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 همدقم
 هب ،دوش یم هجوت نآ یاهاضف یفیک و یتخانشناور یاه هبنج زا رتشیب رایسب هناخ یمک یاه هبنج هب هزورما هنافسأتم
 یسانشناور اب یرامعم یحارط رگا .دنرادن یبولطم یناور شمارآ ساسحا دوخ یاه هناخ رد ناربراک لیلد نیمه
 ,Joye)دش دهاوخ دارفا رد یناور و یحور رظن زا یرایسب برخم یاهدمایپ هب رجنم ،دوشن وسمه و ماگمه یطیحم

 دناوت یمن یرامعم ةلیسو هب هدش  هتخاس یاضف لیلد نیا هب .هدیچیپ تسا یمتسیس دارفا نیب ییاضف طابترا .(2007
 تاطابترا مامت هک دشاب یبیترت هب اضف حرط تسا مزال هکلب ،دشاب هدش حرط یضایر ییاضف هب هجوت اب اهنت
 ،اتسار نیا رد .ددرگ ظاحل نآ رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور و .(199 :9199 ،رتورگ)دنوش تیوقت یناور-یعامتجا
 ۀدننک کاردا ای ناسنا رگا .دریگ یم تروص کاردا قیرط زا هک تسا هفرط ود ةطبار کی طیحم و ناسنا نایم ةطبار
 تینهذ و تینیع ةطبار ،دوش هتفرگ رظن رد تینیع ناونع هب اضف هدنوش کاردا و فارطا طیحم و تینهذ ناونع هب اضف
 رظن هب ،نیب نیا رد .(Pallasma, 2012)تسا داضت و نامتفگ یاراد هک تسا یا هطبار ینعی تسا کیتکلاید ةطبار کی
 طاحم دوخ هک هدرک شومارف و هدرک ضرف دزاس یم هک یطیحم رب طلسم ار دوخ ناسنا ،ریخا نرق کی رد دسر یم
 ام یراتفرگ .تسا هدرک روصحم و هطاحا ار یو تسا نآ هب نداد لکش لاح رد هک یطیحم ینعی .تسا طیحم رد
 ناونع هب ام .(19 :1199 ،یغارچهاش)تسا یناور و یراتفر ،یمسج یراتفرگ میا هتخاس هک ییاه طیحم رد اه ناسنا
 یم (یطیحم سانشناور)لب لوئاپ .دشخب یم لکش ام ناور هب طیحم رگید یوس زا و میهد یم لکش طیحم هب ناسنا
 ناسنا تخانش اتسار نیا رد .(Bell,2001:2)دنک یم ایهم ار داد دهاوخ یور هچنآ ،هنیمز ،رتات شیامن کی رد :دسیون
 هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد .دراد تیمها لماع ود نیا نایم هطبار یرارقرب یگنوگچ و وا یگدنز طیحم یاهیگژیو و
 یاه هیرظن و هدیسر نیوکت هب هتشر نایم شناد ،یرامعم و یراتفر مولع هزوح ود لماعت زا هک هدیدرگ صخشم
 ةصرع ار «یطیحم یسانشناور» ناوت یم اذل ،تسا هدیدرگ نیودت طیحم زا ناسنا کرد و اهزاین هیاپ رب یحارط
 و طیحم و ناسنا ةطبار لیلحت ،شناد نیا هب نتخادرپ زا نارامعم فده .درک دادملق یراتفر مولع و یرامعم کرتشم
 و مدرم نیب هدیچیپ هعلاطم یطیحم یسانشناور .(9199:91 ،ناراکمه و یلقماما)تسا یرامعم یحارط رد نآ دربراک
 اریز .دراد توافت یسانشناور یلصا هخاش اب یطیحم یسانشناور (Gifford) دروفیج هدیقع هب .تسا ناشفارطا طیحم
 هک دروآ یم مهارف ار تایضرف و اه قیقحت ،تارظن هطقن زا یبوچراچ ملع نیا .دزادرپ یم هرمزور یکیزیف طیحم هب
 شیپ ناوت یم شناد نیا زا هدافتسا اب .دنک کمک ،فارطا طیحم و ناسنا لباقتم طباور زا یرتهب کرد رد ام هب دناوت یم
 مینادب ام رگا .دیآ یم باسح هب یا هفرح ناحارط یارب رازبا نیرتهب هک داد ماجنا ار ییاه یبایزرا ،تخاس و یحارط زا

 میهاوخ یرتشیب یگدامآ هدنیآ رد رتهب یحارط یارب ،تسا هداد ناشن دوخ زا یرتهب درکلمع هتشذگ رد زیچ هچ
 رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور ریثأت لیلحت و یرامعم یخیرات راثآ یسررب رد ناوت یم ملع نیا زا نینچمه .تشاد
 فده ،روکذم دروم هک دومن هدافتسا اه ناکم نیا تخانش رد یملع نینچ یایازم زا و هتسج هرهب زین یتنس یرامعم
 .دوش یم بوسحم رضاح شهوژپ
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 راتخاس هب هجوت اب دارفا یطیحم تالماعت و طابترا ثحب ،تسا هجوت دروم شهوژپ نیا رد هچنآ ،اتسار نیا رد
 و هطبار نیا رد قیمع یوجتسج و یتنس یاه هناخ ورملق و هدودحم رد اهاضف و طیحم رثوم یهد نامزاس و یدبلاک
 تقیقح رد .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک هزورما هک تسا نآ یریگ لکش رد یساسا ینابم و اه بوچراچ نتفای

 هک یروط هب اهاضف یحارط رد ،ناسنا یتاذ یاهزاین و یتخانش ناور طیارش اب یرشب یاه هتخاس تسد یراگزاس
 میدق یرامعم رد هکنیا مغر یلع هجیتن رد .دوش یمن هدید ،دزاس مهارف ناربراک یارب ار یبسانم و نما ورملق دناوتب

 دارفا یناور و یحور یاه یگژیو اب یناوخمه و یگنهامه رد ،صولخ و یگداس لامک رد ییاه نامتخاس دهاش
 نیا هلاسم .دنا هتفرگن رارق یتخانش ناور یاه یگژیو اب دنویپ رد یرشب یاه هتخاس تسد رضاح رصع رد ،میتسه
 رد طیحم و ناسنا لباقتم ریثات رد طیحم یسانش ناور یاه هفلوم رب ینتبم ینییبت یلدم و بوچراچ هئارا ،شهوژپ

 بلاق رد ار روحم تیفیک یا هشیدنا عماج یدرکیور اب و اه صخاش نیا زا هدافتسا اب ات ،تسا یخیرات یاه هناخ
 هئارا هنیمز نیا رد عجرم و درادناتسا ییاه صخاش و هدومن نیودت طیحم و ناسنا طباور ماظن زا هیال دنچ یا هناماس
 یاه شزرا زا هتفرگرب تاعقوت و اهزاین و طیحم ینعی یتنس ینوکسم طیحم دبلاک ی هفلوم ود ینورد هطبار و دهد
 یحارط و یزیر همانرب تهج یلدم هئارا یارب دنم ماظن ینامزاس بلاق رد ار ناسنا ینعی نانکاس یعامتجا و یگنهرف
 و طیحم و ناسنا لباقتم طباور زا قیمع یتفایرد و تخانش هب طونم دوخ مهم نیا .دیامن نییبت رصاعم یرامعم دبلاک
 تخانش تیلاعف تیاغ دنچره ،رگید فرط زا .تسا رظن و لمع هزوح ود نیب یقطنم طابترا نیا یاه هفلوم فیرعت
 تیهام اما .(9399:11 ،هولج قرب)تسا نآ طیارش رتشیب مهف ،یدبلاک طیحم و ناسنا لباقتم طباور یسررب اب هطبار رد
 یاه شیارگ زا یبتارم رد یتسه ناهج هب زیامتم یاه شنیب زا هتفرگرب یاه درکیور یقلت و هطبار نیا ی هناگ دنچ
 اب هطبار رد رظن قفاوت مدع داجیا ببس ،نآ اب هطبار رد (subjectivity)روحم تینهذ ات (objectivity)روحم تینیع
 و یهیدب یانعم زا رتارف ییانعم راب و هدرتسگ داعبا اب یبسن یموهفم هب هطبار نیا هجیتن رد ،تسا هتشگ موهفم نیا
 رد اه هناخ نانکاس یاهزاین تبسن هب هجوت هکنیا ضرف اب شهوژپ نیا .(1399:19 ،راکلگ)تسا هدش لدبم نآ لومعم
 نیا هب رادیاپ خساپ یارب یدبلاک طیحم یاه یدنمناوت هب هجوت نآ زا سپ و یونعم ات یدام یاه تحاس زا یفیط
 یاه کاردا هب خساپ اب طیحم نیا هک یروط هب دوش یم طیحم و ناسنا لباقتم طباور ءاقترا ثعاب ،تاعقوت و اهزاین
 یطیحم داجیا ناکما و طیحم رد نانکاس یاهدرکلمع ،طیحم هب تبسن نانکاس یفطاع یاه شنکاو بتارم رد یناسنا
 طیحم زا صاخ یلکش هب یرادیاپ نیا و ددرگ نانآ رد رادیاپ تیاضر ساسحا داجیا بجوم نانکاس یارب راد ینعم
 نامز لوط رد ،نانکاس تاعقوت و اهزاین اب یریذپ قابطنا زا یتاجرد هب یبای تسد اب دناوتب هک ددرگ هتسباو
 ناونع هب زیربت رهش یراجاق یاه هناخ زا رضاح شهوژپ رد ،ساسا نیا رب .تسا هتفرگ لکش ،دشاب نانآ یوگخساپ
 ،تسا تیمها رئاح رایسب ،هنیمز نیا رد هک یا هتکن ،اتسار نیا رد .دوش یم هدافتسا لدم یحارط رد یتاعلاطم تولیاپ

 زیربت یراجاق یاه هناخ رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور ینییبت لدم - :تسا لاؤس نیا هب خساپ ریسم رد تکرح
 هداد ةیرظن ای ی ا هنیمز ةیرظن شور زا ،یفیک شهوژپ حرط یاه شور نیب زا ،شهوژپ لاؤس هب هجوت اب ؟تسا هنوگچ
 یاه هاگدید هب یبایتسد یارب ،نیبروک و سوارتشا درکیور زا ،داینب هداد ةیرظن فلتخم یاهدرکیور نیب زا و داینب
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 هدافتسا ،طیحم و ناسنا لباقتم طباور یاهدمایپ و اهدربهار ،اهرگ هلخادم ،اه هنیمز ،للع دروم رد ناگدننک تکراشم
 ،تباث هسیاقم ،یرظن یریگ هنومن لماش یروئت ددنارگ شور یدیلک رصانع ،نارگشهوژپ نیا معز هب .دیدرگ
 .9دشاب یم یرظن عابشا و یروآدای ،یباختنا و یروحم ،زاب یراذگدک
 و دش دیکأت نآ رب ،ناصصختم اب هبحاصم رد هک تسا زیربت یراجاق یاه هناخ ،رضاح شهوژپ ةعلاطم دروم نادیم

 یجورخ تهج ،نارگشهوژپ ات تفرگ رارق ناسانشراک رایتخا رد اه هناخ نیا صیاصخ و اه یگژیو زا هنومن نیدنچ
 ،دیتاسا لماش رضاح شهوژپ یرامآ هعماج .دنهد رارق (Brain storming) ینهذ بالقنا ضرعم رد ار اهنآ ،رتهب

 باختنا دنمفده یریگ هنومن شور هیاپ رب هک دوب یگنهرف ثاریم و یرامعم ،یسانشناور ۀزوح ناسانشراک و ناگربخ
 ۀزوح رد یرظن عابشا هب ندیسر و قیمع یاه هبحاصم نایرج رد سانشراک و هربخ 11 دادعت ،ساسا نیا رب .دندش
 یسانشراک کردم نتشاد لقادح قیقحت نیا رد ناگربخ باختنا طورش ،ساسا نیا رب .دندیدرگ باختنا هعلاطم دروم
 یروآ عمج قیمع و هرهچ هب هرهچ ةبحاصم زا هدافتسا اب اه هداد .دوب روکذم یاه هزوح رد راک هقباس لاس 1 و دشرا
 اب هطبار رد ناگدننک تکراشم رظن هک دنتشاد زکرمت عوضوم نیا مهف رب ،رضاح شهوژپ رد هبحاصم تالاؤس .دیدرگ
 رد میهافم نیا فشک زا سپ ؟تسیچ زیربت یراجاق یاه هناخ (یطیحم یسانشناور) طیحم و ناسنا لباقتم طباور
 رتشیب تایئزج اب یتالاؤس و دومن هعجارم شهوژپ رد ناگدننک تکراشم هب هرابود رگشهوژپ ،زاب یراذگدک ةلحرم
 هب لماوع مادک ؟تسیچ دنیآرف نیا یروحم ۀدیدپ :لیبق زا یتالاؤس .دهد لکش ار یروحم یراذگدک ةلحرم ات دیسرپ
 لدم رد رگ هلخادم لماوع ؟دنتسه زیربت یراجاق یاه هناخ رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور یلع لماوع ناونع
 رد یا هجیتن هچ ؟دنشاب یم بسانم دنیآرف نیا لوط رد ییاهدربهار هچ ؟تسیچ یراجاق یاه هناخ یطیحم یسانشناور
 نیفرط تیاضر اب اه هبحاصم ةمه .دیماجنا لوط هب هقیقد 11 ات 11 اه هبحاصم نامز تدم ؟(اهدمایپ)تشاد دهاوخ رب

 .دندش لیلحت و یراذگدک ،یزاس هدایپ ،هبحاصم ره مامتا زا دعب هلصافالب اه هداد و دیدرگ طبض

 یرظن بوچراچ
 زا داقتنا اب شیپ لاس 199 دودح رد دوش یم بوسحم یطیحم یسانش ناور ناراذگ ناینب زا هک یناملآ خاپله
 دودح)متسیب نرق تسخن یاه ههد رد .درک یسررب ار ناسنا راتفر رب یطیحم طیارش ریثات ،یهاگشیامزآ یاه شهوژپ

 لاح رد ناملآ رد هک یتلاتشگ کاردا نیتسخن تایرظن ریثات تحت ناسانش ناور زا یدادعت (1119 ات 1119 یاه لاس
 و رلهک گناگفلو ،رمیاترو سکم زا ناوت یم اه نآ نایم زا هک دنداد یم ماجنا ار ییاه شهوژپ ،دوب شرتسگ و راشتنا
 اب و درک حرطم ار اه یسدع یوگلا ،کاردا هب طوبرم یاه هیرظن رد کیوسنارب نوگیا نا زا سپ .درب مان اکفاک تروک
 زا هنیمز نیا رد تاقیقحت نیرتشیب درب راک هب ار یطیحم یسانش ناور حالطصا 9119 لاس رد راب نیتسخن یو هک نیا
 هب یطیحم یسانش ناور 1919 نیزاغآ یاه لاس و 1119 یاه لاس رخاوا .دش رشتنم دعب هب یدالیم 19 و 11 ههد
 نیا یصصخت تالجم نیتسخن اه لاس نیا لالخ رد .دما دوجو هب لقتسم تیوه اب یتاعلاطم ی هزوح کی ناونع
 ،1319 یاه لاس رد .تفرگ لکش نا هب صتخم یسرد یاه همانرب و نآ صوصخم یا هفرح یاه نامزاس ،هتشر
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 رد یطیحم یسانش ناور روهظ هک یلاح رد .دوب رثوم یطیحم یسانش ناور تایرظن شرتسگ رد یکسناشورپ
 ناریا رد .تفای شیازفا ایند طاقن ریاس رد یطیحم تاعوضوم دروم رد شهوژپ تعرس هب اما ،دوب یلامش یاکیرمآ
 1119 دودح انیس یلع وبا مساقلوبا میکح ،هتشاد دوجو رود رایسب ةتشذگ زا نهک تمکح بلاق رد شناد نیا کرد
 .دناد یم مهم ار اه نا و درک هراشا ناسنا رب یطیحم رصانع ریثات هب یددعتم یاه شخب رد نوناق باتکرد شیپ لاس
 رظن زا نیاربانب .دراد دیکات نآ هب هجوت رب هک ،قاتا نورد رامیب یزیر نوخ ندش رتشیب رب قاتا زمرق گنر ریثات لاثم

 اما ،دش هتفریذپ ناریا ةعماج یگنهرف و یملع ةندب رد ،ناسنا راتفر و یناور تالاح ،ساسحا رب طیحم ریثات یمکح
 رد نآ ندرک یدربراک و رت قیقد یاه شهوژپ ماجنا یارب ار یدیدج رازبا نردم ملع کی ناونع هب یطیحم یسانش ناور
 و تالاقم نیتسخن راشتنا اب یطیحم یسانش ناور یسمش 13 و 19 ی ههد رد ام روشک رد .تسا هداد رارق ام رایتخا
 فیلأت باتک کی اهنت تسخن یاه لاس رد هنیمز نیا رد هک نیا اب .دش یفرعم یهاگشناد ی هعماج هب اه باتک ةمجرت

 هک یددعتم تالاقم یسمش 11 یاه لاس یاهتنا رد نونکا اما دیسر پاچ هب ناریا یگنهرف لئاسم اب بسانتم ،هدش
 روشک زا جراخ و لخاد یاه سنارفنک و یملع ربتعم تایرشن رد ،تسا یموب و ینادیم یاه شهوژپ لصاح اتدمع
 رد طاحم :درک هراشا ریز یاه باتک هب ناوت یم ریخا یاه لاس رد ناریا رد هدش پاچ یاه باتک هلمج زا .دوش یم هئارا
 ناور یابفلا ،تروپاپار سومآ ی هتشون هدش هتخاس طیحم ینعم ،دابآردنب اضریلع ،یغارچهاش هدازآ ی هتشون طیحم
 رد یراتفر مولع شقن یرامعم هیرظن شنیرفآ ،گرزب هدیمح ،دازکاپ هاشناهج ی هتشون ناحارط یارب یطیحم یسانش
 تاعلاطم زا یدادعت هب همادا رد .ناراکمه و یلتنب نی یا هتشون هد خساپ یاه طیحم ،گنل ناج ی هتشون طیحم یحارط
 .ددرگ یم هراشا یجراخ و یلخاد
 هب ،«نآ رب تیسنج ریثات و هدش لرتنک طیحم رد اه کرحم کاردا » ناونع اب یشهوژپ رد ،(1199) داژن نامیلس و یتارب
 رد .دنا هتخادرپ نز و درم کیکفت هب نایوجشناد فرط زا طیحم کاردا و تشادرب ۀوحن یگنوگچ صیخشت و یسررب
 ،(9199) هداز یقن طسوت هک «طیحم اب ناسنا تاطابترا دنیآرب نیرت بولطم ،روضح سح » ناونع اب رگید یشهوژپ
 تفص نیرتهب ی هسیاقم رد ات هدرک یعس ،یسایق و یلیلحت ،یفاشتکا یاه شور هب اکتا اب هدنراگن ،تفریذپ ماجنا
 یرامعم یارب تفص نیرتهب هب تسا هدرک قلخ ناسنا لامک و تداعس یارب تیدحا ترضح هک ییاه نیرتهب یارب
 شناد ۀراو وگلا » ناونع اب یقیقحت رد ،(1199) ولگیب هرق و یمق یران .دبای تسد (یناسنا و یمالسا)یناریا بولطم
 رد ناوت یم ،تسا هدیسر هجیتن نیا هب یدربراک یا هراو وگلا ةئارا اب ،یمالسا ةشیدنا اب لماکت رد طیحم یسانش ناور
 .تسج هرهب نآ زا یمالسا یگدنز کبس یارب یزاس هنیمز یاتسار رد رصاعم یگدنز یاه راتفر-ناکم یهدناماس
 .یناریا ی هناخ ناهج تسیز رد نآ ققحت یگنوگچ و تولخ موهفم » ناونع اب یشهوژپ رد ،(1199) هداز هنماخ
 هک یدنیآرف یانعم هب تولخ ةلوقم یسررب هب ،«یناریا نردم ی هناخ و نردم لبقام یناریا هناخ رد نآ یقیبطت هعلاطم
 نآ زا و .دزادرپ یم ،دوش یم لئان یرگن نتشیوخ ی هبرجت و نارگید اب دوخ ةطبار ۀزوح میطنت هب ناسنا ،نآ یط
 هناخ رد نآ یریذپ ققحت و هلوقم نیا ،دبای یم زورب لاجم هناخ رد یرگید ناکم ره زا شیب موهفم نیا هک یئاج
 رد ،(9199) ناوشیش دنمورین و این یحلاص یرگید شهوژپ رد تیاهن رد .تسا هتفرگ رارق شلاچ و یسررب دروم
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 دیدج کرا رذگ یطیحم یسح کاردا تیفیک رد ساوح رب ینتبم یسح رظنم یاه هفلوم شقن نییبت» ناونع اب یقیقحت
 هب ،زیربت دیدج کرا رذگ ،یطیحم یسح کاردا تیفیک و دوجوم یسح رظانم نیب طابترا یسررب فده اب ،«زیربت
 .تسا هتخادرپ رصانع نیا نیب طابترا یسررب
 یسررب و یطیحم سح رکذ اب یزغم تیلاعف» ناونع اب ،(1911) 9نمیز و یناخال ،یجراخ تاعلاطم اب هطبار رد
 یریگ هزادنا زا هدافتسا اب ار تاساسحا ای یوخ و قلخ رب طیحم ضرعم رد نتفرگ رارق ریثأت یسررب اب ،«کیتامتسیس
 یسررب :تسیز طیحم راتفر شجنس» ناونع اب یشهوژپ رد ،(1911) 1گنل .دنتخادرپ (درکلمع ای راتخاس) زغم تیلاعف
 و توق طاقن ،تسیز طیحم رادفرط یاهراتفر شجنس یارب ار دوجوم یاهدرکیور زا یا هدرتسگ فیط ،«تاداهنشیپ و
 هب» ناونع اب یشهوژپ رد ،(1911) 9نیش .دهد یم رارق ثحب دروم ار اهنآ دروم رد دوبهب ناکما نینچمه و اهنآ فعض
 .«ساسحا اب بسانتم و ارگ شزادرپ یروئت بوچراچ کی :ناسنا شیاسآ و یطیحم تیاضر یروئت کی تمس
 لماعت رد ار ناسنا شقن هک دهد یم هئارا ناسنا شیاسآ و یطیحم تسیز تیاضر یارب ار یدیدج یرظن بوچراچ
 1یرارف و رتسور .دنک یم هتسجرب ،دهد یم خر یتالماعت نینچ نآ رد هک یا هنیمز و تسیز طیحم و ناسنا نیب
 نازیم یبایزرا هب ،«ینهذ شیاسآ رب تیکلام یگتفشآ یبایزرا :هناخ کیرات تمسق» ناونع اب یقیقحت رد ،(1911)
 هطبار » ،(9911) 1زچاو نینچمه .دنتخادرپ هناخ کیرات تمسق رد دارفا ینهذ هافر یور رب یگتخیر مه رد طلست

 و هناخ تیکلام نیب طابترا ات تسا شالت لاح رد «هناخ رد جرم و جره ،تسیز طیحم کرد اب ردام تیصخش
 .دنک ادج ،هدش یحارط درف هب رصحنم یاه هداد هعومجم کی یور رب هک ار ناکم هب یگتسبلد
 رب هعلاطم اب عماج یدرکیور اب هک رظنم نیا زا شهوژپ نیا هک میسر یم هجیتن نیا هب قیقحت تایبدا نیا رب یرورم اب
 و نارامعم ،یعامتجا یسانش ناور ،یسانش ناسنا ،یطیحم یسانش ناور مولع ناققحم و نازادرپ هیرظن تارظن یور
 روحم تیفیک یدید اب و هداد رارق یبایزرا دروم ار طیحم-ناسنا ی هطبار هب طوبرم یاه یروئت ،یطیحم ناسانشراتفر
 رظنم ،یسانش ناور ملع رد طیحم بتارم و ناسنا یاهزاین لدم دروم رد دوجوم یاه هیرظن یاه یتساک ناربج یارب
 بلاق رد طیحم یحارط ۀزوح رد ناسنا یاهزاین زا عماج یلدم هب و هداد رارق رظن دم زین ار یلخاد نادنمشیدنا

 و ناسنا ةفلوم ود ینورد ةطبار تیاهن رد و تسا هتفای تسد طیحم و ناسنا طباور ماظن زا یا هیال دنچ یا هناماس
 یاه هداد زا لصاح ةجیتن ناونع هب صخشم یدربراک و یرظن بوچراچ یاراد و دنم ماظن ینامزاس بلاق رد ار طیحم
 هئارا یدیدج ینییبت لدم و هداد رارق شجنس دروم رصاعم یرامعم دبلاک یحارط و یزیر همانرب تهج رد قیقحت
 یداینب یزاس لدم رد نونکات ،رضاح شهوژپ رد هدافتسا دروم شور نینچمه .دشاب یم دیدج و ون یا هعلاطم ،هدرک
 تاقیقحت اب رضاح شهوژپ زیامت رگید ،دروم نیا هک تسا هتفرگن رارق هدافتسا دروم طیحم و ناسنا لباقتم طباور
 .تسا نیشیپ
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 یطیحم یسانش ناور
 و دزادرپ یم طیحم رد ناسنا راتفر یتخانشناور یسررب هب ،یسانشناور زا یا هخاش ناونع هب ،طیحم یسانشناور
 دنک یم یواکاو ار طیحم زا تخانش و کاردا رب رثؤم لماوع ریثأت یگنوگچ و ناسنا راتفر اب طبترم یاه شهوژپ
 نایم طباور و تالماعت اب هک تسا یا هتشر یطیحم یسانشناور ،یکسناشورپ رظن زا .(1 :9199 ،یداتسا و هداز یقن)
 شناد ،یرامعم و یراتفر مولع ۀزوح ود لماعت زا .(9399:9 ،وردنا کم) دراد راک و رس ناش طیحم و مدرم
 یگدنز طیحم زا ناسنا کرد و اهزاین ةیاپ رب یحارط یاه هیرظن و هدیسر نیوکت هب یطیحم یسانشناور یا هتشر نایم
 یمومع یسانشناور لمکم یطیحم یسانشناور ،9نامارگ ۀدیقع هب .(91 :9199 ،ناراکمه و یلقماما) تسا هدش نیودت
 ره ،تسا هدرک عیرست زین ار طیحم و ناسنا یراذگریثأت و یریذپریثأت هک یروانف عیرس تفرشیپ هب هجوت اب .تسا
 لصف و لح هب یطیحم یسانشناور شناد هک دریگ یم لکش رصاعم ناسنا یارب یدیدج یراتفر-یطیحم لئاسم هزور
 دنتسه هتشر نیا هجوت دروم دراوم ،یگنهرف و یعامتجا یاهرایعم و اه شزرا ،موسر ،بادآ .دزادرپ یم نآ
 زا رتشیب ،هطبار نیا هب یشخب قمع یاه هار ییاسانش یپ رد شهوژپ نیا اذل .(1199:11 ،دابآردنب و یغارچهاش)
 هب ،یسانش ناور زا یا هخاش ناونع هب طیحم یسانش ناور .تسا هتسج هرهب طیحم یسانش ناور شناد یاهدرواتسد
 و ناسنا راتفر اب طبترم یاه شهوژپ و .(1399:91 ،گنل)دزادرپ یم طیحم رد ناسنا راتفر یتخانش ناور یسررب

 نوماریپ طیحم ،طیحم یسانش ناور رد .دیامن یم یواکاو ار طیحم زا تخانش و کاردا رب رثوم لماوع ریثات یگنوگچ
 و هداز یقن)تسا فارطا یایند زا ناسنا تخانش و یهاگآ یلصا عبنم و ینوریب یاه تفایرد ی همشچرس نیرت مهم
 .(9199:1 ،یداتسا
 و ناسنا تیهام تخانش و یسررب هب ات تسا مزال ادتبا یرامعم دبلاک رد طیحم و ناسنا لباقتم رثا رتهب کرد یارب

 تیمها زئاح مهم ةتکن نیا هب هجوت نایم نیا رد .دوش هتخادرپ ،تسا هتفرگربرد ار وا هک یطیحم تیهام تخانش
 دریگ یم لکش نوماریپ طیحم اب ناسنا ی هیوس ود هطبار یرارقرب یپ رد طیحم زا ناسنا تخانش و کاردا هک تسا
 ناور دیکات یتنس روط هب .(9399:911 ،یهوکف)دنراد مه اب لباقتم یاه شنک زا هتسویپ یا هطبار طیحم و ناسنا ینعی

 رارق یکیزیف طیحم ریثات تحت ناسنا یتسردنت و تاساسحا ،راتفر هنوگچ هک تسا هدوب نیا رب یطیحم یسانش
 راتفر رب ار اهرهش و اه نامتخاس لثم تخاس ناسنا یاه طیحم ریثات یگنوگچ ،ملع نیا ،رگید ترابع هب .دریگ یم
 یطیحم یسانش ناور (craik, 1970)کیرک رظن ربانب .(9399:9 ،وردنا کم)دهد یم رارق یسررب و هعلاطم دروم ناسنا
 ،گنل) دشاب طبترم یدبلاک طیحم رد وا ۀرمزور یگدنز هب هک تسا یا هنوگ هب ناسنا راتفر یتخانش ناور هعلاطم
 ناور و نهذ ،ناسنا باصعا رب طیحم ریثات ،طیحم زا ناسنا تخانش دنیآرف ،یطیحم ناسانش ناور رظن زا .(1399:91
 ،طیحم رد ناسنا یعامتجا ی هطبار ای و طیحم رد شیوخ نتشیوخ زا ناسنا مهف ،ناسنا راتفر ،طیحم کاردا رد ناسنا
 هب هجوت یطیحم یسانش ناور شناد هیعاد تفگ ناوت یم تقیقح رد .(1199:19 ،دابآردنب ،یغارچهاش)دراد تیمها
 ناور فیرعت رد .(1919:91 ،ناراکمه و یکسناشورپ)تسا یگنهرف و یعامتجا یاهرایعم و اه شزرا ،موسر ،بادآ

                                                           
1- Graman 



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 434

 طیارش زا کیکفت لباق ریغ یدعب ناونع هب ناسنا هکنیا لوا :درک دیکات ریز یاه یگژیو هب دیاب یم یطیحم یسانش
 رظن زا مه عوضوم نیا و تسا طیحم ی هدنهد لیکشت لماوع زا دوخ ناسنا هک تسا نآ تیعقاو اریز تسا طیحم
 و اه شزرا ،موسر ،بادآ هب یطیحم یسانش ناور رد هکنیا مود دروم .دراذگ یم ریثات طیحم رب یفیک رظن زا مه و یمک
  .(1199:11 ،نارگید و یغارچهاش)دوش یم هجوت یگنهرف و یعامتجا یاهرایعم
 ره رب انب هک دزاس یم رولبتم نآ توافتم یاه یگتفای نامزاس رد ار دوخ اضف زا کرد ،یتخانش ناسنا هاگن هچیرد زا
 یسانش ناسنا هاگدید رد یساسا شسرپ .دشاب توافتم ،فلتخم تاجرد هب دناوت یم گنهرف هدرخ ره یتح و گنهرف
 اه ناسنا زا یهورگ هب ات دنا هدش هتفرگ راک هب صخشم یاضف ره رد هک تسا ییاهراک و زاس کرد ،اضف هب تبسن
 یا هطبار ینعی ،دننک یم یگدنز طیحم رد اه ناسنا .دننک هضرع طیحم نآ رد ار تسیز نیا موادت و نتسیز ناکما
 ار ییاهدادیور یوگلا :تسا دقتعم ردناسکلا رفوتسیرک .(9399:911 ،یهوکف) دنراد مه اب لباقتم یاه شنک زا هتسویپ
 ،ردناسکلا) درک ادج ،دنهد یم خر نآ رد هک ییاهاضف زا ناوت یمن ،تسا بلاغ اهرهش و اهانب رد یگدنز رب هک
  .تسا هدمآ (9)لودج رد یطیحم یسانش ناور دروم رد فلتخم یاه هیرظن .(1399:91

 یطیحم یسانش ناور دروم رد فلتخم یاه هیرظن :(1)لودج
 عبنم هیرظن زادرپ هیرظن
 Bell,2001,p.2 .تسا داد دهاوخ یور هچنآ هدننک ایهم (طیحم)هنیمز لب لوئاپ

 ای یطیحم یسانش ناور ی هتشر شیادیپ بجوم هدیدپ نیا ،تسا هدشن یفاک هجوت یگنهرف -یطیحم داعبا هب یتنس یسانش ناور رد هک اجنآ زا نامارگ
 .تسا هدش یتخانش موب یسانش ناور

 1919 ،نامارگ

 تربار
 دروفیگ

 Gifford,1997,p.17  .تسا یو یکیزیف هاگرارق و درف نیب لباقتم تاریثات یسررب یطیحم یسانش ناور

 زا هبنج ود نیا یزاسادج تاقوا یهاگ و تسا یعامتجا طیحم مه و یکیزیف طیحم اب مه ی هطبار رد ناسنا راتفر هعلاطم یطیحم یسانش ناور نمتلآ
 .تسین ریذپ ناکما طیحم

 1399:9 ،نمتلآ

 9399:9 ،وردنا کم .دور یم رامش هب زین یعامتجا طیحم یعون ،یکیزیف طیحم ره یکسناشورپ
 231386: ،گنل .تسا هرمزور یدبلاک طیحم رد راتفر یتخانش ناور هعلاطم یطیحم یسانش ناور گنل ناج

 یاضف .دوش یم لماش نامأوت ار ییاضف هزوح هس طیحم یسانش ناور ،طیحم -ناسنا ی هطبار رد ثحب بوچراهچ و هزوح رد
 -یکاردا ی هناماس)یدوجو -یدرف یاضف و (یراتفر -یعمج هناماس)یعامتجا یاضف (ییاضف -یدبلاک هناماس)یدبلاک
 .تسا ییاضف ی هزوح هس نیا نایم دوجوم طباور هدنهد ناشن (9) ۀرامش لکش .(یتفایرد

 
  طیحم -ناسنا ی هطبار رد ییاضف هزوح هس نایم دوجوم هطبار :(1) ۀرامش لکش

1 ،نارگید و یمق یران :عبنم 1199:1 

 دعب هس ار هزوح هس نیا هک تسا نآ رتهب هکلب ؛دنتسین کیکفت لباق و ازجم ی هزوح هس ،اضف هس نیا تقیقح رد
 .دش روصتم یروحم هس یلدم ناوت یم تروص نیا هب .دومن روصت طیحم -ناسنا ییاضف ی هبرجت
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 هبرجت یناکم هزوح                                                        

 
 هبرجت یدرف هزوح         هبرجت یعمج هزوح                                                               

  طیحم -ناسنا ییاضف ی هبرجت یروحم هس لدم رادومن :(2) ۀرامش لکش
 1199:11 ،نارگید و یمق یران زا هتفرگرب :عبنم

 ناور ،یسانش مدرم ،یسانش ناسنا .دریگ یمرب رد ار یسانش ناور ملع زا شیب یا هدودحم طیحم و ناسنا هطبار هتبلا
 دناوت یم یا هتشر نایم یناسنا مولع زا رگید یرایسب و داصتقا و یسایس مولع یتح یسانش هعماج ،یعامتجا یسانش
 .(1399:11 ،یبلطم هب دوش هاگن)دشاب رثوم طیحم و ناسنا هطبار نییبت رد
 اه هداد رثکت و یملع تاعالطا شیازفا اب .دنسانشب ار طیحم و ناسنا هطبار یاه یگژیو دیاب یم نازاسرهش و نارامعم
 رد ناسنا هاگیاج هب تبسن زین و ناسنا هب تبسن مه و طیحم هب مه تبسن ینوگانوگ یاه شرگن ،شناد یایند رد
 دروم رد طوبرم یاه یروئت ساسا نیا رب .دهد یم تهج زین یطیحم یسانش ناور تاقیقحت هب هک هتفرگ لکش طیحم
  .تسا هدش هئارا (1)لودج رد طیحم و ناسنا هطبار

 طیحم و ناسنا هطبار هب طوبرم یاه یروئت :(2) هرامش لودج
 زادرپ هیرظن یروئت هیرظن شرگن

 
 
 طیحم رب طلسم ناسنا
 رب زکرمتم شرگن)
 (ناسنا
 طیحم ناسنا

 رتار نیلوج .تسا یعامتجا طیحم زا وا یاه هتخومآ ساسا رب طیحم رد ناسنا یاهراتفر هطبار عون نیا رد یعامتجا یریگدای
 

 ولزام ماهاربآ .دنک نیمات دوخ رد ار ناسنا یاهزاین دناوتب دیاب طیحم ،هطبار عون نیا رد هد خساپ یاهطیحم
1119 

 لرتنک هیرظن
 

 ناسنا طسوت طیحم تاکیرحت لرتنک تیلباق هطبار عون نیا رد
 .دوش یم یسررب

  یطیحم تاقافتا رییغت ییاناوت راتفر لرتنک
 یم ار طیحم نآ ساسا رب ام هک یشور رییغت ییاناوت

 میسانش
 طیحم هب خساپ باختنا ییاناوت
 میراد یتحار دروخرب ور شیپ تیعقوم اب
 میهد یم قیبطت طیحم اب ار دوخ هیوناث لرتنک رد

 
 
 لیروآ زمیج
 
 1111 کپوک
 
 رنشف-ربو

 تخانش لرتنک

  میمصت لرتنک

 هیلوا لرتنک

 هیوناث لرتنک

 یراگزاس حطس
 

 راب اب طیحم رد روضح رارمتسا اب ینعی .دننک یم راگزاس طیحم اب ار دوخ الاب یطیحم راب اب یاه ناکم رد هاگآدوخان تروص هب دارفا هطبار نیا رد
 .دنک یم رییغت (یرصب ریغ ،یرصب)یطیحم یاه کرحم هب دارفا تیساسح نازیم هب نآ اب یراگزاس رثا رد و الاب

 ناسنا رب طلسم طیحم
 ناسنا طیحم

 زا تظافح هیرظن
 تسیز طیحم

 زلکوتسا .دریگ یم رارق هجوت دروم یطیحم طیارش و تیفیک ،دوش هتفرگ هدیدان درف هکنیا نودب هطبار نیا رد
 1119کازور
 9111 لب لوئاپ

 
 هطبار ندناسر لداعت هب
 طیحم و ناسنا
 ناسنا یلماعت شرگن)
 (طیحم و
 طیحم ناسنا

 

 دیدج هیرظن .تسا رظن دم ود نیا نایم لماعت مه و ناسنا مه و طیحم مه ،مزال راتفر کرد یارب هطبار عون نیا رد لماعت هیرظن

 نمتلآ .دوب دهاوخ ییاسانش لباق دحاو هعومجم کی ،دریگ لکش طیحم و ناسنا نایم یبسانم لماعت هک یتروص رد هطبار عون نیا رد لدابت هیرظن
1919 

 یراتفر اتیاهن و دوش یم هدینت مهرد یطیحم یاهروتکاف اب (یتخانش هعماج و یعامتجا ،یدرف تیصخش)یناسنا ددعتم یاهروتکاف هطبار عون نیا رد یمزیناگرا هیرظن
  .(دنرییغت لاح رد مزیناگرا نیا رد طیحم مه و ناسنا مه)دنز یمرس ناسنا زا صاخ

 کپوک
1111 

 ناسنا براجت و راتفر سپ .تسا ناسنا راتفر هدنهد لکش یدبلاک طیحم ینعی ؛دریگ یم لکش طیحم اب یتخاسمه رد ناسنا راتفر هطبار عون نیا رد یراتفر هاگرارق هیرظن
 .دوش یسررب هناگادج روط هب و یطیحم طیارش هب هجوت نودب دناوت یمن

 رکراب رجار
3119 

– یفسلف یاه هیرظن

 یتخانش ناور
 و ریثات اریز .دید (تسا نامه نیا)ینامه نیا هطبار تحت ار طیحم و ناسنا دیاب یم و دوش ادج مه زا دیابن طیحم اب ناسنا هطبار ،هطبار نیا رد
  .تسا هدینت مهرد رایسب رگیدکی رب طیحم و ناسنا رثات

 گربرون نیتسیرک
 9919 زتلوش

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                                                                            هعلاطم دروم هدودحم
 یلامش ضرع هقیقد ود و هجرد 39و یقرش لوط هقیقد 11 و هجرد 11 رد .تسا یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت
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 11399 دودح یتعسو اب .دشاب یم رتم 1199 ایرد حطس زا نآ عافترا ،تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا
 رارق نارهت برغ یرتمولیک 191و هیمورا هچایرد لامش یقرش تمسق رد و ناجیابرذآ هطخ ینایم ورملق رد رتمولیک
 کی زا شیب زیربت تیعمج .تسا هتفرگ رارق ناجیابرذآ یروهمجو ناریا زرم ،افلج بونج یرتمولیک 119 رد و دراد
 هوک هب یقرش لامش زا و دنهس فرب رپ هشیمه درفنم هوک هتشر هب بونج تمس زا زیربت .دشاب یم رفن نویلیم مینو
 زیربت برغ لامش و لامش تمسق زا (دور هخلت) یاچ یجآ هناخدور .دوش یم دودحم (یلانیع) یلع نوع ماف خرس
 یم زیربت هنایم زا دورنارهم و دزیر یم هیمورا هچایرد هب زیربت تشد رد هجوت لباق یتفاسم یط زا دعب و درذگ یم
 دادتما رد ییاه هچرازاب داجیا قیرط زا زیربت رهش هعسوت .تسا بآ یب لاس فلتخم لوصف رد َاارثکا هک درذگ
 یامیس ،ینوکسم یاهدحاو طسوت اه هچرازاب لصاوف ششوپ اب .تسا هتفرگ تروص یمیدق هناگ تشه یاه هزاورد
 هدهاشم ًالالماک رهش یمیدق تالحم رد ناوت یم ار امیس نیا زین نونکا و تسا هتفرگ لکش هتشذگ نرق رد یلعف رهش
 سپ هچوک نیب رد همه نیا اب هدرب نیب زا ار یتنس و یمیدق تفاب نآ دیدج یاه یشک نابایخ دنچ ره ؛دومن
 تمسق نیا .دومن هدهاشم ار رهش یمیدق یرامعم حوضو هب ناوت یم یمیدق یاه نابایخ رب و رهش یمیدق یاه هچوک
 نابایخ هب قرش زا ،بادنرچ و اوالیل هلحم هب بونج زا ،( یزیربت سمش نابایخ ) یچ هدود هلحم هب لامش زا رهش زا
 زیربت رازاب یزکرم هتسه نیا نورد رد .ددرگ یم دودحم یتعیرش و هچوک هتسار هب برغ زا و یناقاخ و مالسالاةقث
 تارجح و اه مامح و دجاسم و اه نالاد و اهارس و اه هچمیت زا عبرم رتمولیک کی لداعم یتعسو اب هک تسا هتفرگ رارق
  .(1199 ،زیربت یرادرهش لاترپ)تسا هتفای لیکشت

 
  زیربت رهش یخیرات تفاب یاه هناخ یراذگاج هشقن :(0) ۀرامش لکش

 111 :3399 ،ینارمع و یرگنس یلیعمسا :عبنم
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 راجاق نارود رد زیربت
 نامز زا .دوب راجاق نادهعیلو نابزیم هراومه ،ناریا رهش نیمود ناونع هب زیربت ،تختیاپ ناونع هب نارهت باختنا زا دعب
 یلعحتف دشرا دنزرف اذل .دوش ناجیابرذآ مکاح ،دهعیلو هک دروخ مقر نینچ راجاق یتموکح شنم رد ،هاش یلعحتف
 و دش ناجیابرذآ هناور (یدالیم 3199 و یدیشروخ 9999 دودح)یرمق یرجه 9919 لاس هب ،ازریم سابع ،هاش
 یراجت تیمها تهج هب زین زیربت رهش .(3399:919 ،دوعسم یناب)درک باختنا دوخ یتموکح رقم ناونع هب ار زیربت

 و یبهذم یاهانب رب هوالع .درک یم بلط ار یرهش و ییاضف دیدج بتارم هلسلس و اه شزرا ،اهزاین ؛یسایس
 یارب هناخ داجیا هب فوطعم نیشنرهش تیعمج شیازفا تلع هب هرود نیا رد اهزاس و تخاس هدمع ،یتموکح
 ناریو هلزلز رثا رب یرمق یرجه 9199 لاس رد زیربت .(9399:33 ،نارگید و ناینامب)دوب نیدراو هزات و نیرجاهم
 هیراجاق هرود رد ،صخاش یانب دنچ زا ریغ هب زیربت یخیرات تفاب نیاربانب ،دش یزاسزاب هرابود نآ زا دعب و ددرگ یم
  .(1199:919 ،یمیهارباداژن)دش بیرخت لماک روط هب رهش هلزلز نآ رد یخیرات نوتم ساسا رب .تسا هدش هتخاس

 
  (یرمق یرجه7201)یا هغارم ناخ هللادسا طسوت هدش میسرت ،زیربت هنطلسلاراد هشقن :(4) ۀرامش لکش

 99 :3399 ،ینارمع و یرگنس یلیعمسا :عبنم

 شهوژپ یاه هتفای
 هزوح ناسانشراک و هاگشناد دیتاسا لماش هبحاصم رد هدننک تکرش دارفا .دوب صصختم 11 لماش هعلاطم دروم ةنومن
 رفن 19 هبحاصم رد هدننک تکرش دادعت نیا زا ،اتسار نیا رد .دنوش یم یگنهرف و یخیرات ثاریم و یطیحم یسانشناور
  .دنشاب یم نز رفن 1 و درم

  هبحاصم رد هدننک تکرش دارفا :(0) ۀرامش لودج
 دادعت هدنوش هبحاصم لغش

 (رفن)

 تیسنج

 نز درم

 1 1 1 هاگشناد رضاح دیتاسا
 1 1 1 هتسشنزاب دیتاسا
 9 9 1 یطیحم یسانشناور ناسانشراک
 1 1 1 یگنهرف ثاریم ناسانشراک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 .دنتشاد نس لاس 11 اهنآ نیرت نسم و 19 اهنآ نیرت لاسو نس مک هک ،لاس 31 ،ناگدنوش هبحاصم ینس نیگنایم
 .دندوب ارتکد کردم یاراد رفن 19 و سناسیل قوف رفن 1 ،سناسیل رفن 1 ،ناگدنوش هبحاصم نیب رد نینچمه
 جتنم یاه هلوقم رب یرورم
 نیا رد .دوش یم هتخادرپ مود و لوا حطس رد هدمآ تسد هب یاه هلوقم رتشیب یسررب و یفرعم هب ،رضاح شخب رد
 سپ یروحم یراذگدک مود ةلحرم رد و دمآ تسدب (زاب یراذگدک ةلحرم) هیلوا دک 191 دادعت ،لوا ةلحرم رد اتسار
 یزاس موهفم ققحم طسوت ،اه هداد هب ررکم هعجارم و ایاپ یاه هسیاقم ماجنا و طبترم ریغ و یفاضا دراوم سره زا
 ساسا رب ،یدنب هلوقم دنیارف سپس .تسا هدش لماش ار موهفم 119 ماخ یاه هداد زا هدمآرب رارکت رپ میهافم .تشگ
 رد .دش زاغآ اه هلوقم هب یبایتسد یارب رت یعازتنا و و رتالاب یحطس رد میهافم یدنب هورگ ،ندرک هسیاقم یلیلحت هیور
 ساسا رب و دش هداد قباطت و هسیاقم دوجوم میهافم لک اب و دوخ زا دعب ای لبق میهافم اب موهفم ره راک نیا نایرج
 هک دنشاب یم هلوقمریز 11 اب یلصا ةلوقم 9 لماش هدش هتخاس یاه هلوقم .دندش هتخاس اه هلوقم ،یکیدزن و یدننامه
 هیلوا یاهدک یرگلابرغ قیرط زا ،یباختنا و هدش هتخاس یاه هلوقم .تسا نایامن 9(1 و 1 ،1) ۀرامش لوادج رد
 یخرب و دندرک قلخ ار یدیدج موهفم و ماغدا رگیدکی اب یرارکت و هباشم یاهدک ساسا نیا رب هک دندمآ تسدب
 یراذگدک ییاهن ةلحرم رد ،ناصصختم طسوت نییاپ رارکت ةجرد قیرط زا نییاپ تیولوا لیلد هب اهدک زا رگید
 .دندیدرگ فذح ،یباختنا

 یدرف یاضف ۀزوح ۀلوقم یفیک یاه هداد زا هدش جارختسا تالوقم هدرخ و تالوقم ،میهافم لودج :(4) ۀرامش لودج
 تالوقم میهافم تالوقم هدرخ یراجاق هناخ دبلاک اب ییانعم طابترا

 یلصا

 :هلمج زا ناسنا یساسا تاجایتحا نیمات اب یکیزیف-یمسج شیاسآ

 .اهاضف ی هزادنا و داعبا ،دادعت ،سایقم تیاعر اب قلعت و تینما ساسحا داجیا-
 :قیرط زا یتوص شیاسآ

 زا هدیشوپ طایح داجیا اب شخب شمارآ تاوصا زا هدافتسا و بسانم حلاصم زا هدافتسا اب اضف رد کیتسوکآ داجیا اب ادص و رس لرتنک-
 بآ یادص و ناگدنرپ روضح اب یهایگ ششوپ

 یکیزیف-یمسج شیاسآ

 ،شیامرگ)یترارح شیاسآ
 (یشیامرس

 یرصب شیاسآ

 یتوص شیاسآ

 
 
 یدام زاین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  هزوح
 یدرف یاضف
 ناسنا)
 
 
 
 
 
 

 ..متیر و مظن تیاعر-(مارآ و نما طیحم داجیا)هناخ ییارگنورد-
 .(هراوشوگ و یرد جنپ ،یرد هس)اه قاتا عونت-
 لداعت و نراقت ،یگنهامه ،صالخا ،یگداس-
  یرب چگ ،ریخن و زاهن ،تانیئزت عاونا زا هدافتسا-

 شمارآ و تمارک -

 کرد قیرط زا یدونشخ -
 ییابیز
 

 یناور ینهذ یاهزاین

 اهدامن و اه هیارآ و اه شقن زا هدافتسا-

 نآ اب میقتسم طابترا داجیا اب تعیبط زا هطساو یب ییاه هزومآ تفایرد-
 بسانم یاج رد اضف ره یریگرارق رد تلادع-

 اهاضف رد یگدوهیب زا زیهرپ و لداعت تیاعر ،بسانت-

 ییارگنورد هب هجوت و وهایهزا یرود اب ناسنا یارب رکفت هنیمز داجیا-

 تفرعم و تخانش یاقترا -
 ناسنا

 یدب و یبوخ کرد -

 نطاب هب رهاظ زا ریس -

 و زاورپ و یکبس ساسحا -
 رکفت

 
 
 ینهذ یاهزاین
 ینالقع

 :قیرط زا یلاعتم میهافم هب قوس
 .اهاضف رد اه ناملا و یرادینش و یرصب یاه هناشن ،تامالع بسانم یحارط و اضف هنوگزمر یحارط و اه هیارآ ،اهدامن زا هدافتسا -
 بسانم یاج رد اضف ره یریگرارق رد تلادع-
 اهاضف رد یگدوهیب زا زیهرپ و لداعت تیاعر ،بسانت-
 ییارگنورد هب هجوت و وهایهزا یرود اب ناسنا یارب رکفت هنیمز داجیا-

 یلاعتم میهافم هب قوس -
 میلست و تیاضر -

 
 
 و یونعم یاهزاین
 یناحور

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
 هب لوادج نیا یلیصفت جیاتن و ددرگ یم هئارا هصالخ تروص هب ،رضاح ۀلاقم رد نآ شیامن ناکما مدع و نآ رد دوجوم بلاطم یگدرتسگ هب هجوت اب ،رضاح لودج - 1
 .دوش یم لاسرا ،قیقحت میامض ناونع



 134 ...و ناسنا لباقتم طباور یوگلا نیودت

 یعامتجا یاضف ۀزوح یفیک یاه هداد زا هدش جارختسا تالوقم هدرخ و تالوقم ،میهافم لودج :(5) ۀرامش لودج
 تالوقم میهافم تالوقم هدرخ یراجاق هناخ دبلاک اب ییانعم طابترا

 یلصا

 هناخ رد ینوریب و ینوردنا کیکفت و هناخ رد ییارگنورد داجیا قیرط زا یصوصخ میرح هب هجوت -
 یاهاضف یهدنامزاس و یریگرون و ییانشور تهج (انب)رپ یاهاضف نیب (طایح)یلاخ یاهاضف داجیا -
 طایح هب ور ددعتم یاهوشزاب ی هیبعت و طایح فارطا

 هتسب و زاب همین ،زاب ییاضف یهدناماس قیرط زا رون دورو نازیم لرتنک-
 هدمع روط هب هک ناتخرد و ناهایگ تخانش و ییانشا اب طایح رد دوجوم ناتخرد ای و هایگ و لگ تشاک-
 .دننک یم لیدبت ریذپلد یناکم هب ار طیحم ،دننک یم دوخ بذج ار ناگدنرپ

 هب رواب اب و مامت تقد و ساوسو اب هک یزاب یاضف .تسا طایح زاب یاضف ،یزاساضف ی هیام و لصا-
 نوزوم یاهامن و هدش رکف تابسانت و هزادنا ،مظنم لکش اب و اضف لخاد رد بآ و رون ،نامسآ روضح
  .دشخب یم تایح هناخ طیحم هب هزبس و لگ و تخرد و هراوف و بآ ضوح اب هارمه و دریگ یم باق ار نامسآ

 یصوصخ یگدنز زا تنایص لصا و ینوریب و ینوردنا یاهاضف داجیا اب یصوصخ میرح دوجو-

 یاضف زا ینهذ کاردا -
 یرامعم
 .تیوه داجیا -
 و طیارش و ناسنا
 (ینوریب یاه تیدودحم
 ینهذ کاردا -

 
 
 
 (هشیدنا) ینیب ناهج
 
  یدرف یاه هنیمز
 ،اه هزیگنا ،هتشذگ تایبرجت)
 (یدرف ینهذ یعافد مزیناکم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هزوح
 یاضف
 یعامتجا
 )ناسنا)
 
 

  اهاضف عونت قیرط زا یعامتجا لماعت -

 .(یرصب بتارم هلسلس)یدورو یاهاضف رد تیمرحم دوجو اب یصوصخ میرح و مارتحا ظفح -
 نارگید یارب یرصب تمحازم داجیا زا زیهرپ -
 نادرم و نانز یارب رد ی هبوک یادص و عون ندرک توافتم قیرط زا ناسنا تنایص هب مارتحا -
 نامرحمان مشچ زا هناخزپشآ ندوب رود -
 

 یناور شمارآ -

 یناور تینما و یرصب میرح -

 یکیزیف طباور -

 یبلط تقیقح -

 ییابیز کرد و تیقالخ -

 یمسج شیاسآ -

 یمیلقا طیارش اب یراگزاس -

  مارتحا و میرکت -

 و یسح)یطیحم کاردا -
 (ینهذ

 ینهذ و یرکف یانغ -

 
 
 
 (هشیدنا) ینیب ناهج
 
 ،گنهرف) یعامتجا یاه هنیمز
 (یعامتجا یاه شزرا ،اهرواب

 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدبلاک یاضف ۀزوح یفیک یاه هداد زا هدش جارختسا تالوقم هدرخ و تالوقم ،میهافم لودج :(6) ۀرامش لودج
 تالوقم میهافم تالوقم هدرخ یراجاق هناخ دبلاک اب ییانعم طابترا

 یلصا

 زا یمومع یاه قاتا و یرد 1 و یرد9 هلمج زا اه قاتا یصوصخ یاهاضف هزادنا و داعبا -
 هناخزپشا و هاگزیربا ،مامح لثم یتامدخ یاهاضف و یسرا و رالات ،یبنط هلمج
 لثم یرد 9 ای 1 یاه قاتا رد یجند هشوگ ،هراوشوگ و هناخالاب لثم یرد 9 و 1 یاهاضف -
 .دشاب هناخ ضوح ای و ناویا ،طایح ،یسرا ای یبنط

 :یصوصخ و یدرف ةصرع
 ،یمسج شیاسآ و تینما) ناسنا ندب یاه هزادنا تیاعر و سایقم -
 (رایتخا و تردق ساسحا

 تینما و شمارآ ،یناور و یحور شمارآ ،تمرح سح) تولخ -
 (رطاخ

 
 یدرکلمع ةفلؤم
 (یتیلاعف-یراتفر) 

 
 

 
 هزوح
 یاضف
 یدبلاک
 (طیحم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درکلمع دنچ یارب اهاضف زا یضعب زا ینعی دوش یم لصاح یریذپ عونت اب یریذپ فاطعنا -
 .درک هدافتسا فلتخم یاه نامز رد توافتم یاهدرکلمع یارب ای نامزمه روطب

 ناویا لثم زاب همین یاهاضف ،اهورهار ،طایح دننام طیحم رد هدنهد دنویپ لماع دوجو -

 :یعمج ةصرع
 (رایتخا و تردق ساسحا) یریذپ فاطعنا -
 ،یعامتجا تالماعت داجیا ،رطاخ تینما و شمارآ) یگتسویپ -
 (یبای تهج

 انب تخاس ماگنه رد تسیز طیحم رب لیمحت و بیرخت نیرتمک -
  یمومع و یصوصخ یاه میرح یزاسادج -
 الاب یترارح تیفرظ اب حلاصم زا هدافتسا -

  نیمز لد رد نتفر و مکارتم و هدرشف تفاب -

 درس لوصف رد شیامرگ یارب نادشتآ زا هدافتسا -

 :یراگزاس
 یرو هرهب و یناور شمارآ ،بارطضا شهاک) زیس طیحم و ناهایگ -
 .(تعیبط زا

 (یناور شمارآ ،بارطضا شهاک) ادص و رس و اوآ مظن -

 
 یدرکلمع ةفلؤم
 (یطیحم-یتسیز) 

 اهاضف رد یموب حلاصم زا هدافتسا -
 .بیکرت شوخ و اراک یاهاضف دوجو -
 اضف یرصب تیباذج و تیفیک شیازفا -
 ناویا و اهوشزاب داعبا اب رون نازیم لرتنک -
  دروآ موب و بسانتم حلاصم زا هدافتسا -
  انب هزاس رد نزاوت و لداعت -

 :ییاراک
 (یناور شمارآ ،شیاسآ ،ییاراک ،یتحار) یگدنسبدوخ -
 (ینامسج شیاسآ ،یناور شمارآ ،تلزنم و نأش) یراو مدرم-
 (یناور شمارآ ،تیاضر ،شیاسآ و ینمیا ساسحا) یرادرب هرهب -
 (یناور شمارآ ،یمسج شیاسآ) هزاس و انب ماکحتسا -

 
 یدرکلمع ةفلؤم
 (یطیحم-یتسیز) 

 یتکرح بتارم هلسلس -
 ییاضف بتارم هلسلس -
 رگیدمه رد اهاضف ندش لح و ندیودن -

  (یناور شمارآ ،سفن تزع ،تمرح) :بتارم هسلس
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 .دروآ یم دوجوب ار هعومجم لک نالپ ،نآ هسدنه و طایح یامن اه هناخ نیا رد -
 ...و یلصا یاهامن رد یروحم نراقت -

 قلعت سح داجیا ،لوقعم ییابیز سح ،نزاوت) :صخشم یسدنه ماظن
 (یناور تینما ،اضف یناور و تحارص ،طیحم هب

 
 
 
 
 
 
 
 ینیع ةفلؤم
 یاه هداد و یسح کاردا)
 (طیحم یکیزیف

 
 
 
 
 

 
 
 هزوح
 یاضف
 یدبلاک
 (طیحم)
 
 

 هتسب یاضف و زاب همین ،زاب یاضف نیب ییاضف بتارم هلسلس لثم ءازجا نایم گنهامه طابترا دوجو -
 ..اه یسرتسد رد یدنب هبترم داجیا -

 یناور تینما ،یرصب طابترا ،بسانم یکیزیف طابترا) :یریذپ ذوفن
 (..و

 ضوح دوجو اب طایح یاضف رد (تراهط و یگزیکاپ دامن)بآ یریگراکب -

 ...و یتسه عبنم هب ندرک رکف هب ناسنا بیغرت -
 کنخ ،یگدنزرس و تفاطل سح داجیا) :(بآ روضح)ساکعنا
 (یناور شمارآ ،شمارآ سح ،یناور یگدننک

 هناخ راتخاس رد نشور ماجنارس و زاغآ -
 ...و ینوریب و ینوردنا یاهاضف داجیا اب یصوصخ میرح دوجو -

 ،ناسنا یارب هتسیاش ینمآم ،اضف رد یگتفشآ مدع) :ثکم/نوکس
 (یناور تینما

 نوریب زا ندیرب و نورد هب هجوت و دیکات -

 ...و نامسا و نورد تمس هب یریگ تهج و نوریب هب دودحم زادنا مشچ -
 (یناور تینما سح داجیا ،میرح داجیا اب تمرح سح) :ییارگنورد

 دیشروخ یژرنا و رون زا هنیهب هدافتسا -
 فعاضم یبوچ یاه هرجنپ زا هدافتسا -
 ...و رون لرتنک یارب یسرا زا هدافتسا -

 ،یلاخ یاضف داجیا ،اضف یلکش یب ،اضف ییایوگ) :رون ۀدنرورپ
 (کرحتم یاضف ،اضف تفاطل

 موادت و متیر ،یگنهامه ،رصانع رد ماجسنا دوجو -
 ...و هتفای ماظن لک کی رد کچوک و عونتم یازجا یریگرارق -

 شمارآ ،ییاناوخ ،یرصب لداعت) :(ءزج هب لک و لک هب ءزج )تدحو
 (یناور و تحارص ،ییاناوخ ،یناور

 (یناور شمارآ ،ییاناوخ ،ارجا و تخاس تلوهس) :ینگمه ...اه نزور و اه هرجنپ ،اه برد یگتخاس شیپ هلمج زا اه نآ یازجا و اهاضف ندش رالودم -

 یرهاظ تحاس -
 ییانعم و ییاوتحم تحاس -

  (یناور شمارآ ،قلعت سح داجیا ،ییابیز سح نیمأت) :تابسانت
 
 
 
 
 
 ینهذ ةفلؤم
 یاه هداد و ینهذ کاردا)
 (طیحم نیدامن

 

 
 
 
 
 
 هزوح
 یاضف
 یدبلاک
 (طیحم)
 
 

 اه یسرا یگنر یاه هشیش -
  یمیلسا یاه حرط -
 ...و اضف رد یرجآ فلتخم شوقن زا هدافتسا-

 (...و یریذپلد ،دنیاشوخ کاردا ،یزادرپایور) :تانیئزت/هیارآ

 اه یرب چگ رد زیگنا لایخ یاه تسکش-
 یبوچ ینیچ یاه هرگ -
 قرعم یاه یشاک -
 یراک هنییآ-
 اه فقس رد یدنبراک زا هدافتسا-
 ...و اه فقس رد دبنگ و قاط زا هدافتسا-

 (اضف رد انغ سح ،نتفرگ جوا ،لماکت) :موس دعب

 (یناور شمارآ ،ییاناوخ) :اضف یناور و تحارص/لداعت اهاضف ۀدنهد لیکشت یازجا نیب یگنهامه -

 هناخ رد نینکاس تولخ نیرت یصوصخ لصاف دح رد-
 یلاوتم و ینیبانیب یاهاضف تروصب هناخ رد نادنواشیوخ و یلاها یلجت نیرت یمومع رد-

 (یناور تینما ،تمرح سح داجیا) :میرح

 ابیز رظنم و دید داجیا -

 (انب)رپ یاهاضف نیبام (طایح)یلاخ یاهاضف داجیا -
 ...و ددعتم یاهوشزاب و طایح دوجو هطساوب اه قاتا نورد زا نامسآ هب دید ناکما-

 و ثکم ،عونتم ةبرجت ،رکفت یدازآ ،ساسحا یدازآ) :زادنا مشچ
 (یناور شمارآ

 .دشخب یم تدش ار باختنا قح هک یدارفنا و یعمج یاهاضف ددعت -
 ندینش ،ندید یارب عونتم یاه هرظنم دوجو -
 ...و عونتم یاهدرکلمع و گنر ،مرف ،تفلب بیکرت-

 ،فلتخم تایبرجت ،سرتسا شهاک ،تبثم تاساسحا شیازفا) :عونت
 (باختنا قح ،یناور شمارآ

 .تسا هدرک ظفح ار دوخ تیوه و دراد ار دوخ صاخ هاگیاج اضف ره -
 .تسا هدشن اهر فده نودب ییاضف چیه -
 .دوش یم اضف ره صخشت ثعاب هک دنتسه اراد ار دوخ دح و زرم اهاضف-

 لقادح هب ،اضف کاردا یتحار ،یدنم تیاضر) ییاضف لالقتسا
 (یناور تینما ،ییاناوخ ،ماهبا ندناسر

 شمارآ ،یبای تهج ،یداش ،تیاضر سح داجیا) :طیحم ییارگدامن اه مرف و اهاضف تانیئزت رد نیدامن و یمرف ییابیز و اه هناشن دوجو -
 (ییاناوخ ،یناور

 (یناور شمارآ ،اضف رد شمارآ سح ،ییاهر سح داجیا) :یتهج یب ...و تشه مین و تشه ،عبرم هدعاق اب ییاهاضف رب رامعم هنارصم دیکات -
 :هلمج زا دوش یم ناسنا و طیحم نیب ام قیمع دنویپ ثعاب هک یا هنوگ هب اضف دوجو -
 ...و دوخ یاج رد اضف ره یریگرارق و نوریب و نورد یاهاضف زیامت و یبای تهج-
 ...اهاضف شنیچ زا هدافتسا اب) متیر و مظن تیاعر-
 ...و (...و یتشه-یدورو-ردرس) یدورو ییاضف و یمرف بتارم هلسلس-

 تینما ،شیاسآ و یدنم تیاضر ،یریذپ قلعت) :حوضو و ییاناوخ
 (یناور

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یروحم هلوقم
 نوماریپ ناگدننک هبحاصم یوگتفگ و هبحاصم هک تسا یدیلک ترابع و یلصا ثحبم ،رضاح شهوژپ یروحم ةلوقم
 زا دوصقم .تسا هتفرگ رارق نآ یور رب دیکأت نیرتشیب ،تارابع نیب رد هدیا نیرت یلصا ناونع هب و هتفرگ لکش نآ
 تسد هب یاه هلوقم ریاس نیب ةطبار نییعت و تارابع ریاس هب نداد ناماس و رس یترابع هب ،یروحم ةلوقم هب نتخادرپ
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 لباقتم طباور یسررب نامه ،رضاح شهوژپ رد یروحم ةلوقم ،اتسار نیا رد .دشاب یم اهنآ زا کیره هاگیاج و هدمآ
 ناگدنوش هبحاصم ،عوضوم نیا ةنیمز رد هک تسا یراجاق یاه هناخ رد یطیحم یسانشناور رب دیکأت اب طیحم و ناسنا
 ،«رصاعم یگدنز کبس رب ینتبم یاهراتفر تیبثت» ،«طیحم و ناسنا ةطبار ندناسر لداعت هب» ریظن یمیهافم هب
 تحت اه هدیدپ نیا .دندرک هراشا «نیدامن رصانع و انعم رب دیکأت» و «اضف رد رظان دید قمع هب هجوت» ،«یشخب تدحو»
 .دنا هدمآ دوجو هب یجنایم و یا هنیمز ،یلع طیارش هس ریثأت

  شهوژپ یروحم ۀلوقم ۀیلوا میهافم و یروحم ۀلوقم :1(7) ۀرامش لودج
 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم

 
 یروحم ةلوقم

 
 یطیحم یسانشناور رب دیکأت اب طیحم و ناسنا لباقتم طباور

C1 19 طیحم و ناسنا ةطبار ندناسر لداعت هب 
C2 99 رصاعم یگدنز کبس رب ینتبم یاهراتفر تیبثت 
C3 91 یشخب تدحو 
C4 99 اضف رد رظان دید قمع هب هجوت 
C5 19 نیدامن رصانع و انعم رب دیکأت 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یلع طیارش
 یونعم و ینهذ و یدام یاهزاین عوضوم ،دراد یراجاق یاه هناخ رد یطیحم یسانشناور کاردا رد یرایسب شقن هک یا هتکن
 دبلاک» ،«ناسنا ةشیدنا ای ینیب ناهج» ریظن ییاه هلوقم زا ناوت یم هنیمز نیا رد مهم یلع لماوع رگید زا نینچمه .تسا ناسنا
 .درک هراشا «یطیحم
 نیمأت ،یطیحم یسانشناور ثحبم رد تسه راذگریثأت هک یلماوع نیرت مهم زا یکی دینیبب امش » :2یناسنا یاهزاین نیمأت
 نیمه ،هیراجاق ۀرود ًالاصوصخم یخیرات یاه هناخ یلصا یاهدرکراک زا یکی ًالالصا .تسه یونعم و یدام زا معا ناسنا یاهزاین
 رصانع اب اه ناسنا تسیز یاضف هنالداع و هنامیکح یهدناماس و ینیرفآزاب ینعم هب یزاسرهش و یرامعم تروص ره رد .هدوب

 دیاب یرامعم و دشاب یم اه ناسنا تداعس و یحور یاهزاین زاسرتسب و اه ناسنا یدام یاهزاین اب بسانتم یعونصم و یعیبط
 .(P1, P2, P3, P4, P6, P8, P9, P11, P12, P14, P17, P18, P21, P22, P25) .دناسرب یلاعت و لماکت هب ار ناسنا

  طیحم و ناسنا لباقتم طباور 0یلع لماوع :(8) ۀرامش لودج
 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم

 
 
 یلع لماوع
 

 
 ناسنا یاهزاین

C6 (یتوص و یرصب ،یترارح ،یمسج شیاسآ) یدام یاهزاین  
 
19 C7 (یدونشخ ،تمارک) یناور ینهذ یاهزاین 

C8 (یکبس ساسحا ،یدب و یبوخ کرد ،تخانش ،تفرعم) ینالقع ینهذ یاهزاین 
C9 (میلست و تیاضر ،یلاعتم میهافم) یونعم یاهزاین 

 99 (یدرف ینهذ یعافد مزیناکم ،اه هزیگنا ،هتشذگ تایبرجت) یدرف یاه هنیمز C10 ینیب ناهج
 C11 (...یتحاران و یدونشخ ریظن یعامتجا یاه شزرا ،اهرواب ،گنهرف) یعامتجا یاه هنیمز 

 
 یطیحم دبلاک

C12 ((یطیحم-یتسیز)و(یتیلاعف-یراتفر)) یدرکلمع ةفلؤم  
11 C13 (...و طیحم یکیزیف یاه هداد ،یسح کاردا) ینیع ةفلؤم 

C14 (...طیحم نیدامن یاه هداد ،ینهذ کاردا) ینهذ ةفلؤم 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                          (هنیمز) رتسب
 ار تالماعت ای لامعا و اهدربهار هک یا هژیو و صاخ یاه تیعقوم :زا تسا ترابع ،رتسب ای تفاب ،یا هنیمز طیارش

                                                           
 .تسا دوجوم قیقحت میامض رد اهنآ یلیصفت لکش هک تسا هدمآ شهوژپ نتم رد هصالخ تروص هب ،شهوژپ ناگدننک تکرش لودج زا ریغ هب رضاح شهوژپ رد لوادج یمامت - 1
 .تسا دوجوم شهوژپ میامض رد یلیصفت تاحیضوت و دوش یم هدنسب ریغتم کی زا یلاثم ندروآ و حیضوت هب طقف ،بلاطم یگدرتسگ لیلد هب ،رضاح شهوژپ رد - 2
 .تسا هدیدرگ تسویپ هلاقم هب مئامض شخب رد ،اهدمایپ و اهدربهار ،رگ هلخادم ،یا هنیمز ،یلع لماوع یلماک لوادج - 3
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 و هعلاطم دروم عوضوم هب هجوت اب .(Corbin & Strauss, 2008: 87, Creswell, 2013:115) دنهد یم رارق ریثأت تحت
 هراشا یطیحم یسانشناور تهج رد هعلاطم دروم ةنیمز هب ناگدنوش هبحاصم ،عوضوم فلتخم بناوج یریگرظن رد
 یاه هنیمز ،هشیدنا یدرف یاه هنیمز ،یونعم یاهزاین ،ینهذ یاهزاین ،یدام یاهزاین لماع 1 ساسا نیا رب .دندومن
 یاه هداد)ینهذ کاردا لماش ینهذ هفلوم ،(طیحم یکیزیف یاه هداد)یسح کاردا لماش ینیع هفلوم ،هشیدنا یعامتجا
 و یراگزاس و ییاراک لماع ود رب لمتشم دوخ هک یطیحم-یتسیز هفلوم لماش یدرکلمع هفلوم و (طیحم نیدامن
  .دندش ییاسانش ،دنتسه یصوصخ و یدرف هصرع و یعمج هصرع ود لماش دوخ هک یتیلاعف-یراتفر هفلوم
 (یطیحم-یتسیز هفلوم)یراگزاس
 و یعمج یاه تیلاعف ات اضعا هب طوبرم یاهراتفر نیرت یصوصخ زا هک دریگ یم ماجنا هناخ کی رد اه تیلاعف زا یعونتم فیط
 فلتخم یاه شخب رد اهنآ لیهست نمض هک دشاب یا هنوگ هب دیاب اه تیلاعف نیا یهدنامزاس .دوش یم لماش ار اهنآ یعامتجا

 ،دوش یم هتخانش یدرکلمع یراگزاس ناونع تحت هک موهفم نیا .دیآ لمع هب یریگولج زین اهنآ راگزاسان لخادت زا ،هناخ
 رد ارگ نورب یوگلا هب ارگنورد یوگلا زا اه هناخ یدنب هرکیپ ماظن رد رییغت اب .دراد یدرکمع نامدنار عوضوم اب یمیقتسم طابترا
 ینادنچ رییغت ،رگید یضعب اب طابترا رد و رییغت اه صخاش یضعب اب طابترا رد یدرکمع یراگزاس عوضوم ،راجاق هرود رخاوا
 .تسا رکذ لباق زین اه هناخ نیا یدرکلمع نامدنار اب طابترا رد عوضوم نیا .تسا هدیدن دوخ هب

 اب طیحم ندومن راگزاس تمس هب لماعت نیا .دراد رارق نوماریپ طیحم اب لماعت رد هراومه ناسنا تقیقح رد ...»
 کی ناونع هب «ناسنا یگدنز شور» .دور یم شیپ یطیحم بولطمان یاه شنت عفر و [گنهرف] ناسنا ینورد تخاس
 هوجو یاراد «ناسنا یگدنز شور» .دشاب یم هجوت دروم طیحم و ناسنا یراگزاس رد گنهرف صخشم و مهم هفلوم
 یاهانب ساسا نیا رب هک دهد یم رییغت هتسویپ روط هب و هتخاس رثاتم ار هدش هتخاس طیحم هک تسا یناهنپ و راکشآ
 ,P2, P3, P5, P6, P8) .«....دنا هتفریذپ ار یتارییغت دوخ رصع هب تبسن ،ناسنا یگدنز شور نینچ ساسا رب یراجاق

P9, P10, P12, P14, P15, P20, P21, P22, P23, P25). 
  طیحم و ناسنا لباقتم طباور یا هنیمز لماوع :( 9) ۀرامش لودج

 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم

 
اوع

لم
مز 

 هنی
یا

 

  

 
 ناسنا یاهزاین

 

C53 یدام یاهزاین  
19 
 

C54 ینهذ یاهزاین 

C55 یونعم یاهزاین 

 39 هشیدنا یدرف یاه هنیمز C56 هشیدنا یعامتجا و یدرف یاه هنیمز
C57 هشیدنا یعامتجا یاه هنیمز 

 19 (طیحم یکیزیف یاه هداد) یسح کاردا C58 کاردا
C59 (طیحم نیدامن یاه هداد) ینهذ کاردا 

 19 (انب و هزاس ماکحتسا ،یرادرب هرهب ،یراو مدرم ،یگدنسبدوخ) ییاراک C60 (یطیحم- یتسیز) یدرکلمع ةفلؤم

C61 (...و اوه و بآ و میلقا ،تفاب و ورف تیفیک ،زبس طیحم و ناهایگ) یراگزاس 

 39 (...و تولخ ،سایقم) یصوصخ و یدرف ةصرع C62 (یتیلاعف-یراتفر) یدرکلمع ةفلؤم
C63 (یگتسویپ ،یریذپ فاطعنا) یعمج ةصرع 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رگ هلخادم طیارش 
 ریثأت لباقتم شنک یاهدربهار رب و دننک یم ادیپ طابترا یا هدیدپ هب هک دنتسه یا یراتخاس طیارش ،رگ هلخادم طیارش
 دنک یم دودحم ار اه نآ ای ،هدیشخب تلوهس ار اهدربهار ،صاخ یا هنیمز رد ًالاهاگ ،یا هلخادم طیارش .دنراذگ یم



 994 ...و ناسنا لباقتم طباور یوگلا نیودت

(Strauss & Corbin, 1998). میهافم لیدبت و یسررب زا سپ ،(هدننکدودحم ای رگ لیهست) رگ هلخادم لماوع ةنیمز رد 
 ینهذ یعافد مزیناکم ،اه هزیگنا ،هتشذگ تایبرجت لماش هدننک هلخادم لماع نیدنچ ،لوا حطس یاه هلوقم هب هیلوا
 روضح)ساکعنا ،یریذپذوفن ،صخشم یسدنه ماظن ،بتارم هلسلس ،یعامتجا یاه شزرا ،اهرواب ،گنهرف ،یدرف
 ،لداعت ،(فقس)موس دعب ،(تانیئزت)هیارآ ،تابسانت ،ینگمه ،تدحو ،رون هدنرورپ ،ییارگنورد ،(ثکم)نوکس ،(بآ

 هرهب ،یراو مدرم ،یگدنسبدوخ ،حوضو و ییاناوخ ،یتهج یب ،طیحم ییارگدامن ،ییاضف لالقتسا ،زادنا مشچ ،میرح
 ،اوآ مظن ،اوه و بآ و میلقا هب هجوت ،تفاب و مرف تیفیک ،زبس طیحم و ناهایگ ،انب و هزاس ماکحتسا ،یرادرب
 .دمآ تسدب تولخ و سایقم ،یریذپ فاطعنا ،یگتسویپ
 و دشاب یم طابترا رد گنهرف و نابز اب یطابترا متسیس کی ناونع هب رنه هک درک ریسفت هشیم یروجنیا » :گنهرف 
 هعلاطم و تخانش دروم ،هدمآ دوجو هب نا ریسم رد رنه هک یا یگنهرف هنیمز دیاب ،نآ رد دوجوم مایپ تفایرد یارب
 طیارش ریثأت تحت یرامعم یتقو اریز ،تخانش نآ یرامعم رد ناوت یم ار یرصع ره یگنهرف تایصوصخ .دریگ رارق
 رما کی تروص هب دناوت یم دمآ دوجو هب ...و یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا ،یسایس لئاسم لثم ،هرود کی توافتم
 یتقو .مینیبیم ونوا مه یراجاق یرامعم رد هک دریگب دوخ هب ار صوصخم یتافص و دوش هتخانش هدنز و لقتسم
 رگا لاح .دهد همادا دوخ تایح هب تسا نکمم یرامعم نآ دنورب نیب زا (یرامعم)رثا کی هدنروآ دوجو هب تارثا
 لماوع نآ رگا و دریگ یم قیمع یا هشیر یرامعم نآ دشاب یگنهرف یاه راتساوخ اب قباطم هدنروآ دوجو هب لماوع
 ,P1, P2, P4, P5, P7, P8 .«دنراد یم رب نایم زا ار نآ ،دیدج لماوع و دوش یم تایح دقاف یرامعم دنشاب رادیاپان

P9, P12, P13, P16, P18, P19, P20, P21, P22, P24, 
  طیحم و ناسنا لباقتم طباور رد رگ هلخادم لماوع :(21) ۀرامش لودج

 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم

اوع
لم

م 
خاد

 هل
رگ

 
  

 
 
 (یعامتجا و یدرف) اه هنیمز

C15 هتشذگ تایبرجت  
 
 
19 

C16 اه هزیگنا 
C17 یدرف ینهذ یعافد مزیناکم 
C18 گنهرف 
C19 اهرواب 
C20 یعامتجا یاه شزرا 

 
 
 
 
 
 طیحم یکیزیف یاه هداد

C21 بتارم هلسلس  
 
 
 
39 
 

C22 یسدنه ماظن 
C23 یریذپذوفن 
C24 بآ ساکعنا 
C25 (ثکم) نوکس 
C26 ییارگنورد 
C27 رون ۀدنرورپ 
C28 تدحو 
C29 ینگمه 

 
 
 
 
 طیحم نیدامن یاه هداد

C30 تابسانت  
 
 
 
39 

C31 تانیئزت/هیارآ 
C32 فقس/موس دعب 
C33 لداعت 
C34 میرح 
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C35 زادنا مشچ 
C36 عونت 
C37 ییاضف لالقتسا 
C38 طیحم ییارگدامن 
C39 یتهج یب 
C40 حوضو و ییاناوخ 

 
 ییاراک

C41 یگدنسبدوخ  
99 C42 یراو مدرم 

C43 یرادرب هرهب 
C44 انب و هزاس ماکحتسا 

 
 
 یراگزاس

C45 زبس طیحم و ناهایگ  
39 C46 تفاب و مرف تیفیک 

C47 میلقا هب هجوت 
C48 اوآ مظن 

 19 یگتسویپ C49 یعمج ةصرع
C50 یریذپ فاطعنا 

 19 سایقم C51 یصوصخ و یدرف ةصرع
C52 تولخ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهدربهار
 .دنریذپ یم تروص صاخ ۀدش هدهاشم طیارش تحت یا هدیدپ اب دروخرب و هرادا ،لرتنک تهج هک تسا یتامادقا
 یریبادت ،هدیدپ ققحت تهج نارگشنک .دوش یم هتفرگ راک هب هدیدپ اب دروخرب رد هک تسا یریبدت و مزیناکم ،دربهار
 هب .(Corbin & Strauss, 2008: 88)دننک یم ذخا ار یدربهار دوجوم تاناکما و طیارش ساسا رب و دننک یم ذاختا
 اب و دنریگ یم تروص یفادها هب لین ای هلأسم کی لح یارب هک دنتسه یدنمفده یاه شنک ،اهدربهار ،رگید ترابع
 طسوت ناسنا یاهزاین نیمأت» ریظن یلماوع ،رضاح ةلاسر رد ،اتسار نیا رد .دوش یم ققحم هدیدپ اهنآ نتفرگ تروص
 لداعت رب دیکأت اب هنارادم ناسنا یحارط» ،«یحارط رد نوگانوگ یاه هتشر ناصصختم تارظن زا هدافتسا» ،«اه هناخ
 ،«دیدج یاه نامتخاس یحارط رد (هایگ و لگ زا هدافتسا) یعیبط یزاسابیز رتشیب لومش» ،«طیحم و ناسنا طباور
 .دندمآ تسدب شهوژپ یاهدربهار ناونع هب «یحارط رد تانیئزت ندربراکب»
 نیمأت ،دمآ تسدب ناسانشراک ةبحاصم یانثا رد هک یطیحم یسانشناور یاهدربهار و اه همانرب نیرت یساسا زا یکی
 ناسنا یاهزاین یمامت هب ییوگخساپ یارب یناکم هراومه یتنس هناخ .دوب اه هناخ طسوت یناحور و یونعم یاهزاین
 لباق حطس ندرک مهارف ،هدش هتخاس طیحم زا مهم تاراظتنا زا یکی .(31 :9199 ،ناراکمه و راک هرقن) تسا هدوب
 یاهمادنا یساسا یاهزاین هب ییوگخساپ و میلقا اب گنهامه هانپرس هب زاین یاضرا هک تسا ینامسج شیاسآ زا یلوبق
 هک دراد یکیزیف یاهزاین هب هجوت و تسا هناخ یدبلاک لکش رگنایب هناخ یکیزیف هجو .دنراد یاج نآ لیذ رد ناسنا
 یسرتسد و تیعقوم ؛ناوتیم هناخ یکیزیف لماوع هلمج زا .دهد شیازفا ار یکیزیف شیاسآ رد یگدنز طیارش دناوت یم

 درب مان ار یعیبط طیحم اب قباطت و اهاضف نیب طباور و هزادنا ،دادعت ،حلاصم سنج و یا هزاس ماکحتسا ،هناخ
 .(91 :9199 ،داژن یک و روپ مشاه)



 394 ...و ناسنا لباقتم طباور یوگلا نیودت

 اب بسانتم یدبلاک و ییاضف نامزاس اب و سرتسد رد تاناکما و یعیبط عبانم رب هیکت اب زیربت یراجاق یاه هناخ..» 
 رد نیا .دنک مهارف دوخ نانکاس یارب ار شیاسآ زا یلوبق لباق دح ،یناور و یمسج یاهزاین ءاضرا اب هتسناوت هقطنم

 و یناور یاهزاین هب اه هجوت ،تخاس هتفرشیپ و دیدج تاناکما هب یسرتسد دوجو اب رصاعم یاه هناخ رد هک هیلاح
 رارکت لباق یاهراکوزاس یناسرزور هب کش نودب .تسا هدش هجاوم لکشم اب شیاسآ داجیا و ناسنا ینامسج یتح
 تمالس و نکسم یرامعم تیفیک دناوت یم ،رصاعم یاه هناخ رد نآ دربراک و یتنس یاه هناخ رد هتفر راک هب دنمشزرا
 ,P1, P2, P5, P6, P10, P12, P13, P14, P19, P20, P21) .«....دهد ءاقترا ار نانکاس یناور و یمسج شیاسآ و

P22, P24, P25). 
  طیحم و ناسنا لباقتم طباور رد یدربهار لماوع :(11) ۀرامش لودج

 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم

هار
رب

اهد
 

 یاهزاین نیمأت یانبم رب یحارط
 یناسنا

C64 ینهذ ،یمسج یاهزاین، 
 یناور

19 

 و عبط ساسا رب یحارط C65 هنارادم ناسنا یاهاضف داجیا
 یناسنا تشرس

19 

 رد راذگریثأت لماوع نیمأت
 ناسنا ةشیدنا

C66 99 ...و تولخ ،میرح هب هجوت 

 نیدامن و یکیزیف یاه هداد C67 طیحم کاردا لماوع تیاعر
 طیحم

19 

 یطیحم-یتسیز یاه هفلؤم C68 طیحم یدرکلمع لماوع لومش
 یتیلاعف-یراتفر و

19 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهدمایپ 
 ینیعم لماعت ،لمع ماجنا مدع ای ماجنا اج ره .تساهدمایپ نیبروک و سوارتسا شور هب یمیاداراپ حالطصا نیرخآ
 دیدپ ییاهدمایپ ،دوش باختنا یدارفا ای درف یوس زا یتیعقوم ظفح ای هرادا روظنم هب ای یا هلأسم ای رما هب خساپ رد
 دمایپ و دنیآرب .(119 :1199 ،نیبروک و سوارتسا)دنا هتساوخان یخرب و هتساوخ اهدمایپ نیا زا یخرب .دیآ یم
 اب ههجاوم رد دارفا یناور شیاسآ و ینهذ هافر»: زا دنترابع ،هلاسر نیا رد ناگدنوش هبحاصم ۀدافتسا دروم یاهدربهار
 ةطبار ندناسر لداعت هب » ،«الاب یراگزاس و قابطنا تیلباق اب یاه هناخ داجیا» ،«هنارادم ناسنا یاهاضف داجیا» ،«طیحم
 .دشاب یم «طاشناب و حرفم یاهاضف داجیا ،یزاسابیز زا یشان تعفنم» ،« طیحم و ناسنا

  طیحم و ناسنا لباقتم طباور رد اهدمایپ :(21) ۀرامش لودج
 رارکت و دادعت هیلوا میهافم دک لوا حطس ةلوقم مود حطس ةلوقم
 
 اهدمایپ

 19 یناور و یمسج شیاسآ C69 طیحم اب ههجاوم رد دارفا یناور شیاسآ و ینهذ هافر
 19 ناسنا یرطف یاه تساوخ هب هجوت C70 هنارادم ناسنا یاهاضف داجیا
 یناسنا یاهدرادناتسا هب تشگزاب C71 الاب یراگزاس و قابطنا تیلباق اب یاه هناخ داجیا

 یتنس یاه هناخ
99 

 لوصا یانبم رب هفرط ود ةطبار C72 طیحم و ناسنا ةطبار ندناسر لداعت هب
 یرادیاپ

19 

 19 یطیحم و یناور ،یعامتجا ،یداصتقا C73 طاشناب و حرفم یاهاضف داجیا ،یزاسابیز تعفنم
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 1زیربت یراجاق یاه هناخ رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور ییاهن لدم

 
  زیربت یراجاق یاه هناخ یطیحم یسانشناور ینییبت لدم :( 5) ۀرامش لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یراجاق یاه هناخ رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور یطیحم یسانشناور یوگلا نیودت فده اب ،رضاح شهوژپ رد
 11 دادعت زا و دمآ لمع هب هدافتسا یروئت ددنارگ شور زا ،یرامعم ۀزوح نیا یرظن تایبدا ءالخ هب هجوت اب ،زیربت
 و قیمع یاه هبحاصم ماجنا تهج یگنهرف ثاریم و یخیرات راثآ و اه هناخ ۀزوح رد یطیحم یسانشناور سانشراک

                                                           
 یریگ هجیتن رد لدم تاحیضوت - 1



 794 ...و ناسنا لباقتم طباور یوگلا نیودت

 نورد ،یرظن عابشا زا سپ هدش هتخاس یاه  هلوقم .دندش جارختسا اه هلوقم و دیدرگ هدافتسا قیقحت یاهدک جارختسا
 ناگدنراگن فرط زا ،هلوقمریز 11 اب ،(یدبلاک ۀزوح و یعامتجا یاضف ۀزوح ،یدرف یاضف ۀزوح) یلصا ةلوقم 9
 یراجاق یاه هناخ رد یطیحم یسانشناور رب دیکأت اب طیحم و ناسنا لباقتم طباور ،ساسا نیا رب .دندش یدنب هقبط
 ،ناسنا یاهزاین یلک صخاش 9 ،شهوژپ نیا رد یلع لماوع .دش باختنا شهوژپ یروحم لماع ناونع هب زیربت

 تایبرجت رصانع 99 ،رگ هلخادم و هدننک لیهست لماوع هطبار رد ،نینچمه .دندش لماش ار یطیحم دبلاک و ینیب ناهج
 یسدنه ماظن ،بتارم هلسلس ،یعامتجا یاه شزرا ،اهرواب ،گنهرف ،یدرف ینهذ یعافد مزیناکم ،اه هزیگنا ،هتشذگ
 ،تابسانت ،ینگمه ،تدحو ،رون هدنرورپ ،ییارگنورد ،(ثکم)نوکس ،(بآ روضح)ساکعنا ،یریذپذوفن ،صخشم
 و ییاناوخ ،یتهج یب ،طیحم ییارگدامن ،ییاضف لالقتسا ،زادنا مشچ ،میرح ،لداعت ،(فقس)موس دعب ،(تانیئزت)هیارآ
 هجوت ،تفاب و مرف تیفیک ،زبس طیحم و ناهایگ ،انب و هزاس ماکحتسا ،یرادرب هرهب ،یراو مدرم ،یگدنسبدوخ ،حوضو
 ریظن یلماوع ،نیب نیا رد .دندش ییاسانش ،تولخ و سایقم ،یریذپ فاطعنا ،یگتسویپ ،اوآ مظن ،اوه و بآ و میلقا هب
 ینیع هفلوم ،هشیدنا یعامتجا یاه هنیمز ،هشیدنا یدرف یاه هنیمز ،یونعم یاهزاین ،ینهذ یاهزاین ،یدام یاهزاین

 هفلوم و (طیحم نیدامن یاه هداد)ینهذ کاردا لماش ینهذ هفلوم ،(طیحم یکیزیف یاه هداد)یسح کاردا لماش
 هک یتیلاعف-یراتفر هفلوم و یراگزاس و ییاراک لماع ود رب لمتشم دوخ هک یطیحم-یتسیز هفلوم لماش یدرکلمع
 رد طیحم و ناسنا لباقتم طباور رتسب و هنیمز ناونع هب ،یصوصخ و یدرف هصرع و یعمج هصرع ود لماش دوخ
 تارظن زا هدافتسا» ،«اه هناخ طسوت ناسنا یاهزاین نیمأت» ،اهدربهار ةنیمز رد .دنتفرگ بقل ،زیربت یراجاق یاه هناخ
 لومش» ،«طیحم و ناسنا طباور لداعت رب دیکأت اب هنارادم ناسنا یحارط» ،«یحارط رد نوگانوگ یاه هتشر ناصصختم
 هب ،«یحارط رد تانیئزت ندربراکب» ،«دیدج یاه نامتخاس یحارط رد (هایگ و لگ زا هدافتسا) یعیبط یزاسابیز رتشیب
 و ینهذ هافر»: لماش ،رضاح شهوژپ یاهدمایپ ،تیاهن رد .دندیدرگ باختنا رضاح شهوژپ رترب یاه یژتارتسا ناونع
 و قابطنا تیلباق اب یاه هناخ داجیا» ،«هنارادم ناسنا یاهاضف داجیا» ،«طیحم اب ههجاوم رد دارفا یناور شیاسآ
 و حرفم یاهاضف داجیا ،یزاسابیز زا یشان تعفنم» ،« طیحم و ناسنا ةطبار ندناسر لداعت هب » ،«الاب یراگزاس
 اه هفلؤم یدنب هتسد هب مادقا ناققحم ،رضاح شهوژپ زا هدمآ تسدب ینییبت لدم هب هجوت اب تیاهن رد .دندش «طاشناب
 ساسا نیا رب .تسا هدهاشم لباق ،(1) ۀرامش لکش رد هک دندومن یراجاق یاه هناخ یطیحم یسانشناور ۀزوح رد
 .دیدرگ ییاسانش هزوح نیا رد ریغتم 11 دادعت
 شیپ زا راتخاس فیرعت مدع رد راکشآ توافت نیلوا ،رگید یاه شهوژپ یاه هتفای اب شهوژپ یاه هتفای هسیاقم رد
 «یروئت ددنارگ» یانبم رب طیحم و ناسنا لباقتم طباور دنیآرف رد رثؤم یفیک لماوع زا هدش یدنب هقبط و هدش نییعت
 هب هچ نآ فشک و یبایتسد فده اب یقیقح یگدنز ةصرع هب دورو ترورض رب هک «داینب هداد» ةیرظن .دوش یم یبایدر
 رانک رد ار یناسنا یاه تیلاعف و اه هدیدپ یریذپ عونت و یگدیچیپ شهوژپ نیا رد ،دراد دیکأت ،تسا نایرج رد عقاو
 یاه تیعقوم هب خساپ رد دنناوتب اه ناسنا ات دریگ یم هجیتن ار یراجاق یاه هناخ یخیرات ثاریم یاه ییابیز و اه تفارظ
 یمیظنت و راذگریثأت و لاعف شقن ،هعومجم یربراک عون بسح رب نوماریپ رتسب و هنیمز رد راکشَاآ و هتفهن روآ شلاچ
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 ساسح ناکم رد تاقافتا و ثداوح ۀدنوشزاب و لوحتم تیهام یور رب هک نیا رب هوالع هیرظن نیا .دنریگب دوخ هب
 همه زا ،ناکم رد یراج یاه تیلاعف و اهدنیآرف ،هنیمز طیارش نیب ام یلماعت و لباقتم تابسانم هب تبسن ،دوش یم
 رد «طیحم و ناسنا لباقتم طباور» .دنک یم تاعالطا بسک و ،هفشاکم لماعت نیا زا لصاح جیاتن و اهدمایپ رتمهم

 ،یناسنا دارفا زا لکشتم لاح نیع رد و یدعبدنچ و هدیچیپ یا هدیدپ ،یراجاق یاه هناخ یطیحم یسانشناورر ۀزوح
 رت لماک ،رت قیمع جیاتن ،«داینب هداد ةیرظن» یاهدرواتسد زا یریگ هرهب اب نیاربانب ،تساهدادیور و یرامعم رتسب و طیحم
 تاقیقحت اب شهوژپ نیا رگید مهم توافت .دوش یم لصاح هزوح نیا رد نیشیپ یاه شهوژپ رگید زا یرت توافتم و
 لیلحت تیزم نیرت مهم ؛ددرگ یم رب اه نآ یدنب عمج یگنوگچ و یهدنامزاس تیهام ،اه هداد لیلحت ۀوحن هب ،نیشیپ
 زا هدمآ تسد هب و ماخ یاه هداد یانبم رب شهوژپ یلصا للع نامه ای اه هلوقم فیرعت ،شهوژپ نیا رد اه هداد
 ۀزوح رد لیخد طباور یدنب هتسد و یدنب هقبط فده اب اه هداد نیب «هسیاقم» شور زا هدافتسا و وس کی زا بطاخم
 ییاهن ةیرظن و هدش یریگولج رگشهوژپ یصخش رظن لامعا زا ،سپ .تسا یخیرات یرامعم راثآ یطیحم یسانشناور
 .تساه هداد لد زا

 
 شهوژپ ینییبت لدم ساسا رب زیربت یراجاق یاه هناخ یطیحم یسانشناور ۀدما تسدب یاهریغتم :( 6) ۀرامش لکش

 نیا رد راب نیتسخن یارب یلع طیارش و یا هنیمز طیارش ،شهوژپ ۀدمع یاه هلوقم نیب طباور ،روکذم بلاطم رب هوالع
 تهج لماوع نیا زا مادکره مهس نییعت رد رضاح شهوژپ نیاربانب ؛تسا هتفرگ رارق ییاسانش دروم شهوژپ
 نییعت رد ناوت یم دراوم نیا ةلمج زا ؛دهد یم هئارا ار یبسانم و نئمطم یامنهار ،یحالصا یاهراکهار یدنب تیولوا
 یاه تیلباق زا اج هب ۀدافتسا و تسرد قیفلت ،دیدج یراتفر یاه تصرف قلخ دنور رد ناکم زیامتم و هصخشم هوجو
 لماوع یهدنامزاس و وس کی زا یناسنا زاین نیمأت و شمارآ سح یاقلا یاتسار رد طیحم و ناسنا طباور ناهنپ و ادیپ

 یوس زا دیدج یرامعم قلخ رد ،دیدج یراتفر یاه تصرف قلخ و طیحم و ناسنا لباقتم طباور لیخد و هدنزاس
  نخس یرامعم رتسب عون نیا شیاتس و حدم رد یعون هب همه نیشیپ یاه شهوژپ هک یلاح رد .درک هراشا رگید
 یرامعم رتسب عون نیا رد طیحم و ناسنا یلصا ةفلؤم ود تاریثأت یسانشزاب ترورض هب شهوژپ نیا رد ،دنا هتفگ
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 طباور لداعت رب دیکأت اب هنارادم ناسنا یحارط» ،«اه هناخ طسوت ناسنا یاهزاین نیمأت» :نوچ یلماوع و دوش یم دیکأت
 زا ار «دیدج یاه نامتخاس یحارط رد (هایگ و لگ زا هدافتسا) یعیبط یزاسابیز رتشیب لومش» و «طیحم و ناسنا
 .دنک یم ناونع اهدربهار تسرد یارجا یاهدمایپ
 :عبانم
 مولع هاگشهوژپ ،روپ تمحر هللا تمحر ةمجرت ،(اه هویشواه هیور؛ییانبم هیرظن)یفیک قیقحت شور لوصا ،1399 ،تیلوج ،نیبروک ،ملسنآ ،سارتسا

 .یگنهرف تاعلاطمو یناسنا

 .زیربت ،شزورف تاراشتنا ،لوا پاچ ،میدق زیربت یاه هناخ یرامعم و خیرات ،9199 ،زورهب ینارمع ،نیسح ،یرگنس یلیعمسا

 ،یراتفر مولع همانلصف ،یراتفر مولع و یرامعم کرتشم هصرع یطیحم یسانشناور ،9199 ،.س ،یمالسا ،.ع ،یدمحم هداز ،.س ،نایزاویآ ،.ع ،یلقماما
 .11-91 صص ،19هرامش ،1 هرود

 1399 ،یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،نایزامن یلع :مجرتم ،(ماحدزا و ورملق ،یصخش یاضف ،تولخ)یعامتجا راتفر و طیحم ،1919 ،نیوریا ،نمتلآ

 نارهت ،نرق یرامعم رنه رشن ،لوا پاچ ،هتینردم و تنس نیب یوپاکت رد ناریا رصاعم یرامعم ،3399 ،ریما ،دوعسم یناب

 یرامعم هدکشناد نایوجشناد : هعلاطم دروم هنومن نآ رب تیسنج ریثأت و هدش لرتنک طیحم رد اه کرحم کاردا ،1199 ،دمحم ،داژن نامیلس و رصان ،یتارب
 .19-19 هحفص ،رویرهش ،99 هرامش ،3 هرود ،(هر) ینیمخ ماما یللملا نیب هاگشناد یزاسرهش و

 ،نارهت هاگشناد ،ابیز یاهرنه سیدرپ ،19 هرامش ،ابیز یاهرنه ی هیرشن ،یدبلاک یاه طیحم لیلحت و ییاسانش همانرب ،9399 ،تخدنیهش ،هولج قرب
 31-19 ،نارهت

 (www.tabriz.ir)زیربت یرادرهش لاترپ

 نردم هناخ و نردم لبقام یناریا هناخ رد نآ یقیبطت هعلاطم یناریا هناخ ناهج-تسیز رد نآ ققحت یگنوگچ و تولخ موهفم ،(1199) هنانح ،هداز هنماخ
 .99-11 :(11) 19 ،رظن غاب یملع ةیرشن ،یناریا

 داهج تاراشتنا ،موس پاچ ،یزاسرهش و یرامعم رد یطیحم یسانش ناور دربراک طیحم رد طاحم ،1199 ،اضریلع ،دابآردنب ،هدازآ ،یغارچهاش
 .نارهت ،یهاگشناد

 دیدج گرا رذگ یطیحم یسح کاردا تیفیک رد ساوح رب ینتبم یسح رظنم یاه هفلوم شقن نییبت ،9199 ،هیدهم ،ناوشیش دنمورین و دیجم ،این یحلاص
  .19-19 صص ،99 ۀرامش ،یمالسا-یناریا رهش تاعلاطم ،زیربت

 نارهت ،ین رشن ،یرهش یسانش ناسنا ،9399 ،رصان ،یهوکف

 دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یدنهدیب یمویق دادرهم :مجرتم ،مود تساریو ،نتخاس نامز یب هار یگنادواج زار و یرامعم ،1399 ،رفوتسیرک ،ردناسکلا
 .نارهت ،یتشهب

 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت ،مود تساریو ،(نویامه اضرلادبع و دازکاپ ،هاشناهج ةمجرت) یرامعم رد یسانش ییابیز ،9199 ،تروک کروی ،رتورگ

 19 هرامش ،مهدزای لاس ،هفص هیرشن ،یرهش تیفیک هدنزاس یاه هفلوم ،1399 ،ک ،راکلگ

 9و1 هرامش ،لوا لاس ،گنهرف و یرامعم همانلصف ،یشابهد نیرسن :مجرتم ،یطیحم تخانش و کاردا ،9119 ،تربار ،دروفیگ

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،موس پاچ ،رف ینیع اضریلع :مجرتم ،طیحم یحارط رد یراتفر مولع شقن یرامعم هیرظن شنیرفآ ،1399 ،ناج ،گنل

 91-11 ،19هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن ،یرهش یحارط و یرامعم تمدخ رد ون یشناد یطیحم یسانش ناور ،1399 ،مساق ،یبلطم

 .نارهت ،لصا فابرز تاراشتنا ،یدومحم اضرمالغ :مجرتم ،یطیحم یسانش ناور ،9399 ،یت سیسنارف ،وردنا کم

 ،یمالسا یرامعم یاه شهوژپ همانلصف ،یمالسا ی هشیدنا اب لماعت رد طیحم یسانش ناور شناد هراو وگلا ،1199 ،ونیم ولگیب هرق ،دوعسم ،یمق یران
 39-19 ،موس لاس ،1199 راهب ،مشش هرامش

 خیرات و خیرات یا هتشر نایم تاعلاطم یشهوژپ همانلصف ،راجاق دهع رد زیربت هعسوت و یریگ لکش و ناخ یلقفجن راصح ،9199 ،دحا ،یمیهارباداژن
 919-919صص ،لوا هرامش ،لوا لاس ،دیدج هرود ،یخیرات نیون یاه یسررب یراگن

 رظنم زا ناسنا یاهزاین هب ییوگخساپ رتسب داجیا یارب یرامعم یاضف یاه تیلباق یسررب ،9199 ،هنامس ریدقت و گنهرف رفظم ،دیمحلادبع ،راک هرقن
 .19-91صص ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف ،مالسا
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 ،یرهش یحارط رد نآ دربراک و طیحم یسانش ناور و هفسلف رد نآ دنیآرف و کاردا موهفم یقیبطت هسیاقم ،9199 ،میرم یداتسا ،دمحم ،هداز یقن
 19-9 ،لوا لاس ،موس هرامش ،یمالسا یرامعم یاه شهوژپ همانلصف
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