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 هدیکچ
 نیا .«هدنیآزف ینیشنرهش» ،یرگید و «تیعمج یگدروخلاس» یکی :دنکیم هبرجت ار یتخانشتیعمج هدمع دنیآرف ود ،نونکا ،ناهج
 یاهاضف نیب هطبار رب هک یرهش هعسوت یاهوگلا هلمج زا .تسا یرهش تیریدم و یزیرهمانرب یلصا یاههغدغد ءزج ،دنیآرف ود
 یاهزاین اب قباطم رهش تخاس ،دنملاس رادتسود رهش فده .تسا «دنملاس رادتسود رهش» ،دراد دیکأت یگدروخلاس هدیدپ و یرهش
 .تسا زین «دنمناکم» ،تسا «دنمندب» هک نازیم نامه هب یدنملاس هک تسا راوتسا هدیا نیا رب قیقحت ضرفشیپ .تسا نادنملاس
 یرهش نوگانوگ یاهاضف اب یدنملاس یگدنز زا هبنج ره هکلب ،تسین یرهش صاخ یاهاضف هب دودحم ًاافرص یدنملاس نینچمه
 نیا .دریگ یم تروص اهرایعم و اهصخاش یرسکی ساسا رب دنملاس رادتسود رهش هبرجت لیلحت و یبایزرا .دنکیم ادیپ طابترا
 رد دنملاس رادتسود رهش هبرجت لیلحت هب ،یفیک و یّممک یاهشور قیرط زا ،زاین دروم یاهرایعم و اهصخاش نیودت هیاپ رب هلاقم
 زا رتنییاپ یلک روط هب ،جرک رهش هنومن رد دنملاس رادتسود رهش هبرجت هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هتخادرپ جرک رهش
  .دراد داجیا یدراوم رد و ءایحا ،حالصا ،ءاقترا هب زاین ،ور نیا زا .تسا مزال یاهدرادناتسا
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 همدقم
 ینیشنرهش» ،یرگید و «تیعمج یگدروخلاس» یکی :دنکیم هبرجت ار یتخانشتیعمج هدمع دنیآرف ود ،نونکا ،ناهج
 رفن درایلیم 0 زا شیب هب ناهج رد لاس 41 یًالاب دارفا تیعمج ،یدالیم 4240 لاس ات دهدیم ناشن اهرامآ .«هدنیازف
 ،9191 ،ناراکمه و یناقرز)تسا ندشریپ لاح رد ناهج رگید نایب هب .(Beard and Petitot, 2010, 427)دسریم
 ,Biggs,2000)دهدیم یور نامز تشذگ رثا رد یمسج و یناور یاوق شهاک نآ یط هک تسا یدنیآرف ،یریپ .(031

 ،ینس کالم رد فالتخا دوجو مغریلع .دنریگیم رارق نآ ضرعم رد ،رتًالاب و یگلاس 21 رد اهناسنا یمامت و (661
 ات هک تسا نآ زا یکاح اهدروآرب .(21 :9191 ،یعشاخ)دسریم رظن هب رتبسانم یدنملاس صیخشت یارب یگلاس 21
 شیازفا دصرد 2.31 هب دصرد 1.2 زا ناریا رد و دصرد 11 هب دصرد 1 زا ایند رد دنملاس تیعمج یدالیم 4940 لاس
  .(3 :0191 ،درفیمیرک و دنمغورف)تفای دهاوخ
 ،تشادهب ،یکشزپ ملع یاهتفرشیپ ،دیلاوم نازیم شهاک هلمج زا فلتخم لیًالد هب ،ناریا تیعمج ِییدنملاس یهلئسم
 ،یتشهب ،یدمحا) دوریم رامش هب ینیون ةدیدپ و تسا روهظ لاح رد ،یگدنز هب دیما شیازفا و شرورپ و شزومآ
 یدنملاس راجفنا 4101 لاس رد هک دهدیم ناشن روشک رد ریخا یاهیرامشرس یط یرامآ یاهصخاش .(20 ،1191
 ،ناراکمه و نیتمیمرک)تفرگ دهاوخ رارق لاس 42 یًالاب نینس رد روشک تیعمج دصرد 49 ات 20 و داد دهاوخ خر
-دننادیم یمومع تشادهب قفوم یاهتسایس زا یدومن ار تیعمج یریپ ،نارظنبحاص زا یخرب دنچره .(1 ،0191
(Wynants, 2009, 28)، یتشادهب یاهتبقارم ،یعامتجا طباور ،یلام لئاسم دننام نانآ یاهزاین رگید نیمات اما، 
 .(Asgari et al, 2009, 119)دراد زاین اهتلود موادم یزیرهمانرب هب نانچمه ... و یفطاع یاهزاین
 ,Cho, Kim)تسا مکی و تسیب نرق زراب یهصخشم ینونک هرود رد ینیشنرهش هدنیازف دشر ،یدنملاس رب نوزفا

 هتفای شیازفا زین اهنآ رد نکاس دنملاس دارفا دادعت ،اهرهش ندش رتگرزب اب نامزمه دهدیم ناشن اهرامآ .(107 ,2016
 رد ینیشنرهش و یدنملاس نیب طباور و داعبا تخانش و هعلاطم ،یدنور نینچ هب هجوت اب .(WHO, 2007, 1)تسا
 ،یسایس تاعلاطم ،یرامعم ،یطیحم یسانش ناور ،یسانش هعماج ریظن یملع یاه هتشر زا یرایسب هجوت نوناک
 هلمج زا .تسا هتفرگ رارق یرهش یایفارغج و یعامتجا یراکددم ،یمومع تشادهب و تمالس ،یکشزپ ،یراتسرپ
 یاههویش» ؛لماش دناهتخادرپ ینیشنرهش اب نآ هطبار و یدنملاس هلئسم هعلاطم رد فلتخم یاههتشر هک ییاهروحم
-تیعمج تًالوحت و ترجاهم» ،«انبم -هلحم تبقارم» ،«انبم -هناخ یاهتبقارم» ،«رهش رد نادنملاس ییاضف عیزوت

 یزیرهمانرب یاهدمایپ» ،«یطیحم یاهتیدودحم و تامدخ هب یسرتسد» ،«نادنملاس یتیامح تامدخ» ،«یسانش
 و «یتیسنج و یموق یاهضیعبت» ،«یعامتجا یسانشیریپ» ،«هناسر» ،«یعامتجا رتهدرتسگ یاهتسایس و یرهش
  .(Cruz et al., 2013; Gavin and Phillips, 2005 :رتشیب هعلاطم)تسا هدوب «تیلولعم و یناوتان»
 یاههبنج اب هارمه یاهتشرنایم هنیمز کی ناونع هب زین یرهش یزیرهمانرب هک تسا یترورض نینچ هب شنکاو رد
 و هدومن مهارف ار «دنملاس رادتسود یاهرهش» ققحت یاههنیمز و اهرتسب ات تسا نآ رب ،یراجنه و یزیوجت ،یدربراک
 نآ رد دوجوم تاناکما و اهتصرف ،یرهش یاهاضف تیلک زا دنناوتب یتسیاب هک درگنب یدارفا ناونع هب نادنملاس هب
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 رد یگدروخلاس شیازفا اب نامزمه ،یرهش نازیر همانرب .(Buffel, Phillipson, Scharf, 2012, 598)دنیامن هدافتسا
 یعامتجا و یناور ،ینامسج تارییغت اب قبطنم و ریذپفاطعنا یاهطیحم و اهاضف هب زاین ،یلحم نوگانوگ تاعامتجا

 هجوت ،ییاهتیساسح نینچ یاهدرواتسد هلمج زا .(Steels, 2015, 2)دنا هدرک ساسحا دوخ رد ار یگدروخلاس
 هدوب ریخا یاهلاس رد دنملاس رادتسود یاههلحم و اهرهش داجیا یارب شالت و نادنملاس هب یرهش یاهداهن رتشیب
 یا هلئسم هب یرهش یاهاضف رد تارییغت و دنملاس نیب طابترا کرد ،نایم نیا رد .(Fitzgerald, Caro, 2014, 1) تسا
 ,Buffel, Phillipson, 2016)تسا هدش لیدبت یمومع شخب یاهتسایس و اهدربهار نیودت یارب یرورض و مهم

 رد 0یناهج تشادهب نامزاس طسوت «1دنملاس رادتسود رهش» شبنج ،یمومع تسایس نیا تیمها یاتسار رد .(94
 هب رهش 120 عومجم ،یدالیم 2140 لاس ات هک اجنآ ات ،تسا هتفرگ رارق لابقتسا دروم رایسب و حرطم 3440 لاس
 -یفیصوت عون زا شهوژپ نیا ،هصالخ روط هب .(Sun and et al, 2017, 101)دناهتسویپ دنملاس رادتسود رهش هکبش
 (0) ؛دوجوم دانسا و اهداهن ،رامآ زکرم یاه هداد (1) :تسا هدش هیهت قیرط هس زا زاین دروم یاه هداد .تسا یفاشتکا
 (9) و ،تسا هدمآ تسدب هنومن 019 و هدش هبساحم نارکوک هطبار زا هدافتسا اب هک هنومن هعماج زا یرگشسرپ
 اب ،اه هداد لیلحت و هیزجت .هنومن یاه ناکم زا یرادربریوصت و یدرف دازآ هدهاشم زا هدافتسا اب یریوصت تاعالطا
 زا هدمآ تسدب تاعالطا یسررب یارب اوتحم لیلحت ،(SPSS طیحم رد)t نومزآ یگتسبمه شور زا یریگ هرهب
 و هلئسم تیهام هب تیانع اب .تسا هدش ماجنا هنومن یاهزادنامشچ زا یرصب لیلحت و (سیرتام طیحم رد)اه هبحاصم
 ؟«تسا هنوگچ جرک رهش رد دنملاس رادتسود رهش یاهصخاش تیعضو» هک تسا حرطم شسرپ نیا ،نآ داعبا
  یرظن درکیور
 یمسج ظاحل زا یدرف تسا نکمم و دراد یعامتجا و یناور و یتسیز فلتخم یاههبنج هک تسا یاهدیدپ یدنملاس
 دوخ نًالاسمه زا یرایسب زا یتخانشناور یاههبنج زا هک یلاحرد دشاب هتشاد رارق یدنملاس طیارش رد یتسیز و
 و یجیردت یدرکلمع بیسآ کی ناونع هب ًاًالومعم یدنملاس .(31 ،9191 ،یارف دنارب) دشاب رتطاشن اب و رتناوج
 ،9191 ،یدمحا) دوشیم فیرعت نس اب طبترم یرامیب دشر رطخ و سرتسا هب یقباطت خساپ شهاک هجیتن رد یمومع
 طابترا رد ،نس هب طوبرم تارییغت هکلب دشابیمن اهنآ یمسج درکلمع یارب یربتعم صخاش دارفا یمیوقت نس .(19
 صخاش ،یمیوقت نس هک رما نیا هب هجوت اب .(Herbert,1992, 93) تساهیرامیب و صخش تاداع ،یگدنز یهویش اب
 ندرمش زا تسا ترابع یریپ فیرعت یارب هار نیرتهداس لاح نیع رد اما ،دشابیمن یمسج درکلمع یارب یربتعم
 21 ،ناریپ هب طوبرم یاهرامآ .(100 ،1191 ،یعیفر ،یباسحلایلع) تسا هدش یط دلوت ودب زا هک ییاهلاس دادعت

 ،دنکیم صخشم ار یریپ زاغآ یگلاس 21 ات 41 نس ام هعماج رد و دنکیم نییعت یریپ زاغآ یدادرارق روطب ار یگلاس
 تسا یگلاس 41 زرم زا روبع یناهج تشادهب نامزاس فیرعت هب انب یدنملاس .دراد تقباطم یگتسشنزاب نس اب اریز
 .(11 ،1191 ،عراز)

                                                           
1 Age-Friendly Cities (AFC( 
2 World Health Organization (WHO) 



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 18 339 

 ًاًالومعم ناگدروخلاس .دومن یدنبهتسد ینهذ و یمسج لاوز یلک عون ود رد ناوتیم ار نادنملاس تالکشم یلک روطب
 رد تیلاعف و دمآ و تفر رگا .دننکیم هبرجت دوخ ساوح و کرحت ،یمسج ییاناوت و تردق رد ار لاوز یعون
 رتراوشد بتارم هب ینهذ یاهیناوتان اب یدارفا یارب ،دشاب راوشد یمسج یاهیناوتان اب یدارفا یارب زاب یاهاضف

 دوشیم لمحتم نس شیازفا دنور رد ناسنا هک یاهدمع ینهذ تارییغت هب ناوتیم ار ینهذ لاوز عاونا .دوب دهاوخ
 ،نس شیازفا یناهج دنور .(90 ،0191 ،لچیم ،نوترب)دومن یدنبمیسقت یناوتمک زین و (یمومع لاوز ناونع تحت)
 ییوگخساپ رد ار یمومع یاهاضف هک تسا هدش نس شیازفا زا یشان یاهزاین عفر یارب اضاقت نازیم شیازفا هب رجنم
  .(Zhu et al, 2017, 2)تسا هدومن هجاوم لکشم اب مکی و تسیب نرق رد اهزاین زا هتسد نیا هب
 نتفرگ رظن رد نودب ،نادنورهش همه یارب سرتسد لباق و زاب هک تسا ناکم ای لحم کی یرهش یمومع یاضف

 & Efroymson et al, 2009, 16) تسا یداصتقا و یعامتجا حطس ای نس ،تیموق ،داژن ،تیسنج
Kurniawati,2012,477). و رگیدکی نوچمه دنناوتیم ناگدننکدیدزاب و نادنورهش هک دنتسه ییاهناکم ،اهاضف نیا 

 و ؛(0 ،1191 ،یوترپ زا لقن هب41 ،3111 ،ماهارگ ،یگیرآ) دنوش نآ دراو ،اهاضف رگید هب تبسن رتمک یتیدودحم اب
 رگیدکی اب مدرم ؛دهدیم یور نآ رد هدش یزیر همانرب لبق زا هن و یدوخ هب دوخ تاقافتا زا یرایسب نیا رب هوالع
 .(Efroymson et al, 2009, 16) دنزادرپیم نارگید یاشامت هب ای و دننیشنیم ،دننکیم تکرح ،دننکیم رارقرب طابترا
 ،1تقوم قح و تیکلام ،لمع یدازآ هدنهد هئارا ،اههورگ همه سرتسد رد ییاضف ناونع هب یرهش یمومع یاضف
 رد نارظن بحاص فیراعت یدنب عمج ساسا رب .(11 ،0111) 0راک .(Francis et al, 2012, 402) دوشیم فیرعت
 ساسا رب یتسیاب هک تسا یرهش یمومع یاهاضف یساسا لوصا زا یکی ییوگخساپ ،قفوم یمومع یاضف اب طابترا
 هتشاد ار ناوتمک دارفا و نادنملاس هلمج زا هعماج راشقا یهمه یاهزاین هب ییوگخساپ تیلباق یمومع یاضف ،نآ
 ییاضف ،قفوم یمومع یاضف .تسا یرهش یمومع یاهاضف زا هدافتسا رد تلادع یاهدومن زا یکی عوضوم نیا .دشاب
 زا هدافتسا رد تلادع عقاو رد .دنیامن هدافتسا نآ زا دنناوتب یتیدودحم چیه نودب ینس یاههورگ یهمه هک تسا
 .تسا ریذپناکما قفوم یمومع یاهاضف ققحت و داجیا اب رهش یمومع یاهاضف
 بلغا .دش حرطم یناهج تشادهب نامزاس طسوت یدالیم 3440 لاس زا دنملاس رادتسود رهش دروم رد یلصا ثحبم
 و اهنامزاس ناهج رسارس رد هزورما هک یروط هب ؛دنا هتفرگ لکش جیردت هب نآ هب طوبرم یاهدرکیور و اه هدیا
 ,Fitzgerald, Caro) .تسا هتشاد دوجو دنملاس رادتسود تارکفت و تاراکتبا یاقترا یارب ینوگانوگ یاهدرکیور

2015, 11). AARP زا دنملاس دارفا یارب یگدنز تیفیکدوبهب لابند هب هک ریذپتسیز عماوج هب اهدرکیور زا یکی 
 یزادناهار زا سپ .(Fitzgerald, Caro, 2015, 11)تسا نما و سرتسد لباق ،هدنزرس یاهطیحم داجیا و اقترا قیرط
 9اکیرمآ هدحتم تًالایا یطیحم تظافح سناژآ ،هتسباو یاهتیلاعف رگید و 0440 لاس رد لاعف یدنملاس نایرج
(EPA) یهمانرب BHCAA و دنمشوه دشر میهافم هدحتم تًالایا رد هک دومن زاغآ ییاهرهش تخانش یارب ار 
  .دندومن بیکرت مه اب ار لاعف یدنملاس

                                                           
1 temporary claim  
2 carr 
3 United States Environmental Agency 
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 هب زاغآ ،ناهج رسارس یاهرهش زا لکشتم یاهکبش ناونع هب 4140 لاس رد یناهج تشادهب نامزاس یناهج یهکبش
 بوچراهچ ،یناهج هکبش نیا .تسا هدرک فیرعت ندش ریپ لاح رد عماوج هب کمک ار دوخ فده و دنکیم راک
-یم لماش ار یطیحم و یعامتجا لماوع هک تسا هتفرگ رظن رد یلصا یهزوح تشه رب زکرمت اب ار لاعف یدنملاس
 اب و تسا ناکم رب ینتبم اهتسایس زا یاهنومن دنملاس رادتسود رهش راکتبا .(Fitzgerald, Caro, 2015, 11)دوش
 طسوت موهفم نیا .تسا طابترا رد ییاجباج و لقن و لمح نینچمه و داصتقا ،نکسم نوچمه یددعتم تاعوضوم
 دیدرگ حرطم دنملاس تیعمج یارب اهرهش رد یگدنز تیلباق شیازفا فده اب 1440 لاس رد یناهج تشادهب نامزاس
(Murray, 2015, 304). روظنم هب تینما و تکراشم ،یتمالس یارب اهتصرف یزاسهنیهب دنیآرف لاعف یدنملاس 
 دنملاس دارفا ... و اهراتخاس ،تامدخ ،اهتسایس ،دنملاس رادتسود رهش رد .تسا دنملاس دارفا یگدنز تیفیک شیازفا
 .(0 لکش)دهدیم رارق یزاسدنمناوت و تیامح دروم ریز دراوم قیرط زا ار
 طیارش لماش لماوع نیا .دراد یگتسب تساهتلم و اههداوناخ ،دارفا نوماریپ هک یددعتم لماوع هب لاعف یدنملاس
 اهنآ نیب لباقت و لماوع یمامت .دراذگیم ریثات یدرف تاساسحا و راتفر عاونا رب هک یعامتجا لماوع نینچمه و یدام
 یاهطیحم و تامدخ یاههبنج زا یرایسب .دراد ،دنوش ریپ بسانم تروص هب دارفا هنوگچ هکنیا رد یمهم رایسب شقن

 لماوع 1 هرامش لکش .دناهدش هدناجنگ دنملاس رادتسود رهش یاهیگژیو رد و دنهدیم ناشن ار لماوع نیا یرهش
 .(WHO, 2014, 5 : ذخام) دهدیم ناشن ار لاعف یدنملاس رد راذگریثات

 
  (WHO, 2014, 5) لاعف یدنملاس رد راذگریثات لماوع : 1 لکش

 تسا هتفای تسد یریگمشچ جیاتن هب دنملاس رادتسود عماوج و اهرهش نتخاس یارب اهشالت ،ریخا یاه لاس رد
(Fitzgerald, Caro, 2015, 1). دناهدرک هراشا دنملاس رادتسود یاهیژتارتسا تیقفوم لماوع هب یفلتخم تاقیقحت 
 نینچمه و دنتسه زکرمتم دنملاس دارفا یور رب هک یرهش یهعسوت و تیریدم یاهتسایس بیکرت و قیفلت دننام
 عوضوم .دریگیم رارق هدافتسا دروم دنملاس رادتسود یاههعسوت یارب هک یدنس یهیهت رد دنملاس دارفا ندادتکراشم



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 18 339 

 ،دنوشیمن هتخانش دنملاس رادتسود عماوج نارادربهرهب ناونع هب اهنت دنملاس دارفا هک تسا نیا هنیمز نیا رد یلصا
 .(9 لکش)(Buffel, Phillipson, 2016, 95)دنشاب هتشاد یعماوج نینیچ داجیا رد یتایح و هدمع شقن دنناوتیم هکلب

 
 (Buffel et al, 2018, 17) دنملاس رادتسود رهش ِییدیلک یاههفلوم :2 لکش

 .دشابیم فلتخم داعبا رد نادنملاس یاهزاین هب ییوگخساپ رد قفوم یاهاضف داجیا یپ رد دنملاس رادتسود رهش
 و تسا ناوتمک دارفا و نادنملاس هلمج زا هعماج فلتخم راشقا یاریذپ هک دنتسه ییاهاضف ،قفوم یمومع یاهاضف
 رد نکاس دارفا یمامت یارب یمومع یاهاضف زا هدافتسا یربارب تهج رد قفوم یمومع یاهاضف ییامناج و داجیا

 و اهرهش یدیلک یاههفلوم 0 لودج .تسا رهش رد تلادع یاهدومن زا یکی ،ینس یاهتیدودحم زا غراف عماوج
 .دهدیم ناشن راصتخا هب ار دنملاس رادتسود عماوج

 دنملاس رادتسود عماوج و اهرهش یدیلک یاههفلوم :1 لودج
 یلصا تاعوضوم هفلوم
 و زاب یاهاضف

 اهنامتخاس
 ییاناوت اب اهنامتخاس بسانت لوصا ،یتشادهب یاهسیورس ،ینمیا ،بسانم تامدخ ،اهنابایخ ،نتسشن یاهناکم ،اهورهدایپ ،اههارهدایپ و زبس یاهاضف ،طیحم
 ناوتمک دارفا

 لقن و لمح لیاسو تینما و یتحار ،ناگدننار ،یمومع لقن و لمح یاههاگتسیا ؛نادنملاس هژیو لقن و لمح لیاسو دوجو ؛ددرت نامز ؛ندوبتعاطتسا لباق لقن و لمح
 ... و گنیکراپ ،یسکات ،اهنابایخ ،یمومع

 ... و ،نادنملاس یگدنز طیحم ،نکسم عونتم یاههنیزگ دوجو ،نکسم رد تارییغت ناکما ،یرورض تامدخ ،ندوب تعاطتسا لباق نکسم
 نادنملاس یعامتجا یاوزنا شهاک ،اهتیلاعف یارب بسانم یناسرعالطا ،اهدادیور عونتم فیط ،اهتیلاعف ندوبهفرص هب نورقم ،اهتیلاعف و اهدادیور هب یسرتسد یعامتجا تکراشم

 ... و
 شریذپ و مارتحا
 یعامتجا

  ،یداصتقا شریذپ ،هعماج رد شریذپ ،یمومع شزومآ ،یگداوناخ تالماعت و اهتیلاعف ،یدنملاس یمومع دومن

 و یندم تکراشم
 مادختسا

 ... و یندم تکراشم ،مادختسا یاهناکم هب یدبلاک یسرتسد ،شزومآ ،لاغتشا یاهتصرف ،هنابلطواد لامعا یاهتصرف و اههنیزگ

  ،رتویپماک و تنرتنیا ،هدشپاچ تاعالطا ،یهافش تاطابترا ،اهیناسرعالطا و تاداهنشیپ تاطابترا و تاعالطا
 و یتمالس تامدخ
 یعامتجا

  ،یرارطضا تبقارم تامدخ ،هنابلطواد تیامح ،تامدخ زا یعونتم فیط ،(یعامتجا نیمات)یعامتجا و یتمالس تامدخ تیدوجوم

 ناگدنراگن نیودت :عبنم



 38 ... دنملاس رادتسود رهش هبرجت رب یلیلحت

 و نارگشهوژپ و نازادرپهیرظن یارآ یسررب ،میهافم و فیراعت یسررب زا سپ شهوژپ یموهفم لدم نیودت تهج
 یدیلک لماوع و ترورض ،تیمها و دنملاس رادتسود رهش ،رهش یمومع یاهاضف و نادنملاس نوماریپ یناهج براجت
-تسایس و تامادقا و دنملاس رادتسود یاهرهش داجیا هنیمز رد ناهج و ناریا براجت نینچمه و ،نآ داجیا رد رثوم
 ناونع هب ،اهنآ تاکارتشا نییعت و قیبطت زا سپ هک تسا هدش ذاختا اهنآ زا ییاهرایعم ریز و اهرایعم نانآ یاه
 .دنا هدش باختنا قیقحت نیا یاهرایعمریز و اهرایعم

 اهصخاش یفرعم :2 لودج

 صخاش صخاش رایعم داعبا
 بسانم یرهش ناملبم زا هدافتسا تالحم رد یدبلاک یئزج تارییغت ییانشآ یدبلاک

 کرد لباق یاهنامتخاس و اهیدورو هنیمز اب دیدج یاهنامتخاس یرامعم ندوب بسانتم
 یمومع لقن و لمح هب یسرتسد بسانم یاهورهدایپ هب یسرتسد ندوب سرتسد لباق

 نتسشن یاهناکم هب یسرتسد یفاک یتشادهب یاهسیورس هب یسرتسد
 یلحم تالیهست و تامدخ هب یسرتسد اهکراپ دننام زاب و زبس یاهاضف هب یسرتسد
 عونتم یاهیربراک دوجو یشزرو و یحیرفت تاناکما هب یسرتسد
 بسانم یگنهرف تاناکما هب یسرتسد

 نادنملاس یارب ینوکسم بسانم یهنارس یرورض تاناکماو تامدخ دوجو نکسم
 نکسم عونتم یاههنیزگ دوجو

 اهنابایخ بتارم هلسلس اناوخ و بسانم یرهش یاههناشن ییاناوخ
 یرهش یاهدامن و صخاش یمومع یاهاضف دوجو هلحم رد اناوخ یاههشقن دوجو

 گنیکراپ ییامناج یمومع لقن و لمح اب رهش طاقن رثکا هب رفس ناکما لقن و لمح
 نادنملاس یارب یمومع لقن و لمح لیاسو یزاسبسانم یمومع لقن و لمح یگتسویپ
 نادنملاس یارب ناگیار تامدخ زورهنابش لوط رد تامدخ یهئارا رد رارمتسا

 یمومع یتشادهب یاهسیورس زاب یاهاضف رد یمیلقا شیاسآ یتحار
 هنازور یاهزاین ندرک هدروآرب ناکما یمومع لقن و لمح یاههاگتسیا رد یمیلقا شیاسآ
 یمومع یاهتکمین

 تولخ و جنک یاهاضف دوجو مدع زاب یاهاضف رد یفاک ییانشور دوجو تینما
 مرج شهاک و رظان نامشچ

 یمومع یاهاضف بسانم یزادرپرون مارآ کیفارت ینمیا
 اهورهدایپ شرفگنس ندوب بسانم هراوس و هدایپ ریسم یزاسادج
 یرهش ناملبم ندوب بسانم هدایپ و هخرچود ریسم یزاسادج
 نابایخ ضرع زا هدایپ روبع ناکم ندومن بسانم

 تالحم و رهش حطس رد یعامتجا یاهتیلاعف و اهدادیور دوجو یعامتجا تکراشم یتیلاعف و یعامتجا
 اهدادیور رد تکرش ندوب هفرص هب نورقم اهتیلاعف رد تکرش یارب بسانم یناسرعالطا

 یمومع شزومآ هنابلطواد یاهتیلاعف یاهتصرف دوجو مادختسا و یندم تکراشم
 لاغتشا یاهناکم هب یدبلاک یسرتسد لاغتشا یاهتصرف

 نادنملاس یارب هفرص هب نورقم تامدخ دوجو یتشادهب و یتمالس تامدخ دوجو یعامتجا نیمات
 لزنم رد تبقارم تامدخ

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  هعلاطم دروم طیحم
 تاغاب و اهیدابآ زین نآ رت هدرتسگ ِیییایفارغج هقطنم رد و تسا هدوب یقالیی هاگتنوکس کی ،4991 ههد رد جرک
 و یطیحمتسیز یاهیگژیو لیلد هب ،ییایفارغج هنهپ نیا .تسا هتشاد دوجو نآ زا صخشم یلصاوف اب یزبسرس
 رد اما .تسا هدرک یزاب نادنورهش یخرب یارب ار نارهت رد غولش یگدنز یاهراشف شهاک شقن ،نآ بسانم ِییمیلقا
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 زا سپ یکی ار نآ هارمه یاهیدابآ رگید و جرک یاهالیو و تاغاب ،(نارهت)تختیاپ هب ترجاهم یاسآلیس نایرج
 ماسرس یدشر اب جرک .دزاسیم لدبم رجاهم یاه تیعمج ِییرارطضا رارقتسا یارب یناکم و نتب و تلافسآ هب ،یرگید
 رد حرطم ناگدنیامن زا یکی هب لیدبت شدوخ ،2191 لاس رد رفن 010.012.1 هب 2991 لاس رد رفن 102.01 زا روآ
  .تسا هدش تختیاپ هنارکسپ رد غولش یگدنز کی یاهراشف داجیا

 
 جرک رهش ِیییایفارغج تیعقوم :2 لکش

 /https://www.sciencedirect.com :عبنم

 رهشنالک تشه زا یکی ،2191 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ساسا رب رفن 0100121 تیعمج اب جرک رهش
 رب .دشاب یم 2.141 اب ربارب یسنج تبسن صخاش ،2191 لاس یرامشرس ساسا رب .تسا ینویلیم یتیعمج اب ناریا
 ناسکی اتبسن سنج ود یتیعمج نزو ،دهد یم ناشن ار نانز رفن 441 لباقم رد نادرم نازیم هک صخاش نیا ساسا
 یرامشرس ساسا رب .تسا مه هب کیدزن یسنج هورگ ود ره رد نادنملاس دادعت هک تسا نآ رگنایب رما نیا .تسا

 و ناوج ینس هورگ دصرد 12.43 دودح ،لاس 21 ریز ینس هورگ رد رهش تیعمج دصرد 02.11 دودح ،2191 لاس
 .دراد رارق لاس 41 یًالاب ینس هورگ رد دصرد 31.1 دودح

 تیعمج لک زا دنملاس تیعمج هجوت لباق مهس و جرک رهش تیعمج :3 لودج
 لاــس
 ینس یاه هورگ

2191 
 دصرد لک درم نز

 02.11 901419 012121 100121 لاس 01-4
 12.43 0910011 922012 139412 لاس 12-21
 31.1 393121 12041 11013 رتشیب و هلاس 41
 441 0100121 119041 014413 عمج

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 جرک رهش تیعقوم زا رگید ییامن :3 لکش
 /https://www.sciencedirect.com :عبنم

 رد ینیشنرهش هدنیازف و عیرس دشر» ،تسخن :تسا شاکنک لباق زراب یگژیو دنچ ،جرک رد ینیشنرهش هنیشیپ رد
 هچنآ یزاس هدایپ لاجم و ناکما هک «نآ رد یزاسرهش و ینیشنرهش نایرج نیب قیمع یفاکش دوجو و جرک
 ندرک یط نودب ،یشهج یدشر هداز جرک .دوش یمن رسیم نآ یارب هاگ چیه ،دوش یم هتفگ «لبق زا» یزیر همانرب
 هلحرم هب هاتوک ینامز تدم رد ،یجیردت یدشر یاراد یاهرهش زا یرایسب فالخرب و تسا یلاسنایم نارود
 تیلک رب شخبناماس یتیزکرم دوجو نودب هتخیسگ مه زا و گنهامهان یاه هنهپ دشر» ،مود .دسر یم یرهشنالک
 تعسو)دنک یم ادیپ دشر هکتلهچ یراتخاس بلاق رد نآ یاه ناینب ،دشر یادتبا نامه زا جرک .تسا «نآ هرکیپ
 ناوت یم هزورما ار یدشر نینچ یاهدمایپ و (تسا هدوب فلتخم یدابآ 49 زا شیب ماغدا لوصحم جرک رهش یزورما
 زا جرک رهش هدنیازف تهجرییغت» ،موس .درک هدهاشم حوضو هب نآ یدنبرکیپ دیدش کاکفنا و یگتخیسگ مه زا رد
 و «تسدورف یاههورگ ِییرارطضا ناکسا یاهدرکراک تمس هب نارهت تسدارف یاههورگ یارب یرهشغاب یاهدرکراک
 یکی هب لیدبت ار نآ ،دماراک و یوق یتیریدم و یزیر همانرب ماظن دوبن رد ،هدیچیپ یراتخاس تامازلا لیمحت هجیتن رد
 رارق» ،مراهچ .تسا هدنامیقاب ای هتفرتسد زا ِییرهش یًالاب یاهتصرف یاراد لاح نیع رد اما هلئسمرُپپ یاهرهش زا
 هب ار نآ دشر تصرف و ناکما ،«نارهت هب جرک یگتسباو و یگنارکسپ یگژیو و نارهت رهش هبذاج یاهرادم رد نتفرگ
 دقاف اما یرهشنالک یرهاظ تیاهن رد ،هتسباو یگژیو نیا .«دزادنا یم ریخأت هب ینًالوط یتدم هب لقتسم یرهش ناونع
  .تسا هداد رارق ام نامشچ شیپ ار یعقاو رهشنالک کی یاههفلؤم زا یرایسب
 رهش ،هکنآ تسخن :تسا هجوت لباق هتکن ود دنملاس رادتسود رهش هراگنا هیاپ رب جرک رهش تًالوحت هنیشیپ رورم اب
 یوگلا کی هب ندش لیدبت یارب یهجوتلباق یاه تصرف و اه ناوت زا ،ینغ ییایفارغج یاه هنیمز لیلد هب جرک
 لیًالد هب هنافسأتم هک تسا هدوب رادروخرب «دنملاس رادتسود» ای «تمالس رهش» هراووگلا ای و «یرهشغاب ِییاهتسهدنچ»
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 یتقو ،مود .تسا لماک ِینتفر نیب زا لاح رد ای و هتفر نیب زا ای اه تیلباق نآ زا یرایسب ،یزورما طیارش رد ،نوگانوگ
 نآ رد تبثم یاه تصرف و اه ناوت هب تبسن مزًال تیساسح و هجوت نودب جرک رد یزاسرهش و ینیشنرهش تًالوحت
 هک تسا ییاه ناوت و اه تیفرظ نآ زا یرایسب ِینداد تسد زا لاح رد رهش نیا هک تسادیپ هتفگان ،دور یم شیپ
 قیقحت لماوع و اههنیمز زا یرایسب دوجو ،لاح نیع رد .دنوش یم هتخانش «ملاس رهش» یاه صخاش ناونع هب هزورما
  .تسا ریذپانراکنا جرک رهش رد «دنملاس رهش»
 ترواجم و دوخ یناکم یگژیو لیلد هب روشک تیعمجرُپپ رهش نیمراهچ ناونع هب جرک رهش ،دش هراشا هک هنوگ نامه
 ِییشیازفا دنور .(901 ،1191 ،یحادم و یدوهرف)تسا هدرک هبرجت ار ینیشنرهش زا یصاخ یهویش ،نارهت اب نآ

 نیرخآ ساسا رب .تشاد دهاوخ یپ رد ار یرتشیب دنملاس یاههورگ ناکسا هدنیآ ههد هس ات ،رهش نیا رد تیعمج
 رفن 290 ،291 ،دادعت نیا زا هک تسا هدوب رفن 010 ،012 ،1 جرک رهش تیعمج (2191)روشک یمسر یرامشرس
 زا رفن 343 ،204 ،1 دادعت نینچمه .تسا هتشاد رارق لاس 22 یًالاب ینس یاههورگ رد رهش تیعمج %21 لداعم

 زا دصرد 2.01 لداعم رفن 011 ،111 دادعت نیا زا هک دراد رارق لاس 22 ات 01 ینس هورگ رد جرک رهش لک تیعمج
 هدوزفا رهش دنملاس تیعمج هب دعب یاهلاس رد هک دریگ یم رارق لاس 22 ات 20 ینس هورگ رد جرک رهش تیعمج
  .تسا رهش رد یدنملاس دشر هب ور دنور یانعم هب نیا و (2191 ،رامآ نامزاس تاعالطا زا هتفرگرب) دش دهاوخ

 
 جرک و نارهت رهش تیعقوم :4 لکش

 /https://qjegh.lyellcollection.org :عبنم

 تیفیک ندوب نییاپ ،یدرکراک و یراتخاس یگچراپکیان ،هکتلهچ ،هدنکارپ ،هتخیسگ مه زا دشر ،رگید یوس زا
 نیب زا ،رهش یًالاب یتیریدم و یزیر همانرب یاه هنیزه ،یرهش یفاکان و بسانمان یاه تخاسریز ،یرهش یاه هلحم
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 درکراکژک هدیچیپ طباور زا یا هعومجم یریگلکش یانعم هب ،نآ ریاظن و جرک رهش تبثم یاه ناوت و اه تیلباق نتفر
 دوجو نمض ،یا هعماج ره زا یمهم رشق ناونع هب نادنملاس .تسا نآ رد «دنملاس یاه هورگ» و «یرهش یاهاضف» نیب
 یرادروخرب و رهش تیلک رد دماراک و تبثم ِییتسیز یاه هبرجت دنمزاین ،دنوش یم وربور نآ اب هک ییاه تیدودحم
 ,Phillipson)دنتسه تبقارم و تمالس ،یداصتقا ،یعامتجا عونتم یاههنیمز رد بولطم تاناکما زا رتتحار و رثؤم

 یمومع لقنو لمح و یدبلاک بسانتمان یاهیگژیو ،نکسم تالکشم ،یمومع یاهاضف یدماراکان .(2011,15
 یاه ناکم یحارط رد نادنملاس یاهیگژیو هب کدنا هجوت ،نانآ یعامتجا تکراشم یاههنیمز ِیندوب دودحم ،اهرهش
 هجوت و تبقارم ،تامدخ زا یرادروخرب مدع و یرهش یگدنز زا نانآ درط و تیمورحم یانعم هب ،نآ ریاظن و یرهش
  .تسا
 روط هب دنملاس رادتسود رهش و یلک روط هب تمالس رهش عوضوم یور ،هلئسم نینچ تیمها هب هجوت اب ،شهوژپ نیا

 یاه هفلؤم و اه صخاش هیاپ رب ،دنملاس رادتسود رهش هبرجت لیلحت و یسررب ،روظنم نیا یارب .دراد زکرمت صاخ
 رهش تیعضو زا ام کرد هب دناوت یم هنیمز نیا رد هدمآ تسدب جیاتن .تسا هدش هتخادرپ ،دنملاس رادتسود رهش کی
 نیا رد نآ نکمم یاه تیلباق و اه تیدودحم تخانش و دنملاس رادتسود رهش یاه هفلؤم و اهراتخاس ساسا رب جرک
  .دنک کمک هنیمز
 جرک رهش رد دنملاس رادتسود رهش یاه صخاش تیعضو

 قیقحت یفیصوت جیاتن (فلا
 دعُپب ود رد ،اهرایعم (قوف لاکشا و لوادج رد جردنم یاههفلؤم و رصانع زا جرختسم)یموهفم لدم هب هجوت اب
 اب تسا هدوب همانشسرپ اهنآ شجنس هوحن هک ییاهرایعم .دناهتفرگ رارق یبایزرا و شجنس دروم یعامتجا و یدبلاک
 1هرامش رادومن رد جیاتن و تسا هتفرگ رارق شجنس دروم یاهبتر یریگنیگنایم شور و یفیصوت لیلحت زا هدافتسا
  .تسا هدمآ
 یاهنامتخاس و اهیدورو صخاش و تالحم دبلاک رد یئزج تارییغت هب هجوت اب ،جرک رهش اب «ییانشآ» رایعم رد
 حطس رد تاررقم و نیناوق هئارا و حالصا یرادقم اب و دراد رارق یلوبق لباق ًااتبسن تیعضو رد رایعم نیا ،کرد لباق
  .دومن یزاسبسانم ار رایعم نیا ناوتیم رهش
 رایعم نیا رد .دراد حالصا و داجیا و ءاقترا هب زاین رایعم نیا ،جرک رهش رد ندوب سرتسد لباق رایعم صوصخ رد
 دنملاس رادتسود رهش رد تیمها زئاح یاهصخاش زا یکی هک بسانم یاهورهدایپ هب یسرتسد نوچمه ییاهصخاش
 دارفا یارب هدایپ هب یسرتسد و درادن دوجو صخاش نیا جرک رهش زا ییاهشخب رد .دراد داجیا و ءاقترا هب زاین ،تسا
 رد یدایز یاهعاطقنا دراوم زا یخرب رد .دراد دوجو هراوس یارب یرباعم ًاافرص و تسا هدشن فیرعت نادنملاس و هدایپ

 نآ هراوس رباعم ای و هدش داجیا هلپ و حطس فالتخا طسوت ای عاطقنا نیا هک دراد دوجو اهورهدایپ یگتسویپ صوصخ
 مه صخاش نیا هک تسا هدوب یتشادهب یاهسیورس هب یسرتسد ،رایعم نیا صخاش رگید .تسا هدرک داجیا ار
  .تسا هدش دروآرب نیگنایم حطس زا رتنییاپ
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 تسا صخاش نیا دوجو اهنآ یارب رهش ندرک ریذپبسانم و رهش رد نادنملاس لاعف روضح یارب مهم دراوم زا یکی
 نیا جرک رهش رد ددرترپ و غولش یاهنابایخ نینچمه و یمومع یاهاضف زا یخرب رد .دراد داجیا و ءاقترا هب زاین هک
 صوصخ رد .دراد داجیا هب زاین یلحم سایقم رد ًااصوصخ اهاج رگید رد و دراد میمرت و حالصا هب زاین ،صخاش
 رد یلو ،تسا صخاش نیا ندوب بسانم هدنهدناشن ام دروآرب ،اهکراپ دننام زاب و زبس یاهاضف هب یسرتسد صخاش
 و یحیرفت تاناکما هب یسرتسد صخاش دروم رد .دراد ءاقترا هب زاین رهش مکارترپ تالحم ًااصوصخ دراوم یخرب
  .تسا هدش دروآرب نادنملاس یارب یهجوت لباق یاهءالخ زین یشزرو
 صخاش صوصخ رد .دوش داجیا جرک فلتخم قطانم رد یشزرو و یحیرفت تاناکما دیاب صخاش نیا هرابرد
 هک ییاجنآ زا .تسا یبولطمان رایسب تیعضو رد نادنملاس یارب صخاش نیا ،بسانم یگنهرف تاناکما هب یسرتسد
 رثکا رد هک دشابیم مهم رایسب رهش رد صخاش نیا ،دنراد یگنهرف یاهتیلاعف یارب ییاهاضف هب زاین نادنملاس
 رد هک تسا نآ هجیتن نتسشن یاهناکم هب یسرتسد صخاش دروم رد .تسا بسانمان صخاش نیا جرک رهش قطانم

 تالحم و رهش رد نتسشن یاهناکم .دراد یهجوت لباق فالتخا نیگنایم دح اب و دراد رارق یبسانمان رایسب هاگیاج
 یاضف و رهش هب نادنملاس هک ینامز .تسا دنملاس رادتسود رهش هب رهش لیدبت یارب لوصا نیرتییادتبا زا یکی

 دنناوتب هک تسا رهش یاهاضف رد نتسشن یارب ییاهناکم دوجو اهنآ هیلوا یاهزاین زا یکی دنوشیم دراو یرهش
 نادنملاس یارب یگتسخ عفر تابجوم هکنیارب هوالع اهتکمین دوجو .دنزادرپب دوخ ریسم همادا هب و دننک اوق دیدجت
 رهش رد صخاش نیا .دنکیم مهارف ار یعامتجا تالماعت یارب اضف رد روضح هب نادنملاس قیوشت تابجوم ،تسا
 .دراد فلتخم یاهسایقم رد داجیا و ءاقترا هب زاین جرک
 رد صخاش نیا ءاقترا .تسا طسوتم دح رد هک تسا یمومع لقن و لمح هب یسرتسد صخاش ،اهصخاش رگید زا
 زا رگید یکی .دشخب یم دوبهب ار نآ تیعضو ،درادن ای و دراد دوجو رتمک یمومع لقن و لمح هک ییاهناکم
 ًااتبسن تیعضو جرک رهش رد صخاش نیا .تسا عونتم یاهیربراک دوجو ،ندوب سرتسد لباق رایعم یاهصخاش
 هب یسرتسد ،اهصخاش رگید زا .درک دهاوخ تیوقت ار روکذم رایعم رهش زا ییاهشخب رد نآ ءاقترا .دراد یبولطمان

 نیگنایم دح رد هک تسا هدوب ینوکسم بسانم هنارس و عونتم نکسم یاههنیزگ دوجو ،یلحم تالیهست و تامدخ
  .داد ءاقترا ار نآ دیاب ندوب سرتسد لباق رایعم تیوقت یارب و دراد رارق رهش
 یلک هجیتن هک تسا هدش یسررب صخاش دنچ رهش رد دنملاس راتسود رهش دروم رد لقن و لمح رایعم صوصخ رد
 دیاب دنملاس رادتسود رهش هب ندش لیدبت یارب و دراد رارق نیگنایم زا رتنییاپ رایعم نیا هک دهد یم ناشن اهنآ
 و لمح اب رهش طاقن رثکا هب رفس ناکما هلمج زا ییاهصخاش هرابرد .دوش حالصا و ءاقترا ،داجیا نآ یاهصخاش
 رارمتسا دننام ییاهصخاش دروم رد اما .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یمومع لقن و لمح یگتسویپ ،یمومع لقن
 تامدخ و یمومع لقن و لمح لیاسو یزاسبسانم ای و گنیکراپ ییامناج ای و زورهنابش لوط رد تامدخ نیا
 حطس رد نآ داجیا و ءاقترا یارب دیاب هک دراد رارق یبولطمان رایسب و بولطمان تیعضو رد نادنملاس یارب ناگیار
 .دوش مادقا جرک رهش
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 لیکشت صخاش ود زا رایعم نیا .دراد رارق نیگنایم زا رتنییاپ تیعضو زا رایعم نیا جرک رهش رد یتحار رایعم دروم رد
 دراد یبولطمان تیعضو یرهش یاهاضف حطس رد و رهش حطس رد یمومع یاهتکمین دوجو صخاش هک تسا هدش
 یبولطمان ًااتبسن تیعضو رایعم نیا ،جرک رهش حطس رد ینمیا رایعم دروم رد .دبای ءاقترا و داجیا یدج روط هب دیاب و
 دوجو اب جرک رهش رد نابایخ ضرع زا هدایپ روبع ناکم ندوب بسانم .دوش حالصا و داجیا ،ءاقترا دیاب و دراد
 رگید زا .تسا هدومن مهارف ار صخاش نیا نازیم ندوبنییاپ تابجوم رهش طاقن زا یخرب رد ضیرع یاهراولب

 .دوش حالصا و داجیا دیاب و تسا فیعض زین صخاش نیا هک تساهورهدایپ شرف گنس ندوب بسانم ،اهصخاش
 و دراد یبولطمان ًااتبسن تیعضو صخاش نیا هک تفگ ناوت یم جرک رهش حطس رد یعامتجا تکراشم رایعم دورم رد
 هلمج زا اهدادیور رد تکرش ندوب هفرص هب نورقم و اهتیلاعف رد تکرش یارب بسانم یناسرعالطا .دبای ءاقترا دیاب

 مهارف ار یعامتجا تکراشم رایعم یاقترا تابجوم دناوتب ات دوش تیوقت دیاب یعامتجا دعب رد هک تسا ییاهصخاش
 هلمج زا ییاهصخاش دیاب و دراد یبولطمان ًااتبسن تیعضو یلبق رایعم دننام زین مادختسا و یندم تکراشم رایعم .دروآ
 رد یعامتجا نیمأت رایعم .دوش تیوقت یمومع شزومآ و لاغتشا یاهتصرف ،هنابلطواد یاهتیلاعف یاهتصرف دوجو
 و یتمالس تامدخ دوجو دننام ییاهصخاش ظاحل زا دیاب رایعم نیا و دراد یبولطمان رایسب تیعضو جرک رهش
 یدنبعمج رد .دوش تیوقت نادنملاس یارب هفرص هب نورقم تامدخ دوجو ،لزنم رد تبقارم تامدخ ،یتشادهب
 هب طورشم دراد ار دنملاس رادتسود رهش هب ندش لیدبت تیلباق جرک رهش هک تفگ نینچ ناوت یم ،هتفگ شیپ ثحابم
  .دریگب تروص مزًال تاحالصا و تارییغت ،یعامتجا و یدبلاک یاهرایعم رد هکنیا

 
 (8931 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم)جرک رد دنملاس رادتسود رهش یاه صخاش تیبولطم نازیم :1 رادومن

 قیقحت یلیلحت جیاتن (ب
 یم نومزآ نیا جیاتن هک تسا هدش هدافتسا یاهنومن کت یت نومزآ زا نینچمه قیقحت یاهرایعم یلیلحت یسررب یارب
 زا جرک رهش هک تسا هدوب نیا قیقحت نیا ضرف شیپ .دزاس صخشم ار قیقحت نیا یاه ضرفشیپ تیعضو دناوت
 زایتما هک تسا رکذ هب مزًال .دراد یبولطم تیعضو دنملاس رادتسود رهش ِییعامتجا و یدبلاک-ییاضف یاه صخاش رظنم
  .تسا هدش فیرعت 2 ات 1 زا ترکیل فیط هب هجوت اب اهرایعم
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 اهرایعم یاهنومن کت یت نومزآ :4 لودج
 نیگنایم ریغتم

 هبتر

 نومزآ هجیتن یرادانعم حطس t هرامآ

 رفص هیضرف در 14444/4 11.0 01.9 ییانشآ رایعم
 هیضرف دییات 1/4 21/1 11.0 ندوب سرتسد لباق رایعم

 رفص
 رفص هیضرف در 444/4 31/0 31.9 ییاناوخ رایعم
 هیضرف دییات 041/4 10.4 10.0 لقن و لمح رایعم

 رفص
 هیضرف دییات 010/4 31.1 11.0 یتحار رایعم

 رفص
 رفص هیضرف در 444/4 10.9 3.9 تینما رایعم
 هیضرف دییات 11/4 10.0 11.0 ینمیا رایعم

 رفص
 هیضرف دییات 10/4 11.1 94.0 یعامتجا نیمأت رایعم

 رفص
 هیضرف دییات 09/4 01.0 42.0 یعامتجا تکراشم رایعم

 رفص
 هیضرف دییات 30/4 11.1 10.0 مادختسا و یندم تکراشم رایعم

 رفص
 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 01.9 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب
 ندش لیدبت تهج مه زاب اما تسا هدوب نادنملاس زاین اب قباطم یبسانم دودح ات جرک رهش رد ییانشآ رایعم هک دوش
 .دراد نادنملاس زاین اب بسانم یحارط و یزیرهمانرب و یسررب دنمزاین دنملاس رادتسود رهش هب
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 11.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 صوصخ رد و قطانم زا یضعب رد یزیرهمانرب اب و تسا هدوب نیگنایم هب کیدزن جرک رهش رد ییانشآ رایعم هک دوش
 یم رایعم نیا ... و یحیرفت و یگنهرف تاناکما هب یسرتسد ،نتسشن یاهناکم هب یسرتسد دننام اهصخاش زا یضعب
 .دوش کیدزن یلوبق لباق هبتر هب دناوت
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 31.9 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 صوصخ رد هک دراد نیا زا ناشن نیگنایم هب رایعم نیا ندوب کیدزن اما تسا نیگنایم زا رتشیب ییاناوخ رایعم هک دوش
 رهش هب جرک رهش ات ددرگ رتشیب ییاناوخ رایعم دیاب ... و اهنابایخ بتارم هلسلس دننام رایعم یاهصخاش زا یضعب
 .دوش رتکیدزن دنملاس رادتسود
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 10.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 دننام اهصخاش زا یضعب ءاقترا هجیتن رد .دراد نیگنایم رادقم ات یهجوت لباق مقر لقن و لمح رایعم هک دوش
 یم ...و نادنملاس یارب ناگیار یمومع لقن و لمح تامدخ صاصتخا ای و نادنملاس صوصخم گنیکراپ ییامناج
  .دنک داجیا جرک رهش رد ار دنملاس رادتسود رهش ققحت هنیمز دناوت
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-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 11.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب
 شیاسآ دننام اهصخاش زا یضعب ءاقترا هجیتن رد .دراد نیگنایم رادقم ات یهجوت لباق هلصاف یتحار رایعم هک دوش
  .دیامنیم ایهم جرک رهش رد ار دنملاس رادتسود رهش ققحت تابجوم یمومع یاهتکمین و زاب یاهاضف رد یمیلقا
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 3.9 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 دیاب تینما رایعم هک تسا هجوت لباق هتکن نیا اما .تسا نادنملاس زاین اب بسانتم جرک رهش رد تینما رایعم هک دوش
  .دوش تیوقت دنملاس رادتسود رهش هب ندش لیدبت تهج جرک رهش رد
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 11.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 رایعم نیبام دوجوم هجوت لباق فالتخا هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب بسانتم جرک رهش رد ینمیا رایعم هک دوش
 دنملاس رادتسود رهش هب جرک رهش ندش لیدبت تهج رد دیاب هک دوشیم لصاح هجیتن نیا دوجوم نیگنایم و ینمیا
  .دریذپ تروص یبسانم یحارط و یزیرهمانرب رایعم نیا هنیمز رد
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 42.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 تکراشم رایعم هک رما نیا هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب بسانتم جرک رهش رد یعامتجا تکراشم رایعم هک دوش
 رهش هب ندش لیدبت تهج رایعم نیا یزیرهمانرب صوصخ رد دراد هلصاح نیگنایم اب یهجوت لباق فالتخا یعامتجا
 ییاهتیلاعف ییاپرب ،یناسرعالطا ریظن ییاهصخاش تیوقت .دریگ تروص یرتشیب شالت دیاب دنملاس رادتسود
  .دیامنیم ندش دنملاس رادتسود رهش هب لیدبت تهج یهجوت لباق کمک دربهار نیا هئارا رد ... و نادنملاس صتخم
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 10.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 لباق فالتخا هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب بسانتم جرک رهش رد مادختسا و یندم تکراشم رایعم هک دوش
 تهج رد دیاب هک دوشیم لصاح هجیتن نیا دوجوم نیگنایم و مادختسا و یندم تکراشم رایعم نیبام دوجوم هجوت
  .دریذپ تروص یبسانم یحارط و یزیرهمانرب رایعم نیا هنیمز رد دنملاس رادتسود رهش هب جرک رهش ندش لیدبت
-یم لصاح هجیتن نیا ،t نومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 94.0 هک رایعم نیا نیگنایم هبتر هب هجوت اب

 نیمأت رایعم هک رما نیا هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب بسانتم جرک رهش رد یعامتجا نیمأت رایعم هک دوش
 رهش هب ندش لیدبت تهج رایعم نیا یزیرهمانرب صوصخ رد دراد هلصاح نیگنایم اب یهجوت لباق فالتخا یعامتجا
  .دریگ تروص یرتشیب شالت دیاب دنملاس رادتسود

 جرک رهش رد دنملاس رادتسود رهش هبرجت تیعضو شجنس (ج
-لیلحت رد تسا کیدزن دنملاس رادتسود رهش یاهرایعم هب نازیم هچ ات رضاح لاح رد جرک رهش هکنیا یسررب تهج
 دنملاس رادتسود نازیم دوجوم یاهرایعم یلک یدنبعمج اب و یلک تروص هب هکنیا تهج لاح .دش رکذ قوف یاه
  .تسا هدش هتخادرپ یاهنومن کت یت یرامآ شور اب هیضرف نومزآ و هیضرف نیودت دوش یسررب جرک رهش ندوب
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 8931 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم اهرایعم یاهبتر نیگنایم : 2 رادومن

 یت نومزآ : 5 لودج
 نیگنایم ریغتم

 هبتر

 نومزآ هجیتن یرادانعم حطس t هرامآ

 هیضرف دییات 141/4 11.0 11.0 ندوب دنملاس رادتسود
 رفص

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم هبتر هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب قباطم جرک رهش ،نومزآ رفص هیضرف دییات و نومزآ هجیتن هب هجوت اب
 جرک رهش هک دوشیم لصاح هجیتن نیا ،tنومزآ یارب هدش فیرعت یاهبتر نیگنایم و تسا 11.0 ددع هک رایعم نیا
 نیگنایم تیاهن رد و یسررب دروم یاهرایعم هبتر نیگنایم مک فالتخا هب هجوت اب .تسین نادنملاس زاین اب بسانتم
 اهرایعم زا یضعب صوصخ رد ییاهراکهار و اهدربهار هئارا اب هک دومن طابنتسا هنوگنیا ناوتیم جرک رهش رظن دروم
 جرک رهش رد ار دنملاس رادتسود رهش ققحت یاههنیمز و دومن دنملاس رادتسود رهش هب کیدزن ار جرک رهش ناوتیم
  .دومن مهارف
 )رف مظن ،تفگ ناوت یم ناریا رد هدش ماجنا هباشم یاه شهوژپ رگید اب شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن هسیاقم رد 
 همه نیگنایم هک تسا هتفای تسد هجیتن نیا هب ،دنملاس رادتسود رهش اب طابترا رد ناکوب رهش هعلاطم رد (1191
 دح زا رت نییاپ ناکوب رهش رد (ینامرد-یتشادهب و یحیرفت-یگنهرف ،یطابترا ،یعامتجا) یسرربدروم یاهرایعم

 رهش هعلاطم رد 0191 لاس رد ناراکمه و یناقرز . .دراد یدایز هلصاف بولطم حطس هب ندیسر ات و هدوب درادناتسا
 لباق ًااتبسن تیعضو رد و دنتسین اهدرادناتسا زا رتنییاپ هچرگ هعلاطم دروم یاهصخاش هک دنا هداد ناشن ،دهشم
 .دننکیم نیمأت ار نادنملاس هیلوا یاهزاین اهنت اما .دنراد رارق یلوبق

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و یدنملاس هدیدپ داعبا و تشرس کرد روظنم هب یملع فلتخم یاه هتشر رد هک یا هناگادج یاه شالت مغر هب
 و اه حرط ،اهراکروتسد رد یدنملاس هدیدپ ِینتفرگ رارق دوجو اب و ،تسا هتفرگ تروص یرهش تًالوحت اب نآ طابترا
 ناوتیم ار یکدنا رایسب یاه هنومن اما ؛یناهج حطس رد لاعف یاهداهن ای و یرهش یزیر همانرب ماظن فلتخم یاه همانرب
 یاهرهش رد هلئسم نیا .دنشاب قفوم «دنملاس رادتسود رهش» ققحت رد رثؤم یلکش هب دنا هتسناوت هک درب مان
 و تسا یهجودنچ یعوضوم یدنملاس هدیدپ ِددوخ .تسا رادروخرب یرتشیب تدش زا هعسوت لاح رد یاهروشک
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 رد مهم عناوم زا یکی دسر یم رظن هب ،ور نیا زا .دنکیم رت هدیچیپ رایسب ار نآ ،رهش رد یگدنز هبرجت اب نآ طابترا
 یاه بوچراچ هب (درمشرب ناوت یم هک یرایسب لماوع نایم زا) «دنملاس رادتسود رهش» داعبا و تشرس حیضوت ربارب
 .تسا هدش هتفرگ تمدخ هب عوضوم نیا کرد یارب هک ددرگ یمزاب ینامتفگ و یموهفم
 ؛تسا هدوب حرطم یلک درکیور ود ،هدنیازف ینیشنرهش و یدنملاس هلئسم اب دروخرب رد ،یموهفم و ینامتفگ ظاحل هب
 هدمع روط هب یدنملاس هب طوبرم تالکشم نامرد یارب هک تسا «انبم -یکشزپ نامتفگ» رب ینتبم تسخن درکیور
 تاناکما هب یسرتسد رد ار هلئسم لح هار و دراد زکرمت دنملاس دارفا ِییناور و ینامسج تبقارم و تمالس هلئسم یور
 هدیدپ ِیندرک دودحم ،یدرکیور نینچ یاه فعض هطقن زا یکی .دنکیم وجتسج یناتسرامیب و یکشزپ تامدخ و
 زکرمت و (نآ ریاظن و یشخبناوت زکارم ،اه کراپ ،اه هاگشیاسآ ،اه ناتسرامیب دننام)یرهش صاخ یاهاضف هب یدنملاس
 هک تسا «انبم -ناکم نامتفگ» رب ینتبم ،مود درکیور .تسا دنملاس درف ِددوخ ِییناور و ینامسج یاهیگژیو یور
 رد یدنملاس تالکشم زا یدایز شخب هک تسا رواب نیا رب و درگنیم رهش ِیییاضف تیلک رد ار یدنملاس هبرجت
 لح هار ،ور نیا زا .دوشیم هبرجت یتشادهب و یکشزپ تاناکما زا یرادروخرب مدع ای یرادروخرب زا رتارف ییاهاضف
 و یناکم یاهیگژیو اب نآ یدنمطابترا هکلب ،دنملاس دارفا یندب و ینامسج یاهیگژیو هب هجوت رد ًاافرص هن ار هلئسم
 ناونع هب ،رهش ای هلحم ِددوخ ،انبم -ناکم نامتفگ رد .دنیبیم یرهش فلتخم یاهاضف عاونا رد نادنملاس ِییتسیز هبرجت
 هب دودحم تمالس و تبقارم متسیس ،یهاگن نینچ ساسا رب اریز ،دوش یم هتسیرگن دنملاس تبقارم لماع نیرتهب
 .دننکیم هبرجت و دنراد روضح اهنآ هک دشاب ییاج ره لماش دناوتیم و تسین یرهش صاخ یاهناکم
 هتفرگ رارق لیلحت و شهوژپ دروم یفلتخم یاههویش هب ،یرهش یاهاضف و دنملاس نیب هطبار ،یسانششور ظاحل هب
 دارفا هب هاگن و رهش رد نادنملاس ییاضف عیزوت لیلحت هب هک تسا «یراتفر و یتسیویتیزوپ» یاهشور تسخن .تسا

 ،یسانش شور نیا رد .درگن یم نیعم یاهزاین و اهراتفر اب هارمه صاخ یعامتجا هورگ کی ناونع هب دنملاس
 هیزجت دروم و دروآرب فلتخم یاه صخاش ساسا رب و ینیع یلکش هب دناوتیم نادنملاس یراتفر و یدرف یاه یگژیو
-شور» ،مود .دنا هدرک هدافتسا یّدمک یاه کینکت و اهشور ،اهلدم زا ًااتدمع اه شهوژپ عون نیا .دریگب رارق لیلحت و
 یاه ناکم رد نادنملاس ِددوخ یاهناهجتسیز ای هدنز هبرجت کرد رب نآ رد هک تسا «کیتونمره و یسانشرادیدپ یاه
 زا ًااتدمع ،یسانش شور نیا رد .دوش یم دیکأت یفیک تروص هب اهنآ دوخ یاهساسحا و اههتفگ لیلحت و یرهش
 هدیدپ نآ رد هک «یداقتنا و یکیتکلاید شور» ،موس .تسا هدش هدافتسا اوتحم لیلحت و قیمع یاه هبحاصم یاه کینکت

 یم رارق لیلحت دروم یطابترا راتخاس کی رد رگیدکی هب هتسباو و دنویپ مه رد یلکش هب ینیشنرهش و یدنملاس
-ییاضف یاهدنیآرف لیلحت رب یکیتکلاید شور رد .تسین ریذپ ناکما یرگید نودب یکی کرد هک یروط هب ،دریگ
 یاهراتخاس فشک تیاهن رد و تًالوقم و میهافم یزاس یعازتنا ،یرهش تخاسزاب فلتخم یاههیور رد ینامز
-شیپ ،شهوژپ نیا رد .دوش یم دیکأت ینیشنرهش و یدنملاس نیب طباور تشرس کرد یارب ییانبریز و هیاپ ِییطابترا
 رد .«تسا زین 0«دنمناکم» ،تسا 1«دنمندب» هک نازیم نامه هب یدنملاس» هک تسا راوتسا هدیا نیا رب یلصا ضرف

                                                           
1 Embodied 
2 Emplaced  
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 یم لامعِدا هک ییاه تیدودحم و هبرجت ،انعم و «تسا مهم ناکم» (دنملاس رادتسود رهش)رهش و یدنملاس هطبار ِدثحب
 ناونع هب «انبم -ناکم» نامتفگ ،ور نیا زا .دراد یا هدننک نییعت رثا نادنملاس ِییتسیز هبرجت رب میقتسم یلکش هب ،دنک
 یدنملاس هبنج راهچ رب ،انبم -ناکم نامتفگ کی رد .تسا هتفرگ رارق قیقحت نیا یاه لیلحت یانبم یموهفم یبوچراچ
 رب یفنم ای تبثم یتارثا دنناوت یم اه ناکم و دنریگ یم رارق دارفا هک ییاه ناکم ای اج)«درف» :دوش یم دیکأت رهش و
 شخب و دوش یم دیکأت یتیامح و یتبقارم تامدخ و انعم ،هبرجت رب نآ رد هک)«هناخ» ؛(دنشاب هتشاد یدنملاس
 تیعضو نآ رد هک)«تنوکس لحم» ؛(دروخ یم مقر هناخ یاهاضف رد نادنملاس هرمزور یگدنز زا یا هدمع
 ،درف نیب طابترا» ؛تیاهن رد و (تسا رادروخرب یروحم یتیمها زا نینکاس یتنوکس یاهاضف رد یتسیز یاهدرادناتسا

 دوش یم هتسیرگن یرهش یاضف راتخاس تیلک رد یدنملاس هدیدپ هب نآ رد هک)«رهش تیلک رد تنوکس لحم و هناخ
 نینچمه و یطیحم و یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تخاسزاب رب یرهش تیریدم و یزیر همانرب ماظن تارثا رب و
 روط هب ،شهوژپ نیا رد حرطم یاهضرفشیپ ِییتایلمع یسررب روظنم هب .(دوش یم دیکأت ییاضف یاه ینیزگ ییادج
 هداد ساسا رب اهدرادناتسا و اه صخاش لیلحت)یّدمک یاه شور و (اه هبحاصم یاوتحم لیلحت)یفیک یاه شور زا یلک
-شور و یموهفم بوچراچ رد هدمآ تسدب جیاتن تسا هدش شالت هرخًالاب .تسا هدش هدافتسا (هدهاشم و همانشسرپ

 .دریگ رارق لیلحت دروم جرک رهش رب مکاح ییاضف راتخاس تیلک اب دنویپ رد رظندروم یسانش
 زا رتنییاپ دراوم یخرب رد هعلاطم دروم یاهصخاش هک داد ناشن قیقحت نیا ِیینادیم یاههتفای زا لصاح جیاتن
 ًاابیرقت و تسین درادناتسا نازیم زا رتنییاپ ،اهصخاش یضعب .درادن رارق یلوبق لباق تیعضو رد و تسا درادناتسا
 ات هک تفگ ناوتیم و دوشیم هداد ششوپ نادنملاس یضعب هیلوا یاهزاین هچرگ هورگ ود ره رد .تسا لوبق لباق

 و اهصخاش نیا ،هدش ماجنا یاههبحاصم و یفیک یاههسیاقم هب هجوت اب اما تسا هدوب اهزاین هدننکهدروآرب یدودح
  .دراد داجیا یدراوم رد و ءایحا ،حالصا ،ءاقترا هب زاین اهرایعم
 دنک یم مهارف ار دنملاس رادتسود رهش قیقحت ناکما مهاب دویپ رد جرک رهش رد قیقحت دروم یاهرایعم تسا یهیدب
 کی رد دنملاس رادتسود رهش .دزاس نکمم ار فده نیا هب یبای تسد دناوت یمن صاخ رایعم دنچ ای کی رب دیکأت و
 و اهرایعم هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن .دبای یم موهفم یفیک و یمک یاهرایعم زا یبیکرت اب و یا هخرچ فیط
 یم هلمج زا هک تسا هتشادن رارق هجوت دروم نادنچ رهش یمسر یاه همانرب رد دنملاس رادتسود رهش یاه صخاش
 نادنملاس یاوزنا دناوت یم عضو نیا .درک هراشا ... و لقن و لمح ،یعامتجا تکراشم ،ینمیا یاهرایعم فعض هب ناوت
  .دنک دیدشت ار بسانم یعامتجا یاهاضف زا اهنآ تیمورحم هژیو هب و
 شهاک یدایز رایسب دح ات ار لکشم نیا دناوتیم دنملاس رادتسود رهش یاهرایعم هب هجوت هک تسا یلاح رد نیا
 اب .دشاب رهش نیا نادنملاس ًااصوصخ هدننک هدافتسا ینس یاههورگ یمامت رد جرک رهش شقن یافیا بجوم و دهد
 ات دنبای ءاقترا دیاب ،دنملاس رادتسود رهش یاهصخاش و اهرایعم نیا ،جرک رهش تیعمج یریپ هب ور دنور هب هجوت
 و حالصا ،ءاقترا ،داجیا ،روظنم نیا یارب .دشاب نادنملاس هلمج زا نوگانوگ راشقا زاین ییوگخساپ دناوتب هدنیآ رد
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 رادتسود رهش هب یبای تسد ریسم رد ار جرک رهش دناوت یم دنملاس رادتسود رهش یاهرایعم و اهصخاش ءایحا
  .دنک کمک دنملاس
 لقن و لمح هلمج زا لقن و لمح یاهرایعم تیوقت دسر یم رظن هب ،قیقحت نیا جیاتن هب هجوت اب ،نیا رب نوزفا
 زاین هب هجوت اب بسانم یاه یسرتسد فیرعت زین و یمومع یاهناکم ِیندوب سرتسد لباق رایعم ،هدایپ و یمومع
 رد جرک رهش هب کمک یارب تیولوا ناونع هب دناوت یم یعامتجا یاهرایعم و ینمیا رایعم تیوقت نینچمه نادنملاس
  .دریگ رارق جرک رهش نازیر همانرب و نًالوئسم هجوت دروم دنملاس رادتسود رهش هب یبای تسد یاتسار
  عبانم
 ؛موس هرامش ،لوا لاس ،شزرو و طاشن هیرشن ،یدنملاس هرابرد فلتخم یاه یروئت ،(9191)روصنم ،یدمحا
 هرامش مهدزای لاس ،یمالسا یروهمج یادص همانام ،نآ یاه دمایپ و ناریا رد یدنملاس هدیدپ ،(1191)دیمح ،ینامیلس ،اتیزآ ،یردصریما

21 
 تیوه هلجم ،دنملاس رادتسود رهش یاهصخاش اب یرهش یاهاضف تقباطم نازیم یبایزرا ،(1191)دومحم ،ییونهعلق .بویا ،یهاشناریا

 ؛01-11 صص ،49 هرامش ،مهدزای لاس هرامش ،رهش
 هرامش ،مود لاس ،ناریا یدنملاس هلجم ،(1191)رقاب دیس ،حادم تاداس و ،یدهم ،رذگهر و یلعدمحم ،ینیسح و عیفر دمحم ،ناشفارذب

 موس

 ؛نارهت ،یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تاراشتنا ،ینیرحب نیسح همجرت ،یرهش یحارط ،(9191)ردلیه ،یارف دنارب
 تاراشتنا ،ییانف زانرف و یکاس یهلا یهمجرت هب .یگدنز یارب ییاهنابایخ ؛لومشهمه یرهش یحارط ،(0191)نیل ،لچیم .تبازیلا ،نوترب

 نارهت ،رهشنامرآ

 هیرشن ،یوراه دیوید و زلار ناج تایرظن یهسیاقم و یررب ؛ییاضف تلادع و یعامتجا تلادع ،(2191)نارمع ،یتسار .نیسح ،داژنیمتاح
 42-19 صص ،1 هرامش ،موس لاس ،نیمزرس

 .3هرامش ،رظن غاب ،یعمج تایح رب رثوم لماوع و یمومع یاهاضف ،(1191)میرم ،نایچخرچ ،یداهلادبع دیس ،روپشناد
 یزیر همانرب و ایفارغج هیرشن ،وگخساپ یمومع یاهاضف یحارط یاه هفلوم یسررب ،(1191)میرم ،نایچخرچ ،یداهلادبعدیس ،روپشناد

  49 هرامش ،01 لاس ،(زیربت هاگشناد)
 ؛12 هرامش ،یزیر همانرب و یراذگتسایس ترورض و تیعمج ندش دنملاس ،(1191)هیضرم ،عراز ،نژیب ،عراز
 و تسیب هرامش ،دنملاس یهیرشن ،نارهت یهیرطیق یهلحم : یدروم هنومن ؛نادنملاس یارب یرهش رظنم یزاسبسانم ،(1191)یدهم ،هیدنز

 مجنپ

 و هلحم ود یدروم هنومن ) ،نارهت رهش یمومع یاهاضف رد یریذپعامتجا ءاقترا و داجیا رب رثوم لماوع لیلحت ،(0191)مارًالد ،یعاجش
 نارهت رنه هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،( نارهت 3 هقطنم رد هیحان کی

 ،یسانشاتیگ تاراشتنا ،ییایفارغج یاهبتکم و یطیحم یاههفسلف : مود دلج ،ایفارغج یهفسلف رد ون یاههشیدنا ،(0191)نیسح ،ییوکش
 نارهت

 درکیور زا هدافتسا اب نادنملاس رادتسود یرهش - یاهاضف ی زاس بسانم یاه صخاش ،(1191)ربکا یلع ،ییا وقت ،ماهلا ،نایطباض

 101 هرامش ،اتسور طیحم و نکسم یشهوژپ -یملع همانلصف ،یتکراشم
 ،یتکراشم درکیور زا هدافتسا اب نادنملاس رادتسود یرهش یاهاضف یزاسبسانم یاهصخاش ،(1191)ربکایلع ،ییاوقت ،ماهلا ،نایطباض

  .اتسور طیحم و نکسم هیرشن
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 .1 هرامش ،رهشنامرآ یزاسرهش و یرامعم هیرشن ،زاریش
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