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 ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوترد یمومع – یصصخت یاه شزومِآ ریثات
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 1ینامحر نژیب

 ناریا ،نارهت ،نیمز مولع هدکشناد یتشهبدیهش هاگشناد رایداتسا

 تاداسدیرم هاگپ
 ناریا ،نارهت ،نیمز مولع هدکشناد یتشهبدیهش هاگشناد رایداتسا

 هافر یدهم
 ناریا ،نارهت ،کی هقطنم ،نارهت یرادرهش دنمراک ،یتشهب دیهش هاگشناد ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هتشر ارتکد یوجشناد

 30/11/1191:شریذپ رودص خیرات 91/04/1191 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ،تسین هثداح زا یلاخ یدرونهوک هکییاجنآزا .تسا یرگشدرگ یاهبطقزا بسانم تاناکماوابیز لوصف ،ناتسهوک اب ناریمش
 یاههاگیاپ رد لیطعت مایاو هتفهرخاوارد طقف نانآاما دنشاب رضاح لحمرد نامز نیرتعیرس رد ناتسهوک نارگدادما تسیرورض

 نیارد .دوبدهاوخربنامز رهش حطسزا نانآ یروآدرگ ،دهد خر مایا نیا ریغ رد یا هثداح رگاودنرادروضح ناتسهوک تاجنودادما
 مدع و یتنس یاهشور هب هک ییاتسور نانکاس تامادقا دنباتش یم ناگدید هثداح کمک هب اهاتسور نیرتکیدزن نانکاس الومعم تاقوا

 رتراوگان ثداوح زورب و یوناث تارطخ اشنم دناوت یم ،دریذپ یم تروص نامودصم ییاهر و هیلوا یاهکمک رد زور ملع زا یهاگآ
 نمض دناوت یم طبریذ یاهداهن یوسزا یرگشدرگ – یناتسهوک قطانم هصرع ییاتسور نانکاس هب شزومآ نیاربانب.ددرگ
 ینادیم دیدزاب هلحرم نیلوا ،نیاربانب .ددرگ عقاو رثوم هعسوت و یگدنز تیفیک دوبهبرد ،تاجنودادما هصرعرد نانآ یزاسدنمناوت
 یاهتیاسواهباتکزا هدافتساو یلحِم یمسرریغ و یمسر نارگدادما ،نادرونهوک اب هبحاصم ،هطوبرم تاعالطا یروآ عمجو
 رفن 007 تیعمج اب رظن دروم یاتسور نانکاس و دنمفده هورگ ناونعب ناتسهوک ناگربخ زا لکشتم هک همانشسرپ هیهت ،یدرونهوک
 یارب.تفرگ تروص ،دوب یفداصت تروصب دارفا باختنا هک هعلق سپ یاتسور یلاها رفن 113 و ناتسهوک ناگربخ رفن 11 یارب
 لیلحت شور.دش هتفرگ هرهب "ینتیونم نومزآ و یاهنومن کت روکسایاک" نومزآ زا هدمآ تسد هب یاههداد لیلحت و هیزجت
 حطسرد شهوژپ تالاوس نیباه هداد جیاتن یسررب و هدش حرطم یاه هیضرف هب هجوتابو هدوب (یطابنتسا-یفیصوت)یرامآ یفیصوت
 رشب یرطف زاین و قوف ثحب ندوب ون هب هجوت اب .دنا هتفرگ رارق شریذپدروم قیقحت یاه هیضرفودراد دوجو رادانعم تبثم هطبار ییالاب

                                                           
 Bijan.rahmani@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -1



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 169 339 

 دادما تیفیکءاقترارب هوالعدناوتیم ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ هطیحرد شهوژپ نیادرواتسد ،هدید هثداح دارفا کمک هب
  .دشابراذگریثأت ناتسهوک نارگشدرگ تینماو ناییاتسور لاغتشا و داصتقا رب ،تاجنو
  "نایئاتسور " ،"یزاسدنمناوت" ،"ناتسهوک " ،"تاجنو دادما" ،"شزومِآ":یدیلک تاملک

 همدقم

 ییاه هزیگنا.دراد ینوزفازور قنور وجارجامو ناوج لسن هژیوب مدرم نیب رد ناتسهوک یرگشدرگ هزورما :هلاسم نایب 
 ،یندعم یاهبآ ) ینامرد ،یشهوژپ یاه هبذاج ،یناسنا ای یطیحم عبانم رد قیقحت ،کاپ یاوه زا هدافتسا ،شزرو دننام
 ناتسهوک هب اراهناسنا دنناوت یم... و یمیدق راثآ ،تعیبط زا یساکع ،تماقتسا شیازفا ،نزو شهاک ،(دیشروخ رون

 یتارطخ هچاب هکدننادب دیاب ،دنراذگب ناتسهوکرب مدق یا هزیگنارهاباهناسنا هک تسا نیا مهم هتکن اما.دنیامن بلج
 هوجو مامترب ینوگانوگ طیارشاما تسین ینما لحم ناتسهوک هکدننکیمنرواب نادرونهوکزا یرایسب.دشدنهاوخ وربور
 لیس یاهشراب ،قربودعر ،امرگو امرس هب ناوت یم یمیلقا طیارشرد تارطخزا. دراد هریچ ناتسهوک ینطاب و یرهاظ
 ،ناروناج هلمح ،کاخ شنار ،نافوط ،هلزلز ،اه هزیراو ،لیس دننام یعیبط یاهدیدهتو هم و نمهب عوقو ،داب ،اسآ

 و سنج ،نیمز بیش دننام یعیبط رتسب طیارش ودارفا ای درف هلمح و یدزد دننام یناسنا یاهدیدهتو یشحو تاناویح
 رد هک یدارفا نامزرهرد سپ .( 19ص: 9191 ،بهار)دنتسه تارطخ نیازا ییاه هنومن اه هرد ،کاخ تمواقم
 هب تیعقوم نیرتکیدزنرد هک یصاخشا طیارش نیاردو دراد دوجو یا هثداح عوقو ناکما ،دنرادروضح ناتسهوک
 و ناتسهوک یاج همه رد تاجنو دادما هورگ دوبن هب هجوت اب.دنروایب لمعب ار مزًال تامادقا ،دنرادرارق مودصمدرف
 و هیلوا یاهکمک ماجنا رد ار یگنر رپ و مهم شقن ،هثداح هقطنم هب اتسور نیرتکیدزن نانکاس ًالومعم هتفه مایا مامت
 ناگدید هثداح هب کمک یارب یا هژیو هاگیاج زا یناتسهوک قطانمرد نکاس ناییاتسور.دنریگ یم هدهعرب تاجنو دادما
 بلغا هکیلاحرد تسا تیمها زئاحو شخبرثا رایسب تاجن و دادمارداهنآ تراهم و شناد نیاربانب .دنرادروخرب
 ییاتسور نانکاس هب یمومع و یصصخت یاه شزومآ هئارا نیاربانب؛دنتسه هنیمز نیارد یصصخت یاهشزومآ دقافاهنآ
 .دشابدنمشزراو مهم یلیخ یناسنادعُپبزازینو ،تاجنودادما تیفیک ءاقترارد ،نانآ یزاسدنمناوت نمضدناوتیم
 و یراذگتسایس تروص رددناوتیم ،یناتسهوک قطانمرد تاجن و دادما هصرع رد ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوت
 یاه هفلومزا دوخ هک نانآ یگدنز تیفیک دوبهب هجیتنردو لاغتشا هنیمز داجیا ناکما بسانم یزیر همانرب
 یزاسدنمناوت رد شزومآ ریثات هب یدربراک ظاحل هب شهوژپ نیا رد.دروآ مهارفار تسا رادیاپ هعسوتدیکاتدروم
 تاعالطا یروآ عمجو ینادیم دیدزاب قیرط زا ناتسهوک تاجن و دادما تیفیک ءاقترا و هعلق سپ یاتسور نانکاس
 ،یلحمِی یمسرریغ نارگدادماو ناتسهوک تاجنودادما یاههاگیاپ یمسر نارگدادما ،نادرونهوکابوگتفگ ،هطوبرم
 یراتسرپ هبرجت ،اههاگشیامنو اهرانیمسرد تکرش ،یدرونهوک یاهتیاسو تنرتنیازا هدافتساو هناخباتک هب هعجارم
 ماجناو ناتسهوک ِینادرونهوک هب هدراو تامدص زا یدراوماب ندشوربور ،کی هقطنمرد یگدنز لاس29 هقباسو ققحم
 مرتحمدیتاسارظناب همانشسرپ هیهت ،ناریمش و نارهت سناژروا یاهنیسنکت ،ناراتسرپ و ناکشزپ اب وگتفگ ،هیلوا یاهکمک
 فیصوت هب ادتبارد ،نیاربانب.تسا هدش هتخادرپ spss شور هب یملع جیاتن بسکو ،ناتسهوک ناگربخ و رواشم ،امنهار
 یناوارف عیزوت لوادجو هدومن مادقا(...و لغش ،نس ،تالیصحت ،تیسنج)قیقحت یاه هنومنرد کیفارگومد یاهیگژیو



 369 ...یرادیاپ رد ییاتسور تیریدم درکلمع

 هب نیگنایمو هنایم ،امن نآردو هدافتسا اهریغتم فیصوتروظنمب یفیصوترامآ لوادجزا تیاهنرد .ددرگیم میسرتدصردو
 بیرض رایعم یاطخو یگدنکارپ یاهصخاش ناونعبرایعم فارحناو تارییغت هنماد ،یزکرم شیارگ یاهصخاش ناونع
 زا هدمآ تسد هب یاههداد لیلحت و هیزجت یارب .دوشیم هبساحم عیزوت یاهصخاش ناونعب یگدیشک بیرضو یجک
-یفیصوت)یرامآ یفیصوت لیلحت شور نیاربانب .دش هتفرگ هرهب "ینتیونم نومزآ و یاهنومن کت روکسایاک" نومزآ
 یاهشخبریاسدننام یملع تایرظن ینابمدقافو هتشادن یهباشم قیقحت شهوژپ نیا هک ییاجنآزا .دوبدهاوخ(یطابنتسا

 بلاقرد دنشاب شهوژپ نیا تایضرف و فادها هدننک نییبتدنناوت یم هک یتایرظن هب نیاربانبدشاب یم ییایفارغج
  .تسا هدش هتخادرپ هعسوتو یگدنز تیفیک ،یزاسدنمناوت ،شزومآ
 شزومآ ،ناعفنیذ یزاسدنمناوت یاه همانرب یارجا و یحارط ،نیودترد هدمع دربهار نیلوا:شزومآ :یرظن ینابم
 رد و تردق اشنم تاعالطا ،رضاحرصعرد هکنیا هب ملعابودنوشیم لقتنم اهمایپو تاعالطا ،شزومآ دنیارفرد.تسا

 یزاسدنمناوتدنیارف رد یدیلک ماگ کی تاعالطا هب ناعفنیذ عیسو راشقا یسرتسد نیاربانب ،تسا تردق نیع تقیقح
 ود لماش هعلق سپ ناییاتسور یارب یداهنشیپ یاهشزومآ اما.( 31ص:0191 ،نمیا عماج یامنهار) دیایم باسح هب
 یاهداهن طسوت یگدنز تیفیک دوبهبو تاجنو دادما تیفیک ءاقترا تهج "یمومع "و "تاجنودادما یصصخت "هورگ
  .دوب دهاوخ لیذ حرش هب طبریذ
 نویساردف ای ناریا رمحا لاله نامزاس یزاسدنمناوت و شزومآ یاه همانرب :یزاسدنمناوتو یشزومآ یاه هرود
 کی لماشددرگ یم سیردت تاجنودادما یشزومآ یاه لصفرس رد هچنآ .ددرگ یم هئارا داهنشیپ ناونع هب یدرونهوک
 دروم شزومآ و شهوژپ عوضوم رد .تسا هدمآ یصصخت یاهشزومآ سپسو یمومع یاهشزومآ زا یتعاس 41 هرود
 عون ،ددرگ یم یگدنز تیفیک و تاجنودادما تیفیک ءاقترا هب رجنمو داهنشیپ ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوت یارب رظن
 زا یداهنشیپ شزومآ دروم بلاطم هب هجوت نیاربانب.دشاب یم هدش هتفرگ رظنرد یمومعو یصاصتخا یاه شزومآ
 میظنت و اذغ تیمها هب هیذغت هرود یاهلصفرسرد .تسا رادروخرب ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوت رد یدایز تیمها
 تخانش ،ییاذغ تاداع عاونا زین و تسا هدش هتخادرپ اهناسنا یگدنز هرمزور ثحابم نیرتمهم زا ییاذغ یاه همانرب
 یگنوگچ ،بآ تشادهب ،تشادهب تیاعر مدع زا یشان یاهیرامیب تخانش ،رارطضا و یداع طیارش رد اذغ تشادهب
 یتشادهب عفد ،یمومع یاهیرامیب عاونا تخانش ،نآ لئاسم و بآ زا یرادهگن یاهشور ،یتشادهب و ملاس بآ هیهت
 ینابیتشپ اب ییانشآ .تسا تشادهب ،یگدنز تیفیک رد یبایزرا یاهریغتم و اه هفلوم زا هک هلابز یتشادهب عفد ،بالضاف
 ینوماریپ لئاسم و هلزلز دننام ییاهبیسآ و اهنارحب ،ایالب رد یناور یاهتیامح ،نآ ینوماریپ لئاسم و تاجن تایلمع رد
 رد هژیوب تسا مهم رایسب هک تامدص و اهبیسآ رد هیوناث و هیلوا یبایزرا تخانش ،ثداوح رد هیلوا یاهکمک ،نآ
 ،اهنآ یدنب لتآ و اهیگتسکش عاونا تخانش ،یویر و یبلق ءایحا ،اه کوش ،اهیزیرنوخ تخانش ،یدنب لتآ ،اهامورت
 هب هک ثداوح رد تاجن ییالط نامز و سناژروا دراوم" هیلک اب ییانشآ ،یریگ گر ،اهیگتخوس عاونا ،اهنامسناپ
 ،تارقف نوتس ،ندرگ و رس یاهبیسآ تخانش ،(19ص :1191 ،روشوه) "ددرگ یم رجنم تاجنودادما تیفیکءاقترا

 حناوس رد تاجن و وجتسج لوصا اب ییانشآ ،حورجم لمح یاهشور عاونا ،امرگ و امرس یاهبیسآ ،یزغم یاه هبرض
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 تخانش ،راوآ ،عافترا ،وردوخ زا مودصم ییاهر یاهشور ،دازآ یاه بآ رد انش لوصا ،لحاس ،بالیس ،نمهب ،یا هداج
 تازیهجت اب ییانشآ ،فلتخم لوصف رد هوک رد ینام بش ،ناتسهوک رد اقب ،اهتیمومسم ،عافترا و هوک یاهیرامیب
 زا و نایبرم تایبرجت اب هارمه مزًال یاهشزومآ زا یرایسبو اهنآ یریگراکب شور و ناتسهوک و هداج رد تاجنودادما
 تیفیک ءاقترا و ییاتسور ناناوج یزاسدنمناوت هب ،طیارش مامت رد ینامسج یگدامآ ینعی ،رگید دراوم نیرتمهم
 بسانم هدش رکذ یاهشزومآ هک تسا یهیدب .دش دهاوخ رجنم نانآ یگدنز تیفیک ءاقترا و دوبهب و تاجنودادما

 رد.دنشاب دنم هقالع یناسر تمدخ ینعی رما نیا هب دوخ و هدوب رادروخرب ناور و مسج تمالس زا هک تسا یناناوج
 یاه هرود دنراد یگدامآ هکدننک یم یگدنز شزومآ دعتسم و ناوج نانز و نادرم زا رفن 42 دادعت لقادح اتسور نیا
 یصصخت و یمومع یاهشزومآ ،هطیحرد ،اما.دنیامن یط ار یدرونهوک نویساردفایرمحا لاله یصصخت و یمومع
 هک تسا ییاه همجرت و تافیلات ،یشزومآ تاوزج ،تًالاقم ،بتک پاچ تسارادروخرب هژیو تیمهازا هچنآ ناتسهوک
 .تسا هدیسر پاچ هب فلتخم لاکشا رد (3191)لاسما هب ات 9991 لاسزا
 نیا. دوش یم هتشاذگارجادرومب یگدنزاسداهجدننام هطوبرم یاهداهن قیرطزا ناییاتسور یارب "یمومع شزومآ" 
 :زا دنترابعو دشاب رثوم ،تسا هعسوت تاموزلم زا هک یگدنز تیفیک دوبهب و ءاقترا رد دناوت یم اهشزومآ
 اتسور یاه هلابز تفایزابو یروآ عمج ،یمومع و یدرف تشادهب-
 اتسور تسیز طیحمو یگدنز طیحم لیاسم ،یفرصم و یندیماشآ بآ تشادهب-
 ییاتسور درم و نز تالیصحت حطس دوبهب ،یسایس و یداصتقا ،یگنهرف و یعامتجا لیاسمو یمومع تاعالطا-
 اتسور رد یلوصا یاهزاسو تخاس و نکسم تیعضو ،یتسد عیانص تادیلوت دوبهب ،ینف و یگدنز یاهتراهم-
 .(31ص: 1191 ،یگدنزاسداهج یشزومآ هوزج) ...واهدوک زا هدافتسا هوحن ،یزرواشک و تعارز ،یرادماد هویش-
 بحاص و هدمآ قئاف دوخ فعض رب دنناوتب ناعفنیذ نآ رد هک تسا یطیارشداجیا ،یزاسدنمناوت :یزاسدنمناوت
 قفوم یطیحم و یناسنا عبانم یلاعت ،دشر ،ظفحرد ودنیامن لحار تالکشم ،دندرگ سفن هب دامتعا و ناوت ،تردق

 رد تیوضع ،بسانم یاهشور ،اهنامزاس یتراهم یاهشزومآ ای و شناد دننام یلماوع هبدیاب یزاس دنمناوت یارب دنوش
 4191 ،یریازج)دومن هجوت یسایس تیامح و عبانم هب یسرتسد ،تالیصحت ،دارفا سفن هب دامتعا ،نامزاس کی
 هب اهیزیرهمانرب مامت یلصا فده ار یگدنز تیفیک دوبهب ،نارظنبحاص همه ابیرقت هزورما:یگدنز تیفیک .(21ص:

 یموهفم یگدنز تیفیک ،دننادیم یللملا نیب و یلم ،یلحم حوطس رد هعسوت کرتشم دصقم ار نآ و هدروآ باسح
 4191 ،یردیح)تسا هتفای ییازسب تیمها ،دراد دارفا ناور تمالس رد هک یشقن هطساوب ،ریخا یاهلاس رد هک تسا
 .تسا فلتخم یاه هورگ و دارفا یارب ینوگانوگ یناعم یاراد هک تسا یا هدرتسگ موهفم یگدنز تیفیک .(31ص:
 یتسیزهب ،یمومع هافر تروصب یا هجنس لکشب رگید یخرب ،هیحان کی یریذپ تسیز تیلباق تروصب ار نآ یخرب
 ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوت .(01ص:1191 ،راکمه و یدمحم) دنا هدرک ریسفت هریغو یدنمتیاضر ،یعامتجا
 هب و هدرک تکراشم و هلخادم ،روما رد یروابدوخ و سفن هب دامتعااب دوشیم بجومرسپ و رتخد ناناوج اصوصخم
 .(00ص: 4191 ،هگنًال)دنیامن کمک هعسوت اتیاهن و ناتسهوک تاجنو دادما تیفیک ءاقترا و دوخ یگدنز تیفیک دوبهب
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 هزینردم ،یعامتجا لماکت ،یعامتجا دشر ،یعامتجا رییغت نوچمه یهباشم یناعم یاراد یوغل ظاحل زا هعسوت :هعسوت
 یگدنز طیحم تیفیک دوبهب ،شرگن نیمه دانتسا هب .(01ص: 2140 ،رلدنچ و نوسناج)تسا تفرشیپ و ندش
 زین نآ هک اهنآ یناسنا عبانم دوبهب و هعسوت یگنوگچ هب یدایز دودح ات ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد ابقاعتم و ناییاتسور
 یریذپ تیلوئسم سح ءاقترا ،(یناسر عالطا-یجیورت)یناسر عالطا و شزومآ ،(یهاگآ و تخانش)شناد تیفیک رد
 نیب یلدمه و سفن هب دامتعا ،اه تراهم ،دوخ یگدنز یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم فلتخم داعبا هب تبسن ناییاتسور
 یگتسب ،دنک یم ادیپ یلجت لئاسم اب هنادنمدرخ ییورایور رد اهنآ یاه ییاناوت و اه تیفرظ ،ناییاتسور
 .(19:1440 ،تکیپو نوسنیکلیو)دراد
 و یلم حطسو نالک ناراذگتسایس یاهیزیر همانربرد نیمز شنار و لیس ،هلزلزدننام یعیبط ثداوحردروشکزاین کرداب
 ییاتسور نانکاس شزومآ تسا تاجن ییالط نامز نیرتهم هک هیلوا تاعاسرد ناسردادما یاوق یرباربو یلحم
 و تاجنو دادما تیفیک ءاقتراو فلتخمروما رد تکراشم ،نانآ یزاسدنمناوت نمض ناتسهوک تاجنو دادما هطیحرد
  .ددرگ یم رجنماتسور هعسوت هباتیاهنو یگدنز طیارشدوبهب
  :قیقحت هنیشیپ
 تینما رد ناتسهوک تاجن و دادما یاههاگیاپ ریثات :عوضومابدشرا یسانشراک همان نایاپ(4191) یدهم ،هافر - 
 ناتسهوک تاجن ودادما یاههاگیاپ دوجو هک هتفای تسد هجیتن نیا هب ققحم(نوسوا هرد :یدروم هعلاطم) نارگشدرگ
 یشان تامدص شهاک رددناوت یم ،دنهدیم نادرونهوکو نارگشدرگ هب هک ییاهشزومآ زین و دنا هدید هک ییاهشزومآو
  .ددرگ عقاورثوم رایسب هطوبرم دراوم ریاسو نارگشدرگ یناور تینما ،یعیبط ثداوح ،هدراو تاحارج زا
 دوعص) «1 موربرشاگ» هلق هثداح ناگدنامزاب زا یکی هتشون «هکس یور نآ » باتک :ناریا ناتسهوک یکشزپ نمجنا - 
 نیا ی هدنسیون و هدنروآدرگ «نایراجن نسحدمحم».تسا (ناهج عفترم هلق نیمهدزای هب ناریا یلم میت شالت و مامتان
 عفترم هلق نیمهدزای ،عافترا رتم داتشه و رازه تشه اب"1 مورب رشاگ" هلق :هتشاد راهظا هراب نیا رد و تسا باتک
 اما تفرگ هلق نیا حتف هب میمصت 0191 لاس ناریا یدرون هوک یلم میت .دراد رارق ایلامیه  هوک هتشر رد هک تسا ناهج
 یارب.تخاب ناج هثداح نیا رد نامروشک درون هوک ،«زاروا دمحم» هنافساتم و دنام ماکان دوعص نیا نمهب شزیر اب
 ،دش رشتنم نامروشک تاعوبطم رد هعقاو نیا زا سپ هک ار ییاه تشاددای و اه هلاقم همه ،«زاروا» هب نید یادا

 .( 0191 ،یدرونهوک تاراشتنا)تسا هدومن پاچ هب مادقا و یروآ عمج
 ره اکیرمآ بالک نیاپلآ.1140 لاس یلامش یاکیرمآ رد یدرونهوک ثداوح باتک :ناریا ناتسهوک یکشزپ نمجنا- 
 هثداح عون مالعا رب هوالع باتک نیا رد .دیامن یم یلامش یاکیرمآ و یدرونهوک ثداوح باتک راشتنا هب مادقا لاس
 راشتنا اب خی و گنس هیرشن یهارمه اب 1140 لاس رد دنمشزرا راک نیا .دوش یم هتخادرپ زین اهنآ یسررب و لیلحت هب

140 ،گنس هیرشن) تفرگ تروص دلج 4441 1). 
 ناتسا ،ناریمش ناتسرهش ِینارصقرابدور شخب ،نارصقرابدور ناتسهد یاهاتسور زا ؛ هعلق سپ:هعلاطم دروم هقطنم
 لیکشت شخب ود زا و شیرجت ،ناتسرهش زکرمو ایرد حطس زا یرتم 4400 ات 4411 نیب اتسور نیا عافترا.تسا نارهت
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 یاهرهش لماش نارصقرابدور شخب-0 گرزب ناساول یاهناتسهد و ناساولرهش لماش تاناساول شخب-:1تسا هدش
 تسا هدیدرگ عقاو شخب نیارد هعلق سپ یاتسور هک نارصقرابدور یاهناتسهد و کشمش و نوگیم ،مشف ،ناشوا
 فارطارد یاه ندمت زا هدنام یقاب یاه هناشن.دسریم مالسازا شیپ هب هعلق سپ یاتسور تمدق . (3191 ،ایدپ یکیو)
 نآزا برع یارمازا ناریم هاشرصقو یمیدقرانچ رانکرد یدابآ یاهتنا رد اهیتشترز غاب وروبق؛دنتسه اعدا نیا دهاش نآ

 یئاونان و یباصق ناکد .دوش یم ارجا اجنآ رد یرادازع مسارم هک تسا هدکهد طسو رد یا هیکت .دنا هلمج
 یاتسور نیرتکیدزنو کی هقطنم هدودحمزا جراخ هنکسو ینوکسم تفاب نیرخآ هعلق سپ . (137438: ،هدوتس)دراد
 «دیعس ریما» مان هب نآ ناتسبد .تسا هتفرگرارق ناریمش یرتمولیکودرد ،دنبردو دنبرس یقالیی هقطنم یاهتنارد ینوکسم
 ،ققحم تادهاشم)دشاب یم لیطعت هک تسا یلاسدنچ ودنا هدرک لیصحت هسردم نیارد اه هچب رتشیب هک تسا فورعم
 نآ زا رت نییاپ یمک و دریگ یم همشچرس نوسُاا یبرغ هرد زا یرگید بآ ،اتسور طسورد یراجدور رب هوالع .(3191
 نیا .دنوش یم قحلم دیآ یم هعلق سپ راشبآ زا هک یبآ هب اهبآ نیا یودرهرت نییاپ یمک و دزیر یم الخارف هرد بآ هب
 تًالوصحم .دسر یم نارهت بونج هب اهتنارد و شیرجت و دنبرد هب سپس و دنک یم بورشم ار هعلق سپ یضارا ،بآ
 یم یراد هلگ دنرادن یعارز نیمز نوچ .تسا ینورمش رایخ و ودرگ و ولآ و ولابلآ و سالیگ هب رصحنم هعلق سپ
 بحاص اتسور نیا مدرم رثکا .راشبآو هدنرپو هوک تفایض یارب تسا یلحم نارهت غولشرهش رانکرد هعلق سپ.دننک
 سالیگو بیس ،لیگزا ،توت هاش ،ودرگ دننام یغاب تًالوصحم شورف زا هک دنتسه نادرونهوک هاررس یاه هناخ هوهق
 تسیابیم ،لاچوت هلق اصوصخم ،تاعافترا هب یسرتسدو نوسوا هرد هب ندیسر یارب .دنیامنیم شاعمرارما زین
 زا لاس 40 تشذگ اب یلو تختیاپ هب کیدزن یتیعقوم رد هعلق سپ .تشذگ اتسور نیا نایمزاو نارهت لامشرددنبردزا
 ،یمومع یتشادهب سیورس ،یرهش یشک هلول زاگو تشادهب هناخ ،بسانم هاردقاف زونه یمالسا بالقنا یزوریپ

 اتسور.دنراد یرهش یشک هلول زاگ هاررس یاهناروتسر اما.تسا...و ینویزیولت هاگتسیا ،یشزرو نلاس ،یمومع مامح
 هقطنمرد ندوب تسدًالاب رطاخب اتسور نیا تیمها .دشاب یم اتسور رایهد و اروش رتفد و هینیسح 1 و دجسم 0 یاراد
 هدودحم تسیز طیحم هب یطیحم یاهیگدولآ تروصرد دناوت یم هک تسا ینیمزریز و یراج یاهبآ عوضومو ناریمش
 .(رگشهوژپ تادهاشم)دیامندراو همدص یراج یاهبآ لیسم و دنبرد
191 ،ناریارامآ زکرم)دراد تیعمجرفن 120اتسور نیا :هعلق سپ یتیعمج یاهیگژیو  تلاح رد اتسور تیعمج هکنیا هب هجوتاب(1
 یاه کمک یارب شزومآ دعتسم ناناوج دادعت .دسر یم دادعت نیا موس کی هب اهناتسمز رد اما دشاب یم رفن 442 دودح روانش
 هدوب لاغتشا لابند هبو نوگانوگ للع هب اتسور یلاها ترجاهم .دنشاب یم رفن 42 دودح ،رسپ و رتخد زا تاجنودادما و هیلوا
 هیلختدننام یرهش تامدخ زا یتمسق هک تسا هدیدرگ عقاو کی هقطنم یرادرهش دودحم زا جراخ رد هعلق سپ یاتسور.تسا
 ،ناتسهوک هب نیعجارم دادعت شیازفا و ینیشنرهش شرتسگ و دشر اب .دراد هدهعرب ناتسهوک هیحان یرادرهش ار نایئاتسور هلابز
 هفاک و ناروتسر ثادحا روظنم هب ،تاینثتسم رد عقاو دوخ یضارا زا و هدرک هشیپ ار یراد ناروتسر لغش جیردت هب نانکاس
 0 هرامش هشقن.دندرگیم زاب اتسور هب ناتسبات و راهب لوصفرد طقف هداوناخ هارمهب ناناوج رتشیب .دندومن هدافتسا دمآرد تهج
 .دهد یم ناشن ار ناریمش لامش علض رد سپ یاتسور تیعقوم
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 3191 ،یرادرهش:عبنم  هعلق سپ یاتسور یناکم تیعقوم 2هرامش هشقن

 ،یملع جیاتن بسک یارب اه هداد شزادرپ ،اهنآ یروآ عمج و عیزوت ،هتخاس ققحم همانشسرپ هیهت:شهوژپ یاه هتفای
 هنومن یارب هک تسا هدش هتفرگرظنرد شخب نیا تهج تاداهنشیپ و یریگ هجیتنو اه هیضرف تابثاواهشسرپ هب خساپ
 .ددرگ یم هراشا اهنآ زا یدادعت هب
 ریثات هنیمز رد هعلاطم دروم ناییاتسور و یلحم ناگربخ هاگدید هسیاقم هعلاطم زا شخب نیا رد :یطابنتسا رامآ
 هدش هتخادرپ یگدنز تیفیک هناگراهچ داعبا و ناییاتسور یزاسدنمناوت یاههفلوم رب ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ
 هاگدید ساسارب رظن دروم یاهریغتم هسیاقم و یسررب جیاتن ،دوشیم هدهاشم(9هرامش)لودج رد هک روطنامه .تسا
  .تسا هدش هدافتسا (ینتیونم) کیرتماراپان یاهنومزآ زا هعلاطم دروم هورگود

 ناییاتسور یزاسدنمناوت یاههفلوم هنیمز رد فنریمسا فورگوملوک تست یسررب جیاتن (3هرامش)لودج
 Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 
 444/4 111/4 -111/4 101/4 111/4 یهاگآ و شناد

 444/4 31/4 -31/4 01/4 31/4 یشخب یهاگا و یناسرعالطا

 444/4 131/4 -131/4 111/4 131/4  تراهم و ییاناوت

 444/4 090/4 -090/4 121/4 090/4 یعامتجا تلزنم و دامتعا

 444/4 300/4 -300/4 101/4 /4300 یعامتجا تکراشم

 444/4 110/4 -110/4 001/4 110/4 یدرف تالیامت و هیحور

 444/4 140/4 -140/4 101/4 140/4 عبانم هب یسرتسد

 444/4 900/4 -900/4 101/4 900/4 لک

 3191 ،ناگدنسیون:عبنم
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 هاگدید هسیاقم هب(2هرامش) لودجرد هعلاطم زا شخب نیا رد:هعلاطم دروم ناییاتسور هاگدید هسیاقم ،یطابنتسا رامآ
 داعبا و ناییاتسور یزاسدنمناوت یاههفلوم رب ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ ریثات هنیمز رد هعلاطم دروم ناییاتسور
 یاهیسررب یارب بسانم نومزآ نییعت تهج ،تسا حیضوت هب مزًال .تسا هدش هتخادرپ یگدنز تیفیک هناگراهچ
 .تسا هدش هتخادرپ رظن دروم یاهریغتم هتیلامرن تیعضو یسررب هب فنریمسا فورگوملوک تست زا هدافتسا اب ،همزًال
 .تسا هدش رادانعم قیقحت دروم یاهریغتم یهمه دروم رد تست جیاتن ،دوشیم هدهاشم لودج رد هک روطنامه

 ناییاتسور یزاسدنمناوت یاههفلوم هنیمز رد فنریمسا فورگوملوک تست یسررب جیاتن (5هرامش) لودج
 Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 
 444/4 111/4 -111/4 101/4 111/4 یهاگآ و شناد

 444/4 31/4 -31/4 01/4 31/4 یشخب یهاگا و یناسرعالطا

 444/4 131/4 -131/4 111/4 131/4  تراهم و ییاناوت

 444/4 090/4 -090/4 121/4 090/4 یعامتجا تلزنم و دامتعا

 444/4 300/4 -300/4 101/4 /4300 یعامتجا تکراشم

 444/4 110/4 -110/4 001/4 110/4 یدرف تالیامت و هیحور

 444/4 140/4 -140/4 101/4 140/4 عبانم هب یسرتسد

 444/4 900/4 -900/4 101/4 900/4 لک

 3191 ،ناگدنسیون:عبنم

 قطانم رد نکاس ناییاتسور یزاسدنمناوت و شزومآ ترورض هعلاطم دروم دارفا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب
 .دناهتسناد (19/0 نیگنایم) ییًالاب حطس رد ار ناتسهوک تاجن و دادما هنیمز رد ناتسهوک یرگشدرگ
 و یرگشدرگ طاقن رد ،تاجن و دادما هنیمز رد ییاتسور نانکاس شزومآ نیب .1 هیضرف: شهوژپ تایضرف لیلحت

  .دراد دوجو رادانعم هطبار هعلاطم دروم ییاتسور هقطنم هعسوت و یگدنز تیفیک دوبهب اب ناتسهوک زیخهثداح
 "کت روکسایاک" نومزآ زا ،ناتسهوک ناگربخ تارظن زا هدافتسا اب 1 هیضرف یسررب تهج رد هعلاطم زا شخب نیا رد 
 تاجن و دادما شزومآ رثا یسررب یارب ،دوشیم هدهاشم (1هرامش)لودج رد هک روطنامه .تسا هدش هدافتسا هریغتم
 دوبهب رب ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ ریثأت یسررب هب ادتبا رد رظن دروم ناییاتسور یگدنز تیفیک دوبهب رب ناتسهوک
 رب تاجن و دادما هنیمز رد شزومآ ،داد ناشن جیاتن .تسا هدش هتخادرپ یگدنز تیفیک لک سپس و هناگراهچ داعبا
 ـ ینهذ ،(روکسایاک = 11/01) یعامتجا داعبا رب ناوتیم ناتسهوک ناگربخ تارظن ساسارب رظن دروم ناییاتسور
 دصرد 21 حطس رد (روکسایاک = 11) یگدنز تیفیک رب یلک تروص هب ،نینچمه و (روکسایاک = 11/41) یتخانشناور
 هنیمز رد ناییاتسور شزومآ نیب یرادانعم تبثم هطبار دصرد 21 نانیمطا اب ،رگید یترابع هب .دشاب راذگریثأت یرادینعم
-یم هدمآ تسدب جیاتن ساسارب ،اذل .داد دوجو یلک تروص هب ناییاتسور یگدنز تیفیک دوبهب اب ناتسهوک تاجن و دادما
 زیخهثداح و یرگشدرگ طاقن رد ،تاجن و دادما هنیمز رد ییاتسور نانکاس شزومآ نیب» رب ینبم قیقحت هیضرف تفگ ناوت
-یم رارق شریذپ دروم «دراد دوجو رادانعم هطبار هعلاطم دروم ییاتسور هقطنم هعسوت و یگدنز تیفیک دوبهب اب ناتسهوک
  .دریگ

 یگدنز تیفیک هناگراهچ داعبا رب ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ رثا هنیمز رد هعلاطم دروم ناتسهوک ناگربخ هاگدید یسررب روکسایاک نومزآ جیاتن (6هرامش) لودج
 یگدنز تیفیک یتخانشناور ـ ینهذ یطیحم-یدبلاک یداصتقا یعامتجا 

 11 11/41 99/1 9 11/01 روکسایاک

 0 0 0 0 0 یدازآ هجرد

 304/4 94/4 31/4 22/4 914/4 یرادینعم حطس
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 ،ناتسهوک زیخ هثداح و یرگشدرگ طاقن هدودحم رد ،تاجن و دادما هنیمز رد ییاتسور نانکاس شزومآ نیب .0 هیضرف
 ثداوح عوقو تارثا شهاک و یناسردادما عیرست اب ناتسهوک تاجنودادما یاههاگیاپ نارگدادما روضح زا لبق ات
 .دراد دوجو رادانعم هطبار ناتسهوک
 هک روطنامه .تسا هدش هدافتسا هریغتم کت روکسایاک نومزآ زا 0 هیضرف یسررب تهج رد هعلاطم زا شخب نیا رد
 و یناسردادما عیرست رب ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ رثا یسررب یارب ،دوشیم هدهاشم (3هرامش)لودج رد
 روضح زا لبق ات ،ناتسهوک زیخ هثداح و یرگشدرگ طاقن هدودحم رد ناتسهوک ثداوح عوقو تارثا شهاک
 ،داد ناشن جیاتن .تسا هدش هدافتسا هریغتم کت روکسایاک نومزآ زا ناتسهوک تاجنودادما یاههاگیاپ نارگدادما
 عیرست رب دناوتیم ناتسهوک ناگربخ تارظن ساسارب رظن دروم ناییاتسور رب تاجن و دادما هنیمز رد شزومآ
 = 1/31) ناتسهوک زیخ هثداح و یرگشدرگ طاقن هدودحم رد ناتسهوک ثداوح عوقو تارثا شهاک و یناسردادما
 راذگریثأت یرادانعم دصرد 21 حطس رد ناتسهوک تاجنودادما یاههاگیاپ نارگدادما روضح زا لبق ات (روکسایاک
 تاجن و دادما هنیمز رد ناییاتسور شزومآ نیب یرادانعم تبثم هطبار دصرد 21 نانیمطا اب ،رگید یترابع هب .دشاب
 زیخ هثداح و یرگشدرگ طاقن هدودحم رد ناتسهوک ثداوح عوقو تارثا شهاک و یناسردادما عیرست رب ناتسهوک
 هیضرف تفگ ناوتیم هدمآ تسدب جیاتن ساسارب ،اذل .داد دوجو یلک تروص هب هعلاطم دروم یاتسور رد ناتسهوک
 زیخ هثداح و یرگشدرگ طاقن هدودحم رد ،تاجن و دادما هنیمز رد ییاتسور نانکاس شزومآ نیب» رب ینبم قیقحت
 عوقو تارثا شهاک و یناسردادما عیرست اب ناتسهوک تاجنودادما یاههاگیاپ نارگدادما روضح زا لبق ات ،ناتسهوک
  .دریگیم رارق شریذپ دروم «دراد دوجو رادانعم هطبار ناتسهوک ثداوح

 ناتسهوک ثداوح عوقو شهاک و یناسردادما عیرست رب تاجن و دادما شزومآ یراذگرثا نازیم یاهنومن کت روکسایک نومزآ جیاتن (7هرامش) لودج
 یرادانعم حطس یدازآ هجرد روکسا یاک ناتسهوک ثداوح عوقو شهاک و یناسردادما عیرست رب تاجن و دادما شزومآ یراذگرثا

1/31 9 444/4 
 3191 ،ناگدنسیون:عبنم

 یریگ هجیتن
 هک تسا یروشک ناریا هکنیا هب هجوت اب دناوت یم قیقحت نیا ،یشهوژپ – یملع تًالاقم هطیحردو یدربراک ظاحلزا 
 یناسردادما ناکما هثداح عوقو ماگنه هبودراد رارق نیمز شنار و لیس ،گرزب یاه هلزلزرطخ ضرعم رد هراومه
 یاوق یربارب تهجرد ،درادندوجو یمسر نارگدادما یوسزا ناگدید بیسآ ناج تاجن ییالط نامزو هیلوا تاعاسرد
 تایه ،یشزرو یاهدوعصو یدرونهوک نویساردف ،رمحا لاله ،طبریذ یاهداهن هدافتسادروم ناسر تامدخ
 رارقایفارغج هتشر نایوجشنادو نارایهد ،اهیرادشخب ،اهیرادنامرف ،اهیرادناتسا ،نارهت یرادرهش ،نارهت ناتسا یدرونهوک
 یم رظن هب اما .تسا یرورض تاجنو دادما هطیحرد نایئاتسور یزاسدنمناوت و شزومآ تیمها کرد نیاربانب.دریگ
 و نازیر همانرب ،نًالوئسم هاگدید زا اتسور هعسوتو نآ نانکاس یگدنز تیفیک ءاقتراو تاجنو دادما تیفیک دوبهب دسر
 یلم یاه هیامرس ظفح ترورض هب هجوت اب ،هلاقم نیا دربراکو تارثا هب هجوت یارب. تسا هدنام لوفغم نادرمتلود
 تیفیک ءاقترا رب نینچمهو تاجنو دادما تیفیک رب نآ ریثاتو نایئاتسور یزاسدنمناوتو(یلام و یطیحم ،یناسنا عبانم)



1 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 179 339 

 رد ییاتسور نانکاس یزاسدنمناوت و یمومع – یصصخت یاه شزومآ نیب هطبار یسررب هب شهوژپ نیا رد ،یگدنز
 یگدنز تیفیک ءاقترا ،تاجنو دادما تیفیک رب و ،ناتسهوک - یرگشدرگ قطانم رد ناتسهوک تاجن و دادما هصرع
 ،یگنهرف – یعامتجا فلتخمرومارد یلاها تکراشم ،ثداوح یوناث تارثا شهاک و یناسر دادما عیرست ،ناعفنیذ
 هک دومن راهظا ناوتیم اجنیا رد .تسا هدش هتخادرپ هعلاطم دروم یاتسور هعسوت هب یبایتسدو ،یسایس - یداصتقا
-ریثأت اب و هدش فلتخم داعبا رد ناییاتسور یدنمناوتو یزاس تیفرظ داجیا ببس نآ یناسر زورب و موادت ،شزومآ
 یهاگآ و یناسر عالطا ،زیخهثداح قطانم ییاسانش زاسهنیمز ،اهاتسور نانکاس تراهم و یهاگآ ،شناد رب یراذگ
 ناج ظفحو تاجن و دادما تایلمع عیرست نینچمه و رطخرپ یاههنهپ یئاسانش ،ناتسهوک نارگشدرگ هب یشخب
 فلتخم یاهشزومآ یرازگرب لابند هب ،هلأسم نیا رب هوالع .دوب دهاوخ مهم یاه هیامرسو عبانم زا یکی ناونعب اهناسنا

 و یتینما ،یتمالس -یتشادهب ،یطیحمتسیز ،یتخاسریز تاموزلمداجیا ،ناتسهوک تاجن و دادما هنیمز رد ددعتم و
 نیارب .دریگیم رارق اتسور زا جراخ یتلود نایدصتم و ناسانشراک هجوت دروم و هدش هتسجرب لیبق نیا زا یدراوم
 هداج ،هقطنم تاعافتراردرتپوک یلهدپ لیمکت دننام هدش ماجنا هعلاطم دروم هقطنم رد یمهم و یساسا تامادقا ،انبم

 هرد نیبرتم 4440 یًالاب عافترا رد رمحا لاله تاجنودادما ثادحا لاح رد نامتخاس ،هعلق سپ هب دنبرس یکاخ
 ،شزومآ رب هوالع ،نآ لابند هب و ناتسهوک ثداوحزا یریگشیپو یناسر عالطا یاه هاگتسیا داجیا ،الپریش هارو نوسوا
 هچنانچ.ددرگیم نیودت فده قطانم زا تظافح یاتسار رد یددعتم یاههمانرب ،هثداح راهم و لرتنک ،یزیرهمانرب
 هدومن صاخ هجوت ناتسهوک تاجنو دادما هطیح رد دوجوم تالکشم و لئاسم هب روشک نالک حطس رد نازیر همانرب
 تاجن و دادما شزومآ هک دومن راهظا ناوتیم ،دنیامنن تلفغ اتسور و رهش لباقتمو هدینت مهردریثاتزا اهیزیر همانربردو
 فده قطانم نانکاس یگدنز دوبهب و تاجنو دادما تیفیکءاقترارد ،میقتسمریغ و میقتسم تروص هب ناتسهوک
 هب ناییاتسور یسرتسد ناکما و هتفای دوبهب اتسور رد یگدنز تیفیک ،نآ لابند هب و هدوب رثوم ناتسهوک یرگشدرگ
 و تیمک ،نیا رب هوالع ،هتشگ نوزفا نانآ تراهم و شناد و رتشیب اتسور حطس رد تاجن و دادما یمسر یاهشزومآ
 هدنیآرد تافلت و ثداوحرامآ شهاکابو هدومن رییغت زین تینما و یتمالس -یتشادهب تاناکما تیفیک
 یراگدنامورهش هب اتسورزا ترجاهم لرتنک و لاغتشا تینما هب نازیر همانرب هچنانچ ،هکنیا نمض.دشدهاوخرتهب
 یاهتیلوئسم و اه هنیزهرابزا دنناوت یم تدم دنلب و تدم نایم ،تدم هاتوک یاه همانرب ابدنشاب هتشاد هجوت نایئاتسور
 نوچ یتاناکما زا دناوتیمن دراد هک یصاخ تیعقوم تلعب هعلق سپ یاتسور هتبلا .دنهاکب تلود میقتسم ریغ و میقتسم
 و دادما شزومآ لابند هب ،قوف دراوم رب هوالع .ددرگ دنم هرهب...و یناشنشتآ هاگتسیاو سیلپ یاهوردوخ ،سنًالوبمآ
 شتآ رد یناسر دادمادننام هثداح عوقو ماگنه رد ییاتسور نانکاس تکراشم و یگتسبمه ،اهاتسور حطس رد تاجن

 رتشیب مدرم و هدش نوزفا زین ناتسهوک ثداوح ناگدید بیسآ هب کمک و یلحم لزانم زا یکی 1191لاس یزوس
 هب ،تغارف تاقوانامز رد ییاتسور نانکاس زا یرتشیب دارفا ،قوف یاههبنج رب هوالع .دنیامنیم تیلوئسم ساسحا
 رد .دنوشیم تاجن و دادما یشزومآ یاههرود لیمکت ای و شزومآ تفایرد هب لیامت ،ندوب دیفم سح ءاضرا لابند
 نانکاس یگدنز دوبهب و تاجنو دادما تیفیک فلتخم داعبا دوبهب ببس ،تاجن و دادما شزومآ ،تفگ ناوتیم ،لک
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 عقاوم رد ناتسهوک تاجن و دادما رد مدرم تکراشم ثحب ندوب ون هب هجوت اب .تسا هدش روکذم یاتسور قطانم
 یرگشدرگ فده قطانم رد یملع یاهشزومآ شرتسگ ثحب ،یناسردادما هنیمز رد نانآ ندوب دیفم و هثداح زورب
 تمس هب شیارگ و روشک یاهاتسور رد ریخا یداصتقا تًالوحت هب هجوت اب ،لاح .تسا هدش رتشیب ،ناتسهوک
 هب هجوت ،نآ اب طبترم دراوم و یرگشدرگ رب ییاتسور تشیعم میقتسمریغ و میقتسم ءاکتا و نیزگیاج یاهداصتقا
 دربهار ناونع هب ،نآ اب طبترم تامازلا و یناسردادما هطیح هب ییاتسور نانکاس دورو و تاجن و دادما شزومآ ثحب
 اب .تفرگ رارق یسررب دروم ،ددرگ ییاتسور هعسوت اتیاهن و ییاتسور تیعمج یراگدنام زاسهنیمز هک دیدج یداصتقا
 ،(هدید هثداح هژیو هب) دنمزاین دارفا کمک هب رشب یرطف زاین هب هجوت اب ،رتمهم همه زا و ،قوف ثحب ندوب ون هب هجوت
 ریثأت نادنچ ناییاتسور لاغتشا و ییاتسور داصتقا رب ،نآ اب طبترم دراوم و ناتسهوک تاجن و دادما شزومآ هچرگا
 یاهیزاسگنهرف اب ،هدنیآ یاهلاس رد هک تسا یراودیما یاج ،لاح نیا اب .تسا هتشاذگن یسمل لباق و قیمع
 ،هثداح عوقو رونام و یزاسهیبش و تاجن و دادما شزومآ زا هعلاطم دروم ناییاتسور رتشیب یریگهرهب هنیمز ،فلتخم
 مهارف یداصتقا عاضوا دوبهب تهج رد (تاجن و دادما) شزومآ یرگشدرگ تروص هب تاجن و دادما و هثداح لرتنک
 قنور هیاسرد یداصتقا طیارش دوبهب و هعسوت هنیمز و هتساک رهش هب نایئاتسور ترجاهم زا دناوت یم مهم نیا هکدوش
  .دشابرثوم طبریذ یاهداهن و یتلود یاه هنیزه شهاک هب و هدومن مهارفار یرورپمادو یرادماد ،یرادغاب ،یزرواشک
 :تاداهنشیپ
 حرش هب یتاداهنشیپ ،هعلاطم دروم ناییاتسور و ناتسهوک ناصصختم هاگدید یسررب زا هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب 
  :دیدرگ هئارا ریز
  فده یاهاتسور لحم رد ناتسهوک تاجن و دادما یاهشزومآ یاهرود یرازگرب -
 دارفا هب نآ یاهتیلوئسم یمامت یراذگاو و هقطنم رد تاجن و دادما یلحم یاههاگیاپ زا یرادرب هرهبوزیهجت ،داجیا-
 تاجن و دادما تامادقا رتشیب هچ ره عیرست روظنم هب هدید شزومآ یلحم
 هب تاجن و دادما تامادقا هنیمز رد اتسور نانکاس شزومآ ترورض و یدنمزاین و هقطنم ندوب یناتسهوک هب هجوت اب-
 یریگهرهب یرب مزًال یاههنیمز ،یتلود نایدصتم دوشیم داهنشیپ ،هثداح زورب عقاوم رد یناسردادما عیرست روظنم
 اررمحا لاله ای نارهت یرادرهشدادرق فرط یاهتکرشاب ینامیپ یاهمادختسا تروص هب لقادح یلحم یاهورین رتشیب
 دنیامن مهارف
 و ناتسهوک یامنهار یاهولبات بصن و ریمعت ،یلحم یاهمیت طسوت زیخهثداح طاقنزا یناسر عالطاو ییاسانش -
 ناتسهوک نارگشدرگ هب راطخا نداد روظنم هب اهنآ یراذگتمالع
 عبانم
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا:ییاتسور هعسوت یسانش هعماجرب یا همدقم ،(0391)یفطصم ،ایکزا
 نارهت ،رثوک لًالز: لوا پاچ ،دادما و هیلوا یاهکمک (2191)دیشرف رتکد ،یقیفوت 

 داصتقا و یزیر همانرب یاهشهوژپ هسسوم تاراشتنا:نارهت ،یناخیراس دیهان همجرت ،هعسوت رد ییاتسور نانز شقن(4191)سیردا ،یریازج
 .یزرواشک
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 ،اتسور طیحم و نکسم:دمحاریوبو هیولکهک ناتسا ییاتسور یاههاگتنوکس رد یگدنز تیفیک یاه صخاش یسررب(4191).یلع ،یردیح
 11-12 ص ،191 هرامش

 نارهت.لوا پاچ.ناوررشن:1 دلج 0191( )جوا رد یدازآ تذل یدرونهوک.میحر ،ییاناد
 نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا: مسیروت تعنص و ایفارغج(1391)رغصا یلع ،یناوضر

 4191ارگنشور:نارهت ،هعسوت رد نانز شقن ،نانز یزاساناوت یارب ییاهرایعم(4191)اراس ،هگنًال
 13ص ،یزاسدنمناوت ،یعامتجا یراکددم هخاش(2191)ناریا راک ددم
 (1191)ناریارامآ زکرم
 همان نایاپ ،(دابآراد هرد -دور :یدروم هنومن)یرهش یاه هرد -دور هیشاح رد یضارا یربراک نییعت یزیر همانرب (0191)نادزی ،دنودمحا

 نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،دشرا یسانشراک هرود
 هاگشناد.تسیز طیحم تیریدم دشرا یسانشراک همان نایاپ.لاچوت هقطنم رد یجرفت هعسوت یطیحم تسیز یبایزرا(1391) میرم ،ینسح

 نارهت تاقیقحت مولع دحاو یمالسا دازآ
 هرد یدروم هعلاطم) نارگشدرگ تینما رد ناتسهوک تاجن و دادما یاههاگیاپ ریثآت :عوضومابدشرا یسانشراک همان نایاپ(4191) یدهم ،هافر

 .زکرم نارهتدحاو یمالسادازآ هاگشناد ،(نوسوا
 -ییاتسور یحاون رد یگدنز تیفیک دوبهب رب یداه حرط یارجا تارثا نییبت ،(1191)یدهم ،یغارچ ،سابع ،یتابن ،زورهب ،هناگی یدمحم

 .11-211 صص ،191 هرامش ،اتسور طیحم و نکسم همانلصف ،راجیب ناتسرهش-ینارک ناتسهد :یدروم هعلاطم

 کینکت ،یو یا یت لدم زا هدافتساابرهشزکرم زا هلصاف رایعم اب ییاتسور یحاون یگدنز یعامتجا تیفیک شجنس.(1191).اضردمحم ،یوقن
  901 ص 01 هرامش ،یناسنا یایفارغج رد ون یاهشرگن.رهشهب ناتسرهش هعلق راهچ یاهاتسور: یدروم هعلاطم هنومن . هژیو رادرب

 
 


