿىبفٟبی فشٍٞٙی ٚ وبسوشدٖ سٚی آٟ٘ب پزیشؽ  یقٙی . 2-3

 ٞبی فشٍٞٙی ٔذاتّٝ ػبتتبسی  یقٙی تغییش ؿىُ ٚ لبِت تیٓ. 2-2

 ٔذاتّٝ ٔذیشیتی  یقٙی تقییٗ ٞٙدبسٞب دس ٔشاحُ اِٚیٝ  ثب ٚاسد وشدٖ یه تلٕیٓ ٚ ساٞجشد فبِی. 2-1

ثشت ٚ )                    ؿٛ٘ذ ب ثب ؿىؼت سٚثٝ ٔیٞ تشٚج ثب حزف یه فضٛ اص تیٓ فشٍٞٙی  ٍٞٙبٔی وٝ ػبیش ٌضیٙٝ. 2-1

 .(3131دیٍشاٖ  

  

 هوش فرهنگی تقویت 

ٞبی تبكی وٝ ثشای سٚاثظ ؿخلی ثب ویفیت ٚ اثشثخـی دس ؿشایظ فشٍٞٙی ٔختّدف زصْ   ٞٛؽ فشٍٞٙی  ثب تٕشوض ثش لبثّیت

ٌیدشد ودٝ ثدشای ا٘غجدبق ثدب       فشدی سا دس ثدش ٔدی  ٞبی  ٞٛؽ فشٍٞٙی ثیٙؾ. ای دیٍش اص ٞٛؽ ؿٙبتتی تٕشوض داسد اػت  ثش خٙجٝ

ثدشای تٛػدقٝ فشٍٞٙدی ٘یدبص     . ٞبی وبسی چٙذ فشٍٞٙی  ٔفیذ اػت ٞب ٚ تقبّٟٔبی ٔیبٖ فشٍٞٙی ٚ حضٛس ٔٛفك دس ٌشٜٚ ٔٛلقیت

 :اػت ٔذیشاٖ فشٍٞٙی دس اثقبد ػٝ ٌب٘ٝ یبد ؿذٜ فقبِیت وشدٜ  اخضای ٞٛؽ فشٍٞٙی سا دس تٛد تمٛیت وٙٙذ

  .ٞبی فشٍٞٙی اعالفبت وؼت ؿٛد ای تٛػقٝ فشٍٞٙی ٘یبص اػت دس ٔٛسد ٔؤِفٝثش: ثقذ ؿٙبتتی

 .یبثٙذ ٞبی فشٍٞٙی دس افٕبَ لبثُ ٔـبٞذٜ فیضیىی  تجّٛس ٔی ثؼیبسی اص تفبٚت: ثقذ فیضیىی

 افشاد تٟٙب صٔب٘ی اص فٟذٜ.ػبصٌبسی ثب یه فشًٞٙ خذیذ ٔؼتّضْ یّجٝ ثش ٔٛا٘ـ ٚ ٔـىّٟب اػت: اٍ٘یضؿی -ثقذ احؼبػی

 . ٞبی تٛد ایٕبٖ ٚ ثبٚس داؿتٝ ثبؿٙذ آیٙذ وٝ اص اٍ٘یضٜ صیبد ثشتٛسداس ثبؿٙذ ٚ ثٝ تٛا٘بیی وبسی ثش ٔی

سٞجشاٖ فشٍٞٙی اثشثخؾ اص ساٜ ػبتتٗ ؿخلیت تٛد  لبثّیت ٘فٛر دس فشًٞٙ دیٍشاٖ سا وؼت  ٟٔبست سٞجشی فشٍٞٙی 

  .ذػبص٘ ٓ ٔیفشٍٞٙی دیٍشاٖ سا فشاٞ ٞبی ٞبی ثٝ وبسٌیشی آٔٛصٜ وشدٜ  صٔیٙٝ
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  مهارت فضا سازی فرهنگی 

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ فشًٞٙ صیش ثٙبی ٞش وبس ثٛدٜ  ؿیٜٛ ص٘دذٌی ٔدشدْ ثدذاٖ ٚاثؼدتٝ اػدت  ٔدذیشاٖ فشٍٞٙدی ػدبصٔب٘ی ٚ خبٔقدٝ          

ٟ٘بدیٙدٝ  دس فضبػبصی فشٍٞٙی ٔی تٛاٖ ثؼیبسی اص آٔٛصٜ ٞدبی فشٍٞٙدی سا   . ثبیؼتی لبثّیت ایدبد فضبی فشٍٞٙی سا داؿتٝ ثبؿٙذ

صٔب٘ی وٝ ٔشدْ . وٙذ  ٚخٛد فضبی فشٍٞٙی اػت یىی اص فٛأّی وٝ ثٝ ایدبد ٚ تشٚیح فشًٞٙ وٕه ٔی.وشد ٚ ثٝ وبس ثؼت 

دس فضبی فشٍٞٙی لشاس ٌشفتٙذ آٖ فضب اثشٞبی تـٛیمی داؿتٝ  یبدٌیشی فشٍٞٙی ثدٝ كدٛست فدبدت دسآٔدذٜ ٚ خدضه ػدبتتبس       

 (3132حٕذی ا یفبسیبٖ ٚ فّی)ؿٛد ّی ٚ ؿخلیت آ٘بٖ ٔیو

 

 مهارت کسب و کار فرهنگی  

ایدٗ ثدذاٖ   . فشًٞٙ  صیش ثٙبی وؼت ٚ وبس دس ػبصٔبٖ ٚ خبٔقٝ اػدت  ثدٝ فجدبست ػدبدٜ  فشٞٙدً ٘دٛفی وؼدت ٚ ودبس اػدت         

ٔقٙبػت وٝ ٞش وؼت ٚ وبسی ادثیبت   لٛافذ ٚ ٘ؾدبْ تدبف ٚ حشفدٝ ای تدٛد سا داسد  ثٙدبثشایٗ ثدشای سٚ٘دك آٖ اص اٞدُ فدٗ          

تش اص ػبیش وؼت ٚ وبسٞبػت  ثٙبثشایٗ زصْ اػت ثٝ ادثیدبت   ای دس ایٗ صٔیٙٝ فشًٞٙ ٚ تٛػقٝ فشٍٞٙی  حشفٝ .اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ

ثشای تحمك ایٗ ٞدذف  ٘یدبص اػدت ٔدذیشاٖ فشٍٞٙدی دس ػدغٛح فشٞٙدً        .  لٛافذ ٚ ٘ؾبْ آٖ ثٝ ؿیٜٛ فٛق حشفٝ ای تٛخٝ ؿٛد

ب تٛدؿبٖ ثب دیذٌبٜ حشفٝ ای ثذاٖ تٛخٝ وٙٙذ  ثّىٝ دیٍدشاٖ سا  ای وشدٖ ایٗ وؼت ٚ وبس سا داؿتٝ  ٘ٝ تٟٙ خبٔقٝ ٟٔبست حشفٝ

 .شفٝ ای ثٝ حٛصٜ فشًٞٙ تٛخٝ وٙٙذ٘یض ٚاداس ػبص٘ذ ثب ادثیبت ح

 

 مهارت مذیریت جهانی شذن فرهنگی در بعذ ملی 

              ٚ حدغ   دس خٟب٘ی ؿذٖ فشٍٞٙدی  خٙجدٝ ٞدبیی اص ایدٗ پذیدذٜ ثشسػدی ٚ ٔغبِقدٝ ٔدی ؿدٛد ودٝ دس استجدبط ٔؼدتمیٓ ثدب ا٘ذیـدٝ 

تلٛیشػدبصی خٟدب٘ی اص فشٍٟٞٙدب ٚ     ٚحدذت ّٔدی ٚ ٞٛیدت ّٔدی       ٕٞجؼدتٍی ٚ ٚفدبق ػیبػدی      ٕٞفىشی فشٍٞٙی  ٌشایی  ّٔی

اتالق خٟب٘ی  ٞٛیتٟبی تشد ٚ والٖ فشٍٞٙی ٚ تحٛزت اسصؿی داس٘ذ  خٟب٘ی ؿدذٖ فشٍٞٙدی    ٞبی ٔیبٖ فشٍٞٙی  استجبط ّٔتٟب 

دس ایدٗ دٚساٖ ثدشتالف ٌزؿدتٝ ودٝ     . دٚساٖ ٌزؿدتٝ ٔتٕدبیض ٔدی ػدبص٘ذ     دس فلش  حبضش ٚیظٌیٟبی تبكی داسد وٝ آٖ سا اص

تِٛیذ ٚ تشٚیح فشًٞٙ ثشفٟذٜ ؿشوتٟبی ثضسي اػت ٚ  دِٚتٟب ٚ ٔذیشاٖ ٔزٞجی ٘مؾ اػبػی دس خٟب٘ی ؿذٖ فشٍٞٙی داؿتٙذ 

      ٚ ایدٗ  . خدٛد داسد أىبٖ دػتشػی ٚ آٌبٞی ثٝ ٘ؼجت ٘بٔحذٚد ثٝ فشٍٟٞٙبی ٔتٙٛؿ دیٍدش ثدٝ ٚاػدغٝ تىِٙٛدٛطی ٞدبی استجدبعی 

ؿٛد وٝ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ آٌبٞی فشٍٞٙی خذیذی دس ػغح خٟب٘ی ؿىُ ثٍیشد ٚ ػش٘ٛؿت ٞٛیتٟدبی فشٍٞٙدی سا    أىبٖ ػجت ٔی

ثشایٗ اػبع اػت وٝ ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ثبیؼتی اص لبثّیدت ٞدب ٚ حؼبػدیت ٞدبی ثدبز ٚ      ( 3131 ٟ٘بٚ٘ذیبٖ )ثٝ وّی دٌشٌٖٛ ػبصد

دس ٔٛسد ثشسػدی تبثیشٌدزاسی ٚ تبثیشپدزیشی ٔتمبثدُ خٟدب٘ی      . فشٍٞٙی ثشتٛسداس ثبؿٙذ حشفٝ ای دس لجبَ ٔذیشیت خٟب٘ی ؿذٖ

 : ؿذٖ ٚ فشٍٟٞٙبی ّٔی ٚ ثٛٔی ػٝ دیذٌبٜ ٚخٛد داس٘ذ
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ٞدبی   ٞب دسثشاثش فشایٙذ خٟب٘ی ؿذٖ ٔٙفقُ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٚیظٌی   فشًٞٙ دس ایٗ دیذٌبٜ ٔقٕٛزً: دیذٌبٜ ٍٕٞٛ٘ی فشٍٞٙی . اِف

 .دٞٙذ وٝ صیشثٙبی آٖ خٟب٘ی ؿذٖ التلبدی اػت ٚ خٟب٘ی ؿذٖ فشٍٞٙی سا ثٝ د٘جبَ داسد ٔیتٛد سا اص دػت 

ٝ    : ٌشایی فشٍٞٙی  دیذٌبٜ تبف. ة ٞدبیی اص ص٘دذٌی دس د٘یدبی ٔدذسٖ سا      دس ایٗ دیذٌبٜ  خٟب٘ی ؿذٖ دس فدیٗ حدبَ ودٝ خٙجد

 .یىذػت ٔی وٙذ  تفبٚتٟبی فشٍٞٙی ٚ ٞٛیتی سا ٘یض تمٛیت ٚ احیب ٔی ػبصد

اص ایدٗ  . فشایٙذ خٟب٘ی ؿذٖ ثٝ فٙٛاٖ آٔیضؽ ٚ تحَٛ فشٍٞٙی اػت ػٛٔیٗ ٘ٛؿ ٚاوٙؾ  : یذٌبٜ آٔیضؽ ٚ تحَٛ فشٍٞٙی د. ج

ط ٚ تقدبِی فشٍٞٙدی ٞدٓ أىدبٖ     اتدتال  ػدبصی  ٕٞدٝ یدب ٞدیس ٘یؼدت ٚ ٘دٛفی ٕٞضیؼدتی         دیذ  ثبصی فشٍٞٙی دسكدحٙٝ خٟدب٘ی  

 (3131 وبسداٖ )داسد

ػدبصی فشٍٞٙدی ٚ      ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ثبیؼتی ٟٔدبست دسػدت اػدتفبدٜ اص فشكدتٟبی خٟدب٘ی     ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٌفتٝ ؿذٜ

ثدش ایدٗ اػدبع اػدتفبدٜ اص ٟٔٙذػدی فشٍٞٙدی ثدشای ٔدذیشاٖ         . ٞبی فشٍٞٙی سا داؿتٝ ثبؿٙذ تجذیُ تٟذیذٞبی فشٍٞٙی ثٝ فشكت

ٞدب دس   ٛفٝ ای اص الذأٟب ٚ ػیبػتاتخبر ٔدٕ: فشٍٞٙی  زصْ اػت ٔذیشیت ثب ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دس حٛصٜ ٞٛیت ّٔی فجبست اص

     ٝ ٞدبی سػدٕی  لدٛا٘یٗ     ساػتبی تِٛیذ ٚ ثبصتِٛیذ ٞٛیت ّٔی اص ساٜ اثضاسٞبیی ٔب٘ٙذ ٘ؾبْ آٔٛصؿدی  تدبسیخ ٍ٘دبسی سػدٕی  سػدب٘

ٞذف ٟ٘بیی ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دس حٛصٜ ٞٛیت  تالؽ ثشای ایدبد یه اختٕدبؿ تلدٛسی دسٔیدبٖ افدشاد یده      . ؿٟشٚ٘ذی اػت

 (3131لٟشٔب٘پٛس  )       ای وٝ آٟ٘ب احؼبع وٙٙذ ثٝ یه تبسیخ  ػشصٔیٗ ٚ فشًٞٙ ٔـتشن تقّك داس٘ذ ٛ٘ٝخبٔقٝ اػت  ثٝ ٌ

 

 مهارت تحلیل فرهنگی 

تٛاٖ تاللیدت فشٍٞٙدی    ثذٖٚ تحّیُ ٕ٘ی. ٌشی تمٛیت ؿٛد ثشای ایٙىٝ ثتٛاٖ فشًٞٙ سا تٛػقٝ داد  اثتذا ثبیؼتی ٟٔبست تحّیُ

تٛا٘ٙدذ   ٞدبی فشٍٞٙدی ثشتدٛسداس ثبؿدٙذ  ثدٝ ساحتدی ٔدی        ٞب ٚ ٔؤِفٝ ص تٛإ٘ٙذی تحّیُ آٔٛصٜصٔب٘ی وٝ ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ا. داؿت

ٟٔدبست تحّیدُ فشٍٞٙدی     . ٞبی خذیذ فشٍٞٙی سا تّك وشدٜ  ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ٔشٚس تجذیُ ثٝ سٚؿدٟبی ودبسٚ ص٘دذٌی وٙٙدذ     آٔٛصٜ

ٞدبی فشٍٞٙدی    فٙبكش ٚ سٚاثظ ثیٗ ِٔٛفٝ٘ٛفی ٟٔٙذػی فشٍٞٙی اػت وٝ دس آٖ ٔذیشاٖ فشٍٞٙی دػت ثٝ ؿٙبتت فٕیك اخضا  

ٞدذف ٟٔٙذػدی فشٍٞٙدی  ثشلدشاسی     . دٞی ٔدذد ثش اػبع ٞذفٟب ٚ وبسوشدٞبی ٔدٛسد ا٘تؾدبس ٔدی ص٘ٙدذ     ٚ ثب عشاحی ٚ ػبتت

ثیٗ ػیؼتٓ ٞبی فشفی یه ودالٖ ٘ؾدبْ اختٕدبفی اػدت  ثٙدبثشایٗ ٟٔدبست       ( ثبٚسٞب ٚ اسصؿٟبی ٞٙدبسی ؿذٜ)ا٘ؼدبْ ٔحتٛایی 

ْ   : بست اص تحّیُ فشٍٞٙی فج ٞدبی ٞدٓ    فشایٙذ ثبص عشاحی ٚحذت ثخؾ ٚ ٞذفٕٙذ ثیٗ ٘ؾبْ فشٍٞٙی ٟٔٙذػی ؿذٜ ثدب ػدبیش ٘ؾدب

دس ایٗ فشایٙذ وبسوشدٞب ٚ ػبتتبسٞبی ٞشیده اص ٘ؾبٟٔدبی فشفدی ٔجتٙدی ثدش      . فشم ثٝ فٙٛاٖ یه ٘ؾبْ یىپبسچٝ ٚ ٚاحذ اػت

ای وٝ تقبدَ ودالٖ ٘ؾدبْ اختٕدبفی تدبٔیٗ ٚ      ؿٛد  ثٝ ٌٛ ٘ٝ یٔفشٚضٟب ٚ اسصؿٟب ٚ ثبٚسٞبی ٘ؾبْ فشٍٞٙی  ثبصثیٙی ٚ ثبصػبصی ٔ

 .(3131ساص ٟ٘بٖ  )ؿٛد حفؼ ٔی
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 فرهنگی بخشیمهارت انسجام  

ثدشای ایدٗ ودبس زصْ    . یىی اص ٟٔبستٟبی ٟٔٓ ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ایدبد یىپبسچٍی ٚ ا٘ؼدبْ فشٍٞٙدی دس ػدبصٔبٖ ٚ خبٔقدٝ اػدت    

ثدشای ایددبد ا٘ؼددبْ فشٍٞٙدی دس ػدغح      . فشًٞٙ ػبصٔبٖ ٚ خبٔقدٝ حشودت وٙٙدذ   اػت ٔذیشاٖ فشٍٞٙی ثٝ ػٕت لٛی وشدٖ 

یىی ایٙىٝ  تقذاد افشاد خبٔقٝ ٔقتمذ ثٝ اسصؿدٟبی فدبِی ٚ فشٞٙدً سا افدضایؾ     : خبٔقٝ  ثبیؼتی سٚی دٚ ٔحٛس اػبػی وبس ؿٛد

ٜ   ثشای. داد ٚ دیٍش ایٙىٝ ٔیضاٖ ٚ فٕك افتمبد ٚ پبی ثٙذی ثٝ اسصؿٟبی فشٍٞٙی سا صیبد وشد ٞدبی صیدش    ایٗ وبس  اػدتفبدٜ اص ؿدیٛ

 :تٛا٘ذ چؼجٙذٌی ٚ ا٘ؼدبْ فشٍٞٙی سا افضایؾ دٞذ ٔی

 پشٚسؽ احؼبع احتشاْ ثٝ تبسیخ خبٔقٝ ٚ ػبصٔبٖ

 ع یٍبٍ٘ی دسافشاد خبٔقٝ ٚ ػبصٔبٖآفشیذٖ احؼب

 افتخبس ثٝ آٖ  تـٛیك احؼبع فضٛیت دس خبٔقٝ ٚ ػبصٔبٖ ٚ 

   خبٔقٝ  اص ٔدبسی سػٕی ٚ ییشسػٕیفشاد تجبدَ ٘ؾش ثیٗ ا تمٛیت ػبص ٚ وبسٞبی 

 

 مهارت فنی و تکنولوشیکی  

وٙذ  حٕبیتٟدبی ٔشثدٛط ثدٝ تىِٙٛدٛطی اعالفدبت       یىی اص ٟٔبستٟبیی وٝ ٔٛفمیت ٔذیشاٖ فشٍٞٙی سا دس د٘یبی فقّی تضٕیٗ ٔی

ٓ   . اػت ٜ   ٞدبی رٞٙدی دس ساٜ ثدٝ ودبسٌیشی     پیؾ اص ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ٟٔبستٟبی تىِٙٛدٛطیىی تغییدش پدبسادای ای  آٖ اص إٞیدت ٚیدظ

ثشتٛسداس اػت اػتفبدٜ اص اعالفبت  پدشداصؽ ٚ ٔلدشف دسػدت آٖ دس خٟدت ایددبد ٚ تٛػدقٝ فشٍٞٙدی اص ضدشٚسیبت ودبس          

ٞبی ٔختّف تأثیش ؿٍشفی ثٝ خب ٌزاؿدتٝ ودٝ دس ایدٗ ثدیٗ  تدأثیش فشٍٞٙدی آٖ لبثدُ         فٙبٚسی اعالفبت دس حٛصٜ. فشٍٞٙی اػت

سی اعالفبت ثٝ ٚلٛؿ پیٛػتٝ اػت  تحِٛی ؿٍشف ٚ ٔذاْٚ دس اسصؿدٟبی فشٍٞٙدی  آداة   تحِٛی وٝ دس پشتٛ فٙبٚ. تٛخٝ اػت

ٞٓ ایٙه ػجه ص٘ذٌی  چٍٍٛ٘ی پٛؿؾ  تٛسدٖ ٚ آؿدبٔیذٖ  ٔحدُ ص٘دذٌی ٚ    . ٞب اػت ٞب ٚ لٛٔیت ّٔت. ٚ سػْٛ وـٛسٞب

ثدش ایدٗ    .فدبتی ِجشیدض ؿدذٜ اػدت    ٞدبی اعال  وبس  اص ٔحتٛای اعالفبتی ثؼیبس ثبزیی ثشتٛسداس ؿذٜ ٚ اص ٘ؾش تبسیخی اص ٘ٛآٚسی

اػبع  ٚؽیفٝ ٚ سػبِت ٔذیشاٖ فشٍٞٙی دس خبٔقٝ اعالفبتی تیّی دؿٛاس ٚ ػش٘ٛؿت ػبص اػت ٚ ثشای ٔٛفمیت ٘یبص اػدت ودٝ   

 .(3131 ٟ٘بٚ٘ذیبٖ )ٞبی زصْ سا پیذا وشدٜ  آٖ سا تجذیُ ثٝ ٟٔبست ٚ سفتبس وٙٙذ ٞبی ٔختّف فٙبٚسی اعالفبت ثیٙؾ دس حٛصٜ
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 گیری نتیجهو بحث

اص ساٜ ایدبد ٚ . ای ثشتٛسداس اػت اص إٞیت ٚیظٜ ٚ فشٍٞٙی التلبدیاختٕبفی  تٛػقٝ فشٍٞٙی ثٝ فٙٛاٖ صیشثٙبی تٛػقٝ پبیذاس 

فشًٞٙ ثقٙٛاٖ ؿیٜٛ ص٘ذٌی . دس ثخـٟبی ٔختّف سا ٕٞٛاس ٕ٘ٛد تٛاٖ ٔؼیش تٛػقٝ ٔی تٛػقٝ فشًٞٙ پـتیجب٘ی وٙٙذٜ اص خبٔقٝ  

دس س خبیٍبٞی وٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لدشاس   ٞبی ٔغّٛة ص٘ذٌی ٚ وبس  ٘یبص اػت فشًٞٙ ٘یض تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ؿیٜٛٔشدْ اػت ٚ ثشای 

ثشای تحمك ایٗ ٞذف ٟ٘بدٞبی سػٕی ٚ ییشسػٕی فشٍٞٙی ثٝ فٙدٛاٖ ػیبػدتٍزاس تغییشٞدبی    . ٔٛسد اكالح لشاس ٌیشد ٔی ٌیشد

چشاوٝ دس ػیبػدت  . ای ٞؼتٙذ ٘یبصٔٙذ ٔذیشاٖ حشفٝ اػتفبدٜ آٖ ٘ٝ ثٝ ِحبػ ٔبٞٛی ثّىٝ ثٝ ِحبػ ؿىّی ٚ التضبی ٔٛسد فشٍٞٙی

ٌزاسی ٞب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی والٖ ٚ خضه ٔجبح  فشٍٞٙی ٚ دس ٟ٘بیت ٔغبِجبت فشٍٞٙی یه خبٔقٝ ٚ یه ّٔت ثبیدذ ٔدٛاسد   

خدشا ثدٛد ثدٝ    ثؼیبس صیبدی دس ایٗ فشكٝ ِحبػ ؿٛد وٝ ثٝ ثشتدی اص آٟ٘بودٝ دس تلدٛف ٔدٛاسد فشٍٞٙدی دس ثش٘بٔدٝ سیدضی ٚ ا       

 .كٛست ٔختلش أب وبسثشدی اؿبسٜ ؿذ

 

 منابع

ٖ    3131اِٛا٘ی  ػیذ ٟٔذی ٚ حؼٗ دا٘بیی فشد    تٟدشاٖ  ا٘تـدبسات كدفبد   ( ٞب ػدبتتبس عشاحی وبسثشد )تئدٛسی ػدبصٔب

  .ؿشیفیبٖ ثب٘ی  ٌضیذٜ ٔذیشیتٔذیشیت تٙٛؿ فشٍٞٙی  تشخٕٝ ٔشیٓ   3131ثشت خیٗ ٚ دیٍشاٖ  

ٝ     3131ساصٟ٘بٖ  فیشٚص     ٟٔٙذػی فشٍٞٙی وـٛس پیؾ ؿشط تحمك ػٙذ چـٓ ا٘ذاص خٕٟٛسی اػدالٔی ایدشاٖ  ٔبٞٙبٔد

  .9ٚ  3ٟٔٙذػی فشٍٞٙی  ؿٛسای فبِی ا٘مالة فشٍٞٙی ؿٕبسٜ 

 .313تفىش اػتشاتظیه  ٔدّٝ تذثیش  ؿٕبسٜ  3132احٕذی   یفبسیبٖ  ٚفب ٚ فّیشضب فّی 

  .331ؿٕبسٜ   ؿٙبتت فشٍٞٙی دس فشٚؽ ثیٗ إِّّی  3131 یفبسی آؿتیب٘ی  پیٕبٖ  

ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ٚ ٞٛیت ّٔی دس فلش خٟب٘ی ؿدذٖ  ٔبٞٙبٔدٝ ٟٔٙذػدی فشٍٞٙدی  ؿدٛسای        3131 لشثب٘پٛس  سحٕبٖ 

  .331ٚ 31فبِی ا٘مالة فشٍٞٙی  ؿٕبسٜ 

ٖ  ٔبٞٙبٔٝ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی  ؿٛسای فدبِی ا٘مدالة   فشًٞٙ ّٔی ٚ ٔحّی دس فلش خٟب٘ی ؿذ  3131وبسداٖ  فجبع   

  .31ٚ33فشٍٞٙی  ؿٕبسٜ 

  .تشخٕٝ ٘بٞیذ ػپٟش پٛس  تٟشاٖ  ا٘تـبسات آسٚیٗ  چبح ٞفت3131ٓوبِیض  خیٓ  اصتٛة ثٝ فبِی   

 .ٔیشػپبػی  ٘بكش ٚ پشیهٟشٔقتٕذ ٌشخی  تٟشاٖ: ٔذیشیت فشًٞٙ ػبصٔبٖ  تشخ3131ٕٝدیٛیغ  اػتبّ٘ی   

 .بصٌبسی ثب٘بٍٕٟٞٛ٘ب  ٔدّٝ تذثیشػ: ٞٛؽ فشٍٞٙی31تشداد ٘بئیدی  ٔحٕذخٛاد ٚ ٔٙلٛسٜ فجبػقّی صادٜ   

 ٔشوض ّٔی ٔغبِقبت خٟب٘ی ؿذٖ  : ٔب ٚ خٟب٘ی ؿذٖ  تٟشا3131ٖٟ٘بٚ٘ذیبٖ  ٔحٕذ   


