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تاریخی درراستای  –ی موثر در باز طراحی فضاهای فرهنگی ها هتبیین مولف

توسعه صنعت گردشگری شهری با مطالعه موردی میراث تاریخی و فرهنگی 

 1شهرستان ارومیه

 2آزیتا باللی اسکویی
 تبریز، ایران ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشیار

 سمانه دهقان
 ، تبریز، ایراندانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

 71/27/7930تاریخ صدور پذیرش: 20/20/7931تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

 خود در را کمی نسبتاً آثار تاریخی حاضر حال در، تاریخ طول در متعدد عوامل واسطه به زیاد قدمت وجود با شهرستان ارومیه

 درعین و بوده شهر تاریخی هویت تداوم برای عملکردی و کالبدی حفاظت مستلزم و ارزش واجد، آثار این اما. است کرده حفظ

تحقیقات حاکی از آن است که صنعت  .باشند داشته تاریخی، فرهنگی شهر این به گردشگر جذب در مهمی نقش تواند می حال

رسد یکی از روش  میطلبد. به نظر  میگردشگری از بعد فرهنگی در این شهر بسیار ضعیف بوده و توجه بیشتری را در این زمینه 

وهش پژ .باشد میبازطراحی فضاهای تاریخی فرهنگی در سطح شهر ، های تاثیرگذار در زمینه احیا و بازشناساندن این آثار تاریخی

 ها هضمن استخراج این مولف، فرهنگی–ی موثر در امر باز طراحی فضاهای تاریخی ها هحاضر بر آن است تا با تحقیق پیرامون مولف

بتواند زمینه توسعه گردشگری از بعد ، که به عنوان اصول اساسی در باز طراحی این فضاها مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 مطالعات و ای هکتابخان شیوه به تحلیلی و-توصیفی روش کارگیری به با راستا این را فراهم آورد. درفرهنگی در سطح شهر و منطقه 

 با و میدانی مطالعات طریق از نیاز مورد اطالعات و شد خواهد پرداخته فرهنگی گردشگری مرتبط مفاهیم و موضوعات به، اسنادی

شد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این امر  خواهد تحلیل و تجزیه spssنرم افزار  کمک با و آوری جمع نامه پرسش از استفاده

 .فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری شهری وجود دارد-است که رابطه معناداری میان بازطراحی فضاهای تاریخی

 

 شهرستان ارومیه، گردشگری شهری، تاریخی –فضاهای فرهنگی ، بازطراحی :گان کلیدیواژ
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 همدقم
 رانیمس رد ،یرگشدرگ هنیمز رد هدش ماجنا یاه قیقحت ساسارب ،(وکسنوی) دحتم للم شزومآ و یگنهرف نامزاس
 هنیداهن .تسا« گنهرف » ،یرگشدرگ هدیدپ یارب مکی و تسیب نرق یساسا هلئسم هک درک مالعا ( 6338 لاس) سیراپ

 و گنهرف یاه هناخ ریظن ییاه ناکم داجیا دنمزاین اهرهش رد یداینب تامازلا هب هجوت اب رهش گنهرف هعسوت و یزاس
 روضح .دشابیم دنمدوس رایسب یاه تیلباق یاراد یگنهرف یاهاگیاپ ناونع هب هک ،دشاب یم رهش رد اه ارسگنهرف
 گنهرف زا یئزج ناونع هب ییانب ره دریگ یم تروص نوگانوگ یاه هار زا یرهش و یرامعم یاهاضف رد گنهرف
 شجنس یارب تسا یدومن هک دراد دوخ یرهاظ مرف قیرط زا ار ینهذ هشیدنا کی ندیشخب تینیع هفیظو یرامعم
 هب ؛تسا هدش نوزفا رفس و ریس و تحایس هب قایتشا ،ینیشنرهش هدیدپ دشر و یرهش زکارم شرتسگ اب .گنهرف
 .دنا هدیشخب لماکت ار تغارف تاقوا نارذگ رما نیمز هرک طاقن اصقا رد رگشدرگ ناونع اب رما نیا ناقاتشم هک یروط
 ی هزوح رد همزال ،هبذاج و همزال:زا دنترابع هک تساراد ار یساسا شقن ود یرامعم ،یرگشدرگ هاگدید زا
 هتسد نآ رد هک تسا یگنهرف یاه هبذاج زا یئزج ،هبذاج هک یلاح رد دریگیم رارق یرگشدرگ تعنص یاه تخاسریز
 یگنهرف ،یخیرات یاه لیسناتپ نایم نیا رد .تسا هدش هتفرگ رظن رد یرامعم یاه هبذاج روظنم هب یتوافتم یاهیدنب
 تیعضو دوبهب ،یرگشدرگ ییاضف یاهوگلا هعسوت و رگشدرگ بذج هنیمز دناوت یم ،بذاج یاه نوناک ناونع هب
 یرگشدرگ" بلاق رد ار یا هقطنم و یموب تیوه و گنهرف جیورت و هعسوت و نانکاس یعامتجا و یگنهرف ،یداصتقا
 ثاریم خیرات هب ار یا هدنیازف هقالع نارگشدرگ ،ایند رد یگنهرف یرگشدرگ عیرس دشر اب .دروآ مهارف"یگنهرف
 و هدش لیدبت انشآ عوضوم کی هب مدرم یارب یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم نونکا .دنا هداد زورب دوخ زا یگنهرف
 هب ناراذگتسایس هجوت اتسار نیا رد .(7 :6198 ،رگراک) دنهد یم ناشن یرتشیب یواکجنک نآ هب تبسن زور هبزور
 یاه تیلاعف هب تسا مزال ،یرگشدرگ عوضوم رد یتاغیلبت و یتامدخ ،یداصتقا لئاسم رب هوالع ،یگنهرف ثاریم
 ثاریم زا تظافح بجوم دناوت یم یرگشدرگ هک تسا طیارش نیا رد .ددرگ فوطعم زین یشهوژپ و یشزومآ
 رهش رد تسا مزال.تسا یدوبان لاح رد هک دشاب یا یگنهرف یاهوگلا و یخیرات راثآ یایحا کرحم و هدش یگنهرف
 زین و دشاب یم یرامعم هنیمز رد یرایسب دنمشزرا یگنهرف و یخیرات راثآ یاراد هک یخیرات رهش کی ناونع هب هیمورا

 هب ،دنا هتشاد یا هتسجرب شقن رهش یلماکت دنور رد هک یرصانع زا یخرب ،یرهش یرگشدرگ یاه تیلباق اب یرهش
 ینونک یرهش هعسوت یاه حرط دنزگ زا ،هیمورا رهش یخیرات _یگنهرف شخب تیوه و شزرا اب یاه هعومجم ناونع
 ،اهنآ هب تبسن یرتشیب هجوت و هتفرگرارق تظافح و تنایص دروم ،هدنام ناما رد ،تسا یزورما تالکشم زا یشان هک
  .ددرگ لوذبم یدرکلمع و یدبلاک یگدوسرف زا یریگولج و یگدنز نایرج همادا یارب

 شهوژپ لاوس
 رهش رد یگنهرف دعب زا یرگشدرگ هعسوت ثعاب هک یگنهرف-یخیرات یاهاضف یحارطزاب رد رثوم یاه هفلؤم
 ؟دنمادک ،دنوش یم

                                                                                                                یرظن بوچراچ

 :دشاب یم یفلتخم عاونا یاراد هک تسا "یرگشدرگ" ،یگنهرف نیب طابترا یاه هویش زا یکی :یگنهرف یرگشدرگ



 379 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

 ،یشزرو یرگشدرگ.0 ،یعامتجا یرگشدرگ.4 ،یگنهرف یرگشدرگ.9 ،ینامرد یرگشدرگ.7 ،یحیرفت یرگشدرگ.8
 .(57-18 : 0298 2یناوضر) یسایس یرگشدرگ.1 و یراجت و یناگرزاب یرگشدرگ.2 ،یترایز و یبهذم یرگشدرگ.6
 تعنص نیا ی هعسوت.تسا ییازدمآرد مهم عبانم زا و یگنهرف تیوه زا یدامن اهروشک زا یرایسب رد یرگشدرگ
 هجاوم یلوصحم کت داصتقا و یزرا عبانم تیدودحم ،یراکیب نوچ یتالضعم اب هک هعسوت لاح رد یاهروشک یارب
 یلکروط هب هک تسا یرگشدرگ زا یا هنوگ یگنهرف یرگشدرگ نایم نیا رد .تسا رادروخرب هژیو تیمها زا ؛دنتسه
 شنم ،یا هقطنم یاهزیامت .تسا هدش هزیگنا یاراد و جییهت ،یخیرات ای یثاریم ،یرنه یاه هضرع هلیسو هب یئزج ای
 کی رگنایامن هک دنتسه یبراجت و اه تنس ،اه ناکم زا هتسویپ مه هب یاه هکت ،رصاعم یامیس و خیرات ،یموق و یداژن
 ار نارگشدرگ هک ییاه هزیگنا زا یکی .دنشاب یم نیمزرس نآ زا یمسجت و عونت هدننک سکعنم و هدوب نآ مدرم و روشک
 ،رهش راتخاس ،رهش لکش دننام یقیداصم .تسا اهرهش رد یخیرات و ینامدای یاه هبذاج دوجو ،دناشک یم اهرهش هب
 اهرهش یخیرات تیوه هدنهد لیکشت رصانع هلمج زا اه هلحم و اه خاک ،یمومع یاهزاس و تخاس و اهاضف
 ،اه هدکشتآ و اهاسیلک و دجاسم ،سدقم نکاما ،اهارسناوراک ،اه لپ ،اه نابایخ ،نیدایم ،دوبدای یاهانب ثادحا.دنتسه
 رد اهنآ دوجو هک تسا یتامادقا هلمج زا ،یرهش یاهزاس و تخاس زا رگید یرایسب و اهریگداب ،اهرابنا بآ ،اهرازاب

 یرگشدرگ .(7 : 8398 ،یدابآ رفص و ییاوقت).دوش یم اهرهش یارب رتشیب ششک و تیباذج داجیا ثعاب رهش
 29 یرگشدرگ یناهج نامزاس رامآ قبط .دهد یم لیکشت ار یرگشدرگ یناهج یاضاقت زا یمهم شخب ،یگنهرف
 یگنهرف یرگشدرگ دشر شیازفا لاح رد اضاقت نیا و دوش یم ماجنا یگنهرف هزیگنا اب یللملا نیب یرگشدرگ دصرد
 رسارس رد ار ناققحم و ناراذگ تسایس هجوت رصانع ناونع هب(Heritage tourism) .تسا نیون ثاریم یرگشدرگ و
 ناکم هب دوخ تنوکس لحم زا دارفا ترفاسم زا تسا ترابع یگنهرف یرگشدرگ .تسا هدرک بلج دوخ هب ایند
 یگنهرف یاهزاین یاضرا یارب تراجت و تاعالطا بسک دصق هب ییاج هب اج نیا .دنراد یگنهرف یاه هبذاج هک ییاه
 .( 0198 ،یمظاک )دوش یم ماجنا نارگشدرگ
 فلتخم نارظن بحاص رظنم زا یرگشدرگ هعسوت رد رثوم یاه هفلوم -

 ،هاشنامرک رد یگنهرف یرگشدرگ بذج شرتسگ رب رثوم لماوع ناونع تحت یا هلاقم رد ناراکمه و یعیبر
 ناتساب یاه تیاس :زا دنترابع دراوم نیا دنا هدرک یدنب هتسد هدمع دروم 1 رد ار یگنهرف یرگشدرگ یاه هبذاج
 نکاما ،یداصتقا باذج یاه تیلاعف ،یتسد عیانص و اهرنه ،یگنهرف صاخ یاهوگلا ،یگنهرف و یخیرات ،یسانش
 ،تخبون و ع ،یعیبر).نینکاس یریذپ نامهم موسر و بادآ یگنهرف یاهدادیور و اه لاویتسف ،اه هزوم ،باذج یرهش
 رد یگنهرف ثاریم یاه هبذاج شقن رب یلیلحت "ناونع اب رگید یا هلاقم رد .(8398:1 ،سوریس ،هنگنز و رقابدمحم
 یاه تیفرظ یاه صخاش ،"(دزی رهش :یدروم ۀعلاطم) یزکرم ناریا رد یرهش یرگشدرگ بذج و هعسوت
 تفاب دوجو ،یرگشدرگ و یگنهرف ثاریم و یتسد عیانص ۀزوح رد دنمشزرا یاه لیسناتپ لماش یگنهرف یرگشدرگ
 دوجو ،دعب ۀبترم رد و یرگشدرگ قنور رد ار شقن نیرتشیب فلتخم نایدا یبهذم و یخیرات نکاما دوجو ،یمیدق
 و یخیرات راثآ نالوئسم بوخ رایسب دروخرب ،رهش یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج رانک رد یهافر تاناکما و تازیهجت
 یحیرفت و یهافر تاناکما زیهجت رد یصوصخ و یتلود یاه یراذگ هیامرس نازیم ،رهش مدرم یزاون نامهم

 لحم و هار ،لقنو لمح متسیس لماش یرگشدرگ یاه تخاسریز ندرک مهارف ،دزی رهش یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج
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 نارگشدرگ یدنمتیاضر دنک یم مهارف ار یثاریم یگنهرف یاه هبذاج و اه ناکم یرگشدرگ ۀعسوت یاهرتسب هک تماقا
 ناراکمه و دمحا روپ .(48 :9398 ،ناراکمه و یرذکشا عراز) تسا هدرک مهارف ار ار یرگشدرگ هعسوت نآ عبت هب و
 صقر ،یقیسوم دننام یگنهرف یاهوگلا دندقتعم ،یرگشدرگ هعسوت رد اه هزوم شقن اب هطبار رد دوخ شهوژپ رد
 زا ،یرامعم کبس و یداصتقا یتنس یاه تیلاعف ،یگدنز ی هویش ،مسارم ،یتسد عیانص و اهرنه ،سابل ،شیامن ،یلحم

 و ییاوقت .(78 : 8398 ،ناراکمه7 و دمحا روپ) دوش یم هدرمشرب یگنهرف یرگشدرگ یارب مهم یاه هبذاج
 یدروم هعلاطم) یخیرات یاه هبذاج رب دیکات اب یگنهرف یرگشدرگ ی هعسوت ناونع تحت یا هلاقم رد یدابآرفص
 و تامدخ و تالیهست ،یداصتقا ،تیباذج ،یگنهرف-یعامتجا یاه صخاش ،(ناهفصا رهش یخیرات یاه هبذاج:
 (58 : 8398 ،یدابآرفص و ییاوقت) دنرمش یمرب یخیرات یرگشدرگ هعسوت رد اهرایعم نیرتمهم زا ار یتباقر
 اب یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثات" ناونع تحت یا هلاقم رد ناراکمه و هدازردیح
 رد تینما ساسحا ریظن ییاه ریغتم "نارگشدرگ تیاضر و یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یجنایم شقن هب هجوت
 یاه طیحم ندروآ مهارف ،یلدمه ،دوهشم تالیهست ،لحم رد هدش هئارا تامدخ تیفیک ،لحم تفاظنو یزیمت ،لحم

 رد یرگشدرگ هعسوت تیاهن رد و نارگشدرگ تیاضر شیازفا ثعاب...و اه هراونشج یرازگرب ،شخب تذل و باذج
 تینما ساسحا " ناونع تحت دوخ هلاقم رد یبیرجرازه .(38 : 6398 ،ینیسح و یفجن و هدازردیح).دنوش یم رهش
 ،یبیرج رازه).تسا هتخادرپ یرگشدرگ هعسوت و تینما نایم هطبار یسررب هب یرگشدرگ هعسوت رظنم زا یعامتجا

 داجیا ،"دزی ناتسرهش رد یجراخ یرگشدرگ یسررب" هرابرد دوخ شهوژپ رد ینب یردان و نایکم .(28 :3198
 ابیز و یخیرات یاه ناکم یمئاد تمرم و ظفح ،بسانم یتماقا یاهاضف و یاه لته ثادحا ریظن بسانم تالیهست
 و نایکم)دراد یم نایب یرگشدرگ شرتسگ لماوع زا ار یموب و یلحم یاه یزاب غیلبت و شرتسگ ،رهش نداد ناشن
 " یرگشدرگ تعنص و یگنهرف هیامرس ،یموق گنهرف " ناونع اب دوخ هلاقم رد یبورک .(58 :7198 ،ینب یردان
 عیانص) فلتخم ماوقا یاه هتخاس تسد ،یلحم یقیسوم ،(یلحم یاهاذغ)یگنهرف و یموق عونتم هرفس : ریظن یلماوع
 و هقطنم ناهایگ و لگ و یموب تاناویح زا ینویسکلک)یموب شحو تایح شیامن و یلحم یشیامن یاهرنه ،(یتسد
 رد یدارم و نابز کرت .(48 :2198 ،یبورک).دش دنهاوخ هقطنم رد یگنهرف یرگشدرگ هعسوت هب رجنم (..و رظانم
 یدبلاک هوجو لیبق زا یحارط صاخ هوجو هب هجوت یخیرات یاه تفاب رد یرامعم یحارط طباوض ناونع اب یقیقحت
 لماش) یسرتسد هکبش ،( یرامعم تایئزج و نایعا و هصرع ،یدنب هناد ،حلاصم و داوم ،وگلا ،یسانش هنوگ : لماش)
 یربراک ،( یطابترا یاه ماظنو اه نابایخ و رباعم ی هکبش ،یمئاد و تقوم یاه گنیکراپ نیمات ،کیفارت تیریدم
 یهوجو و ،( نامسآ طخ و یگدنکارپ ،مکارت : لماش ) یخیرات تفاب رظنم ،( فارطا طیحم اب قباطت و تشیعم لماش)
 و نایمحل .(78 : 5398 ،یدارم و نابز کرت).دناد یم مزال اه تفاب نیا رد ار تیکلام و یگچراپکی و یگتسویپ ریظن
 هجیتن نیا هب ،یراس رهش رد یرگشدرگ هعسوت رد یرهش ناملبم شقن ناونع تحت دوخ شهوژپ رد ناراکمه
 دوجو یرادانعم هطبار یرگشدرگ هعسوت و (یرهش ناملبم رب دیکات اب) یرهش یاضف تیفیک نایم هک دنا هدیسر
 یرگشدرگ یوگلا نیودت "ناونع تحت یا هلاقم رد ناراکمه و نارگنهآ .(08: 7398 ،یرارب و یروبع و نایمحل).دراد
 رد یتاداهنشیپ هئارا اب و هدوب راتساوخ ار یتکرح – یمسج لولعم نارگشدرگ یاهزاین هب هجوت موزل ،"سرتسد لباق
 روپ .(3 : 7398 ،یناکروا یرظن و ناگرزاب یوسوم و نارگنهآ ).دنک یم هراشا یرهش یرگشدرگ هعسوت هب هنیمز نیا
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 زا یشخب زبس یاضف تسا دقتعم ،یرگشدرگ و یرهش زبس یاضف اب هطبار رد دوخ شهوژپ رد ناراکمه و ییارما
  دبلاک
 تیریدم و یزیر همانرب دنمزاین و هدوب یرهش یرگشدرگ هعسوت رد مهم لماوع زا هک دوش یم بوسحم یرهش
  .(88 : 4398 ،یرباص و یربکا و ییارما روپ) دشاب یم حیحص

 قیقحت یعوضوم هنیشیپ.1 هرامش لودج

 2398 ،ناگدنراگن :عبنم

 یرگشدرگ و یرهش و یرامعم ثاریم نیب طابترا عوضوم هک تسا صخشم هتفرگ تروص تاعلاطم و یسررب اب
 جارختسا اب ناوت یم شهوژپ نیا رد نیاربانب .تسا هدوبن هجوت دروم ،هدوب مزال هکنانچنآ هیمورا رهش رد یگنهرف
 یاتسار رد ،رهش یخیرات یاه هیامرس یفرعم نمض ،یگنهرف و یخیرات یاهاضف یحارطزاب رما رد رثوم یاه هفلوم
 رد فلتخم نارظن بحاص رظن لیلحت اب تیاهن رد .تشادرب ماگ رهش نیا رد زین یگنهرف یرگشدرگ یاقترا و دوبهب

 رد یرگشدرگ هعسوت رد رثوم لماوع صوصخ رد نارگشدرگ اب هبحاصم زا لصاح تاعالطا زینو یرگشدرگ هزوح
 :دنا هدش هتفرگ راک هب رضاح قیقحت رد هتسب همانشسرپ نیودت تهج ریز یاه هفلوم ،هیمورا رهش یخیرات تفاب

 دارفا اب بسانتم یحارط ،یهافر یتامدخ تاناکما ،یرهش ناملبم ،هراوس و هدایپ رباعم تیعضو ،یرصب تیباذج

 شهوژپ جیاتن (لاس)هدنراگن 

 یگنهرف یرگشدرگ هعسوت رد رثوم یاه هفلوم

 و یعیبر
 (8398)ناراکمه

 و اهرنه ،یگنهرف صاخ یاهوگلا ،یگنهرف و یخیرات ،یسانش ناتساب یاه تیاس :زا دنترابع یگنهرف یرگشدرگ یاه هبذاج
 موسر و بادآ یگنهرف یاهدادیور و اه لاویتسف ،اه هزوم ،باذج یرهش نکاما ،یداصتقا باذج یاه تیلاعف ،یتسد عیانص
 نینکاس یریذپ نامهم

 و یرذکشا عراز
 (9398)ناراکمه

 و یگنهرف ثاریم و یتسد عیانص ۀزوح رد دنمشزرا یاه لیسناتپ لماش یگنهرف یرگشدرگ یاه تیفرظ یاه صخاش
 تاناکما و تازیهجت دوجو ،دعب ۀبترم رد و فلتخم نایدا یبهذم و یخیرات نکاما دوجو ،یمیدق تفاب دوجو ،یرگشدرگ
 ،رهش مدرم یزاون نامهم و یخیرات راثآ نالوئسم بوخ رایسب دروخرب ،رهش یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج رانک رد یهافر
 ،دزی رهش یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج یحیرفت و یهافر تاناکما زیهجت رد یصوصخ و یتلود یاه یراذگ هیامرس نازیم
  تماقا لحم و هار ،لقنو لمح متسیس لماش یرگشدرگ یاه تخاسریز ندرک مهارف

 و دمحاروپ
 (8398)ناراکمه

 یاه تیلاعف ،یگدنز ی هویش ،مسارم ،یتسد عیانص و اهرنه ،سابل ،شیامن ،یلحم صقر ،یقیسوم دننام یگنهرف یاهوگلا
 یگنهرف یرگشدرگ یارب مهم یاه هبذاج زا ،یرامعم کبس و یداصتقا یتنس

 و ییاوقت
 (8398)یدابآرفص

  تامدخ و تالیهست ،یداصتقا ،تیباذج ،یگنهرف-یعامتجا یاه صخاش :یخیرات یرگشدرگ هعسوت رد اهرایعم نیرتمهم

 و هدازردیح
 (6398)ناراکمه

 ،دوهشم تالیهست ،لحم رد هدش هئارا تامدخ تیفیک ،لحم تفاظنو یزیمت ،لحم رد تینما ساسحا ریظن ییاه ریغتم
 رد و نارگشدرگ تیاضر شیازفا ثعاب...و اه هراونشج یرازگرب ،شخب تذل و باذج یاه طیحم ندروآ مهارف ،یلدمه
 .دنوش یم رهش رد یرگشدرگ هعسوت تیاهن

 یردان و نایکم
 (7198)ینب

 ناشن ابیز و یخیرات یاه ناکم یمئاد تمرم و ظفح ،بسانم یتماقا یاهاضف و اه لته ثادحا ریظن بسانم تالیهست داجیا
 .دنشاب یم یرگشدرگ شرتسگ لماوع زا یموب و یلحم یاه یزاب غیلبت و شرتسگ ،رهش نداد

 یاهرنه ،(یتسد عیانص) فلتخم ماوقا یاه هتخاس تسد ،یلحم یقیسوم ،(یلحم یاهاذغ)یگنهرف و یموق عونتم هرفس (2198)یبورک 
 هعسوت هب رجنم (..و رظانم و هقطنم ناهایگ و لگ و یموب تاناویح زا ینویسکلک)یموب شحو تایح شیامن و یلحم یشیامن
 دش دنهاوخ هقطنم رد یگنهرف یرگشدرگ

 و نابز کرت 
 (5398)یدارم

 و نایعا و هصرع ،یدنب هناد ،حلاصم و داوم ،وگلا ،یسانش هنوگ : لماش) یدبلاک هوجو لیبق زا یحارط صاخ هوجو هب هجوت
 اه نابایخ و رباعم ی هکبش ،یمئاد و تقوم یاه گنیکراپ نیمات ،کیفارت تیریدم لماش) یسرتسد هکبش ،( یرامعم تایئزج
 و یگدنکارپ ،مکارت : لماش ) یخیرات تفاب رظنم ،( فارطا طیحم اب قباطت و تشیعم لماش) یربراک ،( یطابترا یاه ماظنو
  اه تفاب نیا رد ار تیکلام و یگچراپکی و یگتسویپ ریظن یهوجو و ،( نامسآ طخ

 و نایمحل 
 (7398)ناراکمه

 یرگشدرگ هعسوت رد یرهش ناملبم شقن

  .دشاب یم یرهش یرگشدرگ هعسوت رد مهم لماوع زا زبس یاضف  ییارماروپ 
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 باذج یرهش یاهاضف ،یگنهرف یاهدادیور ،تینما ،یحیرفت تاناکما ،حلاصم ،امنبآ و زبس یاهاضف ،یمسج ناوتان
  یسرتسد هوحن و

 
 (7۳31 ،ناگدنراگن :عبنم )شهوژپ یموهفم لدم.1 هرامش رادومن

 شهوژپ ی هدودحم
 هیمورا هچایرد یبرغ تمس رد راتکه 881 و رازه تفه لداعم یتعسو اب یبرغ ناجیابرذآ ناتسا زکرم هیمورا رهش
 لوا هرازه هب یسانش ناتساب دهاوش و یخیرات دانسا ساسارب یتنوکس زکرم نیا تیدوجوم تمدق .تسا هدش عقاو
 دوجو هک هدوب مراهچ نرق هب طوبرم ،دنک یم ثحب رهش یاه یگژیو صوصخ رد هک یدنس نیتسخن .دسر یم م.ق
 نرق هب طوبرم ،رهش نیا رد هتفرگ تروص تامادقا نیرتمهم .دنک یم قیدصت ار رهش یوراب و رازاب و عماج دجسم

 دهاوش زا ییاه هنومن رازاب زین و دبنگ هس هربقم جرب ،عماج دجسم زا ییاه شخب رد .دشاب یم (ق.ه) هن ات راهچ
 تروص رهش راتخاس رد زین یتالوحت ًااعطق دوجو نیا اب هک تسا دوهشم (ق.ه) شش و جنپ ،راهچ یاه نرق تالوحت
 هیراجاق ،راشفا ،هیدنز ،هیوفص یاه هرود رد و هتفرگرارق هجوتدروم زین لوغم ناناخلیا هرود رد رهش نیا .تسا هتفرگ
 ،وراب و جرب ساسارب یولهپ لیاوا ات هیوفص لوا زا هیمورا رهش یزکرم تفاب .تسا هدوب یتالوحت دهاش زین یولهپ و
 یاهت یلاعف نوناک و یرهش هدنپت بلق و یزکرم هتسه ناونع هب رازاب هعومجم و رهش یدنب هچوک و رباعم ،اه هزاورد
 هزاورد :زا دنترابع رهش هناگ تفه یاه هزاورد ،هیراجاق هرود رد رهش زا هشقن نیتسخن قبط .تسا هدوب یناگمه
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 ناخرگسع هزاورد ،رچئگون هزاورد ،گرا هزاورد ،شابرازاب هزاورد ،نارازه هزاورد ،هعلق قارپوت هزاورد ،(روپاش)ولاب
 یگنهرف و یتینما و یداصتقا ،یعامتجا ظاحل هب و دنا هتشاد رارق رهش یوراب جرب اب یلصا رباعم یقالت لحم رد هک
 رد هاشاضر یاه تلاخد زا دعب و لبق(ش.ه) 7898 لاس رد رهش زا هشقن نیمود .دنا هدوب تیولوا و تیمها یاراد
 دوخ یمیدق و یتنس راتخاس زونه هدش دای خیرات ات رهش هکیروط هب .تسا هدش هیهت دیدج یزاسرهش فادها یاتسار
 یاه نابایخ طسوت رگید یاهرهش زا یرایسب دننامه و بیرخت رهش یوراب و جرب لاس نیا رد .دوب هدرک ظفح ار
 رهش یزکرم راتخاس هب فوطعم نآ همدص نیرتمهم .ددرگ یم میسقت هعطق راهچ هب و هدیدرگ بولصم مه هب دومع
 ،هداز سابع) درب یم نیب زا ار نآ شزرا اب یاهاضف زا یرایسب و هدرک میسقت مینود هب ًاابیرقت ار نآ هک هدوب رازاب ینعی
 ،رهش یتیعمج و ییاضف ماظن و راتخاس رد ناوارف تارییغت دوجو اب ،یمالسا بالقنا عوقو زا دعب .( 560-160 :8398
 هک دومن هراشا هتکن نیا هب دیاب اما ،دزادرپ یم شقن یافیا هب نانچمه و هدنام یقاب دوخ تردق هب ناکامک تیزکرم نیا
 ظفح دوخ رد ار یمک ًااتبسن راثآ رضاح لاح رد ،خیرات لوط رد ددعتم لماوع هطساو هب دایز تمدق دوجو اب هیمورا
 یخیرات تیوه موادت یارب یدرکلمع و یدبلاک تظافح مزلتسم و شزرا دجاو راثآ نیا لاح نیا اب اما .تسا هدرک
 .دنشاب هتشاد یبهذم و یخیرات ،یگنهرف رهش نیا هب رگشدرگ بذج رد یمهم شقن دناوت یم لاح نیعرد و هدوب رهش
 

 
 (هیمورا ناتسرهش یخیرات تفاب )شهوژپ ییایفارغج هدودحم .1 ریوصت

 2398 ،ناگدنراگن :عبنم

 
98 ،ناگدنراگن :عبنم   (هیمورا ناتسرهش یخیرات تفاب )شهوژپ هدودحم یخیرات لماکت ریس :2ریوصت 23 
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 (هیمورا ناتسرهش یخیرات تفاب )یحارطزاب دنمزاین یاه هدودحم و شهوژپ هدودحم :3 ریوصت
 2398 ،ناگدنراگن :عبنم

 

 

 
 شهوژپ یاه هتفای:عبنم

 قیقحت شور
 هعماج .تسا یلیلحت-یفیصوت عون زا تسا هدش ینیب شیپ نآ یارب هک یفادها و عوضوم ،تیهام هب انب قیقحت نیا
 زا (6398 رویرهش تیاغل 6398 نیدرورف)هام 6 تدم هب هک تسا یجراخ و یلخاد نارگشدرگ هیلک لماش یرامآ
 رگشدرگ 50 و یجراخ رگشدرگ 50 لماش و هدش باختنا یفداصت تروصب هنومن.دنا هدومن دیدزاب هیمورا ناتسرهش
 یاه هفلومریز اب هفلوم یدادعت و یلک لاوس کی لماش یا همانشسرپ ،قیقحت فادها هب یبایتسد تهج.تسا یلخاد
 سپس؛هدش میظنت (یلخاد نارگشدرگ صتخم)یسراف نابز و (یجراخ نارگشدرگ صتخم) یسیلگنا نابز هب هطوبرم
 هتسب و زاب تروص ود هب همانشسرپ تالاؤس .تسا هدیدرگ یروآ عمج قیقحت یاه هداد یفداصت یریگ هنومن قیرط زا
 رد و تسا هدیدرگ حرطم ...و تالیصحت نازیم ،تنوکس لحم ،نس ،سنج لیبق زا یتالاؤس ،زاب تالاؤس رد .دشابیم
 .تسا هدش هدافتسا شهوژپ فلتخم داعبا دروم رد نارگشدرگ تارظن یریگ هزادنا تهج ترکیل فیط زا هتسب تالاؤس

 « و یروص ییاور ناشیا هک دیدرگ لاسرا نف لها و رظنبحاص دیتاسا زا رفن دنچ یارب شهوژپ رازبا نینچمه
 بیرض و دش هدافتسا » خابنورک یافلآ بیرض «شور زا زین ییایاپ نییعت یارب .دندومن دییأت ار همانشسرپ »ییاوتحم
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6 
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3 

تثعب نابایخ یرکاب نابایخ   

ماما نابایخ  
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 قیرط زا شهوژپ یاهریغتم نیب طباور نینچمه .دشاب یم رازبا یالاب ییایاپ هدنهد ناشن هک دیدرگ لصاح 1325

 یسررب دروم Spss رازفا مرن بلاق رد )نمدیرف نومزآ( یطابنتسا و ...) و رادومن ،یناوارف لودج( یفیصوت یاه هرامآ
 .تسا هتفرگ رارق

 اه هداد لیلحت و هیزجت
 هدر رد دصرد 70 دودح و هدوب یهاگشناد تالیصحت یاراد نایوگخساپ دصرد 16 هک دهد یم ناشن قیقحت یاه هداد
 قیقحت همانشسرپ .دشاب یم درم دصرد 10 و نز ،ناگدنهد خساپ زا دصرد 74.دنتشاد رارق لاس 54 ات 59 نیب ینس
 سایقم زا یریگراکب اب هک هدوب یرهش یرگشدرگ و یحارطزاب رما اب هطبار رد هفلوم یدادعت و یلک لاوس کی لماش
 تسا رارق نیا زا همانشسرپ لاوس .تسا هتفرگ رارق ناگدنهد خساپ رایتخا رد و هدش میظنت یلودج تروصب ترکیل
 یحارطزاب رما رد یرهش یرگشدرگ هعسوت رب لودج رد دوجوم یاه هفلوم زا مادکره یراذگ ریثات امش رظنب ":
 شسرپ تروص هب نارگشدرگ خساپ زا لصاح تاعالطا اتسار نیا رد."؟تسا نازیم هچ هب یگنهرف یخیرات هعومجم
  .تسا هدیدرگ تبث و میظنت لودج تروصب و یروآدرگ همان

 یارب 0525 زا رتشیب دادعا هدهاشم و فونریمسا-فورگوملوک نومزآ طسوت اه هداد عیزوت ندوب لامرن هب هجوت اب
 هسیاقم تهج ور نیزا.درک ضرف لامرن ییالاب نانیمطا اب ار اه هداد ناوت یم ،لودج sig تمسق رد یرامآ یاه هداد
 هک تسا هدش هدافتسا نمدیرف نومزآ زا ،هعلاطم دروم عوضوم رب ریثات ظاحل هب همانشسرپ یاه هفلوم یاه هبتر نیگنایم
 رد هک دهد یم ناشن نمدیرف نومزآ جیاتن :تسا رارق نیزا spss یرامآ رازفا مرن زا جتنم لودج تروصب هلصاح جیاتن

 نیرتشیب اب فارطا هطوحم و اه نامتخاس یمئاد تمرم و ظفح هفلومریز ،یرصب تیباذج ی هفلوم نیگنایم لودج
 رد بیترت هب تسیز طیحم هب مارتحا و رهش یزیمت یاه هفلوم و هدوب لوا تیولوا رد (5727نیگنایم)نیگنایم
  .دنریگ یم رارق یدعب یاه تیولوا

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یرصب تیباذج هفلوم یناوارف یاهدصرد :7 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هنابش ییانشور هک دهد یم ناشن هراوس و هدایپ رباعم تیعضو ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 هب حیجرت و رباعم حلاصم رد تلافسآ یاجب (5929)نیگنایم اب شرفگنس زا هدافتسا هب حیجرت ،(5629)نیگنایم اب رباعم
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5127) نیگنایم اب تفاب رد دوجوم یاهریسم ندوب روحم هدایپ



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 619

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج ور هراوس و هدایپ رباع تیعضو هفلوم یناوارف یاهدصرد :9 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 اب یعیبط رصانع بیکرت هفلومریز هک دهد یم ناشن رباعم ییابیز ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5527)نیگنایم اب هیاس و رون اب یزاب هفلومریز و (5727)نیگنایم اب رباعم
 .دشاب یم

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج رباعم ییابیر هفلوم یناوارف یاهدصرد :4 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 یرهش ناملبم زا هدافتسا هفلومریز هک دهد یم ناشن یرهش ناملبم ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 بیترت هب (5627) نیگنایم اب ناملبم تخاس رد یتنس حلاصم زا هدافتسا هفلومریز و (5327)نیگنایم اب هناقالخ مرف اب

 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج



 719 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یرهش ناملبم هفلوم یناوارف یاهدصرد :0 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 دوجو هفلومریز هک دهد یم ناشن یهافر یتامدخ تاناکما ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 نیگنایم اب یراجت یاهاضف اب هعومجم ترواجم هفلومریز و (5229)نیگنایم اب هعومجم رواجم یتماقا یاهاضف
 هب (5529)نیگنایم اب هعومجم ترواجم رد هاگشورف و پاش یفاک ،ناروتسر ریظن ییاهاضف دوجو هفلومریز و (5629)
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یهافر - یتامدخ تاناکما هفلوم یناوارف یاهدصرد :6 رادومن

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
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 رظن رد یاه هفلومریز هک دهد یم ناشن نیلولعم اب بسانتم یحارط ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 یتکرح شیاسآ رازبا ینیب شیپ و ...و ناملبم بسانم عافترا ،اهوشزاب و رباعم بسانم ضرع ریظن یتالیهست نتفرگ
  .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج 5428 و 5628 نیگنایم اب بیترت هب روسناسآ و رادبیش حوطس ریظن

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج نیلولعم اب بسانتم یحارط هفلوم یناوارف یاهدصرد :2 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 نیا هک دشاب یم یعیبط طیحم ی هفلوم هب نارگشدرگ حیجرت هب هتفای صاصتخا یاه دصرد هدنهد ناشن 2 رادومن
  .دنشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج یرتشیب دصرد اب هفلوم

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یعیبط طیحم هفلوم یناوارف یاهدصرد :1 رادومن

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 اب نردمو یتنس حلاصم بیکرت هفلومریز هک دهد یم ناشن حلاصم ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 نیگنایم اب هعومجم تخاس رد تفاب گنر زا توافتم گنر اب نردم حلاصم زا هدافتسا یاه هفلومریز و (5229)نیگنایم
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5929) ربارب



 319 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج حلاصم هفلوم یناوارف یاهدصرد :3 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 ییاضف ینیب شیپ هفلومریز هک دهد یم ناشن یحیرفت تاناکما ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن

 ینوماریپ تفاب رد کبس لقن و لمح ینیب شیپ هفلومریز و (5628)نیگنایم اب یتسد عیانص شورف و دیرخ تهج
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5028) ربارب نیگنایم اب ...و بسا اب یراوس هکسلاک ریظن هعومجم

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یحیرفت تاناکما هفلوم یناوارف یاهدصرد :58 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 ییاضف ینیب شیپ هفلومریز هک دهد یم ناشن یگنهرف یاهدادیور ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن

 و یزاب و موسر و بادآ شیامن تهج ییاضف ینیب شیپ هفلومریز و (5228)نیگنایم اب یلحم یاذغ ورس تهج
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5628) ربارب نیگنایم اب یلحم یقیسوم
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 نمدیرف نومزآ :7 لودج یگنهرف یاهدادیور هفلوم یناوارف یاهدصرد :88 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هنابش یرگشدرگ ندروآ مهارف هفلومریز هک دهد یم ناشن تینما ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 ...و پاش یفاک ،ناروتسر ریظن یتامدخ یاهاضف هنابش یهد سیورس و (5727)نیگنایم اب فارطا تفاب و هعومجم رد
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5827) ربارب نیگنایم اب

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج تینما هفلوم یناوارف یاهدصرد :78 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 و قالخ مرف ود بیکرت هک دهد یم ناشن باذج یرهش یاهاضف ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 و (5629) نیگنایم اب رهش یگنهرف یخیرات یاه هبذاج اب هعومجم ترواجم ،(5424)نیگنایم اب تفاب اب گنهامه
 .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج بیترت هب (5029)نیگنایم اب تفاب اب گنهامه تابسانت



 139 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج باذج یرهش یاهاضف هفلوم یناوارف یاهدصرد :98 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هب یسرتسد ندوب صخاش هک دهد یم ناشن یسرتسد هوحن ی هفلوم اب هطبار رد نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن
 بیترت هب(5527) نیگنایم اب هعومجم هب هدایپ و هراوس یسرتسد تیلباق و (5727)نیگنایم اب یرصب ظاحل زا هعومجم

  .دشاب یم نارگشدرگ یاه تیولوا ءزج

 
 نمدیرف نومزآ :7 لودج یسرتسد هوحن هفلوم یناوارف یاهدصرد :48 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 اه هتفای لیلحت
 یاهاضف یحارطزاب رد رثوم یاه هفلؤم ،نمدیرف نومزآ زا لصاح جیاتن و همانشسرپ زا لصاح یاهرادومن هب هجوت اب
 تفاب هدودحم رد یگنهرف دعب زا یرگشدرگ هعسوت ثعاب هک کیره هب طوبرم یاه هفلومریز و یگنهرف-یخیرات
 ،هراوس و هدایپ رباعم تیعضو ،یرصب تیباذج یاه هفلوم ناونع تحت و جارختسا ،دنوش یم هیمورا ناتسرهش یخیرات
 تاناکما ،حلاصم ،یعیبط طیحم ،یمسج ناوتان دارفا اب بسانتم یحارط ،یهافر یتامدخ تاناکما ،یرهش ناملبم
 کیره هب طوبرم یاه هفلومریز اب ،یسرتسد هوحن و باذج یرهش یاهاضف ،یگنهرف یاهدادیور ،تینما ،یحیرفت
 اه هفلوم زا مادکره و دنتسین رادروخرب یناسکی تیمها زا نارگشدرگ هاگدید زا اه هفلوم یمامت اما .دش یدنب هتسد
 روظنم هب .ددرگ صخشم اه هفلوم تیمها ات تسا مزال روظنم نیا هب.دراد یتوافتم تیمها نارگشدرگ زا کی ره یارب
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 ار شهوژپ یاه هفلوم یدنب هبتر 08 هرامش لودج .دیدرگ هدافتسا نمدیرف یدنب هبتر نومزآ زا ،اه هفلوم یدنب هبتر
 :دهد یم ناشن

 قیقحت یاه هفلوم ی هبتر عیزوت-51لودج

 هبتر هفلوم
 0124 یرصب تیباذج
 1729 رباعم تیعضو
 9629 یرهش ناملبم
 1424  یهافر – یتامدخ تاناکما

 0829 یمسج ناوتان و لولعم دارفا اب بسانتم یحارط
 6624  یحیرفت تاناکما
 9420 یگنهرف یاهدادیور
 6824 حلاصم
 8329 باذج یرهش یاهاضف
 4629 یسرتسد ی هوحن
 4129 تینما
 8020 یعیبط طیحم

 1398 ،شهوژپ یاه هتفای:عبنم
 هب طوبرم یاه نومزآ و اهرادومن لیلحت و هیزجتو قیقحت زا لصاح یاه هفلوم یدنب هبتر عیزوت لودج هب هجوت اب
 طیحم یاه هفلوم دوش یم هدهاشم ،(تسا هدیدرگ صخشم هتسد ره رد اه هفلومریز یدنب تیولوا هک)روکذم یاه هفلوم
 نیرتالاب ءزج بیترت هب یحیرفت تاناکما و یهافر-یتامدخ تاناکما ،یرصب تیباذج ،یگنهرف یاهدادیور ،یعیبط
 رظنب هک دشاب یم هیمورا رهش یخیرات تفاب رد یخیرات-یگنهرف یاهاضف یحارطزاب رد نارگشدرگ یاه تیولوا
 و قیقحت یرظن ینابم زا لصاح تاعلاطم هب هجوت اب نارگشدرگ رظنم زا روبذم یاه هفلوم زا کی ره تیولوا دسر یم
 :دشاب یم هیجوت لباق لیذ تروص هب شهوژپ هدودحم یسررب

 ،ددعتم یاه هناخدور و بآ یاه همشچ ،هویم تاغاب ،هیمورا کمن هچایرد زا معا یعیبط یاه هبذاج و رظانم دوجو-
 هب نارگشدرگ بذج رد یمهم رایسب لماع هک هیمورا ناتسرهش رد رکب و یعیبط رظانم و ،زبسرس یاه هوک و اه تشد
 .دشاب دناوت یم رهش نیا

 اهرنه و یموب یاه یزاب ،یموب ییاذغ یاه هرفس ،یموب موسرو بادآ رد عونت نآ عبت هب و یگنهرف عونت دوجو -
 هب نارگشدرگ بذج رد یمهم لماع هک...و ،فلتخم یاه هرود هب طوبرم یخیرات راثآ دوجو ،نوگانوگ یتسد عیانصو
 .دشاب دناوت یم رهش نیا

 و ظفح روظنم هب ریخا یاه لاس رد رهش یخیرات و شزرااب یاه ثاریم هب هیمورا رهش مدرم و نیلوئسم هجوت-
 یاتسار رد یخیرات یاهانب هب بسانم یاه یربراک نداد تبسن ،یخیرات تفاب رد دوجوم یاه نامتخاس یمئاد تمرم

 ،(دشاب یم یتنس ناروتسر یربراک یاراد هک هلپ هن لاچخی ریظن )یرگشدرگ هعسوت زین و یخیرات ثاریم ظفح
 طیحم هب مارتحاو رهش یزیمت ظفح یاتسار رد ،بسانم یرادرهش تامدخ ،بسانم یکیفارت یاهراکهار یریگراکب
 .دشاب دناوت یم رهش نیا هب نارگشدرگ بذج رد یمهم لماع هک یرامعم و یرهش سایقم رد تسیز



 939 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

 یاه عمتجم ریظن یتامدخ یاهاضف و یخیرات رازاب ،اهارسنامهم و اه لته ریظن بسانم یتماقا یاهاضف دوجو-
 بذج رد یمهم لماع یخیرات تفاب ترواجم رد صخالاب و رهش حطس رد...و اه هاگشورف ،اه ناروتسر ،یراجت
 .دشاب دناوت یم رهش نیا هب نارگشدرگ
 یلحم ینیب شیپ ،یموب یتسد عیانص و اهرنه شورف و هضرع یاه هاگشیامن ریظن بسانم یحیرفت تاناکما دوجو-
 حطس رد هدنکارپ یزاب یاه لحم ،تسچ یچ یحیرفت هدکهد ریظن فلتخم نینس رد نارگشدرگ یاه یمرگرس تهج
 لماع هک...و یراوس هکسلاک ریظن یرهش تفاب رد کبس لقن و لمح ،...و ناگیار یرگشدرگ یاه سوبوتا ،رهش
 .دشاب دناوت یم رهش نیا هب نارگشدرگ بذج رد یمهم
 یاهدادیور ،یعیبط طیحم یاه هفلوم هب تبسن یرت نییاپ تیولوا رد هک قیقحت رگید یاه هفلوم اتسار نیا رد
 تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم زین هتشاد رارق یحیرفت تاناکما و یتامدخ-یهافر تاناکما ،یرصب تیباذج ،یگنهرف
 :دشاب یم لیذ حرش هب هک
 اب نردم حلاصم زا هدافتسا ی هفلومریز و رترب تیولوا رد نردمو یتنس حلاصم بیکرت هفلومریز اب)حلاصم یاه هفلوم
 و قالخ مرف ود بیکرت یاه هفلومریز اب)باذج یرهش یاهاضف ،(یدعب تیولوا رد تفاب گنر زا توافتم گنر
 اب گنهامه تابسانتو رترب تیولوا رد رهش یگنهرف یخیرات یاه هبذاج اب هعومجم ترواجم و تفاب اب گنهامه
 تیولوا رد فارطا تفاب و هعومجم رد هنابش یرگشدرگ ندروآ مهارف هفلوم ریز اب)تینما ،(یدعب تیولوا رد تفاب
 اب) یسرتسد ی هوحن ،(یدعب تیولوا رد ...و پاش یفاک ،ناروتسر ریظن یتامدخ یاهاضف هنابش یهد سیورس و رترب
 ،(تیولوا بیترت هب هدایپ و هراوس یسرتسد تیلباق و یرصب ظاحل زا هعومجم هب یسرتسد ندوب صخاش هفلومریز
 یتنس حلاصم زا هدافتسا هفلومریز و رترب تیولوا رد هناقالخ مرف اب یرهش ناملبم زا هدافتسا هفلومریز اب)یرهش ناملبم
 هب حیجرت و رترب تیولوا رد رباعم هنابش ییانشور هفلومریز اب) رباعم تیعضو ،(یدعب تیولوا رد ناملبم تخاس رد
 رد تفاب رد دوجوم یاهریسم ندوب روحم هدایپ هب حیجرت و رباعم حلاصم رد تلافسآ یاجب شرفگنس زا هدافتسا
 ریظن یتالیهست نتفرگ رظن رد یاه هفلومریز اب)یمسج ناوتان و لولعم دارفا اب بسانتم یحارط و (یدعب یاه تیولوا
 و رادبیش حوطس ریظن یتکرح شیاسآ رازبا ینیب شیپ و ...و ناملبم بسانم عافترا ،اهوشزاب و رباعم بسانم ضرع
 یاهاضف یحارطزاب رد ات تسا مزال هک دنریگ یم رارق نارگشدرگ حیجرت یدعب یاه هبتر رد بیترت هب (روسناسآ
 .دنوش هتفرگ راک هب رهش نیا هب رگشدرگ بذج یاتسار رد یخیرات-یگنهرف

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن -7
 یگنهرف یاه هبذاج دوجو نوهرم رهش کی رد یگنهرف دعب زا یرگشدرگ رما هعسوت دیآ یمرب قیقحت زا هک هنوگنامه
 هک درک هراشا یخیرات یاه هعومجم و یخیرات یاهانب کت و اه نامدای ،یخیرات یاه تفاب زا معا نآ رد یخیرات و
 یساسا ماگ زین اهنآ یزاس هدنز زاب و ایحا یاتسار رد دنمشزرا ثاریم نیا تنایص و ظفح رب هوالع تسیاب یم
 ینیرفآزاب یارب یرازبا ناونع هب ریخا یاه لاس رد هک تسا ییاهدرکیور زا یکی یگنهرف یرگشدرگ.تشادرب
 و دوبهب قیرط زا یرهش یگدنز تیفیک دوبهب و ایحا یارب یهار درکیور نیا.تسا هتفرگ رارق یخیرات یاه تفاب
 رما نیا یایوگ رضاح قیقحت زا لصاح جیاتن.تسا ناکم یگنهرف یاه هبذاج و یخیرات ی هژیو تایصوصخ ی هعسوت
 هژیوب و یرگشدرگ تعنص دشر هب ناوت یم رهش حطس رد یخیرات – یگنهرف یاهاضف یحارط زاب اب هک تسا
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 دسر یم رظن هب .تشادرب ماگ ،دشاب یم رهش کی نامدرم گنهرف و خیرات اب میقتسم طابترارد هک یگنهرف یرگشدرگ
 دنمشزرا و یخیرات راثآ هب نارگشدرگ و مدرم یهجوت مک ای یهجوت یب دهاش هزورما هک هیمورا رهش رد موهفم نیا

 یعامتجا و یداصتقا و یگنهرف هعسوت ریظن یفادها هب لین اب اتسار نیا رد هک دنکیم ادیپ یا هژیو هاگیاج ،میتسه رهش
 رظن زین و هتفرگ تروص تاعلاطم قبط .تشادرب ناوت یم یا هدنزرا ماگ زین دنریگ یم رارق یرگشدرگ هعسوت لیذ هک
 یحارطزاب رما رد قیقحت رد هدش یسررب یاه هفلوم ریثات هب هجوت ،هیمورا ناتسرهش رد یجراخ و یلخاد نارگشدرگ
 یخیرات یاهدبلاک یایحا اب هک دشاب دناوت یم هنیمز نیا رد یداهنشیپ یاهراکهار هلمج زا ،یگنهرف یخیرات یاهاضف
 رد یتماقا و یحیرفت نکاما زین و هزوم غاب و هزوم ریظن ییاه یربراک نداد تبسن و اهنآ یزاس هدنززاب و دنمشزرا
 هیمورا ناتسرهش رد یگنهرف یرگشدرگ هعسوت هنیمز رد رضاح شهوژپ هب ینیع دومن ناوت یم اه یربراک نیا رانک
 :دشاب یم ریز حرش هب قیقحت یداهنشیپ یاهراکهار ور نیزا.دیشخب
 رهش ییابیز و یزیمت هب هجوت - 
 رباعم یارب بسانم حلاصم باختنا رد تقد و رباعم ییابیز هب هجوت ،هدایپ و هراوس رباعم یهدناماس - 
 هعومجم یخیرات تفاب اب بسانتمو باذج یرهش ناملبم زا هدافتسا -
 نارگشدرگ زاین دروم یهافر –یتامدخ تاناکما ندروآ مهارف - 
 یمسج ناوتان و لولعم دارفا اب بسانتم یحارط -
 لیسناتپ هب هجوت و هقطنم اب بسانتم یگنهرف یاهدادیور زین و نارگشدرگ زاین دروم یحیرفت تاناکما ینیب شیپ -
  یموب یاه
  تفاب رد هعومجم تخاس تهج بسانم حلاصم باختنا رد تقد-
  هعومجم ینوماریپ تفاب رد هنابش تینما نیمات-
  یرهش یاهاضف یحارط رد تابسانتو مرف هب هجوت -
 (یرهش یاضف )نالک و (یرامعم)درخ سایقم رد هعومجم هب یسرتسد ی هوحن هب هجوت-
  عبانم
  .هاگآ تاراشتنا :نارهت .گنهرف موهفم و اه فیرعت .( 5198 ) شویراد ،یروشآ

 .یگنهرف یاه شهوژپ رتفد :نارهت .یدرگناهج تیریدم دنیارف .( 0198 ) هموصعم ،تخبزوریپ و ؛یدهم دیس ،یناولا
 ،یرگشدرگ هلجم ،سرتسد لباق یرگشدرگ یوگلا نیودت .(7398) زاملوس ،یناکروا یرظن و لالجدیس ،ناگرزاب یوسوم ،رفعج ،نارگنهآ

 .57- 88 صص ،7 هرامش ،مود لاس
 همانلصفود .یرهش یرگشدرگ رب دیکأت اب نیوزق رهش یخیرات تفاب رد رادم گنهرف ینیرفآزاب .8398 .هلحار ،سرداد و زانهب ،هداز نیما

  .33 - 158 : (7 )8 ،یناریا یرامعم تاعلاطم
 .همشچ رشن :نارهت .خیرات ات هروطسا زا .( 4198 ) دادرهم ،راهب
 .تمس تاراشتنا :نارهت .(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .( 6198 ) یدهم ،ییاقس و ؛نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ
 شقن لیلحت و یسررب .(8398) یدمحم وزرآ و ارهز ،ییانتوک ییازریم ،هموصعم ،یریمنمهب نایدهم ،یلع ،یدهم ،دمحا ،دمحا روپ

 لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،(ناردنزام ناتسا قرش یاه هزوم :یدروم هعلاطم)یگنهرف یرگشدرگ هعسوت رد اه هزوم
  178-058 صص ،8 هرامش ،لوا



 539 ...یحارط زاب رد رثوم یاه هفلوم نییبت

  یرگشدرگ و تغارف تاقوا نارذگ رد یرهش زبس یاهاضف هاگیاج .(4398)ریما ،یرباص و ،اضردمحم ،یربکا ،اریمس ،ییارماروپ
 41-82صص ،89 هرامش ،مهد لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف ،نادنورهش

 ،8 هرامش ،یموب یرامعم و رهش هیرشن ،یخیرات یاه تفاب رد یرامعم یحارط طباوض .(5398) رغصا ،یدارمدمحم و قیاقش ،نابز کرت 
  66 -90 صص

 یخیرات یاه هبذاج یدروم هعلاطم؛یخیرات یاه هبذاج رب دیکات اب یگنهرف یرگشدرگ هعسوت.(8398)مظعا ،یدابآرفص و دوعسم ،ییاوقت 
 78 هرامش ،9 هرود ،یعامتجا هعسوت و هافر یزیر همانرب هیرشن ،ناهفصا رهش

 قادصم دنچ یسررب) یگنهرف رگشدرگ بذج رد نآ ریثات و یرهش گنهرف موهفم رب یلیلحت .(7398)هیدهم ،این ینیسح و حرف ،بیبح 
  68-0صص ،48 هرامش ،رهش تیوه ،(یناهج

 هب هجوت اب یرگشدرگ دصقم هب یرادافو رب یرگشدرگ تامدخ تیفیک ریثات .(6398)یلعدیس ،ینیسحو یربک ،یفجن ،زیبماک ،هدازردیح
 ،54 هرامش ،مهدزاود لاس ،یرگشدرگ تیریدم هلجم ،نارگشدرگ تیاضر و یرگشدرگ دصقم زا ینهذ ریوصت یجنایم شقن

  908-088صص
 یگنهرف یاهشهوژپ رتفد :نارهت .یدزیا دواد و یبارعا دمحم دیس همجرت .یدرگناهج تیریدم .( 1298 ) رجار ،لیوساد

 هلجم ،هاشنامرک رهش یگنهرف یرگشدرگ بذج شرتسگ رب رثوم لماوع.(8398)سوریس ،هنگنز و رقابدمحم ،یقیقح تخبون ،یلع ،یعیبر 
 18 هرامش ،یگنهرف تیریدم

 .رون مایپ هاگشناد :نارهت .مسیروت تعنص و ایفارغج .( 0198 ) رغصا یلع ،یناوضر 

 308-38صص ،98 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج هیرشن ،دهشم رهش رد یرهش شزرا اب طاقن ییاسانش.(1198)میحردمحم ،امنهر

 ثاریم یاه هبذاج شقن رب یلیلحت .(9398)اضر ،یدابآ کلم یراتخم و فجنریم ،یوسوم ،دمحم ،ییاقس ،دمحم دیس ،یرذکشا عراز 
 ،14 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(دزی رهش :یدروم هعلاطم)یزکرم ناریا رد یرهش یرگشدرگ بذج و هعسوت رد یگنهرف
 274-254 صص ،9 هرامش

 یجراخ نارگشدرگ یدروم هعلاطم ؛ناریا رد یگنهرف یرگشدرگ بذج یتخانش هعماج لیلحت.(5398)اضردمحم ،یجیئان و یلع ،یعاس .
 70 هرامش ،یعامتجا مولع همانلصف ،ناهفصا رهش

 یرگشدرگ هعسوت رد یرهش و یرامعم ثاریم یاه شزرا شقن .(4398) زانلا ،یدمحا ناطلس و رغصا ،یدارمدمحم ،رفظم ،هداز سابع 
 53 -22 صص ،48 هرامش ،یرهش تاعلاطم یشهوژپ یملع همانلصف ،هیمورا یخیرات تفاب : یدروم هعلاطم یگنهرف

 حلسم یاهورین ییایفارغج نامزاس.(راک هار ات موهفم زا) ناریا رد یرگشدرگ تعنصو ینیشنرهش هعسوت .6198 .نمهب ،رگراک 

 هرامش ،متفه لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ یملع همانلصف ،یرگشدرگ تعنص و یگنهرف هیامرس ،یموق گنهرف .(2198) یدهم ،یبورک
 479-359صص ،17

 هلجم ،یراس رهش :یدروم هعلاطم.یرگشدرگ هعسوت رد یرهش ناملبم شقن .(7398)هموصعم ،یرارب و یدهم ،یروبع ،اضر ،نایمحل
 578 – 858 صص ،58 هرامش ،موس لاس ،ناتسلگ هاگشناد یشهوژپ یملع همانلصف ،اضف یایفارغج شیامآ

 و اهیتساک شیامه ،« مراهچ همانرب رد یجراخ تسایس رب ینتبم یرگشدرگ شخب درکیور و زادنا مشچ » ،(7198 ) دومحم ،یدمحم 
 .نارهت ،تاطابترا و رنه ،گنهرف هاگشهوژپ :یمالسا داشرا و گنهرف ترازو ،7198 ،گنهرف شخب یاهراکهار

 ،76 هرامش ،یداصتقا تاقیقحت هلجم ،دزی ناتسرهش رد یجراخ یرگشدرگ یسررب .(7198)ینب یردان دومحم و نیدلا ماظن دیس ،نایکم
 057-038صص

  .ریبکریما تاراشتنا :نارهت .ناریا ناریدم هعسوت نمجنا ،گنهرف تیمها .( 9198 ) لئوماس ،نوتگنیتناه و ؛سنرال ،نوسیره
 ،7 هرامش ،77 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یرگشدرگ هعسوت رظنم زا یعامتجا تینما ساسحا.(3198) رفعج ،یبیرجرازه
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