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 تاعالطارصع رد ناکم یانعم کاردا یبایزرا
 1 (ناهفصا رهش نردم و یتنس یرهش یاضف یدروم هعلاطم) 
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 26/64/1396:شریذپ رودص خیرات 49/24/2396 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
 هب هجوت اب .تسا هدومن یزاسرهش هصرع دراو ار یزاجم یاضف ناونع تحت اضف زا یدیدج عون ،تاعالطا رصع میظع تالوحت

 هنیمز رد تاقیقحت ،طیحم یفیک یاهریغتم نیرتمهم زا یکی ناونعهب ناکم یانعم تیمها و یناهج تکرح نیا اب یگنهامه ترورض
 .دشابیم رادروخرب یاهژیو تیمها زا ناکم هب مدرم قلعت و یگتسبلد ،کاردا هوحن رب یزاجم یاضف تارثا تخانش و یسررب
 تیفیک ءاقترا یارب نیاربانب ،هدش هدینت اضف نآ زا یناسنا کاردا رد ریذپان ییادج یاهنوگ هب ناکم ره نتفای انعم هکییاجنآزا
 هدافتسا نازیم ریثات یبایزرا ،شهوژپ نیا فده .دشابیم یرورض یدرف کرادا رب راذگریثات لماوع یسررب ،یرهش یاهاضف بولطم
 نازیم"شهوژپ یلصا لاوس هب خساپ تهج رد اذل .تسا یعقاو یاضف رد روضح اب ناکم یانعم کاردا رب یزاجم یاضف زا دارفا
 هدافتسا نازیم تارثا یسررب هب ،" ؟دراد یعقاو یاضف رد روضح اب ناکم یانعم کاردا رب یریثات هچ یزاجم یاضف زا دارفا هدافتسا
 یعرف تالاوس بلاق رد یدرکلمع و یعامتجا ،یدرف ،یدبلاک هفلوم لماش کاردا هدننکفیرعت یاههفلوم رب یزاجم یاضف زا دارفا
 دروم و باختنا اهنآ هب نیعجارم یرامآ هعماج اب ناهفصا رهش نردم و یتنس یرهش یاضف ود روظنم نیدب .دزادرپیم شهوژپ
 یگتسبمه شهوژپ شور .دشابیم یلیلحت_یفیصوت تیهام ظاحل زا و یدربراک فده ظاحل زا قیقحت نیا .دناهتفرگ رارق هعلاطم
 نایم هطبار تهج و تدش ،هطبار نییعت یارب نوسریپ یگتسبمه و نویسرگر ،فنریمسا فارگوملوک یرامآ یاهنومزآ زا و هدوب
 نومزآ دروم یتاعلاطم یاههنومن رد و نیودت کاردا هناگراهچ یاههفلوم ساسا نیا رب .تسا هدش هدافتسا هتسباو و لقتسم یاهریغتم
 روضح اب ناکم یانعم زا اهنآ کرد ،یزاجم یاضف زا ناربراک هدافتسا نازیم رثارد ،دهدیم ناشن هدمآ تسدب جیاتن .دناهتفرگ رارق
 هفلوم و نیرتشیب کاردا یدبلاک هفلوم ،هناگراهچ یاههفلوم رب یشیازفا رثا نمض هطبار نیارد هک دباییم شیازفا یعقاو یاضف رد
  .دنشابیم اراد یزاجم یاضف زا ناربراک هدافتسا نازیم اب ار یریذپریثات و یگتسبمه نازیم نیرتمک کاردا یدرف

  .ناهفصا رهش ،یعقاو یاضف ،یزاجم یاضف ،ناکم یانعم ،کاردا :یدیلک ناگژاو

                                                           
 .دشابیم یرباص دیمحرتکد یاقآ و یمظان ماهلارتکد مناخ ییامنهار هب داژنون سگرن مناخ یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا -6

 Nazemielham1@gmail. com (لوئسم هدنسیون) -7
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 همدقم
 ،یرامعم ،یسانشهعماج ،یسانشناور یاههزوح رد هک تسا یتاعوضوم نیرتمهم زا یکی ناکم یانعم هزورما

 عقاو رد .تسا هدوب شلاچ دروم هراومه و هداد صاصتخا دوخ هب ار یدایز یاهشهوژپ ،رظنمیحارط و یزاسرهش
 ماظن زا ییاه هریجنز هیاپ رب اضف یاه هبرجت موادت .دریگیم لکش نآ کاردا و اضف رد روضح هطساو هب ناکم یانعم

 ءاقترا ،ساسا نیارب .دوش یم ناکم اب سامت رد دارفا تیاضر سح داجیا ثعاب اضف کاردا و تخانش ققحت ،یتکرح
 و یسررب اب بسانم ییاضف ماظتنا و ریبادت ،دعاوق زا یریگهرهب اب نآ ندومن رادانعم تهج رد یرهش یاهاضف تیفیک
 لماوع نیا یسررب یارب اذل .دبای ققحت دناوت یم ،دارفا تاروصت و کاردا رب راذگ ریثات لماوع هب ندیشخب لکش
 عوقو دهاش ام رضاح لاح رد .میتسه هعماج یاهزاین واهشرگن ،اهشزرارد تاریثات و تارییغت تخانش هب ریزگان
 و یزیرهمانرب ،هعسوت هرابرد یمیدق تایضرف و اههدیا دسریم رظن هب هک میشابیم اهرهش رد یعیرس تالوحت
 هلصاف ،نامز ،ناکم ،اضف تیهام هرابرد هدش هتفریذپ میهافم ،نآ لابند هب و هدومن ادیپ یرتمک ییاراک یرهش تیریدم
 ،تفرگ هدیدان ار نآ ناوتیمن تیعقاو ناونع هب هک یزاجم یاضف .دنوریم لاوس ریز زین یرهش یگدنز یاهدنیارف و
 رب ناسنا یگدنز فلتخم داعبا رد رییغت اب تالوحت نیا کش نودب .دشابیم یعقاو یاضف ینیزگیاج لاح رد

 رب یزاجم یاضف ناربراک هک تسا داقتعا نیا رب شهوژپ نیا ،ساسا نیمه رب .تساراذگریثات اضف کاردا یگنوگچ
 روضح اب هجیتن رد دنوشیم هجاوم نآ فلتخم داعبا و ناکم کرد اب طابترا رد یفلتخم تارثا اب ،هدافتسا نازیم ساسا
 هدافتسا نازیم ریثات یبایزرا ،شهوژپ نیا فده ساسا نیا رب .دننکیم کرد توافتم تروص هب ار نآ یانعم ،ناکم رد
 هب هک دوش یم یعس شهوژپ نیا رد اذل .تسا یعقاو یاضف رد روضح اب ناکم یانعم کاردا رب یزاجم یاضف زا دارفا
 رد روضح اب ناکم یانعم کاردا رب یریثات هچ یزاجم یاضف زا دارفا هدافتسا نازیم :دوش هداد خساپ یلصا لاوس نیا
 یاههفلوم رب یزاجم یاضف زا دارفا هدافتسا نازیم تارثا یسررب هب لاوس نیا هب خساپ یارب ؟دراد یعقاو یاضف
 هدش هتخادرپ شهوژپ یعرف تالاوس بلاق رد یدرکلمع و یعامتجا ،یدرف ،یدبلاک هفلوم لماش کاردا هدننکفیرعت
 مهف لابند هب و هتفرگ رظن رد لقتسم ریغتم ناونع هب ار یزاجم یاضف زا هدافتسا نازیم ،قیقحت نیا نیاربانب .تسا

 دنیارف نییبت رد اذل .تسا یعقاو یاضف رد روضح اب ناربراک ناکم یانعم کاردا یریذپریثات یگنوگچ راکوزاس

 کاردا هناگراهچ یاههفلوم شهوژپ یرظن بوچراچ ساسا رب ،یرظن ینابم و عوضوم تایبدا رورم زا سپ ،قیقحت
 ناهفصا رهش نردم و یتنس یرهش یاضف ود ،نومزآ تهج و هدش جارختسا نآ رب راذگریثات یاهصخاش و نیودت
  .تسا هدش ماجنا اهنآ رد فده تهجرد و اهصخاش ساسا رب هناگراهچ یاههفلوم شجنس و باختنا
 قیقحت هنیشیپ

 اضف و ناکم هلوقمو تاعالطا رصع تارثا طابترا هب صخشم روط هب یکدنا یاهشهوژپ یرهش تاعلاطم هزوحرد
 یاهاضف :رهش و رود هار زا تاطابترا باتک رد (7447) نیورام و ماهارگ نیداینب یاهشهوژپ هلمجزا .دناهتخادرپ
 نآ رد هک تسا یا هزیمآ ادرفرهش هک دندقتعم و دشابیم ندش یناهج رصع رد یرهش یاهناکم و کینورتکلا

 لباقتم طابترا نآ سوملمریغ و کینورتکلا یاه هبنج اب موادم روط هب یرهش یداع یگدنز سوملم و تباث یاه هبنج
 لوحت عقاو رد هک دشاب یم گنهرف و هعماج ،داصتقا :تاعالطا رصع باتک رد (6447) زلتسک تایرظن .دنک یم رارقرب
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 دوخ زا سپ یاهشهوژپ و تاعلاطم رب یفرگش یریثات هک دهدیم رارق لیلحت دروم ار تاعالطا رصع رد اضف
-لکش یگنوگچ ،ناکم و اضف یانعم :یزاجم و یکیزیف یاهطیحم ناونع اب دوخ هلاقم رد (7647) نومیس .دراذگ یم
 هس رد ار دوخ یتخانشرادیدپ قیقحت هلاقم نیا رد .دنکیم یسررب ار ناکم و اضف رد ناسنا یطیحم تایبرجت یریگ
 هلاسر رد (2196) یدایرف .دهدیم ماجنا یزاجم و یعقاو یاضف رد ناسنا یاههبرجت ریسفت و کرد ،مهف هلحرم
 لماع ار کینورتکلاورکیم یاهیروانف هعسوت ،ندش یناهج دنیآرف رد یرهش یحارط نابز نیودت ناونع اب یرتکد
 یحارط هدنسیون شهوژپ نیا رد .دنادیم ناهج یگنهرف –یعامتجا و یسایس– یداصتقا راتخاس نتخاس نوگرگد
 یناهج رهش رد صاخ یاهناکم یگنهرف یاهیگژیو ءاقترا و ظفح رد رثوم یاهرازبا زا یکی ناونع هب ار یرهش
 (2196) یلماع .دوش ماغدا ندش یناهج دنیآرف رد ناکم و اضف یلحم داعبا رب ندرک هیکت اب دیاب هک دیامنیم یفرعم
 -یعقاو یگنهرفرهش هب ،ناریا یاهرهش نالک یارب نیداینب ترورض یزاجم رهش :رهش ندش یئاضف ود هلاقم رد
 هک یهاگن .تسا رادروخرب یزکرم تیمها زا یرهش یاضف رد یطیحم لماوع هب هجوت نآ رد هک دراد هراشا یزاجم
 اهشهوژپ مغریلع .دوشیم صاخ یایفارغج کی رد یموب یاهشزرا و یخیرات ،یعیبط یاهتیفرظ هب هجوت بجوم
 لماوع شجنس و یبایزرا لدم هئارا هب هک یدربراک ییاهشهوژپ یلاخ یاج دسریم رظن هب ،هدش ناونع تاعلاطم و
 لیلحت و یسررب رد یشالت و دشاب ناکم و اضف زا دارفا کاردا اب میقتسم طابترا رد یزاجم یاضف زا رثاتم و رب رثوم
  .تسا سوسحم الماک دشاب یمومع و سوملم یاهناکم رد جیاتن
 یرظن ینابم

  ناکم یانعم کاردا

 ناکم .تسا هدوب هجوت و یسررب دروم هراومه هک تسا ییاهیگدیچیپ دجاو نآ لیالد و ناکم هب اضف لیدبت دنیارف
 & Seamon دنک یم یروآعمج ینامز مه و ییاضف ثیح زا مه ار یناسنا یناعم و لامعا ،براجت هک تسا یطیحم

Gill,2014)). هدیچیپ و مهبم رایسب ًااهاگ هک هدش هیارا یفلتخم مولع رد ناکم موهفم اب طابترا رد یفلتخم فیراعت 
 رادانعم ای انعم یاقلا هک دراد دوجو یاهظحالم لباق رظنقافتا لاح نیا اب ((Creswell & Plano,2011:90 دنتسه
 یاهراتخاس زا موهفم نیا نیمضت هطساو هب اضف ندش رادانعم .دزاسیم لیدبت ناکم هب ار نآ ناسنا یارب اضف ندش
 ناوت یم .((Gifford,2002 تسا ناکم یدبلاک یاههفلوم رانکرد ینهذ ریواصت و یدرف براجت ،هدیچیپ یعامتجا
-مزیناکم زا یاهعومجم زا لصاح یاهدیدپ هکلب تسین یکیزیف -یتسیز یاهیگژیو یارب یدکار فورظم ناکم تفگ
 ((Cheng & Daniels,2003:847 .دنهدیم تبسن نآ هب ار یاهژیو یناعم و اهشزرا هک تسا یعامتجاو یگنهرف یاه
 یکاردا نآ هجیتن رد و ناکم یانعم ،ساسا نیا رب و هتشاد رگهدهاشم هب یاهظحالم لباق یگتسباو ناکم یانعم کاردا
 ناسنا طیحم و یناسنا براجت (Gifford,1997: 26) دوب دهاوخ توافتم ،دروآیم دوجوهب ناکم زا درف یارب هک
 لکش ناسنا اه یاههدیا و میهافم ،راکفا ۀلیسوب کاردا و تخانش ،روصت هزوح هس رد کاردا دنیآرف رد تخاس
 درک ریبعت درف تینهذ هب طیحم تینیع زا تکرح ناوتیم ار کاردا دنیآرف نیاربانب .((Bartuska,2007:33 دبای یم
 و یبایزرا ،شجنس دروم یطابنتسا هوقو تالاح قیرط زا ناکم یانعم داعبا یمامت تیاهن رد هک .(6396:906 ،دازکاپ)
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 و یلالک) دندرگیم ناسنا رد ناکم یناعم یریگ لکش هب رجنم ،هبناج همه کاردا و مهف زا سپ و هتفرگرارق ریسفت
  .(20 :6396 ،یریدم

 ناکم یانعم کاردا رد یزاجم یاضف هاگیاج

 راب نیلوا یزاجم یاضف حالطصا .تسا تاعالطا یروانف و ملع تالوصحم نیرتمهم زا یکی عقاو رد یزاجم یاضف
 هتسباو هک یعقاو یاضف فالخرب .((Gibson,1984 دش ناونع رسنامورون یلیخت یملع نامر رد نوسبیگ مایلیو طسوت
697 ،مئاقرظتنم) تسا ینامز یب و یناکم یب ،یناهج ییاضف ،یزاجم یاضف ،تسا یکیزیف و ناکم هب :  هب .(6196
 بوسحم یرهش یگدنز یداینب لماوع زا ،یرهش رباعم یطابترا یاههکبش دننام یرتویپماک یاههکبش لچیم هدیقع
-تیلاعف زا یرایسب .دنوشیم تیمها و شزرا یاراد یعقاو یاهاضف دننام یریوصت یاهاضف و تارطاخ .دندرگیم
 یارب زلتسک .(Mitchell,1995:17) دتفایم قافتا یزاجم یاضف رد یگنهرف و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یاه
 یاضف یرگید و اه نایرج یاضف یکی :دنک یم هراشا نآ توافتم لکش ود هب ،تاعالطا رصع رد اضف لوحت لیلحت
 ییاضف ،تسا یناهج یاضف نامه هک دنک یم تیعبت دیدج یروآ نف قطنم زا اه نایرج یاضف زلتسک داقتعا هب .اه ناکم
 هزوحرد یدامریغ و یزاجم یاضف تروص هب و ریذپذوفن نآ یاه هدودحم و اهزرم هک زکرمت نودب و کینورتکلا
 هک یلاح رد .درادن یکیزیف روضح نآ رد ینیع یاه هدیدپ و ناسنا هک هدش عقاو یتنرتنیا یاه هکبش و اهرتویپماک
 یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا یگدنز هک دنتسه یتباث یاه ناکمو دنک یم تیعبت هعماج صاخ قطنم زا اه ناکم یاضف
 و دننک یم یگدنز ،دنراد روضح نآ رد مدرم هک تسا ناکم هب هتسباو و یعقاو یاضف کی و تسا یراج اه نآ رد
 یاضف موادت رب دیکات ،زلتسک تایرظن هب هجوت اب .((Castells, 2000 دنتسه ورردور و میقتسم تاطابترا یاراد
 رظن هب هجوت اب .تسا ریذپان بانتجا اه نایرج یاضف هبناج همه روضح نیع رد یعقاو یاهاضف یترابع هب ای اه ناکم
 زین ناکم یانعم کرد هجیتن رد .تسا راذگریثات مدرم کاردا یگنوگچ رب یعمج و یدرف یاهشزرا هکییاجنآ زا رتناک
 و یعامتجا ،یکیزیف یاهیگژیو اب یزاجم و یعقاو یاضف ود رد درف یریگرارق نیاربانب .دوشیم تارییغت شوختسد
  .دشاب هتشاد ناکم زا اهنآ کاردا هویشرب یاهظحالم لباق تاریثات دناوتیم ،توافتم یدبلاک
  یموهفم بوچراچ نییبت

 ،اهنایرج یاضف لماش ار یزاجم یاضف هدننک فیرعت یاههفلوم ناوتیم ،زلتسک یرظن بوچراچ هب هجوت اب
 یاضف هدننک فیرعت یاههفلوم لباقم رد .تسناد یزاجم یعامتجا تالماعت و یگتسویپ و لاصتا و اهتخاسریز
 نوتسراک و سیلکردنو .تسناد ورردور یعامتجا تالماعت و عونصم و یعیبط طیحم ،اهناکم یاضف لماش ار یعقاو
 فیرعت ار یعامتجاو یدرکلمع ،یکیزیف رتماراپ هس ناکم یانعم کاردا میهافم و دنیآرف هب هجوت اب دوخ قیقحت رد
 دوجوم یناعم نینچمهو ناسنا نهذ رد دوجوم یناعم ساسا رب دروفیگ .((Van der Klis&Karston,2009 دناهدرک
 :10) دیآ لئان ناکم یناعم نوگانوگ داعبا کاردا هب دناوتیم یگنهرف و یدبلاک ،یدرف لماع هس یانبم رب ناکم رد
(Scannell&Gifford,2010. هدش هدروآ 6 هرامش رادومن رد شهوژپ یلیلحت لدم هدش حرطم تایرظن هب تیانع اب 
  .تسا
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 اضف ندشرادانعم

 یدبلاک هفلوم

 یعامتجا هفلوم

 یدرکلمع هفلوم

 یدرف هفلوم

 ینهذ و ینیع رهاظم زا رثاتم اضف کاردا

 درف نهذ رد ناکم فیرعت

 ناکم یانعم قلخ

 

 یاضف

 یعقاو

 یگتسویپ و لاصتا 

 ناکم موهفم

-یاضف

 یزاجم
-نایرج یاضف

 یعامتجا تالماعت

 یزاجم
  اهناکم یاضف

 یعامتجا تالماعت

  ورردور

 
 عونصم و یعیبط طیحم 

 اضف ند

 

 یاهشور زا یبیکرت اب هک دشابیم یلیلحت_یفیصوت تیهام ظاحل زا و یدربراک فده ساسارب ،رضاح شهوژپ
 و یدانسا تاعلاطم زا هدافتسا اب اوتحم لیلحت شور هب دانتسا اب یفیک شخب رد .تسا هتفرگ ماجنا یمکو یفیک قیقحت
 زا اهنآ یریگهزادنا تیلباق و یریذپشجنس رب دیکات اب ناکم یانعم کاردا یسررب یاهصخاش ادتبا رد یاهناخباتک
 طیارش ساسارب سپس و هدش جارختسا ناکم کاردا میهافم تایبدا هب طوبرم یلخاد و یجراخ ربتعم نوتم رب یرورم
 شور اب هجیتن رثکادح هب ندیسر یارب بسانم یاهصخاش زا هدافتسا یاتسار رد و هعلاطم فده یرهش یاهاضف
  .تسا هدمآ تسدب ییاهن یاهصخاش ،یناشوپمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یلیلحت لدم :1رادومن
 ناگدنراگن :عبنم

 زا هدافتسا اب تاعالطا یروآدرگ .دش هدافتسا شهوژپ یارجا یارب یلیلحت_یفیصوت شور زا قیقحت یمک شخب رد
-صخاش و یموهفم لدم ،شهوژپ یرظن بوچراچ ساسارب هک هتخاسققحم همانشسرپ ود قیرط زا ،همانشسرپ رازبا
 دایز رایسب ات مکرایسب زا ینعی 9 ات 6 زا ترکیل یتمسق 9 فیط یانبم رب اههمانشسرپ نیا .دیدرگ نیودت یاه
 رهش رد رتنسیتیس نردم یرهش یاضف و ناهجشقن نادیم یتنس یرهش یاضف ود هب ناعجارم یرامآ هعماجرد
 .دیدرگ دروآرب رفن 4444446 دودح لاس 96 یالاب نادنورهش هنایلاس تاعجارم ،ناسانشراک رظن ساسا رب هک ناهفصا
 نیا رد .دیدرگ لیمکت همانشسرپ 329 دادعت (q= 0. 5,p=o. 5) نارکوک لومرف زا هدافتسا اب یرامآ هنومن دروآرب یارب
 رتنسیتیس نردم یرهش یاضف و ناهجشقن نادیم یتنس یرهش یاضف ،ناهفصا یمومع یرهش یاضف ود شهوژپ
 هک دشابیم هداس یفداصت یریگهنومن شور .دش باختنا یدروم هنومن ناونع هب ناهفصا رهش بونج و لامش رد عقاو
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 یاضف زا هدافتسا نازیم » همانشسرپ ود روظنم نیدب .دنراد ندش باختنا یارب یواسم سناش دارفا همه نآ قبط
 ارجا ،دندرک دیدزاب رتنس یتیس و ناهج شقن نادیم زا هک یدارفا زا رفن 329 یور «ناکم یانعم کاردا» و «یزاجم
 هب هجوت اب .دندوب رتنس یتیس زا نایوگخساپ رفن216 و ناهج شقن نادیم زا نایوگخساپ رفن 767 دادعت نیا زا هک دش
 .دریگیم تروص هناگراهچ یاههفلوم یریذپریثات یگنوگچ ساسا رب کاردا شجنس ،هدش هئارا یموهفم بوچراچ
 ،اههناشنودامن ،سایقم ،یریذپذوفن) صخاش 2 لماش یدبلاک هفلوم شجنس یارب همانشسرپ راتخاس ساسا نیارب
 صخاش 9 لماش یدرف هفلوم ،هیوگ 96 اب (رظنمودیدتیفیکو یزادرپرون ،ناملبم ،ندوبهرظتنمریغوماهبا
 یدرکلمع هفلوم ،هیوگ 76 اب (اضفیزیگنارهموییوجنوردسح ،تینما ،یدرفتاساسحا ،رگهدهاشمینهذراتخاس)
 9 اب (یبایتهجو شیاسآویتحار ،راکتاعاسیوگلا ،بذاجیاهتیلاعف ،اهتیلاعفنامدیچو عونت) صخاش 9 لماش
-نیبهطبار ،طیحملعفنمولاعفندشریگردهنیمز ،یعامتجاتالماعت ،گنهرف) صخاش 9 لماش یعامتجا هفلوم و هیوگ
 هزادنا رازبا رابتعا نازیم نییعت تهج ،شهوژپ نیا رد .تسا هدش یحارط هیوگ 46 اب (طیحمفشکناکماو اضفومدرم
  .تفرگ رارق دییات دروم ناصصختم رظن اب اههمانشسرپ عقاو رد هک دش هدافتسا یروص ییاور زا یریگ

 شهوژپ یاهریغتم ییایاپ بیرض :2لودج
 (خابنورک یافلآ) ییایاپ بیرض اههیوگ دادعت ریغتم عون شهوژپ ریغتم

 673/4 17 لقتسم یزاجم یاضف زا هدافتسا

 03/4 70 هتسباو ناکم یانعم کاردا

 232/4 96 هتسباو یدبلاک هفلوم

 31/4 76 هتسباو یدرف هفلوم

 201/4 46 هتسباو یعامتجا هفلوم

 202/4 9 هتسباو یدرکلمع هفلوم

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و موهفم شجنس تهج اههیوگ ینورد یناسمه و یزاسمه نییعت عقاو رد و اههمانشسرپ ییایاپ نازیم یبایزرا یارب
 نازیم همانشسرپ» ییایاپ بیرض یسررب یارب خابنورک یافلآ .تسا هدش هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا ،اهرییغتم
 یالاب خابنورک یافلآ نازیم .دیدرگ هبساحم 03/4 ،«ناکم یانعم کاردا همانشسرپ» و 673/4 ،«یزاجم یاضف زا هدافتسا
 یسررب یارب .دشابیم اهریغتم شجنس یارب هدش یحارط یاههیوگ یالاب رایسب ینگمه هدنهدناشن ،هدمآ تسد هب
 ) .تسا هدش هدروآ ریز لودج رد و هبساحم اههفلوم یارب ییایاپ بیرض ،همانشسرپ ییایاپ نازیم یبایزرا رتشیب

 (7لودج
  هعلاطم دروم هدودحم یلامجا یفرعم
 و ناهجشقن نادیم یتنس یرهش یاضف ،ناهفصا یمومع یرهش یاضف ود شهوژپ تالاوس و فادها هب هجوت اب
 نتشاد ،مدرم بذج رد ناوارف یاهلیسناتپ ندوب اراد لیلد هب ناهفصا رهش بونج و لامش رد عقاو رتنسیتیس نردم
 مدرم یفاک نامز و تغارف نتشاد نینچمه و مدرم فلتخم یاهفیط روضح هجیتن رد یزاسرهش توافتم کبس ود
  .دش باختنا یدروم هنومن ناونع هب ،همانشسرپ هب ندادخساپ یارب
 نیمود ناونع هب نکپ رد نمنآ نایت نادیم زا سپ دراد رارق وکسنوی یناهج ثاریم تسرهف رد هک ،ناهج شقن نادیم
 رامشهب ناهفصا رهش زکرم رد یخیرات هعومجم کی زا یشخب ناونع هب هک دوشیم هتخانش زین ناهج گرزب نادیم
 یخیرات دجسم لماش یرامعم رصنع راهچ ،رتم 416رد رتم 419 داعبا اب یلیطتسم نادیم نیا فرط راهچ رد .دوریم
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 دنراد رارق لامش رد هیرصیق رد رس و برغ رد وپاق یلاع خاک ،قرش رد هللا فطل خیش دجسم ،نادیم بونج رد ماما
 هدهع رب ار یعونتم یاهیربراک دوخ تایح لوط رد نادیم نیا .دنشابیم لیدب یب یراکهاش دوخ عون رد کی ره هک
  یسایس درکلمع هب ناوتیم هلمج زا هک هتشاد

 
 ناگدنراگن :عبنم ؛ناهفصا رتنسیتیس هعومجم و ناهجشقن نادیم هعلاطم دروم هنومن ود تیعقوم :1 هرامش هشقن

 دوجو ظاحل هب یراجت درکلمع ،دجسم ود رارقتسا ظاحل هب یبهذم درکلمع ،یتنطلس خاک رارقتسا ظاحل هب
  .دومن هراشا یلم دایعا و اهنشج یرازگرب لیلدب یحیرفت درکلمعو رازاب نطب رد یریگرارق و اه_هرجح

 
 ناگدنراگن :عبنم ؛ناهفصا ناهجشقن نادیم تیعقوم :2 هرامش هشقن

 زکرم نیمراهچ ناونع هب یرگشدرگ و یحیرفت ،یگنهرف ،یراجت عونتم یاهیربراک اب ناهفصا رتنسیتیس هعومجم
 نیا ثادحا زا فده .دیسر  مامتا هب 0396 لاس رد هعومجم نیا تخاس راک .دوشیم بوسحم ایند گرزب دیرخ
 یتیس هعومجم .تسا فقس کی ریز رد نادنورهش هرمزور یگدنز یاهزاین نیمات تهج تالیهست داجیا هعومجم
 شیب اب دیرخ زکرم لماش هقبط هس ،فقسم گنیکراپ تروص هب هقبط ود هک دشاب یم هقبط 2 لماش ناهفصا رتنس
-نلاس و هروظنم دنچ نلاس ،یئامنیس هعومجم لماش رخآ هقبط ود و ایند و ناریا فورعم راد کرام هاگشورف 490زا
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 زا یکی .دنشاب  هتشاد هعومجم نیا رد دیرخ اب هارمه ار دوخ حیرفت ای و ییامیپهار دنناوت یم مدرم .تسا فلتخم یاه
 کی هلیسوب هک تسا ناهفصارازاب یتنس یرامعمزا هتفرگرب نآ درفبرصحنم یحارط هعومجم نیا یاه یگژیو نیرتزراب
 یاه جرب ،رگید کرتشم یاه جرب هب تسا ناریا یاهرازاب یخیرات یحارط زا هتفرگرب دوخ هک یاهشیش یابیز لپ
  .دش دهاوخ لصتم رگیدکی هب نامتراپآ لته و یرادا

 
 ناگدنراگن :عبنم ؛ناهفصا رتنسیتیس هعومجم :3 هرامش هشقن

  
 ناگدنراگن :عبنم ؛ناهفصا رتنسیتیس :2 هرامش ریوصت ناگدنراگن :عبنم ؛ناهفصا ناهجشقن نادیم :1 هرامش ریوصت

  اه هتفای و ثحب
 رد هدش یروآعمج یاههداد بسانم یطابنتسا رامآو یفیصوت رامآ یاهشور زا هدافتسا اب ،شهوژپ زا تمسق نیا رد
  .دنریگیم رارق لیلحت و هیزجت دروم ،اهرییغتم شجنس تهج
-هدوب درم 9/19و نز ناگدنهدخساپ دصرد 2/61 ،هدمآ تسدهب یاههداد ساسا رب :شهوژپ یتخانش تیعمج یسررب
 نادیمزا رتشیب رتنس یتیس رد ناناوج نیا دادعت هتبلا هک لاس 96-37 ینس هورگ رد دصرد 9/79 ینس ظاحل زا .دنا
  .دناهدوب رتالاب و سناسیل دصرد 3/39 تالیصحت نازیم ظاحل زا .دشابیم ناهج شقن
-هدوب رتنسیتیس زا دصرد 6/00 و ناهجشقن نادیم زا دصرد 3/99 هک راب 1 اهناکم زا دیدزاب تاعفد دادعت نیگنایم
 دصرد 2/19 لغش ظاحل زا .دناهدوب نکاس ناهفصا رهش لخاد دصرد 9/11 ناگدنهدخساپ تنوکس لحم ظاحل زا .دنا
 رد اهنآ دادعت هک هتسشنزاب دارفا دصرد 1 لباقم رد و ناهج شقن نادیم زا رتشیب رتنسیتیس رد اهنآ دادعت هک وجشناد
                                                                                    .دشابیم رتنسیتیس زا رتشیب ناهجشقن نادیم
 اب ادتبا ،اهرییغتم یسررب یارب بسانم یرامآ نومزآ نییعت روظنم هب ،یطابنتسا حطسرد :اهصخاش یلیلحت یسررب
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-فارگوملوک نومزآزا ،دنتسه یاهلصاف سایقم یاراد و هتسسگ عون زا و یمک تروص هب اههداد هکنیا هب هجوت
  .(1296:999 ،یکاخ) دش هدافتسا اههداد عیزوت ندوبن ای ندوب لامرن نیییعت یارب فنریمسا
 هک دشابیم (94/4) نومزآ حطس زا رتگرزب اهرییغتم هیلک یارب (Sig) یرادانعم حطس هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب
 کیرتماراپ یاهنومزآ عاونا زا یکی ماجنا زوجم هجیتن نیا تسا اههداد عیزوت رد رادانعم توافت دوجو مدع هدننکنایب
 .(0 لودج) تسا

 شهوژپ یاهریغتم ندوب لامرن نومزآ :4 لودج
 هرامآ یرادانعم حطس هن ومن مجح شهوژپ یاهریغتم

 714/4 644/4 329 یزاجم یاضف زا هدافتسا

 94/4 47/4 329 ناکم یانعم کاردا

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناکم یانعم کاردا داعبا یاهصخاش درادناتسا فارحنا و نیگنایم :5 لودج
 دادعت رایعم فارحنا نیگنایم هنیشیب هنیمک ناکم یانعم کاردا داعبا یاهصخاش شهوژپ ریغتم

دا
ار

م ک
انع

م ی
اک

 ن

 
 
 یدبلاک

 329 00/7 17/66 47 0 یریذپذوفن

 329 13/4 92/9 9 6 سایقم

 329 92/6 7/2 46 7 اه هناشن و دامن

 329 34/6 14/9 9 6 ندوب هرظتنم ریغ و ماهبا

 329 73/6 94/1 46 7 ناملبم

 329 99/7 10/46 96 9 یزادرپرون

 
 
 یدرف

 329 7 69/2 46 7 رظنم و دید تیفیک

 329 91/9 91/96 47 0  رگ هدهاشم ینهذ راتخاس

 329 91/9 91/96 47 0 یدرف تاساسحا

 329 49/7 03/46 96 9 تینما

 329 04/9 92/1 96 9 تایبرجت و تارطاخ ،ییوج نورد سح

 329 23/6 79/1 46 7 اضف یزیگنارهم

 
 
 یعامتجا

 329 94/6 39/9 9 6 یعامتجا تالماعت

 329 79/7 69/46 96 9 طیحم لعفنم و لاعف ندشریگرد هنیمز

 329 94/9 97/46 60 9 گنهرف

 329 97/6 32/7 9 6 اضف و مدرم نیب هطبار

 329 64/7 2/9 46 7 طیحم فشک ناکما

 
 یدرکلمع

 329 13/4 41/9 9 6 اه تیلاعف نامدیچو عونت

 329 66/6 00/9 9 6 بذاج یاه تیلاعف

 329 144/6 39/9 9 6 راک تاعاس یوگلا

 329 13/6 60/1 46 7 شیاسآ و یتحار

 329 13/6 60/1 46 7 یبای تهج 

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هبساحم نوسریپ یگتسبمه بیرض شور اب همانشسرپ ود لک تارمن یگتسبمه ،روکذم ریغتم ود هطبار دروآرب یارب
 زا ،یزاجم یاضف زا هدافتسا ِبریغتم یور زا ناکم یانعم کاردا ینیب شیپ رادقم یسررب روظنم هب (9 لودج) .دیدرگ
 .تسین الاب نادنچ نآ نازیم اما تسا رادانعم یگتسبمه هچرگ جیاتن هب هجوت اب .دش هدافتسا سنایراو لیلحت
 کاردا هدننک ینیبشیپ ( P <644/4 ) یزاجم یاضف زا هدافتسا هک داد ناشن نویسرگر جیاتن نینچمه (1لودج)
 یانعم کاردا ریغتم رد رییغت 336/4 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا ریغتم رد رییغت دحاو کی یازا هب هک تسا ناکم یانعم
 ) .تسا روکذم ریغتم ود نیب میقتسم هطبار رگنایب اتب درادناتسا بیرض ندوب تبثم عقاو رد .دوشیم داجیا ناکم

 ،یدبلاک هفلوم لماش کاردا هناگراهچ یاه هفلوم یریذپ ریثات یسررب هب رتقیقد جیاتن هب ندیسر روظنم هب (2 لودج
 هک هنوگ نامه .دش هتخادرپ یزاجم یاضف زا دارفا هدافتسا نازیم زا یدرکلمع هفلوم و یعامتجا هفلوم ،یدرف هفلوم
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 دوجو رادانعم ِتتبثم یطخ هطبار هناگراهچ یاه هفلوم اب یزاجم یاضف زا هدافتسا نیب دوش یم هدهاشم 1 لودج رد
  (1 لودج) دراد

 نویسرگر سنایراو لیلحت جیاتن :6لودج 
 یرادانعم حطس F رادقم نیگنایم روذجم یدازآ هجرد تاروذجم عمج یگتسبمه بیرض روذجم یگتسبمه بیرض لدم

 444/4 749/96 166/4913 6 166/4913 394/4 336/4 ناکم یانعم کاردا

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نویسرگر بیارض لیلحت جیاتن :7 لودج
 یرادانعم حطس t رادقم درادناتسا بیارض درادناتسا ریغ بیارض لدم

B درادناتسا یاطخ Beta 

 444/4 691/16 - 976/1 360/966 تباث بیرض

 444/4 293/9 336/4 924/4 317/4 یزاجم یاضف زا هدافتسا

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا ِبریغتم یور زا ناکم یانعم کاردا هناگراهچ یاههفلوم ینیب شیپ رادقم یسررب روظنم هب .
 ریغتم رد رییغت دحاو کی یازا هب هک تفایرد ناوتیم ،اتب درادناتسا بیرض هب هجوت اب .دش هدافتسا سنایراو لیلحت زا
 ریغتم رد رییغت دحاو کی یازا هب نینچمه .دوشیم داجیا یدبلاک هفلوم رد رییغت 307/4 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا
 ریغتم رد رییغت دحاو کی یازا هب نینچمه .دوشیم داجیا یدرف هفلوم رد رییغت 976/4 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا
 ریغتم رد رییغت دحاو کی یازا هب نینچمه و دوشیم داجیا یعامتجا هفلوم رد رییغت 326/4 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا
 اتب درادناتسا بیرض ندوب تبثم عقاو رد .دوشیم داجیا یدرکلمع هفلوم رد رییغت 166/4 ،یزاجم یاضف زا هدافتسا
 تارمن ،یزاجم یاضف زا هدافتسا نازیم ریغتم تارمن شیازفا اب ینعی تسا روکذم یاهریغتم نیب میقتسم هطبار رگنایب
 اب یدبلاک هفلوم هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب (3 لودج ) .دبای یم شیازفا زین ناکم یانعم کاردا هناگراهچ یاه هفلوم
 ار یگتسبمه نیرتنییاپ اتب درادناتسا بیرض نیرتمک اب یدرف هفلوم و یگتسبمه نیرتالاب اتب درادناتسا بیرض نیرتشیب
 یدرف هفلوم و یریذپریثات نیرتشیب کاردا یدبلاک هفلوم نیاربانب .دهدیم ناشن یزاجم یاضف زا هدافتسا نازیم اب
 هب کاردا یدرکلمع و یعامتجا یاههفلوم .دهد یم ناشن یزاجم یاضف زا هدافتسا نازیم زا ار یریذپریثات نیرتمک
  .دنراد رارق یریذپریثات موس و مود هلحرم رد بیترت

 نویسرگر سنایراو لیلحتو یگتسبمه بیرض جیاتن :8 لودج
 یرادانعم حطس F رادقم نیگنایم روذجم یدازآ هجرد تاروذجم عمج یگتسبمه بیرض روذجم یگتسبمه بیرض لدم

 444/4 173/07 919/2216 6 919/2216 714/4 307/4 یدبلاک

 964/4 393/9 169/920 6 169/920 164/4 976/4 یدرف

 444/4 979/76 649/162 6 649/162 794/4 326/4 یعامتجا

 074/4 606/9 747/92 6 747/92 964/4 166/4 یدرکلمع

 نویسرگر بیارض لیلحت جیاتن :9 لودج
 یرادانعم حطس t رادقم درادناتسا بیارض درادناتسا ریغ بیارض لدم

 Beta درادناتسا یاطخ B لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم

 444/4 101/36 - 964/7 799/39 تباث بیرض یدبلاک هفلوم

 444/4 933/0 307/4 074/4 476/4 یزاجم یاضفزاهدافتسا

 /444 301/96 - 916/7 191/09 تباث بیرض یدرف هفلوم

 964/4 300/7 976/4 174/4 014/4 یزاجم یاضف زا هدافتسا

 444/4 776/06 - 191/6 007/17 تباث بیرض یعامتجا هفلوم

 444/4 399/9 326/4 774/4 324/4 یزاجم یاضف زا هدافتسا

 444/4 213/96 - 393/4 913/06 تباث بیرض یدرکلمع هفلوم

 074/4 217/7 166/4 664/4 174/4 یزاجم یاضف زا هدافتسا

 2396 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 111 ...تاعالطارصع رد ناکم یانعم کاردا یبایزرا

 یریگهجیتن
 هتفاب مهرد ناسنا یگدنز فلتخم داعبا اب یاهدنیازف روط هب ،یزاجم یاضف ینعی نآ یعبت لصحام و تاعالطا رصع
 رب ینتبم هعسوت زا یدیدج عون ،ناکم و نامز ،اضف زا یشان یاهتیدودحم و عناوم زا هدرتسگ ییاهر .تسا هدش
 یاهتیلاعف و تاعالطا یروآنف نایم لماعت زا لصاح ییارگمه ساسا رب هعسوت نیا .تسا هداد لکش ار تاعالطا
 و هبرجت تالوحت نیا ریثأت تحت هک هتشاد ناکم و نامز لثم یمیهافم رب یفرگش تاریثات ،تاعالطا شزادرپ اب طبترم
 هک داد ناشن هدش بسک جیاتن و شهوژپ نیا رد هدش ماجنا تابساحم هب تیانع اب .دبای یم نیداینب یلوحت ناکم یانعم
 ددرگیم یعقاو یاهاضف ردروضح اب ناکم یانعم کاردا تیوقت و شیازفا ثعاب یزاجم یاضف زا دارفا هدافتسا نازیم
 رب قباطت و دییات زا یکاح جیاتن نیا .دراد ناکم یانعم کاردا هناگراهچ یاههفلوم رب ار هباشم یریثات نینچمه و
 تسا هدرک ادیپ طلست اهناکم یاضف یریگلکش رب هک یاهدیدپ ناونع هب ،نایرج یاضف قلخ هک دراد زلتسک هاگدید
 بانتجا ار اه نایرج یاضف هبناج همه روضح نیع رد یعقاو یاهاضف یترابع هب ای اه ناکم یاضف موادت رب دیکات و
 زا درف هدافتسا نازیم ریثات تحت اههفلوم هیقب زا شیب کاردا یدبلاک هفلوم هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دنادیم ریذپان
 اب نیاربانب .دشابیم یزاجم یاضف زا درف هدافتسا نازیم ریثات تحت اههفلومریاس زا رتمک یدرف هفلوم و یزاجم یاضف
 یانعم زا وا کرد دباییم روضح یعقاو یاضف رد وا هک یماگنه ،درف طسوت یزاجم یاضف زا هدافتسا نازیم شیازفا
 ناکم یانعم کرد شیازفا رد رگید یاههفلوم تبسن یرتشیب شقن یدبلاک هفلوم دنیآرف نیا رد هک هتفای شیازفا ناکم
 و تیریدم ،یرهش یاهاضف بولطم تیفیک ءاقترا یارب هک دراد نآ رب دیکات ورشیپ شهوژپ جیاتن تقیقحرد .دراد
 ییاهراکهار ساسا نیا رب .تسا دییات دروم دارفا طسوت یزاجم یاضف هدافتسا نازیم هدنهدشیازفا لماوع داجیا
 یعامتجا تکراشم شرتسگ هک یمومع یاهاضف رد تنرتنیا لاصتا و Wi-Fi یاههکبش تیوقت :نوچمه یدربراک
 یمومع یاهشیامن یاهتخاسریز تیوقت ،لاتیجید یلماعت یاهناسر یاهتخاسریز تیوقت ،دراد یپ رد ار یمومع
 ،یمومع یاهاضف رد دنمشوه یاهیشوگ یدربراک یاههمانرب رد یاهتخاسریز تیوقت ،یرهش یاهاضف رد یلماعت
 و نارظنبحاص .ددرگیم داهنشیپ تاحیرفت و اهیزاب ،یحارط و یزیرهمانرب ،شزومآ ،رنه و گنهرف یاههنیمز رد هک
 ثعاب ،نامتک لباق ریغ نساحم و ایازم رانک رد اهناسنا ىگدنز ىاضف هب یزاجم یاضف دورو هک دندقتعم نارگشهوژپ
 نآزا یروهورهب دصرد ناوت یم دارفا هب نداد یهاگآ و شزومآ اب هک هدش اهینارگن و اههغدغد ىرسکی ندمآ دوجوب
  .داد شیازفا ار
  عبانم
  .رهشنامرآ تاراشتنا :نارهت ،ناحارط یارب طیحم یسانشناور یابفلا ،(6396) .هدیمح ،گرزب و هاشناهج ،دازکاپ

 روشک یملع تاقیقحت زکرم .نارهت .یسیون هماننایاپ هب یدرکیور اب قیقحت شور .(1296) .اضرمالغ ،یکاخ
  ، .یسانشاتیگ تاراشتنا نارهت ،لوا دلج ،ایفارغج هفسلف رد ون یاه هشیدنا (9296) .نیسح ،ییوکش
  .یسانشاتیگ تاراشتنا نارهت ،مود دلج ،ایفارغج هفسلف رد ون یاههشیدنا (7196) .نیسح ،ییوکش

  .7396 راهب ،هناسر هلجم ،یزاجم رهش حرط ترورض :یزاجم راک موهفم و یزاجم یاهرهش قطنم ،(6396) اضردیعس ،یلماع
  .نارهت هاگشناد ،یزاسرهش یرتکد هماننایاپ ،ندش یناهج دنیآرف رد یرهش یحارط نابز نیودت ،(2196) دازرهش ،یدایرف

  .26 هرود ،ابیز یاهرنه ،ناکم سح یریگ لکش دنیآرف رد انعم هفلوم شقن نییبت ،(6396) اسوتآ ،یریدم و اسیرپ ،یلالک
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