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 ییاضف تلادع درکیور اب  یمومع یاهاضف رد ناکدوک یریذپ روضح یسررب
 9(نارهت 99 و 9 هقطنم :یدروم هنومن) یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رد

 2یناگواگ مساقروپ الیزان
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ ،یرتکد یوجشناد

 دابآ ردنب اضریلع
 ناریا ،نارهت یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ ،رایداتسا

 یحیسم یدارم زاراو
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش هورگ ،رایداتسا

 1/52/1392 :شریذپ خیرات 31/65/1392 :تفایرد خیرات
 هدیکچ
 رد یمومع یاهاضف رضاح لاح رد.درادهعماجردناکدوکیریذپروضحهژیوبیرهشیایفارغجرداریمهمرایسبشقنتلادع
 ریثات اب طابترا رد اهاضف نیاتیریدم و یحارط ترورض زا ییاضفتلادعودوخ یریگلکش دنور رد،ناریا ینونکیاهرهش
مادقایمومعیاهاضفهبناکدوک یسرتسدربهدمعدیکاتابشهوژپنیا.دناهرهبیب ناکدوکتیوه و تیصخش رب اهنآ یشرورپ
،تیاهنردودومندهاوخمادقانارهترهشتالحموقطانمحطسردناکدوکیاربیمومعیاهاضفیریذپروضحشجنسهب
.دومندهاوخهیاراتلادعهبیبایتسدروظنمهبنارهتفلتخمقطانمردناکدوکروضحیارببسانمیمومعیاهاضف هنیهبیوگلا
تلادعهبیبایتسدیگنوگچو،دنکیمیسررب رهش رد ار هیرظن نیا زا هدافتسا ناکما ادتبا روفول یهیرظن نومزآ اب رضاح شهوژپ
یلیلحت-یفیصوتقیقحتشور.دیامنیملیلحتوهیزجتارهیرظننیازاهدافتساابناکدوکیریذپروضحتهجرداجوسییاضف
.دشابیمنارهت88و8هقطنمیرامآهنومنو،هدوب

 .یطیحم یسانشناور ،ناکدوک ،رهش هب قح هیرظن ،یریذپروضح ،ییاضف تلادع ،رادیاپ هعسوت :یدیلک تاملک

 
 
 

                                                           
 هب "ییاضف تلادع هب یبایتسد یانبمرب ناکدوک یارب یمومع یاهاضفرد یریذپروضح اقترا یوگلا فیرعت زاب" ناونع تحت یرتکد همان نایاپ زا جرختسم هلاقم نیا 2
 .دشابیم زکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یدارم رتکد رواشم داتسا و دابآردنب اضریلع رتکد امنهارداتسا ،یناگواگ مساقروپ الیزان شراگن
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 همدقم
 ود زا نآ زا یتیسنج لیلحت یهئارا و ناریا رد یدنورهش و یرهش قوقح نوماریپ رضاح شهوژپ ترورض و تیمها
 یرهش یهعماج کی داجیا یارب هک زور هب تسا یعوضوم ،هعلاطم دروم عوضوم ،لوا رظنم زا .تسا ثحب لباق رظنم
-یم هدش باختنا درکیور و یرظن بوچراهچ ،عوضوم ،یرظن ظاحل هب ،مود رظنم زا .تسا هجوت نایاش هتفای هعسوت
 هجوت ناریا رد یرهش یسانش هعماج و ییایفارغج تایبدا .دماجنیب یرهش یسانشهعماج رد شناد یهعسوت هب دناوت
 یگتسبمه اب ینیشنرهش طابترا یهنیمز رد یرایسب یاهشهوژپ .تسا هتشاد لوذبم یرهش یاهبیسآ عاونا هب یرایسب
 یلع ؛ 2192 ،یوسوم هب ک.ن ،هنومن یارب) تسا هدش ماجنا یعامتجا یاهبیسآ عاونا و یعامتجا یهیامرس ،یعامتجا
 دنریذپیم ریثات یلامش یاکیرمآ یرهش ناسانش هعماج لوا لسن زا امومع هک تاعلاطم نیا رانک رد .(9192 ،یربکا
 یاههفلوم زا نانآ تیاضر نازیم و یرهش یاهاضف زا رهش نانکاس تشادرب هب یرتمک هجوت ،(3192 ،روپ عراش هب ک.ن)
 رد تیسنج موهفم ندوب رادانعم هک تسا هدش ماجنا یتاعلاطم زین تیسنج و رهش طابترا یهنیمز رد .تسا هدش یرهش
 یهلاسم دوجو نیا اب .(9392 ،روپ عراش و یربهر ؛ 2392 ،یربهر هب ک.ن هنومن یارب) دهدیم ناشن ار یرهش اهاضف
 ناریا رد یعامتجا مولع یهزوح نادنمشیدنا نایم رد زونه رهش رد یتیسنج یاهیرباربان دوجو و تیسنج یرادانعم
 یتیسنج یاهتوافت دوجو یهلاسم اساسا نیاربانب .(53952 :ربخدک: 9392 ،هناخرهم هب ک.ن هنومن یارب) تسین هتفریذپ
 و فرصم ،دیلوت یلصا زکرم اهرهش .تسا هشقانم دروم یاهلاسم زونه ،ناریا رد یرهش یاهاضف زا یدنم هرهب رد
 مولع نادنمشیدنا .(3551 ،2 کولک و روتناک ،سیوراج)دنتسه تیسنج رب ینتبم یاهتیوه و اهراجنه دیلوتزاب

 یتیسنج یاهتیوه هک (9192 ،یهوکف) دناهتسناد یبایتیوه و یگدنز یارب ییورملق ار رهش یاضف هراومه یعامتجا
 .دوشیم لماش زین ار

 هب یلو ،دنتسین نامناکدوک دشر یارب قلطم ترورض کی ییاضف تلادع یاراد کدوک یارب بسانم یاهناکم دنچره
 لیلد نیا هب دیاش .دوشیم اهنآ یناور و یکیزیف یتملاس هب رجنم هک یلصا تیزم و مزال و تیمهارپ زاین کی ناونع
 رد ناشلاعف تکراشم قیرط زا ناکدوک دوخ طسوت یگدنز براجت بسک زین ار رادیاپ هعسوت یاههفلوم زا یکی هک تسا
 رد ناکدوک یبایزرا و کرد یانبم رب ناکدوک یطیحم درف هب رصحنم تیساسح هب ملع اب تکراشم نیا هک دننادیم طیحم
 رد اهنآ عفانم نیرتهب ظفح ،ناکدوک قوقح هلمج زا .تسا -یتخانشن اور و یگنهرف ،یکیزیف ،یعامتجا -نوماریپ طیحم
 نارود نیرت مهـم و نیلوا یکدوک .دشخبیم ءاقترا اهنآ رد ار قح نیا کدوک بسانم ناکم و تسا تایح بناوج یمامت
 یاهزایـن زا رت هدیچیپ نآ یتخانش ناور یاهزاین  هک  تسا غلاب ناسنا تیصخش  یاه ینوگرگد یارب یا همدقم و یگدنز
 : دوش یم یقلت مهم و یلصا عوضوم ،کدوک دشر یسانشـ ناور رد ناکدوـک تخانش اذل ؛تسا یکیژولویزیف

 تسا نانآ دشر رد لماع نیرت مهم طیحم  هبرجت و دنشیدنا یمن لیاسم هب نالاسگرزب لثم ناکدوک تسا دقتعم ”هژایپ”
 رد تیوه سح داجیا و دنک یم دیکأت کدوک دـشر یفطاع داعبا رب «نوسکیرا» اما .(33 : 2192 ،نالپاک هب کن)
 ،راکتبا ،دوخ هب اکتا ،تینما ساسحا دراد هدیقع و دناد یم مهم ، یعامتجا و  یگنهرف طیارش ساسا رب ار کدوک

                                                           
1 Jarvis, Kantor and Cloke 
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  ربتعم هیرظن ود نیا زا ریغ هب .(222 : نامـه) دوش یـم داجیا یناوج نامز ات کدوک دشر لحارم رد ،تیوه و ییاراک
 دنک یمن نایب ار کدوک یاهزاین یصاصتخا روط هب هچرگ «ولزام یاهزاین بتارم هلسلس» ،کدوک دشر یسانشناور  رد
 هب زاین ،کیژولویزیف یاهزایـن ،بیترـت  هب  ار ناکدوک یاهزاین ولزام .دراد یو یعیبط دشر دنور اب یدایز طابترا اما
 سپ درکیور نیرتدیدج ،یتخانش هعماج درکیور .دنک یم یفرعم ییافوکش دوخ هب مارتحا و رطاخ قلعت و قشع ،تینما
 رد  وا  تیصخش  زا یشخـب هـک دنک یم یقلت  یعامتجا  لاعف  کی ار کدوک درکیور نیا .تسا روحم کدوک تایرظن زا
 ،اه نابایخ نوچ یمومع یاهاضف رگید و کراپ ،هسردم ،کدوک دهم ،هناخ .دریگ یم لکش فلتخم یاهاضف اب طابترا
  رهـش  اّلـما .دنشاب هتشاد ار کدوک یتغارف و یشزومآ ،یتسیز  یاهزاین  ندرک  هدروآرب تیلباق دیاب اه هچوک و اه یوک
  طیحم  اب  ییورایور نس هب هک ینامز ات ار وا دهد یم حیجرـت هکلـب ،دریذپـب ار کدوک هنوگچ دناد یمن اهنت هن ،نردـم
 .(96 : 5392 ،ولگیب هرق ،یروصنم) دراد  هگن یزاب یاه نیمز دننام هدش تظفاحم نکاما رد دسرب یرهش

 ناکدوک دشر یارـب  اـت  دنشاب  هتشاد ییاه یگژیو هچ یاراد دیاب یرهش یاهاضف هـک تـسا نآ مهـم لاوس نیاربانب
 یرایسب زا هک هدش ینوگانوگ روحم رهش  تایرظن  ندمآ دیدپ بجوم کدوک یتخانش هعماج درکیور .دنوش بسانم

 : دـنراد یکرتشـم یاه یگژـیو تاهج

 ینمیا نیمأت ،تیقالخ زورب و رهش یگدنزرـس ،نیمز یاه یربراک عونت موزل  هب « ملاس  رهش» و «قالخ رهش» حرط ود
 اه هیرظـن نیرت مهـم اما .2دننک یم هراشا ناکدوک هلمج زا و نادنورهش یمامت یارب  ریذپ  عافد  یاهاضف داجیا و
 و «کدوک رادتسود رهش» یوگلا ود هـب هـک دنا هدش هتخانش «همه یارب رهش» و «کدوک  یارب  رهش«  نیوانع اب نونک اـت
 و  هدـش ارـجا ناهج یاهرهش یخرب رد هک ،تسا یتادراو یا هدیدپ لوا دروم .دنا هدیماجنا « ارگ ناسنا  رهش»
  اـب نارـیا هتشذـگ یاه رهش بسانت نازیم ینعی مود دروم .تسا رضاح لاح هیرظن  نیرتدیدج و  نیرترادفرـطرپ
 موهفم زا هدافتسا ترورض  اذل ؛دوش قیقد یسانشراک ،نآ ریثأت ناکما و یگنوگچ ،نازیم رظن زا دیاب ناکدوک  یاه زاین

 .دشابیم ترورض و تیمها یاراد رایسب ناکدوک ییاضف تلادع دننام یتادراو مدع و دیدج

 تامدخ و تاناکما هنالداعان عیزوت هارمه هب نارهت رهش هناگ 11 قطانم رد تیعمج دیدش زکرمت هصالخ روط هب
 .دنکیم حرطم ار ییاضف تلادع هلوقم هب هژیو هجوت ترورض و موزل رهش نیا رد ناکدوک هجوت لباق تبسن و یرهش
 نیمات مدع و هجوت مدع تروص رد و دنهدیم لیکشت ار هعماج هعسوت و دشر هیامرس و هناوتشپ ناکدوک هک ارچ
 دهاوخ هجاوم یدج دیدهت اب ار هعماج هدنیآ هکلب دتفایمن قافتا یدشر هنوگچیه اهنت هن یاههتساوخ و اهزاین

 تلادع رت صّلخشم روط هب ای تسا یزیر همانرب یاه تسایس زا یرایسب ییاهن فده ،ییاضف تلادع نونکا .تخاس
 .(1551 ،هزوکرام) تسا هدش یزیر همانرب تسایس ره فده زا یشخب ،ییاضف
 ار ناکدوک یاهزاین اب بسانتم (نآ هنالداعان داعبا هارمه هب) ییاضف تلادع بناوج و داعبا دراد رظن رد شهوژپ نیا
 و دوجوم عبانم زا هدافتسا اب نینچمه .دراذگب نومزآ هب (نارهت رهش)هعلاطمدروم هنومن رد ار اهنآ و دیامن دروآرب
 و جارختسا ار تیفیک اب یمومع یاهاضف یاهیگژیو کدوک رادتسود رهش هزوح ناعفنیذ تارظن و یملع یاهشور
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 و اههورگ یمامت زا دارفا یمامت یارب یرهش یاهاضف و تاناکما ندومن هنالداع یاتسار رد یتکرح ات دیامن نیودت
 .دشاب هداد ماجنا (ناکدوک صاخ روط هب)یعامتجا تاقبط

 شهوژپ یساسا میهافم و تایبدا

 قح یاطعا ،اهنآ نوماریپ طیحم رییغت و نداد لکش یاتسار رد ناکدوک یارب تصرف قلخ رد یعس شهوژپ نیا
 هب هجوت ،ناکدوک هیلع تنونشخ نازیم ندرک مک ،یعمج تکراشم ندرب الاب ،یهاگآ هعسوت ،ناکدوک هب یدنورهش
 رد تسیابیم .تسا ناکدوک یگدنز تیفیک و یمومع تشادهب یاقترا یلک روط هب و یطیحم تسیز تاعوضوم
 رتیلک یترابع هب و ناکدوک تینما و هافر ،هدنلاب دشر ،یداش ،تمالس اهرهش یدربراک و یداینب فادها و اهتسایس
 هب شخب نیا رد .دوش یسررب نآ لامعا یاههویش و دشاب هتشاد تیولا رهش رد ناکدوک یارب ییاضف تلادع دوجو
 .دوشیم هتخادرپ عوضوم تایبدا طوسبم یسررب
 یمومع یاضف
 ناونع اب نآ  زا یمومع یاضف تایبدا رد .تسا هعلاطم یارب یفافشریغ و راوشد حالطصا یمومع یاضـف موهفـم
  تسخن . دراد دوجو یمومع یاضف  موهفم یراوشد و یتابثیب یارب یددعتم لیالد .دنربیم مان «تابثیب حالطصا»
 دوـجو یداـیز ةدـننک جیگ و ضقانتم یا هتشردنچ فیراعت و اه هاگدید ،یرظـن حطـس رد عوضوم نـیا رد ،هـکنیا
 -یعامتجا و یسایس ، یطیحم ِگدیلوت نوچمه ،یمومع یاه ناکم تخاس ،یعقاو و یلمع حطـس رد هـکنیا مود .دراد
 و یصخش ةزاس یمومع یاضف زین یدرـف حطس رد هکنـیا موـس و تسا یعامتجا یاه هورـگ یارب هدیچیپ یگنهرف
 رد .دشابن نینچ یرگید صخش  یارب یلو ،دشاب یمومع تسا نکمم صخش یارـب یموـمع یاضف کی .تسا ینهذ
 (هدرتسگ و عیسو فیرعت) یمومع یاضف " :دوشیم هدافتسا (1551) انومراک یمومع یاضف فیرعت زا قیقحت نیا
 ییاتسور و یرهش ،یجراخ و یلخاد ،یصوصخ و یمومع ،یعیبط و هدش هتخاس طیحم یاهشخب همه اب طبترم
 ،اهنابایخ همه لماش اهاضف نیا .تسین تیدودحم اهنآ هب یسرتسد اموزل هچرگا .دندازآ مومع هک ییاج .تسا
 ،اهکراپ و زاب یاضف ،یندم /یعامتجا ای یراجت ،ینوکسم بلاغ هدافتسا یاراد هاوخ ،رذگ قوقح رگید و اهنادیم
 قیوشت یمومع یسرتسد هک ییاج ،یجراخ مه و یلخاد یصوصخ/یمومع یاهاضف مه ،یرهش هموح زاب یاهاضف
 یلخاد یاضف و ،نهآهار و سوبوتا یاههاگتسیا ای یصوصخ دیرخ زکارم دننام -دوشیم لرتنک هچرگا -دوشیم
 ،نارگید و یفرشا) "دوشیم یرهش یاهنلاس ای اهاسیلک ،اههناخباتک دننام یدیلک یمومع و یندم یاهنامتخاش
9392: 392- 122). 

 ییاضف تلادع
 9132 لاس رد هیریپ طسوت هک «ییاضف تلادع» ناونع تحت یسیلگنا هاتوک هلاقم هب قلعتم زین هدش رشتنم رثا نیلوا
 ،هعماج» ناونع تحت دلوانیر یوسنارف نادیفارغج طسوت یباتک 9132 لاس نامه یلاوح رد ابیرقت .تسا هدش هتشاگن
 هدافتسا ،نرق رخاوا ات 5132 لاس زا .تسا هدش پاچ «ییاضف و یعامتجا تلادع و یا هقطنم یرباربان :تلادع و اضف
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 ،اجوس) دش هارمه سلجنآ سل رد نازیر همانرب و نانادیفارغج راک اب هژیو تروصب «ییاضف تلادع» هژاو طسب و
1551). 
 تدش هب ییاضف تلادع نآ عبت هب و یعامتجا تلادع موهفم رادیاپ هعسوت هیرظن ندش حرطم اب زین ریخا یاه ههدرد
 ،یعامتجا تلادع ،یرگن هدنیآ (6332) ناراکمه و یام رظن ساسارب هک یا هنوگ هب ،تفرگ رارق هجوت دروم
 .(1551 ،ینیرول) دنیآ یمرامش هب رادیاپ هعسوت یداینب لوصا طیحم و یمومع تکراشم
 یزیر همانرب رد .ددرگ¬یمرب ریخا ههد ود هب یعامتجا تلادع و یرهش هعسوت تاعوضوم یسررب هقباس ناریا رد
 عون نیا هب هجوت اب ،تـسا هنایارگربـج و هنایارگ قلطم  هاگن ، یرهـش هعسوـت رد اضـف موهفـم  هـب  هاگن ،ناریا یرهش
 نیا ؛دنتفا یم  قافتا نآ رد یعامتـجا یاه تیلاعـف هک دوش یم هتفرگ رظن رد یدبلاک دننامه اضف ،یرهش یاضف هب هاگن
 یرهش یاه هعسوت عون نیا زا یزراب یاه هنومـن .تـسا هنایارگ نـف و هنایارگربـج هاگـن ،یرهـش یاضف  هب  هاگن عون
 ،یزیربت) درک  هراشا  53 ههد رد باون هارگرزب یزاسون حرط هب ناوت یم اهنآ نیرتمهم زا هک دراد دوجو ناریا رد

192  و یزاس میمصت رد نادنورهـش تکراشم و هدوب نییاپ هب الاب زا ناریا رد رهش هرادا هب یتیریدم هاگن .(1
  ضارتعا تصرف  لماع  نیمه و (2192 ،اورماک ؛1192 ،یرگسع ؛3392 ،یزیزع) درادن یدایز هاگیاج یریگ میمصت

 .(2392 ،تایب) دروآ یمن مهآرف ار یرهش هعسوت یاه حرط رد هتفرگ تروص یاه یرباربان و اه ضیعبت هب نینکاس
  یعامتجا و یتاقبط ،یداصتقا ینیزـگ ییادـج و یمسرریغ یاه هاگتنوکس جاور ،عبانم و تامدخ عیزوت  رد یرباربان

 نیب یگنهامه مدع دننامه یلماوع و (2392 ،ناراکمه و ولگیب خیش)دروخ یم مشچ هب ناریا یاهرهش رثکا  رد  نینکاس
  رد اهنآ رظـن لیمحـت و یداصتقا و یسایس تردق یاه یبال راشف ،یرهش هعسوت یاه حرط رد  فعض   ، یرهش نایلوتم
 رد ینز هناچ تردق  مه و دمآرد رظن زا مه هک هعماج فیعض رشق زا تیامح مدع ،رهش شرتسگ و  هعسوت  دنور
 ،نایمظاک)دنک یم دیدشت  ار اه یربارباـن نیا ،دنتسـه یزاس میمصت و یریگ میمصت رد تلاخد و تکراشم هیشاح
 ،اه تصرف هب یسرتسد رد و اه یرباربان نیا شهاک رد یتبثم ریثأت دناوت یم هک یرهـش لقنو لمـح  متسیس .( 9192
 دوبمک و یتیسنج ضیعبت .(5392 ،یمتسر و روپ شاداد)دنک یمن لمع یبوخ هب دشاب هتشاد یرهش تامدخ و تاناکما
 هدش ینیب شیپ یاه یربراک .(9392 ،روپ عراش و یربهر)دوش یـم ساسـحا تدش هب اهرهش رد  یمومـع یاهاضـف
 یرهش تالحم نیب یرباربان هنیمز ،اهنآ صقان یارجا و دوش یمن ارجا یتسرد هب یرهش هعسوت یاه حرط رد رهش یارب
 ،یلوـصا یناـمرآ ناونع هب تلادع ققحت هک تسا یلاح رد نیا .(2392 ،2ناراکمه و روپ شاداد) دروآ یم  دیدپ ار
 ام  یرهش  هعماج دناوت یم عضو نیا همادا .دور یم رامش هب یهیدب یرما یمالسا هعماج رظن رد یسایس زین و یداقتعا
 .دنادرگ رود رادیاپ هعسوت زا و هدرک هجاوم ییاضف هدیچیپ تالکشم و یعامتجا یاه نارحب اب ار
 ناکدوک و ییاضف تلادع
 اب ار اهناکم کدوک ساسا نیا رب .دشابیم هدش هداد ناشن ءایشا یعضوم تعیبط ساسا رب وا طیحم اب کدوک هطبار
 یارب .دنکیم کرد هدش لیکشت حوطس ساسارب ار اهعطاقت و موادت سح ساسارب ار اهریسم ،تیزکرم و نراقت سح
 ار نآ یاهبسانت و هزادنا ریظن لکش یسدنه صاوخ دوشیم هجاوم یتخرد اب یلاخ طایح کی رد کدوک یتقو ،لاثم
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 و ،(13 :9112 ،نارگید و رفظم) دنکیم کرد ار فارظا طیحم هب تبسن تخرد یعضوم یزکرم هکلب ،دنکیمن کرد
 .دومن طابنتسا ار لیذ رادومن ناوتیم یعون هب
 دنیامنیم افیا یعامتجا تالماعت یرارقرب رد یساسا یشقن هک موس ناکم ناونع هب یرهش یمومع یاهاضف هزورما
 نارظنبحاص ،نایم نیا رد .دناهدیدرگ لدب یرهش یحارط هفرح -شناد زکرمت نوناک هب و هتفرگ رارق یدج هجوت دروم
 رظن یبایزرا روظنم هب رضاح شهوژپ .دنا هداد رارق یسررب و ثحب دروم ار عوضوم نیا یتوافتم یاهدرکیور اب نوگانوگ
 یمومع یاضف طیحم اب کدوک هطبار ساسارب و یرهش یمومع یاهاضف اب طبترم نارکفتم نیرت حرطم و نیرت یلصا تا
 .دشابیم فیراعت رد هدش هیارا بلاطم یدنب عمج لیذ لودج ،تسا هدرک یفرعم ار دوخ رظن دروم

 
 ناگدنراگت :عبنم  نآ یریذپروضح شقن و طیحم اب كدوک هطبار :1 رادومن

 دنیامنیم افیا یعامتجا تالماعت یرارقرب رد یساسا یشقن هک موس ناکم ناونع هب یرهش یمومع یاهاضف هزورما
 ،نایم نیا رد .دناهدیدرگ لدب یرهش یحارط هفرح -شناد زکرمت نوناک هب و هتفرگ رارق یدج هجوت دروم

 هب رضاح شهوژپ .دنا هداد رارق یسررب و ثحب دروم ار عوضوم نیا یتوافتم یاهدرکیور اب نوگانوگ نارظنبحاص
 کدوک هطبار ساسارب و یرهش یمومع یاهاضف اب طبترم نارکفتم نیرت حرطم و نیرت یلصا تا رظن یبایزرا روظنم
 نیا رد هدش هدافتسا هیرظن یدنب عمج لیذ لودج ،تسا هدرک یفرعم ار دوخ رظن دروم یمومع یاضف طیحم اب
 .دشابیم شهوژپ

 یرکف بتکم زادرپ هیرظن
 تلادع هب شرگن
 ییاضف

 یرهش یزیر همانرب رد تلادع یریگراک هب

 یوراه دیوید
 نادیفارفج
 لاکیدار

 زا هنالداع عیزوت
 هنالداع قیرط

 .تساهدمآرد عیزوت رد یرباربان یعون لصاح رهش و تسا یسایس -یداصتقا و یعامتجا یتیهام یاراداضف •

 قیرط زا اهنت اهرهش رد یعامتجا تلادع داجیا .دوشیم فیرعت قاقحتسا و تعفنم ،زاین رایعم هس اب طبترم تلادع •
 .تسا تورث یقطنم و ینالقع عیزوت و یاهعسوت یاههمانرب یارجا و نییبت

 .تسا یداصتقا و یعامتجا یاهیورین و رازاب تیاده ،یعامتجا دیلوتزاب دنیآرف رد تکرش ،هفیظو •

 اجوس
 یسایس ییایفارغج
 نردم تسپ

 تلادع ندش یراج
 اضف رد یعامتجا

 طابترا کرد .دش دهاوه یراج اضف رد یعامتجا تلادع و تسا یناسنا هعماج رد یداینب و یساسا دعب کی اضف 
 شهاک هب یزیربهمانرب یاهتسایس رد نآ نداد باتزاب و تسا یرورض یعامتجا تلادع مهف رد هعماج و اضف نیب لباقتم
 درک دهاوخ کمک اهنآ

 ناونع هب و ییایفارغج ای یعیزوت یاهوگلا ناونع هب ،دوش هدید دنیآرف مه و هجیتن ناونع هب مه دناوتیم ییاضف تلادع 
 دننکیم دیلوت ار جیاتن هک یاهدنیآرف
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 یرهش و یمومع یاهاضف رد ناکدوک یریذپروضح

 تاناکما ندیسر تیلعف هب نآ عبت هب و دارفا یوس زا تیلاعف کی زورب ثعاب هک هچنآ هک تشاد هجوت هتکن نیا هب دیاب
 ییاج ره رد یناسنا تیلاعف ره ،عقاو رد .دننکیم ساسحا دارفا نآ هک دشاب یم یزاین ،دوش یم طیحم کی ی هوقلاب

 فادها ،یدرف یاه نامرآ نوچ مه یتافتم یاه ءاشنم دارفا یاهراتفر ،هوالع هب .دوش یم یشان زاین زا هک دراد یهاگتساخ
 " هب زاین .تسا هدمآ ریز رد هک ولزام ی هعلاطم دروم یاهزاین بتارم هسلس رد .دراد هریغ و دوجوم عبانم ،اه شزرا و
 تیمها رگناشن رما نیا و دراد رارق مود هاگیاج رد ،دشاب یم طوبرم یرهش یحارط یعامتجا دعب اب هک "ندوب عمج رد
 .دشاب یم دارفا یریذپ عامتجا و عامتجا رد روضح یالاب

 شیاسآ و امرگ یارب :یکیژولویزیف یاهزاین .2

 عمج هب یگتسباو هب طوبرم یاهزاین .1

 تسا شزرا بحاص نارگید ربارب رد درف هکنیا ساسحا :ندوب دنمشزرا ساسحا هب طوبرم یاهزاین .9

 نیا زا یصخش یاضرا و یرنه یاهدادعتسا زورب لاثم ناونع هب :شیوخ یاهدادعتسا یفرعم هب طوبرم یاهزاین .2
 (Long, 2012) رظن
 نایب هب رداق تاقوا زا یا هراپ رد ،ناکدوک ؛دنتسه هعماج ریذپ بیسآ راشقا ءزج ناکدوک ،دش هتفگ هک روطنامه
-هدنیآ یارب یدایز تیمها هعماج زا هورگ نیا یاهزاین ندرک فرطرب و اهزاین کرد هک یلاح رد ،دنتسین دوخ یاهزاین

 .دوش اهنآ یکیزیف و یرکف رتهب دشر بجوم دناوتیم یناگمه یاه هصرع رد ناکدوک روضح .دراد روشک و اه نآ ی
 دازآ یزاب یارب .دریگیم ماجنا دازآ یزاب قیرط زا یریگدای ،یکدوک نینس رد دندقتعم ناسانش ناور زا یرایسب
 ،ندوب ینیبش یپ لباقریغ ،یزیر همانرب مدع هب ناوت یم نآ یاه یگژیو زا ،اما .درادن دوجو یصخشم و قیقد فیرعت
  .درک هراشا ندوب شخبتذل و ندوب یرایتخا
 رادروخرب یرتشیب حوضو زا عوضوم ات میزادرپب کدوک فیرعت هب تسا مزال ،عوضوم حیحص تخانش یارب ادتبا رد
 ای رسپ) هدیسرن غولب دح هب هک یدنزرف و ریغص ،کچوک یانعم هب کدوک ،نیعم یسراف گنهرف فیرعت قبط .دشاب
 دای ،دراد رارق غولب نارود ات دلوت نیب هک یصخش ناونع هب کدوک زا زین ییاکیرمآ ثاریم گنهرف رد .دشابیم (رتخد
 نس هب هک دوشیم قالطا یدرف هب کدوک ،ناریا یمالسا یروهمج رد یقوقح فیراعت قبط رگید فرط زا .تسا هدش
 تسا یسک کدوک زا روظنم هک دوشیم لصاح هجیتن نیا ،دش ناونع هک یفیراعت هب هجوت اب .دشاب هدیسرن یعرش غولب
 ات 22 نیب اهرتخد رد و یگلاس 62 ات 92 نیب اهرسپ نیب رد ًاالومعم غولب هکنیا هب هجوت اب و دشاب هدیسرن غولب نس هب هک
 دهدیم تسد هب ار یبسانم یانبم کدوک فیرعت یارب لماک لاس12زا رتمک رایعم باختنا ،دتفایم قافتا یگلاس 22
  .(6192:92 ،هعیش)
 تلادع و یریذپروضح
 رصنع اضف ،یو ریبعت هب .دنادیم یعامتجا لوصحم کی ار (تییاضف) یدنماضف ،روفول زا ریثات اب زین اجوس دراودا

 زا ادج ار نآ ناوتیمن هک تسانعم نادب نیا و تسا یعامتجا یگدنز ندش دنمتخاس و یدام تخاس یندشنادج
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 هک تسا هتکن نیا کرد ،اضف ریسفت دلوم عبنم .(Soja,1987: 92) درک یزادرپهیرظن و هدیمهف یعامتجا طباور و هعماج
 نایم طباور هعومجم و (ینیع یاهیدنماضف) ییاوتحم لاکشا رد هعماج لثم و دوشیم دیلوت یعامتجا ظاحل هب اضف
 ییاضف و یدام تیهام یکیزیف یاضف زا دیاب ار یعامتجا یدیلوت یهباثم هب یدنماضف .دراد دوجو اههورگ و دارفا
 فیدر مه ناوتیمن اما) دنوشیم ماغدا و دنوریم راک هب یعامتجا یاضف ندش دنمتخاس رد مادک ره هک یناور
 رگیدکی هب اضف هس نیا نوچ ،تسین لقتسم یزادرپ هیرظن ناکما هک تسا دقتعم یو .درک ادج (درک یزاسموهفم
 هب یدنماضف یعامتجا دیلوت رد تخانش و تعیبط یاهاضف اهنت هب ،هوالع هب .دنالوادتم مه هب تبسن و دنتسه لصتم
 ،یعامتجا لوحت و ماغدا نیا .دنوشیم زین یساسا لوحت راچد دنیآرف نیا رد هکلب ،دنوشیم ماغدا و هتفر راک
 یاهدرتسگ دح رد مادک ره نوچ ،دنکیم داجیا ینهذ و یکیزیف یاضف لقتسم یزادرپهیرظن یارب یساسا یتیدودحم
 و یکیزیف یاضف زا ادج الماک دناوتیمن یدنماضف ،بیترت نیمه هب .دنوش مهف و یزادرپهیرظن ،یعامتجا ظاحل هب

 روط هب هاگچیه یعامتجا یگدنز و دنهدیم رارق ریثات تحت ار هعماج ،یتسیز و یعیبط یاهدنیآرف .دشاب یتخانش
 .تسین یکیزیف یهلصاف کاکطصا زا اهر لماک
 تعیبط زا یتمسق ناونع هب و درذگیم یارجم زا ریثات نیا هراومه .تسین لقتسم و ماخ یرما ،هیلوا تعیبط نیا ریثات
 ،بیترت نیدب .دوشیم یحارط ،دریگیم هیام یناسنا تخانش و راک یهدش هتشابنا و هتفای نامزاس دربراک زا هک هیوناث
 یتخانش یدنماضف یهرابرد ناوتیم ار ثحب نیمه .تسا یلجتم یدنماضف یعامتجا دیلوت رد یکیزیف تعیبط یاضف
 ،فصو نیا اب .تسا رولبتم یناسنا تخانش و کاردا عونتم و هدیچیپ تایلجت رد هشیمه ینیع یدنماضف .داد ماجنا زین
 یمسق ،یعامتجا یگدنز زا یتمسق یهباثم هب نآ ندرک ینیع یهلیسو هب ار ینهذ یاضف تایلجت ،اضف یعامتجا دیلوت
 .تسا یدنماضف دیلوت مهم رصنع (اهیژولوئدیا) اههدیا دیلوت ور نیا زا ،دنکیم یحارط و نییعت ،یوناث تعیبط زا
 .تسا لوحت لاح رد یدنیآرف لوصحم نامز مه ،یدنماضف دراد یعامتجا یاهناینب رد هشیر ،هطبار نیا یلو
 و تابثا زا یدومن و دوش دیلوتزاب ای تیوقت مادم ،نامز یط رد دناوتیم یعامتجا یلوصحم یهباثم هب یدنماضف
 یگرهچ ود .تسا یعامتجا طباور و شنک یهجیتن مه و هلیسو مه اضف دیلوت ،اجوس هاگدید زا .دنک هیارا ار رارمتسا

 یمود رد (یعامتجا یاهراتخاس) یلوا هک یاهنوگ هب ار ییاضف و یعامتجا یاهراتخاس ،ینامز – ییاضف یبایتخاس
 لکش ،ییاضف طباور و اهراتخاس ،رگید ترابع هب .دنکیم لصتم رگیدکی هب دنکیم ادیپ روهظ (ییاضف یاهراتخاس )
 داینب اب طبترم راکشآ یعامتجا تالوصحم یهباثم هب یدنبنامز و یدنماضف .تسا یعامتجا یاهراتخاس و طباور یدام
 هب افرص هن و دشاب یروحم زین یعامتجا یهیرظن نیودت هب تبسن دیاب و تسا یروحم ،یعامتجا تالماعت یمامت
-یم ریز طبترم یایاضق رب ینتبم ار یدنماضف یدام ریسفت ،عومجم رد یو .دوش یقلن یفاضا و یقاحلا یرما یهباثم
 :دناد
 .تسا هتفایرهوج یعامتجا لوصحم کی ،یدنماضف ↓
 یعامتجا طباور و شنک ینیع دمایپ و طرش شیپ ،هجیتن و هلیسو نامز مه ،اضف ،یعامتجا یلوصحم یهباثم هب ↓
 .تسا
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 یعامتجا شنک و هطبار یگنوگچ هک دنکیم نشور یراک دنیآرف و یعامتجا یگدنز ینامز – ییاضف یبایتخاس ↓
 .دوشیم ینیع و هتخاس یدام ظاحل هب
 .تسا شالت و زیتس ،داضت زا راشرس ،تسا رادهلئسم ،ندش ینیع / یریگلکش دنیآرف ↓
 .تسا هجیتن و هلیسو یهباثم هب هدش داجیا ییاضف یگناگود زا یشان اساسا داضت و زیتس نیا ↓
 و اقب روظنم هب ای یعامتجا لامعا نوچ ،تسا یعامتجا دیلوتزاب و دیلوت یارب یتباقر ورملق ،ینیع یدنماضف ↓
 .نآ لوحت و یزاسزاب یارب ای تسا دوجوم یدنماضف تیوقت
 ،خیرات رتینالوط یاهریسم نتخاس ات هرمزور یاهتیلاعف ثداوح و اهیتخاونکی زا یعامتجا یگدنز ندوب دنمنامز ↓
 .دراد یخیرات / ینامز لماع هب طورشم
 هب و هدوب هدینت مهرد کفنیال روط هب ،یرگید رب یکی یتاذ تیحجرا نودب اضف یدام ریسفت و خیرات یدام ریسفت ↓
 .(Ibid: 92-99) دنرگیدکی مزالم یرظن ظاحل
 .دنادیم هعماج یریذپتینیع ار نآ هکلب ،هتسنادن هعماج لداعم ار یدنماضف ،اجوس هک تفگ ناوتیم لک رد
 زین ار رگید یعامتجا قوقح زا یرایسب هک دوشیم یفرعم یموهفم دبس کی دننامه یرهش قح روفل یاههتشون رد
 تسا هتخاس راکشآ موهفم نیا زا یرتدیدج داعبا هتشذگ ههد ود یط رد یرهش قح ددعتم یاهشناوخ .دوشیم لماش
 .دوشیم هتخادرپ مادکره لیلحت و یفرعم هب یرهش قح موهفم زا هدمآرب قوقح یدنبهتسد اب همادا رد هک
 تکراشم قح
 یاضف صخشم روط هب هک تسا یروما رد یریگمیمصت رد نادنورهش تیزکرم هب هراشا تکراشم قح دروم رد روفل هدیا

 تکراشم هکلب ؛درادنپیمن اهنآ هب تلود بناج زا یزایتما ًاافرص ار نانک اس تکراشم روفل .دنهدیم رارق ریثات تحت ار یرهش
 ور نیا زا .(Purcell & Tyman, 2015) دشابیم رهش رب نانک اس ینادرگدوخ و لرتنک شیازفا روظنم هب یسایس ییوپاکت

 نرق ود رد .دناهدنار هیشاح هب یریگمیمصت زکرم زا ار نانکاس ،نآ طسوت هیامرس و تلود هک تسا یعناوم عفر تکراشم قح
-یم تیدنورهش" روفل هدیقع هب اما .تسا هدوب یسایس تکراشم قح و نایب قح بلاق رد ًاافرص یدنورهش تکراشم قح ریخا
 یعامتجا یگدنز کی داجیا روظنم هب تسیاب

 روحم هیامرس دشر روفل هدیقع هب .(Lefebvre, 1996: 173) "دریگ لکش نامز و اضف زا لماک هدافتسا هیاپ رب توافتم
 رب نارادهیامرس و یرهش ناگبخن طلست شیازفا و نادنورهش ینیرفآشقن شهاک بجوم ییاضف طباور ندش ییالاک و اهرهش
 یسایس و یداصتقا ناگبخن و نیمز ناکلام قح نیمز یربراک رب لرتنک هک تسیلاح رد نیا .تسا هدش یرهش یاهیریگمیمصت
 ,Purcell) دراذگیم ریثات اهنآ رب ًاامیقتسم نیمز یربراک هرابرد تامیمصت هک تسا یدارفا ن آ زا قح نیا هکلب ،تسین

 طباور رب لرتنک هکلب ؛تسین اضف یکیزیف یازجا رب یریگمیمصت ًاافرص اضف دیلوت رب لرتنک لاح نیا اب .(2002

 .دوشیم لماش زین ار نانکاس رطاخ تینما و قلعت ساسحا ،ییاضف_یعامتجا

  نادنورهش هب یرهش یاضف صیصخت قح
 و یناگمه یسرتسد سپ ،تسا نانکاس یاه زاین و ارآ ددعت و ییارگت رثک باتزاب یرنه رثا هباثم هب رهش هک ییاجنآ زا
 .تسا نادنورهش تکراشم قح زاین شیپ (رهش یمومع هصرع) رهش یاضف هب دازآ
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 زین نادنورهش هب (تیکلام یاج هب یروهرهب) اضف صیصخت لاعف و رمتسم دنیارف هدنریگ رب رد رهش قح ور نیا زا
 هب رهش یاهاضف یمامت زا رهش نانکاس هدافتسا قح یانبم رب نادنورهش هب اضف نداد صاصتخا رب روفل دیکات .دشابیم
 حجرا اب فدارتم نادنورهش هب اضف نتسناد صتخم قح .دشابیم هرمزور یگدنز تاجایتحا زا یرادروخرب روظنم
 رمتسم و ربارب هدافتسا و روضح یسرتسد هک یاهنوگ هب ؛دشابیم نآ یاهلدابم شزرا رب اضف یروه رهب شزرا نتسناد
-هرهب شزرا رب دیکات اب (Don Mitchell) لشیم نود .(Purcell, 2003: 578) دیامن نیمضت رهش نانک اس یمامت یارب ار
 یعامتجا لدابت و لماعت یارب یناکم رهش یو هدیقع هب .دنادیم نآ ندوب یناگمه رد ار یرهش قح ،رهش یاضف یرو
 هب اضف صیصخت قح لاح نیا اب .(Mitchell, 2003) تسا یناگمه یاضف کی رهش سپ ،تسا توافتم دارفا نایم
 زین نانک اس یاهزاین هب وگخساپ و اتسارم ه اضف دیلوت هکلب تسین رهش دوجوم یاهاضف زا هدافتسا قح ًاافرص نادنورهش
 .دشابیم

 

 تیزکرم قح

 هبخن هقبط عفانم دربشیپ یاتسار رد رهش زکرم یزاسنایعا هنیمز رد سیراپ یرهش یاهتسایس زا رثأتم روفل یاههدیا
-میمصت تیزکرم و ییاضف تیزکرم رد رهش نانک اس روضح قح .تسا هدوب رگراک هقبط ندرک نیشنه یشاح و یرهش
 .تسا هتفای لزنت ریخا نارود یط رد هک دشابیم رهش قح هیاپ ینابم زا یریگ

 یدنمهرهب رهش قح" رظنم نیا زا .تسین ریذپن اکما لومش همه و هدنزرس ،ایوپ یاهتسه نودب ،تیزکرم نودب تیرهش
-ناکم ،زک ارم ."دبلطیم ار اضف و نامز زا لماک هدافتسا و یگدنز گنهآ ،تیزکرم ،یرهش یگدنز زا نادنورهش یمامت
 جراخ مکح ،زکرم زا تیمورحم نیاربانب .دنشابیم یگدنز نایرج و یناسرتامدخ ،اهدامن ،اههدیا ،یریگمیمصت یاه
 .دراد ار ی رهش یگدنز نایرج زا ندوب

 یرهش تیدنورهش قح

 قوقح هب یدرکیور ،یعامتجا طباور دیلوتزاب و یگدنز هرمزور گنهآ دیلوت رد اضف شقن تیمها رب روفل دیک أت

 .دنشاب یرهش یاضف دیلوت رد یلصا ناعفنیذ و نانیرفآشقن تسیابیم رهش نانکاس ن آ رد هک دروآیم دیدپ ار یدنورهش
 یدنورهش قوقح زا یمسر یدنمهرهب لوادتم تروص هب"دیوگیم روفل هشیدنا یرکف یاههشیر یسررب اب لسروپ

 .دنادیم رهش نانکاس هب قلعتم ار یدنورهش قوقح زا یدنمهرهب روفل هک یلاح رد.دشابیم یلم نادنورهش هب رصحنم
 تردق یرهش قح ،تسا یلم نادنورهش هب یشخب تردق تهج رد لوادتم یدنورهش قوقح هک ییاج رد ،نیاربانب
 ،دیامنیم ریسفت ار روفل هدیا نیسیا هچنانچ ( Purcell, 2002:102 )." دهدیم رارق لمع کالم ار رهش نانکاس هب یشخب

 نادنورهش هب اضف صیصخت بلاق رد یعمج قوقح دیدجت بجوم هک تسا یرهش تیدنورهش قح عقاو رد یرهش قح
 .(Iisn, 2000) دهدیم رارق ریثأت تحت ار اهنآ هرمزور یگدنز و رهش یاضف ًاامیقتسم هک تسا یروما رد اهنآ تکراشم و
 تراظن تحت یرهش روما رد ار یرتشیب تامیمصت ،یدنورهش قح هب تبسن یرهش تیدنورهش قح ،لیلد نیمه هب

 لقنو لمح یاهطخ ،دوش داجیا دیدج یاهلغش ،دوش یراذگهیامرس اجک رد هک نیا ًاالثم ؛دهدیم رارق نانیشنرهش
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 اضف دیلوت هب یاهتسجرب روط هب هک یرگید میمصت ره ای و دوش هتخاس دیدج نکسم ای ،دوش یزادناهار دیدج یمومع
 :دومن یوریپ لیذ لدم زا اجوس ییاضف تلادع هب یبایتسد یارب ،لک رد .دشاب طوبرم ،دننکاس نآ رد هک یرهش رد

 
 اجوس ییاضف تلادع هب یبایتسد یاهرایعم :2 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

 شهوژپ شور
 دودحم ار دوخ ینعی ،دوش هتخادرپ اه هتفای ریسفت هب تسا نآرب یعس ،اه هتفای لیلحت شخب رد زین رضاح شهوژپ رد
 اب بسانتم هک تسا هراشا هب مزال نینچمه .تسا هدش هتفرگ رظن رد هداد دیلوت درکیور و هدشن هداد یروآ عمج هب طقف
 رد .(1392 ،نموین سنروال) تسا هدش هدرب هرهب شهوژپ ماجنا یارب یلیلحت - یفیصوت قیقحت شور زا ،یفیک دربهار
 هیرظن ریاس و روفول یرنه یاههتشاگن هب هجوت اب یرظن دعب زا رهش هب قح موهفم ات تسا هدش ششوک رضاح هعلاطم
 رهش هب قح موهفم اب طبترم /یلم /یا هقطنم یاهروشنم بلاق رد لمع رد نآ تسبراک اب عوضوم نیا نوماریپ نازادرپ
 تسد ناکدوک یارب اجوس ییاضف تلادع موهفم فیرعتزاب هب نآ زا هدافتسا اب سپس ،دریگ رارق لیلحت و یسررب دروم
 .تفای

 نارظن بحاص یاه هاگدید و دانسا لیلحت ،ینیزگ دنس تروص هب اه هداد ریسفت و یروآدرگ یارب هدافتسا دروم یاه هویش
 زا هدافتسا .تسا عوضوم کی نوماریپ قیقد یفیصوت هئارا و تاعالطا لیلقت لابند هب رتشیب ،یفیک یاوتحم لیلحت .تسا
 شناد دهاوخ یم ققحم و هتشادن دوجو هدیدپ کی هرابرد یفاک تاعالطا هک دراد یم ترورض ینامز رتشیب هویش نیا
 جیردت هب ،هعلاطم دروم یاه هداد هب عوجر اب .(31 :2392 ،فرودنپیرک) دنک مهارف صوصخ نیا رد ار مزال یا هنیمز
 .درک ادیپ تسد قیقحت عوضوم اب طبترم نیماضم و میهافم نیرت یلصا هب تیاهن رد ات دنوشیم یزاس هصالخ ار اه نآ
 و تسا دنمفده عون زا یفیک تاقیقحت رد یریگ هنومن دننامه شهوژپ نیا رد یریگ هنومن شور هک تسا هراشا هب مزال
 نیا هب ققحم هک دتفا یم قافتا ینامز یرظن عابشا) دراد یگتسب شهوژپ لئاسم یرظن عابشا حطس هب زین هنومن مجح
 .(دبای یمن روهظ یدیدج میهافم رگید و هتفای تسد هباشم یاه خساپ و میهافم هب راک زا یا هلحرم رد هک دسرب هجیتن
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 و یشنکاو ریغ یقیقحت کینکت نیا .دنوش یم یسررب و لیلحت کیتامت لیلحت شور اب زین هدش یروآدرگ ییاهن یاههداد
 هدنکارپ روط هب هک یتاکن دنم ماظن نایب و نتخاس هتسجرب اب هک تسا یدانسا ةدهاشم هدمع یاه شور زا یا هلخادم ریغ
 ناشاه مایپ نتفای ،اه نآ لیلحت ار دوخ راک ،هدش حرطم نآ یاه هلوقم و شهوژپ عوضوم ةرابرد اه نتم زا یا هعومجم رد
 زا یلوبق لباق تاجرد و تیمومع ،یدنم ماظن ،تینیع اب لیلحت نیا ات دشوک یم و دنک یم زاغآ اه مایپ نیا یاه یگژیو و
 :2392 ،فرودنپیرک) دیآ مهارف داوم و اه نتم نآ زا ییاه جاتنتسا هب یبای تسد ةنیمز و ؛دسرب ماجنا هب ییایاپ و ییاور
 .(36 :1392 ،روپدمحم) تسا اههداد رد یبایوگلا لابند هب لیلحت عون نیا ،رگید نخس هب .(59
 یتاعلاطم هنومن و هعماج
 رامآ زا ،تسا هدش تفایرد فده هنومن زا هک یاه دش یروآدرگ یاه¬هداد ،قیقحت لاؤس هب ییوگخساپ تهج
 رد و دش هدافتسا هبتر و دصرد و نیگنایم زا یتخانش تیعمج شخب رد .دش هتفرگ هرهب یطابنتسا رامآ زین و یفیصوت
 هب یفاشتکا لیلحت و مود و لوا هبتر یدییات یلماع لیلحت شور زا هدافتسا اب و لرزیل طیحم رد زین یطابنتسا شخب

 .دش مادقا یرهش یمومع یاهه صرع هب ناکم لیدبت یارب یداهنشیپ یاه¬هفلوم شزارب ییویکن شجنس
 زا یبیکرت ،رضاح شهوژپ زاین دروم تاعالطا لیمکت یارب ،نآ لیاسم و یتاعلاطم ةزوح ،قیقحت عوضوم هب هجوتاب
 راک و تسا هدش ذخا ربتعم عبانم زا رتشیب زاین دروم تاعالطا .تسا هدش هدافتسا یشیامیپ و یلیلحت-یدانسا یاه شور
 لیلحت هب و یزاسرهش و رظنم یزاسرهش هنیمز رد ناصصختم و دارفا نایم رد همانشسرپ عیزوت و ینادیم تروص هب
 .تسا هدیماجنا ییاهن

 هک ،دشابیم هعلاطم دروم نارهت رهش 22 هقطنم و 2 هقطنم نینکاس لماش شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم یرامآ هعماج
 یرتمک تاناکما و هجدوب یاراد رگید یهقطنم و ،رتشیب هجدوب یاراد و رادروخرب هقطنم کی هک دوب نآرب یعس
 رهش هزوح ناعفنیذ هیلک لماش شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم یرامآ هعماج .دنوش باختنا رتهب لیلحت تهج تسه
 حطس رد کدوک ناسانشناور و نایبرم  ،هراشا دروم ناکدوک نیدلاو  ،(لاس 22 ات 3) ناکدوک :لماش  ،کدوک رادتسود
 .دوب دنهاوخ نارهت رهشنالک
 (1 تسویپ) همانشسرپ زا هدافتسا اب تاعالطا لیلحت لدم

 زا هدافتسا اب ،ییاضف تلادع هب یبایتسد یارب یمومع یاهاضف رد ناکدوک یریذپروضح رب رثوم لماوع یسررب
 لدم قیرط زا همانشسرپ نیا رد .دومن میسقت یاهقطنم و یکیزیف یاهصخاش شخب ود هب ناوتیم ار همانشسرپ
 هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش هدافتسا رتهب هسیاقم تهج یریگهزادنا لباق ییاهتیمک کمک هب قیقحت یموهفم
 زا روظنم و ،دشابیم رثوم رهش یمومع یاضف رد ناکدوک یریذپروضح شیازفا رد ماع روط هب یکیزیف یاهصخاش
 .تسا ریذپرابتعا هعلاطم دروم هقطنم رد اهنت ینعی یاهقطنم یاهصخاش
 تارکیل یحطس 9 فیط زا و دوشن هدافتسا زاب تالاوس زا ات هدش نآ رب یعس نیصصختم و ناکدوک رظن یسررب رد
 ناکدوک یباختنا ینس هورگ هکنیا هب هجوتاب .دوش هدافتسا یاهصخاش زا کی ره رد اهنآ تیاضر نازیم شجنس یارب
 هدش هدافتسا تالاوس رتهب مهف و کرد تهج رگشسرپ هارمه هب ناکدوک همانشسرپ ،شهوژپ نیا رد لاس 22 ات 3 نیب
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 همانشسرپ تسیابیم و ،تسا هدش یحارط قیقحت زاین اب بسانتم و هدوب هدشن هدامآ شیپ زا همانشسرپ نیا .تسا
 تیعضو شجنس و همانشسرپ رد هدش یروآعمج تاعالطا یسررب -1 و ییاور و ییایاپ -2 رظن زا ار هدش لیمکت

 .دشابیم لیذ تروص هب شهوژپ نیا رد همانشسرپ لدم .دومن یسررب ار نآ ساسا رب هعماج

 
 همانشسرپ یحارط لدم :3 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

 و یفیصوت رامآ زا ،تسا هدش تفایرد فده هنومن زا هک یاه دش یروآدرگ یاههداد ،قیقحت لاؤس هب ییوگخساپ تهج
 شخب رد و دش هدافتسا هبتر و دصرد و نیگنایم زا یتخانش تیعمج شخب رد .دش هتفرگ هرهب یطابنتسا رامآ زین

 شجنس هب یفاشتکا لیلحت و مود و لوا هبتر یدییات یلماع لیلحت شور زا هدافتسا اب و لرزیل طیحم رد زین یطابنتسا
 .دوشیم مادقا یرهش یمومع یاهه صرع هب ناکم لیدبت یارب یداهنشیپ یاههفلوم شزارب ییویکن
 هنومن دادعت
 مه هقطنم ود نیا زا ناگدننک هدافتسا مامت اب هبحاصم و شسرپ یارب ،قیقحت نیا رد هدش باختنا هقطنم ود هب هجوتاب
-هنومن شور زا ،روتکاف ود نیا فالتا شهاک و لرتنک یارب ور نیمه زا ،دراد زاین ینیگنس رایسب هنیزه مه و نامز
 تهج رد ناکدوک همانشسرپ یارب رگشسرپ دش نایب رتشیپ هک روطنامه و ،تسا هدش هدافتسا هداس یفداصت یریگ
 یروط و یتسرد هب تسیابیم هنومن مجح هک تسا حضاو .تسا هدیدرگ هدافتسا تالاوس مهف و نامز رد عیرست
 تایصوصخ بسح رب تیعمج یسررب و تقد روظنم نیا یارب و دشاب هعماج لک تافص رگناشن هک دوش باختنا
 .دوش تیاعر هقطنم ود یلصا
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 ساسارب و باختنا هنومن یارب دصرد 93 یرادانعم حطس اب 53 راظتنا دروم تقد هجرد یدروم هنومن یسررب رد
 .تسا هدش باختنا ناصصختم یارب رفن 53 و ناکدوک یارب رفن 56 دادعت هب یاهنومن نارکوک لومرف

 

𝑛 = 𝑡2(𝑝. 𝑞)𝑁
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑡2(𝑝. 𝑞)⁄  

 :میراد نآ رد هک
N هنومن دادعت 
T هک مینادیم دصرد 93 یرادانعم حطس رد ،یرادانعم حطس t=1.96 دشابیم 
d هک لوبق لباق یاطخ حطس d=0.1 دوشیم 
p و q هعماج رد صاخ تفص دوجو مدع ای و دوجو دصرد 
N هعماج دادعت 
 :میراد هجیتن رد
 

𝑛 = 1.962(0.5.0.5)15700
0.12(15700 − 1) + 1.962(0.5.0.5)⁄  

 
 ات 3) حبص ینامز هزاب ود رد هتفه کی یط رد ناصصختم یارب همانشسرپ 93 و ناکدوک یارب همانشسرپ 16 تیاهن رد
 .دندش لیمکت (51 ات 32) رصع و (12
 همانشسرپ ییایاپ و ییاور
 لباق و تینیع ،ارجا تلوهس نوچ یدراوم رانک رد ،دروآ تسد هب ییاکتا لباق جیاتن دناوتب هک یندومزآ یاهیگژیو زا
 .دشابیم تیمها یاراد ندوب ارجا
 ییایاپ .تفرگ ماجنا ناصصختم و ناسانشراک یاههاگدید زا هدافتسا اب هتخاس ققحم یاهمانشسرپ ییاور یسررب
 نییعت شور زا خابنورک یافلآ بیرض یریگراک هب اب همانشسرپ نیا رد .دراد هراشا لصاح جیاتن تقد هب همانشسرپ
 تیاضر نازیم هدننک یسررب یاهشسرپ ساسارب بیرض نیا .تسا هدش هدافتسا ییایاپ شجنس یارب ینورد یناسمه
 دروم رازبا ییایاپ 365 زا نآ ندوب الاب لیلد هب هک تسا هدش 11165 هنومن دادعت یاهضخاش رد ار (ییاضف تلادع)
 .تسا همانشسرپ نومزآ یارب هدافتسا
 قیقحت یموهفم لدم
 لماوع هب ،رهش یارب یعیبط و یداصتقا و یعامتجا و یناسنا تاهیجوت مغریلع زین یزورما یرهش یزیرهمانرب رد

 رتشیب اهرهش یور نیمه زا .دروآیمن فوطعم ینادنچ هجوت ،دنشابیم ناکدوک اهنآ زا یکی هک هعماج شخب راتخاس
-هطوحم و یشزرو و یزاب یاهاضف دادعت و تعسو شیازفا اب یتح هکنانچ .دوشیم هتخادرپ و هتخاس نالاسگرزب یارب
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 و داجیا هب زاین و هدوبن ناکدوک یاهزاین یوگخساپ اهاضف ایآ هک ددرگیم هدهاشم یزورما یزاسرهش رد زاب یاه

  .دنکیم باجیا ار اهاضف نیا رد نانآ رتشیب روضح یارب یرهش یاضف یزاسهر
 دراد ار یتاراظتنا و قوقح تیاعر و یرهش یاضف رد وا یعامتجا نیمات و کرد و تخانش ،هعلاطم هب زاین رما نیا ققحت
 و انومراک یمومع یاضف صاخ روط هب هک ،تسا دنمزاین نآ هب دوخ دشر لحارم رد یناور و یمسج ربن زا کدوک هک
 .دشابیم شهوژپ نیا رد رظن دم اجوس ییاضف تلادع

 
  هدش نییبت یاهرایعم :4 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم
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  قیقحت یموهفم لدم :5 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

 ناکدوک یریذپروضح یداهنشیپ لدم
 لک هب ناوتیم نارهت رهشنالک رد هزورما هک دوشیم لماش ار ییاهاضف هیلک وسکی زا شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم هعماج
 هدش هداد ناشن یلصا ثحب اب اهنآ طابترا و اهثحبریز و یعرف ثحابم یمامت لیذ هرامش رادومن رد .داد شرتسگ اضف
-بیسآ دعب راهچ یاراد یرهش یمومع یاهاضف رد تلادع و لداعت ینعی یلصا تحب هک تسا رکذ هب مزال .تسا
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 اب ثحابم نیب طابترا هب یهاگدید هچ زا هک تسا نیا هدنهدناشن هک تسا یمیاداراپ و یطابترا ،هنادنمتیاضر ،هناسانش
 .تسا هدش هتخادرپ نارهت یرهش یمومع یاهاضف رد رگیدکی
 یگنوگچ و (عاونا نیا زا یبیکرت ای و ،یاهجیتن ،یا هقطنم ،هتسویپ) ثحابم عون هدنهدشیامن زین لیذ هرامش رادومن
 رد همانشسرپ ساسارب 22 و 2 هقطنم رد نارهت یرهش یمومع یاهاضف ینعی شهوژپ دروم یلصا هدیدپ اب اهنآ طابترا
 .میهدب شرتسگ نارهت یرهش یاضف لک هب ار وگلا نیا ناوتیم یترابع هب ،تسا رضاح رصع

 
 ناگدنراگن :عبنم نارهت یرهش یمومع یاهاضف رد هتسه و یلصا ،یعرف یاههلوقم شیامن :6 رادومن

 هعلاطم دروم هقطنم یرهش یمومع یاهاضف لدم و یسانشزاب
 و لدم هب نتفای تسد یارب شالت و همانشسرپ و هدهاشم یاهرازبا زا هدافتسا اب ،دش نایب لبق لصف رد هک هنوگنامه
 رصع رد هعلاطم دروم هقطنم یرهش یمومع یاهاضف یارب یدیدج یسانشزاب و فیرعت هئارا تهج ،ییانبم هیرظن

 یسانشزاب و فیرعت اهرایعم نیا زا کی ره اب رظانتم و نآ زا یریگهرهب اب هک دش جارختسا هتسد ود رد اهرایعم ،رضاح
 .دمآ تسد هب اهاضف نیا یارب ریز لکش هب یفیصوت
 تکراشم و یربارب :لوا رایع 

 ییاهن هجرد هب زونه هک ییاضف اریز ؛تسناد "هنالداع" و "لداعتم" ییاهاضف ناوتیمن ار نارهت یرهش یمومع یاهاضف
 لداعت" اههلوقم و بناوج همه رد هک دوش هتفرگ رظن رد ییاضف دناوتیمن ،تسا هدیسرن تیبولطم و تیاضر ،تیفیک زا
 هک تفای ار ییاضف تیعقاو یایند رد ناوتیمن و هدوب یبسن صوصخ نیا رد ثحب هتبلا .دشاب هدرک رارقرب ار "تلادع و
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 حرش هلوقم ره هب طوبرم شخب رد هک هنوگنامه زین نارهت یمومع یاهاضف دروم رد .دیآ رظن هب لآهدیا ًاالماک ظاحل ره زا
 داعبا و حوطس ،اههنیمز رد اضف ندرک هنالداع و لداعتم یارب شالت اب هک دراد دوجو یرایسب یاهفعض ،تفر نآ
 .درک هبلغ نآ رب جیردتهب ناوتیم ،هلئسم نوگانوگ
 وصخ هب هنالداع و لداعتم اههلوقم و داعبا یمامت هنیمز رد هک دشاب ییاضف نارهت یرهش یمومع یاضف تسا هتسیاش
 اب دناوتب هک ،تسناد گنهامه و دازآ ،شخبیهاگآ ،عونتم ،مارآ ،ربارب ییاضف ار نآ ناوتب هک ییاضف ؛ددرگ ناکدوک یارب
 ،هدرک رارقرب رادیاپ و قیمع یلماعت و طابترا دوخ نابطاخم اب ،انعم و ینهذ ریوصت ،یعمج تیوه ،قلعت سح داجیا
 تیاهن رد و دشاب وگخساپ ار ناکدوک شهوژپ نیا رد هژیو تروص هب و نادنورهش یقیقح قیالع و اهزاین یمامت
 ییاضف نینچ .دروآ ناغمرا هب ار ناکدوک یارب یگدنزرس و ییایوپ ،یروآون ،تیقالخ ،تیلاعف ،روضح زا راشرس ییاضف

 تیاضر زا یبسانم هجرد هب ار اهنآ ،هدرک مهارف شنابطاخم یارب ار یرهش یمومع یگدنز هنازور هبرجت تسناوت دهاوخ
 .دوش هدیمان قفوم ییاضف و دناسرب تیبولطم و
 عونت :مود رایعم 

 بطاخم عونت ؛مود و (درکلمع و عون رد عونت) ییاضف عونت ؛لوا :دنشاب عونتم دعب ود رد دیاب یرهش یمومع یاهاضف
 یوگخساپ هدش حرطم یاههنیمز یمامت رد هک تسا هنالداع و لداعتم ییاضف .(یطابترا عونت و بطاخم عاونا رد عونت)
 .دشاب زایندروم عونت

 یعامتجا یگتسبمه :موس رایعم 

 اب نابطاخم لماعت و طابترا حطس ود رد لداعت و تلادع یرارقرب اب هک تسا قفوم ییاضف ،تالماعت و تاطابترا ثحب رد
 عاونا یمامت دناوتب (یراجت طابترا نینچمه و یعیبط و عونصم یاضف) اضف اب نابطاخم طابترا و (انشآ و هبیرغ) رگیدکی
 .دنک مهارف مدرم همه یارب ار طابترا
 انعم و ینهذ ریوصت :مراهچ رایعم 

 ،تسناد هنالداع و لداعتم یاهاضف ار اهنآ ناوتب ات دننک ادیپ تسد نادب دیاب یرهش یمومع یاهاضف هک یثحابم زا یکی
 .تسوا یارب عونصم و یعیبط یاهاضف ندرک رادانعم و هدننکهدافتسا نهذ اب لباقتم کرد و طابترا داجیا

 شیارگ :مجنپ رایعم 

 شیارگ فلتخم عاونا یانبم رب زین اهاضف و هتشاد عونتم یاهشیارگ یرهش عماوج رد فلتخم دارفا هکنیا هب هجوت اب
 یاهاضف ،دننکیم رارقرب طابترا نادنورهش اب (ناکم و نامز /یسرتسد ،یلیمحت و یفرصم زاین ،یقیقح هقالع و زاین)
 .دنشاب لداع و لداعتم اهشیارگ عاونا هب ییوگخساپ رد دیاب یرهش یمومع

 یهاگآ :مشش رایعم                                                                                                            
 ینعی یمومع یاضف یاهتلاسر نیرتمهم زا یکی هب دنناوتب هک دنتسه ییاهاضف هنالداع و لداعتم یرهش یمومع یاهاضف
 هب زاین صوصخ رد یهاگآ و شناد بسک و شزومآ ،اضف ظفح و لماعت هوحن یاتسار رد یهاگآ هنیمز هس رد یشخب یهاگآ
 .دنبای تسد اضف
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 یعمج تیوه و قلعت سح :متفه رایعم 

 رد دشاب هتسناوت اضف هک دوب دهاوخ هنالداع و لداعتم ،دنمشزرا یتروص رد یرهش یمومع یاضف اب بطاخم لماعت و طابترا
 .دنک داجیا یعمج تیوه و قلعت ساسحا هعماج و درف اب طابترا

 یگنهامه :متشه رایعم 

 و میهافم نایم دناوتب هک ییاضف .دراد یکیدزن رایسب طابترا یمیاداراپ دعب زا هژیو هب تلادع و لداعت رایعم اب زین رایعم نیا
 لماوع نیرتمهم اب تسا هتسناوت ،دنک داجیا تلادع و یگنهامه ،لداعت ،یلحم و یناهج نینچمه و یتنس و نردم یاهدنیآرف
 .دوش هارمه دیفم و تبثم تهج رد رضاح رصع تارییغت رب راذگریثأت
 یدازآ :مهن رایعم 

 .تسا "درکلمع و راتفر" و "هشیدنا و نایب" دعب ود رد یمومع یاهاضف رد یدازآ دوجو ،عماوج رد تلادع رهاظم زا یکی
 .دوش داجیا نزاوت و یگنهامه اهاضف لرتنک و (یدازآ)موهفم نیا نایم تسیابیم ،لداعت هب نتفای تسد تهج ،نیاربانب

 یگدنزرس و ییایوپ :مهد رایعم 
 زا راشرس ار ییاضف مدرم یارب دناوتب دیاب ،دشاب هنالداع و لداعتم ًااتقیقح هک یرهش یمومع یاضف تفگ ناوتیم تیاهن رد
 .دنک داجیا هدنزرس و ایوپ ،ریذپروضح ییاضف یلک روطهب و یمرگرس و حیرفت ،تیقالخ و یروآون ،طاشن و یداش ،تیلاعف
 اهرایعم مود هتسد

 شیاسآ و شمارآ :مهدزای رایعم 

 شمارآ" و "یمسج شیاسآ" مالک کی رد و دشاب نمیا و تیفیکاب ،کاپ ،تولخ ،تحار یرهش یمومع یاضف هک ینامز
 .تسا هتفای تسد هنیمز نیا رد تلادع و لداعت هب ،دنک مهارف ناگدننک هدافتسا یارب "یحور

 تیباذج :مهدزاود رایعم 

 یمومع یاهاضف یحارط رد دیاب لقادح ،دوشن فرطرب اهیحارط رد ناکدوک یاهزاین اب طابترا رد یلک یاهدوبمک نیا رگا لاح
 یارب کدوک لیامت لکش نیرت یعیبط ،تیباذج اریز دوش یرتشیب هجوت ناکدوک باذج یاهاضف هب ،اه یزاس هطوحم و یرهش
 داعبا هب ،دنوش یم قلخ ناکدوک یارب هک ییاهاضف زا یرایسب هزورما هک نآ لاح .تسا شفارطا یایند اب دروخرب و سامت
 هب هجوت اب اهاضف نیا عقاو رد .دنتسین گنهامه ناکدوک یاهزاین و اه تیلاعف ،کاردا اب و دنرادن هجوت کدوک یدوجو فلتخم
 .دنا هتفرگ لکش نالاسگرزب تاکاردا و اه یگژیو
 .دشابیم ییازس هب تیمها یاراد یشزومآ یرهش ناملبم و اهاضف یحارط رد ناکدوک یاهدرادناتسا و یسانش تخیر هب هجوت
 رظن رد .دنیامن هدافتسا اه نآ زا دنناوت هب زین هلحم ناکدوک زا شخب نیا هک یتروص هب اهاضف یحارط و لولعم ناکدوک هب هجوت
 زا .دوشیم هتفرگ رظن رد تیباذج هتسد رد هلحم ریقف ناکدوک صوصخ هب هلحم یلاها همه یارب یشزومآ یاهاضف نتفرگ
 ششوپ ،بآ رد دوخ عونت هک ،ددرگیم داهنشیپ عونت و یگدیچیپ ،ندوب زیگنارب شلاچ ،ناکدوک یارب تیباذج یلصا قیداصم
 .دنکیم قدص گنر و ،یزادرپرون ،یهایگ
 لالقتسا :مهدزیس رایعم 

 ار ناش ینورد یژرنا و دنزادرپب یمسرریغ یاه یزاب هب ،دنودب نآ رد هاوخلد هزادنا هب دنناوتب اه هچب هک یا هدرتسگ و زاب یاهاضف
 اهاضف نیا رد ندوب هطساو هب ناکدوک لیخت و مسجت هوق هک دنتسه ییاهاضف اه نیا ؛ییوجارجام یارب ییاهاضف .دننک هیلخت
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 دبای یم دشر اهاضف نیا قیرط زا ناکدوک لالقتسا هک …و یتخرد یاه هناخ ،اهزام ریظن ،یفخم یاهاضف .دوش یم تیوقت
 .(252 :5392 ،هدازناخ)
 یزاب یاضف :مهدراهچ رایعم 

 قیفلت و جیاتن نیا زا هدافتسا اب هک دمآ تسد هب یزاب طیحم رد روضح ماگنه رد ناکدوک یساسا یاهزاین ،شهوژپ نیا یارب
 تیقالخ شرورپ و ناکدوک یزاب یاهاضف بسانم یحارط لوصا هنیمز رد نیشیپ تاقیقحت زا هدمآ تسد هب تاعالطا اب اهنآ
 .ددرگیم داهنشیپ کدوک یزاب یاضف ندشر تبولطم تهج یحارط یاهراکهار و جیاتن ،نانآ
-یم هکلب ،دوش هئارا یحارط راکهار ناونع هب انیع دهاوخیم دوخ یزاب یاضف زا یشاقن رد کدوک هچنآ ره هک ،دسریم رظن هب
 رد .دوش هجوت زین کدوک یاه هتساوخ هب یگنهرف و ینمیا لئاسم ،اهدرادناتسا هلمج زا فلتخم لئاسم تیاعر نمض تسیاب

 ار کدوک یاه هتساوخ ،هعلاطم نیا زا تسا رتهب ،دنتسه کدوک یزاب یاهطیحم یزیرهمانرب هزوح رد هک نازاسرهش ،تقیقح
 رادومن .دننک هجوت ناکدوک یاههتساوخ هب اهدرادناتسا و یگنهرف ،ینمیا لئاسم تیاعر و یشیدنا تحلصم نمض و دنمهفب
 .دهدیم ناشن فلتخم یاه هبنج زا ار بسانم یزاب لیاسو لیذ
 تینما و ینمیا :مهدزناپ رایعم 

 و ىرظن لدم ،ناکدوک ىعامتجا تینما ساسحا رب ىگنهرف و ىعامتجا لماوع شقن ىسررب تهج و شهوژپ فادها هب هجوت اب
 یاهریغتم و هتسباو ریغتم ناونع هب تینما ساسحا .تسا هدمآ تسد هب ریز حرش هب قیقحت ىبرجت

 زا کی ره میقتسمریغ و میقتسم یراذگرثا عون ،قوف ریسم لیلحت .دنشاب ىم لقتسم یاهریغتم ،رادومن تسار تمس رد رگید
 .دنکیم نییعت ار اه نآ تدش و تهج ،هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم
 و ىلم تیوه ،ىعامتجا هیامرس ،ىگدنز ىاه تراهم ىاهریغتم زا کی ره شیازفا و ءاقترا اب دهد ىم ناشن هعلاطم نیا جیاتن
 دروم قطانم رد ناکدوک ىعامتجا تینما ساسحا شیازفا دهاش ىعامتجا تکراشم و دامتعا ،ماجسنا ،ىرادنید و ىعامتجا
 تهج رد ىلوصا ىاهىزیر همانرب تسا مزال ،ىسررب دروم ىاهریغتم زا کی ره ىساسا شقن هب هجوت اب .میشاب ىم ىسررب
 .دریگ تروص ىعامتجا تینما ساسحا شیازفا تهج ریز دراوم زا کی ره ءاقترا

 یعیبط طیحم دوجو :مهدزناش رایعم 

 .دراد ملاس زاب یاضف و تعیبط اب طبترم و نئمطم نکسم ،ملاس یاذغ ،ملاس یاوه هب زاین ،کدوک
 .دیآ یم باسح هب یکدوک هرود رد ناسنا یعیبط تقلخ زا ییزج یهاگدید زا زین یزاب و لاجنج و تیلاعف ،یواکجنک سح
 .دوش یم بوسحم یعیبط طیحم و کدوک نیب ندیشخب طابترا تهج رد اه هنیمز نیا داجیا ،کدوک ملاس دشر همزال
 بسانم ناملبم :مهدفه رایعم 
 یحارط هک دهدیم ناشن شهوژپ .دوش دادملق ناکدوک یارب یشزومآ یرازبا ناونع هب دناوت یم یرهش ناملبم و اضف یحارط
 و اهاضف .تسا هدرک کمک ناکدوک هب اضف نیا رد هبرجت بسک و یدبلاک دشر تیوقت هب رهش ود نیب یرهش ناملبم و اهاضف
 یقیسوم کی قلخ روظنم هب تاوصا بیکرت هبرجت و توص یاه هدیدپ شزومآ یانبم رب هقطنم ود نیا رد رقتسم یرهش ناملبم
 یحارط ریذپ فاطعنا هلحم نیا رد یرهش ناملبم .تسا هتفای لکش ناکدوک یارب مزال تینما نیمأت اب هارمه هتبلا و طیحم رد
 و ادص دیلوت رازبا ناونع هب هدافتسا تیلباق ،نالاسگرزب یارب لاح نیعرد و ناکدوک یارب ندوب بسانتم زج هب ینعی هدش
 .دوش یم دادملق زین یرهش ناملا و هناشن کی و هدرک مهارف ار تحارتسا زین و نتسشن لحم ،یقیسوم
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 یسانش هنوگ و صخاش رایعم هنیمز فیدر

 ناکدوک یارب یرهش یمومع یاضف بولطم لوا هتسد رایعم

 دنرادن "یربارب" و "تلادع و لداعت اهاضف  تکراشم و یربارب  2
 . دوب دهاوخن هنالداع و لداعتم ییاضف ،دنرادن داجیا یربارب شنابطاخم یارب یسرتسد و یداصتقا - یعامتجا داعبا رد هک ییاضف. 

 فلتخم یاه هبنج زا ناکدوک یارب دمآراکان یاهاضف 

 نمیا و تیفیکاب ،کاپ ،تولخ ،تحار یرهش یمومع یاضف مدع  عونت  1

 ناکدوک صوصخ هب ناگدننکهدافتسا یارب "یحور شمارآ" و "یمسج شیاسآ" دوجو مدع 

 تالماعت و تاطابترا رد ناکدوک یارب دمآراکان ییاهاضف  یعامتجا یگتسبمه  9

 درادن دوجو (یراجت طابترا نینچمه و یعیبط و عونصم یاضف) اضف اب نابطاخم طابترا یرارقرب ناکما 

 (انشآ و هبیرغ) رگیدکی اب نابطاخم اب طابترا تیلباق مدع 

 لداعتمان یاهاضف  انعم و ینهذ ریوصت  2

 هنالداعان ییاهاضف 

 درادن دوجو هدننکهدافتسا نهذ اب لباقتم کرد و طابترا داجیا ناکما 

 عونصم و یعیبط یاهاضف ندرک رادانعم ناکما مدع 

 شیارگ فلتخم عاونا یانبم رب اهاضف ندوب دمآراکان  شیارگ  9

 ناکم و نامز /یسرتسد ،یلیمحت و یفرصم زاین ،یقیقح هقالع و زاین هلمج زا اه شیارگ هب ییوگخساپ رد لداعت مدع 

 اضف ظفح و لماعت هوحن یاتسار رد یشخب یهاگآ رد دمآراکان یاهاضف  یهاگآ  6

 شناد بسک و شزومآ رد بسانمان ییاهاضف 

 اضف هب زاین صوصخ رد یشخب یهاگآ رد اهاضف ییوگخساپ مدع 

 درادن دوجو یرهش یمومع یاضف اب بطاخم لماعت و طابترا  یعمج تیوه و قلعت سح  3

 دوشیم هدید اضف هب قلعت ساسحا. 

 تسا هدشن هداد زورب یعمج تیوه شزرا. 
 یلحم و یناهج نینچمه و یتنس و نردم یاهدنیآرف یگنهامه مدع  یگنهامه  1

 دوشیمن هدید بولطم تیوه و گنهرف ظفح یاتسار رد تبثم تارییغت 

 ناکدوم یارب یرهاظ یاهتیباذج دوجو مدع 

 "هشیدنا و نایب" یدازآ دوجو اب ییاهاضف  یدازآ  3

 دودحم ییاهاضف یترابع هب "درکلمع و راتفر" یارب دمآراکان اهاضف 

 اهاضف لرتنک و "یدازآ" موهفم نایم نزاوت و یگنهامه مدع 

 ناکدوک یارب یمرگرس و حیرفت ،تیقالخ و یروآون ،طاشن و یداش زا راشرس ییاهاضف دوجو مدع  یگدنزرس و ییایوپ  52

 هدنزرس و ایوپ ،ریذپروضح یارب ئمآراکان ییاضف 

 ناکدوک یارب یرهش یمومع یاضف بولطم مود هتسد رایعم

 یکاپ ،یتولخ ،یتحار رظنم زا یرهش یمومع دمآراکان یاضف  شیاسآ و شمارآ یناور و یعامتجا  22

 نماان و تیفیکیب ییاضف 

 .تسا ناکدوک بولطم هک ناجیه زا راشرس تعیبط زا لاح نیع رد و کدوک یارب باذج و بسانم یاضف دقاف  تیباذج  12

 اهاضف یحارط رد ناکدوک یاهدرادناتسا دوجو مدع 

 ناکدوک یاه هدیا زا تیامح یارب دمآراکان ییاهاضف  لالقتسا  92
 ناکدوک هب تیلویسم ندرپس یارب دمآراکان ییاهاضف 

 ناکدوک یزاب یارب بسانمان ییاضف  یزاب یاضف یکیزیف  22
 ناکدوک یارب نماان ییاهاضف  تینما و ینمیا  92

 اهاضف رد تینما ساسحا 

 یعیبط طیحم اب ناکدوک طابترا یارب دمآراکان ییاهاضف  یعیبط طیحم دوجو   62

 ملاس یاذغ و اوه دوجو مدع و زاب همین ییاخاضف 

 ناکدوک یارب یرهش ناملبم ظاحل زا دمآراکان ییاهاضف  بسانم ناملبم  32

 ناگدنراگن :عبنم  رضاح نامز رد هعلاطم دروم هقطنم یرهش یمومع ییاهاضف یاهصخاش و یسانشزاب :7 رادومن

 شهوژپ ییاهن یاههتفای و جیاتن
 هب یرهش یمومع ییاهاضف یریگلکش و رییغت یخیرات دنور دش هراشا هتشذگ یاهلصف هک روطنامه ،یلک روط هب

 هب یاهرایعم بلاق رد ار اههتفای لیذ یاهرادومن .دش هداد حرش هعلاطم دروم هقطنم و نارهت رهش یارب صوصخ
 .تسا هدمآ لیذ لودج رد دراد دوجو رایسب هعلاطم دروم هقطنم رد نآ نادقف هک یلماوع .دنکیم جرختسم هدمآ تسد
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 ناگدنراگن :عبنم  دشابیم سوسحم نارهت رهش 11 و 1 هقطنم رد نآ نادقف هک یلماوع :8 رادومن

 
 
 
 
 

 و دراد هك يريظن مك ياه ناوت و تيلباق و هقطنم ندوب يناتسهوك •
.تسا بسانم ناكدوك يارب يعيبط طيحم ظاحل زا ور نيا زا

.صاخ و زبسرس هيحان و بسانم يهايگ ششوپ دوچو •

زبس ياضف هعسوت يارب زاب يضارا دوجو •

 يم بسانم ناكدوك يارب يعامتجا تيعضو و تاناكما ظاحل زا •
.دشاب

.ناكدوك يارب رايسب تاسيسات و راتخاس •

نآ فارطا ياضف و هقطنم ياهناخدور ميرح •

زيخ هرطاخم قطانم رد اههزاس و تخاس و لسگ ميرح تياعر مدع •

هقطنم يميدق تفاب ندرب زا و هيوريب ياهزاس و تخاس دوجو •

هقطنم رد ناكدوك يارب صوصخ هب يطيحم تسيز تالكسم •

ناكدوك يارب هقطنم رد تامدخ نيياپ حطس •

بسانمان يمومع لقن و لمح متسيس •

 و. تخاس شرتسگ ليلد هب هقطنم لخاد ناتخرد و اهغاب يدوبان •
زاس

نآ فارطا ياهاضف و اه هناخدور ميرح هب ضرعت •

ناكدوك نتفرگ رظن رد نودب همانرب يب ياهزاس و تخاس •

تيفرظ زا شيب نارگشدرگ دوجو و يعيبط طيحم يدوبان •

يتيوه يب و برغ زا بسانمان يريگوگلا يرهش ناملبم •

 يارب دياش عوضوم نيا هك مهم ياه هناخترافس و نامتخاس دوجو •
دشابن بسانم ناكدوك شياسآ

يعيبط طيحم زا ناكدوك هدافتسا يوگلا يارب يبطق هب ندش ليدبت •

 و يگنهرف تاسسوم هيامرس بذج يارب بسانم هنيمز دوجو •
ناكدوك يارب يزكارم ثادحا تهج يشزومآ

اه لسگ ميرح تياعر و اه هناخدور ميرح ظفح نوناق •

ينابوتا و بسانم ياه يسرتسد •

Weaknesses

Opportunities Threats

Strength

 
  نارهت رهش کی هقطنم یجراخ و یلخاد لیلحت :3-1 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم
 

یلخاد لماوع  
 لماوع

یجراخ  
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اهرازاب نيا زا هدافتسا هب مدرم شيارگو يصصخت ياهرازاب دركلمع •

يخيرات تيوهو هنيشيپ •

يتموكح– يسايس زكارم نيرتمهم رارقتسا •

يگياسمه يوق طباور دوجو •

ورتم طوطخ هعسوت رد هقطنم تيمها اب شقن •

 طوبرم نيناوقو تسدارف ياهحرط رد يماظن يضارا زا يرادرب هرهب •
زكارم نيا يياجباج هب

رباعم هكبش تالكشمو يياسران •

 تيعمج مجح اب بسانت رد يتامدخ ياهيربراك هب نيمز صيصخت مدع •
هقطنم ياه هلحم رد نكاس

يهاگراك زكارم اب ينوكسم ياهتفاب لخادت •

اهيربراك بسانمان يراوجمه •

زبس ياضف دوبمك •

يعامتجا تالماعت هصرع رد يعمج ياهاضف نادقف •

هدننك هدولآ ياههاگراكو لغاشم ظاحل هب طيحم هدنيالآ ياهنوناك دوجو •

رادياپان ياهدمآرد هب يرادرهش دمآرد يگتسباو •

 ياهانبو اهاضف بيرختو يرادهگنو ظفح ترورض هب هجوت مدع •
يخيرات شزرا ياراد

يطيحم يگدولآ •

راوناخ دمآرد حطسو يعامتجا ياه صخاش •

 ياهبيسآ شهاكو هدوسرف تفاب يزاسون يارب يعمج هداراو شيارگ •
هلزلز

يگنهرف ثاريم هنيمز رد يرگشدرگ ياهتيلاعف هعسوت هب شيارگ •

 ياهدمارد ندومن رادياپ هب يريگ ميمصت عجارم هجوتو دركيور •
يرادرهش

اهلانيمرت هعسوت تهج بسانمو هدوسرف ياهانب اب يضارا دوجو •

 هب تارايتخا ضيوفت تمس هب يرادرهش هعومجم شيارگو هجوت •
قطانم يرادرهش

Weaknesses

Opportunities Threats

Strength

 
  نارهت رهش هدزای هقطنم یجراخ و یلخاد لیلحت :11 -1 رادومن

 ناگدنراگن :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 و لئاسم راچد هجیتن رد و هتفرگ رارق یناهج و هدرتسگ تالوحت ضرعم رد زورما یرهش یمومع یاهاضف هک اجنآ زا
 درکلمع و تیهام ًااضعب ،اهینوگرگد نیا نایرج رد نتفرگ رارق اب میدق یرهش یمومع یاهاضف ،دناهدش یتالکشم

 دننام یدیدج یرهش یمومع یاهاضف رگید یوس زا ؛دناهدش راذگ نارود زا یشان تالکشم راچد ای و هدرک ادیپ دیدج
 .دنراد کیسالک فیراعت اب یدایز هلصاف یروئت ظاحل هب هک دناهدمآ دیدپ هریغ و یعوضوم یاهکراپ ،اهلام
 نیا یعامتجا هزوح رب یرتشیب دیکات یرهش یمومع یاهاضف هب طوبرم یاهثحب ،اهنارود یمامت رد دسریم رظن هب
 یاهگنهرف و تاقبط ،نینس رد اهناسنا نایم یعامتجا تاطابترا و تالماعت هلئسم هب دناهدرک شالت و هتشاد اهاضف
 یتعنص نوچ ییاهدنیآرف اب هجاوم رضاح رصع رد یرهش یاهاضف یمامت نکیل .دنزادرپب اضف اب و رگیدکی اب نوگانوگ

یلخاد لماوع  
 لماوع

یجراخ  
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 و فیراعت دنیآرب یسررب اب .دناهتفرگ یرایسب هلصاف شیوخ یلصا فادها زا و هدش یزاسیناهج و نویسازینردم ،ندش
 هدافتسا دروم اهرهش رد یمومع یاضف ناونع هب هزورما هچنآ اب اهنآ هسیاقم و نوگانوگ یاههرود رد هدش حرطم میهافم
 هویش ،نادنورهش اب طابترا ریظن هیلوا یاهرایعم رد یتح اهاضف نیا هک تفرگ هجیتن ناوتیم ،دریگیم رارق مدرم مومع
 و یگنهرف ،یعامتجا بناوج یاقترا ییاناوت و دنریگیمن رارق یرهش یمومع یاهاضف هرمز رد تیریدم عون و یسرتسد
 یخرب طسوت ،تسا یداصتقا ًااتدمع هک یدعب کت هاگن اب اهاضف نیا زا یخرب .تشاد دنهاوخن ار اهناسنا یگدنز یسایس
 نگمه ییاهاضف ،یرهاظ یاهتیباذج رب زکرمت اب و هتخادرپ رهش فلتخم طاقن رد یراذگ هیامرس هب اهداهن ای صاخشا
 یرهش یمومع یاهاضف اهروشک یخرب رد هک تسا یلاح رد نیا .دننکیم لیمحت مدرم هب اهروشک ریاس زا دیلقت هب ار
 هتفر هتفر و دنزادرپب یمومع یاهاضف هبش "حالطصا هب" نیا اب تباقر هب شیوخ تلاسر ظفح اب دناهتسناوتن زین یقیقح
 .دناهتخاب گنر عماوج رد
 هتفرگن لکش اضف اب و رگیدکی اب دارفا طابترا رد ،دیاب هک هنوگنآ ،هعماج موهفم ،رضاح رصع یرهش یمومع یاهاضف رد
 هک تسناد اهاضف تیریدم و لرتنک هویش و (اهتیلوئسم و قوقح) دادرارق دعب رد ناوتب ار نآ یلصا لیلد دیاش .تسا
 و یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس نوگانوگ لماوع نینچمه و یزاسیناهج و نویسازینردم نوچ ییاهمیاداراپ لرتنک تحت
 انعم نیدب نیا نکیل .دننک تیریدم و داجیا ار یقیقح یمومع یاهاضف اهرهش رد دناهتسناوتن و هتفرگ رارق یگنهرف
 هب مهم نایم نیا رد هچنآ ؛دنتسین مزال یاهرایعم و اهیگژیو یاراد دوجوم یرهش یمومع یاهاضف زا کیچیه هک تسین
 نایب ًاافرص هن دنشاب هتشاد دنناوتیم رضاح رصع رد یرهش یمومع یاهاضف هک تسا یفیرعت هب نتفای تسد دسریم رظن
-هدرکن ادیپ ققحت خیرات لوط رد لماک روط هب هاگچیه دیاش و دنزادرپیم و هتخادرپ نآ هب نازادرپ هیرظن هک ییاهلآهدیا
 :تفرگ رظن رد زورما نارهت یرهش یمومع یاهاضف یارب یداقتنا هاگدید اب ار ریز لیلحت و فیرعت ناوتیم اذل .دنا
-هدش یددعتم تالکشم و لئاسم راچد نوگانوگ لماوع رثا رد هک دنتسه ییاهاضف زورما نارهت یرهش یمومع یاهاضف
 یروط هب ؛دنهد قیبطت دیدج طیارش اب ار دوخ دناهتسنوتن زونه اهاضف نیا ؛دناهتفرگ رارق راذگ هلحرم رد یعون هب و دنا
 و نیناوق و دناهناگیب ،دنراد رارق نآ رد هک یاهنیمز و رتسب اب ،دنتسه یدج لکشم راچد بطاخم اب طابترا یرارقرب رد هک
 یاهاضف هلمج زا ینوگانوگ عاونا تسا نکمم هکنآ مغر هب یلک روط هب .دنرادن یبسانتم و لداعتم مکاح یاهتسایس
 دناهتسناوتن و هتشادن یگنهامه و مجسنم یدنب هقبط زونه نکیل ،دنریگرب رد ار هریغ و اهنادیم ،اهنابایخ ،اهکراپ ،زبس
 .دنشاب یگدنز فلتخم داعبا رد ناسنا یاهزاین یوگخساپ
 و رتسب هب هجوت نودب اهروشک ریاس یاهوگلا رارکت اب یکیزیف و یدبلاک تهج زا زورما نارهت یرهش یمومع یاهاضف
 نیا .دناهداد تسد زا دنک رارقرب یمئاد یطابترا دوخ بطاخم اب دناوتب هک ییاضف هب لیدبت یارب دوخ سناش ،دوخ هنیمز
 تیوقت و هداد لکش هعماج رد ار یداصتقا و یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا تاطابترا دیاب هک هنوگنآ دناهتسناوتن اهاضف
 تیبولطم هک تسا هدش ثعاب یمومع یاضف عاونا یخرب اب بسانتمان و گنهامهان تراظن و لرتنک و تیریدم هویش .دننک
 اب هدش یزاس یراجت ییاهاضف یریگلکش ثعاب دازآ رازاب و یرادهیامرس داصتقا شرتسگ .دنشاب هتشادن یفاک
 ،یرهش یمومع یاهاضف فادها اب یگنهامه مدع لیلد هب هک هدیدرگ یصوصخ تیکلام هب هتسباو و یرارکت ییاهوگلا
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 نیا رد هک یشلاچ نیرتگرزب ،رضاح رصع رد تفگ ناوتیم .تسا هدرک داجیا اهاضف نیا تیقفوم رد یدج تالکشم
-یمن ار نارهت یرهش یمومع یاهاضف .تسا نوگانوگ یاههلوقم و داعبا رد "تلادع و لداعت" دوبن ،دراد دوجو اهاضف
 هدیسرن تیبولطم و تیاضر ،تیفیک زا ییاهن هجرد هب زونه هک ییاضف اریز ؛تسناد "هنالداع" و "لداعتم" ییاهاضف ناوت
 هتبلا .دشاب هدرک رارقرب ار "تلادع و لداعت" اههلوقم و بناوج همه رد هک دوش هتفرگ رظن رد ییاضف دناوتیمن ،تسا
 .دیآ رظن هب لآهدیا ًاالماک ظاحل ره زا هک تفای ار ییاضف تیعقاو یایند رد ناوتیمن و هدوب یبسن صوصخ نیا رد ثحب
 دوجو یرایسب یاهفعض ،تفر نآ حرش هلوقم ره هب طوبرم شخب رد هک هنوگنامه زین نارهت یمومع یاهاضف دروم رد
 نآ رب جیردت هب ناوتیم ،هلاسم نوگانوگ داعبا و حوطس ،اههنیمز رد اضف ندرک هنالداع و لداعتم یارب شالت اب هک دراد
 .درک هبلغ

 ؛ددرگ هنالداع و لداعتم اههلوقم و داعبا یمامت هنیمز رد هک دشاب ییاضف نارهت یرهش یمومع یاضف تسا هتسیاش
 ،قلعت سح داجیا اب دناوتب هک تسناد گنهامه و دازآ ،شخب یهاگآ ،عونتم ،مارآ ،ربارب ییاضف ار نآ ناوتب هک ییاضف
 قیالع و اهزاین یمامت ،هدرک رارقرب رادیاپ و قیمع یلماعت و طابترا دوخ نابطاخم اب ،انعم و ینهذ ریوصت ،یعمج تیوه
 هب ار یگدنزرس و ییایوپ ،یروآون ،تیقالخ ،تیلاعف ،روضح زا راشرس ییاضف تیاهن رد و دشاب وگخساپ ار اهنآ یقیقح
 ار اهنآ ،هدرک مهارف شنابطاخم یارب ار یرهش یمومع یگدنز هنازور هبرجت تسناوت دهاوخ ییاضف نینچ .دروآ ناغمرا
 .دوش هدیمان قفوم ییاضف و دناسرب تیبولطم و تیاضر زا یبسانم هجرد هب
 عبانم
 12 ات 9ینس هورگ رب دیکأت اب ناکدوک یزاب یاهاضف یحارط لوصا نیودت ،(5392)وزرآ ،یلیجنم یناعم ،دیون ،یناوضر یدیعس ،.اضردیمح ،یمیهاربا

 .29 – 12 : (32) 1 رظن غاب هلجم .(تشر : یدروم هعلاطم) لاس
 همانرب  تنواعم ، نارهت ،5392 لاس یروشک  تامیسقت ساـسا رب 5392-9392 ،نارهت  ناتسا  یتیعمج تاعالطا یزاسدننامه .(2392) ،نارهت یرادناتسا

 ، 1192  لاـس رد نارهـت تالحـم هعسوت یدربهار دنس (یزاسرهش و نکسم ترازو) هدزای هقطنم هعسوت  یوگلا ، تاعالطا و رامآ رتفد ،یزیر
 .نارهت یرادرهش

 ـ یسایس تاعالطا هلجم ،یدابآ هاش تمکح و داژن یمتاح نیسح رتکد همجرت ،یعامتجا تلادع و یناسنا هافر :یگدنز تیفیک ،(2192) دیوید ،تیمسا
 .562-932 صص ،612 و 912 هرامش ،یداصتقا

 ،(ماغدا کینکت زا هدافتسا اب) زاوها رهشنالک رد ییاضف تلادع درکیور اب یرهش تامدخ شنکارپ لیلحت و یسررب .(6392) ناراکمه و دیعس ،روپناما
 .91 یپایپ ةرامش ،3 لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف

 ،3 هرامش ،نیمز ،یوراه دیوید و زلار ناج یاه هاگدید ةسیاقم و یبایزرا :یعامتجا تلادع و ییاضف تلادع ،(9192) نارمع ،یتسار و نیسح ،داژن یمتاح
 .11-93 صص

 یرهش تامدخ یاه یربراک زا یرادروخرب رد یعامتجا یرباربان لیلحت ،(3192) یضترم ،یرباج روپدمحم و هللا تمحر ،یدوهرف ؛نیسح ،داژن یمتاح
 .23-91 صص ،96 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نیارفسا رهش :هعلاطم دروم)

  .نیوزق دحاو یمالسا دازآ هاگشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(playfull city) یزابرپ رهش طباوض و لوصا نیودت ،(3192)انادنام ،یبیبح
 نیوزق دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یزاسرهش دشرا یسانشراک همان نایاپ ،"ناکدوک یارب نما رهش" ،(5392) سجرن ،یمکح
 رهش :یدروم ةعلاطم) ییاضف تلادع هاگدید زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت ةویش لیلحت و یسررب ،(5392) زرمارف ،یمتسر و مشاه ،روپ شاداد

 .232-132 صص ،62 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج ،(جوسای
 .یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا :دهشم ،ناورهب نیسح همجرـت ،یناسـنا تعیبط و یلحم  عامتجا ، هعماج ، یرهش یسانش هعماج .(3392) رتیپ ،زنکید

  ،یعامتجا هافر هلجم ،ناکدوک تمالس و یعامتجا تلادع ( 3192 ) دیعس ،یخرفهق یندم و هئورم ،یقماو ؛اریمح ،یداجس
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 اهاروش یشهوژپ و یشزومآ ،یناسر عالطا همانهام ،توافتم یریسم رووکنو هار زبس ،(6192) شرازگ ربخ سیورس
 نارهت هاگشناد ابیز یاهرنه هدکشناد ،نارهت رهش یبایزرا هنومن:روحم تلادعرهش یزاس صخاش و موهفم نییبت هلاسر ،(2392)یداه  ،یناوضر یدیعس
92) لیعامسا ،هعیش  رهش رشن ،نارهت یرادرهش یرنه یگنهرف نامزاس ،نارهت ،نارهت : یسررب دروم هنومن ؛ناکدوک یارب رهش یزاس هدامآ ،(61
  ،مهن و تسیب هرامش ،مهن لاس ،هفص هلجم ،نارهت دروم ،اهرهش رد ییاضف لداعت مدع لیلحت ( 1392 ) هرهز ،روپشناد یدبع
 یزیر همانرب و تاعلاطمزکرم ،392 هام دادرخ ،نارهت رهش قطانم رد نکاس تیعمج اب نآ بسانت و تامدخ و تاناکما ییاضف عیزوت ،رهش رد تلادع

 نارهت رهش
  .اسر رشن  ،نارهت ،تخبزوریف دادرهم :همجرت ،کدوک یارجامرپ رفس دشر یسانشناور ،(2192) ،سا لواپ ،نالپاک
92) یمولعلا حتف زان لیا ،اراس ،یدنزره ،رایاشخ ،وج یناشاک  هلحم :یدروم هنومن ،ناکدوک یارب یرهش یاضف بولطم یحارط یاهرایعم یسررب ،(13

  .39ا1 -321 هلاقم هحفص هرامش ،92 ناتسمز و زییاپ ،22 هرامش ،رهش¬نامرآ یزاسرهش یرامعم هیرشن ،نارهت هیماظن
 همانلصفود ،رصعیلو هارراهچ ات رصعیلو نادیم لصاف دح رصعیلو روحم :یدروم هعلاطم (یرهش یاضف فیرعتزاب" (5392) نارگید و دیمح ،یدجام

 961-911 صص ،31 هرامش ،یرهش تیریدم
 .31-252 صص ،29 هرامش ،یطیحم تاعلاطم ،هدرتسگ رهش و هدرشف یاهرهش :دیدج یرهش هعسوت و رادیاپ ةعسوت یوگلا ،(1192) اضردمحم ،یونثم

 نامزاس تاراشتنا .96 هرامش.اهیرادرهش یشزومآ یشهوژپ همانهام ،نارهت رهش رد یعامتجا تلادع ییاضف لیلحت :( 9192 ) هسیفن ،یصوصرم
 .اهیرادرهش

 .32-19 صص ،22 هرامش ،یداصتقا یاه شهوژپ ،نارهت رهش یعامتجا تلادع و یگتفای هعسوت ،(9192) هسیفن ،یصوصرم

 رتفد ،ناریا  رامآ زکرم ،نارهت ،1192 ،(  هناگ  11  قطانم) نارهت  رهـش  یلـک جیاتـن و 5392 و 9192 نکسم و سوفن  یمومع  یرامشرس ،ناریا رامآ زکرم
 .یمومـع طـباور و للملا نیب روما تسایر

 هقطنم یلیضفت حرط.نارهت  یرادرهش ، 2392 تشهبیدرا ،نارهـت رهـش  دیدج  یلیضفت حرط تاررقم و  طباوض .( 2392)  یرامعم و یزاسرهش تنواعم
 .نارهت یرادرهش ،2392 لاس رد هدزای

 .96-13 ،6 ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف .ناکدوک اب لماعت رد یرهش زاب یاضف تیفیک (5392) .ونیم ،ولگیب هرق و .ریما دیس ،یروصنم
 و یرامعم یملع نمجنا یشهوژپ -یملع هیرشن ،یرامعم شزومآ رد طیحم یسانش ناور هدشمگ هقلح ،(1392)همطاف  ،ینوراق  ،یلع  ،نایزامن

  .212-292 تاحفص.392 ناتسبات و راهب ،9 هرامش ،ناریا یزاسرهش

 پاچ ،یرهش یزیرهمانرب و شزادرپ تکرش تاراشتنا ،یرئاح اضردمحم و نایماسح خرف همجرت ،رهش و یعامتجا تلادع ( 3392 ) دیوید ،یوراه
 نارهت.مود

 یرادرهش هب هتسباو) یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش ،نارهت ،نارگید و نایماسح خرف همجرت ،رهش و یعامتجا تلادع ،(6392) دیوید ،یوراه
 .(نارهت
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