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 1یبسامهط نالسرا
 ناریا ،جدننس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جدننس دحاو ،یرامعم هورگ رایداتسا

 نودیرف نالآ
 هینامیلس مینکت یلپ هاگشناد رایداتسا

 92/02/1395 :شریذپ رودص خیرات 90/55/13:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
        اوباقم رد نآ اومعلا بوکع و یرهوش توفاب و تویعمج اوب نآ    هوطبار و توسا تویقفوم و دشر ،شزرا رگنایب اهرهش رد رازاب دوجو
  هوب یداصتقا و یعامتجا هبذاج رویم و دراد میقت م طابترا مدرم هرمزور یگدنز اب هشیمه رازاب .تسا هجوت اباق یعامتجا تالکشم
 ناونع هب و هدش فیرعت الماک یمالسا هعماج و رهش رد رازاب هاگیاج و شقن لاح ره هب .دوش یم  و یم یداصتقا تنامض تروص
   و جدننوس یاوه    رازاب توفاب ندووب شزرا دوجاو زا یوشان ،  قویقیت نویا  تویمها ،ور نیا زا .تسا حرطم ناهج رد هدش هتتانش یتیوه
  نادنورهوش یگدنز و رهش اک رد ،نآ رد هلتادم هنوگره هک تسا رازاب یعامتجاو یداصتقا ،یرامعم ،یزاسرهش ظایل زا هینامیلس
 زین اهدرکراک یزاس هدنززاب یارب دیاب ؛دشاب اهبنارگ ثاریم نیا ظفح تهج رد هک نآ رب هوالع دیاب هلتادم نیا .دش دهاوت بکعنم
  ماوجنا یداصتقا و یعامتجا یاه هفلؤم یبایزرا و نییبت فده اب رازاب ود نیا یسررب و ایلیت ابل .دریبپ ماجنا تیعضو دوبهب فده اب
  اوه هداد یروآدرگ هوین .تسا یلیلیت - یفیصوت یسانش شور رظن زا و یا هعسوت – یدربراک فده رظن زا قیقیت شور .دوش یم
   هدافتوسا درووم ی راومآ هعماج .تسا هتفرگ رارق شجنس دروم عوضوم فلتخم داعبا همانشسرپ كمک هب هک تسا یشیامیپ تروص هب
 ی اوه  هوفلؤم می قتو م ری ثأوت نازیم هک تسا نآ زا یکاح قیقیت  یاتن .دنت ه جدننس و هینامیلس یاهرهش نایرازاب ،دیتاسا ،ناسانشراک
    هوب ناوکم بوح ناز ویم ،  قولعت بوح رد رییغت دحاو كی یازا هب دهد یم ناشن هک تسا هدوب 4۷۹82 اب ربارب ناکم بح و قلعت بح
28 نازیم  ن ویا یارب نیگنایم هک تسا جدننس رازاب رد یعامتجا اباور هفلؤم هب طوبرم نیگنایم نیرتشیب .تفای دهاوت رییغت دحاو 4۷۹
  یاروب T نوومزآ رد نی ونچمه  .توسا 08۲     اوب روبارب قولعت بوح هفلؤم هب طوبرم نیگنایم رادقم نیرتمک نینچمه و 4۹84 اب ربارب هفلؤم
  رادووقم دوهد یوم ناشن هک هدوب یفنم الاب و نییاپ دح رد اهصتاش نیگنایم فالتتا هک دهد یم ناوشن یداصتقا یعامتجا یاه هفلؤم
 .( P<۹282).دشاب یم رتکچوک نومزآ رادقم زا هدمآ تسدب نیگناویم
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 همدقم

    و دودش یدم داددملق یدرکلمع رصانع و یرهش یاهاضف نیرت مهم زا یکی هبا م هب ،یمالسا-یناریا یاهرهش رد رازاب
   یاهراتخادس ادنامه ، یمالدسا هرود رد رهش یلصا یاه یگژیو زا .تسا هدرک لمع رهش تارقف نوتس ناونع هب هراومه
    یادج رهدش نادیم رد ،  هدردشف ییادضف رد ، هتدسویپ مه هب و تسد می یا هعومجم تروص هب هک تسا نآ یناگرزاب
        ) ددنک یدم یعاددت ار یمالدسا رهدش یلدصا یدگژیو ، نآ یرهادظ ی اده   ینودگرگد دودجو اب مه زونه و تسا هتفرگ
120:11352Wirth). هیامردس یرو ه   ردهب مادظن نونادک و یداصتقا لق  زکرم ،هنایمرواخ یمالسا یاهرهش یزکرم رازاب  
 رد رهش یلام و یداصتقا روما یربهر زکرم تروص هب هدرتسگ یرو هشیپ و دیلوت و شورف و دیرخ اب داهن نیا .تسا
   تالمادعم یزدکرم هلطم لداعم یداهن رازاب .تشادرب نیا اب .تسا هتشاد نید و تسایس رد یروطم یهاگیاج و هدمآ
 ،      دودخ یخیرادت راودا رد یدناریا هدشیر ادب ییادضف نینچ .(990:31352Bobek)دوش یم دادملق زورما گرزب یاه رهش
 رخاوا نیمه ات یزاسرهش - یرامعم و یگنهرف ،یبهذم ،یعامتجا ،یداصتقا ااطل زا رهش ره تفرشیپ هجرد رگناشن
  یودگلا  ،اده    رهدش هدشقن ردیظن ییاه یگژیو تخانش ،ناریا یمیدق یاهرهش تخانش رد .(3195:10 ،یئارس)تسا هدوب
  ،اده  میدت ،  اهاردس ناورادک ، اده  مادمح ، سراددم ، دجادسم ، رازادب دننام یعامتجا یاه ناکم و رهش یوراب و جرب ،اهرهش
 ، اده هزاورد ،   نیدشن مکادح هدقطنم ، فاندصا ، نازروادشک ،نارگ تعنص یاه هلطم ،ینوکسم یاهدحاو ،اهارس ،اه هچمیت
 و مزال ، دردیگ یمرب رد ار رهش یریگ لکش ، ومجم رد هک رگیدکی اب اهنآ رباور یسررب و اهرذگ و اه هچوک ،اهراصح
    هدب گرزدب اتبدسن یدبلاک و میظع یا هرکیپ هدنزاس ،رگیدکی اب هطبار یرارقرب و بیکرت رد رصانع نیا .تسا یرورض
    ردظن هدب .دنتدسه یمالسا یاهرهش نکر نیرت مهم ،یبهذم یاهانب زا دعب یداصتقا زکارم و اهرازاب .دنوش یم رهش مان
    رازادب یردگید و دجدسم  یدکی ،دنتشاد یلصا هصخشم ود دنا هتشاذگ ناینب یمالسا نایاورنامرف هک ییاهرهش ،ناققطم
 .(320 :1195 ،ینایک)
  تدفاب یاراد و هداد دنویپ مه هب ار اه نآ فقس ابلاغ هک تسا رگیدکی لباقم رد ناکد هتسار ود زا لکشتم امومع رازاب
     زا ادهنآ ددننام و رادبنا بآ هدسردم ، دجدسم ،  قودس رادهچ ، ددنبرد ،هچمیت ،ارس ناوراک لیبق زا ییاهانب تسا یا هژیو
 ددر دگ یم زاب یناساس هرود هب ،نآ ینونک موهفم هب رازاب هقباس .(1 :1195 ،یدمطم ناخ) دیآ یم رامش هب نآ تاقلعتم
  ادب دوخ ریسم رد و تفای شرتسگ (  بر) ینوریب راش ات (ناتسراش) ینایم راش لد زا رهش تارقف نوتس ناونع هب هک
   کددنا کددنا یمالسا هرود رد .(2395:19 ،یبیبح) درک یم لمع رهش بلق تروص هب یرهش یاه هلطم هب یهد لکش
  هینیدسح ، هدسردم ،دجسم نوچ یرصانع و دندش رهاظ رازاب زا یریذپان ییادج رصانع ناونع هب نید یدبلاک یاهدامن
   و تدفرگ لکدش رازاب رد یدیدج یاهدرکلمع یمالسا نارود رد تقیقح رد .دندرک زاب رازاب رد ار دوخ یاج هیکت و
            ۀدیلک نتفردگ ردظن رد ادب بدکرم یماددنا هدب نآ ددبلاک و راتخادس و تدشگ رهدش لک یعمج تایح لماش جیردت هب
  و هینامیلدس رازاب نیب قیبطت یارب ساسا نیا رب .(01 :1195 ،یدمطم ناخ)دش لدب رهش یمومع یگدنز یاهدرکلمع
  تخاندش ،را زادب « لکدش» رد « ادنعم» و «ت دیوه»  هادگی اج و شدقن ن یدیبت   :زا ددنترابع قدیقطت فادها نیرتمهم جدننس
   هدب شدخب ت دیوه ی اده  هدفلؤم یبایزرا- ،یمالسا یناریا رازاب رد تیوه و ناکم سح یریگ لکش رد ر ؤم یاه هفلؤم
   یدعمج هرطادخ و ناکم سح نییبت رد مهم یاه ریغتم -5 ،قیقطت نیا مهم یاه لاوس نینچمه .هعلاطم دروم یاهرازاب
 ؟تسا هنوگچ قیقطت یاهریغتم طابترا و یگتسبمه نازیم -0 ؟دنتسه اه مادک هینامیلس و جدننس یاهرازاب رد
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   :تسا هتفرگ ماجنا یددعتم یجراخ و یلخاد یاه شهوزپ قیقطت هینشیپ رد
 یرادیاپ یدبلاک یاه صخاش زا هدافساا اب ،زیربت رازاب رادیاپ هعسوت یاه صخاش هلاقم رد (2395) رفعجروپ و یناماس
       و یگدودلآ شهادک و یلیدسف تخودس فردصم شهادک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ یقیبطت هسیاقم هب یدبلاک
  و نادکم رد انعم هلاقم رد ،(5395) ناراکمه و ییازریم .دهد یازفا ار زیربت رازاب یرادیاپ دناوت یم یا هقطنم شیامرگ
  رازادب ر  د راذدگ ری ادت ی اده      هدفلؤم زا یدکی ناودنع هدب ار تدیوه هفلؤم (هاشنامرک رازاب یدروم هنومن) تیوه شنیرفآ
 اه تیلاعف هجیتن رد هک نونکم یتیوه و ایوپ تسا یتیوه ناکم هک دهد یم ناشن قیقطت جیاتن .دنک یم یفرعم هاشنامرک
 رد (1395 ) نارادکمه و یسابع .دوش یم رادیدپ نآ رد تیوه تیاهن رد و ناکم سح ،اه هرطاخ و براجت ،اهراتفر و
 ی رادجت ی اده عمتجم یقیبطت یسررب فده اب ؛یناریا یتنس رازاب رد انعم هفلؤم رب ر وم یطیطم یاه هراگنا لیلطت هلاقم
 ی تندس ی اده  رازادب رد ت دیمها و ری  أدت نی رتدشیب ی اراد ادنعم ی اده هفلؤم هک دندیسر هجیتن نیا هب ناشاک یتنس رازاب و
 د دی رخ زدکارم و یتنس یاهرازاب رد یعامتجا هیامرس یقیبطت هعلاطم هلاقم رد ،(1395) ناراکمه و یدنویهاش .دشاب یم
    مادمت رد .تدسا ناهفدصا د دیدج و ی  تندس رازادب ود رد ی عادمتجا ی هی امردس یاه صخاش نیب رادانعم توافت ،دیدج
 ی ددبلاک رصانع نایم رد .تسا رتالاب کراپ عمتجم هب تبسن ناهفصا یتنس رازاب رد یعامتجا هیامرس حطس ،اه صخاش
  حطدس شی  ازدفا نآ عدبت هب و دارفا تکراشم و تینما داجیا ،تالماعت شیازفا رد یا هدمع شقن دجاسم ،ناهفصا رازاب
   فدده ادب ،      ناردیا یتندس یادهرازاب یدردکلمع تخاندش هدلاقم رد (1395) ناراکمه و یرقاب .دنراد یعامتجا هیامرس
 1    .تدسا اهرهدش یرادجت نیون یاه یرراک رد یریگ هرهب روظنم هب یناریا ناریا رازاب یدرکلمع یاه یگژیو ییاسانش
      ناودنع هدب نادسنا هدب هدجوت قیقطت نیا رد .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم هاشنامرک و دزی ناهفصا ،نارهت ،زیربت رازاب
   تحارتدسا یاردب ی اده ناکم یارب زاین و هتسار ره یلوط دعب رب دیکات یارب اه هتسار مک ضرع ،اه هتسار یحارط روطم
  رد رازادب  هدلاقم رد (0520 ) یتیدس .تسا هدوب اه هاگشیامن زا دیدزاب ندوب روآ لالم و یگتسخ لیدعت لماوع نیرتمهم
   هدتخادرپ یزنوددنا رازاب رد زاب یاضف موهفم هب ،یزنودنا :یدروم هعلاطم فورظ و یوتطم ناونع هب یرهش زاب یاضف
 ق دیقطت ن دیا ی اده  هدتفای .دوش یم هدافتسا قیقطت رازبا می ناونع هب یعیبط و یخیرات یاه شور ،لوادتم شور .تسا
 ی   دشورف هدردخ و رازادب نی  دب هدناگود ریارش .دنک یم رپ ار اضف هشیمه یرهش زاب یاضف رازاب ثداوح رد :زا دنترابع
  نارادکمه و یناشالو .تسا هدش رپ تیلاعف رازاب اب هشیمه تسا عبرم یرهش زاب یاهاضف نیاربانب .تسا لمکم نردم
  رازادب رد ی دکیزی ف لدماوع ری  أدت  ناهفدصا یتنس رازاب رد مدرم تینما ساسحا رب یکیزیف لماوع ری أت هلاقم رد (1520)
     یرهادظ تهابدش و فقدس لکدش نوچ یلماوع هک دهد یم ناشن اه هتفای .تسا هدرک یبایزرا ار تینما سح رب یتنس
 رد (1520  ) نارادکمه و یدلیلخ    .دراد تدینما سدح ردب ار ری ات نیرتمک فقس  افترا و دنراد ار ری ات نیرتشیب اه قاتا
 ی مودمع ی  ادضف رد نادنز ی دعمج ی گددنز تیفیک ءاقترا یارب یتایح یاهرتماراپ رب یعامتجا یاه صخاش شقن هلاقم
 رد ی ردیگ هدنز تامادقا ااطل زا نانز یعمج یگدنز تیعضو یبای فده اب (ناریا ،ناهفصا یتنس رازاب :دروم) یرهش
 ،   نآ ادب ربتردم تاماددقا ق دیرط زا ی مودمع ی ادضف شیازفا اب هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ یمومع یاهاضف
    فاددها هدب لدین یارب .دبای یم شیازفا اهنآ یعمج یگدنز تیفیک ،دشر نیا قیرط زا و درک دهاوخ دشر نانز روضح
   رودظنم هدب .تسا یلیلطت - یفیصوت یسانش شور رظن زا و یا هعسوت – یدربراک فده رظن زا قیقطت شور قیقطت
  درودم هزوح رد رما ناصصختم و نارظنبحاص رایتخا رد رظن دروم یاه همانشسرپ ،شجنس رازبا ییاوتطم ییاور یسررب
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   رد هدافتدسا درودم ی اده  هماندشسرپ ب دیترت نی ددب .تسا هدوب تب م همانشسرپ ییاور هراب رد اهنآ رظن .تفرگ رارق رظن
 .دنا هدوب یفاک یروص و ییاوتطم ییاور یاراد قیقطت
 ترورضو تیمها
 یافیا ،رهش ره یگدنزرس و ییایوپ دامن ناونع هب هک تسا ناریا یتنس یزاسرهش و یرامعم یاهدومن نیرتدوهشم زا یکی رازاب
    و تدیعقوم .ددبای یدم دادتما رهش زکرم ات و هدش  ورش رهش یاه هار نیرت مهم دادتما رد ًاالومعم رهش یلصا رازاب .دنک یم شقن
    یدم ثدعاب یرهدش یگدنز رد نایرازاب تلزنم و شقن نینچ مه و نآ دادتما رد رهش مهم زکارم و اهاضف و رازاب یرهش هاگیاج
 ی اده  مدسارم و       ادهتیلاعف زا یرایدسب یاردب ییادضف هدب لیددبت هدکلب ،دنامن یقاب یداصتقا یاضف می دح رد ًاافرص رازاب هک دش
  یلدصا نایرش نانچمه ،اهرازاب یضعب .دوش تغارف تاقوا نارذگ و حیرفت یارب یناکم هب لیدبت ای یبهذم و یشزومآ ،یعامتجا
     ناودت یدم ار ناردهت و زدیربت ،   ناهفدصا یادهرازاب نیدب نیا رد .دنا هدنام یقاب یداصتقا یعامتجا تیلاعف زکرم و یرهش تایح
 ،   یدگنهرف هیامردس ادب یا       هژدیو یراتخادس و یددبلاک تایدصوصخ یاراد هدک تدسناد ناریا یاهرازاب هدنزرس قفوم یاه هنومن
   هدب یلدصا رب ادعم قیرط زا امومع اهرازاب .دشاب یم ناهفصا بتکم یزاس رهش یاه هدیا زا جتنم هک دنشاب یم یداصتقا و یعامتجا
  عدقاو رد ، ددنا  هددناود هشیر رهش میناگرا تفاب نورد رد یتارقف نوتس دننامه یتنس یاه رازاب .دنا هدش لصو رهش یاه هزاورد
      یتندس یادهرازاب رد کا هدک تدسا یلاح رد نیا .دشخب یم موادت و دنک یم هیذغت ار یرهش تایح ماظن ،رازاب هک تفگ ناوت یم
    یرهدش یاهادضف رد .ددنا   هداد تدسد زا ار دودخ یا  هدولادش شقن و دنتسه کورتم همین و کورتم تروص هب ،ناریا یاهرهش
  ددبلاک رد یرهش تایح .دنا هتفای یداصتقا هبنج ًاافرص بلغا و دنرادن نادنورهش یارب ینانچ نآ یتیباذج ،دیرخ زکارم ،یزورما
  یزدیر  هدمانرب   تروردض زا یدشان ،قیقطت تیمها ،دوش یمن رارقرب اهنآ رد هدنزاس یعامتجا تالماعت و تسین یراج زکارم نیا
      رودظنم هدب یمتدسیس لردتنک و هرادا زدج تسین یملع یزیر همانرب .تسا بولطم یزیر همانرب هب ندیسر تهج یصاخ رما یارب
         ردب مکادح تیعدضو دودبهب زا یدشان دودخ هدک تدسا رتتسم ناسنا یگدنز دوبهب رد رضاح قیقطت تیمها .ناسنا یگدنز دوبهب
     هدودب ینوگادنوگ ردصانع و ازدجا یاراد ،نآ تیمها و هقباس هب هجوت اب رازاب .تسا رازاب متسیس یداصتقا -یعامتجا یاه هفلؤم
 و یطخ تروص هب هتسار و یزکرم رصنع و نیرت یلصا هبا م هب نادیم .تسا هداد لیکشت ار دحاو لک می  ومجم رد هک تسا
         و رهدش یلدصا ردبعم داددتما رد ادمومع یلدصا هتدسار .ددنا هدرک شقن یافیا رازاب یداصتقا رصنع و شخب نیرت مهم ناونع هب
  یدفلتخم ی اده هاگدید زا رازاب ،رصاعم یرهش یاه قیقطت رد .دنا هتشاد صاصتخا یصاخ فص هب نآ رب دومع یعرف یاه هتسار
    دراودم ندیا هدلمج زا اه یهوژپ و یعامتجا و یداصتقا ،ییایفارغج ،یرامعم و یزاسرهش هزوح ؛تسا هتفرگ رارق یسررب دروم
  تدسا هدش دیکأت ینونک ینیشنرهش ات و یخیرات نوگانوگ یاه نارود ناریا یاهرهش رد رازاب شزرا و تیمها اه نآ رد هک تسا
      درودم هددمع ردصانع زا یدکی ناودنع هب رازاب هراومه زین یدرک راک هبنج زا .(1195 ،دمحاروپ ؛2195 ،هدازناطلس:0195 ،اینریپ)
   هددش ددیکأ  ت رهدش یبهذدم و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا یعامتجا درکراک رب ،هبنج نیا زا .تسا هدوب یبرغ ناسانش رهش هجوت

 .( Bonine, 1990 ;Werner 2000) تسا
 اهنآ درکلمع ساسا رب رازاب رصانع یدنب میسقت -1 لودج

 رازاب یاهدرکراک
 یطابترا یتامدخ و یگنهرف ،یعامتجا ،یبهذم یداصتقا

 یطابترا یتامدخ و یعامتجا شقن یبهذم شقن یرابنا شقن یراجت و یدیلوت شقن یراجت شقن

 رازاب یدبلاک رصانع
  ؛ هدچمیت- ؛ هردجح و ناکد-
- ؛هتددسار- ؛ناددخ- ؛میددت-
 قوس راهچ

 نالاد-  ؛هیرصیق- ؛هاگراک-
 ؛ ریگرادب - ؛ا ردس ای ارسناوراک- ؛رابنا -
 اهزادناراب

 هینیسح- عماج دجسم ای دجسم-
 یادده هزوددح و سرادددم- ؛هددیکت- 
 هداز ماما - ؛هیملع

 - ؛ هناخاقدس - ؛ هدناخراوز– مامح -
 یروخ اذغ - ؛هناخ هوهق و هناخیاچ
 یناملس-

 نادیم-
 یعرف و یلصا رذگ -
 هزاورد و رد -

 1195 :یبجر عبنم 
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  یگنهرف و یبهذم ،یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا ظاحل هب رازاب تیمها -1 لکش

 2395 ،رفعجروپ :عبنم

 قیقحت تایبدا و یرظن بوچراچ

 رازاب
 یولهپ یسراف رد و « رازاو» نآ هب هنایم یسراف رد .تسالاک  اونا هضرع و شورف و دیرخ لطم ینعم هب «رازاب» ه او 
   و نددیرچ یدنعم هب «یراک» و  امتجا لطم ینعم هب ،«ابآ» زا بکرم) «یراک ابآ» نآ هب یشنماخه یسراپ رد و «راچاو»
 .تسا هدش یم هتفگ ،(تسا ندیدرگ
 یزاسرهش و یرامعم رد اضف و ناکم
 نا دیب «ینعم+اضف =ناکم» تروص هب فیرعت نیا .دشاب ینعم دجاو مدرم زا یهورگ ای درف یارب هک تسا ییاضف ناکم
  هادگن ن دیا رد ،دنا لئاق توافت ناکم و اضف نیب نازرو هشیدنا زا یرایسب .(2Harrison & Dourish 1335 :1) دوش یم
 و ی دعازتنا ی  هددش لیمطت ِلیامن اضف و ،تسا نام تعیبط اب ام  ههجاوم زا یا هدش تسیز و هدش هبرجت رتشیب ِللکش ناکم
    تدکرح نآ رد نددب هدچ   نآ زا ادم کاردا و نددب ی هطساوب یدایز دح ات ناکم تروص نیا رد .تسا نآ زا راو یضایر
 اضف هک یلاح رد دننیب یم رت هدنکارپ و رتزاب ار ناکم رگید یاهدرکیور .دوش یم مهف ،دراد لباقتم رباور  نآ اب و دنک یم
  هدک ی لادح رد ،  دندشاب هتدشاد رارق یهباشم ِلناکم رد نامزمه دنناوت یم ءیش ود .تسا  یراصطنا و دودطم ناشرظن رد
    ترادکد ردسوت ًاادعطق هک ،رظن نیا .دننک یم لاغشا ار نآ ،دننک یم رپ ار یاضف اهزیچ هک یماگنه ،تسین هنوگ نیا اضف
  هدک «ی دفرظ» ی  اردب مده و ءای دشا مجح یارب مه اضف ی هنارگ هبساطم یریگ هزادنا هک هدش ناینب اعدا نیا رب ،هدش هئارا
 زا ی تندس ی اده  مدهف هب رصاعم ِلیناسنا یایفارغج رد اضف مهف یاه هویش زا یرایسب .تسا هباشم دنراد رارق نآ رد اه نآ
 تطاسو یارب ییاه شالت اضف مهف ِلرگید یاه هویش .دنارت میدزن راو یضایر مهف هب مه یضعب و ،تسا رت میدزن ناکم
  هدبرجت ، ردگی د داردفا ،ری دسم ، نیدبأ ،رظنم ،اج زا تسا یبیکرت ،ناکم هک دنک یم نایب فلر .دنتسه تیعضو ود نیا نیب
 یم ناکم مهف هک تسا هدیقع نیا رب یو .«اه ناکم رگید یارب یا هنیمز و هناشاک زا یرادساپ و نداد تیمها ،یصخش
 ،ی  نادمز نادکم .(2Relph 1135 :30)د دردگ د دیدج یاه ناکم قلخ و دوجوم یاه ناکم یرادهگن و ایحا هب رجنم دناوت
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 رگید اب کرتشم یاه تیلاعف رسوت دناوت یم اه هیال نیا .دریگ رارق رگید یاه هیال اب طابترا رد ناسنا هک دوش یم ناکم
 نی   ددب و دودش ندشور و نا دیامن ،  نتفردگ راردق  ونصم ریطم جنک رد ای و نتفرگ رارق تعیبط اب طابترا رد ،ناعونمه
 نی  ددب و دودش ی دم انشآ ،دنراد دوجو زین جراخ ملاع رد رگید یعون هب هک دوخ دوجو رگید یاه هیال اب ناسنا تروص
  هدک تسا هدیقع نیارب فلر - (Habibi ,2008: 40) ددرگ یم نوزفا نتشیوخ و نوماریپ ریطم زا یو تخانش بیترت
 زا ی   عمادج مدهف نوددب .ددرگ دیدج یاه ناکم قلخ و دوجوم یاه ناکم یرادهگن و ایحا هب رجنم دناوت یم ناکم مهف
 داد حی دضوت ار  اده  نادکم زا ی  دضعب ندودب هژ دیو تلع ناوت یم لکشم .تسا یناسنا تاصخشم هدنریگرب رد هک ناکم
(11:1220 2Scamon & Sowers). ادب نددش ربتردم ی ادنعم هب هک میسر یم ناکم سح هب ناکم هب طوبرم میهافم رد    
 ی گددنز ی اده ناکم رد دناوت یم سح نیا (1220 ،یوراه)تسا هرمزور یاه تیلاعف و اهدامن کرد هطساو هب و ناکم
 می لیدبت بجوم هک تسا یلماع سح نیا .(Relph 11352) دبای شرتسگ و قمع نامز رذگ اب و هدمآ دوجو هب درف
  ردب هوالع ناکم سح .(1520 ،5ملیوگ)ددرگ یم صاخ دارفا یارب هژیو یراتفر و یسح تایصوصخ اب یناکم هب اضف
  یدگنهرف و یعامتجا رباور ،مدرم رظن دروم یگنهرف میهافم زا ،دوش یم ریطم می زا یتحار ساسحا بجوم هک نیا
   یدم داردفا یارب تیوه هب یبای تسد و هتشذگ براجت یروآ دای ثعاب و هدرک تیامح صخشم ناکم می رد هعماج
 (1520 ،0نومیاس).دوش
 هژ دیو هب و اه شرگن ،اه شزرا رب زین ناکم سح و دنراذگ یم ری أت ناکم سح یگنوگچ رب یعمج و یدرف یاه شزرا
 سح یگنوگچ هب هجوت اب یعامتجا یاهتیلاعف رد ًاالومعم دارفا و دراذگ یم ری أت ناکم رد دارفا یعامتجا و یدرف راتفر
       رد نادکم سدح مودهفم هدب هدجوت ادب ناکم سح هدنهد لیکشت لماوع .(2Canter 5135 ) دننک یم تکرش ناش ناکم
  :داد راردق هورگ ود رد ناوت یم ار ناکم سح هدنهد لیکشت لماوع ،ناکم سح فلتخم حوطس و فلتخم یاه هاگدید
 .(Falahat, 2006: 62).یدبلاک لماوع (0 و یتخانش و یکاردا لماوع (5
  مادجنا یتیلاعف نآ رد هک دنک یم ادیپ ینعم ینامز اضف هک میسر یم مهم نیا هب رضاح ثطبم رد اضف میهافم نییبت رد 
  و یدگنهرف ، یدادصتقا ،  یرادجت فدلتخم یاه تیلاعف اهنآ رد هک ییاضف ینعی رازاب یاضف مییوگ یم یتقو سپ .دریگب
 ،ری ودصت ن دی ا .دددنب یم شقن فقسم یاه ورهار و هزاغم زا ولمم یناکم رازاب ینهذ ریوصت .دریگ یم تروص یعامتجا
 م دی      ادب و هتدشاد دودخ هدب صتدخم یهاگیاج و شقن ،یدامتم یاه لاس رد هک تسا یتنس رازاب نامه یکیزیف لکش
 م دی    ناودنع هدب رازادب ساسا و هاگیاج دوش یم یعس شخب نیا رد .دراد یگتسباو هتشذگ رد روشک هعسوت زا هلحرم
 .دوش هداد حرش یعامتجا و یرهش دبلاک
  هدب ل دیلد ن دی ا هدب  اده  رازادب ًااتدمع و تسا ینامز و رصع ره رد اهرازاب شقن نیرت یلصا و نیرت مهم :یداصتقا شقن
 کر   تدشم هدجو ناودت ی دم ار شقن نیا ،دش رکذ هک هنوگ نامه .دنشاب مدرم یاه زاین هدننک فرط رب هک دنا هدمآ دوجو
 .تسناد نیون یاه رازاب و یتنس یاهرازاب
 و دنا هدوب روشک یتح و رهش رابخا زا ندش علطم و یناسر  الطا یارب یناکم ًااتدمع هتشذگ رد اه رازاب :یسایس شقن
  هدشیمه ،  هدودب رهدش یداصتقا یلصا نکر رازاب هک نیا لیلد هب .تسا هتشاد نایرج اه نآ رد هشیمه یسایس یاه ثطب

                                                           
1 Guillem 
2 Seamon 
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 رد فانصا و نوگانوگ یاه هفرح نابحاص اذل ،دنتسناد یم نایرازاب یاه تساوخرد هب هجوت هب مزلم ار دوخ اه تموکح
 .دنا هتشاد لاعف یروضح روشک رد هدمآ شیپ یاه نارطب
 تا دی ح و دودب ی  عادمتجا رادتفر یاه هویش و اه هشیدنا ،ننس ،بادآ لاقتنا یارب یناکم رازاب هتشذگ رد :یعامتجا شقن
 و دنتسه شزرا یاراد یعامتجا یاه هکبش هک تسا نیا یلصا هدیا » .تشاد نایرج نآ رد یزراب تروص هب یعامتجا
 ( 2395:120 ،رفعج روپ) .دراذگ یم ری ات اه هورگ و دارفا یرو هرهب رب یعامتجا تاطابترا
  نودچ هکربتم ناکم می یکیدزن رد ای و دندوب دجسم نوچ یبهذم ناکم می یاراد ای هتشذگ رد اهرازاب :یبهذم شقن
 .دندش یم ریاد دجاسم و اه هداز ماما ،اه مرح
 یتنس یاهرازاب رد و دوش یم هدهاشم یراجت یاه عمتجم و نیون یاهرازاب رد اهنت شقن نیا :تغارف - یطیرفت شقن
 ، ددیرخ  مودهفم دوخ هک دومن هراشا زین یساسا ی هتکن نیا هب ناوت یم رگید یفرط زا .تسا هدش هتخادرپ نآ هب رتمک
    ندردک فردط ردب ی   اردب داردفا بدلغا هتشذگ رد ارزی ،دوش یم بوسطم تغارف تاقوا نارذگ و حیرفت یعون هزورما
   هدبا م هدب رازاب تیمها .دننک یم دیرخ دوخ زاین زا رتشیب رایسب دارفا هزورما اما ،دندرک یم هعجارم رازاب هب دوخ یاهزاین
  و ندگیوا نوچ یناسانش رهش هک تسا یدح هب یناریا یتنس رهش رد یلصا یعامتجا یتح و یداصتقا ،یدبلاک رصنع
     رد بدلغا هدک یتندس رادک و بسک یاه تیلاعف هژیو شخب و یقرش رهش یداصتقا یلصا زکرم ناونع هب رازاب زا ترب
  هدب تر دی و هاگددید رد یمالسا یاهرهش رد رازاب رابتعا و شزرا (15 :1195 ،یبجر) دنا هدرک دای دراد رارق رهش زکرم
       ردبارب رد یمالدسا قردش یاهرهدش تلادصا رادیعم نیرتهب و یلصا هصخشم هجو اهنت ار رازاب یو هک تسا یا هزادنا
     یاردب هددش حردطم یادهرایعم نایم زا زین زرلها .(29 :9195 ،زرلها) دناد یم ناهج یگنهرف یاه هزوح رگید یاهرهش
     و دمحاروپ)تدسا ادتکی درکرادک و نیودکت ،  لکدش ردظن زا هک دناد یم ان تسا ار رازاب دروم اهنت ،یمالسا رهش تخانش
 .(9 :3195 ،یوسوم
 ی   دگنهرف اادطل زا ادضف م دی    هدصخشم هدجو هدک تساه هناشن زا یا هعومجم ،یعمج یاه ناکم و اهاضف رد تیوه
  ردصانع ...و ی زدکرم طا دیح و یناویاراهچ ،قات ،ام ی هتشذگ یرامعم رد .دوش یم بوسطم نیمزرس یارب یدرکراکو
  لدماع و ی  طادبترا رودطم نی ردتمهم رازاب و تسا هدش شومارف هب ،نامز رورم هب هک دندوب نیمز ناریا یرامعم یتیوه
 دادتما رد لومعم روط هب رهش ره رد یمئاد و یلصا یاهرازاب اریز تسا هدمآ یم رامش هب یرهش یاضف شخب تیوه
   لکدش .تدفرگ  یدم لکش ،تفای یم همادا رهش زکرم ات و دش یم  ورش هزاورد می زا هک یرهش روطمو هار نیرتمهم
    داددعت ادهنت و ددندمآ ی دم د دیدپ اتسور می هعسوت زا یناریا یاهرهش رتشیب هک دوب تلع نیا هب رازاب یجیردت یریگ
 .دندش یم هتخاس هدش یحارط تروص هب اهرهش زا یرامش تشگنا

   قیقحت ییایفارغج ورملق

 جدننس رازاب
 هیلوا هتسه یاهانب زا هدنامزاب اهنت رازاب نیا .تسا هدش عقاو "رهش زکرم" هلطم و یمیدق تفاب زکرم رد ،جدننس رازاب
       ینادب و نالدرا نادخ نامیلدس رازادب یلدصا ینادب ؛دشاب یم یفص هاش هرود هب طوبرم و یرمق یرجه 1125لاس رهش
 یلی   طتدسم لکدش هدب نآ نالپ .تسا یرمق یرجه 2005 لاس رد نالدرا ...ا ناما ،ناخ مامح نوچمه ،اهانب زا یدادعت



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 7899

  رد ییادضف یاهبیکرت و اه حرط بلغا و دش یم هدروآ ناهفصا زا راکداتسا و رامعم هیوفص هرود رد .تسا هدوب گرزب
  لادس رد بالقنا نابایخ ثادحا ر ا رب رازاب نیا .تسا دراوم نآ زا یکی مه رازاب .دراد تهابش ناهفصا یاهانب هب نالپ
   یدم هددیمان " فدصآ"  یبودنج شخب و "یجدننس" بالقنا نابایخ یلامش شخب .دش میسقت ازجم شخب ود هب 9595
   نادکم ندیا ،رازاب فلتخم یاهشخبرد دیدج یاهدرکلمع داجیا و رازاب فارطا رد یراجت زکارم دوجو اب هزورما .دوش
 یا هاتدسور و  رهدش  جدنندس رهش رازاب ذوفن هزوح .تسا هدرک ظفح ار دوخ ییایوپ و یعامتجا ،یداصتقا قنور زونه
   نامزادس ردسوت جنپ و داتفه و دصیس و رازه لاس رد جدننس رهش یمیدق رازاب.دشاب یم ناتسا رگید یاهرهشو فارطا
   .دیسر تب  هب ناریا یلم را آ تسرهف رد جنپ و داتفه و دصتفه و رازه هرامش اب یگنهرف ثاریم
 هینامیلس رازاب و رهش

      .داد لادقتنا رهدش ندیا هدب ار دودخ تموکح زکرم ،یدالیم 1115 لاس رد هینامیلس رهش تخاس اب ناباب یاشاپ میهاربا
 ، یددبلاک و یرامعم رظن زا ،هینامیلس رازاب .تفرگ قنور هرود نیا رد هینامیلس رازاب رد یفلتخم یاهدرکلمع و تعنص
 ناتسدرک زا ار ناراکداتسا و نارامعم بلغا :هک تسا نیا رما نیا لیالد زا یکی و دراد جدننس رازاب اب یرایسب تهابش
  ییادیوپ زونه ،هتشذگ یاهلاس رد یعامتجا و یعیبط یاهبیسآ مغر یلع رازاب نیا .دندوب هدروآ رازاب تخاس یارب ناریا
 .تسا هدرک ظفح ار دوخ یلبق یاهدرکلمع و

 
 

 (ناگدنراگن)فصآ رازاب -3 لکش (ناگدنراگن)جدننس رازاب -2لکش

 
 (ناگدنراگن) هینامیلس رازاب -3 لکش (ناگدنراگن)هینامیلس رازاب -4 لکش
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  هجیتن
 یریگ

  نومزآ
 ییاهن

 هبساحم
 نازیم

 یگتسبمه
 اه هفلوم

  نومزآ
 اه هفلوم

  نیودت
 اه هفلوم

  بوچراچ
 یرظن

 
 قیقحت ییایفارغجورملق -0 لکش

   قیقحت یسانش شور
 ی   روآدردگ هودطن .تدسا یلیلطت - یفیصوت یسانش شور رظن زا و یا هعسوت – یدربراک فده رظن زا قیقطت شور
   هدعماج .تدسا هتفرگ رارق شجنس دروم  وضوم فلتخم داعبا همانشسرپ ممک هب هک تسا یشیامیپ تروص هب اه هداد
  نارکودک لومرف زا هدافتسا اب هک دنتسه جدننس و هینامیلس یاهرهش و نایرازاب ،دیتاسا ،ناسانشراک هدافتسا دروم یرامآ
    رودظنم هدب .دودش ی   دم هدتخادرپ قدیقطت ییا دیاپ و ییاور یسررب هب سپس .تسا هدش هتخادرپ هنومن مجح هبساطم هب
  درودم هزوح رد رما ناصصختم و نارظنبحاص رایتخا رد رظن دروم یاه همانشسرپ ،شجنس رازبا ییاوتطم ییاور یسررب
   رد هدافتدسا درودم ی اده  هماندشسرپ ب دیترت نی ددب .تسا هدوب تب م همانشسرپ ییاور هرابرد اهنآ رظن .تفرگ رارق رظن
 ی دسررب ه     دب ًاافردص ردضاح قدیقطت هزادس  یدیاور یسررب یارب .دنا هدوب یفاک یروص و ییاوتطم ییاور یاراد قیقطت
  ردکذ ر دیز رد جیاتن هک دش هتخادرپ خابنورک یافلآ بیرض هب هجوت اب ییایاپ هبساطم قیرط زا تالاؤس ینورد یناسمه
   .تسا لوبق لباق الاب یرادانعم حطس اب اهریغتم مامت یارب خابنورک یافلآ بیرض رادقم و تسا هدش

 
 قیقحت راتخاس -7لکش
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 قیقحت لحارم یامش -2لکش

   قیقحت یاهریغتم و اه هفلؤم باختنا
   ادهنآ و ددنر ؤم یعامتجا هیامرس تیهام و هزادنا رب یعامتجا یاه هکبش :(دامتعا و هکبش رب ینتبم) یعامتجا رباور-5
   و هداونادخ ادضعا ، ناتدسود نی   دب هکبدش زا .دردک یدنب میسقت یمسر ریغ و یمسر یاه هکبش هتسد ود هب ناوت یم ار
 .دریگ یم رب رد ار هنابلطواد یاه هورگ و اه نمجنا دننام رت هدرتسگ یاه هکبش رد دارفا روضح ات ناگیاسمه
 و ی عادمتجا دامتعا نأ دعب می هک تسا دییأت دروم هک دراد یرما هب تبسن درف هک تسا ساسحا یعون دامتعا :دامتعا
 می دمعت دامتعا یبلچ .دوش یم تبطص هدننک دامتعا و هدنوش دامتعا زا ساسا نیا رب و تسا یدرف دامتعا نآ دعب می
 ی     عادمتجا ردباور رد داردفا هدمه هدب تبسن نظ نسح نتشاد ار هتفای میمعت ای ماع دامتعا وا .دزاس یم حرطم ار هتفای
195:39 ،یوسوم و یلسوت) دنادیم 1).   
  ردباور ت دی  وقت تدهج رد تکرادشم هدیدپ ،یناسنا عماوج یریگ لکش تازاوم هب :یداصتقا و یعامتجا تکراشم -0
   هردهب تکرادشم ی  تخاندش نادسنا ی اده تضهن دشر اب هک تسا هتفای روهظ بتاکم و شرگن  ونت اب بسانتم یعامتجا
 ،یلالج) تدسا هد دیدرگ ی عادمتجا یراد دی  اپ رد مدهم لدماوع زا ی دکی و هتفرگ رارق یرامعم ناحارط هحولرس نارادرب
  .تدسا تا دی ح دادعبا ی مادمت ی دلک   رودط هدب و ی دگنهرف و یداصتقا ،یسایس تایح رد اهناسنا هنالاعف تکرش .(1520
  رهدش ،هلجم روما رد هعماج می یاضعا نآ قیرط زا هک دراد تلالد یدارا یاهتیلاعف زا هتسد نآ هب یعامتجا تکراشم
  ردب ی دنتبم ،ی دادصتقا تکراشم .دنراد تکراشم یعامتجا تایح نداد لکش رد میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب اتسور و
 زا ی دفیط یکارت        دشا دادصتقا .تدسا تامددخ و ادهالاک یددقن ردیغ تالدادبم  هددنریگ  ردب رد هک تسا یکارتشا داصتقا
 ت دیوه نیا و) یکارتشا تیوه زا یصخشم یانعم هک یماگنه هب ؛دوش یم لماش ار لباقتم یاه یرایمه و اه یراکمه
 ن دی ا .ددشاب     هتدشاد دودجو (ددشاب ددمآرد و تلزنم ،تیسنج ،یموق ،یگداوناخ یاهدنویپ یانبم رب دناوت یم یکارتشا
  رد ادت  ددهد یم ناکما یمسر ریغ تادهعت و قوقح هب یکارتشا داصتقا .تسا دوخ نکمم لکش نیرت یوق رد شیارگ
 .دنبای شرتسگ لباقتم یاهدنویپ و اه تیزم هکبش
   قلعت سح -1  ناکم سح -9



 9799 ...یتنس یاهرازاب رد یقیبطت هعلاطم

  ار نادکم  سدح و ی  دعمج هرطادخ نیب هفرط ود هطبار نآ ی هدنهد لکش لماوع و فلتخم حوطس :یعمج هرطاخ -1
 رد   نادکم سدح و قلعت سح ،یگنهرف یاه لاویتسف و یعامتجا تالماعت و اه تیلاعف .(1520 ،5رزارگ)دهد یم لکش
 .(1520 ،0یوچ)دنشاب یم یبهذم ،یعمج یاهاضف لماش هک دنبایرد ناکم دبلاک ات داجیا اضف حور

  قیقحت یاه هفلؤم و اهریغتم -2 لودج
 اهریغتم  هفلؤم

 یعامتجا رباور

 رازاب یلاها اب دمآ و تفر •
 رازاب یلاها اب هناتسود رباور •
 رازاب یلاها اب هنازور یاهراک •
 اه یرادزع و نشج یاه مسارم رد روضح •
 رازاب یلاها اب دمآ و تفر •
 رازاب رواجم تالطم اب طابترا نازیم •

 یعامتجا تکراشم

 نایرازاب تالکشم عفر رد تکراشم نازیم •
 نایرازاب نیب تاسلج رد تکراشم •
 یهورگ یاه ه ورپ رد تکراشم •
 رازاب تاناکما و تالکشم زا یهاگآ نازیم •
 رازاب یاروش رد تکراشم نازیم •
 رازاب یاه تصرف و توق طاقن زا یهاگآ نازیم •
 رازاب یتآ هعسوت یاه حرط و اه همانرب زا  الطا نازیم •
 هنابلطواد یاه تیلاعف رد تکراشم نازیم •
 رازاب یاهانب رفح رد تیلؤسم سح نازیم •
 رازاب رد زاس و تخاس و یرامعم یاه تیلاعف رد تکراشم •

 ناکم سح

  ،ریطم اب ینغ طابترا •
  ،یدرکلمع مت یاضف زا بانتجا •
 اه شزرا اب یگنهامه •
 زاس هرطاخ یاضف رب دیکات •
 ساوح ماظتنا هب هجوت •
 یتیوه یاهرتکاراک هب هجوت •

 قلعت سح

  .یموب گنهرف یاه شزرا اب بسانت •
  ،اضف یخیرات موادت •
  ،هرطاخ یریگ لکش •
  ،هناگیب زا دیلقت مدع •
 یتیوه یاهرایعم اب بسانت •

 یعمج هرطاخ

  .یعمج یاضف دوجو •
  ،یرهش یاضف لخاد هب رازاب موادت •
  ،تولخ و ثکم یاضف •
 یبهذم و نیدامن رصانع دوجو •

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نوسریپ یگتسبمه نومزآ
 ی گتدسبمه بی  ردض .تدسا رگید یمک ریغتم اب یمک ریغتم می هطبار هجرد و  ون نییعت یارب یرازبا یگتسبمه لیلطت
   ودن نینچمه و هطبار تدش یگتسبمه بیرض .دشاب یم ریغتم ود یگتسبمه نییعت رد هدافتسا دروم یاهرایعم زا یکی
 ود نی   دب هدطبار دودجو مدع تروص رد و تسا -5 ات 5 نیب بیرض نیا .دهد یم ناشن ار (سوکعم ای میقتسم) هطبار

                                                           
1 Graezer  
2 Choi 
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 ی گتدسبمه بی ردض .دوش یم هدافتسا یگتسبمه لیلطت تهج نوسریپ یگتسبمه بیرض زا .دشاب یم رفص ربارب ریغتم
 .دوش یم فیرعت اهنآ رایعم فارطنا رب میسقت اهنآ سنایراووک اب ربارب یفداصت ریغتم ود نیب نوسریپ
 تسا هدش هتخ ادرپ اه ریغتم نیب طابترا هب نوسریپ هطبار زا یریگ هرهب اب spss رازفا مرن زا هدافتسا اب رضاح قیقطت رد
 .تسا هدش هدروا مادک ره لیلطت همادا رد هک
 قیقحت جیاتن

 قیقحت یاهالاوس خساپ
   :دشاب یم ریز هورگ هس هدنریگرب رد قیقطت نیا یرامآ هعماج

 .دنشاب یم یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس و اهیرادرهش یاضعا :وضع یاه نامزاس

   .دنشاب یم یرگشدرگ و یزاسرهش یرامعم هزوح رد رظن بحاص ناسانشراک و دیتاسا :ناسانشراک و دیتاسا

   .دنوش یم لماش ار هعلاطم دروم یاهرازاب رد دوجوم لاعف ،راجت ،هبسک یداصتقا نالاعف :یداصتقا نالاعف
 یریگ هنومن مجح و قیقحت یرامآ هعماج تاصخشم -3 لودج

 جدننس ناتسدرک
 اهداهن

 هدش لیمکت هنومن هدش لیمکت هنومن

 وضع یاه نامزاس 35 15

 ناسانشراک و دیتاسا 25 20

 یداصتقا نالاعف 1 1

 عمج 19 51
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ی اده  نامزادس و ، نادسانشراک دیتاسا یداصتقا نالاعف شخب هس رد یرامآ هعماج دادعت اه همان شسرپ لیمکت تهج رد
  .دمآ تسدب هنومن مجح نارکوک لومرف رد نآ یراذگاج اب و هدش دروآرب یمسر رامآ هب دانتسا اب وضع
   رادمآ و قدیقطت رد هتفر راک هب یاه هفلؤم 1 لودج .تسا هدیدرگ هدافتسا هفلؤم 1 بلاق رد ریغتم 59 زا قیقطت نیا رد
 .دهد یم ناشن ار اهریغتم زا مادک ره یفیصوت

 قیقحت هفلؤم یفیصوت رامآ -4لودج
 یعمج هرطاخ قلعت سح ناکم سح یعامتجا تکراشم یعامتجا رباور ریغتم رازاب
 جدننس

 نیگنایم
9129 120 120 025 029 

 129 125 120 120 5129 هینامیلس
 جدننس

 سنایراو
922 122 122 1922 122 

 122 3222 922 922 9522 هینامیلس
 جدننس

 رایعم فارطنا
022 122 122 3522 022 

 522 922 522 522 1222 هینامیلس
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  تکرادشم ی  عادمتجا ردباور  زا ددنترابع  اده   ردیغتم ندیا ،دوش یم لماش ار قیقطت یاه ریغتم هک لوا لاوس هب خساپ رد
  هدفلؤم     هدب طودبرم نیگنادیم نیرتدشیب هک دهد یم ناشن 1 لودج .یعمج هرطاخ و قلعت سح ،ناکم سح ،یعامتجا
     نیگنادیم راددقم نیردتمک نیدنچمه و 9129  ادب ربارب هفلؤم نیا یارب نیگنایم هک تسا جدننس رازاب رد یعامتجا رباور
   یاردب صخادش ن دی ا هددمآ تسدب نیگنایم تیلک رد هتفای ماجنا یسررب .تسا 025 اب ربارب قلعت سح هفلؤم هب طوبرم
     دددع) ردسوتم ددح زا ردت نییاپ هک دشاب یم 120 رازاب ود  ومجم یارب و 120 هینامیلس رازاب یارب و 120 جدننس رازاب
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  امتجا یاه هفلؤم ناماسب ان تیعضو هک دشاب یم رسوتم دح زا رتمک اهزایتما همه هفلؤم شش رد نینچمه .دشاب یم(9
 .دهد یم ناشن هینامیلس و جدننس یاه رازاب رد ار
 مود لاوس هب خساپ
  نیگنادیم   فالتددخا نیددنچمه و یمدسرریغ ناکدسا یهدنامادس و هدچراپکی تیریدم یاهریغتم طابترا کرد وظنم هب
    هدب سپدس و هدناگادج ترودصب ،هتسباو و لقتدسم یاهریغتم یرادانعم حطس و طابترا نازیم شجنس هب مادقا اه ریغتم
     یاردب زا ادهریغتم ندودب یبدسن و یا هلدصاف هب هجوت اب روظنم نیدب .دش مه هب تبسن ریغتم ود ره یگتسباو شجنس
  .ددش هدافتسا نوسریپ نومزآ زا اهریغتم نیدب هدطبار و (T) هردیغتم می یت نومزآ شور زا درادناتسا فالتخا شجنس
   راردق هدافتدسا دروم قیقطت نیا رد هک تسا نوسریپ یگتسبمه بیرض ،اهریغتم لیلطت تهج بسانم یاهرازبا زا یکی
    ادب و هددیدرگ بودسطم ریغتم ود نیب هطبار نازیم نییعت تهج دربراک رپ یاه شور زا یگتسبمه بیرض .تسا هتفگ
 .دوش یم هداد ناشن r تمالع

 قیقحت یاه هفلؤم یگتسبمه -3 لودج
 یعمج هرطاخ قلعت سح ناکم سح یعامتجا تکراشم یعامتجا رباور هفلؤم

 یعامتجا رباور
2٫ 10122 5 یگتسبمه بیرض 190 51022 1322 

Sig. (0-tailed) .2 22 .2 22 522 .2 01522 

 یعامتجا تکراشم
 51922 13922 51122 5 10122 یگتسبمه بیرض

Sig. (0-tailed) .2 22 .2 22 .2 22 .2 22 .2 22 

 ناکم سح
 11922 93122 5 51122 19022 یگتسبمه بیرض

Sig. (0-tailed) .2 22 .2 22 .2 22 .2 22 .2 22 

 قلعت سح
 39922 5 93122 13922 51022 یگتسبمه بیرض

Sig. (0-tailed) .2 22 .2 22 .2 22 .222 .2 22 

 یعمج هرطاخ
 5 39922 11922 51922 1322 یگتسبمه بیرض

Sig. (0-tailed) 01522 .2 22 .2 22 .2 22 .2 22 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   ادنعم سدح ،یعامتجا یاه هفلؤم عمج زا هک ار هینامیلس و جدننس رازاب یقیبطت یاه هفلؤم نایم ار یگتسبمه ،1 لودج
 ی اده  هدفلؤم   نیدب هدک دهد یم ناشن ،1 لودج هب هجوت اب اه یبایزرا ،دهد یم ناشن ا ر تسا ریغتم ره هب روبزم ،ناکم و
  شهادک اب و دبای یم شیازفا زین یرگید هفلؤم ،هفلؤم ره شیازفا اب انعم نیا هب .دراد دوجو تب م یگتسبمه قلعت سح
   ادب نادکم سح و قلعت سح یاه هفلؤم نیب هک دوش یم هظحالم 1 لودج هب هجوت اب .دبای یم شهاک زین یرگید ،یکی
  .تسا یعمج هرطاخ و یعامتجا رباور هب طوبرم هطبار نیرتمک و دراد دوجو هطبار یرتشیب 93122 هرمن
  حطدس رد    اهدصخاش نیگنادیم فالتدخا هک دهد یم نادشن یداصتقا یعامتجا یاه هفلؤم یاربTنومزآ زا لصاح جیاتن
      رتکچودک نودمزآ راددقم زا هددمآ تدسدب   نیگناددیم رادددقم       دددهد یددم نادشن هدک هدودب یدفنم دصرد 13 نانیمطا
  هددمآ تسدب یرادانعم حطس هکیروطب .ددشاب یم راد یدنعم اه هفلؤم نیگنایم توافت نیاربانب .(1 لودج .ک.ر)دشاب یم
 و   جدندس رازادب  رد هددمآ تسدب نیگنایم توافت زا ناشن یرادانعم حطس نیا .دشاب یم رفص اب ربارب یاه هفلؤم مامت رد
 حطس هب هجوت اب درادناتسا نیگنایم اب اهریغتم نیگنایم فالتخا نیاربانب .دشاب یم (9 ینعی) لقادح نیگنایم زا هینامیلس
     یارددب هددمآ تدسدب یرادادنعم حطس هعلاطم دروم یاهرازاب یقیبطت هسیاقم .دشاب یم راد ینعم هدمآ تسدب یرادانعم
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    هدب رهدش ندیا شیارگو ردتمک هینامیلس رازاب هب تبسن جدننس رازاب نیگنایم فالتخا هک دراد نیا زا ناشن جدننس رازاب
 .ددشاب یم هینامیلس رازاب زا رتدشیب درادناتدسا نیگنایم تمس

 هنیامیلس و جدننس رازاب یداصتقا و یعامتجا یاهریغتم یاربT نومزآ جیاتن -0 لودج

 Tرادقم اهریغتم
Test Value = 3 

 دصرد13 نانیمطا حطس رد نیگنایم فالتخا (T)یت نومزآ

 رتالاب رت نییاپ نیگنایم فالتخا یرادانعم حطس یدازآ هجرد

 یعامتجا رباور

 3090.- 9911.- 25119.- 222. 51221- لک

 1590.- 5991.- 11011.- 522. 91221- هینامیلس

 1132.- 1111.- 12110.- 122. 11029- جدننس

 یعامتجا تکراشم

1.- 222. 51121- لک 1011 -.0111 -.0119 

 5111.- 123225- 01111.- 222. 32221- هینامیلس

 1132.- 2931.- 91119.- 322. 01320- جدننس

 ناکم سح

 1121.- 1111.- 05111.- 222. 10321- لک

 1191.- 1201.- 01101.- 222. 09121- هینامیلس

 9190.- 1911.- 13911.- 522. 12121- جدننس

 قلعت سح

121- لک 11 .222 -.91519 -.1111 -.1110 

 2119.- 1111.- 19111.- 222. 91923- هینامیلس

 1112.- 1151.- 10510.- 002. 11120- جدننس

 یعمج هرطاخ

 9231.- 3111.- 25191.- 222. 315225- لک

 5011.- 0113.- 11311.- 222. 119215- هینامیلس

 1130.- 5311.- 11931.- 522. 11021- جدننس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    و نادکم سدح هدفلؤم     ود رد هدک ددهد یدم نادشن رازاب یداصتقا یعامتجا یاه هفلؤم یارب T نومزآ زا لصاح جیاتن 
  رد ادما  .ددشاب یم (9 دددع)هددش فدیرعت درادناتدسا ددح زا رتالاب و تب م نیگنایم فالتخا رادقم یعامتجا تکراشم
  فالتدخا رادقم یعامتجا رباور رد .دشاب یم ردسوتم دح زا رتمک رایسب و یفنم نیگنایم فالتخا یعمج هرطاخ هفلؤم
  یرادادنعم حطس .درادن یداهن نورد یعامتجا هیامرس یارب مزال رسوتم دحادب یدایز فالتخا یلو هدوب یفنم نیگنایم
   فالتددخا نیددب راداد   دنعم هدطبار دودجو زا ناشن هک دشاب یم :Pvalue 22222 اه هفلؤم مادمت یاردب زدین هددمآ تسدب
     هددک دودش یدم لدصاح هجیتن نیا زین اهرازاب یقیبطت هسیاقم رد .تسا (درادناتسا) هدش فیرعت راددقم ادب و نیگنادیم
        نوددمزآ سادسارب هدکیروطب .دراد یرتبدسانم تیعدضو ردظن درودم یاهریغتم رد نیگنایم فالتخا رظن زا جدننسرازاب
  هرطادخ ،1922یعامتجا تکراشم ،-1522 یعامتجا رباور هفلؤم رد هینامیلس رازاب یارب نیگنایم فالتخا رادقم هلصاح
   یعادمتجا ردباور  هدفلؤم رد  جدنندس رازاب یارب ریدادقم ندیا هدک یلاحرد .دشاب یم 1525 ناکم سح و -1125 یعمج
   .تسا هدمآ تسدب 125 ناکم سح و -5201 یعمج هرطاخ ،-1122 یعامتجا تکراشم ،15290

 قیقحت یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 نیرتمهم ناونع هب هکلب ؛تسا هتشادن صاصتخا دتسو داد هب اهنت هک تسا یرهش یگدنز ناکرا نیرتمهم زا یکی رازاب
    یاهادضف و تادسیسات ریادس و هبامرگ ،هاقناخ ،هسردم ،عماجدجسم دننام یرهش رصانع زا یخرب ،رهش یتایح هارهاش
    تدهج نیدمه هدب ،   تدشاد طادبترا یتمودکح –  یرادا زدکارم اب دوخ دادتما رد و داد یم یاج دوخ رد ار یرهش مهم
         زا ادج هدب هدافتدسا ادب تدسا هتدسناوت یدنغ یدطیطم ناونع هب یناریا رازاب .دوب رهش یعامتجا تایح رد مهم یروطم
 دا     دجیا ادب یدناریا رازادب یادضف هدنزاس یاه هفلؤم ،دیامن قلخ ار بسانم ییاضف یبهذم ،یعامتجا ،یگنهرف یاه هنیمز
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   یدکاردا تدیفیک ر دب قیرط نیا زا و دنراد هراشا یدامریغ یموهفم هب ،اه هناشن هب تبسن ینورد یکاردا و ینهذ ریواصت
        یاهدشزرا یدناریا رازادب رد نادکم سدح دادجیا رد ر ؤدم لماوع نیرت مهم دنراذگ ری أت ناکم سح و یرامعم یاضف
 رازاب بسانم طابترا هب هجوت ،یحارط تیفیک هطساو هب یدبلاک لماوع .دنتسه اضف یناعم و یدبلاک راتخاس رد دوجوم
 ار  اده  تدیلاعف یناعم ،اهاضف یحارط رد بسانم تیفیک داجیا و هتسب و زاب یاهاضف بیکرت ،اه یربراک بیکرت ،رهش اب
  سدح تیاهن رد و یدنمتیاضر ،تاکاردا زا یا هلسلس ثعاب ناسنا فلتخم یاهزاین نتخاس عفترم اب و هدیشخب دوبهب
  و یدادصتقا یعامتجا یاه هفلؤم زا یریوصت یدربهار لیلطت زا هدافتسا اب ات دش شالت قیقطت نیا رد .دنوش یم ناکم
   ددشرا ناریددم  و نادصصختم  ردظنم زا   هدک ددنهد ی  دم نادشن  اده  هدتفای .دوش هئارا هینامیلس و جدننس رد رازاب تیعضو
    یعادمتجا تکرادشم و نادکم سح ،رازاب رد تیوه و ناکم سح هب یبایتسد رد لماع نیرت مهم ،فلتخم یاه نامزاس
    شدقن رازادب رد یزادسرهش و یرامعم یاهدینارف دیلوت زاب و یحارط یریگ میمصت و یزاس میمصت ماظن رد دناوت یم
    یدعمج هرطادخ و قدلعت و ناکم سح ،یعامتجا رباور و تکراشم یاه هفلؤم یارب ریغتم 59 قیقطت نیا رد .دنک افیا
  و ادهریغتم  نادیم رباور ریسفت هب یگتسبمه یاه شور و نیگنایم ،T نومزآ ،یرامآ مینکت زا هدافتسا اب .دیدرگ اصحا
   هدطبار ددصرد 13  نادنی مطا حطدس    رد بدیترت ندیا هدب .  ددش ماددقا رادانعم لماع بلاق رد اهنآ هنیهب بیکرت و اه هفلؤم
 قلعت سح یاه هفلؤم میقتسم ری أت نازیم هک تسا نآ زا یکاح جیاتن .دراد دوجو هعلاطم دروم یاه هفلؤم نیب یرادانعم
  هدب ناکم سح نازیم ،قلعت سح رد رییغت دحاو می یازا هب دهد یم ناشن هک تسا هدوب 93122 اب ربارب ناکم سح و
 رد ی   عادمتجا ردباور هدفلؤم هب طوبرم نیگنایم نیرتشیب هک دهد یم ناشن جیاتن .تفای دهاوخ رییغت دحاو 93122 نازیم
  سدح هفلؤم هب طوبرم نیگنایم رادقم نیرتمک نینچمه و 93122 اب ربارب هفلؤم نیا یارب نیگنایم هک تسا جدننس رازاب
   .تسا 025 اب ربارب قلعت
        زا ی أدت ادب ناودت یدم جدنندس رازادب رد هدک ییانعم و تیوه نآ تسا تیوه نیب داضت قیقطت نیا درواتسد نیرتمهم
 ی  تندس رازادب   .تدسا هددش هتفرگ هدیدان مهم نیا هینامسلس رازاب رد درک ذخا ناریا هلاس رازه نیدنچ خیرات و نایوفص
 زا یرای دسب  هادگی اج رهدش تارقف نوتس ناونع هب و هتشاد رهش مدرم یعامتجا یگدنز رد یا هدننک نییعت شقن جدننس
  ردظ   ن هدب دانتدسا ادب   جدنندس رازادب رد   .تدسا هدودب ری  دطم هدب قلعت و تیوه موهفم روهظ أشنم و یعمج یاه تیلاعف
  تدهج رد یی ادنعم میهافم اب بسانتم ییاضف ناونع هب ار رازاب نیا ،اضف ینادیم لیلطت و ناگدننک هدافتسا ،نارظنبحاص
  هبادشم ی اهادضف ینیرفآ زاب تهج رد اضف نیا یاه هفلؤم زا و تسناد ناکم سح و قلعت سح ،یعمج هرطاخ ققطت
 .دومن هدافتسا
 و ی زادسرهش ی  رادمعم تالکدشم و یگدنز یاهوگلا رد رییغت هطساو هب میهافم نتفر نیب زا دهاش هینامیلس رازاب رد 
 هسیاقم رد ار فعض نیرتشیب نیدامن میهافم و ییانعم یاه هفلؤم هب هجوت مدع رگید ترابع هب .میتسه رازاب رد یتمرم
 ،رواجم یاه هلطم و تفاب اب طابترا مدع رد هشیر دناوت یم لماوع نیا هک تسا هداد صاصتخا دوخ هب لماوع رگید اب
    طادبترا نددشن قدقطم و ی رادمعم رب یروانف لماک هطاحا ،یموب گنهرف هب هجوت مدع و یراد هشیر و تلاصا نادقف
  ناودت ی  دم نرددم ی رادجت ی اهادضف ی  دسررب رد دودجو ن دیا اب هنافسأتم زین یدایز دراوم رد .دشاب هتشاد یوق یناسنا
  .دومن هدهاشم ار اضف یحارط هنیمز رد یساسا تالکشم
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