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 نارهت رهش رد یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع
 1شوکامس هداز یدمحم دمص

 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،ناریا یعامتجا لئاسم یسانش هعماج یرتکد یوجشناد

 یهاشورسخ یروبص بیبح
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،قرش نارهت دحاو ،یعامتجا مولع هورگ یملع تئیه وضع

 شاتون یقنور زانهم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یعامتجا تاطابترا هورگ یملع تئیه وضع

 06/65/1395:شریذپ خیرات    15/06/0395:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس یاهریغتم هطبار و دش زاغآ نارهت رهش رد یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع هعلاطم فده اب هلاقم نیا
 یرظن بوچراچ .دش شجنس یا هلحم تیوه اب رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،یدبلاک یاضف ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا
 میسرت زین یرظن لدم و میظنت زنیکنج و لاه یت ،یوراه ،زبوکیج ،روفول ،نم پچ ،ناراکمه و یرمیا یارآ ساسا رب قیقحت نیا

 ،کراصح یاه هلحم لماش یرامآ هعماج تیعمج .دوب هتفای تخاس همانشسرپ اه هداد یروآدرگ رازبا و شیامیپ ،قیقحت شور .دیدرگ
 نداد ششوپ یارب ققحم .دش دروآرب رفن 382 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب یریگ هنومن و دوب رفن 56560 اب ربارب ،کجنلو و هیدیحو
 لیلحت ریسم لیلحت و یطابنتسا ،یفیصوت رامآ بلاق رد هدش یروآدرگ یاه هداد .دومن عیزوت همانشسرپ 838 ربتعمریغ یاه خساپ

 .دنتشاد دصرد 05 نانیمطا حطس رد یا هلحم تیوه اب یرادانعم هطبار رود هار زا تاطابترا زج هب قیقحت لقتسم یاهریغتم .دندش
 ریسم لیلحت .تسا هدوب 32/12 هیدیحو رد و 81/22 کجنلو ،58/22 اب ربارب کراصح رد 00 ات 11 هزاب رد یا هلحم تیوه نیگنایم
 هب رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،578/5 نازیم هب یگدنز کبس ،000/5 نازیم هب یعامتجا هیامرس ،لقتسم یاهریغتم نایم زا داد ناشن
 حطس رد 265/5 نازیم هب یدبلاک یاضف و 331/5نازیم هب رود هار زا تاطابترا ،781/5 نازیم هب یعامتجا تینما ،523/5 نازیم
 هلیسو هب یا هلحم تیوه ریغتم تارییغت زا دصرد 6/20 هوالع  هب .دنا هدومن نییبت ار یا هلحم تیوه تارییغت دصرد 05 نانیمطا
  .دیدرگ نییبت لدم نورد یاهریغتم
 

 ،یدبلاک یاضف ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس ،یا هلحم تیوه :یدیلک تاملک
 یعامتجا تینما
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 همدقم
 کی نآ قیرط زا زین نارگید و دنناسانش یم نارگید هب ار دوخ اه نآ هطساو هب اه ناسنا هک تسا یزیچ نآ ره تیوه
 تالدابم ،ترشاعم ،دامتعا نآ صیخشت نودب هک تسا مهم دح نادب ات تیوه .دننک یم ییاسانش ار هعماج کی ای درف
 هب تیوه نییعت هطساو هب اه ناسنا .دش دهاوخ هجاوم یدج یاه شلاچ اب یعامتجا یگدنز دنیارف رد تالماعت و
 هب هورگ زا نوریب و یدرف تیوه هب هورگ نورد رد دارفا یعامتجا هاگیاپ هک یوحن هب دنوش یم یراذگ شزرا یعون
 زا یکی .دبای یم ناماس ناش تیوه یانبم رب ،اه ناسنا یعامتجا لباقتم یاه شنک .تسا هتسباو اه نآ یعامتجا تیوه
 رد یلم و ینیمزرس تیوه هطساو هب دارفا زا یرایسب هزورما یتح .تسا ینیمزرس و یناکم تیوه ،تیوه مهم داعبا

 .دنتسه نارگید دزن رابتعا نیمات و شیوخ ییامنزاب و ندناسانش ددص
 هب دارفا ناکامک اما .تسا هتخاب گنر یناکم یاه یگتسباو و هدش هدنک ناشیاه ناکم زا اه ناسنا ،نردم ناهج رد   
 و رابتعا ،تاهابم هیامتسد ار نآ و هتشاد شیوخ تیوه ییامنزاب رد یعس ،یگدنز ناکم و نیمزرس ،تیلم هطساو
 یعامتجا یاه هورگ و دارفا تیوه هک تسا درخ سایقم رد ینیمزرس یاهدحاو زا یکی هلحم .دنزاس یم دامتعا
 هتسباو اه نآ یگدنز هلحم تیوه هب درخ سایقم کی رد و ناکم رظنم زا اه ناسنا تیوه یترابع هب .تسا نآ ورگِ رد
 تسد هب ار یتوافتم یعامتجا یاه تیوه فلتخم ینوکسم یاه هلحم دش قیدصت هک تساه تدم .تسا
 ار تالحم چنیل .(Roberts, 1971; Harvey, 1973, 1992 in Robertson, Smyth and McIntosh,2008, 2)دنهد یم
 فیرعت ،دنا ییاسانش لباق صاخ و کرتشم تایصوصخ یخرب زا یرادروخرب لیلد هب هک یعیسو قطانم ناونع هب
 کی ،(0035)کراپ تربار .(635 :1395،نم پچ)دنک یم سح ار نآ هب دورو ینهذ روط هب درف هک یروط هب ؛دنک یم
 هدودحم یاراد هک یورملق ؛تسا یناکم و یعامتجا تیوه دجاو هک دنک یم فیرعت یعامتجا هکبش کی ار هلحم
 ،دهد یم خر یگیاسمه تخانش و یمسر لباقت یورملق نینچ رد .تسا نآ نانکاس طسوت هدش هتخانش ِصخشم
 تیوه زا یشخب ناونع هب هلحم ریوصت دروم رد نانآ یهاگآ زین و نانکاس طسوت هلحم تامدخ هنازور هدافتسا
 .(005 :3195،ینیگن و یمساق)تسا هتسباو اضف و ناکم هب اه نآ یعامتجا
 و دوس یزاس  هنیشیب ،ییارگ فرصم ،یرهش هعسوت ریثات تحت ،ریخا یاه ههد یط نارهت رهش رد هلحم تیوه   
 نیمات ،نادنورهش رییغت لاح رد تدش هب قئالع و تابلاطم ،تاشیارگ ،یگدنز  کبس لوحت ،یراد هیامرس داصتقا

 ینامتخاس مکارت شیازفا ،اهرهش یدومع دشر ،یزاسرهش و یرامعم کبس لوحت ،ییارگدرف ،یصخش یاه یدونشخ
 ،یرهش یاه هصرع رد روضح یارب یمومع لابقا نادقف و نابایخ رب نیشام هبلغ ،یتیعمج نزاوت رد یگتخیر مهب و
 تیعضو نیا لابند هب .تسا هدیدرگ نیداینب تارییغت راچد رگید لماوع زا یریثک و یگیاسمه تابسانم دیدش تفا

 هورگ -یعامتجا  هورگ نیرت یا هیاپ زا یکی ِیریذپ هعماج دنیارف ،"هلحم"یعامتجا دحاو ِتتیوه هلاحتسا و دیدج
 ،یتسود نیرمت و تقافر هبرجت ،یهورگ یزاب لوغشم نابایخ و هچوک رد هک -اه هلحم هچب و نالامه ،ناتسود
 ،تکراشم ،بتارم هلسلس تیاعر ،یریذپ تیلوئسم ،یعمج راک ،یتشآ و رهق ،تباقر ،کرتشم مهف ،یراگزاس
 تارییغت نیا اب ،یترابع هب .تسا هدش لالتخا راچد ،دندوب نتفرگ رارق تیامح تحت و ندرک ینابیتشپ و یریگ شقن



 3 ... یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع

 رد اسب یا و هدش گنر مک یگیاسمه تابسانم ،داد خر یرهش یاه هلحم یعامتجا و ییاضف نامزاس رد هک دیدج
 .تسا هدش هدرپس یشومارف هتوب هب تالحم زا یرایسب
 یزکرم و میدق یاه تفاب یاه هلحم یعامتجا یاضف زا یعیسو یاه هرتسگ تیوه هک دیدج تالوحت نیا  زا یا هراپ   
 طباور ندش هدنک و ناکم زا یریگ هلصاف ،یگدنکاجزا لوصحم ،تخاس رثاتم ار رهش نوماریپ ِتدیدج یاه هاگتنوکس ات
 رد زندیگ ینوتنآ  هک تسا یناکم -ینامز دودحمان یاه هنهپ رد نآ راتخاس دیدجت و یشنکمه یاه طیحم زا یعامتجا
 یاه یدازآ و تیدرف نادیم یارب ار ییاه ماگ هک لاح نیع رد تارییغت نیا .دیوگ یم نخس نآ زا نردم ناهج باب

 گنر مک ،هبیرغ ناگ هیاسمه هب هیاسمه ِنایانشآ لیدبت ،یا هلحم تیوه رد یدج تارییغت ثعاب ،دیاشگ یم یصخش
 نادقف ،یگبیرغ و یگناگیب ،یتوافت یب هیحور جیورت ،یگیاسمه یاه تیامح و تابسانم لیلقت ،یهورگ حور ندش
 طاشن و ششوج نتساکورف و ناکم هب قلعت سح نتفر تسد زا ،یگدنز طیحم رد ینماان داجیا و یعامتجا لرتنک
 تیوه زا نشور ریوصت کی هیارا روظنم هب ،ندنل رهش یزاسون باتک رد (6395)ناراکمه و یرمیا .دوش یم یعمج
 ،سواهویو کراپ رد یگدنز اب ار هلحم نیا ندوب حور یب ،دنلکاد یلاها زا یکی ؛سالوکین اب یا هبحاصم یط ،یا هلحم
 :6395 ،ناراکمه و یرمیا)دنا هدرک هسیاقم ،تشاد دوجو اهراب و اه ناروتسر ،پاش یفاک ،کراپ ،نابایخ ،نآ فارطا هک
110).  
 لیزنت و ناگیاسمه هب تبسن یتوافت یب ،اوزنا ببس ،نارهت رهش دیدج یاه تفاب رد یا هلحم تیوه سح لزنت      
 ذوفن و یراب و دنب یب زورب ،مرج جاور ،یعامتجادض یاهراتفر زورب یارب ار طیارش نینچمه و هدش یعامتجا هیامرس
 ییالاب یرامآ یگتسبمه دنا هداد ناشن ندنل رد ناراکمه و یرمیا .تسا هدومن لیهست ینوکسم تالحم رد نیداتعم
 کش یب .(610،نامه)دراد دوجو کرتشم یاه ناکم رد اه نآ ینمیا ساسحا و نانکاس تیاضر یلک حطس نایم
 ریثات ،یا هلحم تیوه یاهداینب فعض و یگیاسمه یاهدحاو رد ناتسود یعامتجا هکبش یجیردت لالحمضا

 ،بسانم راتفر ،تکازن ،بدا تیاعر ،تفأر ،قالخا نسح ،یعامتجا یاهراجنه زا تنایص رد یمسرریغ یاهراکوزاس
 هب هعماج لک رد اتیاهن و تالحم رد ادتبا ار یناسنا یالاو یاه شزرا تیاعر و اهدیفس شیر و ناگرزب هب مارتحا
 یکیتکلاید هطبار کی یعامتجا یاه هیامرس لیلقت و یعامتجا یاهراجنه رد یگتفشآ و یمونآ نیب .درب یم لیلحت
 یعامتجا هیامرس و دامتعا ،تکراشم ،دوش یم هتسکش رهش یاه هلحم رد یعامتجا یاهراجنه هک یماگنه .دراد دوجو
 ینماان و یمونآ زورب ثعاب یا هلحم تاعامتجا نادقف و یعامتجا هیامرس دوکر سکعلاب و دوش یم شلاچ راچد
 .دش دهاوخ
 تسا یکدوک نارود هب طوبرم اه هرطاخ نیرت مهم و تسوا یاه هرطاخ ناسنا یگدنز یاه شخب نیرت مهم زا یکی   
 ناگژاو هب "لحم هچب" نارهت دیدج یاه تفاب رد هک تسا یطیارش رد نیا .دریگ یم لکش نابایخ و هچوک رد هک
 طابترا مه اب یزاجم یاهاضف قیرط زا افرص اه یسالکمه .تسا هتسب تخر یگدنز گنهرف زا و هدش لدب یبیرغ
 هصرع دراو و دنبای یمن تاقالم یارب ییاج یتسود قیمعت و یزاب یارب ،تغارف تاقوا رد ،هسردم زا سپ و دنراد
 یاه هنهپ ریگ نابیرگ و هدرک ملع دق ییارگ هلحم لباقم هطقن رد اقیقد هک قافتا نیا .دنوش یمن نابایخ و هچوک یمومع
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 و تالحم یعامتجا تیزکرم نتفر نیب زا .دور یم رامش هب یعامتجا نارحب کی ،هدش نارهت رهش تالحم زا یعیسو
 اعدم نیا رب یهاوگ ،اه لیبموتا گنیکراپ هب نارهت یاه هلحم نابایخ و هچوک لیدبت و یگیاسمه طباور ندش هراپ هراپ
 .تسا
 ؛دیوگ یم رگورد و ترپموگ زا لقن هب نردم عماوج رد ناش یگدنز طیحم زا اه ناسنا قاقشنا هرابرد نمواب دنومگیز   
 رد مدرم ماغدا هن تسا نآ نانکاس زا تظافح اه هناخ دوجو زا فده ،ناهج طاقن زا یرایسب رد نونکا
 صصختم ،للیه ماخاخ زا یتقو ،دیوگ یم هیاسمه هب ندیزرو قشع باب رد یو .(915-1 :1195،نمواب)ناشتاعامتجا
 هئارا یلماک خساپ اهنت ناونع هب ار "زروب قشع تا هیاسمه هب " وا ،دنک نایب ار یهلا میلاعت هراصع دنتساوخ ،دوملت
 یلمع هیاسمه هب ندیزرو قشع یقالخا مکح شریذپ نمواب هدیقع هب .دریگ یمرب رد ار یهلا نامرف تیمامت هک درک
 هجیتن یلو ،دشاب ینامیا یشهج مزلتسم تسا نکمم هیاسمه هب ندیزرو قشع .دروآ یم دوجو هب ار تیناسنا هک تسا
 هب اقب هزیرغ زا زاس تشونرس رذگ زا تسا ترابع نینچمه راک نیا .تیناسنا دیلوتزا تسا ترابع راک نیا
 تیصخش ،تسا رواب نیا رب و دهد یم رارق شیاتس دروم ار نارگید اب طابترا زین میکرود .(105-005 ،نامه)قالخا
 لاح نیع رد و داد رارق ضرعت دروم ار شیاهزرم دیاب هن ،درک زواجت نآ هب دیاب هن .تسا سدقم زیچ کی ناسنا
 .(61 :1395،نمفاگ) تسا نارگید اب طابترا راک نیرتهب
 یگدنز نامزاس ِیشاپورف ،یا هلحم یگتسبمه شهاک ،هرهچ هب هرهچ طباور ،تمیمص ،ترشاعم یاضف زا ندش رود   
 رد یا هلحم تیوه ظاحل هب ار نارهت یاه هلحم ،یعامتجا هیامرس لیزنت و ناگیاسمه یاه تیامحزا یشان ءالخ ،یتنس
 نانکاس زا یکی هبحاصم ساکعنا اب ،شناراکمه و یرمیا بار هنوگنامه .تسا هداد رارق یدج شلاچ ضرعم
 زورب ،یمومع یاه هصرع رد یتالابم یب ،یتکازن یب و دنا هدنار نخس لوادتم یاهراجنه یشاپورف زا فولپات نامتخاس
 ندنل رهش دنلب یاه نامتخاس زا یکی رد ار یعامتجا هیامرس لوفا و اهراجنه رد یگتفشآ ،یعامتجادض یاهراتفر
 نتراک و ناداتعم قارطا ،رهش یاه هچوک سپ هچوک زا یخرب رد ردخم داوم هلدابم زین نارهت رد ،دنا هداد ناشن

 تسا ثداوح نیا زا ییاه هنومن ،رگید یقالخادض و راجنهبان یاهراتفر زا یرایسب و ینوکسم یاه هلحم رد اه باوخ
 ،یگبیرغ ،یعمج حور نادقف فصولا عم .تسا هدناشک رصح هب ناشیاه هناخ رد ار ناکدوک و نانز زا یرایسب هک
 و یگدنز ناکم هب قلعت سح مدع ،ناتسود عامتجا تهج بسانم یرهش  یاهاضف دوبمک و یگیاسمه طباور تسسگ
 شیادیپ هب رجنم یگیاسمه یاهدحاو رد یعامتجا لرتنک و تراظن شهاک ًااضیا و یگدنز دیدج یاه کبس روهظ
 .تسا هدش یا هلحم تیوه زا دیدج هنوگ
 تالحم یاضف هب نآ هنماد هک دزاس یم نایامن رتشیب ار دوخ تیمها ییاجنآ زا یعامتجا تیعقاو دیدج تخاس نیا   

 و ناکدوک ینهذ نامتخاس رد یراتفر هزومآ و شرورپ هویش کی نانوچ ندش یعامتجا دنیارف رد هکلب ،دوش یمن متخ
 کی ناونع هب نآ یاهدومنزاب ،ندش ینورد هطساو هب رود نادنچ هن یا هدنیآ رد اسب یا و هدومن هنخر ناناوجون

 اب و هدرک ذوفن تیلاعف و راک ،یریذپ تیلوئسم ،یگداوناخ  یگدنز رد ،یمومع یاه هزوح نوئش مامت رد یداهن تلصخ
 رد .تخاس دهاوخ هجاوم یدج هرطاخم اب ار رهش یعامتجا نامزاس ،ریگ همه یعامتجا هدیدپ کی هب ندش لدب



 5 ... یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع

 یوگلا نیا ،دنوش ءایحا تالحم یاضف رد نیتسخن یاه هورگ رد یهورگ حور و یعمج یاه تیوه رگا ضوع
 ،یرایمه ،تمیمص ،یهورگراک گنهرف و هدرک ادیپ هعاشا هعماج مامت هب رت عیسو سایقم رد ارگ عامتجا ِیراتفر
 یاهریغتم ریثات یسررب ،قیقحت نیا فده .تفای دهاوخ تیمکاح هعماج لک رد یسارکومد گنهرف و یدردمه
 رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یدبلاک یاضف ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس
 هچ نارهت رهش رد یا هلحم تیوه هک دهد خساپ لاوس نیا هب ات تسا ددص رد رگشهوژپ و تسا یا هلحم تیوه رب
  ؟دنتسه هدش دای یاهریغتم ریثات تحت نازیم
 .تسا هدش هدافتسا تاعالطا یروآ عمج تهج ه   همانشسرپ زا و تسا یشیامیپ عون زا ،شهوژپ نیا رد قیقحت شور
 رد بسانتم یاه هیوگ هب اه نآ لیدبت و یرظن بوچراچ زا ریغتم ره یاه صخاش جارختسا اب قیقحت نیا  همانشسرپ
 تازیامت و اه توافت هدهاشم و نارهت رهش فلتخم تالحم زا ینادیم دیدزاب زا سپ .دش میظنت ترکیل فیط
 .دندوب یتوافتم یاه یگژیو یاراد هک دندش باختنا کراصح و هیدیحو ،کجنلو هلحم هس ،یا هلحم یاه یگژیو
 و دش دروآرب رفن 019 ،نارکوک لومرف قیرط زا هنومن  هعماج .دوب رفن 60601 هعلاطم دروم تالحم تیعمج عومجم
 ماجنا یدنب هقبط و هداس یفداصت هویش هب یریگ هنومن .دش عیزوت همانشسرپ 101 ،اه یخساپ یب نداد ششوپ یارب
 زا ،اهریغتم فیصوت زا سپ هک دش لیلحت Spss یرامآ رازفا مرن طسوت ،یروآدرگ زا سپ قیقحت نیا یاه هداد .تفرگ

 قیقحت لدم یگدنزارب نومزآ یارب ،ریسم لیلحت زا و اهریغتم نیب طباور یسررب یارب نوسریپ یگتسبمه بیرض
 هدش هدروآ اه صخاش کیکفت هب ریز لودج رد یا هلحم تیوه ؛هتسباو ریغتم هب طوبرم یاه هیوگ .دیدرگ هدافتسا
 :تسا

 یا هلحم تیوه ریغتم یاه هیوگ و  اه صخاش .1 لودج
  ؟دیراد تخانش دوخ یاه هیاسمه هب تبسن هزادنا هچ ات

 ؟دنسانش یم ار امش ،ناتیاه هیاسمه هزادنا هچ ات ندش هتخانش و نتخانش

 ؟دیسانش یم ار دینک یم یگدنز نآ رد هک ینابایخ ای هچوک یلاها زا دادعت هچ

  ؟دیراد تسود ار دیتسه نکاس نآ رد هک یا هلحم هزادنا هچ ات
 ؟دنسانشب ناتیگدنز هلحم یلاها زا یکی ناونع هب ار امش ،نارگید هک دیتسه لیام هزادنا هچ ات یخیرات /یناکم /یهورگ قلعت

 ؟دیتسه ساسح نات یگدنز لحم تارییغت هب تبسن و دیراد هرطاخ نات هلحم رد هزادنا هچ ات

 ؟دیراد ندوب یا هلحم مه ساسحا دوخ نابایخ ،هچوک یلاها و ناگیاسمه اب هزادنا هچ  ات

 هورگ رد تیوضع ؟دیتسه نات هلحم زا یوضع هک دینک یم ساسحا هزادنا هچ ات

 یهورگ نورد تهابش ؟دراد دوجو تهابش ناتیاه هیاسمه و امش هداوناخ نیب دینک یم ساسحا هزادنا هچ ات

 یهورگ نایم توافت ؟دیناد یم رواجم یاه هلحم زا توافتم و هلحم نیا وضع ار دوخ هزادنا هچ ات

 اه هتشادنپ /اه شزرا /اهرواب ؟تسا ناتدوخ هب قلعتم دینک یم یگدنز نآ رد هک یا هلحم و نایایخ ،هچوک دینک یم ساسحا هزادنا هچ ات

 0395 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یرظن بوچراچ
 ،یعمج تیوه و اه توافت ،یدرف تیوه .تسا نارگید و نامدوخ ندوب یسک هچ کرد نمضتم یعامتجا تیوه
 یارب دارفا تاراظتنا و اه تشادنپ ،اهرواب کرتشم هوجو یعمج تیوه .(7-1 :5195،زنیکنج)دنک یم نایب ار اه تهابش
 لفجات .(01 ،نامه)دشاب یم یعامتجا تیوه تخاس یارب یعبنم زین ناکم و نامز .تسا یعمج حور دیلوتزاب و دیلوت
 ،تیخیرات ناریپ .(Tajfel,1978,63)دناد یم یدوخریغ زا ندش ازجم و یدوخ هورگ هب قلعت ساسحا ار تیوه
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 .(7-3 :1195،ناریپ)دناوخ یم یرهش تیوه داعبا ار یگداوناخ و یا هلیبق ،یهورگ قلعت ساسحا ،ییارگ عمج ،تیناکم
 هچب"کرد رازاب و هچوک مدرم لوق هب و هتسناد نیمزرس و هلحم ،درف نایم هطبار ار ییاضف لیخت طرش یوراه
 یخیرات یاه هرود ،کیفارگوپوت یاه یگژیو هب ار هلحم تیوه ،نم پچ .(0-1 :0795 ،یوراه)دناد یم "تساجک
 ار تنوکس لحم و لکش ،یگدنز کبس ،زدناب .دنز یم دنویپ اه نیا زا یبیکرت ای ،نامتخاس حلاصم و عون ،هعسوت
    .(535 :1395،نم پچ)درادنپ یم تیوه زاربا هدنهد باتزاب
 یعامتجا یاه دتسوداد و یدرد مه ،یرکف مه ،ترشاعم یواح مدرم هنازور یگدنز هب ار یعامتجا هیامرس نافیناه  
 و دامتعا ،یراکمه رب ینتبم ار یعامتجا هیامرس نملک .(10 :6395،یدابآ هاش هانپ نادزی و یتارب)دنز یم دنویپ
 زا یرادیاپ هکبش هطساو هب یعامتجا هیامرس نملک و ویدروب رظنم زا (935 :0395،دلیف)دناد یم کرتشم یاه شزرا
 زا تاعالطا لدابت رد یعامتجا هیامرس سایقم .(13 نامه)دوش یم لصاح تخانش و تقافر ،هدش یداهن طباور
 و "یعامتجا هکبش" اب یعامتجا هیامرس .(95 :3795 ،امایوکوف)تسا تلم کی یمامت ات کچوک یاه هورگ
 و ام یاه یسارکمد تمالس ،یعامتجا هیامرس طوطخ و دوش یم صخشم اه نآ هب طوبرم "لباقتم یاهراجنه"
 یاهاضف و اه نابایخ .(Putnam 2002, 6, 8 in Abell, 2010, 49)دهد یم رارق ریثات تحت ار نامدوخ و ام تاعامتجا
 شخب تذل و باذج یاهاضف و (950 :0395،زبوکیج) دنتسه یعامتجا ی هیامرس یریگ لکش یارب یتصرف یمومع
 کی ار "رتاهت" رازاب یناسناریغ یاه شیوپ لباقم رد یوراه .(175 :1395،نم پچ)دننک یم قیوشت ار ندوب یعامتجا
 نارگید اب سامت زا تیمورحم ثعاب ار لیبموتا و دنک یم یفرعم یگیاسمه طباور میکحت رد هدننک لداعتم یورین
 سح شهاک لماع ار ناوج یاه جوز و اهدرجم ناراکمه و یرمیا .(105 و 519-0 :0795،یوراه)دهد یم صیخشت
 ندوب یا هلحم مه سح و یعامتجا تالماعت ببس ار یور هدایپ حطس شیازفا و هتشاد تکراشم و ناکم هب قلعت
  .(510-0 :6395 ،ناراکمه و یرمیا) دنناد یم
 زا و دناد یم توافتم تاحیجرت زیامت و هباشم تاحیجرت یاراد دارفا تدحو ثعاب ار "هقیلس" عونت ویدروب   
 رد هک یلحم هب ار دوخ ناتسدارف نمواب رواب هب .(157 :9395،رزتیر)دیوگ یم  نخس تسدارف هقبط دارفا هقیلس لیمحت
 یلحم هک دنا موکحم و دنزکرمتم یلحم روما رد مکحم و دماج تسدورف هقبط اما ،دناد یمن قلعتم ،دنتسه نکاس نآ
 زا و یعامتجا تیعضو و هاگیاپ هیاپ یارب اه تلم زا یخرب یراوجمه زا لاه رتیپ .(115-1 :1195،نمواب)دننامب یقاب
 وا هاگن زا .دنار یم نخس اه گنهرف زا یا هدیچیپ بیکرت اب هنارتیدم یایرد یاه هنارک دننام رگید یخرب یگتسبمه
 متسیس و تسود عامتجا یعاعش یاهرهش رظنم نیا زا و هدوب  یگدنز کبس و اه گنهرف زا مهلم رهش یحارط
 اه هناخ ندوب هدیبسچ ،اه هناخ رهاظ ندوبن مهم ،ییارگ نورد نم پچ .(075-9 :9395،لاه)تسا زیرگ عامتجا یا هکبش
 یایند یبهذم یاه تنس و نیناوق زا مهلم ار یزاسون نودب دوجوم راتخاس یجیردت تمرم و یزکرم طایح لوح
 نونکا ،دندوب ندش عمج مه رود یارب یناکم هتشذگ رد هک نیدایم و اه نابایخ وا معز هب .دنک یم فیصوت مالسا
 ییاریذپ لحم رییغت بجوم ار هتینردم و یراد هیامرس روفول .(17 :1395،نم پچ)دنشاب یم هعماج هدننک میسقت لماع
  .(105 :5395 ،روفول)دناد یم هفاک هب هناخ زا نانامهم
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 رهش هعسوت هوحن و نیمز یربراک ،یفارگوپوت ،یسرتسد متسیس ،انب نس ،فقس لکش ،انب مرف ،تاقبط دادعت خابلاوش
 ییارگ عامتجا ثعاب دناوت یم یرهش یحارط (03-1 :0395،خابلاوش)دنک یم یفرعم ییاضف -یدبلاک یاه یگژیو ار
 و یعامتجا تابسانم داجیا زا عنام نآ لابند هب هدومن بیغرت رهش رد ار ییادج و درفت دناوت یم لباقم رد و ددرگ
 لماوع ریاس ندوب تباث ضرف اب ار کچوک تالحم زین یوراه .(760 :9395،لاه)ددرگ یعامتجا هیامرس شهاک
 یاه هناخ هب هقبط جنپ ات راهچ یاه نامتخاس لیدبت زبوکیج رواب هب .(31 :0795،یوراه)دنک یم یبایزرا ریذپ تکراشم
 ،اه کراپ .(1-3 :0395،زبوکیج)تسا ترشاعم و اه هچب یزاب یاتسار رد یرییغت ناونع هب راوناخ ود ات کی کچوک
 مدرم رهش یاه هلحم رد یربراک عونت ،دنهد یم ءاقترا ار تالحم یعمج لمع تیعقوم یمومع یاه نامتخاس و نیدایم
 فلتخم یاهریسم رد مدرم دروخرب عنام یبرغ -یقرش زارد یاه کولب ،دنناشک یم یمومع یاهاضف و نابایخ هب ار
 ،نامه)تسا عونت زا یبوخ هنماد دقاف هقبط جنپ ات راهچ یاه هناخ رد هدش یزاس ناسکی شیپاشیپ تالحم و دنوش یم
 اب یمیدق یاه نابایخ ،یرهش یاه یربراک تیوقت و تیور لباق قمع دید عطق ،یرصب عاطقنا رب دیکات اب وا .(151
 ماوت بوخ تامدخ ،رطخ یب یور هدایپ تیلباق اب هلحم .(051-9 ،نامه)دناد یم اه یگژیو نیا دجاو ار هدعاق یب یوگلا
  تحار ،هدایپ یاهریسم و نابایخ هک ینعم نیدب تبثم هبرجت .دنک یم دیلوت ار ندز مدق زا تبثم هبرجت کی ،تیفیک اب
 یژولاتسون و خیرات نتفر نیب زا ببسم دیدج یاهرازاب هعسوت.(Talen & Koschinsky,2001,43)دشاب باذج و
 ار یتنس دیرخ زکارم رمک ،رهش گرزب دیرخ زکارم و (639-5 :6395 ،ناراکمه و یرمیا)تسا یلحم تاعامتجا

  .(105 :1395،زدناب رد کسیف)دنتسکش
 شهاک اب .(605 :0795،نیلاش)دشاب یم یگداتفاراک زا و یگنهک زا لبق ،اه نامتخاس سر شیپ بیرخت لماع یرگادوس
 .دنک یم دشر کالما تالماعم و یزاس نامتخاس ،یزاب سروب قیرط زا نآ زا یتمسق ،تعنص شخب یفاضا شزرا
 تسین دیدج یاه نامتخاس هب هقالع و یهاوخددجت یگنهرف ساسحا کی اهنت اهرهشنالک داصتقا رد اهانب بیرخت
 اضاقت شیازفا بجوم ،رثوم یاضاقت شرتسگ و ظفح اب یزاس لیبموتا تاجناخراک .تسا یداصتقا شنک کی هکلب
 و رامثتسا ار رهش ،نآ هدرتسگ موجه و نیشام گنهرف ،روفول رواب هب .(630 :9795 ،یوراه)دنا هدیدرگ اه لیبموتا یارب
 .(511-0 :9395،یلضاف)تسا  هدومن ریخست ار هرمزور یگدنز
 طیارش رد دوخ نیداینب یاه یگژیو و تایصوصخ زا تبقارم یارب هعماج یدنمناوت ار یعامتجا تینما رویو   
 ناشن رطاخ و هتشاد دیکات تینما و هعماج تیوه نایم کیدزن طابترا رب و هدومن فیرعت یلامتحا و ینیع تادیدهت
 یاهاضف و هار هدایپ تینما .(1 :3195،ینسحم رد 00 :0195،ایندیون)دبلط یم ار شا یتیوه تینما ،هعماج دنک یم
 تیوقت عونتم یاهراکو بسک و یمیدق یاه نامتخاس زا یبوخ بیکرت اب اه هزاغم ریظن یداصتقا یاه هاگنب زا یمومع
 و یگدرملد ،یگریت هیام ،برخم یرهش هلحم کی رد عونتم یاه یربراک نادقف و (19-79 :0395،زبوکیج)دوش یم
 هنابلطواد تراظن زا هاگآدوخان ابیرقت و هدیچیپ هکبش لوصحم نابایخ تینما .(310-910،نامه)تسا "ریبک کپک"
 ناکدوک رب تراظن دنلب یاه نامتخاس ،لاح نیع رد .(575 :1395،زدناب)دوش یم تیوقت و ظفح مدرم طسوت هک تسا
 نیمز یربراک رد ینوگرگد و یتیعمج تارییغت و (191 :0395،زبوکیج)دنک یم صقن راچد نابایخ رد یزاب ماگنه ار
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 ،کب شیرلوا هک یکسیر هعماج هب شنکاو رد نیلکنارف .(175-3 :1395،زدناب)دوش یم تالحم ندش نماان ثعاب
 ،نم پچ)دنک یم داهنشیپ ار تالحم و هداوناخ دننام یمیدق یاهداهن یایحا ،دنیوگ یم نخس نآ زا نمواب و زندیگ
 هک ییاه نآ یارب تنرتنیا ،دنتسه یعدم ،تنرتنیا یولهپ ود تاریثات هب هراشا اب نارگید و نملو .(610-170 :1395
 شهاک هب دنوش یم رو هطوغ نآ رد هک یناسک یارب و تسا یعامتجا طباور بیقعت هلیسو ،دنراد یماوداب طباور
 هب لیدبت دناوت یم رتمک یمومع یاهاضف و اه نابایخ رد لباقتم طباور .(010-9 :1395،زدناب)دوش یم جتنم تکراشم
 ار هسدنه ،هدومن فیرعتزاب ار یلحم هعماج زا نام یتفایرد میهافم ،تنرتنیا تسا دقتعم لچیم .دوش رود هار زا یرما
 طباور زا ینغتسم ار یکینورتکلا هبلک هعماج رلفات .(63و 91 :0395،نیورام و ماهارگ)تسا ییاضفدض و هتخاس یفتنم

 و مسارم" نویزیولت ،تسا هناتسود یاهدنویپ لماع نفلت کادروم داقتعا هب .(01-63،نامه)دناد یمن هرهچ هب هرهچ
 یعامتجا یاوزنا روهظ بجوم یرتویپماک یاه یزاب و دنک یم ینابیتشپ ار یعامتجا یاه ییآ مهدرگ "رئاعش
 ،نم پچ ،ناراکمه و یرمیا یارآ بوچراچ رد قیقحت نیا هتسباو و لقتسم یاهریغتم .(305-07،نامه)ددرگ یم

 هک دندش نومزآ قیقحت تایضرف بلاق رد مانتاپ و زدناب ،نیورام و ماهارگ ،روفول ،لاه یت ،یوراه ،زبوکیج
 :تسا هدمآ ریز لودج رد اهریغتم نیا زا کی ره یاه صخاش

 یرظن بوچراچ ساسارب قیقحت یاهریغتم زا کی ره یاه صخاش .2 لودج
 اه هتشادنپ /اه شزرا /اهرواب ،یهورگ نایم توافت ،یهورگ نورد تهابش ،هورگ رد تیوضع ،یخیرات /یناکم /یهورگ قلعت ،ندش هتخانش و نتخانش یا هلحم تیوه هتسباو ریغتم

 
 

 یاهریغتم
 لقتسم

 ،(رتاهت)الاک هب الاک هلدابم ،یمومع یاهاضف رد ییآ مهدرگ و یور هدایپ ،لباقتم دامتعا ،یعامتجا طباور هکبش یرادیاپ ،تکراشم و یراکمه ،ترشاعم یعامتجا هیامرس
 هورگ رد تیوضع

 هیلقن هلیسو زا هدافتسا نازیم ،یزیرگ عمج /ییارگ عمج گنهرف ،هقیلس ،یهاگیاپ تیعضو یگدنز کبس
 یرصب یاه یگژیو ، هلحم یاهور هدایپ تیفیک ،اه یربراک بیکرت ، ،هلحم یمومع یاهاضف تیفیک یدبلاک یاضف

 یراد هیامرسداصتقا
 رصاعم

 سر شیپ یزاسون و بیرخت ،یرامعم رد ییارگدم ،نامتخاس تعنص رد هدوزفا شزرا دیلوت

 ،عفترم یاه نامتخاس رد تنوکس ،یصخش هیلقن هلیسو اب ددرت ،نابایخ زا موادم هدافتسا ،نابایخ رد ناکدوک روضح ،اه هبیرغ ددرت ،سرت ،ناگیاسمه فالتئا یعامتجا تینما
 یتیعمج رییغت ،یربراک رییغت، عونت نادقف

 (هراوهام /نویزیولت ،یرتویپماک یاه یزاب ،نفلت)یکینورتکلا لیاسو ،(یروضحریغ)یکینورتکلا یاهدیرخ ،تنرتنیا رود هار زا تاطابترا
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 قیقحت یاه هتفای
 تنوکس تدم و تالیصحت نازیم ،راوناخ دعب یاهریغتم لماش ،قیقحت نیا رد نایوگخساپ یدرف یاه یگژیو یخرب
 :تسا هدش هدروآ ریز لودج رد اه نآ فیصوت هک دنا هدوب

 یدرف تاصخشم بسح رب اه خساپ یگدنکارپ .9 لودج
 (لاس)تنوکس تدم (رفن)راوناخ دعب تالیصحت

 3/55  0 زا رتمک
 15 1 ات 9 0/5  کی 3/1 ملپیدریز

 0/75 65 ات 0 1/15  ود 1/10 ملپید
 1/05 15 ات 55 0/69  هس 5/51 سناسیل

 9/15 60 ات 05 1/09  راهچ 1/05 سناسیل قوف
 5/10 60 زا رتشیب 7/05 رتشیب و جنپ 7/1 یرتکد

 665 عمج 665 عمج 665 عمج
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 9 ... یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع

 و دنتشاد اه خساپ رد ار یناوارف نیرتشیب هرفن راهچ یاه هداوناخ ،دنا هدوب سناسیل تالیصحت یاراد نایوگخساپ رتشیب
 تسا قیقحت نیا هتسباو ریغتم ،یا هلحم تیوه .تسا هتشاد زکرمت لاس 60 زا رتشیب هقبط رد تنوکس تدم نیرتشیب
 و یعامتجا تینما ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یدبلاک یاضف تیفیک ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس یاهریغتم و
 کی ره بسح رب اه خساپ یگدنکارپ ؛یفیصوت رامآ ریز لودج رد هک دنشاب یم لقتسم یاهریغتم ،رود هار زا تاطابترا
  :دیدرگ هئارا اهریغتم نیا زا

 هتسباو و لقتسم یاهریغتم بسح رب اه خساپ یگدنکارپ .4 لودج
 عمج دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ  

 665 5/1 1/35 0/11 0/10 5/1 یا هلحم تیوه هتسباو ریغتم

 
 

 لقتسم یاهریغتم

 665 7/6 1/7 3/35 9/39 7/09 یعامتجا هیامرس

 665 1/5 1/00 0/51 5/50 5/9 یگدنز کبس
 665 0/6 1 09 1/51 05 یدبلاک یاضف تیفیک
 یراد هیامرس داصتقا

 رصاعم

9/1 7/10 5/01 0/00 0/1 665 

 665 5 9/05 1/11 9/09 0 یعامتجا تینما
 665 0/15 9/09 1/19 3/15 5/9 رود هار زا تاطابترا
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 نایم رد یا هلحم تیوه نازیم هک دهد یم ناشن طسوتم هقبط رد اه خساپ زکرمت ،یا هلحم تیوه ریغتم رد   
 میسقت شخب ود هب ار اه خساپ و تسا هتفرگ رارق فیط زا هقبط نیمه رد زین هنایم .تسا یطسوتم دح رد نایوگخساپ
 نازیم زین دصرد 9/69 و تسا یطسوتم دح رد یا هلحم تیوه هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 5/11 .دنک یم
 نیا رب نایوگخساپ زا دصرد 9/39 ،یعامتجا هیامرس ریغتم رد .دنا هدرک یبایزرا مک یلیخ و مک دح رد ار ریغتم نیا
 ار یعامتجا هیامرس نازیم زین نایوگخساپ زا دصرد 7/09 .تسا مک ناشیگدنز هلحم رد یعامتجا  هیامرس هک دنرواب

 مک یلیخ و مک ار هعلاطم دروم تالحم رد یعامتجا هیامرس ،دصرد 07 عومجم رد هک دنا هدرک یبایزرا مک یلیخ
  .دنا هتسناد
 11/17 هک داد ناشن جیاتن .تسا هتفرگ رارق شجنس دروم ییارگ عمج تیروحم اب قیقحت نیا رد یگدنز کبس   
 زین امن و هنایم هک .دنراد ارگ هلحم یگدنز کبس هب شیارگ رتشیب و طسوتم فیط رد هنومن تالحم نانکاس زا دصرد
 هک دهد یم ناشن و دراد رارق مک هقبط رد یدبلاک یاضف تیفیک ریغتم رد اه خساپ زکرمت .دنراد رارق طسوتم هقبط رد
 ریغتم نیا یاه صخاش ریاس و یمومع لقن و لمح تیعضو ،اهور هدایپ ،اه هچوک ،اه نابایخ زا هنومن تالحم نانکاس
  .دنتشاد یدبلاک یاضف تیفیک زا یدایز تیاضر نایوگخساپ زا دصرد 0/1 اهنت و دنرادن ار یفاک تیاضر
 و ذوفن نایوگخساپ زا دصرد 5/01 ؛دراد رارق طسوتم  هقبط رد امن رصاعم یراد هیامرس داصتقا ذوفن نازیم ریغتم رد   
 نایوگخساپ زا دصرد 69 .دنا هدرک یبایزرا یطسوتم دح رد ار یا هلحم یگدنز تیفیک رد یراد هیامرس داصتقا شرتسگ
 1/70 و  هتسناد مک یلیخ و مک دح رد یا هلحم یگدنز هب شیارگ رد ار یراد هیامرس داصتقا یاه هفلوم ذوفن نازیم زین
 هب نایوگخساپ هاگن رد توافت هدنهد ناشن یگدنکارپ نیا هک دندرک یبایزرا دایز یلیخ و دایز ار نآ نازیم زین دصرد
 زا دصرد 9/19 هک تسا قیقحت نیا لقتسم یاهریغتم زا رگید یکی ،یعامتجا تینما .تسا یراد هیامرس یاهدامن
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 تینما هک دندوب دقتعم زین نایوگخساپ زا دصرد 1/11 و دنا هتسناد مک یلیخ و مک ار ریغتم نیا نازیم نایوگخساپ
 ناشن ار یعامتجا تینما طسوتم دح ،ریغتم نیا رد هنایم و امن .دراد دوجو تالحم رد یطسوتم دح رد یعامتجا
 دایز یلیخ و دایز ار یا هلحم یگدنز رد رود هار زا تاطابترا شرتسگ و یکینورتکلا لیاسو زا هدافتسا نازیم .دنداد
 دصرد 1/19 هک امن و دنا هتسناد دایز یلیخ و دایز ار ریغتم نیا نازیم نایوگخساپ زا دصرد 1/01 ؛تسا هدش یبایزرا
 هار زا تاطابترا یژولونکت زا هدافتسا نازیم نیاربانب .دهد یم ناشن ار یطسوتم نازیم ،دنا هتفای زکرمت نآ رد اه خساپ زا
 لودج رد 11 ات 55 هزاب رد تالحم زا کی ره رد یا هلحم تیوه نازیم نیگنایم .دراد رارق الاب و طسوتم دح رد رود
  :تسا هدش هدروآ ریز

 تالحم کیکفت  هب یا هلحم تیوه ریغتم  نیگنایم .5 لودج
 یاه خساپ دادعت 

 ربتعم
 نیگنایم

 3015/99 175 کجنلو
 0161/19 09 کراصح
 1709/59 750 هیدیحو
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 ناشن و تسا یتوافتم یاه نازیم یاراد کراصح و هیدیحو ،کجنلو هلحم هس رد یا هلحم تیوه ریغتم نیگنایم   
 تیوه رد نیگنایم نازیم نیرتالاب .تسا رادانعم هعلاطم دروم هلحم هس رد ریغتم نیا نیگنایم هسیاقم هک دهد یم
 .تسا هدرک ادیپ صاصتخا هیدیحو هلحم هب زین نآ نیرت نییاپ و کراصح هلحم هب طوبرم یا هلحم

 قیقحت تایضرف نومزآ .1 لودج
 یرادانعم حطس نوسریپ بیرض نایوگخساپ دادعت 

 666/6 050/6 101  یا هلحم تیوه و یعامتجا هیامرس
 666/6 061/6 001  یا هلحم تیوه و یگدنز کبس

 066/6 115/6 101  یا هلحم تیوه و یدبلاک یاضف تیفیک
 106/6 -655/6 601  یا هلحم تیوه ورصاعم یراد هیامرس داصتقا

 666/6 135/6 151  یا هلحم تیوه و یعامتجا تینما
 119/6 -716/6 151  یا هلحم تیوه و رود هار زا تاطابترا
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 نیا ،دنشاب یم رادانعم یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا حطس رد یعامتجا هیامرس و یا هلحم تیوه :لوا هیضرف
 یا هلحم تیوه شیازفا هب یعامتجا هیامرس شیازفا هک تسا هتکن نیا رگنایب ،دراد ییالاب تدش و میقتسم هک هطبار
  .دوش یم یا هلحم تیوه شهاک بجوم زین نآ شهاک و دماجنا یم
 هطبار .دندوب رادانعم یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا حطس رد ارگ هلحم یگدنز کبس و یا هلحم تیوه :مود هیضرف
  .دوب یطسوتم دح رد و میقتسم و تبثم ریغتم ود نیا
 اما ،تسا میقتسم یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا حطس رد یا هلحم تیوه و یدبلاک یاضف تیفیک :موس هیضرف
  .دوب فیعض هطبار نیا تدش



 00 ... یا هلحم تیوه رب رثؤم لماوع

 هک دنا هتشاد رادانعم یا هطبار دصرد 13 نانیمطا حطس رد یا هلحم تیوه و رصاعم یراد هیامرس داصتقا :مراهچ هیضرف
 تیوه شهاک هب تالحم رد یراد هیامرس ذوفن شیازفا هک انعم نیدب .دوب فیعض تدش اب و سوکعم ،هطبار نیا
  .دوش یم یا هلحم تیوه شیازفا ثعاب زین یراد هیامرس ذوفن شهاک و دماجنا یم یا هلحم
 ،هطبار نیا هک دنتشاد رادانعم یا هطبار دصرد 13 نانیمطا حطس رد یعامتجا تینما و یا هلحم تیوه :مجنپ هیضرف

 شیازفا بجوم نآ شیازفا و یا هلحم تیوه شهاک هب یعامتجا تینما شهاک هک انعم نیا هب .دوب میقتسم و فیعض
  .دوش یم یا هلحم تیوه
  .دنرادن رادانعم  هطبار دصرد 13 نانیمطا حطس رد ،یا هلحم تیوه و رود هار زا تاطابترا :مشش هیضرف

 راک هب دنراد ار یا هلحم تیوه ریغتم تارییغت نییبت ناوت هک ییاهریغتم ندرک ادیپ یارب هریغتمدنچ نویسرگر لیلحت   
 هلداعم ،دصرد 13 نانیمطا حطس رد تباث بیرض ندوب رادانعم لیلد هب  ،نویسرگر لیلحت زا لوا ماگ رد .دور یم
 .تسا هدش هتشون اتب بیرض ساسا رب مه و B بیرض ساسا رب مه ینویسرگر

 قیقحت لدم یگدنزارب .7 لودج
 R هدش لیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض 

 091/6 011/6 917/6 لدم یگدنزارب نازیم
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 و دننک یم نییبت ار هتسباو ریغتم تارییغت زا دصرد 0/91 ،دنتشاد دوجو قیقحت نیا هیلوا لدم رد هک ییاهریغتم   
 .دراد رارق لدم زا جراخ لماوع ریاس

 یا هلحم تیوه هدننک نییبت لقتسم یاهریغتم .8 لودج
 بیرض B بیرض 

 اتب

t یرادانعم حطس 

 666/6 113/1 --- 660/15 تباث رادقم
61 111/6 911/6 یعامتجا هیامرس 0/05 666/6 

 066/6 105/9 795/6 110/6 یگدنز کبس
 110/6 015/5 116/6 716/6 یدبلاک یاضف تیفیک
 یراد هیامرس داصتقا

 رصاعم
699/6- 150/6- 190/1- 666/6 

 065/6 500/5 076/6 965/6 یعامتجا تینما
 179/6 -011/6 -196/6 -716/6 رود هار زا تاطابترا

391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم 1 

 ییاهریغتم رصاعم یراد هیامرس داصتقا و یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس ،قیقحت نیا لقتسم یاهریغتم نایم زا   
  .دنا هتشاذگ ریثات یا هلحم تیوه رب میقتسم تروص هب و هتشاد ار هتسباو ریغتم نییبت ناوت هک دندوب
 تیوه ریغتم نییبت تردق اهریغتم ریاس زا شیب و داد صاصتخا دوخ هب ار اتب نازیم نیرتالاب یعامتجا هیامرس ریغتم 
 میقتسمریغ تروص هب ،میقتسم ریثات رب هوالع یگدنز کبس ریغتم .دوب 111/6 اب ربارب نآ ریثات هک تشاد ار یا هلحم
 رصاعم یراد هیامرس داصتقا .دوب 671/6 ،یا هلحم تیوه رب نآ تاریثات لک نازیم و تشاد ریثات یا هلحم تیوه یور
 هار زا تاطابترا یاهریغتم .درک نییبت ار یا هلحم تیوه ریغتم 390/6 ،میقتسمریغ و میقتسم تاریثات هبساحم اب مه
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 یا هلحم تیوه رب میقتسمریغ تروص هب طقف ،906/6 اب یدبلاک یاضف و 715/6 اب یعامتجا تینما ،005/6 اب رود
 .دنا هدرک نییبت
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 حطس رد یعامتجا هیامرس و یا هلحم تیوه ،دهد یم ناشن هیضرف نومزآ رد قیقحت یطابنتسا رامآ یاه لیلحت جیاتن
 تسا هتکن نیا رگنایب ،دراد ییالاب تدش و میقتسم هک هطبار نیا ،دنشاب یم رادانعم یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا
 یا هلحم تیوه شهاک ببس زین نآ شهاک و هدش رجنم یا هلحم تیوه شیازفا هب یعامتجا هیامرس شیازفا هک
 ،رتاهت ،یمومع یاضف و اه نابایخ رد ییامهدرگ ،ناگیاسمه اب ترشاعم .دیدرگ هیدیحو و کجنلو ،کراصحرد
 .دنا هدوب یعامتجا هیامرس شجنس یروحم یاه هیوگ زا نادنزرف زا تبقارم یارب ناگیاسمه هب دامتعا و یراکمه
 یاه شزرا و دامتعا ،یراکمه هیاپ رب یعامتجا هیامرس ،هلحم هس نیا رد هک تسا نآ نمضتم قیقحت یاه هتفای
 یریگ لکش یارب یمومع یاهاضف و اه نابایخ رد مدرم موادم روضح ،درک دیکات نآ یور رب نملک زیمج هک کرتشم
 یورین کی  ناونع هب "رتاهت" و دنتشاذگ هحص اه نآ یور رب دوخ یارآ رد زبوکیج و نم پچ هک یعامتجا ی هیامرس
 نآ لفجات هک  تیوه یریگ لکش رب ،دروآ نایم هب نخس نآ زا یوراه هک یگیاسمه طباور میکحت رد هدننک لداعتم
 تاراظتنا و اه هتشادنپ ،اهرواب رد یتاکارتشا دوجو ناونع هب نآ زا زنیکنج و هتسناد یدوخ هورگ هب قلعت ساسحا ار
 یاه هورگ و دارفا لباقتم تازیامت و تاهباشت ،تخانش دنیآرب و دنک یم دیلوتزاب و دیلوت ار یهورگ حور هک دارفا
 دهد یم صیخشت یوراه هک هنوگنآ لیبموتا هک درک شومارف دیابن هتبلا .تسا هتشاذگ یدج تارثا ،تسا یناسنا
 هراشا مانتاپ .تسا هدش یعامتجا هیامرس شهاک ثعاب و هدیدرگ تالحم نیا رد نارگید اب سامت زا تیمورحم ثعاب
 یاه هلحم یایحا هلئسم نیا یارب و هدش یعامتجا یاه هیامرس شهاک ثعاب رهش رد مدرم تکراشم شهاک دنک یم
 شیازفا یارب مزال یاهرتسب داجیا یا هلحم تیوه یاقترا و ءایحا یارب اذل .دهد یم رارق دیکات دروم ار یرهش
 .تسا ریذپان بانتجا ترورض کی یرهش یاه هلحم رد مدرم یراکمه و تکراشم
 یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا حطس رد ارگ هلحم یگدنز کبس و یا هلحم تیوه قیقحت یاه هتفای ساسا رب   
 کرت ،ناگیاسمه اب تیمیمص هب یدنمقالع .دوب یطسوتم دح رد و میقتسم و تبثم ریغتم ود نیا هطبار .دندوب رادانعم
 ،یور هدایپ یاج هب دیرخ یارب لیبموتا زا هدافتسا ،هلحم زا جراخ یاضف رد نانامهم زا ییاریذپ ،رفس روظنم هب هلحم

 رد هک یلحم هب تسدارف هقبط هک تسا رواب نیا رب نمواب .دنا هدیجنس ار یگدنز کبس هک دندوب یمهم یاه هیوگ وزج
 تاقبط ،ضوع رد و تسا هتفهن یرگید یاج رد اه نآ یاه یلوغشم لد و اه هغدغد .دنرادن قلعت ،دنک یم یگدنز نآ
 .دننک وجتسج دوخ یگدنز لحم رد ار ناشیاهدیما و لامآ ،اهوزرآ و دننامب یقاب یلحم هک دنتسه موکحم تسدورف
 ریوصت هب ار یگدنز کبس عون ود ،تسا هتسج یسات زلتساک لئونام یاه هدیا زا ار نآ هک هیرظن نیا حرط اب یو
 هیاپ رب یراوجمه اه گنهرف زا یخرب رد تسا دقتعم زین لاه یت .تسا زیرگ هلحم یرگید و ارگ هلحم یکی هک دشک یم
 یگتسبمه ،اه گنهرف زا یا هدیچیپ بیکرت اب زین ماوقا زا یضعب ،دوش یم یزیر حرط یعامتجا تیعضو و هاگیاپ
 و یراد هیامرس روفول .دنناد یم یعامتجا طباور یارقرب یارب ییاج ار هناخ زا جراخ طیحم و دنراد مه اب یرت کیدزن
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 تیوه نیب هطبار رد نوسریپ 001/6 بیرض .دناد یم هفاک هب هناخ زا نانامهم ییاریذپ لحم رییغت بجوم ار هتینردم
 یرت کیدزن یگتسبمه ،یگنهرف هاگتساخ ظاحل هب ،هعلاطم دروم هلحم هس مدرم ،ده یم ناشن یگدنز کبس و هلحم
 ناش تنوکس لحم رد ناشیاه یلوغشملد اه نآ هبطاق .دننک یم ییاریذپ ناشیاه هناخ رد دوخ نانامهم زا ًاابلاغ و دنراد
 دنتسه زکرمتم دوخ یلحم روما رد مکحم ،دنتسین لایس ،دن ا هدش کیدزن مه هب نامز و اضف هک یناهج رد ،تسا هتفهن
 دروم هعماج ناتسدارف هک کجنلو یلاها هک تسا حضاورپ .تسا کیدزن مهب ابیرقت زین اه نآ تاحیجرت و تاهباشت و
 یوسارف رد دنرداق بتارم هب و دننک یمن وجتسج دوخ تنوکس لحم رد ار ناشیاهوزرآ و لامآ امازلا ،دنتسه هعلاطم
 یگدنز مایا رتشیب دنروبجم هیدیحو و کراصح یلاها اما .دنزادرپب تغارف تاقوا نارذگ و جرفت هب یسایس یاهزرم

 تالاعفنا و لعف زا یلاخ یاه نابایخ لباقم رد ناش هلحم یاه نابایخ هک تسا رظنم نیا زا و دننک یرپس هلحم رد دوخ
 .تسا یناسنا تاکرحت و یعمج یاه شنک زا رپ هراومه ،تسا لیبموتا هاگ نالوج هک کجنلو یناسنا
 .دوب فیعض تدش اب میقتسم یا هطبار یاراد دصرد 13 نانیمطا حطس رد یا هلحم تیوه و یدبلاک یاضف تیفیک  
 یزاس نامتخاس مجح .دنا هدرک یبایزرا 115/6 نازیم هب ار یا هلحم تیوه رب یدبلاک یاضف تیفیک ریثات نایوگ خساپ
 هزاغم دوجو ،اه نامتخاس تاقبط دادعت شیازفا  ،گرزب یاه هاگشورف هب ینوکسم یاه هناخ لیدبت ،ریخا لاس هد یط
 هوجو .دنا هدوب یدبلاک یاضف شجنس دروم یاه هیوگ ،بسانم یاهور هدایپ و ینوکسم یاه نامتخاس یال هبال رد
 هاگن زا ییامهدرگ و یور هدایپ یارب بسانم طیارش نادقف لوصحم ،یدبلاک یاضف زا نایوگخساپ یتیاضران زا یمهم
 ،دنا هدش هتخاس کجنلو هلحم رد هژیو هب نارهت رد ریخا یاه لاس یط هک اه شارخ نامسآ .تسا تالحم نیا یلاها
 دنلب یاه نامتخاس ،زبوکیج یرظن بوچراچ رد  .تسا هتخیگنارب ار اه نآ ضارتعا و هدیرب ار هلحم اب نینکاس دنویپ
 یاه کراپ دوجو ،زبوکیج .تسا هتخاس شودخم ار نابایخ و هچوک اب نینکاس طابترا ،هیدیحو نینچمه و کجنلو
 دوجو هک تسا یلاح رد نیا .دناد یم اه یربراک رد رایسب عونت و تالحم رد ناوارف یاه هبذاج داجیا ثعاب ار یمومع
 رواب هب .تسا هداد لزنت تدش هب ار هلحم نیا تیوه ءاقترا رد یدبلاک یاضف شقن ،هیدیحو هلحم رد کراپ کی اهنت
 متسیس اب کجنلو یاه نابایخ .دنا  هدروخ تسکش ،دنا ه ارمه زارد یاه نابایخ اب هک هداتفا ادج ینابایخ تالحم وا

 تالحم ،دیوگ یم نینچمه زبوکیج .تسا نابایخ هنوگ نیا زراب قیداصم زا ،یبرغ -یقرش دادتما رد یا هکبش یحارط
 هن و جیردت هب دیاب مکارت و داد دهاوخن تسد هب ار اه عونت زا یرابرپ و بوخ هنماد هدش یزاس ناسکی شیپاشیپ
 هیدیحو هقبط شش ات جنپ ابلاغ یاه نامتخاس هک تسا یلاح رد نیا .دبای شیازفا یناهگان و راب هعجاف بوشآ تروصب
 تسد هب ار عونت زا یبوخ هنماد ،دنا هدش هتخاس کجنلو تخاونکی یاه نابایخ هندب رد هک یدنلب یاهنامتخاس و
 زبوکیج .دنا هدز مقر ار راب هعجاف یبوشآ ریخا یاه لاس رد ینامتخاس هاگراگ کی هب نارهت رهش لیدبت اب و دنا هدادن
 و نابایخ هنحص یرصب یگتخیسگ و یگ دعاق یب یارب ار ییاه شور و دهد یم رارق داقتنا دروم ار یجنرطش یاهوگلا
 ،"یعاعش یاه هراتس" متسیس یحارط لاه هیرظن یانبم رب .دنک یم داهنشیپ یجنرطش یاه نابایخ نتخاس مظنمان
 دجاو هک کراصح یانثتسا هب .دنراد یزیرگ عامتجا هب شیارگ ،"یا  هکبش"یحارط متسیس و یتسود عامتجا هب شیارگ
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 تیفیک ریثات شهاک بجوم ،یا هکبش متسیس یرهش یحارط ،هیدیحو و کجنلو رد ،تسا یعاعش متسیس یحارط
  .تسا هدیدرگ تالحم نیا نینکاس یا هلحم تیوه رد یدبلاک یاضف
 ،هطبار نیا هک دنتشاد رادانعم یا هطبار دصرد 13 نانیمطا حطس اب یا هلحم تیوه و رصاعم یراد هیامرس داصتقا  
 هدش رجنم یا هلحم تیوه شهاک هب تالحم رد یراد هیامرس ذوفن شیازفا هک انعم نیدب .دوب مک تدش اب و سوکعم
 یا هلحم تیوه شیازفا ثعاب نامتخاس تعنص یرگادوس هعاشا تیروحم اب یراد هیامرس داصتقا ذوفن شهاک و
 زاسب یرگادوس ،ینامتخاس مکارت شیازفا ،نیمز تمیق شیازفا رطاخ هب ریخا لاس هد رد زاس و تخاس نازیم .دوش یم
 ییاه هیوگ یرامعم رد دم تارییغت و دیدج لدم یاه لیبموتا هضرع ،اه نامتخاس یگداتفا راک زا و یگنهگ ،اه شورفب
 شخب رد یفاضا شزرا شدرگ رادم شهاک اب ،دیامن یم حیرصت یوراه و روفول  .دنا هدیجنس ار ریغتم نیا هک دندوب

 اذل .دنوش یم رولبتم کالما تالماعم و نامتخاس ،نیمز یزاب  سروب تروصب و  هدش اهرهش دراو نآ زا یتمسق ،تعنص
 یا هلحم تیوه شهاک بجوم ،دنا هتشامگ تمه نآ طسب هب نازادرپ هیرظن نیا هک هنوگنآ یراد هیامرس داصتقا شرتسگ
 لبق ،اه نامتخاس سر شیپ بیرخت .دنیامن یم قیدصت ار اه نآ هاگدید قیقحت یاه هتفای و هدش هعلاطم دروم تالحم رد
 ساسحا کی رطاخ هب افرص هن اهرهشنالک رد اهانب بیرخت و دنک یم هراشا نآ هب نیلاش هک یگداتفاراک زا و یگنهک زا
 شزرا هب یبایتسد تهج یداصتقا شنک کی ناونع کی هکلب ،دیدج یاه نامتخاس هب هقالع و یهاوخددجت یگنهرف
 تیوه یور رب رصاعم یراد هیامرس داصتقا هدنهاک ریثات زین ،دنا هتشاذگ تشگنا نآ یور هب روفول و یوراه هک هدوزفا
 هدومن ریخست ار هرمزور یگدنز و رامثتسا ار رهش هک نآ هدرتسگ موجه و نیشام گنهرف .دیامن یم تابثا ار یا هلحم
 و اه لیبموتا یارب اضاقت شیازفا بجوم ،رثوم یاضاقت شرتسگ و ظفح اب یزاس لیبموتا تاجناخراک تادیلوت و تسا 
   .تسا نییبت لباق یوراه و روفول یارآ بوچراچ رد هک هدیدرگ هناگ هس تالحم تیوه شهاک ًااتجیتن
 هک دنتشاد رادانعم یا هطبار دصرد 13 نانیمطا حطس رد یا هلحم تیوه و یعامتجا تینما ،هعلاطم دروم هلحم هس رد 
 نآ شیازفا و یا هلحم تیوه شهاک هب یعامتجا تینما شهاک هک انعم نیا هب  .دوب میقتسم و فیعض ،هطبار نیا
 نآ زا مدرم رتمک هدافتسا بجوم نابایخ زا مدرم سرت دسیون یم زبوکیج .تسا هدش یا هلحم تیوه شیازفا بجوم
 رد شمارآ هک تسا هدیقع مه زدناب لکیام اب هنیمز نیا رد یو .دنک یم نماان ار اه نابایخ دوخ هبون هب نیا و هدش
 .دیآ یم رد ارجا هب مدرم هناهاگآان و هدیچیپ هکبش طسوت هکلب سیلپ هلیسو هب هن رهش یاهور هدایپ و اه نابایخ
 یگتسبمه ریثات تحت فلخت شهاک ،نابایخ و یمومع یاهاضف رد مدرم مئاد روضح زا رثاتم تینما ،نوچ ییاه هیوگ
 نازیم ءاقترا رد فیعض دنچ ره یمهس ،دبای یم باتزاب نابایخ و هچوک رد اه نآ روضح اب هک هلحم یلاها ماجسنا و
 .تسا هتشاد یا هلحم تیوه رب نآ نییبت و  یعامتجا تینما
 یاضف ینماان ،نابایخ و هچوک رد یزاب یارب اه هچب هب هزاجا ریثات ،دنتشاد داقتعا هعلاطم دروم هلحم هس مدرم  
 زورب ،نابایخ و یمومع یاهاضف رد مدرم مئاد روضح زا یشان تینما ،هبیرغ دارفا روضحرطاخ هب هلحم یعامتجا
 دمآ و تفر زا یشان ینماان ،نیمز یربراک تارییغت زا رثاتم بارطضا و یتیعمج تارییغت زا یشان تسیاشان راتفر
 بجوم و هتشاد طابترا هلحم تیوه اب فیعض حطس رد ،دندوب یعامتجا تینما ریغتم هب طوبرم یاه هیوگ هک لیبموتا
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 یداصتقا یاه هاگنب و یمومع یاهاضف هکنیا رب ینبم زبوکیج نوچ یناققحم یاه هتفای یترابع هب .دنا هدش نآ ءاقترا
 نما هار هکنیا و دننک یم لمع اه هدایپ تینما تیوقت رد هدیچیپ و توافتم یاه هار زا اه هفاک و اه ناروتسر ،اه هزاغم ریظن
 قنور ،دنبای یم روضح نابایخ رد فلتخم یاه تلع هب هک تسا یمدرم موادم و قیقد بیکرت ،اه نابایخ نتشاد هگن

 یا هکبش اب و دنوش یم عمج مهدرگ هنامیمص تروصب ،دنسانش یم ار رگیدکی هک یمدرم و اه هار هدایپ یعامتجا تایح
 هنومن تالحم یعامتجا تینما رد لزان دنچ ره یمهس  دوخ هبون هب ،دننک یم نیمات ار نآ تینما ،یمومع دامتعا زا
 تینما هک دهد یم ناشن قیقحت یاه هتفای رد یرظن لدم نومزآ .دنا هداد ءاقترا ار اه نآ یا هلحم تیوه و هتشاد
 ار یا هلحم تیوه تارییغت میقتسمریغ تروصب یعامتجا هیامرس ریغتم قیرط زا 715/6 نازیم هب لک ریثات اب یعامتجا
 رد ریغتم ود نیا نیب رادانعم یا هطبار یا هلحم تیوه و رود هار زا تاطابترا شرتسگ هطبار هرابرد اما  .دیامن یم نییبت

 شقن ،هرهچ هب هرهچ طباور شهاک رد نفلت شقن ،تنرتنیا هکبش زا هدافتسا .تشادن دوجو دصرد 13 نانیمطا حطس
 ریغتم نیا یاه هیوگ هلمج زا جاتحیام ینفلت دیرخ زین و اه هلحم رد روضح زا تعنامم رد یرتویپماک یاهیزاب و ملیف
 یاهورملق رد لباقتم طباور نیزگیاج دنتسین رداق یزاجم تاعامتجا هک دنرواب نیا رب نیورام و ماهارگ .دنا هدوب
 هفاضا و دش دنهاوخ ییارگ هلحم سح و یمومع هزوح نتفر نیب زا بجوم و دنوش یرهش تاعامتجا یمومع
 هدش یتنس یاه  هلحم تخس و تفس یاه هرگ لالحنا ثعاب و هدز هرگ مه هب ار تسدرود یاهاضف نفلت دننک یم
 یماوداب طباور هک ییاه نآ یارب تنرتنیا ،دنتسه یعدم ،تنرتنیا یولهپ ود تاریثات هب هراشا اب نارگید و نملو .تسا
 جتنم تکراشم شهاک هب دنوش یم رو هطوغ نآ رد هک یناسک یارب و تسا یعامتجا طباور بیقعت هلیسو ،دنراد
 زا تاطابترا و تنرتنیا هطبار هیضرف ،یکینورتکلا لیاسو و تنرتنیا تاریثات رد یگناگود نیا دسریم رظن هب .دوش یم
 و هلحم تیوه نیب هطبار دوجو مدع هک ینعم نیا هب  .تسا هدرک در ار هناگ هس تالحم رد یا هلحم تیوه اب رود هار
 رب  اه هلحم یخرب رد رود هار زا تاطابترا هکنیا و تنرتنیا ولهپ ود تاریثات ضرف ،رود هار زا تاطابترا شرتسگ
 ار اه نآ تارثا عومجم اتیاهن و هتشاذگ یفنم رثا رگید هلحم ود ای کی رد و هتشاد تبثم ریثات یا هلحم تیوه
 ریسم  لیلحت یرظن لدم نومزآ تسا رکذ نایاش .دیامن یم تیوقت ،تسا هتخاس رثا یب و یثنخ هعلاطم دروم یاه هلحم
 تینما ،یگدنز کبس لقتسم یاهریغتم هطساو هب میقتسمریغ تروص هب رود هار زا تاطابترا ریغتم ،دهد یم ناشن
 .دیامن یم نییبت 005/6 نازیم هب ار یا هلحم تیوه تارییغت یعامتجا هیامرس و یدبلاک یاضف ،یعامتجا
 عبانم
 یبتجم) .یناهج رهش کی رد یروحم عامتجا و یرادیاپ ،ینارمکح ؛ندنل رهش یزاسون .(6395) .کیام ،وکار و اترول ،زیل  ،بار ،یرمیا

 نارهت هاگشنا د تاراشتنا:نارهت .(مجرتم :نایعیفر
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