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 یخیرات یدرکیور :گنهرف رب رهش لکش ریثات
 0وتسخ میرم

 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یزاسرهش هورگ رایداتسا
 13/10/1190 :شریذپ خیرات   10/2/1190 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رهش لکش ،لماوع نیا زا یکی ؛تسا هتفرگ تاشن یددعتم لماوع زا هک دنتسه هجاوم یزراب یگنهرف تارییغت اب یزورما یاهرهش
 رهاظ و راتخاس تقیقح رد .تسا هدوب راذگریثات اه نآ گنهرف رب نامز لوط رد اهراتفر نیا ندش تباث اب و مدرم راتفر رب هک تسا

 یگنهرف لئاسم رد ار یحضاو راثآ دراوم یخرب رد ،توافت نیا هک دراد یزراب توافت ناریا هتشذگ گنهرف اب ینونک یاهرهش
 و یدام هتسد ود هب گنهرف .تسا نامز لوط رد گنهرف رب رهش لکش ریثات یگنوگچ یسررب هلاقم نیا فده .تسا هتشادربرد
 ،دنتسه سوملم هک ار مدرم یاه تیلاعف یلک روط هب و موسر ،تاطابترا ،یگدنز کبس ریظن یدراوم رگا ؛دوش یم میسقت یدامریغ
 .دوش یم اهرواب و اهراجنه ،اه شزرا ،نابز  ینورد رصنع راهچ لماش یدامریغ گنهرف ،میروآ باسح هب یدام گنهرف ناونع هب
 ،یدانسا یمک و یفیک یاه شور زا یبیکرت و هتخیمآ شهوژپ شور .تسا یدامریغ گنهرف شهوژپ نیا رد گنهرف  زا روظنم
 بادآ و اهراتفر ینامز هسیاقم اب و تسا هدش هتشون گنهرف یسانش بیسآ درکیور اب ًالاتدمع راتشون نیا .تسا یشیامیپ و ینادیم
 نامز رورم هب ناگژاو و اهراتفر و تاداقتعا زا یرایسب هک دش لصاح هجیتن نیا (نارهت 8 هقطنم نانکاس) مدرم زا شسرپ اب یرهش
 زا همانشسرپ هیهت و ینادیم یاه هتفای ساسا رب رگید یوس زا .دنا هدش تارییغت راچد و دنا هتفرگ رارق رهش لکش ریثات تحت
 یم ریثات رهش دبلاک زا اهرواب و اه شزرا ،اهراجنه ،نابز بیترت هب هک دش لصاح هجیتن نیا تیاهن رد یزاسرهش هزوح نیصصختم
 .دنریذپ

 
 نارهت 8 هقطنم ،یگنهرف تارییغت ،یدامریغ و یدام گنهرف ،رهش لکش :یدیلک تاملک
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 همدقم

 هب حضاو روط هب یگنهرف تارییغت ،ینونک عماوج رد ؛هدش بوسحم رشب یگدنز ناکرا نیرتیلصا زا هراومه گنهرف
 ،نابز ریظن گنهرف لکش رصانع .هدش لیدبت زیگناربثحب یعوضوم هب تارییغت نیا رب رثوم لماوع و دروخیم مشچ
 و خیرات ،یروآ نف و شناد ،رنه ،اهوبات و اهراجنه ،اهشزرا ،اهرواب و تاداقتعا ،موسر و بادآ ،بهذم و ینیبناهج
 تاعوضوم رثا رب یگدنز یاهکبس و یراتفر تاداع ،اهدامن ،اهنوناق و اهفرع ،اههروطسا و اهناتساد ،ثاریم
 یم رییغت راچد زور هب زور ،تاطابترا هعسوت و یروآ نف تارییغت اب یدبلاک طیحم .دنتسه رییغت لاح رد نوگانوگ
 و نردم یگدنز یاههبنج یخرب .تسا راذگریثات گنهرف هدنهد لیکشت رصانع رب دوخ هبون هب تارییغت نیا و دوش
 یاهزاین و اهشزرا اب یگنهامه تروص رد هک دیمان یتبثم تارییغت ناوتیم ار طیحم هب تبسن ناسنا شرگن رییغت
 هب تاقوا یخرب دراذگ یم گنهرف رب یدبلاک طیحم هک یریثات یلو .دشاب هدنزاس رایسب دناوتیم رشب یتآ و ینونک
 نیا زا رتهب هتشذگ رد طیارش دوش یم روصت هاگ هک درب یم شیپ ییوس هب ار اه ناسنا یگدنز ،ندوب هدنزاس یاج
 دروم یزاسرهش مه و یرامعم ظاحل هب مه ناوتیم ار (عونصم و یعیبط) رهش یدبلاک لماوع ریثات .تسا هدوب
 زا اهشزرا رد رییغت هب ناوتیم یلک روط هب رهش دبلاک اب طابترا رد گنهرف رییغت یاهقادصم زا .داد رارق یسررب
 نتفر الثم) ینیب ناهج رد رییغت ،نابز رد رییغت ،موسر و بادآ رد رییغت ،تاداقتعا رد رییغت ،ییارگنورب هب ییارگنورد
 یگتسسگ ،رگیدکی هب تبسن دارفا یگناگیب لیبق زا یتالکشم و لئاسم .دومن هراشا هریغ و (ییارگ لمجت یوس هب
 تالکشم ریاس و ییارگلمجت ،اه شزرا رد رییغت ،موسر و بادآ ندش گنرمک ،یراتفر یاهیراجنهان ،یعامتجا
 یسررب ،شهوژپ نیا یلصا فده .دهد یم ناشن ار گنهرف تارییغت رب رثوم لماوع هب نتخادرپ ترورض ،یعامتجا
 هچ» :زادنترابع شهوژپ نیا یاه شسرپ و تسا نادنورهش گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات یگنوگچ و داعبا
 گنهرف رب رهش لکش دح هچ ات و هنوگچ» و «؟دراد دوجو نادنورهش گنهرف اب رهش لکش یاه هفلوم نیب یطابترا
 ،ماجنا هوحن و تیهام ظاحل زا و یدربراک ،فده عون زا قیقحت نیا رد هدش هتفرگ راک هب شور ؟دراذگ یم ریثات
 شور هب تاعالطا یروآ عمج .تسا (یفاشتکا عون زا یشیامیپ) یمک و (یخیرات) یفیک یاه شور زا یا هتخیمآ
  .دشاب یم (زاب همانشسرپ) یشیامیپ و یدانسا
  یرظن درکیور

 رد یسیلگنا سانش ناسنا ،رولیت دارودا طسوت دیدرگ هئارا گنهرف زا هک یعماج فیرعت نیلوا و نیرتروهشم :گنهرف
 لماش هک تسا یاهدیچیپ تیلک ،اهداژن همه هدرتسگ موهفم رد ،ندمت ای گنهرف» رولیات هدیقع هب .تسا 12۹0لاس
 بسک هعماج زا یوضع ناونع هب ناسنا هک یتاداع و اهییاناوت و موسر و بادآ ،نیناوق ،تایقالخا ،رنه ،دیاقع ،شناد
 همه لماش تسا یرصنع گنهرف» :تسا هدرک فیرعت هنوگنیا ار گنهرف وکسنوی (Sills 1968, 527)0«.دنکیم
 و اهشور هعومجم ینعی ،یعامتجا یاههورگ یگدنز نیریز دعب اب وا نوماریپ طیحم و درف یاهشنکاو و اهشنک
 رد درف ققحت و نایب فلتخم لاکشا زین و اهشناد و اهتنس زا یکرتشم داینب ساسا رب هک هعماج کی تسیز طیارش
 شیوخ رظن دروم گنهرف فیرعت رد تروپاپار (۲۲ ،۲۹90 یمساقلاوبا) «تسا هدروخ دنویپ مه هب ،هعماج نورد
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 یگدنز دروم رد ار وا بولطم لامک هک تسا یاهتسویپ یاهباختنا زا ترابع درف ره رظن رد گنهرف هک تسا دقتعم
 دیاقع و اه شزرا هعومجم هب گنهرف ،تروپاپار رظن رد .(1290 ،هداز یقن) دهدیم شیامن یگدنز طیحم و یتسه و
 و لوصا نیا هک دوش یم قالطا ،تسا هتفرگ لکش ینیب ناهج کی رد اه نآ یاه نامرآ و اه لآ هدیا هک یمدرم
 یسانش ناسنا رد گنهرف .(202 ،2۹90 سیروم) دوش یم نومنهر رادیاپ و کیتامتسیس یاه هنیزگ هب ار اه نآ دعاوق
 و نونف رب طلست یانعم هب طقف هن گنهرف .دریگ یم رب رد ار یناسنا یاه تیلاعف زا یشان یراتفر یاه هویش مامت
 هناخ ای یطایخ ،یرگ هزوک هوحن لماش هکلب ،تسا تایبدا و یقیسوم ،رنه هزوح رد جیار یاه هویش و اه تراهم
 روهشم دنمرنه کی یشاقن یولبات نوچ یا هتسجرب راثآ هب گنهرف یاه هدروارف و تالوصحم .دوش یم مه یزاس
 .(32 ،1190 ناولهپ) دیآ یم باسح هب گنهرف زج هنایماع حالطصا هب مه ینابایخ یاهزاوآ یتح و دوش یمن رصحنم
 و یباستنا یاه هدیدپ زا یبیکرت و مجسنم شیبامک تسیا هعومجم گنهرف» تفگ ناوت یم عماج فیرعت کی رد
 دروم و جیار صاخ یا هعماج رد صخشم یناکم و ینامز عطاقم رد هک یرکف و یراتفر یاه هنیمز رد یباستکا
 درکیور (010 ،0190 یهوکف) «.دنبای یم لاقتنا رگید لسن هب یلسن زا ندرک یعامتجا دنیارف قیرط زا و دنا شریذپ
 ،فلتخم یاه نامز رد و فلتخم یاه ناکم رد فلتخم یاه هورگ یارب گنهرف هک تسا نیا گنهرف موهفم هب ریخا
  .(۲13 ،2۹90 ییوکش) دراد یفلتخم یاه شزرا و یناعم
 .یدام ریغ ای یرکف یاه هدیدپ و یدام ای یراتفر یاه هدیدپ ،تسا اه هدیدپ زا هورگ ود لماش ٌاامومع گنهرف
 یاهرازبا ،نونف دننام .تسا یریگ هزادنا لباق و سوملم و سوسحم هک ددرگ یم قالطا ییاه هدیدپ هب یدام گنهرف
 هب :یدام ریغ گنهرف ...و یقرب تاعادبا ،یروتوم لیاسو ،یکشزپ نونف ،ییایمیش یاهوراد ،یدیلوت و یدربراک
 هسیاقم ار اه نآ ناوت یمن یناسآ هب و تسین یمک نیزاوم اب یریگ هزادنا لباق هک دوش یم هتفگ یلیاسم و تاعوضوم
 کی یگنهرف تیوه عقاورد هک ،...و موسر و ،تایبدا ،رنه ،نابز ،یدنواشیوخ طباوض ،تادقتعم :دننام دومن یبایزرا و
 راک ار نآ هعلاطم و هدیمان «گنهرف» ار یدام ریغ گنهرف طقف اه یدنب میسقت زا یضعب .دهد یم لیکشت ار هعماج
 ینیمالا حور) دنناد یم یسانش هعماج عوضوم ار نآ هرابرد قیقحت و ،هتسناد «ندمت» ار یدام گنهرف و یسانش مدرم
 گنهرف یگتسویپ مه هب .تخاس ازجم رگیدکی زا ار یدام ریغ و یدام گنهرف ناوت یمن ،عومجم رد .(23 ،۹690
 اب و جیردت هب (میقتسم ریغ ای میقتسم) ریثأت و دنویپ نیا یلو ،دشابن صخشم رهاظ هب دنچره یدام ریغ و یدام
 شخب راهچ هب ار گنهرف رصانع ،یسانش هعماج عجرم باتک رد نوسردنا و رولیت .ددرگ یم المرب کدنا یهجوت
  .(Anderson and Taylor 2008, 59) دنا هدرک میسقت ،اه شزرا و دیاقع ،اهراجنه ،نابز یلصا

 میاهنرا لدر .رهش ریذپ تیور و یدبلاک رهاظم هیلک زا تسا ترابع «رهش لکش» ،چنیل نیوک هدیقع هب :رهش لکش
 لکش عقاورد «تسا اوتحم تیور لباق لکش ای دومن رهش لکش» : دنک یم فیرعت ار رهش لکش هنوگ نیمه هب زین

 ترابع هب ای ؛تسا یسدنهم و یرامعم ،یماظن ،یسایس میمصت تروص هب یداصتقا یعامتجا یاهورین دنیآرب رهش
 تیرورض بسح رب و دوخ هب دوخ روط هب هی و هناهاگآ و یدارا روط هب هک تسا یناسنا تسد هتخاس رهش رت هداس
 ،2290) ینّيیزم رهچونم .(19 ،1190 بیبح) زا.دریگ یم لکش هریغ و یگنهرف و یمیلقا ،یداصتقا ،یعامتجا یاه
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 مسج ناونع تحت تسخن دیاب تسا دقتعم و دنکیم میسقت رهش ناج و مسج شخب ود هب ار رهش رهاظم (۲۲-6۲
 هک ار رهش ناج سپس و دوش هداد رارق ثحب دروم هدش هداهن مان رهش رکیپ (9 امیس ( 3 ،هرهچ (0 هک هچ نآ رهش
 هک رهش ةیحور هک نیا هدیمان وب و ادص (6 ،رهش کیتنیس تایصوصخ (۲ رهش یراج یاه تیلاعف (2 ار نآ یازجا
 یژولونیمرت رگا» تسا دقتعم (2۲ :3۹90) ینیرحب نیسحدیس .دوش نییبت ًالالماک تسا لماع شش ره نیا زا لکشتم
 دوخ هک دوب دهاوخ رهش یدبلاک یاههبنج نامه رهش لکش ،میربب راکهب دروم نیا رد ار (23:0210) یلوف دلانود
 کی نینکاس یارب دناوت یم هک تسا ییاهدرکلمع ببس هب رهش لکش تیمها ؛دشاب ییاضفریغ ای ییاضف تسا نکمم
 ار یددعتم یاه شقن هک درب مان رهش لکش ءزج نیرت مهم ناونع هب ار نابایخ ناوت یم لاثم ناونع هب.دهد ماجنا رهش
 زا رهش لکش «.تسا رهش مامت یگدنز هدننک سکعنم و فرعم ًالالومعم رهش کی یاه نابایخ رد یگدنز .دراد هدهع رب
 (0 لکش) .تسا یرهش یاهاضف و یرهش مرف لماش دوخ عونصم دعب هک دوش یم لیکشت عونصم و یعیبط دعب ود
 یوق رایسب یرصنع ناونع هب یعیبط یاه هبنج و هدوب رهش لکش عونصم یاه هبنج هب یلصا هجوت رضاح شهوژپ رد
 .تسا جراخ شهوژپ نیا هطیح زا تسا راذگریثات عماوج گنهرف رب هک

 
 رهش دبلاک یازجا زا یدنب هتسد کی .1 لکش

 1191 ،بیبح زا هتفرگرب :عبنم

 یرظن بوچراچ

 نییعت گنهرف دشر یارب یتوافتم تاناکما یطیحم ره اریز ؛تسا یدبلاک طیحم اب قابطنا ،گنهرف ره هفیظو نیلوا
 دشر یطیحم هرمزور لئاسم لح یارب تعیبط رب هنابلط هطلس یاطخ و نومزآ قیرط زا اتدمع زین گنهرف و دنک یم
 ار دنیارف نیا اهنآ هب یسرتسد تردن یلو ؛دنیزگ یم رب یطیحم رصانع زا ییاه هفلوم گنهرف دنچره .دیامن یم
 طیحم اب قابطنا ددصرد هجو نیرت لاعف رد ناسنا هک دریگ یم لکش ینامز گنهرف هاگدید نیا زا .دنک یم دیدحت
 ای هعاشا -0 :تسا هدرمشرب گنهرف رییغت یاه شور یارب ار ریز دراوم کاتوک .(۹60 ،0190 لصا یدمحم) دیآرب
 هک یگنهرف یاه یگژیو تالدابت ،گنهرف تارییغت راکوزاس نیمود ،یبای گنهرف -3 ،یگنهرف نیب تایصوصخ لاقتنا
 یروآون هطساو هب یدنیآرف و تاعادبا -9 ،دنراد رارق رگیدکی اب موادم و میقتسم طابترا رد اه هورگ هک یماگنه
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 هدمع لماوع زا (۲۲ :1610)زلیس .((Kottak 2002, 275  تالکشم یارب ییاه لح هار نتفای یارب اه ناسنا هناقالخ
 هک یکیژولوکا هیحان رد یرییغت ره :دنکیم دای هنوگ نیا دنتسه راذگریثات یگنهرف تارییغت یور رب هک یایلصا و
 کی زا ترجاهم دننام)عونصم تارییغت و (اه بآ یجیردت ندش کشخ دننام) یعیبط طیحم شخب ود لماش دوخ
 (1۲0 :1۲90) نودلخ نبا .هعماج لخاد رد (یلماکت) یبالقنا رییغت ره ،رگید عماوج اب طابترا ،(یکیژولوکا هیحان

 و یقالخا و یگنهرف تالوحت و رشب یگدنز دنور رد ًالاماوت ار هدش هتخاس طیحم طیارش و یعیبط طیحم طیارش
 هیقب زا رتهنادنمرنه و رت لماک ار لدتعم یاه میلقا نکاس مدرم وا .دنادیم رثوم یو هدیقع و اهرواب هجیتنرد و یراتفر
 و هدومن فیصوت ار رشب قالخا رد اوه و بآ ریثات نینچمه .دنادیم رود هب فارحنا و یورجک زا ار نانآ و هتسناد
  .دنادیم یعیبط طیحم ریثات هجیتن ار ناتسهوک نینکاس یشیدناتبقاع نوچ یتایصوصخ
 ریثات نینکاس گنهرف رب نامز رورم هب لزانم یرامعم» تسا دقتعم (16 :2۹90) تروپاپار ،عونصم دعب اب هطبار رد
 الثم .دنتسه مواقم یرامعم دبلاک هطساو هب تارییغت ربارب رد یدج روط هب اه گنهرف یخرب ،رگید یوس زا ؛دراذگیم

 اه نآرد لومش مدع و لومش دروم رد یحضاو دعاوق ،تسا زیامتم ًالالماک درم و نز ورملق اه نآ رد هک ییاههناخ
 یاهزیچ ًالابقاعتم و دنک یم لقتنم ناکدوک هب ار یتوافتم یاه مایپ ،دراد دوجو ماظن زا یماهبا یب و حیرص هدافتسا
 رد لاثم ناونع هب ؛تخومآ دنهاوخ ناکدوک هب درادن دوجو اه نآ رد دعاوق نیا هک ییاه ناکم اب هسیاقم رد یتوافتم

 قاتا دوجو رد یرارصا دراد دوجو اضف دوبمک هک ایمیل رد ادایراب رد یتح و یسیلگنا یرگراک کچوک یاههناخ
 شهاک نکمم تاریثات دروم رد ثحب ماگنه هک مینیبیم اکیرما رد نامز مه روط هب .مینیبیم هناخ یولج رد ییاریذپ
 نیاربانب .تسا یمسر نمیشن قاتا نامه دوش فذح دیاب هک یزیچ نیلوا هک دوش یم هتفرگ هجیتن نینچ هناخ هزادنا
 «نابز» رب یرامعم «.دنتسه قمعت لباق دوشیم هجیتن اجنآ زا هک ییاهشزرا و یگدنز هویش و اهمیمصت نینچ تارثا
 ییاههناخ و اههاگتنوکس هب هسنارف نامز رد نامتراپآ » .تسا راذگریثات دیآ یم رامش هب گنهرف رصانع زا یکی هک زین
 نابز رد ینف یاههژاو زا یرایسب دننام نامتراپآ هژاو .دشاب هتفرگ رارق ینوکسم هعومجم کی رد هک دوشیم هتفگ
  (62 ،6۹90 ینیمالاحور) «.تسا هدرک زاب ار دوخ یاج یسراف
-یم هدینت مه هب هعماج کی دبلاک یمامت رد گنهرف کی یلصا یاههتشر هراومه (103و 920 ،۲۹90) لاه هدیقع هب

 رد ییاهلاثم تسا هدش ماجنا یزاسگنهرف دنور رب یدبلاک طیحم شقن یور هک یمک تاقیقحت رد» یتح .دنوش
 زا ریذپانییادج یئزج ناونع هب ار لیبموتا رگا وا رظن زا «.تسا هدش ادیپ عوضوم نیا رب لاد توافتم یاهگنهرف
 ریثات گنهرف رب قیرط ود نیا زا دناوتیم لیبموتا  ،مینادب اهرهش ینونک دبلاک هدنهدلکش لماع و زورما یاهرهش
 ناشن اه شهوژپ» ًالالثم .رگیدکی اب دارفا کیدزن سامت زا یریگولج و دوخ یعیبط طیحم زا رشب ییادج :دشاب راذگ
 و تفگ رگیدکی اب دنلب یادص اب رتشیب ،تسا دایز ناشنوماریپ دازآ یاضف هک نانیشن هد و نانیشن رداچ هک دهد یم
 یلو دننک یم رتدنلب ار ادص دنوش کیدزن مه هب هکنیا یاج هب تسا دایز اهنآ نیب هلصاف هک یماگنه و دننک یم وگ
 حور) «دننز یم فرح رگیدکی اب کیدزن هلصاف زا و هتسهآ مدرم میسر یم ندمت و یرهش هعماج هب هک یماگنه
 یخرب یریگراک هب ای بسک ناکما طیحم دندقتعم (61 ،1۹90) یروشآ ریظن زین یخرب هتبلا .(۲۹ -2۹ :6۹90 ینیمالا
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 رد اهیگوف لاثم ناونع هب تسین هدمع یگنهرف ینوگرگد هدننکنییعت یلو دزاسیم نکمم ار یگنهرف یاه یگژیو
 ناوت یم نیاربانب .دنتسیز یم هناخیب و هماج یب راگزاسان و درس رایسب یطیحم رد یبونج یاکیرما یبونج هغامد
 دروم دیاب و دشاب یمن یهیدب یرما ًالالصا یریذپریثات نیا یگنوگچ و رهش دبلاک زا گنهرف یریذپریثات هک تفگ
  .دریگ رارق یسررب
 نیج هنومن ناونع هب ؛دننادیم هداوناخ هاگیاج ندش گنرمک هب جتنم ار رهش دبلاک هطساو هب گنهرف رییغت رگید یخرب

0) زبوکیج  زا وا ؛دنادیم یدوبان لاح رد ار هداوناخ رصنع ،هتخادرپ گنهرف رب دبلاک ریثات هب یعامتجا دید زا هک (۹۹9
 هب یعمج یاضف و هدایپ دارفا نودب یاه هلحم رد یگدننار» :دنکیم دای هنوگ نیا گنهرف برخم یدبلاک لماوع
-مه «.نویزیولت ای ردخم داوم هن و تسا لیبموتا یلحم عماوج یلصا هدننکناریو ،تسا هدز نماد اه هداوناخ لضعم

 لاصتا هطقن اهنت هک یدیرخ زکارم و دسر یم اوزنا هب تسب یاههچوک رد هک یلصاحیب ینوکسم یدنبهعطق» نینچ
 گنهرف اب گنهامه یاهورین ریاس وزج ار ،«دوب اهنآ رد یلحم نایرتشم یاهرالد ندش جرخ ،ندوب یلحم اب اهنآ
 .دنادیم لیبموتا
 سوسحم هرمزور تاظحالم و تادهاشم رد هک دریگ یم تروص دنک یردق هب یگنهرف یاه هنیمز رد روطت و رییغت
 بادآ و نابز ،کاروخ ،سابل دننام یگنهرف یاه هنیمز زا مادکره هک نآ لاح و دسر یم رظن هب تباث ًالابیرقت و تسین
 رارق هسیاقم دروم هلاس یس شرب کی رد هاگره ،دسر یم رظن هب تباث ،تدم هاتوک ینامز شرب رد هک ار موسر و
 رد هزات یگنهرف رصنع ناونع هب ناریا هب ار لیبموتا دورو رگا .ددرگ یم دوهشم ینشور هب روطت و رییغت نیا ،میهد
 لیاسو جیردت هب ،هلاس نیدنچ یاه یرادفرط و اه تفلاخم زا سپ یروآون نیا هک ددرگ یم هظحالم ،میریگب رظن
 یدنمزاین هنحص زا ار ...و فالع ،دنبلعن ،یچ هکشرد نوچ یلغاشم و ...و ناجیلد ،هکشرد ،رطاق ،بسا نوچ یا هیلقن
 و ...و یگدننار و ییامنهار هرادا ،هاگریمعت نیزنب پمپ ،ژاراگ نوچ یتاسیسأت نآ یاج هب و درک جراخ یمومع یاه
 دننام ار یتاحالصا و تاملک نینچمه .دروآ دوجو هب ار یگدننار و ،یراک فاص ،یریگرچنپ ،یکیناکم نوچ یلغاشم
   .(۹9-29 و 33 :۹690 ینیمالا حور) تخاس جیار هریغ و رفوش ،زمرت ،کیفارت
  ناریا رد دبلاک هطساو هب گنهرف رییغت
 هب رگید یوس زا و تسا هدوب ینیئآ یاهدامنو ،اه تنس و موسر ،اهرواب زا یرایسب هاگداز دوخ ییوس زا ناریا تالف

 کی لیلد نیمه هب هدوب زین فلتخم یاه تلم و ماوقا روضح لحم ،نابز و یخیرات ،ییایفارغج تیعقوم تهج
 ،0190 شخبناهج) تسه و هدوب زین رگید للم ینیئآ یاهدامن و اهرواب لماح و دوش یم بوسحم یگنهرف هاگرذگ
 طابترا .دنا (عامتجا) یعمج یگدنز کی و (هداوناخ) یدرف یگدنز کی یاراد مدرم ،ناریا یتنس یزاسرهش رد .(91
 ،رگیدکی اب اه هداوناخ طابترا .تسا رهش رد یگدنز تاموزلم و مزال زا (هلحم)یگیاسمه یاضف کی رد یعامتجا
 یرارقرب همزال هب ناریا یاهرهش رد فلتخم مسارم ماجنا و عامتجا لحم ،اه هلحم مدرم طباور ،مه اب ناکدوک یزاب
 یبوخ هب ناریا رد یرهش یحاون و اه هلحم حرط رد دروم نیا .دراد هراشا رگیدکی اب مدرم یعامتجا و یمیمص هطبار
 صاصتخا یمومع یاه تیلاعف و اهاضف هب شیبامک زین یلصا ربعم ره ،رهش رد .(۲-2 ،۹۹90 هعیش) تسا نایامن
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 هنوگنیا رتشیب هکنانچ ،دندوب یمومع همین یاه تیلاعف و ینوکسم یاه هلحم صوصخم رتشیب یعرف رباعم اما .تشاد
 هدرتسگ نانچ رباعم یاهدرکراک هنماد .دوب (اهرصع دننام زور تاقوا یخرب رد) اه هچب یزاب و نانز عمجت لحم رباعم
 یدارفا نداد یتشآ یارب ،«نانک یتشآ هچوک» هب موسوم ضرع مک رایسب رباعم زا اهرهش زا یضعب رد هک دوب عونتم و
 یناریا نهک رهش رد رگید یوس زا .(20 ،۲۹90 هداز ناطلس) دندرک یم هدافتسا ،تشاد دوجو ترودک ناشنایم هک
 یارجا تیفیک .دوب (اه یرادازع و اه نشج) یبهذم یلم مسارم عاونا یرازگرب یارب یرتسب یرهش یاهاضف
 رازگرب تلود هیکت رد هک ییاه هیزعت ًالالثم ،تشاد یگتسب نآ تاناکما و لحم هب هیزعت لثم مسارمزا یرایسب یرازگرب
 تخیگنا یمرب رایسب ار نارگاشامت فطاوع نامز نآ رد اه هیزعت نیا .دوب لصفم  و هدش باسح رایسب دش یم

 سایقم رگا» :دسیون یم هدرک همجرت ار هیزعت سلجم تفه و یس هک یلپ سییول رس لوق زا نوارب دراودا هچنانچ
 «..تسین رتالاب اه نیا زا یدژارت چیه ،دنک یم دجیا ناگدنونش رد هک مینادب یریثات رد ار رتائت هدنسیون یدنمرنه
  (190 :6090 ،نوارب زا لقن هب ،220 ،3690 ،هداز ناطلس)
 و اهنآ یدنلب ،ینامتراپآ یاههعومجم دادعت هاگ هک یاهنوگ هب ،دوشیم رتشیب اههقبط دادعت اهرهش تیعمج شیازفا اب
 هتشذگ رد .(22 ،۹۹90 هداز ناطلس) دوریم رامش هب تفرشیپ و رابتعا ،تیمها نداد ناشن یارب یرایعم اههقبط دادعت

 شرورپ ،ییاریذپ ،زپوتخپ ،راک ،تحارتسا یارب دوب یهاگیاج ؛دوب هداوناخ یاهزاین زا یرایسب یوگباوج هناخ
 هداز ناطلس) تفرگیم رب رد ار لسن هس یهاگ هک «هدرتسگ هداوناخ» کی ندرک یگدنز یارب ماجنارس و ناکدوک
 زا زیامت رد مامتها ،یگدز فرصم ،ییارگدرف ،دیلقت ،ییامندوخ ،یتیوهیب ،یبسانتیب زورما رهش رد .(12 ،۹۹90
 رد دنتسه یناسنا یگدنز همزال هک اهدوبمک یرایسب و ییانشآ و یتسود نادقف ،یتشز ،یگدولآ ،یناور راشف ،نانگمه
 هب شیارگ اب و هدش نوگرگد ًالالماک یتسیز یاهاضف و مرف .دروخیم مشچ هب اهرهش یاهنامتخاس یامن و لکش
 هارمه هب هک کراپ ،تیئوس ،الیو ،نامتراپآ لیبق زا ییاهاضف و اهمان ؛دور یم یتادراو یاهوگلا تمس هب یلکشمه
 (نابز هب دیدج تاغل دورو) .دنیامنیم بلط ار گنهرف و راتفر زا یصاخ عون دناهدرک دشر یموب یاهاضف لالحمضا
-یم هتشذگ یاهشزرا زا تسسگ بجوم نردم یاهنامتخاس زا دیلقت و یزاسکچوک ،یزاسنامتراپآ هتشذگ نیا زا
 .(0۹90 ،هداز یقن) ددرگ
 و زارف و اه متس ،اه یتخس ،یگدنز دب و بوخ اب نایناریا :تسا هتشون دوخ همانرفس رد یوسنارف ناگرزاب "ندراش"
 وا .دنوش یم هرغ نآ بوخ زا هن و دنراد ساره راگزور دب زا هن دننک یم دروخرب یفسلف هاگدید زا نآ یاه بیشن
 گنهرف تسا دقتعم نشودن یمالسا .(0190 یحالف) تسا هتفگ نخس یراگن همان رد نایناریا یناد بادآ زا نینچ مه
 نایب قیرط زا ام یگنهرف تایلجت رتشیب هک تسا نیا ندوب یمالک زا روظنم تسا یمالک یگنهرف ،مالسا زا دعب ناریا

 ییاهرنه قیرط زا گنهرف هک مالسا لبق ناریا دوخ یتح ای رگید یاهروشک زا یخرب فالخرب .تسا هتفرگ تروص
 هب و نابز ار رگید یاهرنه راب ًالابیرقت اجنیا رد ،تسا هدمآ یم دیدپ هریغ و یزاس همسجم و یشاقن ،یقیسوم نوچ
 نیرتمهم زا یکی ناونع هب تینما لماع .(3۲0 ،2۹90 نشودن یمالسا) تسا هتفرگ هدهع هب رعش نابز صوصخ
 رد کمران و دابآتجهب یاهنامتراپآ یسررب رد هک یروط هب ؛هدش رکذ دنلب یاهنامتخاس رد یسررب لباق لماوع
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 دصرد 1۲ رگید یشهوژپ رد نینچمه .تسا هدش دای ینیشننامتراپآ باختنا یارب لیلد نیلوا ناونع هب تینما زا نارهت
 مالعا ینیشننامتراپآ تیزم ناونع هب ،دوشیم داجیا ناگیاسمه قیرط زا هک ار یتینما داجیا ،هعلاطم دروم دارفا زا
 تینما لماع نیمات هطساو هب دنناوتیم یزورما یاهرهش رد ینامتراپآ یاهانب نیاربانب .(22 ،1190 ناینامب) دناهدومن
 نامسآ رد یگدنز یعامتجا یاهریثات زا .دنشاب راذگریثات نادنورهش گنهرف یلک روط هب و نیناوق ،یعامتجا راتفر رد
 هب ضرعت .تسا هقبط 13 زا شیب یاه شارخ نامسآ رد ناکدوک رب تراظن رما رد نیدلاو یناوتان عوضوم اه شارخ
 یریگ مشچ روط هب اه نامتخاس نیا رد یناسر یرای یاهراتفر یتح ؛تسا رتشیب نکسم عون نیا رد یعانتجا ورملق
 یارب نادنزرف شرورپ هب طوبرم لئاسم ،دنلب یاهنامتخاس تالکشم نیرتمهم زا .(230 ،1۹90 یمظاک) دوش یم مک
 و شنت و هناتسود راتفر شهاک ،کدنا میرح ،ییاهنت ،یعامتجا یاوزنا ،هبیرغ دارفا زا نایانشآ صیخشت مدع ،نیدلاو
 هارمه هب ار گنهرف و رهش لکش هطبار شهوژپ یرظن بوچراهچ ناونع هب 3 لکش .تسا اههداوناخ نایم ضرعت
 رکیپ و ینایم دعب ناونع هب امیس ،درخ دعب ناونع هب هرهچ موهفم هس زا لدم نیا رد .دهد یم ناشن نآ یاه هفلوم
 .تسا هدش هدافتسا نالک دعب ناونع هب رهش

 
 شهوژپ یرظن بوچراهچ -2 لکش

 ۲190 ،بیبح و وتسخ :عبنم

 شهوژپ یاه هتفای
 یارب یلک روط هب ار لماوع نیا یبیبح نسحم دیس ؛تسا هدش یم هتخاس فلتخم لماوع ریثات تحت رهش ادتبا رد
 یناریا نهک رهش رد .(2 :2۹90 ،یبیبح) دنک یم میسقت میلقا و داصتقا ،ینیب ناهجو تاداقتعا هتسد هس هب میدق ناریا
 .دنک یم ییامندوخ یژولونکت و داصتقا همه زا شیب  زورما یلو تفای یم رولبت رهش تخاس رد مدرم یوق تاداقتعا
 دنزاس یم ار رهش دبلاک یژولونکت و داصتقا و یعیبط طیحم ،گنهرف لماع هس هنوگچ هک هدش هداد ناشن 9 لکش رد
 .دوش یم تارییغت شوختسد ،تاطابترا و تسایس هوالع هب اه نامه هلیسو هب زین گنهرف دوخ و
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 شهوژپ یاهریغتم و میهافم -9 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،تاداقتعا زا هتساوخرب یاهراتفر یلک روط هب و موسر ،تیمیمص و تاطابترا ،یگدنز کبس رگا 9 لکش هب هجوت اب
 راهچ لماش یدامریغ گنهرف ،میروآ باسح هب یدام گنهرف ار تسا اه شزرا ظفح یارب هک ییاهراتفر و اهراجنه
 .تسا یدامریغ گنهرف شهوژپ نیا رد گنهرف  زا روظنم نیاربانب .دوش یم اهرواب و اهراجنه ،اهشزرا ،نابز رصنع
 ،اه نآ یاه هفلوم و داعبا نینچ مه و گنهرف و رهش لکش هک تسا نیا دوش یم هدهاشم 2 لکش رد هک هچ نآ
 .دنتسه هیوسود یطابترا یاراد

 
 رهش مرف اب گنهرف رصانع طابترا یموهفم لدم -4 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 و و یمیدق هن) ینایم یاه هدودحم زا یکی ناونع هب هدش هداد ناشن 6 و ۲ لکش رد هک نارهت ۹ هقطنم :یناکم ورملق
 هتشذگ یاهراتفر دروم رد هلحم نانکاس زا شسرپ اب .دش باختنا دراد رارق راذگ هلحرم رد هک یا هقطنم و (دیدج هن
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 هداد خساپ زین شهوژپ مود و لوا تالاوس هب و هدش نیودت قیقحت یموهفم لدم ،زاب یاه همانشسرپ بلاق رد لاح و
 .دش

 
 نارهت یرادرهش :ذخام -نارهت ۸ هقطنم هدودحم :1 لکش

 

 
 اتسیز رواشم نیسدنهم :عبنم نارهت ۸ هقطنم یاه یربراک هشقن :3 لکش 

 یزاسرهش هورگ دیتاسا) یزاسرهش هزوح ناسانشراک زا صصخت یاه شسرپ حرط اب رگید یوس زا :یشیامیپ شور
 .دش یسررب (یدامریغ) گنهرف و (حطس هس رد) رهش لکش هطبار ،(یمالسا دازآ هاگشناد

 خساپ شهوژپ تالاوس و دیدرگ لصاح لیذ یاه هتفای ،زاب تالاوس یفیک لیلحت و اه همانشسرپ یاه خساپ ساسا رب
 دوجو نادنورهش گنهرف و رهش لکش یاه هفلوم نیب یطابترا هچ» هک دوب نیا قیقحت یلصا لاوس ود .دش هداد



 911 ...گنهرف رب رهش لکش ریثات

 

 هب هجوت اب دش هتفگ هک هنوگ نامه لوا لاوس هب خساپ یارب «؟دراذگ یم ریثات گنهرف رب رهش لکش هنوگچ»و «؟دراد
 یاه هفلوم نیب طابترا نآ رد هک دیدرگ نیودت (2 لکش) قیقحت یموهفم لدم ،هدنراگن تادهاشم و دارفا یاه خساپ

 هک هدش نیودت 3 و 0 لوادج ،مود لاوس هب خساپ یارب .تسا هدهاشم لباق یبوخ هب نادنورهش گنهرف و رهش لکش
 .تسا هدش هدروآ گنهرف رصانع رب رهش لکش رصانع ریثات یگنوگچ زا یقیداصم اه نآ رد
 لودج رد .تسا هدش رییغت راچد رهش یدبلاک رصانع ریثات تحت گنهرف نابز هنوگچ هک هدش هداد ناشن 0 لودج رد
 لوحت و رییغت راچد رهش یدبلاک لماوع تحت اهراجنه و اهرواب ،اه شزرا زا یخرب هنوگچ هک دوش یم هدهاشم ،3
 نهک موسر و بادآ زا یرایسب نتفر نیب زا لاثم ناونع هب دنتسین یتبثم تارییغت اه نآ زا یرایسب هتبلا هک دنا هدش
 دناوت یم اهنآ زا یمک دادعت ؛دنا هتفر نیب زا نآ دادخر یارب ییاضف ندوبن هطساو هب هک یناریا یاه یزاب ای یناریا
 لیاسو داجیا هطساو هب) اه مناخ شزرو یارب ریگاپ و تسد یاهراجنه یخرب نتفر نیب زا لثم دوش یقلت تبثم
  .تسد نیا زا یرگید لماوع و (اه کراپ رد یتسردنت

 نامز لوط رد یدبلاک طیحم رییغت هطساو هب یزاسرهش و یرامعم هزوح رد گنهرف نابز هتفای رییغت ناگژاو یخرب -1 لودج
 یسراف نابز هب هدش هفاضا ناگژاو زا یخرب (یسراف نابز زا ندش فذح لاح رد ای) دربراک مک ناگژاو زا یخرب
 ،هزاورد ،نالاد ،خبطم ،هناخروز یتشه ،هتسار ،هناخاقس ،قوسراهچ ،ناخولج ،قوتاپ ،رذگ رس ،رذگ
 ،یرد جنپ ،یسرا ،هچمیت ،ارسناوراک ،تانق ،هبامرگ ،یسرک وتسپ  ،ریگداب ،بادرس ،رابنا بآ ،طاباس
 هزاورد ،هناخالاب ،هفص ،هناخ قودنص

 ،لاه ،بالضاف ،زمرق غارچ ،ایرت هفاک ،هکلف ،تیئوس ،نامتراپآ ،کولب ،رذگریز ،رذگور
 ،نلاس ،لیرونوم ،ورتم ،یزوکج ،انوس ،هارراهچ ،یرتم یس ،نابوتا ،یو کراپ ،کراپ

 نادرگربرود ،تولیپ ،هنیموش
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  (نامز لوط رد) یدبلاک طیحم تارییغت ببس هب گنهرف رصانع تارییغت - 2 لودج

  یدامریغ گنهرف رصانع
  
 نابز
 نیناوقواهراجنه
  اه شزرا
 تاداقتعا 

 تارییغت یدبلاک للع یخرب اهرواب و اهراجنه ،اه شزرا رد تارییغت عون زا ییاه لاثم

 ... و تولیپ ،هارراهچ ،نابوتا لثم طبترم یدبلاک رصانع ندش هفاضا ای و فذح گنهرف نابز ناگژاو ندش مک و هفاضا

 مسارم بسانم یمومع یاهاضف نتشادن ... و هیزعت لثم یبهذم یلم یاهرواب مدش گنرمک

 رس تشپ نتخیر بآ دننام بادآ و اه شزرا یخرب نتفر نیب زا
 رفاسم

 اه نامتخاس ندش ینامتراپآ

 یصخش هناخ میرح ندش گنرمک
 نامتراپآ رصنع ندش هفاضا
 یدورو شیپ یاهاضف نتفر نیب زا

 عاشم یاهاضف قلخ

 لیبموتا روبع لیلد هب اه هچوک ندوبن نمیا ای و یفام یاضف نتشادن یناریا یمیدق یاه یزاب عاونا نتفر دای زا

 لزانم یاضف ندش کچوک یزاون نامهم شزرا ندش گنرمک

 لزانم زا یخرب رد یجراخ دید ندوب ریذپان بانتجا (هناخ تمرح ظفح) فارشا هب هجوت مدع

 هتشذگ هب تبسن اه تیمیمص شزرا و تاطابترا ندش گنرمک
 یعمج زاب یاهاضف ندش مک

  هچوک کی رد ناگیاسمه دادعت شیازفا

 ینامتراپآ اه هناخ دیدزاب دید و ماحرا هلص ندش مک
  اه تفاسم ندش رود
  اه نابایخ رد کیفارت مکارت نینچمه

 اه هیاسمه هب رتمک هجوت
 هعمج یاه بش رد ناگتفر رازم هب نتفر رتمک

 اه هار هکبش رد رییغت لیبموتا هب هجوت و یور هدایپ ندش گنرمک

 تالحم تیوه ندش گنرمک و یا هلحم ماظن نتفر نیب زا هلحم هب قلعت سح ندش مک

 رتهب شورف یارب اه نامتخاس یامن هب دحزا شیب نتخادرپ ییامندوخ هب رتشیب لیامت

 ییارگ نورب هب ییارگ نورد زا داقتعا رییغت

 یرهش تاغیلبت رد رییغت اهراجنه

 یزاسفک و اهامن حلاصم رد رییغت دارفا هب ییارگ لمجت ءاقلا

 یرهش ناملبم رد رییغت  یمومع یاهاضف رد نتسشن عون رد رییغت

 یتسردنت و شزرو لیاسو داجیا اه مناخ دروم رد هژیو هب اهراجنه رد رییغت

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 بوچراهچ لدم ساسا رب «؟دراذگ یم ریثات گنهرف رب رهش لکش دح هچ ات» ینعی ،قیقحت موس لاوس هب خساپ یارب
 رد جیاتن هک دیدرگ نیودت یزاسرهش هزوح نارظنبحاص و نیصصختم یارب یا همانشسرپ ،(3 لکش) شهوژپ یرظن
 یمن یدایز ریثات گنهرف رب رهش نالک حطس لماوع دوش یم هدهاشم هک روط نامه .دش هدروآ 10 ات 2 رادومن بلاق
 ار ریثات نیرتشیب ینایم حطس رد .تسا هدش نایب حطس نیا رد رصانع ندوب سوملمریغ ًالاتدمع مه نآ تلع ،دنراذگ
 دبلاک رصانع ریثات ،درخ حطس رد .دنا هدش رکذ یدایز ریثات یاراد زین هبل و هرگ ،هار اهنآ زا دعب و دنراد هناشن و تفاب

 هدش نایب اه نآ اب دارفا میقتسم طابترا و رصانع ندوب سوملم تلع هب مه نآ و هدش نایب یداز رایسب گنهرف رب رهش
 ریثات نیرتشیب اهرواب و اه شزرا ،اهراجنه ،نابز بیترت هب یدام ریغ گنهرف رصانع 10 لکش رد تیاهن رد و .تسا
 .دنریذپ یم رهش دبلاک زا ار

  
  (رهش رکیپ) نالک حطس رد گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات -9 لکش

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

  (رهش یامیس) ینایم حطس رد گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات - ۸ لکش

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 

  
 رهش لکش زا گنهرف رصانع یریذپریثات– 11 لکش  (رهش هرهچ) درخ حطس رد گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات– 1 لکش

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم                                                                              1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 

 2/1 خابنورک یافلآ بیرض رگا :دش هدافتسا خابنورک یافلآ زا همانشسرپ جیاتن ییایاپ شجنس یارب :هماشسرپ ییایاپ
 تالاوس ینورد یگتسبمه تباب زا ناوت یم و تسا رادروخرب یبولطم ییایاپ زا همانشسرپ یاه خساپ ،دشاب رتشیب ای
 دنراد یرتمک یگتسبمه تالاوس ریاس اب هک ار یتالاوس تسا رتهب ،دشاب 2/1 زا رتمک افلآ رادقم رگا یلو .دوب نئمطم
 نیب خابنورک یافلآ بیرض رگا دنچره .دنک ادیپ شیازفا افلآ رادقم ات درک فذح تالاوس هعومجم زا و ییاسانش
 .دوش یم یبایزرا طسوتم دح رد همانشسرپ رابتعا دشاب ( 2/1 ات ۲/1)
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 همانشسرپ جیاتن ییایاپ شجنس یارب خابنوک یافلآ نومزآ جیاتن -9 لودج
 خابنورک یافلآ  

 ؟دنراذگ یم ار ریثات نیرتشیب دروم راهچ نیا زا کیمادک
 

 101/1 تئولیس
 301/1 نامسآ طخ
 19۹/1 یلاخو رپ

 1۹۹/1 یدورو
 ۹1۹/1 لک یافلآ

 ؟دنراذگ یم ار ریثات نیرتشیب دروم جنپ نیا زا کیمادک
 

 162/1 هار
 912/1 هرگ

 1۲۹/1 هبل

 .2۹2/1 هناشن

 32۹/1 تفاب

 02۹/1 لک یافلآ

 ؟دنراذگ یم ار ریثات نیرتشیب دروم هس نیا زا کیمادک
 

 292/1 یرهش یاهامن

 026/1 یرهش یاهاضف

 ۹91/1 یرهش هیثاثا

 96۹/1 لک یافلآ

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد هدمآ تسدب ییایاپ هک دهد یم ناشن خابنورک یافلآ نومزآ جیاتن دوش یم هدهاشم 9 لودج رد هک هنوگ نامه
 .دشاب یم 2/1 یالاب هدمآ تسد هب ریداقم هیلک اریز دشاب یم یلوبق لباق حطس

 همانشسرپ لک ییایاپ -4 لودج
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item Deleted 
Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

 952. 550. 59.361 43.1333 تئولیس

 942. 915. 51.995 42.0667 نامسآ طخ

 946. 783. 55.375 43.2667 یلاخو رپ

 943. 915. 48.530 42.2333 یدورو

 945. 850. 56.202 41.0667 هار

 948. 794. 59.178 41.1667 هرگ

 944. 898. 48.510 41.8000 هبل

 947. 799. 58.464 40.4667 هناشن

 954. 443. 61.237 42.2667 تفاب

 946. 792. 56.051 40.5333 یرهش یاهامن

 945. 832. 55.333 40.6667 یرهش یاهاضف

 947. 782. 58.202 40.9333 یرهش هیثاثا

 947. 769. 53.131 43.2000 ریثات نیرتشیب

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.951 13 

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یم یبولطم حطس رد (0۲1/1) همانشسرپ لک زا هدمآ تسدب ییایاپ هک دهد یم ناشن خابنورک یافلآ نومزآ جیاتن
 .دنتسه 2/1 یالاب هدمآ تسد هب ریداقم هیلک اریز دشاب
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 لدم یوگلا هدش دروآرب یلماع یاهراب ۲ لودج و 30 و 00 لکش :همانشسرپ تالاوس یرادانعم و ندوب درادناتسا
 .دنوش یم هداد ناشن اتب یاه نزو هب هجوت اب یلماع یاهراب ریداقم ،یدییأت یلماع لیلحت رد .دهد یم ناشن ار ییاهن
 یدیئات یلماع لیلحت جیاتن  .(>P ۲1/1) دندمآ تسد هب رادانعم ، همانشسرپ یلماع لیلحت یوگلا یلماع یاهراب مامت
 لدم رد هدمآ تسدب اه صخاش هیلک هک دهد یم ناشن لدم صوصخ رد نییاپ یلماع یاهراب فذح اب ییاهن  هلحرم
 .دشاب یم 61/0 زا رتشیب  t value رادقم و 9/1 زا رتشیب یلماع یاهراب اریز هدیدرگ دیئات

  
 هدش درادناتسا بیارض تلاح رد لدم یدیئات یلماع لیلحت جیاتن -11 لکش

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یراد انعم بیارض تلاح رد لدم یدیئات یلماع لیلحت جیاتن -21 لکش

 1191 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یراد انعم بیارضو  هدش درادناتسا بیارض ساسا رب لدم یدیئات یلماع لیلحت جیاتن -1 لودج
 یراد انعم بیارض هدش درادناتسا بیارض 
 09.96 021/1 تئولیس
 01.10 ۹91/1 نامسآ طخ
 00.22 101/1 یلاخو رپ
 9۲.2 122/1 یدورو
 33.۲0 ۲1۹/1 هار

 16.10 0۲۹/1 هرگ
 06.23 12۹/1 هبل

 20.۲ ۹6۹/1 هناشن

 16.0۲ 026/1 تفاب

 00.60 101/1 یرهش یاهامن

 ۹3.00 1/921 یرهش یاهاضف

 00.00 1/112 یرهش هیثاثا

 ۲.02 1/۲12 ریثات نیرتشیب

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یلماعت هطبار کی اه نآ هطبار هک تسا حضاو و دنریذپ یم ریثات و هدوب طابترا رد مه اب هتسویپ رهش لکش و گنهرف
 موهفم کی ناونع هب گنهرف موهفم هک تسا نیا دش لئان نآ هب هدنراگن هک یجیاتن نیرت مهم زا ،لاح نیا اب .تسا
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 یم ار رهش مرف ،دنمتردق رصنع کی ناونع هب گنهرف ادتبا رد .دریگ یم رب رد زین ار رهش لکش و دبلاک ،عیسو رایسب
 هب رهش لکش عقاو رد .دریذپ یم رثا (ناگدنزاس ریثات تحت ای و یتادراو) هدش هتخاس یاه مرف زا دوخ سپس ،دزاس
 دوش یم هدهاشم یراذگریثات نیا رد .دراذگ یم ریثات یدامریغ گنهرف رصانع رب یدام گنهرف رصانع زا یکی ناونع
 گنهرف ینوریب رصانع هک تسا اجنیا مهم هتکن یلو تسا رارقرب اهرواب رب رهش لکش ریثات نیب یرادانعم هطبار هک
 نیرتشیب دوخ ریذپ رییغت تیهام تلع هب نابز ینعی ؛دنریگ یم رارق رهش لکش ریثات تحت نآ ینورد رصانع زا رتشیب
 نیرتمک ذوفن لباقریغ ًالابیرقت و یوق رصنع کی ناونع هب اهرواب تیاهن رد و اه شزرا سپس ،اهراجنه نآ زا دعب ،ریثات
  .(6 لودج) دریگ یم رهش لکش زا ار ریثات

 رهش لکش زا گنهرف رصانع یریذپریثات نازیم -3 لودج
 گنهرف رصانع 

 اهراجنه اه شزرا اهرواب نابز

 دایز طسوتم مک یلیخ دایز یریذپریثات نازیم

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هس رد رهش مرف رصانع یراذگریثات نازیم اب طابترا رد رگید یوس زا ،تسا هدش هدروآ 2 لودج رد هک هنوگ نامه
 و یرهش یاهامن و اهاضف هب طوبرم (رهش هرهچ) درخ سایقم رد یراذگریثات نیرتشیب ،نالک و ینایم ،درخ سایقم
 رصانع ،(رهش رکیپ) نالک سایقم رد .دریگ یم تروص تالحم و اه هناشن اب طابترا رد (رهش یامیس) ینایم سایقم
  .تسا رهش یدورو هب طوبرم اجنیا ،ریثات نیرتشیب هک دنراد یرتمک ریثات رهش مرف

 نالک و طسوتم ،درخ سایقم هس رد گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات نازیم -9 لودج
 گنهرف رب رهش لکش رصانع ریثات

  رهش هرهچ (درخ سایقم)
 یرهش هیثاثا یرهش یاهامن یرهش یاهاضف

 دایز دایز رایسب دایز رایسب

   رهش یامیس (ینایم سایقم)
 هلحم هناشن هبل هرگ هار

 دایز رایسب دایز رایسب دایز دایز دایز

 رهش رکیپ (نالک سایقم)
 نامسآ طخ رهش سیدنت رهش تئولیس رهش یدورو

 طسوتم مک مک طسوتم

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رد گنهرف رب رهش لکش ریثات و دهد یمن خر هاتوک ینامز هرود کی رد یگنهرف تارییغت هک نیا رگید مهم هتکن
 هک یناگژاو ای و دنوش یم هفاضا گنهرف نابز هب هک یناگژاو هنومن ناونع هب ؛دهد یم ناشن ار دوخ نامز لوط
 رییغت رهش مرف ریثات تحت اهراجنه ات تسا مزال نامز نیاربانب .دتفا یمن قافتا هبش کی رما نیا ؛دنوش یم خوسنم
 یاهرواب هژیو هب و اه شزرا رد رییغت یارب ... و اه گنیکراپ ،یگدننار نیناوق ،لزانم زا هلابز  عفد لاثم ناونع هب ،دننک
 و دنوش یمن رییغت راچد یتحار هب هک دنتسه یدنمتردق رصانع اهنیا و درذگب دیاب یرت ینالوط رایسب نامز گنهرف
 هک یدراوم قیقد ییاسانش اب هک تسا مزال تیاهن رد .تسا دودحم رایسب رهش لکش هطساو هب اه نآ رییغت یاه لاثم
 رگید یوس زا و درک ششوک اه نآ حالصا ای و فذح یاتسار رد دنراذگ یم هعماج یگنهرف رصانع رب یفنم یتارثا
 .دومن مادقا دنوش یم یگنهرف ءاقترا بجوم هک یرصانع تیوقت یارب
 :دوش یم هئارا لیذ تاداهنشیپ ،رهش لکش کمک هب گنهرف ءاقترا یاتسار رد
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 قیقحت تاداهنشیپ -۸ لودج

 سایقم
 یدامریغ گنهرف رصانع ءاقترا یاتسار رد تاداهنشیپ

 (اهراجنه و اه شزرا ،اهرواب ،نابز)

 رهش هرهچ (درخ)

 رهش هرهچ رصانع اب هطبار رد سوملمان یتادراو تاغل یخرب یسراف یزاس لداعم
 یبهذم و یلم کسانم یرازگرب یارب بسانم یمومع یاهاضف داجیا
 دروآ موب حلاصم ساسا رب و رهش صخاش و یموب تاعوضوم اب اه ناملا زا هدافتسا
 اه شزرا تیوقت یاتسار رد یرهش یاهامن رد لمجت و فارسا زا یرود و ییارگ هداس دننام یمالسا میهافم یریگراک هب
 اه شزرا تیوقت یاتسار رد یرهش یاهاضف رد یراک یشاک ،یناوخ هیزعت ،یسیونشوخ دننام اهرهش یموب بتاکم ندرک گنررپ
 دارفا هب ینامتراپآ یگدنز لیمحت مدع یاتسار رد ینامتخاس یاه هنوگ رد عونت داجیا
 اهوبات و اهراجنه ءاقترا یاتسار رد فطعنم یرهش ناملبم داجیا

 رهش یامیس (ینایم)

 یرهش هندب رد شخب تیوه یاه هناشن رارکت
 تاطابترا تیوقت یاتسار رد یرهش یاه هار ندرک رادم هدایپ
 رهش هب یشخب تیوه و ییاناوخ تهج هب عونصم و یعیبط صخاش یاه هبل داجیا
 تیعمج بذاج یاه یربراک داجیا هلیسو هب یرهش یاه هرگ یعامتجا شقن تیوقت
 ناکدوک یزاب یارب بسانم یاضف داجیا یاتسار رد یلحم یاهریسم یزاس نمیا
 هلحم کی حطس رد ناگیاسمه طباور ءاقترا یاتسار رد تالحم یاهاروش تیوقت
 تاطابترا تیوقت و تالحم یگدنزرس یاتسار رد طلتخم یربراک زا هدافتسا
 قلعت سح ءاقترا یاتسار رد دیدج و میدق تالحم هب یشخب تیوه و یا هلحم ماظن تیوقت

 رهش رکیپ (نالک)
 رهش یجورخ و یدورو یدابم رد یرصب تیوه داجیا

 هریغ و دجاسم دننام زاس تیوه و یخیرات یاهانب هب یسرتسد ءاقترا و یزاس صخاش
 یلاخ یاه نیمز تخاس هب قیوشت اب اهرهش یلاخورپ یاهاضف بسانم بیکرت هب هجوت

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  عبانم
 .هاگآ رشن :نارهت .گنهرف موهفم و اه فیرعت .(1۹90) .شویراد ،یروشآ

 .هوژپ شرع تاراشتنا :نارهت .گنهرف تخانش .(۲۹90) .نسحم ،یمساقلاوبا

 .مراهچ پاچ .نادزی رشن :نارهت .گنهرف هبش و گنهرف .(2۹90) .دمحم ،نشودن یمالسا

 .رادید رشن :نارهت ،هتخیمآ و یفیک قیقحت یاه شور رب یا همدقم .(1۹90) .سابع ،یدنره ناگرزاب
 رنه و گنهرف ترازوتاراشتنا :نارهت ،یمسای دیشر همجرت ،ناریا تایبدا خیرات .(6090) ،دراودا ،نوارب

 تاراشتنا :نارهت .گرزب یاهرهش رب دنلب نامتخاس یعامتجا و یگنهرف تاریثات لیلحت .رهش و دنلب نامتخاس .(1190) .اضردمحم ،ناینامب
 .رهش رشن هسسوم

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .مود پاچ.یرهش یحارط دنیآرف .(3۹90) نیسحدیس ،ینیرحب

 .مود پاچ .هرطق تاراشتنا :نارهت .ندمت و گنهرف هنیمز رد ییاهراتفگ .یسانشگنهرف .(3۹90) .زیگنچ ،ناولهپ

 .نارهت تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا :نارهت.بیبح حرف همجرت .ور شیپ کیرات هرود .(۹۹90) .نیج ،زبوکیج

 تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا :نارهت .هلزلز زا یشان تارطخ شهاک رد رهش لکش شقن .(1190) .حرف ،بیبح
 .نارهت

 نارهت هاگشناد :نارهت ،رهش ات راش زا .(2۹90) نسحمدیس ،یبیبح

  .اپ مه :نارهت .ناریا مدرم هماع گنهرف رب هیکت اب :هماع گنهرف و یسانش مدرم .(0190) .یلعدمحم ،شخبناهج
 لاس ،یمالسا یناریا رهش تاعلاطم همانلصف .یرهش تفاب رب دیکات اب گنهرف رب رهش دبلاک ریثات هب یلیلحت یدرکیور .(۲190) .میرم ،وتسخ
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 هب هتسباو یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تاراشتنا :نارهت .بیبح حرف همجرت .هدش هتخاس طیحم یانعم .(2۹90) .سومآ ،تروپاپار
 .نارهت یرادرهش

 .ناریا تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا :نارهت .هدازاضر هیضار همجرت .رهش لکش خیرات .(2۹90) .زمیج سیروم

 .راطع :نارهت .گنهرف و یسانش ناسنا رد یفیلات :یسانش گنهرف هنیمز .(۹690).دومحم ،ینیمالاحور

 .تاعالطا تاراشتنا :نارهت .یتخانشمدرم یشرگن .گنهرف هرتسگ رد .(6۹90) .دومحم ،ینیمالاحور

 .هاگآ تاراشتنا :نارهت ،ناریا رد یبهذم زکارم و رهش یریگ لکش دنور .(3690) .نیسح ،هدازناطلس
 .موس پاچ .یگنهرف یاه شهوژپ رتفد تاراشتنا :نارهت .ناریا یخیرات یاه تفاب رد یرهش یاهاضف .(۲۹90) .نیسح ،هدازناطلس

 19 هرامش ،گنهرف و یرامعم همانلصف ،ژاساپ ات ارس زا .(6۹90) .نیسح ،هدازناطلس

 هسسوم تاراشتنا :نارهت .ییایفارغج یاه بتکم و یطیحم یاه هفسلف :ایفارغج هفسلف ردون یاه هشیدنا .(2۹90) .نیسح ،یئوکش
 .یسانشاتیگ یفارگوتراک و ییایفارغج

 نارهت ۹ هقطنم یرادرهش

 .مشش پاچ .ناریا تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا .ناریا رد هقطنم و رهش اب .(۹۹90) .لیعامسا ،هعیش

 .ین رشن :نارهت .یسانش ناسنا ینابم .(0190) .رصان ،یهوکف

 .یرادرهش یحیرفت یگنهرف نامزاس تاراشتنا :ناهفصا .لمع ات لوصا زا یدنورهش تالاقم هعومجم .(1۹90) .سابع ،یمظاک

 .موس پاچ .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت.ینیرحب نیسح دیس همجرت .رهش لکش یروئت .(2۹90) .نیوک ،چنیل
 .گنهرف تاراشتنا :نارهت .یعامتجا گنهرف .(0190) .سابع ،لصا یدمحم

 .نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم ،یسانش ییابیز و یرصب رظن زا نارهت رهش دبلاک هعلاطم .(2290) .رهچونم ،ینّيیزم
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