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 هدیکچ
 هعلاطم نیا .تسا ناهگرو ناتسهد رها ناتسرهش یقرش بونج رد یضارا یهدناماس تهج ییاهراکهار ییاسانش قیقحت نیا زا فده
 اهنآ نیب زا و رادرب هرهب رفن 8682 قیقحت دروم هقطنم یرامآ هعماج .تسا هتفرگ ماجنا یشیامیپ شور هب و یدربراک فده ظاحل زا
 رازبا .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم نانآ یاه خساپ و باختنا یفداصت تروصب رادربهرهب رفن 112 دادعت نارکوک لومرف قیرط زا
 دراو ًاارثکا هک تسا لاس 60 دودح قیقحتدروم هقطنم رد رادرب هرهب نس نیگنایم دهد یم ناشن اه هتفای . دوب همانشسرپ قیقحت یلصا

 زا رتمولیک 0/13 نیگنایم روطب و اتسور زکرم ات رتمولیک 0 زا رتمک یزرواشک یاه نیمز زا دصرد 0/17 .دنا هدش یلاسنهک نس
 تیولوا نیرتالاب یاراد وا هب زرواشک کی فارطا هدنکارپ یاهنیمز شورف اهراکهار .دنراد هلصاف یزرواشک داهج تامدخ زکارم
 هزاجا نودب عاشم تروصهب ثارو هب تاعطق لاقتنا یدعب یاهتیولوا رد و دننادیم یضارا ندشدرخ زا یریگولج و یهدناماس یارب
 .دراد رارق ثراو نیب هلصاح دوس میسقت و یگچراپکی ظفح تهج دشرا دنزرف هب نیمز لاقتنا و ندش هعطقهعطق

 
 یضارا یزاس هچراپکی ،یعارز یرادرب هرهب ،یضارا یهدناماس ،یعارز یضارا ندش درخ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 زکرمت یاجب نازرواشک تیکلام تحت یضارا نآ لوط رد هک تسا یدنیآرف زا یکاح یزرواشک یضارا تاعطق ندشدرخ
 تیودحم هب هجوتاب .(Kovacs,2001)تسا هتفرگ رارق مه زا رود و کچوک بلغا و هناگادج یتاعطق رد هطقن کی رد
 اراک وحن هب عبانم نیا زا دیاب هک تسا یهیدب ،یزرواشک تًالوصحم دیلوت نایرج رد نیمز تیمها و کاخ و بآ عبانم
 راک یورین نتفر رده ثعاب ،دیلوت ییاراک شیازفا هار رد یعنام اهاتسور رد یزرواشک یضارا ندشدرخ .دوش هدافتسا
 دوشیم ،بولطمان یاهدمایپ و نویسازیناکم زا بسانم هدافتسا لکشم ،بآ تافلت ،اههنیزه شیازفا ،تاعطق نیب رادربهرهب
(Rizov et al,2001). نیرتمهم هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ناریا رد یرادربهرهب یاهماظن زا هدش ماجنا یاه یسررب قبط 
 کاخ و بآ عبانم هب هجوتاب رها ناتسرهش .تسا یزرواشک یضارا نییاپ یروهرهب و یزرواشک یضارا ندوب کچوک نآ یگژیو
 یریگهرهب ناکما یرادربهرهب یاهدحاو هزادنا ندوب کچوک اما .تسا یزرواشک یاهتیلاعف هعسوت یارب یبسانم هنیمز ،بسانم
 هک دهدیم ناشن یرادربهرهب یاهدحاو هزادنا هسیاقم ،تسا صخشم (1) لودج رد هک روطنامه . تسا هتخاسن رسیم ار نآ زا
 هک یلاحرد .دنتسه اراد ار یضارا دصرد3/1 طقف تسا هداد یاج دوخ رد ار اهیرادربهرهب دصرد1/10 دودح هک تسخن هورگ
-ناشن نیا هک دراد رایتخا رد ار ناتسرهش یزرواشک یضارا دصرد 1/2 هب کیدزن اهیرادربهرهب دصرد 0/4 دودح اب رخآ هورگ
 هدیدپ یلک روطهب .دشابیم رها ناتسرهش یاهیرادربهرهب رد یزرواشک یضارا ندوبهدنکارپ و کچوک عیسو هنماد هدنهد
 تاحالصا همانرب یارجا رد نیمز میسقت هویش ندوب بسانمان رد هشیر قیقحت دروم هقطنم رد یزرواشک یضارا دیدش ندشدرخ
 ،دسریم هعطق نیدنچ هب رادربهرهب کی یضارا تاعطق دادعت هک یروطهب .دراد یمالسا بالقنا زا دعب و بالقنا زا لبق یضارا
 یریگیپ هک تسا یاهلئسم نآ یریگولج یارب بسانم راکهار هئارا و یزرواشک یضارا تاعطق ندشدرخ رب رثؤم لماوع یسررب
 هک هنوگنامه .دوش بوسحم یضارا ندش درخ تالضعم لح یارب ارجا و یراذگتسایس رد یریگولج یاشگهار دناوتیم نآ
 دنراد رایتخا رد ار یضارا دصرد 20 دودح رد راتکه 1 زا رتمک نارادربهرهب زا دصرد10 هعلاطم دروم هقطنم رد تسا صخشم
 نیمز هزادنا هک دهدیم ناشن رامآ نیا .دنراد دوخ کلمت رد ار یضارا زا دصرد40 راتکه 2 ات 0 نارادربهرهب زا دصرد 0/19 و
 رد رثؤم لماوع زا یکی .تسا راتکه 2 ریز اهیرادربهرهب دصرد 23 هک تفگ ناوتیم عطق روطهب .تسا کچوک هقطنم نیا رد
 نیا رد .دشابیم نیمز شزرا و لاغتشا ،یثرا ،یعامتجا لیًالد هب یضارا ندشدرخ ،یدیلوت یاهدحاو هزادنا ندوب کچوک
 رارق یسررب دروم یزرواشک یضارا یهدناماس تهج ییاهراکهار یضارا یلعف تیعضو تخانش اب ات تسا نآرب یعس قیقحت
 .دریگ

 رها ناتسرهش یزرواشک یضارا حطسو رادرب هرهب دادعت ،رادرب هرهب یاه هورگ ،یضارا تیعضو :(1)لودج
 نیگنایم یعورزم یضارا حطس یرادرب هرهب یرادرب هرهب یاه هورگ

 دصرد حطس دصرد دادعت

 2.0 3.1 03100 1.10 13412 راتکه 1 زا رتمک

 9.1 4.9 11040 4.01 23149 راتکه 0 ات 1

 1.9 0.01 119911 9.00 09492 راتکه 2 ات 0

 3.1 1.11 131020 9.31 91139 راتکه 41 ات 2

 1.91 2.00 121909 9.11 01200 راتکه 40 ات 41

 4.20 1.11 012190 0.0 1321 راتکه 29 ات 40

 0.40 0.3 13021 1 1290 راتکه 42 ات 29

 1.91 1.1 241111 1.4 0011 راتکه 441 ات 42

 1.921 1.2 49031 0.4 190 راتکه 441 زا شیب و 441

 1.149 4.441 1131191 4.441 200110 عمج

 (4191 ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرامآ همانلاس :عبنم) 
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 رها ناهگرو ناتسهد رد یعورزم یضارا حطسو رادربهرهب دادعت ،رادربهرهب یاههورگ یضارا تیعضو : (2)لودج
 یعورزم یضارا حطس یرادرب هرهب یرادرب هرهب یاههورگ

 دصرد حطس دصرد دادعت

 20 411 10 103 راتکه 1 زا رتمک

 40 1401 1.40 312 راتکه 0 ات 1

 40 043 0.19 1141 راتکه 2 ات 0

 41 029 0.01 010 راتکه 40 ات 2

 2 231 1.4 31 راتکه 42 ات 40

 4.441 1129 4.441 1110 عمج

 (0191 ،لاس ،رها ناتسرهش یزرواشک داهج تیریدم :عبنم) 

 قیقحت هنیشیپ
 یترابع هب ای نیعراز هدشدرخ تاعطق یروآ عمج ینعی هدنکارپ و کچوک یضارا یهدناماس زا روظنم یلک روطهب
 زا یتالکشم عفر و  ،نیمز رتشیب ندشدرخ زا یریگولج روظنمهب یعارز یاهکینکت لامعا تهج مزًال ریبادت ذاختا
 یضارا یروآ عمج هکیروطهب ،دشاب یم هریغ و یشکهز ،یرایبآ ،کاخ تظافح حیحص لوصا یارجا مدع لیبق
 نیعراز یگدنز حطس نتفرًالاب هجیتن رد و یداصتقا عضو دوبهب ثعاب ،هچراپکی و گرزب تاعطق رد کچوک
 و راتخاس ،هنیهب هزادنا هک یدارفنا عرازم یهد لکش دنیآرف ار یضارا یهدناماس وئاف .(Van Dijk,2003)ددرگ یم

 یهدناماس یاه همانرب .(King and Burton, 1982)دنک یم فیرعت دنرادن ار یزرواشک یرادرب هرهب یارب بسانم تهج
 یاه هویش ات یرایتخا و هنابلطواد ًاالماک یاه شور ؛لماش اهتوافت نیا :دنشاب یم توافتم فلتخم ،یاه هبنج زا یضارا
 هک ییاه همانرب ات دنزادرپ یم یزرواشک یضارا عوضوم هب ًاافرص یضارا یهدناماس نآ رد هک ییاه شور ،یرابجا ًاالماک
 هب طقف نآ  هنیزه هک ییاه شور ،دنناد یم یئاتسور عماج هعسوت همانرب کی زا یئزج ار یضارا یهدناماس عوضوم
 هداس یاهشور ،(Oldenburg, 1990; 183) دزادرپ یم تلود ار اه هنیزه نیا هک ییاه شور ات تسا نازرواشک هدهع
 هدافتسا یرتویپماک یاه یژولونکت و رود زا شجنس و یا هراوهام  هتفرشیپ یاهشور زا هک ییاه همانرب ات یئادتبا و
 هعسوت یارب یرازبا ناونع هب یضارا یزاس هچراپکی دروم رد خینوم هینایب .(Zhou, 1999;3)دشاب یم توافتم ،دننک یم
 فیصوت ریز تروص هب ار یضارا یهدناماس :(CEE/CIS) (0440)یزکرم و یقرش یاپورا یاهروشک رد یئاتسور
 :دنک یم
 نیرتمک رد یضارا ندرک زکرمتم قیرط زا یعارز یضارا تاعطق یرو هرهب دوبهب ؛یضارا یهدناماس یلصا فده
 .دشاب یم یئاتسور تشیعم دوبهب و تسیز طیحم ظفح ،مزًال یاه تخاسریز و هداج نیمأت ،نکمم تاعطق
 ناشن یبرغ یاپورا یزرواشک براجت .دشاب یفنم تسا نکمم یضارا یزاس هچراپکی و یهدناماس تاریثأت هوالعهب
 نودب یرو هرهب شیازفا روظنمهب یزاس هچراپکی هب تسا زکرمتم یئاهنت هب هک یضارا یهدناماس یاه حرط هک دهد یم
 بیرخت و کاخ شیاسرف ،تعیبط عونت نتفر تسد زا هب تیاهن رد یکیژولوکا و یگنهرف یاه هبنج نتفرگ رظنرد
 یزیر همانرب لماش یعیسو یئاتسور هعسوت یاه همانرب دیاب یضارا یهدناماس نیاربانب .دوش یم رجنم تسیز طیحم
 رد ار ییاتسور یاه لکشت و اهداهن یزاسزاب و تارابتعا نیمأت ،یئاتسور یاه تخاسریز یزاس هدامآ و  هیهت ،یا هقطنم
  .دریگبرب
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 نیون یاه تفایهر رد هک درادیم نایب یقرش یاپورا یاهروشک زا هدمآ تسدب براجت ساسارب (4440)وئاف
 رب ریثات و ناییاتسور شاعم نیمات رب زکرمت ،یتکراشم ار نآ یاهیگژیو هدنکارپ یضارا یزاس هچراپکی و یهدناماس
 .دناد یم ییاتسور هعماج لک رادیاپ یداصتقا و یسایس داعبا

 یضارا ندشدرخ رب یرتمک ریثأت زین نیمز هراجا رازاب و یزرواشک ریغ دمآرد هک دننک یم نایب (2440) 1نارگید و نات
 و لدیر .دنراد رارق یرتشیب یگدشدرخ ضرعم رد اهرهش هب کیدزن یضارا هک دنا هتشاد دیکأت و دنا هتشاد یزرواشک
 اب و یئاتسور هعسوت رب نآ ریثات و یزرواشک یضارا تاعطق یگدنکارپ  هسیاقم اب هعلاطم کی رد (4440) 0دلوبمر
 ؛هک دندیسر هجیتن نیا هب ینامور و شیرتا ،کچ  یروهمج ،ناتسراغلب ؛یقرش و یزکرم یاپورا روشک راهچ رب زکرمت
 ماهس و اه تیکلام یراذگاو دروم رد یمهم یاه تفرشیپ هب داصتقا ندوب یکارتشا اه ههد زا دعب اهروشک نیا دنچره
 یساسا یعنام یضارا یکچوک و یگدنکارپ اما ،دنا هتشاد یرهش و یئاتسور قطانم رد هچ یصوصخ ناکلام هب
 و رادیاپ یداصتقا دشر بیترت نیدب .تسا هدوب اهنآ یزرواشک ندرک یراجت و اهروشک نیا داصتقا ندرکیصوصخرد
 یداصتقا اب اپورا یقرش و یزکرم یاهروشک هتفای هعسوت رتمک قطانم رد هجیتن رد .دش لتخم یئاتسور عماوج هعسوت
 مه زا هجیتن رد و یئاتسور رقف ،یراکیب شیازفا ،یداصتقا یفنم دشر دهاش تسا یزرواشک هب یکتم زونه هک
 (1111) 9وز .تسا هدوب یلحم مدرم و ناعفنیذ نیب رد یدیماان وج داجیا و یداصتقا و یعامتجا دیدش یگتخیسگ
 تروصهب یزرواشک هدنکارپ یاه نیمز یمومع و یصوصخ تیکلام دراد ترورض یتباقر داصتقا کی رد هک تسا دقتعم
 اب بیکرت رد ار نازرواشک لاعف تکراشم و یمومع شزومآ ،تلود هلخادم دنیآرف نیا رد یو .دیآرد هچاپکی یاهدحاو
 دوبمک تلع هب نیچ زیخلصاح قطانم رد هک دراد داقتعا (2111) 0وئاچ .دناد یم مزًال ییاتسور هچراپکی هعسوت دنیآرف
 ماظن ساسارب هک دراد یم نایب وا .دشاب یم نآ ندشدرخ رد هدننک  نییعت یلماع نیمز هزادنا یزرواشکریغ لغاشم
 هک یدارفا و .دننک یم بحاصت ار زیخلصاح یضارا زا یمهس دننک یم جاودزا رتدوز هک ناثراو زا مادکره یهاوختلادع
 ار یزرواشک زا ریغ یلغاشم بسک و یزرواشک نیمز کرت هب یلیامت نآ یًالاب دمآرد تلع هب دننک یم بحاصت ار نیمز
 نیمز و راک یورین یرو هرهب شیازفا یارب یضارا ندرکهچراپکی تایلمع دراد داقتعا هکنآ نمض ،(1111) 2یبوکاژ .دنرادن

 نامدنار شیازفا ناکما ،نازرواشک یاهنیمز ندوب هدنکارپ تلاح رد هک دنک یم ناشن رطاخ ار هتکن نیا .دوش یم یزیر حرط
 بسانم یوگلا و راک یورین ییالقع دربراک زا ،یضارا یگدنکارپ تیعضو رد نینچمه .درادن دوجو دیلوت لماوع لیبق نیا
  .دوش یم داجیا یریمن و روخب دمآرد ،طقف نیعراز یارب ،دش یریگولج یعارز
 .دشاب یم رها ناتسرهش هدش درخ یضارا یهدناماس تهج ییاهراکهار هئارا فده اب قیقحت نیا اتسار نیا رد
                                                                                                                  اهشورو داوم
 یروآعمج هوحن ظاحل زا و ینادیم ،لرتنک هجرد و نازیم ظاحل زا و یدربراک ،فده ظاحل زا ،رضاح قیقحت

                                                           
1 - Tan et al 
2 - Riddell and Rembold 
3 - Zhou 
4 - Chao 
5 - Jacoby 
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 یگتسبمه و یشیامیپ قیقحت شور عون ود زا قیقحت نیارد ،تسا یبرجتریغ و یفیصوت تاقیقحت عون زا تاعالطا
 ناهگرو ناتسهد یزرواشک یضارا یهدناماس قیقحت نیا هتسباو ریغتم .تسا هدش هتفرگ هرهب فادها هب یبایتسد یارب

 ،یتیاضر لماوع ،یداصتقا یاهیگژیو ،یعارز یاهیگژیو ،یدرف یاهیگژیو لقتسم یاهریغتم و هدوب رها ناتسرهش
 ،یطابترا لماوع ،ینف لماوع ،یعامتجا لماوع ،یتیامح لماوع ،یداصتقا لماوع ،یقوقح لماوع ،یگداوناخ لماوع
 هب هک دوب رها ناتسرهش ناهگرو ناتسهد نارادربهرهب هیلک قیقحت یرامآ هعماج .دوب یگنهرف لماوع و یعارز لماوع
 دروم هقطنم یاتسور 21 زا هعلاطم دروم هنومن قیقحت نیا رد .دندش باختنا اههنومن یاهقبط یریگهنومن شور
 زین نارادربهرهب ،هاگدید میمعت تیلباق زا دشاب هقطنم یزرواشک طیارش یایوگ هکنآ نمض ات ،دش باختنا هعلاطم
 دندش ییاسانش نازرواشک یاهقبط یریگهنومن شور هب اتسور ره هنومن مجح هب هجوتاب سپس .دوش لصاح نانیمطا
 ساسارب .تفرگ رارق تاعالطا یروآ عمج یارب نازرواشک زا هورگ نیا رایتخا رد یقیقحت یاههمانشسرپ سپس و
-هب رفن 440 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک ،تسا رفن 1110 دودح ناهگرو ناتسهد رد رادرب هرهب دادعت دوجوم رامآ
 شهوژپ رد .دوب همانشسرپ اهریغتم یریگ هزادنا و اه هداد یروآعمج یلصا رازبا .دش باختنا هنومن مجح ناونع
  .دش هدافتسا یطابنتسا رامآ و یفیصوت رامآ یاهشور زا روکذم فادها هب یبایتسد و اه ه داد لیلحت تهج رضاح
 ثحب

 نس نیگنایم هک دهدیم ناشن رها ناهگرو نارادربهرهب زا هدمآ تسدب جیاتن یسررب :نایوگخساپ یدرف یاهیگژیو -
 ،ییادتبا هرود نایاپ تالیصحت یاراد دصرد 2/00 و داوسیب نازرواشک دصرد 1/29 هک تسا لاس 2/32 نارادربهرهب

 اهنآ دصرد 2/1 طقف و ملپید یاراد دصرد 3/11 ،ییامنهار حطس رد تالیصحت یاراد نایوگخساپ زا دصرد 0/30
 دصرد 0 طقف هک دنشابیم عاشم یاهینواعت وضع نایوگخساپ دصرد 9/19 .دندوب ملپید زا رتًالاب تالیصحت یاراد
  .دننکیم عاشم تروص هب تشک هب مادقا

 هب هک دهدیم ناشن هدش تشک تًالوصحم دادعت زا هدمآ تسدب جیاتن یسررب :نایوگخساپ یعارز یاهیگژیو -
 مدنگ ار هدش تشک هدمع لوصحم نازرواشک دصرد 9/13 هک دننکیم تشک لوصحم 90/0 نازرواشک نیگنایم روط
 اهنیمز زا دصرد 2/10 .دننک یم راک و تشک هب مادقا یصخش یاهنیمز رد نایوگخساپ دصرد 0/12 هک دناهدرک نایب
 دهدیم ناشن نیمز زا یرادربهرهب عون یسررب .دشابیم یاهراجا اهنیمز زا دصرد 91 طقف و هدوب اهعاشم هب قلعتم
 یرورپماد -یغاب -یعارز تروصهب زین دصرد 2/39 و دنشابیم یغاب -یعارز یرادربهرهب یاهدحاو دصرد 2/01 هک
 زا دصرد 09 دودح و دنراد هلصاف اتسور زکرم ات رتمولیک 2 زا رتمک یزرواشک یاهنیمز زا دصرد 0/30 .دشاب یم
 رتمولیک 3/1 دودح اهنیمز هک تفگ ناوت یم نیگنایم روط هب .دنراد هلصاف اتسور زکرم زا رتمولیک 41 ات 2 نیب اهنیمز
 اهیرادربهرهب زا دصرد 19 .دنتسه رتکچوک و راتکه 9 اهدحاو دصرد 0/11 هک تفگ ناوتیم .دنراد هلصاف اتسور زا
 زا دصرد 0/00 .دشابیم هدنکارپ یاهنیمز یاراد یرادربهرهب یاهدحاو دصرد 01 و زکرمتم یاهنیمز یاراد
 ریغتم یسررب .دنشابیم نیمز هعطق 0 یاراد دصرد 1/0 و هعطق 9 یاراد دصرد 1/10 ،نیمز هعطق 0 نایوگخساپ
 هدمآ تسدب جیاتن .تسا هدشدرخ هعطق 99/0 هب هعطق ره طسوتم روطهب هک دهدیم ناشن هدشدرخ تاعطق دادعت
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 .دناهدش درخ هعطق 0 هب زین اهدحاو دصرد 4/10 و دناهدش درخ هعطق 9 هب اهدحاو دصرد 0/00 هک دهد یم ناشن
  .دناهدش درخ رتمک و هعطق 0 هب یرادربهرهب یاهدحاو دصرد 1/01 هک تفگ ناوتیم یلک روطهب

 01 لاس رد نازرواشک نیگنایم روطهب هک دهدیم ناشن نایوگخساپ دمآرد نازیم یسررب :یداصتقا یاهیگژیو -
 زا دصرد 10 .دننکیم دیلوت لوصحم لاس رد نت 99/09 هنایلاس طسوتم روطهب نایوگخساپ .دنراد دمآرد ناموت نویلیم
-هدرک هدافتسا ماو و تالیهست زا رابکی یارب دصرد 1/13 هک دناهدرک هدافتسا یکناب ماو و تالیهست زا نایوگخساپ
-هرهب طسوتم روطهب هک دهدیم ناشن رها ناهگرو ناتسهد نارادربهرهب نیب رد دیلوت هنایلاس هنیزه نازیم یسررب .دنا
  .دننکیم تًالوصحم دیلوت یارب هنیزه ناموت 9010300 دودح نارادرب

 دروم راکهار 91 یضارا ندشدرخ زا یریگولج یاهراکهار یسررب رد :هدشدرخ یضارا هب یهدناماس یاهراکهار -
 یضارا ندشدرخ زا یریگولج رد ار راکهار ندوب بسانم نازیم ات دش هتساوخ نازرواشک زا و تفرگ رارق یسررب
 قیرط زا) وا هب زرواشک کی فارطا هدنکارپ یاهنیمز شورف اهراکهار هک داد ناشن هدمآ تسدب جیاتن .دننک یبایزرا
 رد و دننادیم یضارا ندشدرخ زا یریگولج و یهدناماس یارب تیولوا نیرتًالاب یاراد (یکناب تالیهست نیمات
 دشرا دنزرف هب نیمز لاقتنا و ندش هعطق هعطق هزاجا نودب عاشم تروصهب ثارو هب تاعطق لاقتنا یدعب یاهتیولوا

 هضواعم یاهراکهار زین رخآ یاهتیولوا رد و دراد رارق ثراو نیب هلصاح دوس میسقت و یگچراپکی ظفح تهج
  .دراد رارق طبریذ یاهناگرا طسوت شورف و دیرخ قیرط زا یضارا یگچراپکی و نازرواشک طسوت یضارا
  یریگ هجیتن
 یبای هشیر و تالکشم یئاسانش ،اهیسررب و تاعلاطم زا سپ هک دش دهاوخ عقاو رثوم ینامز قیقحت هکنیا هب هجوتاب
 یهدناماس یاتسار رد بولطم جیاتن لوصح تهج رد لیذ تاداهنشیپ اذل ،ددرگ یهتنم تاداهنشیپ و اه لح هار هب اهنآ
 :ددرگ یم هئارا ریز حرشب یزرواشک یضارا یزاس هچراپکی و
 حطس رد یتالیصحت یاراد اهنآ رتشیب و دنراد رارق لاسنهک ینس هورگ رد هقطنم نازرواشک تیرثکا هکنیا هب رظن -
 نینچمه یزرواشک یضارا تاعطق یگدنکارپ بیاعم کرد لسیناتپ نازرواشک هورگ نیا نیاربانب دنشاب یم ییادتبا
 یشزومآ یاه همانرب هک دوش یم داهنشیپ دنرادن ار یضارا یهدناماس و یزاس هچراپکی اب طبترم یاه یروآون شریذپ
 دروم هقطنم یارب دوخ یضارا یزاس هچراپکی ماجنا هب اهنآ رد هزیگنا داجیا و نازرواشک قیوشت یارب بسانم یجیورت
 .ددرگ هئارا و نیودت هعلاطم
 هلأسم همادا رگنایب رما نیا و دشاب یم دایز ناهگرو ناتسهد نازرواشک یضارا تاعطق دادعت نیگنایم هکنیا هب هجوتاب -
 هقطنم یضارا زا یدایز دصرد تیکلام نینچمه ،دشاب یم هعلاطم دروم هقطنم رد یزرواشک یضارا تاعطق یگدشدرخ
 راکب ار لئاسم هنوگنیا اب هلباقم یارب ییاه شور یتنس روط هب هعلاطم دروم هقطنم نازرواشک و ،دشاب یم یصخش
 دراوم زا اهنآ راک هوحن و ییآراک نازیم زا یهاگآ و اهاتسور رد یدیلوت یتنس یاه هویش هعلاطم ور نیا زا دنا هتفرگ
 هب و ءایحا ًااددجم لحم طیارش اب بسانتم هنب ،ارحص نوچ یدیلوت یعمج یاهماظن ناکما تروص رد ات ،تسا مهم
  .دنوش هداد شزومآ مدرم



 519 ...هدش درخ یضارا یهدناماس یاهراکهار یسررب

 رد تلود یراذگ هیامرس" ،"تشک بوانت تیاعر و تشک همانرب یگنهامه و میظنت" یاهراکهار هکنیا هب رظن -
 اب و تسا هدش یبایزرا ءارجا لباق و بسانم هعلاطم دروم هقطنم نازرواشک طسوت  "یضارا ندرک تخاونکی تهج
 و یهدناماس هنیمز رد ییانبریز یراذگ هیامرس ناوت و ییاتسور نازرواشک یداصتقا بسانم تیعضو هب هجوت
 مزًال یا هرواشم و ینف یاهکمک ،راکردنا تسد و یرجم یاهناگرا و تارادا ،ددرگ یم داهنشیپ یضارا یزاس هچراپکی
 و هرواشم هلمج زا ،فلتخم یاحنا هب ،مزًال ینف یاهتیامح هچنانچ ،تسا یهیدب .دنهد رارق نازرواشک رایتخا رد ار
 یضارا یزاس هچراپکی و یهدناماس حرط ،دریگ رارق نازرواشک رایتخا رد ینف و یسانشراک یاهتیامح و شزومآ
  .دش دهاوخ یلمع ،نازرواشک
 نیمز فارطا هدنکارپ یاه نیمز شورف" راکهار یریذپ ناکما هعلاطم دروم هقطنم نازرواشک رتشیب هکنیا هب هجوتاب -
 اب و ،دنا هداد صیخشت بسانم یزرواشک هدنکارپ یضارا یزاس هچراپکی و یهدناماس یارب ار "وا هب زرواشک کی
 نیا زا .دنا هدش حرطم یفلتخم یاهشور و اهلح هار ،نازرواشک یضارا یزاس هچراپکی و یهدناماس یارب هکنیا هب هجوت
 دوش هدرمش مرتحم نازرواشک رظن و هدیقع دیاب یم ،دوصقم هب لین یارب و یا هویش ره ذاختا رد ددرگ یم داهنشیپ ور
 ،نازرواشک هچنانچ هک دهد یم ناشن ،هتشذگ تایبرجت هکنیا هب رظن .دشابن یدربراک و یلمع اه هدیا نیا هک دنچ ره
 تکراشم راک دربشیپ رد اهنت هن ،هتشاد زاربا ار دوخ تفلاخم ،نوگانوگ یاحنا هب ،دنریذپن ار یحرط لماک تیاضر اب
 یزاس هچراپکی یارجا شور نییعت رد ،دوش یم هیصوت زین اتسار نیا رد .درک دنهاوخ زین ینکشراک ،هکلب ،دننک یمن
 لوذبم یفاک هجوت ،نازرواشک تایرظن هب ،تشک عون و یا هقطنم و یمیلقا طیارش ندومن ظاحل رب هوالع ،یضارا
 ،تلود یاه هنیزه شهاک و حرط یارجا رد اهنآ هنًالاعف تکراشم ثعاب ،نازرواشک تایرظن هب هجوت ًاانئمطم ،دنراد
  .دش دهاوخ یعامتجا لئاسم زورب مدع و ،حرط عیرس تفرشیپ ،حرط یارجا موادت و یرادیاپ

 تاعطق ندشدرخ یور رب اهریغتم ریاس زا رتشیب نیمز هزادنا و تشک عونت ریغتم هک دهد یم ناشن قیقحت جیاتن -
 زا ،دنراد رارق ناثراو طسوت یرتشیب عیطقت رطخ رد سایقم گرزب یضارا هکیروطب ،دراذگ یم ریثأت یزرواشک یضارا
 قیرط زا یزرواشک یضارا تاعطق ندشدرخ زا یریگولج یارب یطباوض زیچ ره زا لبق ددرگ یم داهنشیپ ور نیا
 نینچ هکنیا یارب ناهج یاهروشک زا یضعب رد هک تسا رکذ هب مزًال .ددرگ نیودت ثرا نوناق رد تاریغت داجیا
 لباق مه ناریا طیارش رد ،لیدعت یمک اب هک تسا هدش  هدشیدنا یریبادت ،ددرگن یضارا ندش هعطق هعطق ثعاب ینوناق
 یزرواشک نیمز هنیهب هزادنا هنیمز رد ینیناوق بیوصت کش نودب .درادن یمالسا نیناوق اب یتافانم چیه و تسا ارجا
 رتشیب یگدشدرخ زا یریگولج هنیمز رد دناوت یم دشابن کیکفت لباق هک نیمز هزادنا نیرتمک ای و فلتخم قطانم رد
  .ددرگ یقلت دیفم تاعطق

 تالیهست و ماو تخادرپ اهنآ بلغا و دنراد دوخ یضارا یزاس هچراپکی هب لیامت نازرواشک رتشیب هکنیا هب هجوت اب -
 رکذ یزاس هچراپکی هوحن باختنا یارب یتارایتخا نتشاد نینچمه و یضارا حیطست و ءایحا ،یشکهز ،یزرواشک
 و هعرزم رد ییانبریز تایلمع یارب یلام و یرابتعا تالیهست نداد :قیرط زا هک ددرگ یم داهنشیپ ور نیا زا دنا  هدرک
  .ددرگ داجیا یضارا یگچراپکی یارب نارادرب هرهب و نایئاتسور رد یفاک هزیگنا نآ زیهجت
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  عبانم
 مدنگ یدروم هعلاطم ،دیلوت یاه هنیزه رب یدیلوت یاهدحاو یگدنکارپ و یکچوک ریثأت (1391) .زیزع ،روپ لیعامسا .اضردمحم ،دب نالسرا

 .141 ص ،متشه لاس .49 هرامش ،هعسوت و یزرواشک داصتقا همانلصف .یبرغ ناجیابرذآ رد یبآ

 تیبرت هاگشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ .یئاتسور هعسوت و یعارز یضارا یزاس هچراپکی دنیآرف .(0391) .نیدلا نکراضرلادبع ،یراختفا
 .نارهت .سردم

 سدق تاراشتنا ،ییایفارغج یتاقیقحت همانلصف ،یضارا یزاس هچراپکی دتیآرف اب طابترا رد فلتخم یاههاگدید یسررب ،(1391) ،یراختفا
 .19 هرامش ،یوضر

 ،311-131ص ،(0)هرامش هعسوت و یزرواشک داصتقا همانلصف ،راثآ و لماوع ،اه تلع ،یضارا یگچراپکی و یگدنکارپ (0391) ،و ،ه ،رکفاب
 .21 ،01 ،91 ،11 یاه هرامش ،ایفارغج شزومآ دشر هلجم

 ،زرواشک راوناخ ره راک و تشک دروم یضارا تاعطق یرود و یگدنکارپ ،یکچوک هلئسم و یزرواشک هعسوت ،(3191) ،1 ،یزابهش
 .یعیبط عبانم و یزرواشک تاقیقحت نامزاس

 ،ایفارغج شزومآ دشر هلجم ،یرادرب هرهب دحاو یاه نیمز یگچراپکی موزل و یعارز یضارا عیطقت رد رثوم لماوع(3191) ،م ،بلاط
 .21 ،01 ،91 ،11 یاه هرامش

 .09-99ص ،یرادرب هرهب ماظن روما تنواعم ،یزرواشک ترازو ،ناریا یزرواشک یرادرب هرهب یاه ماظن ،(3391) ،م ،یهللادبع
 .زاریش .زاریش هاگشناد تاراشتنا .ناریا یاهاتسور رد یعامتجا تًالوحت .(1191) .یلعلادبع ،هداز یئاسهل
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