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 چکیده

بتا توتوالت    دادرسی عادالنه در پرتو رعایت قواعد آن همواره به صورت نسبی در نظام حقوق کیفری ایران مورد توجه مقنن قرار گرفته استت  

های ارتکاب جرم  دادرسی عادالنه نیز با حفظ و رعایت مالحظات خاص  بایستی از  نظام تقنینی و با الهام از شرع مقدس و با پیچیده شدن شیوه

انون کته در قت   ها و سازوکارهای دادرسی عادالنه سوی مقام قضایی و اصواب دعوی در قلمرو جغرافیایی و مکانی رعایت گردد. همچنین شیوه

 با اشکاالتی همراه است  در پژوهش حاضر اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تدقیق قرار گرفته است هم از منظر شکلی و هم از منظر ماهوی

های دادرسی عادالنه مورد بررستی قترار گرفتت. پتژوهش      در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح  سپس مالحظات و مؤلفه دادرسی عادالنه ابتدا

گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری  باشد و تولیلی موسوب می صوف که از لواظ هدف؛ جزء توقیقات کاربردی مسئله موور میمو

را مورد بررستی قترار داده    بنیادین و مقاالت پرداخته و مالحظات و ابعاد دادرسی عادالنه های ها و اطالعات از طریق مطالعه کتب  پژوهش داده

لعه و بررسی قواعد و معیارهای دادرسی عادالنه نشان داد که با لواظ قوانین شهروند موتور مبتنتی بتر شترع مقتدس کته نظتام حقتوق         است. مطا

کیفری ایران در جهت اجرای آن گام برداشته و در نظر داشتن رفتارهای بزهکارانه انسانی و عنصر مکان به عنوان موت  وقتوع جترم  ضترورت     

و رعایتت اصت  برابتری و     ترین مالحظات دادرسی عادالنه بته شتمار آمتده    ملی و قواعد مربوط به صالحیت از مهم حفظ نظم عمومی حاکمیت

تترین   از مهتم  عدالت  حاکمیت قانون  آمره بودن قوانین  تأمین منافع بزه دیده  متهم و جامعه  کرامت انستانی و پیشتریری از اشتتباهات قضتایی    

توان دادرسی عادالنه را با لواظ تمامی تضمینات حقوق و اخالقی اعمال و از این طریتق متانع از    است. لذا می های اساسی دادرسی عادالنه مؤلفه

هتای دادرستی عادالنته همتواره در قتوانین موضتوعه        مؤلفته  بتا ایتن اوصتاف    آفرینان در فرآیند کیفتری گردیتد.   تضییع حقوق متهم و سایر نقش

تواند  مستیر قتانون شتکنان و افترادی را      رفته است. حفظ و اعمال تضمینات قانونی و اخالقی الزم میجمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گ

این مقاله از رساله دکتتری بتا    هایی برای متهم در جهت عدم رعایت قواعد دادرسی عادالنه هستند؛ مسدود نماید. که در مسیر اعمال مودودیت

 تمامیت جسمانی اشخاص استخراج گردیده است.عنوان اصول دادرسی عادالنه در جرائم علیه 
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 همدقم
   طرباور ندرش رت هدیچیپ اب ،تسا نآ روغث و دودح یمامت رد تلادع تياعر لابند هب شيوخ تالماعت رد هراوما رشب
   تلادرع هاگترسد زا هعماج داحآ عقوت  اتعیبط ،دارفا تالماعت رب نوناق تیمکاح ،یيایفارغج و یناکم رصانع و یعامتجا
     هرک  رصو نريا ارب ،دنشاب یم راتساوخ شيوخ قوقح نيرت یيادتبا ناونع هب ار داد و لدع قاقحا و هدش شیپ زا شیب
    ،درباي قرقحت هرنزداع یسرداد یاول تحت یتسياب اا یگدیسر و هديدرگ نیجع لدع هژاو اب قح قاقحا لحارم یمامت
     وررملق ارب برسانتم ار هرناراکازب یااراتفر  افرص ؛ناکم نکر هب هجوت نمض صوصخ نيا رد ناريا ینینقت یایفارغج
  لورصا ت رياعر  .ددررگ   یرم یرلجتم ورملق نيا رد زین هنزداع یسرداد و هداد رارق هجوت دروم ناکم رد یيازج نیناوق
            زا یرکي هرنزداع هرمکاحم ررب قرح .دورب درااوخ زارسراک ترقیقح رترشیب هرچ را  شک تهج رد هنزداع یسرداد
     هدرمآ یدريدپ یررشب قورقح ندمت لوحت نايرج رد هک تسا اا ناسنا قوقح نيرت مهم و نيرت بوبحم ،نيرت فورعم
    مارظن اترسار نريا رد .تسا هديدرگ نوگرگد هنزداع یسرداد یارجا و تياعر هویش تاررقم و دعاوق میظنت اب و تسا
      و یرنيد تادارقتعا ،ارارواب ارب هرک دومن ینیناوق عضو هب مادقا  امومع شيوخ روهظ اب ناريا یمالسا یروهمج ینینقت
     تریماا درجاو هرنامرجم نيوارنع نییعت رد اهنت هن ینیناوق نینچ ،دوب وسما یباذم یاا تیلقا و ناملسم مدرم ینیيآ
        تمرس هرب ار یرسرداد و ارفيا یرساسا یرشقن زرین یرفیک و یقوقح یواعد هب یگدیسر نیيآ رد هکلب تشگ یم یقلت
 یااروشک یرفیک قوقح یاا ماظن رد روحم تلادع یسرداد هزورما اذل .تخاس یم نومنار هنافصنم و هنزداع یگپيو
  ؛درشاب یمن ینثتسم هدعاق نيا زا زین ناريا یرفیک قوقح ماظن ،تسا هدش هتخانش تیمسر هب و هديدرگ یياسانش ناهج
 تیمکاح یارب یداینب لئاسم زا یکي احب نيا ،دوب دااوخ توافتم رگيد یروشک هب یروشک را زا مکاح طباوض اما
   هدرش هرتفريذپ ناهج یااروشک رد یتازيامت اب دنچ را هنزداع یسرداد .دور یم رامش هب رشب قوقح و تلادع ،نوناق
  هزادرنا نآ ات دعاوق و لوصا نيا .تسا هدش هتخانش تیمسر هب ااروشک یرفیک قوقح ماظن ینابم ناونع هب هراوما اما
    صورصخ رد ررفیک لارمعا یتح و تموصخ لصف ناکما یسرداد دعاوق هب هجوت نودب هک تسا رادروخرب تیماا زا
 ماظن رد یعرش یاا هزومآ زا یسأت اب ناريا یرفیک قوقح ماظن رد  اعبط .ددرگ یم هجاوم صاخ یاا تيدودحم اب مهتم
   هرب یررفیک  هارگداد رد و     یرشیتفت ترورص هرب اررسداد رد هک طلتتم یسرداد ماظن زا یرادربوگلا و یمالسا یسرداد
       یاررب یرمازلا ناورنع هرب نآ ررب مکارح دعاوق و هنزداع یسرداد تياعر تسا هدمآ رد ارجا هلحرم هب یماهتا تروص
       رد نآ ررب برلاغ گرنارف و تنرس ،یرناريا هرعماج یاازاین .تسا هدش هتفرگ رظن رد یئاضق تاماقم و عجارم یمامت
   رظندرم مرکح یارجا ات مرج  شک نامز زا ار دعاوق نيا تياعر ترورض و هتشاد شقن هنزداع یسرداد یریگ لکش
   درنيآرف رد نارنيرفآ   شرقن یمارمت هب تبسن هدنراگن رظن هب هک هدوب راوتسا و نقتم یردق هب لوصا نيا ،تسا هداد رارق
    تریماارپ درعاوق نريا تياعر مدع تروص رد  اضعب و تسا لامعا لباق نیعلطم و دوهش ،هديد هزب ات مهتم زا یرفیک
  ارب رضاح شاوپپ .تسا هديدرگ یراگنا مرج لوصا نيا ناگدننک  قن صوصخ رد رفیک سنج زا یيااارجا تنامض
  هرب هنزداع یسرداد یا هفلؤم و تاظحالم و یرفیک قوقح یاا هزومآ هب تيانع اب و ناريا یرفیک قوقح ماظن رد هقادم
 یااألخ هکنيا هب هجوت اب .دشاب رثا أشنم دناوت یم هنامرجم راتفر  شک و یلجت نامز زا هک تسا هدمآ رد ريرحت هتشر
  نیرنچ ماجنا ترورض دراد دوجو مکاح یقوقح ماظن هب بسانتم اا هفلؤم و تاظحالم نيا  یک و مک باب رد یساسا
    ینوگارنوگ دارعبا رد کري را هنزداع یسرداد رب مکاح یاا هفلؤم و تاظحالم ،دسر یم رظن هب ريذپان بانتجا یشاوپپ
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   زا نآ ررب مکارح تاظحالم هب هجوت نودب هنزداع یسرداد یاا هفلؤم تياعر هک ارچ هتفرگ رارق لیلحت و هيزجت دروم
    دورجو درعاوق نريا تياعر تهج رد یتاظحالم زین یياضق و ینینقت دعب رد .تشگ دااوتن رسیم قالخا و نوناق دعب
      ندورب ینونارق لرصا زا یترسياب هرنزداع یسرداد دنيآرف یمامت .تسا هدش هتخادرپ نادب ور شیپ شاوپپ رد هک دراد
   یررفیک قورقح ماظن رظن زا تسا هتفرگ لکش نآ ساسا رب نوناق هک یقالخا یاارایعم و هدرک تیعبت یرفیک یسرداد
   هرب ماررتحا  نتفررگ  ررظن رد اب و نوناق وترپ رد صتش ةمکاحم ،هنزداع ِضیسرداد ،دسر یم رظن هب .درذگب هعلاطم دروم
  رد ،یرللملا   نیرب و یرلم یااراجنا طسوت ،قوقح نيا ،تسا نوناق تیمکاح جيورت یارب یا هنیمز و یدنورهش قوقح
   ،درشاب ريذرپان   نارربج یرسرداد  زا لرصاح جياتن تسا نکمم هکنيا هب هجوت اب ،دنا هدش دنم ماظن ،لوصا زا یضعب بلاق
  یيارضق تاماقم هجوت دروم نآ رب مکاح لوصا و تاظحالم ،اارایعم ندومن ظوحلم اب هنزداع یسرداد تس یرورض
 .دریگ رارق یرفیک دنيآرف رد نانيرفآ شقن و
 یموهفم و یرظن درکیور
 یاوعد هب یگدیسر رد هک تسا یدعاوق و لوصا زا یا هعومجم ی هدنرادرب رد هک هنزداع یسرداد زا یرادروخرب قح
  رد ارا    نارسنا هرما یاررب مالسا نيد هک تسا یا هیلوا قوقح زا ،هديدرگ ینیب شیپ نانآ قوقح تياعر فدا اب نیفرط
       اارورشک یرلخاد و یرساسا نیناورق رد و ررشب قورقح یا  هرقطنم و یللملا نیب تاررقم و نیناوق رد .تسا هتفرگ رظن
   نريا ررب یگما اما ؛دنا هدومن افتکا نآ قيداصم نییعت هب  ارثکا و تسا هدماین نایم هب هنزداع یسرداد زا ینشور  يرعت
   ارناد و صرصتتم تاضق طسوت ربارب یطيارش و مارآ یاضف کي رد یتسياب هنزداع یسرداد هک دنراد رظن قافتا موهفم
      راررق هرجوت درورم یورعد باحرصا قوقح هب طوبرم یواام و یلکش یاا نیمضت هیلک تياعر اب و ینلع تروص هب
 .(800-200 :0198 ،د  اپرن یرمیحر)   درشاب یررفیک قورقح یناهج یاادرادناتسا و اارایعم هیلک تياعر اب مأوت و دریگ
      فررظ و هنافرصنم رورط هرب فررط یب و لقتسم یااگداد طسوت ،ینلع روط هب شياوعد هک دراد قح سک را نياربانب
   یگدیرسر هرب دورو یادتبا زا ؛ساسا نيا رب .دریگ رارق یگدیسر دروم ،لباقم فرط اب ربارب یتاناکما اب و یقطنم یتلهم
 هب تلادع و فاصنا هدعاق تياعر هب هجوت .تسا یرورض اوعد نیفرط یارب تانیمضت یخرب تياعر ،مکح یارجا ات
    ارما ترسا نرهک یا هنیشیپ یاراد و هدوبن یديدج رما ینیيآ و یلکش دعاوق ناونع تحت یرفیک یاا یگدیسر رد هپيو
  راررق تيامح دروم لماک روط هب اي هدوبن حرطم ازجم و صتشم یقح ناونع هب زگرا یرفیک یسرداد نیيآ نیناوق رد
  یرریگ   میمرصت و یگدیرسر زا     ترسا تراربع هرنزداع یرسرداد ؛فاصوا نيا اب .(۶0-20 :2398،قدصم)تسا هتفرگن
  یاارگداد رد ،یعوضوم روما رد هچ و یمکح روما رد هچ اوعد نیفرط نایم یرفیک و یندم تاعوضوم هرابرد یياضق
   هرب ،یرسرداد  لتتم لحارم یط رد اوعد نیفرط ینوناق قوقح تياعر و تانیمضت اب فرط یب ،لقتسم ،راد تیحالص
   هرک ترسا یا   هرجیتن هرب لین روظنم هب تلادع نيا تياعر ،تسا تواضق رد یلکش تلادع هنزداع همکاحم رگيد نایب
      زا کري ررا هرب هرک ددررگ  یرم ققحم یماگنا یتواضق نینچ ،تسا هنافرط یب و هنافصنم ،هنزداع یتواضق ماجنا اناما
 .دنک اطعا تسا راوازس ار هچنآ اوعد یاا فرط
   ارنعم کري هب و دنک هئربت ار هانگ یب و موکحم ار مرجم ،دناتس زاب وا زا تسا هدرب ،هدوب راوازس هچنآ زا شیب یکي رگا
   یلکرش هرنزاوم یعون داجيا مزلتسم یواام هنزاوم نيا یرارقرب نکیل ،ديامن رارقرب هنزاوم ،یوعد باحصا قوقح نیب
  رربارب روط هب و بولطم وحن هب دياب ماهتا عفد اي و اعدا تابثا تهج مزز تاناکما و رازبا .تسا یياضق دنيآرف یط رد
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  یرضاق میمصت یانبم رد هک دروآ ماارف ار یطيارش عومجم رد متسیس نيا و دوش هداد رارق اوعد یاا فرط رایتخا رد
-0۶ :0198 ،یلئارضف)تسا هعماج دارفا یساسا قوقح زا یکي دوخ نيا و دنامن یقاب یلوقعم ديدرت و کش چیا یاج
    یرسرداد هرب هرجوت ترورض یواام و یلکش دعب زا یرفیک قوقح رد نیناوق نيودت هب هجوت اب دسر یم رظن هب .(8۶
 تموصخ لصف یتسياب یئاضق تاماقم و هتشگ ساسحا یرفیک یسرداد نیيآ نوناق زا 0 یلا 0 داوم هلمج نم هنزداع
 .دنشتب تینیع هنزداع یسرداد اب ار قح قاقحا و
         نازریم یرقالخا درعاوق ،ترسا لارمک هرب ندیرسر و یرارکوکین یارب اا نآ تياعر هک تسا یدعاوق هعومجم قالخا
   و مررتحم ار ارا      نآ شيورخ نادرجو رد نارسنا درشاب ترلود تلاخد هب یزاین هکنآ یب و تسا یدب و یکین صیتشت
    هرب زرین نارسانش هعماج و دنرادنپ یم تباث و یعامتجا موسر و تاداع زا رترب ار قالخا دعاوق یخرب .دناد یم روآ مازلا
    یزریچ ترقیقح ديارش .دنشاب یمن لئاق یعامتجا نادجو زا جراخ یدب و یکین چیا و دناد یم یعامتجا هبنج قالخا
    هرک ار یرگنر و دررک راکنا قالخا رد ار مدرم یرواد و موسر و تاداع رثا ناوت یمن وس کي زا اريز دشاب ود نيا نایم
  رربار دياب اذل دریگ رارق عامتجا ور هلابند یتسيابن قالخا رگيد یوس زا .درب داي زا دنک یم ادیپ هعماج را رد نآ دعاوق
    ار قالرخا مورهفم نريا ،ار مدرم هدوت هن تفرگ رایعم ار نادنمدرخ و ناراکزیارپ نادجو دياب سپ دشاب نآ یامناار و
  نريا دنهن یم مان یعامتجا یزاو قالخا قوقح تسا تباث و نيرترب قالخا و یعامتجا یوخو قلخ نایم یا هطساو هک
   یارازاین و هرعماج اب و تسین هنادواج و تباث دنک یم ظفح ار شيوخ تيادا و یربار شقن هک لاح نیع رد قالخا
  قالرخ   ا ذورفن زا هاوخارن و هاورخ  راذرگ نوناق یقوقح دعب رد .دباي یم مارآ یلوحت و دنک یم تکرح یمومع رواب و نآ
   ،دريامن ترياعر ار یقالخا دعاوق نوناق یارجا نیمأت و مظن ظفح یارب هک تسا راچان و دشاب یمن نوصم دوخ طیحم
  زا مرا یمومع ناوج و هک دنک یهن ار یتداع و دنرامش یم وکین ار نآ مدرم هک داد نامرف یراک هب ناکما دح ات ینعي
      درعب رد یرتح هرک ترسا هزادرنا نآ ات یقالخا تاظحالم و دعاوق تیماا .(2۶-32 :1098،نايزوتاک)تسا نازيرگ نآ
 هب .تسا نوناق یقالخا داعبا تياعر و ظفح یراذگ نوناق یساسا ینابم زا یکي هک یروط هب تسا راذگریثأت ما نینقت
 و ه  رنارادم قالرخا شنیب یانعم هب یقالخا تاظحالم هنزداع یسرداد باب رد ،تسا قالخا رب ینتبم نوناق رگيد ریبعت
       و یرقالخا درعب ارب یترسياب یرسرداد ررب مکاح یاا هفلؤم یمامت .تسا فاصنا و لدع اب مأوت یسرداد رد نآ تياعر
  لریلد لیصحت باب رد هلمج نم یسرداد رد هنابلقتم یاا هویش هب لسوت .دریگ رارق هجوت دروم نآ رب مکاح تاظحالم
 .ديآ یم رامش هب یقالخا تاظحالم زا لودع یعون هب
   هعلاطم دروم هدودحم
  .ترسا  عربرم رتمولیک 238128 ناريا روشک یبيرقت تحاسم .دراد رارق هنایمرواخ هقطنم رد ایسآ برغ بونج رد ناريا
 نینچما .تسا هياسما ناريا یلامش یااروشک اب رزخ اي نیپساک یايرد قيرط زا و دراد میقتسم زرم روشک 0 اب ناريا
   یربآ کرترشم زرم رطق و نيرحب ،تاراما هلمج زا یبرع یااروشک اب سراف جیلخ و نامع یايرد هطساو هب بونج زا
01 اب .دشاب یم ناهج رد نیمادجا و هنایمرواخ گرزب روشک نیمود ناريا .دراد   نیمادرفا  ،تریعمج  ررفن  نوریلیم ٫1
ّنِاطخ دنا سونایقا و رزخ یايرد ود را اب هک تسا یروشک اهنت .تسا ناهج تعیمجرپ روشک   یریگياج .دراد یلحاس 
  یجاح)ترسا هدیشتب یکتیلوپوئژ یگتسجرب روشک نيا هب ،زُحمرُحا هگنت هب نآ یکيدزن و ایسآ برغ و ایساروا رد ناريا
   .(1398 ،ینالیم و یلیبدرا یمساق
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 ناریا ییایفارغج تیعقوم :1 هشقن
 (/https://www.globaltrade.net) :عبنم

 یريوک ناريا زا یمین زا شیب .نآ یداصتقا زاتشیپ نوناک نینچما و تسا ناريا رهش نيرتگرزب و روشک تتتياپ نارهت
 یايرد بونج هگلج لماش) ناريا زا یکچوک شتب و تسا یناتساوک زین ناريا موس کي دودح .تسا یريوک همین و
 . درشاب  یرم (رتم 28۶2) دنوامد ناريا هوک نيرتدنلب .تسا هدش لیکشت زیتلصاح یاا هگلج زا (ناتسزوخ هگلج و رزخ
 و  داربآ  سرارپ  رهرش  نيررت  یلامرش  ،قلارج  رهرش  نيررت  یقررش  ،یدنکارسیلک  نارريا  رهرش نيرت یبرغ ؛یيایفارغج ديد زا
 ۶108  بورصم)  یرورشک  یدرنب شتب نوناق ساسا رب .(1398 ،ناراکما و رف یمتسر)تسا راهباچ رهش نيرت یبونج
 ( تزاريا زا  ادرج)  تريزو 28 و « ناترسچولب و  نارمرک» و ،«سراف» ،«ناسارخ» ،«ناجيابرذآ» تلايا 2 هب ناريا (یسمش
 نوناق بيوصت اب ۶898 لاس رد .دنام هنوگ نیما هب یکچوک یاا ینوگرگد اب ۶898 لاس ات تامیسقت نيا .دش میسقت
  ،دريدج  یارا  ناترسا  دارجيا  ارب  نارمز رورم هب .دش میسقت ناتسرهش 32 و ناتسا 28 هب ناريا ،یروشک تامیسقت ديدج
 20 یاراد  نارنچما ناريا ،یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ یديدم یاا تدم یارب .تفاي شيازفا ناريا یاا ناتسا دادعت
  ناترسا  هرس هب ناسارخ ،هدش لیکشت ناتسلگ ،نيوزق ناتسا ،مق ناتسا ،لیبدرا ناتسا بیترت هب 0098 لاس زا .دوب ناتسا
  نونکارت  هرک دوب یناتسا نيرخآ زربلا 3198 لاس رد و هدش میسقت یوضر ناسارخ و یلامش ناسارخ ،یبونج ناسارخ
 ،یزيربت و یمدآ)دوش یم لیکشت ناتسا 89 زا ناريا 9398 لاس رد روشک تامیسقت نيرخآ ساسارب .تسا هدش سیسأت
1398). 
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 ناریا یاهقطنم کیتیلپوئژ :2 هشقن
 (/https://www.123rf.com) :عبنم

  درش  بيورصت 3038  ربمارسد 9 رد  هرک  دريدج یساسا نوناق ،ناريا یمالسا یروهمج سیسأت و 0298 بالقنا زا سپ
  رارهظا  یرساسا  نونارق مراهچ لصا اريز ،دش یمالسا روشک یياضق ماظن لک .داد لکش ناريا یاضق یارب ینيون یانبم
    نونارق سارسا ررب یمالسا یروهمج یئاضق ماظن .دشاب یمالسا لوصا یانبم رب دياب تاررقم و نیناوق هما هک دراد یم
   نانکارس و یرناريا نادنورهش یارب ار قح نيا ،هدش هتشاذگ ارجا دروم هب و بيوصت نونکات هک یداع نیناوق و یساسا
     نآ و درنيامن مالرعا یئارضق عرجرم هب دروم را رد و سک را زا ار تياکش عون را دنناوتب هک تسا لئاق ناريا روشک
   یرررگدیسر هرنزداع لوصا تياعر اب هدش بيوصت و میظنت لبق زا هک یسرداد نیئآ و تافيرشت ساسارب حلاص عجرم
   هردارص یأر هرب هکیتروص رد دراد قح یرماکحا نرینچ ِاهیلع موکحم .(1398 ،ناراکما و یعینم)ديامن رداص مکح و
  دريدجت عجرم هررب هدش نییعت هک یتلهم رد ،دنادب دوخ قح عییضت ترهج رد اي و نوناق فالخ ار نآ و دشابن میلست
  لريزد هب رکيد راب کي هدرررش ینیب شیپ نیناوق رد هررک یلماک تافيرشت اب ررظن ديدجت عررجرم .دنک هعررجارم رظن
    دریيأت ار نآ ،درنیبن یودرب یأر رد ینوناق فالخ تهج اي و یاابتشا هچنانچ تياهن رد و ديامن یم هررررجوت نیفرط
 .(1398 ،ناراکما و یکلملادبع)ديامن یم
 هنالداع یسرداد تاظحالم

 یمومع مظن (1
 نیناوق تياعر زرم ناونع هب یمومع مظن موهفم هعوضوم تاررقم و نیناوق تيرثکا رد سدقم عرش تیمکاح اب  اتعیبط
        نیناورق ،ترسا زرین یمورمع مرظن فدرا نیمأرت نوناق عضو زا فدا عقاو رد ،تفرگ رارق هجوت دروم شیپ زا شیب
   هرمزز هرک ار یماظن نادب زواجت و دشاب  یمومع عفانم ظفح نآ عضو زا فدا هک تسا ینیناوق یمومع مظن هب طوبرم
 یلخاد قوقح رد (8۶8 :2098 ،نايزوتاک)دنز مارب تسا هداوناخ ظفح و یداصتقا ،یسایس ،یرادا روما نايرج نسح
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       نرسح نیمأرت و یمورمع عفارنم ظرفح نآ دارجيا و عضو زا ضرغ هک تسا یياا نامزاس و دعاوق لماش یمومع مظن
     قورقح رد ررگيد تراربع هرب ،دنک  قن ار اا نآ دناوت یمن دارفا هدارا و دشاب یم هداوناخ ظفح و یمومع روما نايرج
    هرکنيا زا مرعا دورش یم هدیمان یرما دعاوق  احالطصا هک تسا هتفرگ رارق دعاوق زا هتسد نآ لماش یمومع مظن یلخاد
     ترياعر هرکنيا هرب هرجوت ا رب (018-918 :2198  ،یرساملا)دشاب یصوصخ اي و یمومع قوقح هب طوبرم روبزم دعاوق
    یررفیک درنيآرف رد نارنيرفآ شقن یمامت یارب یمازلا ناونع هب یرفیک یسرداد لحارم یمامت رد هنزداع یسرداد دعاوق
       و درعاوق نريا ترياعر هرک یرورط هرب تسا هتفاي نيودت یمومع مظن فدا اب بسانتم  اعبط تسا هدش هتفرگ رظن رد
  درعاوق  لاتم نادب یدنبياپ مدع هکلب دز دااوتن ناريا یرفیک قوقح ماظن رد یمومع مظن موهفم هب یا هشدخ لوصا
    نرم یلکرش یررفیک قوقح دعاوق هک تسا تیماا زئاح هتکن نيا رکذ .تسا یمومع مظن اب طبترم و طوبرم فاداا و
  مرظن ف   درا ارب قربطنم یرفیک یسرداد نیيآ نوناق یيادتبا شتب رد هنزداع یسرداد رب مکاح لوصا و اارایعم هلمج
 .تسا هتشگ نيودت یمومع
 یلم تیمکاح (2
  ار نارريا یمالسا یروهمج یلم تیمکاح هک تسا یداوم هدنرادربرد ناريا یرفیک قوقح ماظن رب رظان نیناوق و دعاوق
   نآ فالرخ ررب یضارت و قفاوت و هدوب یمازلا یلم تیمکاح رب رظان دعاوق تياعر هک یروط هب ،تسا هداد رارق رظندم
  رد یراذرگ   نونارق ررب مکاح ینابم و دعاوق هب هجوت اب  زوا یلکش و یواام دعب رد یرفیک نیناوق  اعبط ،دشاب یمن ذفان
  و میرظنت ناريا یلم تیمکاح و یداصتقا ،یعامتجا تالماعت ،گنارف اب بسانتم یناث رد و ددرگ یم نيودت روشک کي
   مرا هرنزداع یسرداد هک یلکش دعب رد هلمج نم نیناوق نيا یمامت .ديآ یم رد ارجا هلحرم هب یرفیک هنامرجم نيوانع
       هرب یرلم تریمکاح .درشاب گرنتاگنت لرماعت و طابترا رد روشک کي یلم تیمکاح اب یتسياب دشاب یم نآ هعومجم ريز
  یرورشک چیا و دشاب یم روشک کي یجراخ و یلم تسایس هدننک نییعت ،یراذگ نوناق تهج رد یساسا یرتسب ناونع
     هرب لرصا نريا .درشاب  یرمن هناگیب یقوقح ماظن نیناوق یارجا هب رضاح و هدومنن لودع شيوخ یلم تیمکاح لصا زا
   مررتحا ناورنع هب یللملا نیب یرفیک هاگداد همانساسا رد و یللملا نیب یرفیک قوقح ماظن رد یتح هک دراد تیماا یردق
  لرصا شريذپ رب لئاق یللملا نیب یرفیک هاگداد شريذپ نیما هب هجوت اب و هدش هتفريذپ ااروشک یلم تیمکاح قح هب
        هرک ترسادیپ هرتفگان .ترسا هدريدرگ یيانثترسا دراورم رد یلیمکت تیحالص لصا تياعر و یلخاد مکاحم تیحالص
  یراذرگ  نونارق یاوق و مدرم یمومع هدارا و یلم تیمکاح زا یسأت اب یتسياب نآ رب مکاح یاارایعم و هنزداع یسرداد
        دنورهرش هربنج هرک یررفیک یرسرداد نیريآ نونارق یيادتبا شتب رد هنزداع یسرداد اتسار نيا رد و ؛ددرگ یم نيودت
 .تسا هتشگ حيرصت و نيودت ،دراد ناحجر یروحم تینما رب یروحم
 تیحالص هب طوبرم تاظحالم (3
  ررب   مکارح درعاوق و لوصا هب هجوت نودب هک تسا تیماا رپ یا هزادنا هب ناريا یرفیک قوقح ماظن رد هنزداع یسرداد
      و مارقم تریلباق و یگترسياش یارنعم هرب یرفیک تیحالص ،دوب دااوتن یئاضق تلادع اب وسما نآ یارجا تیحالص
   کري .درشاب یم مرج عوقو طيارش و یناکم ،ینامز رصانع ایح زا یرفیک یواعد هب یگدیسر تهج رد یئاضق عجرم
     یررفیک تیحالرص هرناگ هرس لو رصا  هرلمج  نرم    تیحالرص هرب طوربرم تاظحالم رانک رد نردم یرفیک قوقح ماظن
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   هرنزداع یرسرداد   زورصا      ،دراد ررظن رد زرین ار هرنزداع یرسرداد تانیمرضت و اارایعم (یصتش و یعقاو ،ینیمزرس)
   تیحالرص هرک دومن دااوخ مادقا دعاوق و لوصا نيا لامعا هب تبسن یااگداد و هدوب یرفیک قوقح ماظن زا جرتتسم
   دارفم فالرخ رب یضارت و هدوب هرمآ تیحالص هب طوبرم دعاوق هک تسادیپ هتفگان .دراد ار هنامرجم هعقاو هب یگدیسر
 لودع نآ زا یيانثتسا دراوم رد زج ناريا راذگ نوناق .تسین یراثآ دجاو یرفیک قوقح رظنم زا و هدوبن ذفان و زياج نآ
  نونارق لوا لصف ليذ رد و لوا باتک رد هک تسا هجوت دروم یردق هب تیحالص هب طوبرم تاظحالم ،دومن دااوتن
       مارظن هرتفگ شیرپ برلاطم هرب هرجوت اب تسا هدرک نآ حيرشت هب مادقا و هدومن هجوت نادب ناريا یرفیک یسرداد نیيآ
  یررفیک یوعد باحصا دروم رد تیحالص هب طوبرم و هنزداع یسرداد تاظحالم تياعر رب لئاق ناريا یرفیک قوقح
 .تسا
 هنالداع یسرداد یاه هفلؤم
  بارب رد ار یتاظحالم و اا هفلؤم و هتشاد رظن رد ار یصاخ یااراکوزاس نودم یقوقح ماظن را ناسب ناريا راذگ نوناق
   عارمجا و تنرس ،ميرک نآرق ،سدقم عرش زا  امومع هک تسا هدنارذگ رظن زا تلادع اب مأوت یسرداد نیمضت و تياعر
 .تسا هدرب هرهب ترورض دح رد زین یزورما قوقح یااراکوزاس زا نآ رانک رد و هتشگ سابتقا

 لدع (1
      زرین قورقح درعاوق .دراد لد رد ار یقورش نیرنچ هک دنک یم دومناو مک تسد اي تسا تلادع یارجا راتساوخ ناسنا 
       نريا یوجترسج رد نريا دورجو ارب .درناد   یرم رربارب نوناق هاگشیپ رد ار هما انبم نیما رب و دراد لدع هماقا هب ليامت
     ،یدارصتقا طياررش عورمجم هرب هجوت اب ناکم و نامز را رد تلادع .داد یم خر اازیتس و دزیخ یمرب اا عازن هتشگ مگ
     یمیاارفم لدرع و تلادرع ررگيد نایب هب تشادنپ تباث ار نآ ديابن و دوش نیعم تسياب نآ صاخ یعامتجا و یسایس
    هرب یمالرسا مارظن   رد هراورما لدرع هفلؤم (0۶: 3098 ،نايزوتاک)دنوش یم نوگرگد قالخا اب هارما و دنتسا یقالخا
  ررب  ارنب .تسا مالسا یلصا یاا هياپ زا یکي تلادع رظنم نيا زا ،تسا هدوب حرطم یساسا لوصا و ینابم زا یکي ناونع
 و  مرلظ  دريابن  یدررف چیا هب تبسن و درک راتفر تیناسنا نوئش و تلادع فالخ رب ديابن سک چیا اب مالسا تاروتسد
  تلادرع   لمارش روترسد نيا .دشاب نادجو و فاصنا ،قح ،لدع ساسا رب دياب مدرم نیب تواضق نینچما .دومن یدعت
  مالرسا رد  یااورخ   مرلظت هراورما .تسا یسرداد هب طوبرم لوصا نینچما و تیمکح ،تواضق ،تموکح ،یعامتجا
   و یرمرهج یردارهب)     ترسا مزز مدررم ناریم توارضق رد یرفرط  یرب و تلادع تياعر و تسا هتفرگ رارق دیکأت دروم
08،ناراکما :   یرسرداد  ررب  مکارح لوصا اب تلادع هک اجنآ ات ؛دباي یم تینیع اا یسرداد عاونا رد تلادع موهفم (9398
  زا یرکي ناونع هب لدع هب هنزداع یسرداد روص زا یخرب رد هک تسادیپ هتفگان .تسا هديدرگ نآ تفص و هدش نیجع
     لدرع مورهفم ارب یورعد باحصا یواست و یربارب لصا صوصخ رد هک یروط هب هتشگ هجوت هنزداع یسرداد ینابم
  .دزارس      یرم رداربتم نراذ هرب یلکرش یرفیک قوقح رد ار یربارب و لدع موهفم عقاو رد ناونع نيا هک میشاب یم هجاوم
  ريذرپان     بارنتجا و یرمازلا فارصوا زا هراورما هک تسا یئاضق ماقم یفرط یب و لالقتسا لصا تلادع زا رگيد یا هولج
 .ديآ یم رامش هب هنزداع یسرداد
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 یوعد باحصا یواست لصا (8-8
      رربارب و نارسکي درورخرب موزرل هرب ،دنک یم دزشوگ ار زیمآ  یعبت نیناوق عضو زا زیارپ موزل هکنيا رب هوالع قح نيا
     دريابن تارفالتخا هرب هدرننک یگدی رسر   صاترشا .دراد هرارشا زین فالتخا نیفرط اب یگدیسر عجارم و تاماقم ،تاضق
 .(89 :2398،درمناوج)دشاب حرط لباق نیفرط زا یکي زا نانآ یراد بناج ناکما ههبش هک دنشاب هدش باتتنا یا هنوگ هب
    اورعد نیفررط ارب اا هاگداد ،هکنيا تستن ،تسا یساسا و مهم هتکن دنچ نمضتم اا هاگداد لباقم رد دارفا یربارب لصا
      ،داپرن ،گرنر لریبق زا داررفا یراربتعا اي و یتاذ یاا یگپيو و تایصوصخ نياربانب ،دنشاب هتشاد ربارب و یواسم راتفر
      درياب هارگداد ؛هرکنيا مود ،دورش نارنآ نایم  یعبت و زيامت بجوم ديابن دياقع و راکفا ،تیسنج ،باذم ،تیلم ،نابز
  هرنزاوم»  اري «  نیفررط تارناکما یربارب لصا» رگيد ترابع هب ،دنک رارقرب لداعت و نزاوت اوعد باحصا نایم دنک یعس
      هرب تبرسن اورعد باحرصا زا یرکي هک دوش ماجنا یطيارش رد یسرداد هچنانچ نياربانب ؛داد رارق هجوت دروم ار «اوق
  ؛هرکنيا موس ،دومن ديدرت یسرداد ندوب هنافصنم دروم رد دياب تروص نيا رد ؛دریگ رارق یواسمان تیعقوم رد یرگيد
   هرب یگدیرسر دراوم رد زین نانآ هب یياطعا تازایتما و تالیهست و دارفا تاماهتا هب یگدیسر نیئآ ،اا هاگداد تالیکشت
   هرک هرنوگ   نارما نياربارنب ؛دشاب ناسکي نادنورهش هما هب تبسن دياب لافطا مئارج و یماظن مئارج لثم صاخ مئارج
-           ترسا یروررض لورصا زا زرین نادنورهرش رربارب رد هارگداد یوارست ؛ترسا یروررض هارگداد ربارب رد دارفا یواست
 .(808-208 :8198،یدیما)
  یوارسم طيارش رد هک یصاتشا هب تبسن نآ دعاوق ،یرفیک یسرداد» هتشاد ررقم 0398 بوصم ک .د .آ .ق زا 0 هدام
 .«دوش لامعا ناسکي تروص هب ،دنریگ یم رارق بیقعت تحت هباشم مئارج باکترا ببس هب
  رد هرک یفلتتم صاتشا هب تبسن یرفیک یسرداد دعاوق ناسکي لامعا هب حيرصت ،قوف هدام ،ریخا تمسق رد دنچ را
  هرک دوب دااوتن نآ زا عنام رما نيا اما ،تسا هدومن ،دنریگ یم رارق تحت هباشم مئارج باکترا ببس هب یواسم طيارش
  ،درنریگب رظن رد یرفیک یسرداد نیناوق لامعا یارب ار مهتم یدرف تایصوصخ راذگ نوناق روتسد هب یئاضق عجارم هاگ
 .(۶0 :2398 ،یقلاخ)دشاب هتشاد لابند هب  لتتم صاتشا هب تبسن ار دعاوق ناسکي لامعا مدع دناوت یم هک یمادقا
 یفرط یب و لالقتسا لصا (0-8
   نامزارس طرسوت ديابن تامیمصت هک نيا رب دراد یم دیکأت هک تسا هنزداع یسرداد نيداینب لوصا نیتستن زا لصا نيا
 فرط یب و لقتسم هاگداد کي طسوت یتسياب هراوما هکلب ،ددرگ ذاتتا یسایس یاا ناگرا ذوفن تحت یتح اي و یسایس
     هارگ ررا و ترسا یريارجا اي یسایس لرتنک و ذوفن زا تینوصم یانعم هب لالقتسا .(22 :0398 ،یمشاا)دريذپ تروص
   رثأرتم ار ارا  نآ میمرصت و یأر ،تواضق اي هاگداد رب یراذگریثأت و ذوفن یپ رد یيارجا اي یسایس یاا تردق و عجارم
  درنااوخ لالقتسا دقاف دنشاب یریثأت نانچ زا ندنام نوصم تهج مزز تانیمضت و رازبا دقاف تاضق اي هاگداد و دنزاس
   نآ هرادا طياررش و نآ یارضعا باصتنا هویش ،دنک یم نیمضت ار هاگداد لالقتسا هک یياا هویش و اا شور هلمج زا .دوب
 زین و یلام تینما ،یدصت تینما نوچ یطيارش دوجو نینچما .دشاب ینوریب یااراشف هیلع ینیمضت دناوت یم هک تسا
 .دنتسا یرورض رایسب اا هاگداد لالقتسا تهج ،یداهن لالقتسا
     یرتاذ تیحالرص و هدريدرگ لیکرشت نوناق اب قباطم هدننک یگدیسر هاگداد  زوا هک دوب دااوخ هنزداع ینامز یسرداد
  ارا  نآ لیکرشت رد اي و هتشادن ینوناق یانبم هک یياا هاگداد رد یگدیسر نياربانب ؛دشاب هتشاد ار اوعد هب یگدیسر یارب
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  هرنزداع   یرسرداد ررب مکاح یاارایعم و لوصا اب ،دشاب هتشادن یتاذ تیحالص اي و دشاب هدشن تياعر ینوناق تاررقم
  یگدیرس  ر مارقم هرک تسا نآ یضاق یفرط یب زا روظنم ؛دوش ماجنا فرط یب یضاق هلیسو هب یسرداد  ایناث ؛تسا رياغم
     زریارپ اورعد نیفررط زا یرکي هب تبسن شيارگ اي یرواد شیپ عون را زا و هدوب فراعتم یضاق کي ،هدنورپ هب هدننک
 .(00 :2098 یناشاک)دنک
  یارا     هارگداد نياربارنب ؛درریگ ترورص یداع هاگداد کي رد اوعد هب یگدیسر هک تسا نآ یضاق یفرط یب رگيد یانعم
  ارا       هارگداد هرنوگ نريا رد ؛دنترسا یرسارکومد لورصا فالخ رب و هدوب هنزداع ریغ  اتاذ (هپيو اي هداعلا قوف) یئانثتسا
 .تسین ققحم یفرط یب یصتش و ینیع یاارایعم
  حلارص هاگداد یفرط یب و لالقتسا رب یسایس و یندم قوقح قاثیم 28 هدام 8 دنب و رشب قوقح یناهج هیمالعا 28 هدام
    مارقم لالقترسا و یرفرط  یرب لصا نایب رد 03 بوصم ک .د .آ .ق زا 9 هدام یلخاد قوقح هصرع رد اما ؛دندومن دیکأت
 نيرت هاتوک رد صاتشا هب یباستنا ماهتا دروم رد لماک لالقتسا و یفرط یب اب دياب یئاضق عجارم :دراد یم راعشا یئاضق
  یررفیک دنيآرف ندش ینزوط اي لالتخا داجيا اعاب هک یمادقا را زا و ذاتتا یضتقم میمصت و یگدیسر ،نکمم تلهم
 یياضق ماقم هک تسا نآ یئاضق تاماقم لماک لالقتسا و یفرط یب لصا زا روظنم هدام نيا رد .دننک یریگولج دوش یم
  یقورقح و یموق ،یداقتعا ،یسایس ،یعامتجا یراد بناج هنوگرا زا هک ديامن لمع یروط دياب ،دوخ یاا یگدیسر رد
   .دريامن لرمع تسا لطاب زا قح زییمت و تقیقح  شک اناما هک شيوخ ینوناق و یعرش ی هفیظو هب  افرص و دزیارپب
   هرب هرنزداع یسرداد یاا هفلؤم زا نکمم نامز نيرت هاتوک رد یگدیسر و لالقتسا ،یفرط یب یگپيو هس روکذم هدام رد
   ؛ترسا یورع   د فررط کري هرب یياضق عجرم ليامت مدع یانعم هب و یناذ یفصو یفرط یب هدعاقلا یلع ؛ديآ یم رامش
    لالقترسا اذرل .ددررگ  یرم هنزداعان یمیمصت ذاتتا هب رجنم و هدوب یفرط یب  قان ،راتفگ یتح اي راتفر رد یراد بناج
   رربارب رد نیرکمت و هیصوت لوبق ؛تسا ینوریب یااراشف ربارب رد یياضق عجرم یريذپانذوفن یانعم هب و ینیع یفصو
   لالقترسا نیمأرت .تسا یياضق عجرم لالقتسا  قان ،یياضق عجرم میمصت نداد رارق ریثأت تحت یارب اوران یااراشف
   اري و هیئارضق هوق یااداهن نامدیچ رگا هک انعم نيا هب .تسا یراتخاس لالقتسا ورگ رد یدايز دح ات لمع رد یياضق
 رت    زارب عرجارم تاروترسد یاررجا هب  ظوم لاح هما رد یوعد هب یگدیسر عجرم هک دشاب یا هنوگ هب اا نآ درکلمع
 .(00 :2398 ،یقلاخ)دوب دااوخ ديدهت ضرعم رد هراوما یئاضق لالقتسا ،دشاب

 یناسنا تمارک و تیثیح (2
     هرب ینارسنا ترمارک تریماا ،دور   یرم رامرش هب هنزداع یسرداد یاا هولج زا یکي ناونع هب یناسنا تانوئش و تمارک
        ناریب یرقالخا یرارتتمدوخ هريرظن حررط ارب ترناک لئوناما ،هلمج زا دنا هتشاد رظن نآ هب نادنمشيدنا هک تس یردق
   درنراد هرک یقالخا یياناوت و یتاذ لالقتسا تهج هب اا ناسنا یمامت هک تسا یشزرا و تیثیح یناسنا تمارک ،دراد یم
   نارسنا هارگآدوخ تینالقع اب ريذپان بانتجا روط هب تناک رظن زا تمارک نيا .دنرادروخرب نآ زا ناسکي و یتاذ روط هب
  یرتاذ هبنج ود یاراد یناسنا تمارک هک ارچ ؛دشاب یمن عنام و عماج دنمشيدنا نيا  يرعت دسر یم رظن هب .دراد طابترا
     لالقترسا ترهج هرب ارا ناسنا یمامت هک دوش یم هتفگ یتمارک عون نآ هب یتاذ تمارک رگيد ترابع هب ؛تسا یباستکا و
   یرتیثیح عورن نآ یباستکا تمارک اما ،دنرادروخرب نآ زا ناسکي و یرطف روط هب دنراد هک یلقعت و رکفت یياناوت ،یتاذ
  و لارمک و دشر ریسم رد دوخ یتاذ یياناوت و اادادعتسا نتخادنا راک هب قيرط زا و یدارا تروص هب اا ناسنا هک تسا
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  قورقح یناهج هیمالعا همدقم هلمج زا رشب قوقح یللملا نیب دانسا رد .دنروآ یم تسد هب ار نآ یقالخا لئاضف بسک
  هریمالعا ؛تسا هدش رکذ ريذپان لاقتنا و ناسکي قوقح زا اا نآ یرادروخرب یانبم اا ناسنا یتاذ تیثیح و تمارک ،رشب
  سارسا ار  یررشب  هداونارخ یاضعا هیلک یتاذ تمارک یياسانش ،رشب یناهج قوقح نيودت  طع هطقن ناونع هب روکذم
  قرح زا دارفا یدنم هرهب یانبم روکذم هیمالعا رد تمارک زا ناسنا یرادروخرب .دناد یم ناهج رد حلص و تلادع ،یدازآ
  راررق  مررج  بارکترا  مارهتا ناظم رد اا ناسنا هک یتروص رد .تسا هتفر رامش هب یرشب قح ناونع هب هنزداع یسرداد
  هرک مادا رم و دنشاب رادروخرب لماک تيامح زا یتموکح نارومأم یا هقیلس تامادقا و اا یرسدوخ ربارب رد دياب ،دنریگ
 و  هدرش ضرف هانگ یب ،تسا هدیسرن تابثا هب یسرداد تانیمضت تياعر اب و هنزداع یسرداد کي رذگار زا نانآ ماهتا
 دومن ناشن رطاخ یتسياب هتفگ شیپ بلاطم هب هجوت اب (0198:10 ،داپن یمیحر)دوشن هتشاد اور اا نآ هب تبسن ضرعت
   ترمارک نآ یارا      هورلج زا یرکي هرک هدريدرگ دارجيا یعامتجا و یدرف یاا یدازآ زا تنایص لیلد هب قوقح  زوصا هک
       نآ یلکرش و یواارم مورهفم و ترئارب لرصا یرنعي  ینارسنا تمارک زا یساسا یا هولج هب اتسار نيا رد .تسا یناسنا
 .دوش یم هتخادرپ
 تئارب لصا (8-0
  یرللملا  نیرب و یلخاد یرفیک قوقح ماظن رد اا تازاجم و مئارج ندوب ینوناق لصا جياتن زا یکي ناونع هب تئارب لصا
   اري و مهترم قوقح رياس رانک رد یلمارف یقوقح دانسا زا یرایسب رد ناوت یم ار لصا نيا ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم
  درورم لصا نيا ااروشک بلغا یلخاد نیناوق رد نيا رب هوالع ،دومن هدااشم هناگادج نيداینب لصا کي ناونع هب یتح
      و یریگترسد ،بریقعت رد نآ یناوتارن و مررج لررتنک رب رظان یشیتفت متسیس یتینما درکيور ،تسا هتفرگ رارق شريذپ
  هرب یماهتا متسیس رد سکع رب ،تسا هديدرگ تئارب لصا یاج هب تیمرجم مسیناکم یياجباج اعاب ،نیمهتم همکاحم
  درااوخ یيانثت         رسا هربنج یرعطق مرکح رودرص ارت مهترم قورقح دريدحت  هرنوگرا    نونارق تریمکاح و ناريرج ظاحل
 .(22 :0398 ،یمشاا)تشاد
 هطبار نيا رد رشب قوقح یناهج هیمالعا 88 هدام 8 دنب ،هلمج نم هديدرگ لصا نيا هب یتاراشا ما یللملا نیب دانسا رد
 یا همکاحم نايرج رد هک یماگنا ات دوش یم بوسحم هانگ یب دشاب هدش مهتم یراکازب هب هک یصتش را» هتشاد ررقم
 «  ددررگ زررحم ینوناق روط هب یو ندوب مرجم ،دشاب هدش نیمأت وا زا عافد یارب مزز یاا نیمضت مامت نآ رد هک ینلع
  دراد قرح دشاب هدش مهتم یمرج باکترا هب سک را» دراد ررقم یسایس و یندم قوقح قاثیم 28 هدام 0 دنب نینچما
 .(دوشب زرحم نوناق قبط رب وا ندوب رصقم هکنيا ات دوش ضرف هانگ یب
 هتخانش مرجم نوناق رظن زا سک چیا و تسا تئارب لصا» :هتشاد راعشا یساسا نوناق 09 لصا ناريا یلخاد قوقح رد
 .«ددرگ تباث حلاص هاگداد رد وا مرج هکنيا رگم .دوش یمن
   اري ینادرنز ،تشادزاب ،ریگتسد نوناق مکح هب هک یسک تیثیح و تمرح کتا ،هديدرگ نایب زین نوناق نيا 39 لصا رد
 .تسا تازاجم بجوم و عونمم دشاب هک تروص را هب ،هدش دیعبت
      و یدازآ بلارس هدرننک دودرحم مادرقا هرنوگ را ،تسا تئارب ،لصا» تسا هدمآ زین 03 بوصم ک .د .آ .ق 2 هدام رد
 و تسین زاجم یئاضق ماقم تراظن تحت و تاررقم تياعر اب و نوناق مکح هب زج صاتشا یصوصخ ميرح هب دورو
 .«دنک دراو بیسآ صاتشا تیثیح و تمارک هب هک دوش لامعا یا هنوگ هب ديابن تامادقا نيا تروص را رد
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     هرعماج داررفا یورس زا هرنامرجم راتفر باکترا مدع رب یرفیک یسرداد ساسا هک تسانعم نيا هب تئارب لصا عقاو رد
   ،حلارص هارگداد رد هنافصنم و هنزداع یسرداد دعاوق و لوصا اب قبطنم یسرداد کي رذگار زا هکنآ رگم ،تسا راوتسا
   هدارم رد ترهج نیما هب و دشاب یم یو هب باستنا لباق و هتفاي باکترا رظن دروم صتش طسوت ،مرج هک دوش تابثا
 .(30 :2398 ،قدصم)تسا هديدرگ هراشا نآ هب قوف
  مررجم رفن کي هئربت هک تسا نآ رگنایب تسا هديدرگ عضو یفرع قوقح رد ما و یمالسا قوقح رد ما هک لصا نيا
   حیحرص ینارمز اهنت مهتم تیموکحم رب مکح رودص نياربانب ؛تسا (ديدرت دراوم رد) هانگ یب رفن کي تازاجم زا رتهب
        رد یدريدرت هرچنانچ و درشاب مررج نونارق ارب قبارطم یو یباکترا لمع و هديدرگ زرحم  الماک وا یراکازب هک تسا
  ترئارب رب مکح دياب دشاب هتشاد دوجو یو هب یباستنا لعف رب هنامرجم ناونع قابطنا رد اي مهتم هیحان زا مرج باکترا
   هرتبلا ؛ترسا رت هتسياش تلادع یارجا تهج زا و رتهب هعماج یارب مهتم تئارب ،ديدرت تروص رد هک ارچ ،دوش رداص
 ،هدو رع)     دورش هداد مرکح تازارجم هرب عورضوم ینیقي و یعطق زارحا نودب هک دنک یمن ءاضتقا ما یقطنم و لقع چیا
9398: 080). 
 یواام موهفم (8-8-0
    چیرا هرک ترسا نآ ديؤم تئارب موهفم نيا رد ؛دراد یا هپيو یانعم تئارب لصا نینفت دعب رد و یواام موهفم ظاحل زا
   تراربع هرب ؛ .دريامن نییعت تازاجم نآ یارب و هتخانش مرج ار نآ راذگ نوناق هکنآ رگم ،دوش یمن بوسحم مرج یلمع
    لومرشم  اتدرعاق و دورش     یرمن هتخانرش مررجم سرک چیا هک تسانعم نيا هب لصا نيا یواام یرفیک قوقح رد رگيد
   تاربثا یو مررج هنافصنم و هنزداع یسرداد کي یط راد تیحالص یئاضق عجارم رد هکنآ رگم دریگ یمن رارق تازاجم
  نیرعم نآ هناگ هس رصانع و  یصوت مرج هکنيا هب هجوت اب موهفم نيا رد نياربانب ؛ددرگ رداص یو تیموکحم مکح و
 .تسا تازاجم ناکما مدع هجیتن رد و نادنورهش تیمرجم و مرج باکترا ضرف مدع دوصقم  زوصا دنوش یم
 یلکش موهفم (0-8-0
 یوعد کي رد مهتم ناونع هب هک یصتش هک تسا نآ یضتقم یسرداد و یئاضق دعب رظنم زا و یلکش موهفم رد تئارب
  یلاورحا و عاضوا و دوش ضرف هانگ یب ،یعطق تیموکحم مکح رودص نامز ات تسا هتفرگ رارق بیقعت تحت یمومع
  کري ناونع هب وا هکلب ،ددرگن وا تیمورجم هب داقتعا یریگ لکش ببس ،یرفیک تیموکحم هقباس اي ندوب یراوتم دننام
    یرتاررقم قربط ررب و  حلارص یئاضق عجرم طسوت وا هیلع ليزد یروآ عمج یارب مزز تامادقا و ؛یقلت هزب هدرکان درف
    هرلخادم مدرع ضررف رب لصا موهفم نيا رد .(10 :2398 ،یقلاخ)تسا هدش نییعت راذگ نوناق طسوت هک دریگ تروص
      هرناهب هرب یئارضق و یمارظتنا تارماقم یوس زا تيدودحم لامعا هنوگ را نياربانب و هدوب مرج باکترا رد نادنورهش
        ترحت و یررفیک تلادرع هاگترسد یاراداهن تامادرقا لومرشم یدرف چیا عقاو رد .دشاب یم عونمم مرج هب یگدیسر
  درریگ   یرمن راررق هریغ و نیمأت رارق اب یرادهگن و بلج ،راضحا زا معا مرج بیقعت و قیقحت زا یشان یاا تيدودحم
  تارماقم لماک و قیقد تراظن تحت و حالص یذ تاماقم طسوت ینوناق تاررقم طباوض تياعر اب ما نآ  ائانثتسا رگم
 (39 :2398 ،ناراکما و یئاورو)یئاضق
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 یرطف قوقح (3  
 قوقح عقاو رد ،دسرب حیسم دالیم زا شیپ هب دياش نآ هقباس هک تسا یناگژاو نيرت یميدق زا یکي یرطف قوقح هژاو
        یارضتقم ،ترسا هدورب ررشب بورلطم ترياغ و ررترب اا تموکح هدارا زا هک تس یگشیما دعاوق زا هتسد نآ یعیبط
     درعاوق ترورص هرب یترسياب  اعبط و ديامن یم مکح نآ رب یا هطساو چیا یب سکرا لقع ،هدوب یرشب ترطف و تعیبط
 .(29 :3098 ،نايزوتاک)دنيآ رد هعوضوم
  یرعیبط قوقح یروئت یلصا هدنيامن .تسا یعیبط قوقح و یعیبط نوناق رت یيادتبا میاافم لماکتم ِاتروص رشب قوقح
  قورقح .داد  هعرسوت   مادرارهچ نررق  رد یريارگ  نارسنا بوچراچ رد ار دوخ هفسلف هک دوب کز ناج ،نردم یایند رد
  یاررب  یقورقح  یيارنبم  دورش  یرم تفاي تعیبط نوناق رد و دریگ یم همشچرس ناسنا تعیبط زا هک تهج نآ زا یعیبط
  نارهج  یرعیبط مظن باتزاب ور نيا زا .تسا هديدرگ یقلت هنزداع یسرداد هلمج زا رشب قوقح زا اا ناسنا یرادروخرب
  هرب (30 :2198  ،یمرشاا) ترسا  یترسا  گرنااما  مارظن زا  یرئزج ناسنا هک تسا هاگديد نيا رب ینتبم و تسا یتسا
  هاگدريد  نريا  سارسا  ررب  ،درننک یم بستنم ادخ هب ار نآ نویهلا هک دشاب یقح همشچرس دناوت یم تعیبط رگيد ترابع
  یرعیبط قوقح هلمج زا عافد قح (23 :2398 ،ديواج)تسا دوخ رد یعیبط نیناوق لماح و تعیبط زا یئزج زین ناسنا
 یا هولج ناونع هب اتسار نيا رد (128:ات یب ،رااب) .تسا نآ زا تيامح و شريذپ هب  لکم راذگ نوناق هک دشاب یم دارفا
 .تفرگ دااوخ رارق حيرشت دروم مهتم یعافد قوقح ،یرطف قوقح زا
 مهتم یعافد قوقح (8-9
 یعافد قوقح رياس و تقو عرسا رد لیکو هب مهتم یسرتسد قح لصا (8-8-9
  دورخ قوقح زا مهتم یرادروخرب تسا هدش دیکأت نآ هب یرشب قوقح دانسا رد هک هنزداع یسرداد یاارایعم زا یکي
    زا یرکي لریکو ارب طابترا و یرادروخرب قح ؛تسا قوقح نيا نتشاد دروم رد مهتم یااگآ موزل و یسرداد دنيآرف رد
            قرح .ترسا هرتفرگ راررق  رقن درورم دراورم برلغا رد قرح نريا هرک داد یم ناشن اا یسررب .تسا تانیمضت نيا
  هدارم 9   درنب زا (ب) تمرسق ؛تسا هتفرگ رارق تيامح دروم تاعفد هب یلمارف یقوقح دانسا رد لیکو زا یرادروخرب
 دوخ زا عافد هیهت یارب یفاک تالیهست و تقو هک هتسناد نيا ار مهتم قوقح زا یکي یسایس و یندم قوقح قاثیم 28
    عالرطا وا هرب لریکو کي نتشاد قح دشاب هتشادن لیکو هک یتروص رد و دشاب هتشاد ار دوخ بتتنم لیکو اب طابترا و
      رد هرک دورش نیریعت یرلیکو وا یاررب  اسأر هاگداد فرط زا ديامن ءاضتقا یرتسگداد حلاصم هک یدراوم رد و دوش هداد
 (2398:29 ،درمناوج)تشاد دااوتن یا هنيزا هلاکولا قح تخادرپ زا وا زجع تروص
   ررما نريا 03 بوصم ک .د .آ .ق زا 2 هدام رد ؛دراد هراشا عوضوم نيا هب 29 لصا رد یساسا نوناق یلخاد قوقح رد
  یرسرتسد قح زا و هاگآ یباستنا هلدا و عوضوم زا تقو عرسا رد دياب مهتم ،تسا هتفرگ رارق راذگ نوناق حيرصت دروم
    درناوتب مهترم هرک تسا نيا مزلتسم هنزداع یسرداد ؛دوش دنم هرهب نوناق نيا رد روکذم یعافد قوقح رياس و لیکو هب
   زرین و نآ هرلدا و دوخ ماهتا زا مهتم عالطا قح .ديامن ماارف لیکو باتتنا قيرط زا ار دوخ زا عافد تهج مزز کرادت
  نيررت  عيررس رد و هدوبن صاخ یماقم دزن و ناکم هب دودحم دوخ یعافد قوقح رياس و لیکو هب یسرتسد هب یو قح
  هرب 10  بورصم ک.د .آ .ق 108    هدارم .ددررگ ترياعر دياب یياضق ماقم دزن هچ و دشاب نیطباض دزن هچ ،نکمم نامز
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 .ق 329 و 238 ،12  داورم رد لصا نيا تياعر رگيد یاا هولج .تسا هدش هتفرگ رظن رد لصا نيا ینینفت هنیشیپ ناونع
 .تسا هتفرگ رارق حيرصت دروم 03 بوصم ک .د .آ
 یکاش و مهتم هچنانچ نوناق نيا (029) هدام عوضوم مئارج ریغ رد نوناق نيا ۶1 هدام بجوم هب و یسرداد هلحرم رد
 ناتسداد ،دشاب لماک ما یتامدقم تاقیقحت و دشاب هدرک تشذگ اي هتشادن دوجو یکاش و رضاح مهتم اي دنشاب رضاح
   یررفیک یورعد ،وا هارما هب یکاش روضح تروص رد هاگداد هب مهتم مازعا اب ،سرپزاب تساوخرد هب اي  اسأر دناوت یم
  هرسلج لیکشت ریخأت نودب هاگداد ،دروم نيا رد .دنک حرطم یاافش تروص هب تساوخرفیک رودص نودب هلصافالب ار
  ترورص          رد هرک درااوتب ترلهم عارفد کرادرت و لریکو نیریعت یاررب دراد قرح هک دنک یم میهفت مهتم هب و داد یم
  سرلجم   ترورص رد دياب مهتم خساپ و عوضوم نيا میهفت .دوش یم هداد تلهم وا هب زور هس لقادح ،مهتم تساوخرد
 .دوش دیق هاگداد
 شيوخ ماهتا زا مهتم یروف یااگآ موزل لصا (0-8-9
  عورضوم ی    يارضق مارقم برناج زا هرک تسا مهتم قح نيا و هدوب مهم رایسب یماهتا ليزد زا قیقد و یروف عالطا قح
   زا قریقد عالرطا قح .دشاب مهف و کرد لباق وا یارب مهتم عضو و طيارش هب هجوت اب هک دوش نایب یوحن هب یو ماهتا
   دورخ درناوتب مهتم هک تسا نآ یارب ،دریگ تروص دياب یتامدقم تاقیقحت هلحرم نيزاغآ لحارم رد هک ماهتا عوضوم
  هدورب اا نآ ناگدننک میظنت هجوت دروم هراوما یللملا نیب دانسا رد قح نيا نیمضت و تياعر ؛دزاس هدامآ عافد یارب ار
 لقاز لماک یواست اب دوشب یمرج باکترا هب مهتم سک را» تسا هدمآ یسایس و یندم قوقح قاثیم 9 هدام رد .تسا
 للع و عون زا دمهفب وا هک ینابز هب لیصفت هب و تقو عرسا رد هکنيا هلمج زا ،تشاد دااوخ ار ليذ یاا نیمضت قح
 رد»     :هترشاد رررقم یرساسا نونارق 09 لصا زین ناريا یلخاد قوقح رد .دوش علطم دوش یم هداد تبسن وا هب هک یماهتا
 .ق ۶2  هدارم ریخا زارف رد .دوش میهفت و غالبا مهتم هب  ابتک هلصافالب ليزد رکذ اب دياب ماهتا عوضوم ،تشادزاب تروص
    ،درشاب یروررض تارقیقحت لیمکت یارب مهتم یرادهگن ،دوهشم مئارج رد هچنانچ ،تسا هدمآ زین 03 بوصم ک .د .آ
   یاررب یرورف ار بتارم و دننک میهفت و غالبا مهتم هب یبتک روط هب و هلصافالب ار نآ هلدا و ماهتا عوضوم دياب ناطباض
   مهترم تعارس راهچ و تسیب زا شیب دنناوت یمن ناطباض لاح را رد و دنناسرب ناتسداد عالطا هب ینوناق میمصت ذاتتا
       هرب ارريز ،درسرب زرین وا هداونارخ عالرطا هب دياب درف یریگتسد بتارم روکذم هدام هب هجوت اب .دناد رارق رظن تحت ار
  دراورم رد هک ديامن یم باجيا «دارفا تشادزاب و یریگتسد عنم لصا» یدنورهش قوقح نوناق دحاو هدام 2 دنب بجوم
      حلارص عرجارم هرب هدرنورپ رررقم تلهم فرظ و تسا هديدرگ نیعم نوناق رد هک دشاب یبیترت و مکح اب زین یرورض
   لريزد هرجوت زا یکاح مهتم زا یئوجزاب هچنانچ .دنریگ رارق نايرج رد ناگدش ریگتسد هداوناخ و دوش لاسرا یئاضق
   ترحت یرادرهگن همادا ینعي تروص نيا ریغ رد ،ددرگ مازعا ارسداد هب  یلکت نییعت تهج دياب یو .دشاب وا هب ماهتا
 .دوب دنااوخ تازاجم لباق ا .م .ق 912 هدام قباطم و هدش ینوناقریغ  یقوت مرج بکترم ناطباض ،رظن
  درنک     یرم مالرعا یو هرب مهترم قوقح هب هجوت اب قیقحت عورش زا شیپ سرپزاب ،دراد هراشا نوناق نيا 238 هدام  افاضم
 زا روظنم هدام نيا رد ؛دنک یم میهفت وا هب حيرص لکش هب ار نآ هلدا و ماهتا عوضوم سپس .دشاب دوخ تاراهظا بقارم
   درنادب یو هرک یروط هب تسا هدش هداد تبسن مهتم هب هک تسا یا هنامرجم ناونع نشور و حيرص مالعا ،ماهتا میهفت
 دياب زین ماهتا ليزد نآ رب نوزفا ؛تسا هدش هتخانش یرفیک بیقعت لباق و شنزرس راوازس یلمع هچ باکترا یارب هک
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   نونارق هدرحاو هدام 0 و ۶ یاادنب قبط رب مهتم یناسنا تمارک ظفح روظنم هب ،ددرگ میهفت مهتم هب حيرص تروص هب
  رریقحت ،ءاضعا رياس و مشچ نتسب ریظن ،دارفا یاذيا زا قیقحت و یيوجزاب نايرج رد هک تسا مزز ،یدنورهش قوقح
 نکاما هب نانآ ندرب اي مهتم رس تشپ نتسشن اي و تروص ندناشوپ زا قیقحت نارومأم و نايوجزاب و هدش بانتجا نانآ
 .دنزرو یراددوخ نوناق فالخ تامادقا لک رد و مولعمان

 نوناق تموکح (4
 رد  تردرق زا  هنادبترسم و  هناررسدوخ  هدافترسا  سارسا  نیرما  ررب  ،ترسا  نونارق یانبم رب مادقا یلجت نوناق تموکح
  ،یررگن  هدرنيآ ،ینیب نشور و تحارص ،یمومع مالعا ،نیناوق تیمومع .دوب دااوتن هیجوت لباق یتموکح یریگ میمصت
  رارظتنا  ناورت یم هعماج رد ینامز .تسا تیمکاح یروحم لوصا نآ تابث و رارمتسا و نیناوق زا یوریپ و ارجا تیلباق
  هرنزداع  یرسرداد .دشاب مکاح تردق نابحاص یصتش یاا هقیلس هن و نوناق هک ددرگ تياعر هنزداع یسرداد تشاد
  نیمأرت لماوع نيرت مهم زا یکي لقتسم هیياضق هوق دوجو .دباي یم ققحت یياضق لالقتسا و اوق کیکفت دوجو هياس رد
  لقترسم   یرسرداد یاراداهن دياب هنزداع یسرداد هزوح رد دارفا قوقح نیمأت روظنم هب .تسا هنزداع یسرداد ققحت و
 ار نآ هب یسرتسد ناکما و دنک هعجارم نآ هب دریگ یم رارق هعفارم اي اوعد ماقم رد هک سک را هک دوش داجيا روشک رد
  زا هرمکاح  ترئیا رادتقا میظنت ورگ رد هنزداع یسرداد زا نادنورهش یرادروخرب و یياضق تینما رارقتسا .دشاب هتشاد
  نونارق  تریمکاح وترپ رد رما نيا ،ديامن صتشم یقطنم وحن هب ار نانآ تارایتخا دودح هک تسا ینیناوق عضو قيرط
 .(830 :2198 ،یمشاا)دوش یم رسیم
      ندورب ینونارق لرصا عرقاو رد درشاب یم یرفیک دنيآرف رد نوناق تموکح لصا هنزداع یسرداد مهم قيداصم زا یکي 
   نونارق ترموکح لصا .دنریگ یم تئشن یرفیک قوقح رب نوناق تموکح موزل لصا زا یواام و یلکش یرفیک قوقح
      ارب قبارطم یترسياب مدررم ارب تلود راتفر لصا نيا مکح هب تسا راوتسا نآ رب یعامتجا ماظن هک هدوب امناار لوصا زا
     هدرش دارجيا نونارق قبارطم دياب ما دنک مازلا مدرم رب نوناق ناونع هب ار شتامیمصت دااوخ یم هک یداهن ،دشاب نوناق
     عرقاو رد نونارق تریمکاح لرصا (99 :0198  ،یلئارضف)     درشاب هترشاد ار ررما نريا تیحالرص نوناق قباطم ما و دشاب
  .دورش   یرمن هتخانرش قوفام یدرف چیا نآ هجیتن رد تسا نادنورهش یداصتقا و یعامتجا یسایس قوقح هدننک نیمضت
       عریطم یاررب مزز رادرتقا و راریتخا یاراد هرک ترسا مزز یئاضق لقتسم و دنمتردق هاگتسد کي نوناق تیمکاح یارب
   ،نارارکما و هداز بریبح)  درشاب نادنورهرش یساسا یاا یدازآ و قوقح زا تيامح و نوناق هب تبسن نامکاح ندومن
   نريا یواارم ی  هربنج ؛تسا یلکش و یواام هبنج ود یاراد یرفیک قوقح ندوب ینوناق لصا اتسار نيا رد .(0 :۶198
 .دراد مان یرفیک یسرداد ندوب نوناق لصا نآ یلکش هبنج و اا تازاجم و مئارج ندوب ینوناق لصا ناونع تحت لصا

 یوهام موهفم (1-4
    اربلاغ هرک دوش یم هتخانش هزب و مرج یاول رد ،ناسنا یعامتجادض راتفر هک درک ناشن رطاخ یتسياب صوصخ نيا رد
 .تسا هتشگ نيودت هعوضوم نوناق تیمکاح تحت
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 مرج ندوب ینوناق لصا (1-1-4
    ناورنع ترحت ار یعامتجادرض یلمع یناکم و ینامز تایضتقم اب بسانتم و صاخ طيارش تحت راذگ نوناق هک ینامز
  نريا  ؛دزاري  یرم تسد ندوب ینوناق لصا موهفم هب داد یم رارق هنامرجم نيوانع نییعت و یراگنا مرج دروم هزب و مرج
  ار نآ و دراذرگ هزب دومن لمع نآ رب ناوت یمن تسا هدشن هتخانش مرج نوناق رد یلمع هک ینامز ات ؛دراد یم نایب لصا
 نوزفا ؛میتسا هجاوم مرج عوقو مدع لصا اب زین کش دراوم رد  صو نيا اب ؛دومن یقلت یرفیک  صو دجاو و مرج
       هرب ینارمز  زورصا ؛دورش عرقاو یواارم یرفیک قوقح هجوت دروم دناوت یم فارحنا و مرج زا معا یيانج هديدپ نآ رب
   و نيودرت اررجزا مزز   تارررقم و درعاوق هعومجم طسوت یعامتجادض لمع نآ هک ميرگن یم مرج ناونع تحت یلمع
  زا کري هدام ؛ميروخ یم رب مرج ندوب ینوناق لصا هب یمالسا تازاجم نوناق زا یداوم رد ؛ددرگ یقلت هزب ناونع تحت
  هرب .دراد   یرم ناریب باب نيا رد ار یلوصا و هدومن مئارج رب لمح ار تازاجم نوناق ؛ترابع ردص رد رکذلا قوف نوناق
       و مئاررج ررب لمترشم یمالرسا تازارجم نونارق  ،هدريدرگ نایب یمالسا تازاجم نوناق زا تستن هدام رد هنومن ناونع
   درعاوق و یررفیک تیلوئسم عناوم و طيارش ،یتیبرت و ینیمأت تامادقا ،تاريزعت و تايد ؛صاصق ،دودح یاا تازاجم
 .دراد هراشا مرج ندوب ینوناق لصا رب روکذم هدام نياربانب ؛تساا نآ رب مکاح
     نیریعت یتازارجم و هذرخاوم هرقف رد مارح لمع یارب هک یدراوم رد دسر یم رظن هب عسوم ریسفت عنم لصا هب هجوت اب
 روظنم هب نياربانب ؛دشاب یم یراس و یراج تئارب لصا هديدرگن داي نآ زا هزب ناونع تحت هعوضوم نوناق رد اما هتشگ
 هب هعجارم مدع اي هقف هب هعجارم اب یراگنا مرج صوصخ رد ددعتم یاا هيور شيادیپ و اوران یااریسفت زا یریگولج
 ،هقف هب هعجارم ساسا رب یراگنا مرج ناکما ،نآ زا نیکمت و نابهگن یاروش رظن هب مارتحا نمض تسا هتسياش زین نآ
      مررج ینونارق نرکر نادرقف ارب (0 :2398  ،یهجورت) درشاب هدرک حيرصت نآ هب ننقم هک ددرگ رصحنم یدراوم هب  افرص
    هرک هدورب هرنامرجم یتسياب ددرگ یم رداص بکترم زا هک یراتفر ؛ديدرگ لمع هحابا و مرج عوقو مدع هب لئاق یتسياب
  ،تیعرضو ،تلاح ،لیبق زا هنامرجم راتفر روص رياس دنچ را .ددرگ یقلت لعف کرت ما و لعف تروص هب دناوت یم ما
      مررج ندورب ینونارق لرصا هرب مرج  يرعت رد زین یمالسا تازاجم نوناق 0 هدام ؛دنراد رارق هجوت دروم زین یرادهگن
      هرب یمالرسا تازارجم نونارق رد هحررصم و یعامتجا مظن  لاتم راتفر مرج یساسا یاا هفلؤم ور نيا زا .دراد هراشا
 .(30 :0398،لوا دلج ،یلیبدرا)دنيآ یم رامش
 مرجم ندوب ینوناق لصا (2-1-4
    ارب لرماع کري عقاو رد ؛دسرب روهظ ی هصنم هب یناسنا یلماع طسوت هک دشاب یم مهم یراثآ دجاو ینامز یيانج هديدپ
     نارمز نيررتهب ؛دورش یگدیرسر یو ماهتا هب نوناق یاول رد ات ددرگ هنامرجم راتفر بکترم دناوت یم هدنز ناسنا ناونع
  هرک دراد هراشا موهفم نيدب مرجم ندوب ینوناق لصا ؛دشاب یم یعطق مکح رودص زا سپ مرجم هژاو ندرب راک هب یارب
     هعورضوم نونارق تریمکاح ترحت هک ار (لعف کرت اي لعف زا معا) ینوناق ریغ هعونمم راتفر کي بکترم هک ینامز ات
     ؛دریمان مررجم و رارکازب ار یو ناورت  یرمن ،دشاب هديدرگن بکترم ار دشاب یم یرفیک  صو دجاو و هدوب ارجزا مزز
   یرمهم شرقن نآ یارجا و مکح رودص نامز ات بکترم ناونع هب مرج  شک هلحرم یادتبا زا هک تسا یصتش مرجم
   نونارق رد صارخ راتفر نيا اما ديدرگ یعامتجا دض لمع بکترم صتش هک ینامز نياربانب ؛دراد یرفیک یسرداد رد
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   ترورص رد عرقاو رد ،درادن بارعا زا یلحم یصتش نینچ رب مرجم ناونع قالطا دوب هديدرگن یراگنا مرج هعوضوم
    شرناد ررب مکارح یاا درکيور یو نامرد و حالصا تهج ؛نوناق رد هنامرجم ناونع نادقف اب یصتش زا فارحنا زورب
     ریرسم رد ار شيورخ ینونارق نرکر دوجو و هنامرجم دصق اب صتش هک ینامز .دشاب یم رثا و لمأت لحم یسانش مرج
   مررج ناورنع هب نوناق رد هک ار یيااراتفر اضق زا و دشاب هتسشن راب هب یو رظن دروم دوصقم و هداد رارق هنامرجم لعف
       ندورب ینونارق لرصا تریمکاح ترحت و هترشگ قالطا یو رب طيارش زارحا اب مرجم ناونع ددرگ بکترم هدوب رظن دم
 .دریگ یم رارق یرفیک یسرداد دعاوق تياعر اب مرجم
 تازاجم ندوب ینوناق لصا (3-1-4
  ،ترسا هتفر راکب یتنس یرفیک ناونع هب خيرات لوط رد مرجم هب تبسن یعامتجا لمعلا سکع ناونع هب هراوما تازاجم
     ررا ترسا رربتعم زرین تازاجم نازیم و عون نییعت رد ؛دراد دربراک مرج عون نییعت رد هک ردق ناما ندوب ینوناق لصا
         نورچ و درنچ هرب مرلع ؛درشاب هارگآ رارتفر نريا بقاوع زا دياب تسا مرج یراتفر هچ دنادب دياب هکنيا رب نوزفا سک
     ندورب ینونارق لرصا ؛دزارس    یرم هارگآ ترسا لفاغ نآ زا و دراد رظن رد هک یراک تدش و حبق هب ار صتش ،تازاجم
      برجوم هرب طرقف هرک سرداد یاررب هچ و دزادرپ یم اا تازاجم نییعت هب هک راذگ نوناق یارب هچ نامز ما اا تازاجم
 ،ديامن یم داجيا یفیلاکت دننک یم ارجا ار مکح دروم هک نايرجم یارب هچ و دنک رداص تازاجم هب مکح دناوت یم نوناق
  تازارجم نوناق اهنت و هدوب رظن دروم راذگ نوناق حيرصت اب  افرص یعامتجا لمعلا سکع ،دزاس یم ناشن رطاخ لصا نيا
  هعورضوم نیناوق زا ریغ هب یعبانم رد هک یاا تازاجم نياربانب ؛دشاب اراک هنامرجم نيوانع نییعت رد تسياب یم یمالسا
       ندورب ینونارق لرصا هرب هرجوت ارب رما نيا ؛درادن یااگياج یواام یرفیک قوقح رد و هدوبن احب لحم دنراد دوجو
 .ددرگ یم طابنتسا دراد نایبالب باقع حبق هدعاق رد ینآرق و یهقف هشير هک اا تازاجم و مئارج
  فالرخ  زوا یعام  تجادرض رارتفر نآ هک دوش یم هتفرگ رظن رد یعامتجادض راتفر یارب ینوناق تازاجم ینامز عقاو رد
      چیرا لرصا نريا قربط ررب ور نيا زا .دشاب هديدرگ یراگنا مرج نوناق رد یصاخ ناونع تحت  ایناث و هدوب یمومع مظن
  ،یورسوم)    درشاب هدرش عرضو مررج ناما یارب راذگ نوناق فرط زا  البق هکنآ رگم دریگ یمن رارق مکح دروم یتازاجم
9398: 0). 
 یلکش موهفم (2-4
     یرسرداد تافيررشت هریلک مورهفم نيا رد ،تسا توافتم نآ یواام موهفم اب  الماک نوناق تیمکاح لصا یلکش موهفم
   ررگيد تراربع هب ؛دشاب نآ یاارایعم اب قباطم و نوناق تموکح لصا لومش تحت دياب یلکش قوقح رظنم زا یرفیک
   ترورص رد و هترشگ ارجا لصا نيا قباطم یتسياب ماکحا یارجا و یگدیسر ،مهتم بیقعت و قیقحت ،مرج  شک نیيآ
  رد نارنيرفآ  شرقن یمامت دسر یم رظن هب .دوب دااوتن رابتعا لحم هنزداع یسرداد ،فوصوم لصا یاارایعم اب ترياغم
  ارب یتسياب یرفیک ماکحا یارجا تاضق و یرفیک یاا هاگداد تاضق ،رايداد ،سرپزاب ،ناتسداد هلمج نم یرفیک دنيآرف
 یسرداد و ظاحل ار شيوخ ینوناق  یلاکت یمامت تسا هداهن دیئات رهم نآ رب ناريا ینینقت ماظن هک نودم نیناوق ظاحل
 .دنيامن ماارف ار نآ یارجا راکوزاس و تياعر ار هنزداع
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 نوناق ندوب هرمآ (5
  ترياعر دزاي تسرد تلادع و مظن رارقتسا ینعي دوخ یياهن فدا هب دناوتب هنزداع یسرداد و قوقح هکنيا تهج رد
  ترسا نآ تياعر لابق رد ینوناق یيااارجا تنامض دجاو و رثؤم یتروص رد راذگ نوناق مالعا ،تسا یرابجا نآ دعاوق
  و ارارایعم نيودت هب هجوت اب .دشابن ذفان قوف هررقم فالخرب مدرم مومع شزاس و یضارت و هدوب هرمآ هبنج دجاو هک
  رد نارنيرفآ     شرقن یمارمت ررب یرمازلا ناونع هب اارایعم و دعاوق نيا تياعر هعوضوم نیناوق رد هنزداع یسرداد دعاوق
 مهتم یعافد قوقح هلمج نم هنزداع یسرداد لوصا و اارایعم نيا تياعر اذل .تسا هدش هتفرگ رظن رد یرفیک دنيآرف
     رد یررفیک یرسرداد نیريآ نونارق رد .تسا روآ مازلا هنزداع یسرداد دنيآرف رد مکح یارجا ات مهتم بیقعت هلحرم زا
      .ترسا هرتفرگ راررق ننرقم هرجوت دروم  ابيرقت نآ یيارجا یااراکوزاس و لوصا نيا 0 یلا 0 داوم زا نآ نیتستن لصف
  یندرم و یرفیک یااارجا تنامض راذگ نوناق و تشگ دنااوخ زاب یدنورهش قوقح هب یعون هب فوصوم دراوم یمامت
     رد درعاوق و لورصا نريا ترياعر مدع لابق رد دنراد هلخادم یرفیک رما رد هک یدارفا مامت یارب نآ زا یطتت لابق رد
 .تسا هتفرگ رظن

 یوعد باحصا عفانم نیمأت (6

 هدید هزب عفانم نیمأت (1-6
    زا یرکي زرین هدريد هزب هک یروط هب ،دور یم رامش هب یسرداد فاداا زا هديد هزب عفانم نیمأت هنزداع یسرداد ماظن رد
 یشقن صاخ یطيارش رد دناوت یم و هدمآ رامش هب مکح یارجا ات مرج  شک هلحرم زا یرفیک دنيآرف رد نانيرفآ شقن
   هدريد هزرب عفانم نیمأت یاقترا تهج رد زین یمیمرت تلادع ؛ديامن افيا ار تشذگ لباق مئارج رد  اصوصخ هدننک نییعت
 نيا زا 3 هدام رد زین 03 بوصم یرفیک یسرداد نیئآ نوناق ؛تسا هديدرگ یراذگ هياپ یو رب هدراو تاراسخ ناربج و
     زا میقترسم رورط هرب هرک یسک ینعي میقتسم هديد هزب اهنت عقاو رد ،تسا هدروآ نایم هب یمان یرفیک یسرداد هژاودیلک
  رد درناوت    یرم ؛ترسا هترشاد ار وا زا تيامح دصق راتفر کي یراگنا مرج اب راذگ نوناق و تسا هديد همطل مرج عوقو
  ترارسخ ،دروم بسح رب یرفیک رما بیقعت رب هوالع تسا نکمم ما و ديامن ار مهتم بیقعت یاضاقت یرفیک دنيآرف
 .(80 :2398 ،یقلاخ)ديامنب زین ار مرج زا یشان نايز و ررض هبلاطم ،هدراو
 راکهزب عفانم نیمأت (2-6
    قورقح نادنمرشيدنا ،یررفیک  لتتم بتاکم دياقع و راکفا رشن و رشب قوقح یناهج هیمالعا نیتستن رودص زا سپ
      و دنمتفاررش داررفا نآ ورترپ رد هرک درشاب ینیناوق و دعاوق نمضتم دياب یرفیک یسرداد نیئآ هک دنتشاد داقتعا یرفیک
 رثا رب .دنناسرب تابثا هب ار وخ یاانگ یب دنناوتب ندش راتفرگ تروص رد و دننامب ناما رد اوران یاا بیقعت زا راکتسرد
       و ظرفح ،ررشب یرساسا قورقح هرب ماررتحا ات دندرک یعس دوخ هبون هب زین ناراذگ نوناق ،دياقع و راکفا عون نيا جضن
   ارت درمآ لمع هب ششوک هجیتن رد .دناد رارق دوخ تما ههجو ار یناسنا تیصتش شزرا و تیثیح ،اا یدازآ تنایص
  هرب  انایحا رگا و دریگن رارق بیقعت تحت لیلد یب سک چیا هک دوش ذاتتا یبیترت یرفیک یسرداد نیئآ نیناوق ءاشنا رد
 .دناسرب تابثا هب ار دوخ یاانگ یب دناوتب تفرگ رارق بیقعت تحت قحان
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    هرچ ررا نیمرضت روظنم هب و یسایس و یعامتجا یاا بالقنا زا یشان ِضناااوتيدازآ راکفا زا ماهلا اب یدامتم یاا تدم
 یماهتا یسرداد یاا متسیس لوصا هب هجوت اب یسرداد دعاوق ،یتامدقم تاقیقحت هلحرم رد هپيو هب ،مهتم قوقح رتشیب
  درش  یرم یعس یرفیک یسرداد نیيآ نیناوق ءاشنا رد نارود نيا رد .تفرگ یم رارق بيذهت و حیحصت ،رییغت ضرعم رد
   و برلج ،رارضحا ار یدحا ناوتن یفاک لیلد نتشاد نودب و ددرگ ظفح مهتم یاا یدازآ یتامدقم تاقیقحت هلحرم رد
 .(02-۶2 :1198 ،یدنوخآ)دومن تشادزاب اي
   یرخرب رد یرتح و تفاي شااک سوسحم روط هب یئاپورا یااروشک رتشیب نیناوق رد یطایتحا  یقوت دراوم هجیتن رد
       نريا رد درشاب برسانم یبارکترا لرمع ینونارق تازاجم نازیم اب دياب یطایتحا  یقوت تدم هک ديدرگ ررقم نیناوق زا
       و عفادرم لریکو ارب هروارشم یدازآ ،عفادرم لریکو ن ترشاد قح یتامدقم تاقیقحت هلحرم رد مهتم یارب هک دوب اا لاس
    مهترم عرفن هرب یتاررقم زین یسرداد هلحرم رد نارود نيا رد ؛دش هتخانش تیمسر هب یرفیک هدنورپ هب هنادازآ هعجارم
   ،درنک عارفد دوخ زا هنادازآ دناوتب دياب دریگ یم رارق ماهتا ضرعم رد هک یسک .(02-۶2 :1198 ،یدنوخآ)ديدرگ عضو
      ،دورش هداد عارفد نارکما وا هرب درياب ،دنک یم یفن ار دوخ بناج زا لمع باکترا رگا ،دناد یمن مرج ار دوخ لمع رگا
         و درشاب هدرش نیمرضت درياب یرسرداد و بریقعت ، رشک تارماقم یفرط یب ،ددرگ ماارف دياب هنزداع یسرداد طيارش
     بریترت نارما هرب و درسرب تازاجم هب مرجم نامز نيرتمک رد هک دوش میظنت یا هنوگ هب دياب هنزداع یسرداد تاررقم
 .(2-2 :0198،یندم)ددرگن ماارف هجو چیا هب هانگ یب دارفا بیقعت ناکما
   ار قورقح نريا لامعا و دراد رظن مهتم قوقح هب نآ روص زا یشتب رد هنزداع یسرداد دعاوق و اارایعم  صو نيا اب
   تنامرض  ارعبط  .ترسا هتفرگ رظن رد مکح یارجا و یسرداد و قیقحت و بیقعت ، شک یااداهن یارب یمازلا ناونع هب
 .دراد دوجو نآ ناگدننک  قن یارب هرمآ یاارایعم و لوصا تياعر مدع لابق رد صاخ یااارجا

 عامتجا عفانم نیمأت (3-6
  مرظن هب زین هعماج هک دوب لفاغ رما نيا زا ديابن یلو دنک ظفح ار مهتم عفانم یتسياب هنزداع یسرداد تاررقم دنچ را
  مارظن و هدرب نیب زا ار عامتجا تینما و دش یم یراکازب شيازفا ببس ناراکازب ندنام رفیک نودب ،دراد زاین شمارآ و
 و نیمأت یارب دياب ،مرجم لاح هب دیفم نیناوق عضو تازاوم هب هک تسا نيا فراعتم درکيور ،دشاپ یم ما زا ار هعماج
    .ددررگ نارارکهبت لاریما شوتتسد دارفا تیثیح و لام و ناج ات دادن هزاجا و دیشيدنا یا هراچ ما عامتجا عفانم ظفح
     فدرا نريا هرب لرین یارب دنک نیمأت ار فدا نيا دياب یرفیک یسرداد ،دوشن عقاو مرج هک تسا نيا رد هعماج عفانم
    هرب ررتمک ارا   تازارجم عورن نيا فرط کي زا اريز ،تسین یفاک یياهنت هب زیگنا تشحو و نیگنس یاا تازاجم ءاشنا
  زا ناورت    یرم یرتقو .دورش  یرم مامت هعماج ررض هب مهتم قح رد دروم یب قافرا رگيد فرط زا و ديآ یم رد ارجا عقوم
   درنچ ررا نوناق رد هدش ینیب شیپ یبیترت و ینیمأت تامادقا اي اا تازاجم هک درک یریگولج رترثؤم وحن هب مرج عوقو
  رد هرعماج تنایص هشيدنا .درک ظفح بیترت را هب دياب ار هعماج عفانم اذل .دوش هتشاذگ ارجا عقوم هب تعرس اب ميالم
  دودرسم مرجم یارب رارف هار هک دننک عضو یا هنوگ هب ار یسرداد نیناوق ات هتشاد نآ رب ار ناراذگ نوناق ،ناراکهبت ربارب
 .(2۶-32 :1198 ،یدنوخآ)ددرگ
 هدهع هب ار  ياظو زا یشتب ،شزومآ ،هبرجت ،دادعتسا بسانت هب نآ دارفا هک تساا هداوناخ زا یبیکرت هعماج عقاو رد
    نیرنچما .ترسا نآ قورقح تياعر و تینما و مظن رد هعماج تمالس .دنرب یم شیپ لامک تمس هب ار هعماج و دنراد
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  ترسا یا  هدريدپ یراکهبت و مرج ؛دشاب یم بسانم و تسرد طباوض دنمزاین تسا یناگدنز فدا نيرت یلاع هک تلادع
      یادرتبا زا ،هرعماج لارمک ریرسم رد یدرج تسا یعنام مرج .دزادنا یم رطخ هب ار نآ تینما و لتتم ار هعماج مظن هک
   یطباورض و هدورب مهتم هب مرج باستنا و زارحا نمضتم نیناوق .تسا هتشاد دوجو هراوما مرج هديدپ هعماج لیکشت
    عورقو نارمز زا هرک تسا هنزداع یسرداد نيا و دنک نیمأت ار هعماج تنایص فدا دناوت یم تسا یسرداد نیيآ رد هک
 .(2 :0198 ،یندم)ددرگ هداعا ،هعماج هدش لتتم مظن ات هدش هتفرگ راک هب مرج
 یوعد باحصا عفانم نایم نزاوت (4-6
   حیجررت دررف عفانم رب هعماج و تلود عفانم نیمضت و نیمأت  زومعم ؛یسرداد نیناوق نيودت رد یصاخ یااروشک رد 
   نارگيزارب ناورنع  هرب هديد هزب و مهتم ،عامتجا ددرگ رقتسم یقوقح ماظن رد هنزداع یسرداد هک ینامز اما ؛دوش یم هداد
      زوا هرک دورب درااوخ فارصنا اب مأوت تلادع ینامز هک ارچ ؛دنيامن یم ینيرفآ شقن رگيدما ضرع رد یرفیک یسرداد
    زارب و حالرصا نآ ءارنثا رد و دشک شود رب ار شيوخ یعامتجادض لمع یرفیک تیلوئسم راب تازاجم لمحت اب مهتم
   ترفايرد هارکناج یا     هبررض یرصتش نیرنچ نادرقف زا یو لفکت تحت هداوناخ و هتشگ ایهم یو یارب ندش یعامتجا
      یداو هرب طوقرس زا ار داررفا ريارس و هترشگ هدروآرب عامتجا عفانم یمومع باعرا و یگدنرادزاب تهج هب  ایناث ؛ديامنن
  دودرح ات یو رب هدراو تاراسخ ما و هتشگ دونشخ شيوخ قح رد تلادع یارجا زا هديد هزب  اثلاث ؛درادزاب یراکازب
  سارسا ءزج نیفرط یربارب نياربانب ؛دومن داجيا روکذم یاا هژاودیلک نایم ینزاوت ناوت یم اا هفلؤم نيا اب .ددرگ ناربج
 .ديآ یم رامش هب یسرداد و یعفارت راتخاس
 ییاضق تاهابتشا زا یریگشیپ (7
   هرب نارنآ هرابرد یتیبرت و ینیمأت ریبادت یاطعا اب ناراکازب ندیناسر رفیک هب قيرط زا هعماج رد شمارآ و تینما داجيا 
  و دنرشاب هدش نيودت قیقدت وحن هب و یتسرد هب هنزداع یسرداد تاررقم هک ینامز .تسا هدش هدراذگ تیمکاح هدهع
  هرب ؛دیسر دااوخ لقادح هب یياضق تااابتشا دشاب هدش نیعم یسرداد  لتتم لحارم رد نآ رب مکاح یاا بوچراچ
      ررظن لارمعا زا و دنرشاب یلوربق لرباق هجرد رد یزودنا هبرجت و یملع ظاحل زا یياضق تاماقم هک ینامز دسر یم رظن
  ارا یگ دیرسر یفیک و یمک ءاقترا تروص رد و هدش دنم ماظن بعش هب اا هدنورپ لاسرا دنور ؛ديامن یراددوخ یا هقیلس
 و  رتدرنم  نونارق          یرسرداد مترسیس هرچنآ ررا عرقاو رد .درش درااوخ یریگرشیپ یيارضق تااابتشا زا تبسن ناما هب
     و هرجوت تروررض ررما نريا .دیسر دااوخ لقادح هب صوصخ نيا رد زین یياضق تااابتشا ناکما دشاب رتدنم هطباض
 .دزاس یم نايامن یأر رودص رد و یوعد باحصا صوصخ رد ار هنزداع یسرداد تاظحالم
   یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
    و هرعماج یارازاین هرب هجوت اب ار هعوضوم نیناوق یمالسا بالقنا یا هزومآ زا یسأت اب هک ناريا یرفیک قوقح ماظن (ا
     لورصا و ارارایعم و هترشاد هرجوت هنزداع یسرداد هاگياج و شقن هب هراوما دومن نيودت سدقم عرش شقن رب دیکأت
       قالرخا شرقن تریماا و هنافرصنم یرسرداد زا  ارضعب هک یا هنوگ هب تسا هدومن رت یلاعتم ار هنزداع یسرداد رب مکاح
   برسانم یقورقح راب هتفاي نيودت هنزداع یسرداد باب رد احب دروم ماظن زا هک یلوصا و اارایعم ،تسا هدنار نتس
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  درورم مالسا نیبم نيد یاا هزومآ هب هجوت اب یناسنا و یمالسا یا هولج اب یرشب قوقح تاظحالم تياعر .تساراد ار
 .تساراد ار مزز یريذپ فاطعنا و ینامز تایضتقم اب قابطنا یياناوت هک یا هنوگ هب تسا هتفرگ رارق هجوت
 ماظن ینوگرگد اب تشاد دیما لدع و فاصنا اب مأوت یسرداد هب ناوت یم نآ تياعر اب هک هنزداع یسرداد تاظحالم (0
     ،درش هرتفرگ ررظن رد الرکو و تاضق یارب یسرداد قالخا تياعر و یروحم نوناق هک یا هنوگ هب ،دش لوحتم یرفیک
     هرب هرنزداع یرسرداد  زورصا تاظحالم نيا تياعر نودب هک تسا مهم یا هزادناات هنزداع یسرداد تاظحالم رب دیکأت
  ررگيد یوس زا و هتشاد رارق هجوت دروم ننقم یوس زا یيوس زا تاظحالم نيا تشاد دااوتن دوجو نآ ینوناق موهفم
       مرظن نورچ یتارظحالم ،ترسا تریماا زئارح فوصوم تاظحالم باب رد یمالسا هعماج و لقتسم هیياضق هوق شقن
 نيزاوم تياعر اب نآ یاا هنیمز یمامت رد یلم تیمکاح و تیحالص هب طوبرم تاظحالم ،یعامتجا تحلصم ،یمومع
      ارب یلکرش ررظنم زا مرا و یواارم رظنم زا ما تاظحالم نيا هب یدنبياپ هک تسا هجوت دروم قالخا و فاصنا ،لدع
       یارازاین و گرنارف هرب هرجوت ارب اذرل ،دومن دااوخ نیمأت رتهب ار تلادع ققحت فدا هنزداع یسرداد دعاوق تياعر
 .دشاب توافتم  اضعب دناوت یم فوصوم تاظحالم نآ رب مکاح یااراتخاس و هعماج رب مکاح
   ندورب یرمازلا ،نیناوق تیمکاح ،یناسنا تمارک ،لدع ،یراذگ نوناق ماظن وترپ رد هنزداع یسرداد یساسا یاا هفلؤم (9
  یارا  هرفلؤم و میاافم یمامت هک تسا یياضق تااابتشا زا یریگشیپ و عامتجا و یوعد باحصا عفانم نایم نزاوت ،نآ
 میاافم هک یا هنوگ هب تسا یرورض و مزز روحم نوناق و هنزداع یسرداد کي ندرک هنيداهن و تياعر یارب فوصوم
   رد فورصوم یارا هفلؤم تياعر .دنا هتفاي نيودت یلاعتم و ینوناق یدرکيور ظاحل اب و سدقم عرش زا یسأت اب جردنم
 ارجزا مزز یوعد باحصا و یضاق ،لیکو ،سیلپ زا معا نآ رد نانيرفآ شقن یمامت یارب یرفیک یسرداد لحارم یمامت
 .تسا هدش هتفرگ رظن رد تراسخ ناربج و رفیک سنج زا یيااارجا تنامض نآ زا یطتت لابق رد و هدوب
  یرسرداد ینابم میسرت تهج رد نیناوق حالصا موزل (8 ؛داد هئارا ناوت ین ار ريز تاداهنشیپ هلاقم نيا حياتن هب هجوت اب
     زا یدودرعم  افررص یررفیک یرسرداد  نیريآ نوناق رد هک حیضوت نيا اب ؛نوناق یاول رد فوصوم لوصا نایب و هنزداع
   هرجوت ارب نا رب نوزفا ،دشاب یم دوهشم صوصخ نيا رد ینوناق ءالخ و هتفرگ رارق هراشا دروم هنزداع یسرداد لوصا
 .دشاب یمن ایهم مات تروص هب هنزداع یسرداد نيون یارجا یارب بسانم یرتسب مزز ینوناق یاا تخاسريز نادقف هب
     ارمومع هرک  یرصوت نيا اب هنزداع یسرداد یارجا و تياعر هب یرفیک تلادع هاگتسد رتشیب هچ را یدنبياپ موزل (0
 مزز یاا شزومآ هک تس یرورض ور نيا زا .دشاب یم مرج  شک هلحرم رد مهتم یعافد قوقح عییضت دراوم نيرتشیب
   ارب درورخرب هوحن باب رد یگنارف و یعامتجا یاا شزومآ و هدش هداد مرجم ،مرج تخانش صوصخ رد نیطباض هب
 ی راذرگرثا   ارب درناوت  یرم هنزداع یسرداد دعاوق یرفیک تیلوئسم رظنم زا مهتم تیعضو هب هجوت اب ،ددرگ لامعا مهتم
    هرجوت ارب هرنزداع یسرداد لوصا یدنب هقبط و یدنب هتسد هب مادقا راذگ نوناق هک دوب یم رت هتسياش .دشاب هارما یصاخ
 .دومن یم یرفیک تالیکشت و ناريا یرفیک قوقح ماظن هب
   زا کري ررا یوس زا هنزداع یسرداد زا یطتت باب رد رترثؤم یارجا تنامض ینیب شیپ یاتسار رد نیناوق حالصا (9
  یرنیب  شیرپ یتسرد هب یلکش هن و یواام یرفیک نیناوق رد ااارجا تنامض نيا هک ارچ ،یرفیک دنيآرف رد نانيرفآ شقن
 .تسا هديدرگن نییعت قیقد وحن هب نآ یيارجا یااراک و زاس و هدشن
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 عبانم
 .ما یس پاچ ؛نازیم رشن ؛مود تساريو ؛تستن دلج ؛یمومع یازج قوقح ،(0398)یلع دمحم ،یلیبدرا

 .ماد لاس ،19 هرامش ،سلجم یاا شاوپپ زکرم ،شاوپپ و سلجم همانلصف ،رشب قوقح و یرفیک یسرداد ،(0198)لیلج ،یدیما
 .مادراهچ پاچ تاراشتنا .پاچ نامزاس ،لوا دلج ،یرفیک یسرداد نیئآ ،(1198)دومحم ،یدنوخآ
  یزرير هرمانرب) اریفارغج  همانلرصف  ،یربرغ یایسآ ی هقطنم تینما رب لیئارسا و ناريا یگدنرادزاب تاریثأت ،(1398)بنيز ،یزيربت ،یلع ،یمدآ

 .010-3۶0 ،(8-8)28 ،(یاهقطنم
 .0 هرامش ،رنا و هشيدنا هلجم ،یاانتيز قح اي مهتم عافد قح ،(ات یب)دمحم ،رااب
        همانلرصف ،یرلخاد قورقح مارظن و یمالرسا هرشيدنا ورترپ رد هنزداع یسرداد لوصا ،(9398)ینیسح همطاف هدیس و یلع ،یمرهج ی رداهب

 .متفا هرامش ،موس لاس ،یمالسا رشب قوقح تاعلاطم
 .لوا پاچ ،هیئاضق هوق تاراشتنا و تاعوبطم زکرم رشن 03 بوصم یمالسا تازاجم نوناق یسانش بیسآ ،(2398)یلعلادبع ،یهجوت
 .2 هرامش قوقح همانلصف ،یعیبط قوقح ات یعیبط نیناوق زا یعیبط حلص ناینب ،یعیبط تلادع ،(2398)داوجدمحم ،ديواج
 هنادواج رشن ،لوا پاچ ،تستن دلج ،یرفیک یسرداد نیيآ ،(2398)زورهب ،درمناوج
  یاریفارغج)  ترسيز طیرحم هیلع ميارج لابقرد ناريا یرفیک ماظن درکيور رب یدقن ،(1398)اضریلع ،ینالیم ،دمحم ،یلیبدرا یمساق یجاح

 229-309 ،(8-8)28،یاهقطنم یزيرهمانرب) ایفارغج همانلصف .یللملا نیب یاانویسناونک رب یااگن اب (یناسنا
 .رتسگداد رشن :نارهت ،یرفیک قوقح ورملق رد یرادم نوناق ،(۶198)درف یدیحوت دمحم و رفعجدمحم ،هداز بیبح
 .شناد رهش رشن ،مراهچ پاچ ؛یرفیک یسرداد نیئآ نوناق رد اا هتکن ،(2398)یلع ،یقلاخ
 .نازیم رشن :نارهت ،یرفیک قوقح رد یناسنا تمارک ،(0198) لیعمسا ،داپن یمیحر
    یمورمع مرظن ورترپ رد یداصتقا لداعت و یاهقطنم یزيرهمانرب ،(1398)رگدادهلادي و یساملا یلعداجن و یدمحم مساق و یلع ،رف یمتسر

 .9۶1-021 ،(0-8)28 ،(یاهقطنم یزيرهمانرب)ایفارغج همانلصف ،اادادرارق
- هرمانرب)ایفارغج همانلصف ،قارع روشک یسایس یتابثیب کیتلپوئژ یااناینب ،(1398)ناد تایب دیعس و ینيدباع نسحم و نسح ،یکلملادبع

 .930-300 ،(2)3 ،(یاهقطنم یزير
 .تستن دلج ،مادزاود پاچ ،یبرع بتکلاراد :توریب ،یئانجلا یمالسزا حيرشتلا ،(9398)رداقلادبع ،هدوع
 .شناد رهش رشن :نارهت ،یللملا نیب یرفیک تامکاحم هنزداع یسرداد ،(0198)یفطصم ،یلئاضف
 23 لاس رد نآ تاحالصا و 0398 بوصم یرفیک یسرداد نیيآ نوناق
 0398 بوصم یمالسا تازاجم نوناق
 3098،نارهت ،لوا پاچ ،راشتنا یماهس تکرش (یمومع هيرظن) قوقح تایلک ،رصان ریما ،نايزوتاک
 .مراهچ پاچ ،رادياپ رشن ،مود و لوا دلج ،یرفیک یسرداد نیيآ ،(0198) نيدلا لالج دیس ،یندم
 .مجنپ پاچ ،لگنج رشن ،یرفیک یسرداد نیيآ ،(2398)دمحم ،قدصم
  یدارصتقا یاایپتارتسا رد ناريا یکیمونوکاوئژ هاگياج ،(1398)یاانپ تعيرشیلو دیجم و یتزع هلا تزع و یفطل ردیحو دومحم ،یعینم

 .220-81۶ ،(2)3 ،(یاهقطنم یزيرهمانرب)ایفارغج همانلصف ،ینوماریپ و یناهج حوطس رد یناهج یاا تردق
 .مود لاس مین ،مشش هرامش ،موس لاس ،نادیم همانلصف ،ازج قوقح ندوب ینوناق لصا ،(9398)یلع دیس ؛یوسوم
   پارچ ،ترستن دلج ،یدنسرخ تراشتنا :نارهت ،ینونک یقوقح مظن رد یرفیک یسرداد نیيآ نوناق ،(2398)یماما  يرش و ربکا ،یئاورو

 تستن
 .لوا پاچ ،نازیم رشن :نارهت ،یساسا یاا یدازآ و رشب قوقح ،(2198)دمحم ،یمشاا
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