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 هدیکچ
  ور نیا زا .تسا ناکم تیوه هب نداد لکش نآ یلصا درکلمع اما ؛ تسین فیصوت لباق مولع و اه تراهم زا یا هعومجم یرامعم
 بسانم ناونع هب یگنهرف لماعت یاهدنیارف و دراد یساسا یشقن یرامعم تیوه یریگ لکش رد یعیبط یا هدیدپ ناونع هب گنهرف
 هداد یرامعم هب هعماج صاخشا طست یعامتجا تیوه هک تسا یلاح رد نیا .دنوشیم نایب یرامعم یارب یگنهرف تیوه فیرعت نیرت
 زا .تسا نارهت ناتابکا کرهش یعامتجا -یگنهرف تیوه یریذپ بیسآ شهاک رضاح شهوژپ یلصا فده ساسا نیا رب .دوش یم
 دوخ تخاس نامز و لحارم لوط رد ناتابکا کرهش هک تفایرد یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب رضاح شهوژپ ور نیا
 دیلقت یاج هب یگنهرف یاه شزرا و لوصا زا هدافتسا رد یعس و هدومن بانتجا صاخ یا هرود یرامعم هب ندش هیبش زا بانتجا

 و یحیرفت یاهاضف ندومناپرب هکارچ ،میتسه رما نیا هب هجوت مدع دهاش ریخا لاس دنچ رد نکیل ،تسا هتشاد یلکش و یرهاظ
 هدومن هشدخ راچد ار کرهش نیا یگنهرف تیوه نردم یمرف زا یرادروخرب و هعومجم بلق رد لاماگم هلمج نم دیرخ زکارم
 دوخ اب وسمه یتاررقم و طباوض تسیاب یم ناتابکا کرهش رد یگنهرف -یعامتجا تیوه ءاقترا و دوبهب تهج رد لاح .تسا

 نونکا یگنهرف -یعامتجا تیوه تالکشم عفر رب هوالع ات دندرگ میظنت یدبلاک لماوع هیلک و یبای ناکم یرگنزاب تهج کرهش
 شیازفا" کرهش نیا رد اهراکهار نیرت مهم زا یکی .دومن یریگولج ،کرهش هعسوت یپ رد نارحب نیا زا ناوتب ناتابکا کرهش
 کولب نیبام یاهاضف قمع و لوط شیازفا ،فلتخم ینس یاه هورگ اب بسانتم یزاب یاه نیمز و اه کراپ دننام زاب یاهاضف دادعت
 یاهراتس یاهوگلا رب ینتبم نامدیچ هکبش تیوقت ،یلصا یاه هار ندش هتسب تروص رد دمآ و تفر رد عیرست تهج ینوکسم یاه
 یسرتسد تیلباق اب اه کولب نیبام زاب یاهاضف ییامناج و کیفارت شهاک و تیعمج جورخ و دورو رد عیرست روظنم هب یعاعش و

                                                           
 یدروم هنومن )یگنهرف -یعامتجا تیوه رب دیکات اب ینوکسم یاه عمتجم و اه کرهش یرامعم لیلحت » ناونع اب ینایتشآ اسیرپ یرتکد هلاسر زا هتفرگ رب هلاقم نیا -5
 .دشاب یم یدجام دیمح رتکد رواشم و ماصتعا جریا رتکد ییامنهار هب «(نارهت ناتابکا کرهش
  etesam.iraj@yahoo.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 و یرادیاپ ظفح یارب ناتابکا کرهش یرامعم رد هناحارط تادیهمت هک دومن نایب ناوت یم نیاربانب .تسا "هلحم نینکاس یارب عیرس
  .دنشاب یم نینچ نیا ییاهرایعم تیاعر هب مزلم دوخ یاه تیلاعف موادت و هقطنم گنهرف و تیوه رتسب رد تایح
 

 .ناتابکا کرهش ،یریذپ بیسآ ،یعامتجا -یگنهرف تیوه ، تیوه :یدیلک تاملک

 

 همدقم
 یتسیچ و یتسیک موهفم .تسا هدوب حرطم یرشب یاه هغدغد زا یکی ناونع هب رود یاه هتشذگ زا تیوه هلوقم
 لدابت و ثحب هب نآ اب هطبار رد نازادرپ هیرظن و نافوسلیف هدمع و هدوب یفسلف ثحابم نیرت یمیدق زا یکی ناسنا
 هزورما ،دش یم هتفرگ رظن رد هدش نییعت شیپ زا و تباث یا هدیدپ رود یاه هتشذگ رد هک هلوقم نیا .دنا هتخادرپ رظن
 هدیدرگ نردم ناسنا یمارآ ان و تیوه نارحب زورب بجوم و هتشگ لیدبت ضقانت زا رپ و هدیچیپ ،رّریغتم یموهفم هب
 زین هزورما نآ رب رثؤم یاه هفلؤم و تیوه یتسیچ اب هطبار رد ییاه ثحب هجیتنرد .(0395،ناراکمهو ینامیلس)تسا
 ،یفسلف فلتخم یاه هزوح رد زیگنارب شلاچ تاعوضوم زا یکی ناونع هب هتشذگ زا شیب یتح ای و هتشذگ دننام
 گنج زا سپ ،یرامعم هزوح رد تیوه موهفم روهظ .(9395،یتشهب) دشاب یم حرطم یسانش هعماج و یسانش ناور
 مغر یلع .(1395،یداوج) تفرگ لکش نردم یرامعم هب یتاداقتنا زورب یپ رد و یدالیم 61 ههد رد ،یناهج مود
 دروم یعوضوم ناونع هب زونه هدیدپ نیا ،هتفرگ تروص هطبار نیا رد نونک ات نامز نآ زا هک یا هدرتسگ ثحابم
 تسیاب یم ًاانمض .(1395،یناکدرا عیفر و یدابآ ضیف) دشاب یم حرطم هعسوت لاحرد یاهروشک رد هژیو هب ،هجوت

 رد نکیل هداس رایسب یا هژاو هک تیوه هلئسم ناریا رصاعم یرامعم زیگنارب ثحب تاعوضوم زا هک دومن ناشن رطاخ
 و یگنهرف ظاحل هب هک تسا اضف کی رد اه هناشن زا یا هعومجم ،تیوه هکنآ نمض .تسا ،تسا هدیچیپ لاح نیع
 ...و یناویا راهچ و قاط ،یزکرم طایح ام هتشذگ یرامعم رد .دیآ یم رامشب یا هصخشم هجو اضف کی یارب یدرکراک
 زا یخرب نایم نیا رد .دنا هدش  هدرپس یشومارف هب نونکا هک دندوب نیمز ناریا یرامعم یتیوه رصانع زا یا هنومن
 رد .دنا هتفرگ رظن رد نآ یارب یلقتسم تیوه رگید یخرب و دناد یم تیوه زا یراع ار ام زور رصاعم یرامعم

 موب ،ییارگ یلم هب ار اه نآ دوش یم هک دراد دوجو یدرکیور ،تسا هداد خر تیوه یبایزاب هصرع رد هک ییاه نایرج
 رامشب تیوه یاه هفلؤم نیرت یلصا زا نامز و ناکم ،ناسنا یاه هفلوم نینچمه .دومن میسقت ییارگ بهذم و ییارگ
 یعامتجا -یگنهرف دعب زا یهاگن اب یناسنا و یرهش ،یرامعم یاه هزوح رد ار ینوریب و ینورد لماوع هیلک و دنیآ یم
 رد هک هلوقم نیا هزورما .دننامب یقاب یخیرات کرتشم و ییانعم ماظن کی رد راد هشیر یا هنوگ هب ات دریگ یمارف
 ضقانت زا رپ و هدیچیپ ،رّریغتم یموهفم هب ،دش یم هتفرگ رظن رد هدش نییعت شیپ زا و تباث یا هدیدپ رود یاه هتشذگ
 یا هلئسم یعامتجا - یگنهرف تیوه .تسا هدیدرگ نردم ناسنا یمارآ ان و تیوه نارحب زورب بجوم و هتشگ لیدبت
 هلئسم نیا هک ارچ .تسا هدوب ناهج فلتخم طاقن رد شهوژپ و یسررب ،ثحب دروم ریخا نایلاس رد هژیو هب هک تسا
 زا بطاخم کرد و راتفر رب و هتفرگ رب رد ار یطیحم یرامعم مرف و یرصب یامیس هک تسا ینوگانوگ لماوع زا رثاتم
  .دراذگ یم یفرگش ریثات اضف
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 یگتشگ مگو تسسگ یاه هشیر ناونع اب یشهوژپ رد 9395 لاس رد تجح و یمظعم ،رضاح شهوژپ هنیشیپ اب هطبار رد
 لیلد هب ،رصاعم هرود رد هک دنتفایرد و دنتخادرپ یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب ناریا رصاعم یرامعم رد یگنهرف

 و تسین رسیم یگداس هب یرامعم رب یگنهرف راذگرثا یاه هفلؤم لرتنک ،نآ بقاعتم و تخانش ،اه ینوگ هنوگ و تالوحت تعرس
 ناریا رصاعم یرامعم رد یشزرا هجو لوفا للعلا تلع و هشیر ناوت یم ار رما نیا .تسا هدش هدرپس یشومارف هطرو هب ًااتدمع
 ناریا هعماج و گنهرف رد هباشم یاه یگتشگ مگ و اه تسسگ زا یشان ،یرامعم یگنهرف یاه یگتشگ مگ و اه تسسگ .درمشرب
 تبسن تسردان صیخشت زین و ناریا نیمزرس هشوگ هشوگ رد یگنهرف و یتسیز یاه یگژیو اب ییانشآ دوبمک هزورما .تسا

 رد یگنهرف تسسگ هک تسا ییاه تلفغ نیرت مهم زا ؛فلتخم یاه هبنج زا و نوگانوگ یاه سایقم رد نوماریپ طیحم اب دوخ
 رد انب نتشاداپرب یارب ار دحاو یا هخسن و دنار یم بوچ کی هب ار نوگ هراق عونت نیا همه هک یتلفغ .دنک یم نایب ار یرامعم

 یاقترا رب رثؤم یاه هفلؤم ییاسانش ناونع اب یشهوژپ رد ،1395 لاسرد زین شناراکمه و داژنرفص .دنک یم زیوجت ،نآ یاج یاج
 شور زا هدافتسا اب ،دش ماجنا تشر رهش رد هک یگنهرف یرادا یاه انب یحارط رد نادنورهش قلعت سح شیازفا و رهش تیوه
 اهدامن ،اه نامتخاس یامن هب هجوت ،یسح یانغ ،یریذپذوفن داجیا اب ناوت یم هک دندیسر هجیتن نیا هب یلیلحت -یفیصوت قیقحت
 قلعت سح شیازفا و طیحم تیوه یاقترا بجوم یحارط رد هنیمز هب هجوت و یدبلاک مرف رد ییاناوخ ،یموب یاه هناشن و
 هدش هتخادرپ یناریا یرامعم تیوه عوضوم هب یناریا یرامعم رد تیوه باتک رد 1395 لاس رد زین درف یهوک .دش نادنورهش
 نآ یارب رهاظ هب دیاب هک تسا یرهش زکارم و رصانع ،اه نامتخاس هعومجم رهش هک تسا هدرک نایب باتک نیا رد فلؤم .تسا
 رب ینتبم یحارط دنیارف رد .دشاب درف هبرصحنم دناوتب رگید لعف ای و ندش هتخاس ای ندوب راد تیوه تروص رد هک میوش روصتم
 هک دوش یم هتفرگ رظن رد فلتخم یاه ناکم یارب ییاهراکوزاس یاه یگژیو ،تیوه شجنس قیرط تسا یراتخاس یاه هویش
 یمالسا یناریا یرامعم لیدب یب نیگن ؛یرامعم رد یناریا یتیوه یسررب هب 0395 لاس رد یردژا .دنک یم زیامتم مه زا ار اه نآ
 ار تیوه هک تسا نآ زا یکاح اه یسررب جیاتن .دومن هدافتسا یلیلحت -یفیصوت قیقحت شور زا اتسار نیا رد و تخادرپ
 اه هشیدنا و اهرواب زا یا هعومجم زین ناسنا و دنریگ یم انعم ناسنا زا اه ناکم اریز ؛تسناد یرامعم رد گنهرف یلجت ناوت یم
 نامه هک دومن هدهاشم ناوت یم طیحم و ناکم رد ار ناسنا گنهرف زا یلجت و دومن و دهد یم لکش ار وا گنهرف هک تسا
 شخب ماهلا رگید زورما رهش .تسا کرد لباق رتمک رهش یعامتجا طیحم رد تیوه یانعم زورما .تسوا گنهرف و تیوه
 مدرم عامتجا یارب ییاج رگید اه نادیم و اه نابایخ .دروآ یمن مهارف ار یگدنز یارب یفاک تاناکما نردم رهش .تسین نادنمرنه
 وا هب دنرترب یاه شزرا ناسنا دزن ار هچنآ روشک و رهش ،هناشاک زورما .تسا هدش طابترا یارب یا هلیسو ًاافرص هکلب دنتسین
 یلاحشوخ اب ار دوخ طابترا و درادن ساسحا رگید اضف دیاش .یگنهرف تالوصحم و یعامتجا تاقلعت نامه ینعی ؛دشخب یمن
 نیا هجیتنرد و تسا هدیدرگن لدب انعم اب یاه ناکم زا یماظن هب اریز تسین هدنز ام یارب رگید مه اضف و تسا هتسسگ مغ و
 تیوه و گنهرف هناگیب یگنهرف رصانع دورو اب .دنک یم داجیا تیوه هرابرد رتشیب یاه یسررب یارب ار یبولطم طیارش رما

 رد زاس تیوه رصانع یسررب ناریا یتنس هعماج تیوه ییاسانش یارب ساسا نیمه رب ،تسا هدش یتارییغت لماش یناریا هعماج
 و ینامیلس .مینک وگزاب ار نامدوخ لیصا یرامعم هتفر تسدزا تیوه ات دیآ یم رظن هب یبسانم هویش ناریا یتنس یرامعم
 -یفیصوت قیقحت شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ یرامعم رثا رد تیوه لوصا و موهفم یسانشزاب 0395 لاس رد شناراکمه
 تیوه انبم نیا رب .درادرب رد دوخ بطاخم یارب رثا کی هک تسا ییانعم رگنایب یرامعم رد تیوه موهفم هک دنتفایرد یلیلحت
 کی یانعم ای تیوه .تشاد دهاوخ هتشذگ یاهوگلا فرص رارکت زا زیامتم ییانعم ،هتشذگ و گنهرف ،خیرات هب هجوت نیع رد
 ریوصت و رثا یاه یگژیو نایم لماعت یانبم رب هک هدوب رثا نآ و درف نایم یعامتجا لباقتم شنک و لماعت لوصحم ،یرامعم رثا
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 یروئت رب ینتبم یحارط یرظن بوچراچ داجیا یسررب هب 0395 لاس رد شناراکمه و یماغرض .دریگ یم لکش بطاخم ینهذ
 قیقحت شور زا هدافتسا اب و دنتخادرپ یداصتقا-یعامتجا فلتخم تاقبط اب نانکاس یارب ینوکسم عمتجم یعامتجا تیوه
 .تسا یحارط نطب رد یعامتجا تیوه لصا تیاعر مزلتسم یمالسا-یناریا نکسم تیقفوم هک دنتفایرد یلیلحت -یفیصوت
 ندش ییارجا هب ،هدش هئارا یوگلا زا هدافتسا اب ناوت یم اما ،تسا هدیسرن ییارجا هلحرم هب عوضوم نیا رضاح لاح رد هچرگا
 یبیکرت دمآرد نکسم رد ییاضف -یعامتجا یگچراپکی لماوع هب قیقحت جیاتن ،نینچمه .درک ادیپ تسد یبیکرت دمآرد نکسم
 اب .تسا هتفای تسد یتیوه روحم ناکم یاه یروئت قیرط زا یعامتجا تیوه رب ینتبم یحارط یموهفم بوچراچ هب زین و ناریا
 یعامتجا ،یگنهرف تیوه یریذپ بیسآ شهاک یاهوگلا نییبت باب زا یشهوژپ نونکات هدش ماجنا یاه شهوژپ هب هجوت

 شور اتسار نیا رد .تسا هراب نیا رد اه شهوژپ نیتسخن زا یکی رضاح شهوژپ و تسا هدشن ماجنا نارهت ناتابکا کرهش
 ردرضاح شهوژپ رد هتفر راکب رازبا .تسا یدربراکو یلیلحت -یفیصوت فده عون ظاحل هب و یفیک رضاح شهوژپ قیقحت

 ،ناتابکا کرهش لوصا تخانش یارب رضاح شهوژپ رد .دشاب یم ینادیم و هناخباتک تاعلاطم رازبا ،تاعالطا یروآ عمج تهج
 نیا رد .دش هتخادرپ کرهش نیا رد یگنهرف و یعامتجا تیوه هب هجوت و ناتابکا کرهش داجیا رد رثؤم لماوع هعلاطم هب ادتبا
 رگیدکی اب دارفا طباور یسررب هب هراگنادوخ و تیوه فلتخم یاه یروئت هزوح رد نازادرپ هیرظن تایرظن رد یشاکنک اب هلحرم
 ،دراذگب ریثأت یعامتجا طباور و یگچراپکی رد دناوت یم هک قرش و برغ گنهرف رد یعامتجا ای یدرف تیوه تیمها و
 یگنهرف یعامتجا تیوه ،ناداتسا تارظن و اه هیصوت ،ربتعم عبانم و یا هناخباتک دهاوش هب دانتسا اب همادا رد .دش دهاوخ هتخادرپ
 هدش هدافتسا یفیصوت قیقحت شور زا هتفرگ تروص نیشیپ تاعلاطم و یرظن یاه هاگدید و میهافم شخب رد .دوش یم یسررب
 یریگراک هب اب سپس و دندش عقاو شجنسدروم یلخاد و یجراخ ربتعم یاه هلاسر و بتک ،تالاقم ادتبا شور نیا رد .تسا
 تفایهر تهج رد سپس و دیدرگ نیودت ییاوتحم راتخاس و جارختسا اه نآ زا دمآراک و بسانم تایوتحم ،یرادرب شیف کینکت
 نیا رد .دش هدافتسا رگشهوژپ ( مسیلایسناتسیزگا و صخش لوا) یسانشرادیدپ شور زا ناتابکا کرهش رد یعامتجا تیوه هب
 نارهت ناتابکا کرهش یعامتجا ،یگنهرف تیوه یریذپ بیسآ شهاک یاهوگلا -5:زا دنترابع رضاح شهوژپ تالاوئس اتسار
 ؟دیشخب دوبهب ار ناتابکا کرهش یگنهرف و یعاتجا تیوه ناوت یم هنوگچ -0؟دنمادک

  یرظن ینابم

 تیوه موهفم
 موهفم (سانش هعماج) نوسکیرا نایم نیا رد .تسا هجوت لباق زین نارظن بحاص زا یدادعت هاگن زا تیوه موهفم
 تیوه دنیآرف نینچمه یو .نارگید اب تکراشم سپس ،دوخ اب ندش یکی ادتبا ؛دیامن یم میسقت شخب ود هب ار تیوه
 لگ) درامش یم رب لرتنک متسیس کی یعون هب ،دروآ یم دوجو هب درف رد ار اهراجنه و اهراجنهان زا یاه هعومجم هک ار
 لماع و همانسانش کی هک دناد یم ندش لاح رد دنور کی ار تیوه زین «لاه تراوتسا» ؛اتسار نیا رد .(5395 یدمحم
 تیبثت دیاب هراومه هکلب تسین تسد مد دوخ یدوخ هب تیوه « زکنج زلراچ» رظن هب نینچمه .تسا ندش هتخانش
 و تسود کی ،بزح کی دننام رگید یزیچ ای یصخش اب دوخ ندومن طبترم و ءایشا ،دارفا یدنب هقبط تیوه .ددرگ
 نآ زا هکنآ نمض ،تسا تالومشم یریگیاج یارب یلمحم تیوه نخس رگید هب .(1195کیجات)تسا نامرهق کی ای
 زا فرشا دمحا ،نایم نیا رد .دومن دای ناوت یم عامتجا کی رد ندش لماش و اه هدیدپ دورو هیال ناونع تحت

 ،تسا درف تخانش رازبا هک یزیچ ،درامش یمرب یتسه و دوجو ناونع تحت ار تیوه ،یمالسا یرامعم نارظن بحاص



 542 ...یریذپ بیسآ شهاک یاهوگلا نییبت

 یعامتجا هورگ کی ناونع تحت درف نآ اب قباطم هک یدرف تایصوصخ و یراتفر یاه یگژیو یمامت هک انعم نیدب
 هشیر هباشت رد تیوه هک تقیقح نیا ،نآ رب هوالع .(6395 ناراکمه و بیبح) ددرگ یم زیامتم نارگید زا و هتخانش
 تیوه هک دنرادداقتعا زین هزوح نیا رگید نارظن بحاص ،نیرتاک و دراودو .دوش یم طبترم زین توافت هب هراومه ،دراد
 یئادتقم ریم) دریگ یم رارق شجنسدروم ،دنتسین ام هیبش هک یناسکرگید و ام دننام ییاه ناسنا اب تهباشم قیرط زا

 دراگنا یم نآ اب ار شدوخ درف هک هتسناد ینهذ و یدرف یتشاگنا یموهفم ار تیوه (1135) ربر ؛اتسار نیا رد .(9395
 هک هتسناد ینهذ و یتخانشناور یتروص ار تیوه ؛زین (7335) نوربونوراب .دوش رهاظ روط نآ هک دیامن یم یعس ای و
 نیارب .(1395 داژن یودهم) ددرگ یم رییغت راچد یعامتجا هنیمز ینوگرگد اب و دشاب یم راذگ رثا ناسنا راتفر عون رب
 نیا .(9395 هلوسام فکتعم و یدلو) دروآ یم دوجو هب زین تیوه نودب یاه ناسنا ،تیوه نودب رهش ،ساسا
 یدبلاک لکش هب یرهش یاه هلحم و ؛ددرگ انب نآ رب ییانبور ات درادن دوجو یتخاسریز هک تسا نیا لیلد هب عوضوم
 رد یگنهامه مدع (0335) لاشرام نینچمه .دنشاب یم یگدنز حور دقاف اه هلحم نیا ور نیمه زا دنوش یم لیکشت
 ندومن نایب لیلد نیمه هب و تسا هدش لیکشت یرایسب ءازجا زا تیوه» هک درامش یمرب هنوگ نیا ار تیوه یاه فیرعت
 نوسکیرا .(Hague & Jenkins 2013 ) تسا ناوارف یشلاچ یاراد تیوه یاه فیرعت نیبام یگنهامه و تیوه قیقد
 اب دروخرب رد رادیاپ یصخش ناونع تحت شدوخ زا درف روصت نیبام یگنهامه داجیا ار تیوه درکلمع زین (1035)
 رد هک تسا هتفرگارف ار هچنآ یمامت تیوه هک دومن هراشا هتکن نیا هب هراب نیارد زین (3035) پالک .دناد یم نارگید
 هلحم کی :دومن نایب تسیاب یم هک تسا نومضم نیا رد و تسا هدش هداد تبسن درف هب رابتعااب لکش هب و نامز لوط
 لاح رد هک دنیامن یم هراشا تیوه لوحت لحارم هب ،زین زنادآو رنوم .تسا توافتم ،رگید یرهش هلحم اب یرهش
 هژاو کرد تهج رد ور  نیا زا .(1395 ناراکمه و نایدیس) دشاب یم عیرس و مگردرس یتیوه لحارم یط شخرچ
 رگیدکی یوربور رد هناگود یاهداضت رد هک ییانعم ود ؛تخادرپ داضتم یانعم ود مهف هب تسیاب یم ،تیوه
 ؛تسا تهابش و توافت انعم ود نیا .دنشاب یم تیوه ناونع تحت موهفم کی هدننک لماک عقاورد نکیل دنا هتفرگرارق
 و دراد تهابش زین ریغ زا زیامت نیابتم موهفم هب تیفیک نیا .یهورگ نورب توافت نیع رد یهورگ نورد تهابش
 زا دادخر ره هک تسا تقیقح نیا رگنایب ینمض یا هنوگ هب تیوه نینچمه .درمشرب یگنهامه نیع رد ار نآ ناوت یم
 هورگ رگید زا ار شتوافت و ءایشا زا یهورگ اب ار شدوخ تهابش ،ینیع و ینهذ تافص یدادعت نداد هولج قیرط
 و یفرعم توافت و تهابش موهفم ود زا یدنم هرهب نمض رد دادخر ندش هتخانش لماع تیوه ور نیازا ؛دهد یم زورب
 .(9395 یئادتقمریم)ددرگ یم نایب
 هنارامعم رثا رد تیوه
 یرگید میهافم زا نآ حیرشت یارب نازادرپ هیرظن بلغا هک تسا زیگنارب شلاچ یعوضوم یرامعم رثا رد تیوه موهفم
 اضف تیصخش ناونع هب ار نآ یهورگ هتفرگ رظن رد ناکم سح ای حور لداعم ار موهفم نیا یخرب .دنا هدرک هدافتسا
 رد رثا یدبلاک یاه هصخشم ناونع هب ار تیوه زین یهورگ و طیحم یانعم لداعم ار نآ رگید یخرب و ،(3195،فلر)
 یهورگ و هتفرگ رظن رد ناکم سح ای انعم هعومجمریز ناونع هب ار تیوه نازادرپ هیرظن زا یدادعت .دنریگ یم رظن
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 یاراد هچرگا ییاه هژاو نینچ تروص ره رد .دننک یم رکذ تیوه هعومجمریز ناونع هب ار ناکم یانعم و حور رگید
 و ییاتکی بجوم هک دنراد هراشا طیحم صاخ یاه یگژیو یخرب هب اه نآ یمامت اما هدوب رگیدکی اب ییانعم تازیامت
 لداعم ار تیوه موهفم ناوت یم بیترت نیا هب .دننک یم نایب ار صخشم ییانعم و هدش اه ناکم ریاس زا طیحم کی زیامت
 نایب انعم فلتخم حوطس و فیراعت نایم زیامت رد ار فلتخم یاه هاگدید نایم فالتخا و تفرگ رظن رد طیحم یانعم
 یرامعم یزادرپ هیرظن هزوح رد ثحابم نیرت هدرتسگ زا یکی یرامعم رد انعم موهفم .(5395ناراکمه و ینامیلس) درک
 انعم تیهام باب رد هدش حرطم فیراعت هب هتسباو زین یرامعم رد انعم هنیمز رد هدش حرطم یاه هاگدید یمامت .تسا
 ناسانش نابز یخرب لاثم ناونع هب .دراد یسانشنابز و یسانشناور ،یسانش هعماج دننام یفلتخم مولع رد هشیر و هدوب
 هلمج زا) ناسانش مدرم یخرب ،وحن دعاوق و نابز راتخاس شقن هب (ریپوک ،سریپ ،رملاپ ،یکسماچ ،روسوس هلمجزا)
 هعماج یخرب و انعم قلخ و کاردا دنیارف رد گنهرف ریثأت هب (لاه ،رولیت ،رپیاس ،فرو ،سوب ،یکسفونیلام ،یکسماچ
 دیکأت انعم لوصح رد نآ هاگیاج و ریثأت ،اه شزرا ثحب هب (یسوس ،دوگزآ ،ما اب ننات هلمجزا) ناسانش
 یسانشناور رد و هدوب طیحم یسدنه تیصخش و درکلمع لوصحم یناعم ،تلاتشگ بتکم رد .(1195بیبح)دننک یم
 ریثأت گنوی و یدرف هاگآدوخان شقن دیورف .دریگ یم رارق یسرربدروم ینعم کاردا و یریگ لکش رب هاگآدوخان ریثأت
 ار یرامعم رد تیوه موهفم اب هطبار رد هدش حرطم فیراعت نایم زیامت  .دهد یم رارق یسرربدروم ار یعمج هاگآدوخان
 هک دنک یم یدنب هقبط حطس شش رد ار انعم نوسبیگ .درک کاردا یرامعم رد انعم فلتخم حوطس رظنم زا ناوت یم
 اهدامن یانعم ،اه هناشن یانعم ،اه شزرا یانعم ،اه نیشام و اهرازبا یانعم ،هدافتسا یانعم ،ییادتبا سوملم یانعم لماش
 .(9395 یئادتقمریم)تسا
 رهش دبلاک رد نآ ءازجاو یگنهرف تیوه
 زا گنهرف و تیصخش زا راتسج .دشاب یم هعماج ره یاه تنس و موسر و بادآ ؛اه شرگن ،اهرواب یانعم هب گنهرف

 عوضو راتفر هک درک نایب ناوت یم رگید یوس زا .تسا تسردان یا هلئسم حرطو طوبرمان یکیکفت و میسقت یتهج
 رگید یفرط زا .تسین ،دنتسه اراد ار نآ هک یدارفا زا ادج یگنهرف و تسامن گنهرف یا هنییآ صاخشا یناسفن
 هدنیامن یدحات مک تسد تیصخش موهفم .دریگ یم لکش ندش یگنهرف نایرج رثا رب تیصخش هک درک نایب ناوت یم

 هک هنوگ نامه ؛اتسار نیا رد .(0395 ناراکمه و یماغرض) دشاب یم طیحم رد دوجوم گنهرف رصانع دراوم بذج
 هلیسو زین یهورگو یدارفنا یاهرایعم ،دهد یم رارق ریثات تحت اردوخ رادرک و راتفر یعامتجا هقبط صاخ تیعضو
 رییغت لباق یعامتجا هقبط رد تیوضع .دراد ییازسب ریثات دارفا یور میقتسم ریغ روط هب و دنشاب یم گنهرف داجیا
 رییغت اما (1395 هداز یسیع) دیامن نییبت ای و دهد رییغت ار دوخ تیعضو یقیرط هب دناوت یم صخش اریز ؛دشاب یم
 کی رییغتو ینالوط نامز دنمزاین زین تاقوا یهاگ هکلب ،دشاب یمن هتخاس درف کی هدهع زا طقف نآ لماوع و گنهرف
 عامتجا ای هعماج کی تایصوصخ نوچ دشاب یم تیمها یاراد تیصخش نداد لکش رد گنهرف ور نیا زا .تسا لسن

 لحارم رت ییادتبا لیابق گنهرف هعلاطم ،دزاس یم نایامن میناوخ یم ندمت مان هب ار هچنآ و دهد یم لکش ار یصاخ
 کی ات هتفرگ هناخ کی یانب زا دزاس یم ناسنا هچنآ عقاو رد .(5395 یسیئر و راک هرقن) دهد یم ناشن ار گنهرف دشر
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 دیاقع و اه شزرا هعومجم هب گنهرف تروپاپار رظنربانب .دشاب یم یگنهرف یاه لآ هدیا و اه نامرآ زا یمسجت ،رهش
 و لوصا نیا هیاپ رب .دوش یم هتفگ ؛تسا هدمآ دوجوب ینیب ناهج کی رد اه نآ یاه لآ هدیا و اه نامرآ هک یمدرم
 یم رد تیوه اب تیلک کی تروص هب فلتخم دارفا تسد هب ندش هتخاس لاح رد یتسیز یاه عمتجم هک تسا دعاوق
 ییارگ گنهرف زا یتوافتم فیراعت هچنانچ .(1195 یلسوت) دننک یم ادیپ ار اه هنومن رگید زا ضیعبت تیلباق و دنیآ
 ،دناد یمن تیوه و توافت هنوگره رب لوبقم ار» ییارگ گنهرف «یگنهرف دنچ نارظنبحاص هاگدید زا یلو ،دراد دوجو
 هورگ هک یتامدقا و دیاقع هعومجم ینعم هب -گنهرف رد هشیر هک دراد رب رد ار اه تیوه و اه توافت زا هتسد نآ هکلب
 عونت نیا .دراد -دننک یم یهدناماس اه نآ اب ار دوخ یعمج و یدرف یگدنز و یمهف ناهج ،یمهف شیوخ مدرم و اه
 یگنهرف عونت هب یهار ار ییارگ گنهرفدنچ یو ورنیا زا .دراد یخیرات و کرتشم ییانعم ماظن کی رد هشیر یگنهرف
 .(1395 هداز یسیع) تسا هدروآ باسح هب یتوافت ره هن و گنهرف رب یتنبم یاه توافت ای

 یرامعم یگنهرف یگتشگ مگ و تسسگ فلتخم یاه هولج
 اهانب فلتخم یاه هفایق و اه هولج زورب :دنک یم زورب یفلتخم یاه هولج رد ،زورما یرامعم یگتشگ مگ و ینادرگرس
 ؛ناش یرادیاپ و رمع لوط شهاک و اهانب بسانم تیفیک شهاک ؛دحاو یماظن ای وگلا زا ناشتیعبت مدع و رهش رد
 دح زا شیب نتفای تعرس ؛نامتخاس عوضوم رد یروآدوس و تیکلام یارب مدرم نهذ رد هک دوجوم باتش و ناجیه
 . ... و یدبلاک زاس و تخاس و یرامعم هب یشخب عونت رد
 :زورما یرامعم رد یا هشیدنا یاه ناینب ینوگرگد -
 هک هقرفت رب ینتبم یتدحو ؛تسا هدیشخب زیمآ ضقانت و هنوگامعم یتدحو ،یتیگ هرتسگ رد ار رضاح رصع ،هتینردم
 و رصع نیا قرفتم یاه هشیدنا اب لماعت هویش .دنکفا یم رمتسم تایح دیدجت و یشاپورف بادرگ نورد هب ار همه
 نینچ ناوت یم .دراد رصع نیا یاه هشیدنا ترثک رد هشیر ،راکفا همه نیا نایم زا بسانم یهار ندیزگرب یگنوگچ
 ام تسد زا دراوم رتشیب رد و میبایرد ار اه نآ یبوخ هب میناوت یمن هک میا هدمآ راتفرگ ییاهدادیور ورملق رد تفگ
 معا ،نیشیپ یاه شزرا و لوصا یمامت ندش گنرمک و نردم تسپ راگزور هب ناهج دورو  .(1395 لفون) دنا جراخ
 یفسلف یلضعم ربارب رد ار یرامعم ،اه نآ نیرت لیصا ربارب رد اهرادنپ و اهرواب نیرت ریقح یشکرس ،نردم و یتنس زا
 یارب ار هناگی یهار ،تسا ریخا یاه ههد رد ناریا یرامعم یاه یگژیو نیرت یلصا زا هک رثکت نیا  .تسا هداد رارق
 .درک یبایزرا رنه و هفسلف ،رکفت ناهج رد هشیدنا رثکت بلاق رد ار نآ ناوت یم نکیل ؛دهد یمن ناشن یرامعم هدنیآ
 اب یرثا ،رامش تشگنا یدراوم زج هب ،رصاعم یرامعم راثآ رد هک نانچ نآ درادن ینشور ءاکتا هطقن ،زورما یرامعم
 یاه تیلاعف هوبنا اب دناوت یمن هاگ چیه روشک حطس رد صخاش هنومن دنچ دوجو .دوش یمن تفای ثحب لباق و شزرا

 ،هرود ره رد یرامعم صخاش و رترب یاه هنومن .دنک هلباقم ،تسا ماجنا لاح رد هک هشیدنا دقاف و هتفشآ ینامتخاس
 .تسناد یا هناخلگ طیارش لوصحم ار اه نآ ناوت یم هکلب ؛تسین هرود نآ یرامعم یمومع تسیز طیارش لصاح
 وددننامه ار هیتنردمو تنس ناریا یرامعم یگنهرف یاه ینوگرگد صوصخ رد نارظنب حاص زا یخرب اتسار نیارد
 هب هراشا اب ناشیا .دنرمش یمرب بطق ود نیا نیب ناسون رد ار ناریا هعماج لاوحا و دناد یم هعماج کی رد یوق بطق



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 842

 همجرت نیمه رد لاکشا ،هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد ار لکشم یگراوون همجرت موهفم و حالطصا
 بطق ود نیا نایم رد یناریا هعماج ینادرگرس زا رثأتم ناوت یم ار ناریا زورما یرامعم یگتشگ مُگگ .دنناد یم
  .(1395،یرذون)تسناد
 :زورما یرامعم رد برغ یایند یاه هخسن و اهوگلا اب لماعت -
 بلط زین ار هنوگرگد شرگن و تساه هتشذگ اب توافتم رایسب ،اهدادیور ناباتش رایسب دنور اب ینونک هنامز رد نتسیز
 رکفت .دوش یم وگزاب یگنهرف تالدابم یلومش ناهج حالطصا بلاق رد یا هرود نینچ یاه یگژیو نیا زا یکی .دنک یم

 دنتسین اتسیا اه گنهرف" هک تشاد هجوت دیاب .دنک یم حرطم ار اه گنهرف تلاخد و لماعت ،گنهرف هلوقم ندش یناهج
 تسا هدش عیرست ،ندش یناهج رصع رد (یگنهرف تالماعت اب) ،تالوحت نیا .دننک یم ادیپ لوحت نامز لوط رد و
  .(1195یزیورپ)
 یعامتجا تیوه
 ،یعامتجا ناسانش ناور یاه هیرظن رد و تسا ناکم و نامز فرظ هتخادرپو هتخاس ،ناسانش هعماج تایرظن رد تیوه
 هیرظن نیا شرورپ .دننک یم ءافیا وا یعامتجا تیوه تخادرپ و تخاس رد یرورض شقن ،صخش یناور یاهدنیآرف
 «ثراب کیردرف» و«نمفاگ گنیورا» ،«دیم تربره»» نوچ یدارفا یاه هشیدنا ریثأت تحت و زنیکنج دراچیر طسوت
 ینطاب و یرهاظ ای یحور و یدبلاک هبنج ود هب راد هشیر و یلوط هاگن کی رد ار تیوه" راک هرقن .تسا هدش ماجنا
 .(0395ناراکمه و یماغرض) دنوش یم بوسحم یعامتجا تیوه یا هیاپ رصانع طیحم و نید هک تسا هدرک میسقت
 هچ  یعامتجا یاه هورگ رد تیوضع ساسا رب ،درف" نآ رد هک تسا یفیرعت نایب یعامتجا تیوه زا فیرعت نیرتهب
 ،دوش یم لیکشت یعامتجا یاه سایق قیرط زا یلکروط هب یعامتجا تیوه ،اتسار نیا رد ".دراد نتشیوخ زا یفیرعت
 و نارگید اب دوخ هسیاقم رد ،صخش رگا نیاربانب .دیامن یم ادج رگیدکی زا ار هورگ نورد و نوریب هک ییاه سایق
 و هاگیاج نیمه هک ؛دنک یم فیرعت دوخ یارب ار ییاه یگژیو و هاگیاج ،دبای انعم اه نآ اب شطابترا شجنس
 هک تسا یموهفم یعامتجا تیوه هکنیا نمض .دوش لیکشت یو یعامتجا تیوه ات ددرگ یم ببس یاه یگژیو
 لیکشت یعامتجا فلتخم یاه هدر و اه هورگ رد شندش وضع یانبمرب و دراد نارگید اب طابترا رد شدوخ زا صخش
 تیبثت تهج نارگید ییاسان و تسا هتسباو نارگید یاه تشادرب و ییاسانش هب صاخشا تیوه هک ارچ ،ددرگ یم
  .(5195زیکنج) تسا قلطم اه توافت و اه تهابش نازیم ،تیوه موهفم نیرت یلصا رد ًاانمض ،تسا یرورض تیوه
 لکش هب یعامتجا عون هب هک تسا یهورگ نیب هتفای نامزاس یاهراتفر هعومجم دوجو یانبمرب یعامتجا تیوه یانعم
 و اه تمسق و ررکم یاهوگلا لیلحت تهج تسا یششوک یعامتجا تیوه تخانش و دوش یم ماجنا ناسکی و هباشم
 هب قیمع و یلوط هاگن کی هب ،راک هرقن هاگن زا یعامتجا تیوه .تسا دوجوم یعامتجا یاه هورگ رد هک ییاه هاگدید
 نید و طیحم نآ رد هکNoghrekar et al 2009) ) تسا هتشگ لدب یرهاظ و ینطاب ای و یدبلاک و یحور دعب ود
 یتسیچ و یتسیک زا درف تباث ًااتبسن تشادنپ :زا تسا ترابع تیوه ؛اریز .دندرگ یم بوسحم هیاپ رصانع ناونع هب

 ندش یعامتجا دنیآرف رد و یعامتجا تالماعت قیرط زا و هدش فیرعت رگید یاه هورگ و دارفا اب طابترا رد هک دوخ
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 اب هارمه اه شرگن ،اه شزرا ،اهراتفر یعامتجا یاه یگژیو رگنایب یعامتجا تیوه نیح نیا رد و دوش یم نیوکت
 یاه هورگ رد شتیوضع ساسا رب درف تیوه زا عون نیا رد هکنآ نمض ،تسا یعامتجا یاه هورگ توافتم دیاقع
 رد هک تسا ساسا نیارب یعامتجا تیوه یراتخاس حرط ؛اذل .دزادرپ یم دوخ یعامتجا تیوه زا یباتزاب هب ،یعامتجا
 مهاب هیال نیلوا ناونع تحت نید و طیحم :دننام یلماوع ،تسا لداعتم هک یا هعماج یارب ،نآ هدنزاس یاه هفلؤم مامت
 رصانع رگید مامت نوتس ناونع تحت نید هفلؤم زا نایدا یانبم رب هک ییاه هعماج ،اتسار نیا رد .دننک یم رارقرب لماعت
 هیال رگید و دنناد یم ساسا ار تیموق و داژن ،هعماج ،خیرات نوچ ییاه هفلؤم ینیدریغ یاه هعماج و دنیامن یم هدافتسا
 رد و (9195نایشواچ )تسا ادیوه ناهنپ و راکشآ بناوج نآ رد هک دراد صاصتخا عماوج یراج و جیار تنس هب
 هعماج نآ تنس یگلمج ... و مدرم یگدنز لکش اب هارمه اهراتفر و موسرو بادآ ،اهراجنه ،اه شزرا هعماج نیا
 هعماج نآ گنهرف یریگ لکش ببس – اه شزرا و دیاقع دننام – تنس ناهنپ داعبا ،نامز لوط رد .دندرگ یم بوسحم
 و ددرگ یم لیکشت هعماج نآ یاه تنس اب بسانتم و گنهرف یدبلاک رولبت تروص هب زین ندمت شقن و دندرگ یم
 نییعت تعیبط ای عامتجا لد زا نید طسوت نآ یساسا لوصا هک دراد رارق تسایس زین هیال نیرتالاب رد ماجنارس
 .(1395اسراپ )دوش یم
 یعامتجا تیوه رد رثوم لماوع
 موسر و بادآ -
 موسرم و یداع لاور رب دوخ هرمزور یاه تیلاعف ماجنا هب ات ،نامدرم هب رادشه یارب تسا ییاهراجنه موسر و  بادآ
 رخسمت و شهوکن و داقتنادروم ،دروخ یم تسکش یگدنز موسرم ی هویش اب دوخ ندش رباربرد هک سک نآ .دنزادرپب
 ار دب و بوخ یقالخا یاه تلالد رد دیدش یاه هبنج یگدنز موسرم یاه شور هکنآ لیلد هب .دریگ یم رارق نارگید
 موسرم یاه هویش یخرب .تسا هجاوم نارگید میالم در و تفلاخم اب لومعمروط هب ،نآ زا ندنادرگربور ،دنرادن
 نکمم .راوازس ندیشوپ سابل هویش ،بلاطم نایب صاخ هوحن ،تیبرت و بدا مسر و هار ،یعامتجا بادآ :زا دنا ترابع
 ای یعامتجا تاقبط ،یموق یاه هورگ،ینس یاه هورگ یخرب دننام ،هعماج زا ییاه شخب رد اهنت تاداع و موسر تسا
 ای دنشاب یتوافتم یمالک یاهوگلا یاراد تسا نکمم اه هورگ نیا .دریگ رارق هدافتسادروم (درم و نز) سنج کی دارفا
 نینچمه .دننک یوریپ یصاخ یزاون نامه ای ندیشوپ سابل هوحن ،تغارف تاقوا ندنارذگ هوحن ،ییاذغ تاداع زا
 .(6395رف دازهب) دنشاب هتشاد دیکأت مارتحا باب رد یتوافتم دعاوق ای بادآ رب اه نآ تسا نکمم
 نابز -
 همه میناد یم هک تسا نیا ،دراد تیمومع یناسنا نوگانوگ یاه گنهرف مامت نیب رد هک یدراوم نیرت یئزج زا یکی
 کی نابز هک دنک حرطم ات تسا هتشاد ار گربنل نوچ یزادرپ هیرظن ناسنا نابز ییاتمه یب .دنتسه نابز یاراد اه نآ
 رگید یگژیو نایب هب یگستوگیواز .تسا هتفای لامک ناسنا رد یعیبط باختنا رثارب هک تسا عون هب صتخم ییاناوت
 یارب هک تسه زین ینورد یا هطساو هکلب تسین مدرم نیب ینوریب طابترا هطساو اهنت نابز .تسا هتخادرپ نابز مهم
 زا یتاررقم و لوصا ناونع هب نابز .دور یم راکب زین دوخ ینوریب یایند یهد نامزاس و یگتسارآ ،ییامنزاب ،ندرک لمأت
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 اسراپ) دبای یم رارقتسا یگنهرف و یعامتجا لماکت بلق رد نینچمه و صخش ره یعامتجا یگدنز بلق رد اه هناشن
 نیب نابز زا هدافتسا رد توافت .تسا ریگناهج یناسنا تیصوصخ کی اه گنهرف مامت نیب رد نابز یریگراک هب .(1395
 و ندیمان ی هویش .دنراد رگیدکی اب یکیدزن شنکاو گنهرف و نابز .تسا مهم هزادنا نامه هب زین فلتخم یاه گنهرف
 نیا زا ناوت یم یتح یگتسباو مه هب هلیسو هب ام رباربرد و تسایند هب ام هراظن هوحن هدیباتزاب تاعوضوم یدنب هلوقم
 طابترا هطساو) ینوریب راتفگ و (هشیدنا هطساو) ینورد راتفگ :دنک یم نایب یگستوگیو هک روط نامه .تفر رت شیپ مه
 هطساو ناونع هب نابز زا هدافتسارب اهنت هن یگنهرف یاه توافت هجیتن رد ،دنراد هیوسود یگتسباو مه هب (یعامتجا
 باتوم هداز یمشاه) دندرگ یم رادیدپ نابز هلیسو هب زین هشیدنا رد دوجوم یاه توافت هکلب ،دنراذگ یم ریثات یطابترا

5395).  
 هعلاطم دروم هدودحم

 ناتابکا کرهش
 رد و جرـک صوصخم هداج لامش رد هنایمرواخ یاه کرهش نیرت گرزب زا یکی ناونع هب (5لکش)ناتابکا کرهش
 0 هیحان زا یشخب نارـهت یرادرهـش یدـبلاک تامیسـقت ماظن ساسا رب و هدوب عقاو نارهت یدازآ نادیم 1 رتمولیک
 ببس نآ ییایفارغج تیعقوم ،اهنت هک هقطنم لک راتخاس زا هتسسگ تبسن هب یا هیحان .دوش یم بوسحم 1 هقطنم
 هنوگ چیه ییامیس ظاحل هب هن و یدرکلمع ظاـحل هـب هن هدش دای هیحان .تسا هدش هقطنم یحاون ریاس اب نآ عیمجت
 ،ناتابکا یاه کرهش و همیب یوک یتنوکس عمتجم راهچ نتفرـگربرد هطـساو هـب و هتشادن رگید یحاون اب یهباشت

 رد .(0195،دنمراش رواشم ناسدنهم)تسا یهاگباوخ و یهاگتنوکس بـلاغ درکلمع یاراد اناداپآ و یروکف دیهش
 و یزاس هـبترم دنلب هنیمز رد ناریا یزاسرهش ماـظن تاـیبرجت نیتسخن زا یکی ناونع هب ناتابکا کرهـش ناـیم نـیا
 حطس رد هکلب هـقطنم حطس رد اهنت هن ،هدش عقاو تختیاپ یدورو یدابم زا یکی رد هک نآ یناکم تیعقوم هطساو هب

 هاگدورف هب بونج زا ،سودرف یوک هب لامش زا هک کرهش نیا . تسا یصاخ تیمها و هاگیاج دجاو زین رهش
 لیکشت کولب 99 و زاف 9 زا ،دوش یم دودحم اـناداپآ کرهـش هب قرش زا و یزاسامیپاوه عیانص هب برغ زا ،دابآرهم
 و نایعیفر ) (0لکش)دنراد تنوکس ینوکسم دحاو 93115 رد هک دراد رفن 66667 دودح رد یتیعمج و تسا هدش
  .(3195،ناراکمه

 
 ( https://disamag.com)،کرهش نیا 9و2و1 یاه زاف یفرعم اب ناتابکا کرهش ییاوه هشقن  .2لکش
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 (3391،نارهت 5 هقطنم یرادرهش)،ناتابکا کرهش تخاس حرط .2لکش

 شهوژپ یاه هتفای
 هک دیدرگ صخشم ناتابکا کرهش اب هطبار رد نارگشهوژپ اب هبحاصم ساسا رب هتفرگ تروص یاه لیلحت هب هجوت اب
 رود زادنا مشچ دبای یمن ققحت نآ نودب ناکم تخانش هک تسا یعیبط ای عونصم یدبلاک یاراد ناکم ره هک ییاجنآزا
 یدراوم و اهریسم ،نامسآ طوطخ ،مابو فک یلصا رصانع ،اه هناشن ،اه هندب ،عونصم و یعیبط رظنم ،کیدزن و
 تسین ریذپ ناکما یتسرد هب اه نآ ییاسانش نودب ناکم تخانش هک دنروآ یم مهارف ار یرتسب تسد نیازا
 دوش ساسحا ألخ نیا رگا دزاس یم دنیاشوخ ار ناکم رد نتسیز و ندوب ،ناکم ندوب رادانعم ،(0395،نابرد)
 فعض دشاب یراتخاس فعض یاراد رگا یکیزیف دبلاک ور نیا زا .دنام یمن یقاب ناکم نآ هب تبسن یرطاخ قلعت
 ار یناکم یتیوه یب رما نیا و دنک رارقرب دنویپ ساسحا ناکماب دناوت یمن درف و دروآ یم هارمه هب ار ناکم ییانعم
 یاه ناکم رد دارفا ینهذ ریواصت .تسا تیمها زئاح دوش یم داجیا نامتخاس کی زا هک ینهذ ریوصت .دوش یم ببس
 رد و دوش یم کرد مدرم طسوت دوش یم داجیا دارفا یگدنز ناکم رد هک یعونتم یاه هبرجت تسین ناسکی توافتم

 و دنا هتفای تسد ناکم تیوه هب ناتابکا کرهش نینکاس رثکا .دراد ییازسب شقن ناکم تیوهو یعامتجا یگدنز قلخ
 یرثؤم شقن رما نیا رد ناکم یدبلاک و یکیزیف یحارط .دنهدب زیمت اهاج رگیدابار دوخ یگدنز لحم دنا هتسناوت
 یارب ار ییاه یربراک زور یاهزاین هب هجوت اب ندرک یعس نارامعم کرهش نیا تخاس رد نینچمه .تسا هتشاد
 هجوت اب و یدبلاک یاهریغتم صوصخ رد هتفرگ تروص یاه یسررب اب .دنریگب رظن رد هرمزور یاهزاین ندرک فرطرب
 و نتب اه نامتخاس یامن رد هتفر راکب حلاصم سنج ناتابکا کرهش دبلاک ثحب رد یفیصوت رامآ و ینادیم تادهاشم هب

 نینکاس زا یرتمک رادقم و دنا هتسناد بولطم امن یارب ار حلاصم عون نیا نینکاس زا یهجوت لباق شخبو تسا هشیش
 یاه یزادنا هیاس ،یرصب شیاسآ نیمأت ظاحل هب ار گنر و یدنب بیکرت نانکاس .دنتشاد رتدیدج یاهامن هب لیامت زین
 یدبلاک یاه هفلؤم هک دومن نایب ناوت یم ور نیا زا .دندرک یبایزرا تبثم بولطم ییاضف داجیا و هطوحم رد بسانم
 یعامتجا یاه طیحم اب لماعت هکلب ،دریگ یمن لکش طیحم قیرط زا اهنت یطیحم تیوه .تسا یعامتجا طباور زاسرتسب
 گنر نینچمه و انب لکش و مرف ،حلاصم سنج دننام یدبلاک یاهرایعم .دنراد ییازسب ریثأت نآ یریگ لکش رد زین
 .دراد طابترا نینکاس تیوه رب هعومجم دبلاک ور  نیا زا .دراد یمیقتسم طابترا طیحم اب دارفا یریگ طابترا رد حلاصم
 ینوکسم یاهدحاو یلخاد طیحم رد هکنآ لاح هدوب گنرمک رایسب یزاسرهش دعب رد یگنهرف یعامتجا تیوه لماوع
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 داعبا هب هجوت و یرامعم دعب نارهت ناتابکا کرهش رد دسر یم رظن هب نینچ نیا .تسا هتفای شیازفا لصا نیا هب هجوت
 رد ءازجا یگتسویپ کرهش یاضف رد .تسا هدوب اهانب کتارف زا رتشیب اهانب کت یحارط رد یگنهرف یعامتجا تیوه
 نیا دننام تاعلاطم رد .دوش یم یعامتجا تیوه شیازفا ثعاب لماع نیا دوخ هک دوش یم هدهاشم دنمفده لک کی
 دننام صاخ یاه یگژیو تسا هدهاشم لباق ناتابکا کرهش یدبلاک لماوع رد هچنآ هک دش لصاح جیاتن نیا قیقحت

 یبولطم تیوه زا ناتابکا کرهش هکنآ نمض .تسا زبس یاضف و تینما ،بسانم یریگرون ،ماکحتسا ،شمارآ ،توکس
 تراظن و میقتسمدید .تسا یعامتجا تالماعت یارب یبسانم یاضف اه کولب نایم زبس یاضف و تسا رادروخرب یبوخ
 کرهش رد ینوکسم عمتجم زاب یاضف .تسا هدش نینکاس قلعت سح شیازفا ثعاب کرهش زبس یاضف رب یمشچ
 سایقم یگژیو .تسا عمتجم هب یگتسبلد رب رثؤم یاه یگژیو هلمجزا نینکاس طابترا تهج ییاضف ناونع هب ناتابکا
 ،یور هدایپ و نتسشن یاهاضف ،اه ناملا دننام یرصانع شقن ،بسانم ندوب روصحم هجرد اب یتسیز عمتجم یناسنا
 لحم هب یگتسب لد سح شیازفارد یرثؤم شقن یگمه ،دنک یم نیمأت ار نینکاس ندید زاسرتسب هک مه زبس یاهاضف
 شقن اضف رد روضح هطساو هب یعمج و یدرف تارطاخ یعادت و شمارآ ،شیاسآ سح .دراد تیوه عبت هب و تسیز
  .تساراد ییاضف نینچ رد یگتسبلد رد یرثؤم

 .(ناگدنراگن)،ناتابکا کرهش یریگ لکش رب رثؤم لماوع .1 لودج
 تاحیضوت ناتابکا کرهش یریگ لکش رب رثؤم لماوع

 .دوش یم متخ یعمج یاضف هب هک دنراد تیاضر ییاه شخبزا نینکاسودهد یمن خر یا هژیو یعامتجا لماعت اهورهار دننام ییاهاضف رد یعامتجا لماوع
 .تسین رگید تالحم اب هلحم نیا زیامت دوجو ثعاب دنلب یاه نامتخاس یدبلاک لماوع
 .تسافکدوخ یدرکراکرظنزا هعومجم یدرکراک لماوع

 .تسا مک ییاناوخ اه نامتخاس ندوب بلاغ لیلد هب یناور -یکاردا لماوع
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 بلق ناونع هب اه ناکم نیا .دنراد عامتجا و گنهرف رد هشیر هک دنتسه یرادانعم یاه هناشن یاراد ینوکسم یاه کرهش
 ناونع هب تیوه اقترا و یزیگنا هرطاخ سح ،قلعت سح شیازفا ،یعامتجا تالماعت ثعاب هک هدش بوسحم رهش هدنپت
  یهاگیاج نتشادرب هوالع رضاح لاح رد ناتابکا کرهش هعومجم اتسار نیا رد .دنوش یم ایوپ و هدنزرس یاهاضف
 تهج هب و تسا هداد همادا دوخ تایح هب ایوپ یرهش یاضف مکح رد ،یرامعم صاخ یاه یگژیو تهج هب بسانم
 اراد و یگنهرف هظفاح و یعامتجا یگدنز رد روضح ،دوخ بطاخم یعامتجا و یگنهرف ،یخیرات تیوه اب طابترا
 .تسا هدش حرطم تیمها دجاو یرهش رصنع ناونع هب ،صخاش یرامعم هطساو هب یتخانش ییابیز یدرکراک ندوب
 یاه عمتجم ،رازاب یاراد هک تسا نارهت رهش رد کرهش نیرت لماک عونتم یاه یربراک اب ناتابکا کرهش هعومجم
  .تسا لاماگم و اهرپیاه ،اه پاش یفاک ،ینوکسم
 یسح هبرجت قلخ تهج هب انب دنمشزرا دبلاک رب هوالع ،یسانشرادیدپ رظنم زا ناتابکا کرهش تیوه یناوخزاب رد
 عبت هب و ناکم یعامتجا یاه هنیمز اب تبارق و یگنهامه ،دنز یم مقر ار نآ ینونک تیوه تایح و ییایوپ هچنآ ،ینغ
 رد ار هعومجم تیوه صاخ یاه هبنج هک تسا اضف زا نابطاخم یکاردا و ینهذ یاه تشادرب ،یگنهرف یاه تلالد نآ
 یاه یگژیو) رهاظ نایم لماعت تهج هب ناتابکا کرهش هعومجم  .دنک یم وجتسج یموهفم و ینهذ یاه تلالد
 رد ینغ ینهذ تاکاردا داجیا تیوقت تهج رد ماگ(یگنهرف و یخیرات ،یعامتجا یاه هفلؤم) دوخ نطاب و (یدبلاک
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 و نابطاخم تینهذ اب یگنهامه ،کرهش نیا درف هبرصحنم و صاخ تیوه یفرعم اذل .تسا هتشاد بطاخم نهذ
 اب ور نیازا ،دننک یم افیا یرثؤم شقن کرهش یاضف رد دوخ ینونک شقن رد انب صاخ یگنهرف و یعامتجا یاه هنیمز
 ،یموهفم ،ینهذ یاه هفلؤم تیروحم رب یگمه هک هدمآ تسد هب ییاهن یاهدک و شهوژپ یموهفم لدم هب عوجر
 و یشنیزگ یاهدک ساسا رب  .(0لودج)دنا هتشاد هراشا یدروم هنومن هب صاخ تیوه ققحت رد یعامتجا و یگنهرف
 تروص هعلاطمدروم هنومن یاه یگژیو اب قابطنا یاتسار رد تسیلایسناتسیزگا و صخش لوا هناسانشرادیدپ شور
 هب هناسانشرادیدپ شرگن رد ناتابکا کرهش یعامتجا یگنهرف تیوه شناوخ هک درک ناونع نینچ ناوت یم تسا هتفرگ
 تینهذ طسوت هک تسا هعومجم ییانعم و یدرکلمع ،یدبلاک تایصوصخ زا هتسد نآ هب تیمها و هجوت ورگرد ،نآ
 صاخ تیوه هک ییاه هفلؤم .تسا هتفایدنویپ یگنهرف ،یعامتجا یاه هفلؤم و نانآ کاردا اب نابطاخم هبرجت و
 ساسحا و شنکاو اب طبترم و ینغ ،یمومع و یعامتجا ،یکاردا ،یبرجت یاضف" ناونع هب نآ یفرعم رد ار هعومجم
 و هنیمز اب یگنهامه رد زین و نانآ نهذ رد راگدنام و انشآ و نادنورهش یگتسباو و قلعت زا یساسحا یاراد ،نابطاخم
 هناسانشرادیدپ شرگن رد هدش ماجنا هعلاطم زا لصاح جیاتن .دننک یم یفرعم "رادانعم یاه تیلاعف و اهدادیور هب زهجم
 یاه یگژیو ینغ طابترا و لماعت زا ناشن هعومجم صاخ تیوه و ییانعم داعبا یسررب یاتسار رد ناتابکا کرهش هب
 هعومجم هک دراد یگنهرف و یعامتجا یاه هفلؤم اب گنتاگنت دنویپ و نابطاخم ینهذ یاه تشادرب اب یسرربدروم ناکم

 تیوه اب یناکم ناونع هب ،تسا هدشداجیا یرامعم ینغ یاه یگژیو هطساو هب هک نآ یخیرات تیمها نمض ار رضاح
 تیوه ،یسرربدروم هنومن لحم رد هدش ماجنا ینونک تادهاشم و اه یسررب رد .دنک یم لیدبت نارهت رهش رد رادیاپ

 هب نانآ لیامت ،ییاضف هبرجت رد نانآ راتفر رب راذگریثأت ،نابطاخم تینهذ اب طابترا ببس هب کرهش نیا صاخ
 تیمها ،اه تیلاعف تیفیک و دوخ یریگرارق هنیمز اب هعومجم یگنهامه کرد و اضف زا ینغ یسح کاردا و تخانش
 ،کرهش نیا ندوب یعامتجا و نادنورهش دزن اضف زا ینهذ ریواصت قلخ و قلعت ساسحا رد یلم یاهدادیور یرازگرب
 هدنز زاب یاتسار رد هک نارهت رهش یاه کرهش ریاس هب تبسن درف هبرصحنم و ایوپ ییاضف هب ار یسرربدروم هنومن

  .(9لودج)دنک یم لیدبت ،هدش حرطم یرهش یاضف ناونع هب نادنورهش هدافتسا تهج یزاس
 (ناگدنراگن) ،ینادیم تادهاشم و یرظن تاعلاطم قیبطت رد یدروم هنومن یسررب یاه صخاش .2 لودج

 خر تاقافتا تبث و تادهاشم اب طبترم یاهدک یشنیزگ یراذگدک یروحم یراذگدک زاب یراذگ دک

 (لایسناتسیزگا و صخش لوا یسانشرادیدپ درکیور) هداد

 ییاهن دک

 ناکم موهفم یسانشرادیدپ

 هطساو هب هبرجت

 ساوح

 یراتفر و ینهذ یاه هبنج       

 لیصا هبرجت

 یریگراک هب طساو هب

 ساوح

 هب تبسن بطاخم تینهذ
 ناکم

 یاه تیلباق تهج هب نوگانوگ یاه تیلاعف هدهاشم
 .کرهش یدرکلمع

 

 یبرجت یاضف

 زا درف یهاگآ تیمها هرمزور هبرجت
 اضف

 زا بطاخم هبرجت تیفیک
 ناکم

  .تاطابترا و  هنامیمص تاقالم ،اه هورگودارفا عمجت

 هرطاخ یعامتجا تالماعت
 ینهذو ینورد یاه یگژیو

 قلعت سح
 انشآو زیگنا هرطاخ

 یگدنزرس -
 فلتخم ینس یاه هورگ روضح هدهاشم
 .(ناملا) کرهش رد راگدنامو انشآ یرصنع

 

 یکاردا عونت
 هبرجت رد

 اب اضف یکاردا هبرجت  یدرف یهاگآ تیمها
 ساوح

-  
 

 ،قلعت
 ،یگتسباو

 اب طبترم هرطاخ
 درف یگدنز یاه هبنج

 رد ربراک راتفر تیمها
 نازیم کرد)ناکم اب ههجاوم

 اضف هب یگتسباو  و قلعت
 طابترا و یزیگنا هرطاخ

 نابطاخم و نادنورهش هب دوخ ندناسانش رد کرهش تیلباق
 .دیرخ زکارم و یحیرفت یاه هعومجم زا دیدزاب تهج
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 یصاخ راتفر رد ناکم ریثأت
 (بطاخم زا

 هب لیامت .فلتخم راشقا شریذپ تهج هب یمومع ییاضف یخیرات ظفاح اب
 هبرجت

ف یدنمانعم هلوقم                  
            اض

 رد ناربراک راتفر
 ناکم اب هجاوم

 یگنهرف یاه هبنج                   

 فلتخم یاه هبنج اب طابترا
 درف یگدنز

 صاخ یاه تیفیک ریثأت
 بطاخم راتفر رب ییاضف

 و اضف رد ندنام هب لیامت ،نابطاخم دمآو تفر تلوهس
 زور فلتخم تاعاس رد تغارف تاقوا نارذگ

 ییانشآ-
 و ینهذ
 یراگدنام

 یخیرات ینورد یگژیو
 یگنهرف

 اه شزرا اب طابترا
 تاداع هب هجوت

 و تاقافتا زورب
 رد رادانعم یاهدادیور

 اضف

 هتفر راکب یاه مرف و حلاصم یتسدکی یون تهج هب شمارآ
 .کرهش نیا یتماقا یاه هعومجم رد

 .زاب یاضف اب اه نامتخاس یقطنم طابترا

 یاضف
 اهدادیور

 اه تداع
 یعامتجا یاه هنیمز
 ینهذ داعبا

 دیاقع رب تیمها
 یخیرات هبنج تیمها
 یموهفم هدننکاقلا
 اه هناشن هطساو هب رادانعم

 
 یاه هبنج و اه شزرا
 یخیرات

 
 .نآ تخانش و شدرگو اضف هبرجت هب لیامت

 
 

 یاضف
 یعامتجا
 یاضف
 یمومع

 درکلمع و تیلاعف
 اه شزرا و دیاقع
 اه تیلاعف نیمأت

 هژیو رهاظ

 یعامتجا یاه هبنج

 رادانعم یاهدادیور
 یعامتجا تالماعت

 
 اه تیلاعف نیمأت

 یعامتجا تالماعت ناکما
 اضف رد

 .دوخ یریگارق هنیمزاب یگنهامهو ندش نیجع
 رد عونت )فلتخم یاه شخب هبرجت زا ینغ یسح هبرجت

 طابترا و یتکرح نویسالوکریس و یطابترا یاهریسم
 .(کرهش رد اضف و هدوت یگنهامهو

 یاضف
 شنکاو
 زیگنارب
 و یگنهامه
 اب داضت مدع

 هنیمز
 دامن و موهفم یاراد

 هبرجت
 تینهذ

 یگتسباو و قلعت
 یزیگنا هرطاخ
 رادانعم درکیور

 هنیمز رد یدرکلمع یانغ
 یعامتجا

 یگدنز یاه هبنج اب گنهامه
 بطاخم هنازور و یعامتجا

 اه تیلاعف عونت هدهاشم
 رد یدرکلمع یانغ
 ،یگنهرف یاهدادیور
 هرمزورو یعامتجا

 هدهاشم)دوخ اب بطاخم نتخاس هارمه رد هعومجم تیلباق
 ،گنرد :فلتخم یاه شخب رد نابطاخم زا توافتم راتفر

 .(...و تکرح
 

 .بطاخم تینهذ اب ییاضف تیفیک طابترا نایب

 یانغ
 یساسحا

 
 تیفیک
 اه تیلاعف
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 (ناگدنراگن)،ناتابکا کرهش رد شهوژپ درکیور یاه هفلوم یسررب .9 لودج
 قادصم هفلوم

 .هتسب و زاب یاهاضف رارکت اهریسمو یتکرح نویسالوکریس عونت تهج هب نآ فلتخم یاه شخب فاکش و هعومجم رد شدرگ هب کرهش نابطاخم لیامت یبرجت یاضف
 .فلتخم یاه تمسق رد یحیرفتو یگنهرف یاه یربراک دوجو

 مرف ،گنر ،سنج ظاحل هب بطاخم رد توافتم ساسحا قلخ رد کیره یاه یگژیو و حلاصم صاخ دربراک رد هناگجنپ ساوح هطساو هب ینغ ییاضف هبرجت هبرجت رد یکاردا عونت
 .لیصاو یمیدق یاه یربراک عونتو تعیبط اب طابترا...و

 یگتسباو ،قلعت
 هبرجت هب لیامت

 هطساو هب اضف هب نابطاخم و نانکاس قلعت ساسحا هدهاشم
 .انشآ ییاضف هبرجت هباثم هب نانآ نئمطم روضح

 .هعومجم فلتخم یاه شخب تخانش تهج ناگدننک هبرجت راتفر رد یتحارو لیامت
 .کرهش رد زور فلتخم تاعاسرد دوخ تغارف تاقوا زا ینالوط نامز تدم ندرک یرپس واضف رد ندنام هب لیامت

 .نا یراگدنامو نابطاخم نهذ رد یرهش هناشن ناونع هب هعومجم ندش حرطم یراگدنامو ینهذ ییانشآ
 .نابطاخم نهذ رد اضف ینهذ ریوصت یایحا

 .مدرم دمآ و تفرو دیدزاب یارب نارهت رهش رد انشآ یرصنع هب ندش لیدبت
 هناتسود یاه تاقالم و اه دروخرب ،اه هورگ و دارفا عمجت ،یعامتجا تالماعت یعامتجا یاضف
 هعماج فلتخم راشقا هداس شریذپ یمومع یاضف

 .دوخ هژیو یدبلاک میهافم ساسا رب بطاخم راتفر یهد تهجو  نتخاس هارمه تهج رد کرهش یاه تیلباق زیگنارب شنکاو یاضف
 .هطوحم یاه یزاسفک و امن یور رب لیوطو لکش کی یاه هرجنپ هطساو هب نابطاخم هاگن ریسم هب یهد تهج و یتکرح بتارم هلسلس فیرعت

 .زاب یاضف رارکت و اه ریسم یاهتنا ندوبن صخشم
 .کرهش ییایوپ .عونتم یاه یربراک یریگرارق .دوخ هنیمز و فارطا یاضف اب هعومجم یگنهامه هنیمز اب گنهامه یاضف
 .هتسب و زاب یاضف نایم یقطنم ییاضف طابترا هطساو هب جرمو جره زا یرودو ییاضف شمارآ یسح یانغ یاراد یاضف

 .فلتخم ینس یاه هورگ روضح هدهاشم هطساو هب یگدنزرس
 تیفیک اب زهجم یاضف

 اه تیلاعف
 .(...و یحیرفتو شدرگ و یرنه یاه تیلاعف )هعومجم یدرکلمع یاه تیلباق تهج هب یرایتخا یاه تیلاعف هدهاشم
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 قلخ رد رثؤم لماوع کرهش نیا رد هک دومن نایب ناوت یم ناتابکا کرهش تیوه هب یسانشرادیدپ هاگدید ساسا رب
 :دنشاب یم لیذ حرش هب یگنهرف و یعامتجا تیوه
 یعامتجا دحاو کی لیکشت و رامعم هاگن و کرهش یحارط عون رب مکاح یاه هشیدنا و یژولوئدیا زا یریذپ ریثأت
  .ریذپ لماکت

 تسا درف تافص و یهورگ راتفر زا رثأتم یدرف راتفر ،هتشاذگ ریثأت یدرف و یهورگ راتفر یور کرهش یامن و هرهچ
 هدافتسا اذل .تسا یهورگ تافص نیا زا رثأتم یعامتجا تخاس هک دزاس یم ار یهورگ تافص یدرف تافص عومجم و
 اتسار نیا رد یدیفم تاریثأت هب رجنم تسا هتسناوت ناتابکا کرهش ینوکسم یاه عمتجم یامن رد بسانم لوصا زا
 بطاخم نهذ رد ار کرهش دبلاک زا نشور یریوصت داجیا و ییاضف کاردا دنا هتسناوت اهانب نیا هکنآ نمض .ددرگ
 و زبس یاضف صخألاب کرهش نیا یاهاضف یحارط رد ناسنا تیروحم و ناسنا هب مارتحا نینچمه .دنیامن داجیا
 دوبهب ببس هک ،تسا راو مدرم یاضف زراب دومن ،دنسپ مدرم و بولطم یلکش هب یناسنا یسایقم تیاعر ،یحیرفت
 هک هدوب مظنم و دنمفده لک کی رد ءازجا یگتسویپ کرهش نیا یاضف رد ًاانمض.تسا هتشگ رهش نیا یگنهرف تیوه
 هاگدید زا هنایارگ لامک لک کی هب و هتفای تدحو رگید ءازجا اب هکلب ،هدوبن درجم لک ًااقلطم دوخ ترثک نیع رد
  .تسا هدیسر یعامتجا و یگنهرف یتیوه
 یاهرتماراپ زا یخرب یزاس بسانم و تــسا بوخ ناتابکا کرهــش یمومع یاه ناکم تیفیک ،نانکاس هاگدید زا
 نیا رد نانکاس رتشیب روضح و طیحم تیفیک حطس شیازفا بجوم ییاناوخ نوچمه ییانعم یاه هفلؤم هدننک نییعت
 .ددرگ یم اهاضف
 یاهزاف ثادحا یپ رد هک کرهش نیا تیوه ات تسا هتشگ ببس ناتابکا کرهش بلق رد یم ریپاه و لاماگم یحارط 
 داجیا .دور شیپ هتینردم و ییارگ برغ تمس هب و دوش راد هشدخ ،دوب هتفرگ لکش کرهش نیا رد ، ینوکسم هیلوا
 ندز مهرب رب هوالع نادنورهش یجنسزاین و یجنس ناکما نتفرگ رظن رد نودب نردم درکیوراب یراجت  یاه یربراک
 شیازفا  ثعاب هدش کرهش یموب دارفا لاغتشا راتخاس ندروخ مهرب ثعاب هک  هلحم دح رد یاه یربراک راتخاس
 هدش نینکاس نیب قلعت سح و تینما سح ندش گنر مک ثعاب  هک هدش تفاب نورد هب هعومجم نوریب زا دارفا دورو
 رصنع کی دننام هب و تسا هدش کرهش ینومراه ندروخ مهرب ثعاب زین لاماگم هزاس عون دراوم نیا رب هوالع .تسا
 .دنک یمن لقتنم نینکاس هب ار یبولطم سح هعومجم نیا رد وضع ریغ
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 رارقرب رادانعم و میقتسم یا هطبار کرهش نیا یگنهرف -یعامتجا تیوه و ناتابکا کرهش یاهانب دبلاک و یرامعم نایم
 نایامن ناتابکا کرهش رد هتفرگ لکش یعامتجا هیامرس نازیم و عون رد هک یعامتجا تیوه ظاحل هب هکارچ .تسا
 اه ییانشآ ،یگیاسمه طباور بلاق رد هک تسا یعامتجا هیامرس زا ییالاب حطس دجاو ،ناتابکا رد نکاس هعماج ؛تسا
 یگنهرف تیوه ظاحل هب .تسا هتفرگ لکش یرهش عونتم یعامتجا یاهداهن نینچمه و ،کرهش سایقم رد اه یتسود و
 نانکاس گنهرفاب بسانتم ینیشن کرهش یرامعم لوصا هب هجوت و ییارگ هداس اب ادتبا رد هک ناتابکا کرهش یرامعم



 1100 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 652

 رد اه یدورو رارقتسا مدع ،تیمرحم دننام یلوصا و هتشگ جراخ دوخ ییادتبا لکش زا هتفر هتفر ،دوب هتفرگ لکش
 هتینردم تمس هب کرهش نیا یرامعم و هدش هتشاذگ رانک ....و حلاصم تیفیک ،اهوشزاب تهج و عون ،رگیدکی لباقم
 نردم یحیرفت یاهاضف ندومن اپرب و دوخ یدبلاک رصانع هب هجوت اب کرهش نیا یرامعم ور  نیا زا  .تسا هدیورگ
 ات تسا هتشگ ببس ناتابکا کرهش یموب گنهرف زا توافتم یمرفاب هعومجم بلق رد یمرپیاه و اه پاش یفاک هلمجزا
 نیا رد عقاو دیدج تیوه هب و هتشگ جراخ ناشدوناخ ای دوخ یگنهرف تیوه زا کرهش نیا رد نکاس دیدج لسن

  ناتابکا کرهش نانکاس یگنهرف تیوه رییغت اذل .دننک ادیپ شیارگ ،تسا هتفر شیپ زورما هعماج اب وسمه هک کرهش
  .تسا کرهش نیا یرامعم و دبلاک رییغت ورگرد
 هلئسم هب هناسانشرادیدپ یدرکیور اب ،یخیرات یاهاضف صاخ تیوه صوصخ رد هناسانش انعم یسررب هب رظن اب
 و نآ هبرجت زا یشان یسح یانغ ،ناتابکا کرهش صاخ تیوه نایم یلماعت هطبار و یگتسبمه ،یناکم تیوه
 هکنآ هب هجوت اب .دوش یم هدید یگنهرف و یعامتجا ،یراتفر -ینهذ رتسب و طیارش اب ناکم قابطنا و یزاس گنهامه
 نابطاخم یکاردا و ینهذ یاه تشادرب ،یگنهرف یاه تلالد نآ عبت هب و ناکم یعامتجا یاه هنیمز اب تبارق و یگنهامه
 نیا هژیو شقن اه هفلؤم نیا بیترت نیدب ،تسا ناتابکا کرهش صاخ تیوه رد یلصا یاه هفلؤم ناونع هب اضف زا

 تایصوصخ و دنمشزرا دبلاک فرص یعامتجا و یگنهرف یاه تلالد زا رثأتم ایوپ یرهش یاضف مکح رد ار کرهش
 نارهت رهش  ار ناتابکا کرهش تیوه ناوت یم ساسا نیارب .دنیامن یم حرطم نآ یمومع تیوه بلاغ رد هعومجم یلک
 اب اتسار مه هک تسناد یعامتجا و یگنهرف یاه تلالد زا هتفرگ تاشن و میمعت لباق و اضف زا یصاخ داعبا رب یکتم
 یشقن نآ ییانعم تایح رارمتسا و ناکم هب صاخ تیوه ندیشخب رد ،انب دبلاک زا ینغ و رادانعم یسح براجت
 دبلاک بلاق رد -نادنورهش هب دوخ تیوه لاقتنا رد ناتابکا کرهش هجیتن رد .(5رادومن) دننک یم افیا راذگریثأت
 بیترت نیدب .دراد رارق نادنورهش یگدنزاب ندش نیجع و نانآ یگنهرف و یتسیز براجت شریذپ هارمه هب -یرامعم
 روضح شریذپ دننام رد نآ درکلمع هوحن رد هداد خر ییانعم تالوحت یپ رد ،دوخ هنارامعم درکراک رب هوالع
 یاه تلالد اب دروخرب رد و هتفر رتارف دوخ یدبلاک یانعم زا ،نانآ هنازور یگدنزو اهدادیور اب یگتخیمآ و نادنورهش
 .تسا هتفای تسد ایوپ یتیوه هب یبایتسد ریسم رد هجوت و لمأت روخرد ییانعم هب یگنهرف و یعامتجا ،یراتفر-ینهذ
 یگنهرف یاه شزرا اب اضف بسانت ،ندوب یدیلقت مدع ،بتارم هلسلس ،یخیرات موادت دننام ییاه شزرا دوجو نینچمه
 کرهش نیا یاهاضف رد درف ینامه نیا ساسحا ،اضف رد هعماج دارفا تکراشم هنیمز ندوب مهارف ،ناسنا یاه یگژیو و
 هلمج نم یتیوه لماوع رگید رانک رد هک تسا ناتابکا کرهش یعامتجا و یگنهرف تیوه داجیا لماوع نیرت یلصا زا

 یانغ هب ییانعم هراشا و مدرم گنهرف هب مارتحا ور نیازا .دنشاب یم ...و نانکاس یاهرواب و تاداقتعا ،تالیصحت حطس
 تخاس نامز و لحارم لوط رد ناتابکا کرهش هک تسا رکذ هب مزال .تسا یرورض تیوه زارحا یارب اه نآ یگنهرف

 یاه شزرا و لوصا زا هدافتسا رد یعس و هدومن بانتجا صاخ یا هرود یرامعم هب ندش هیبش زا بانتجا دوخ
 ،میتسه رما نیا هب هجوت مدع دهاش ریخا لاس دنچ رد نکیل ،تسا هتشاد یلکش و یرهاظ دیلقت یاج هب یگنهرف

 نردم یمرف زا یرادروخرب و هعومجم بلق رد لام اگم هلمج نم دیرخ زکارم و یحیرفت یاهاضف ندومناپرب هکارچ
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 جیار یاه یگژیو هب نارود مامت رد ات تسا یرورض هکارچ .تسا هدومن هشدخ راچد ار کرهش نیا یگنهرف تیوه
 بادآ هب مارتحا نآ رانک رد هکنآ نمض .ددرگ هجوت ،تسا هدمآ دیدپ هنارامعم لماوع قیرط زا هک کرهش نیا یگنهرف
 یریگولج یبرغ یاه نامتخاس هب کرهش نیا یاه نامتخاس ندش هیبش زا و ظفح کرهش نیا نانکاس موسرم دیاقع و
 و نازاسرهش ،نارامعم تسیاب یم ینوکسم یاه عمتجم و اه کرهش یگنهرف -یعامتجا تیوه دوبهب تهج رد .دومن

 ره و دنیامن هجوت رایسب «.....و یلاخ و رپ یاضف ،گنر ،تابسانت ،حلاصم ،مرف» هلمج نم یدبلاک لماوع هب ناحارط
 ءاقترا و دوبهب تهج رد ور نیا زا .دنیامن انب دوخ نارود تیوه و گنهرف اب بسانتم ار یکرهش ای ینوکسم عمتجم
 یرگنزاب تهج کرهش دوخ اب وسمه یتاررقم و طباوض تسیاب یم ناتابکا کرهش رد یگنهرف -یعامتجا تیوه
 کرهش نونکا یگنهرف -یعامتجا تیوه تالکشم عفر رب هوالع ات دندرگ میظنت یدبلاک لماوع هیلک و یبای ناکم
 یرامعم رد هناحارط تادیهمت اتسار نیا رد دومن یریگولج ،کرهش هعسوت یپ رد نارحب نیا زا ناوتب ناتابکا

 مزلم دوخ یاهتیلاعف موادت و هقطنم گنهرف و تیوه رتسب رد تایح و یرادیاپ ظفح یارب یمومع یاه نامتخاس
 تبسن فیرعترد مهم یلصا ناونع هب ینوکسم یاه کولب نیبام یاضف و زاب یاضف .دنشاب یم ییاهرایعم تیاعر هب
 اب یگتسویپ رد هدرتسگ هچ و روصحم هچ زاب یاهاضف .دوش یم هتسناد نآ فارطا طیحم و یرامعم دبلاک نایم یاه
 یعون ببس نیا هب و دنتسه ینهذ دودح دجاو ،دنشابن زین یدبلاک یاهزرم یاراد رگا یتح و هدوب ینوکسم کولب

 هس کمک هب ینوکسم یاه عمتجم نیبام یاهاضف یحارط اب دننکیم ءاقلا نانکاس و یلاها هب ار قلعت سح
 یم یبرغ یرامعم ربارب رد یگنهرف یریذپ بیسآ شهاک تهج (یریذپذوفن ،یریذپ فاطعنا ،تیوه و گنهرف)رایعم
 هب زین یداع عقاوم رد اهاضف نیا هک یوحن هب .دوزفا زین اهاضف هنارامعم یانغ هب نیابتم و ابیز ییاهاضف داجیا اب ناوت
 یریذپ عامتجا ببس نیمه هب و دنشاب نینکاس و یلاها عمجت لحم و دنشاب رادروخرب ییآراک زا نکمم لکش نیرتهب
 .دنهد شیازفا ار اضف

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ،ناتابکا کرهش تیوه رب راذگریثأت لماوع .1رادومن

 (ناگدنراگن)،ناتابکا کرهش رد یریذپ عامتجا و یگنهرف تیوه یریذپ بیسآ شهاک یاهراکهار هئارا و ییاضف هعسوت یراذگتسایس .4لودج
 راکهار هئارا رایعم

 تالحم نورد یلحم یاهداهن تیوقت و یوق یعامتجا یاهدنویپ دوجو و ییامهدرگ یاه لحم و اه قوتاپ تیوقت و داجیا - تیوه و گنهرف

 .ارجا زا لبق یعامتجا تیوه ظفح اب یناریا یرامعم یوگلا اب بسانتم دیدج یاه یربراک یحارط قیبطت -

 .فلتخم ینس یاه هورگ اب بسانتم یزاب یاه نیمز و اه کراپ دننام ینوکسم کرهش کی رد زاب یاهاضف دادعت شیازفا - یریذپ فاطعنا
 .یلصا یاه هار ندش هتسب تروص رد دمآ و تفر رد عیرست تهج ینوکسم یاه کولب نیبام یاهاضف قمع و لوط شیازفا -

 .کیفارت شهاک و تیعمج جورخ و دورو رد عیرست روظنم هب یعاعش و یاهراتس یاهوگلا رب ینتبم نامدیچ ی هکبش تیوقت - یریذپذوفن
 .هلحم نینکاس یارب عیرس یسرتسد تیلباق اب اه کولب نیبام زاب یاهاضف ییامناج -
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 عبانم
 هتفرتشیپو نیون تاقیقحت یللملا نیب هرگنک نیلوا ،یمالسا یناریا یرامعم لیدب یب نیگن ؛یرامعم رد یناریا تیوه .0395 .دومحم ،یردژا

 .ناریا ،زاریش ،یروانف و مولع رد
 ، 10 هرامش 65 هرود ،رظن غاب ،یعامتجا تالماعتربراذگریثات یاه هفلوم یبایزرا و ییاسانش .0395.نالسرا ،یبسامهط ،یفطصم ،رفدازهب

 .10-75 هحفص
 .1 -50 ،55 هرامش ،رنه ناتسلگ هلجم ،یناریا تیوه . .دمحم دیس ،یتشهب

 هرامش ،رظن غاب همانلصف ،یعامتجا تالماعت رب راذگ ریثات یاه هفلوم یبایزرا و ییاسانش .0395 .نالسرا ،یبسامهط و ؛ یفطصم ،رف دازهب
 10-75 ،مهد لاس ،10

 .تثعب :نارهت ،لوا پاچ ،یعامتجا تیوهو یسانشناور هنیمز .1395 .دمحم ،اسراپ
 .10 ،91 هرامش ،راگنرهش همانلصف ،یگنهرف تیوه هاگدید زا یلم یرامعم .1195 .ماهلا ،یزیورپ

 .نارهت ،نامتفگ گنهرفرشن ،نایناریا نایمرد تیوهو تیریغ تیاور .1195.اضردمحم ،کیجات

 .30-50،7 هرامش ابیز یاهرنه ،گنهرف نوناک :رهش .5395 .دومحم ،یلسوت

 هرامش ،یرهش تیریدم ،دبلاک و اضف ،ناکم یاه هفلوم رب دیکات اب تخاس ناسنا طیحم تیوه موهفم رب یدمآرد .1395،اسهم ،یداوج
90،11-59. 

 .هزاریش تاراشتنا ،نارهت ،یدمحا رای جروت همجرت ،یعامتجا تیوه .5195 .دراچیر ،زکنیج

 .نارهت هاگشناد ،یعامتجا مولع هدکشناد ،یسانش هعماج یرتکد هلاسر ،یعامتجا تیوهو یگدنز کبس .9195.دیمح ،نایشواچ
 .50-95 ،9 هرامش ،مود لاس ،رهش تیوه هیرشن ،رهشدبلاک عبات تیوهای تیوه عباترهش دبلاک .1195 .حرف ،بیبح

 لاس ،رهش تیوه همانلصف ،تیوه و رهش دبلاک نامتفگ رد یعبت نامسرپ .6395 .هدیمح ،رهگ نازورف ،دیجم دیس ،یردان ،حرف ،بیبح
 .90-95،9 هرامش ،مراهچ

 مولع سردم ،نارهت ناتابکا کرهش رد تنوکس طیحم تیفیک شجنس .3195 .ربکا یلع ،ییاوقت ،نیزرف ،یحلاص نیما ،یبتجم ،نایعیفر
 .11-90 ،1هرامش،مهد راهچ هرود،اضف شیامزآو یزیر همانرب ،یناسنا

 هرامش،رهش تیوه همانلصف ،یرامعم رثا رد تیوه لوصا و موهفم یسانشزاب .0395.حرف ،بیبح ،جریا ،ماصتعا ،اضردمحم ،ینامیلس
 .00-15 ،مهد لاس ،جنپ و تسیب

 ،لایخ هنیآ، یرهش یخیرات و نهک تفاب یاه ناتسمهابرد تیوهزارحا .1395 .داوج ینسح ،یبلاط ،مارهش ،یرگرذب ،یلعدیس،نایدیس
 .11-01 ،55هرامش

 .715-995، 60هرامش ،یعامتجا مولع هیحان ،یعامتجا تیوه اب یگنهرف هیامرس هطبار .1395 .مالغ ،رف شوخ ،دمحم ،روپ عراش

 سح شیازفا و رهش تیوه یاقترا رب رثؤم یاه هفلؤم ییاسانش .1395 .هزمح ،هداز یلعمالغ ،اضر ریما ،یرذآ یمیرک ،اسهم ،داژن رفص
 .09-5 ،1هرامش ،مهن هرود ،ناریا یگنهرف تاقیقحت همانلصف،یگنهرف یرادا یاهانب یحارط رد نادنورهش قلعت

 یعامتجا تیوه یروئت رب ینتبم یحارط یرظن بوچراچ داجیا ،0395 ،اسرد ،یچ هروتف ،نیدلا لامج،داژن یودهم ،لیعامسا ،یماغرض
 .95-5 ،مود هرامش ،مجنپ لاس،یرهش یرامعم هیرشن ،یداصتقا-یعامتجا فلتخم تاقبطاب نانکاس یارب ینوکسم عمتجم

 یاه عمتجم یحارط یگنهرف یاه هیرظن رب دیکات اب اهرهش یحارط و دبلاک رب گنهرف ریثات تخانش لیلحت .1395 .رثوک ،هداز یسیع
 .03-57،01 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،یتسیز

 ،ابیز یاه رنه هیرشن ،ییارگ هزاس رب دیکات اب ناریا رصاعم یرامعم رد تیوه نایب ،1395،میرم ،یناکدرا عیفر ریش ،دومحم ،یدابآ ضیف
 .30-50 ،5 هرامش ،35 هرود ،یزاسرهشو یرامعم

 .ناتسوب هاگن رشن،لوا پاچ،یناریا یرامعم رد تیوه .1395 .زانلا ،درف یهوک
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 .ین رشن،نارهت،تیوهو گنهرف ندش یناهج .5395.دمحا ،یدمحم لگ
 یزاسرهش و یرامعم همانلصف ،ناریا رصاعم یرامعم رد یگنهرف یگتشگ مگ و تسسگ یاه هشیر .9395.یسیع،تجح،رهچونم،یمظعم

 .055-965 ،50هرامش ،رهش نامرآ
 و نردم ،نردماشیپ یاه هرود رد تیوه یانعم نییبت ؛یرامعم تیوه ،1395،ادن ،راسکاخ ،اضردمحم ،ناینامب ،داوج دمحم ،داژن یودهم

 .005-955 ،7هرامش،رهش تیوه ،نردمارف
 .35هرامش ،ابیز یاهرنه ،اهرهش یدبلاک تیوه یبایزرا و تخانش یاهرایعم .9395 .اتهم ،ییادتقمریم
 یناریا یرهش تاعلاطم همانلصف ،یرامعم راثآرد یمالسا تیوه یریذپ ققحت .5395.نانمدمحم ،یسیئر ،دیمحلادبع ،راک هرقن

 .05-1 ،7هرامش،یمالسا
 همانلصف ،نردم تسپو نردم ،یتنس تیوه هناگ هس یاه بلاق رد تیوه موهفم دنور هب یلیلحت یهاگن .1395 .یلع نیسح ،یرذون

 .115-705  ،00هرامش،یلم تاعلاطم

 ،رهشنامرآ هلجم ،(ناهفصا افلج هلحم یدروم هنومن) ،یرهش تیوه رد رثوم یاه صخاش یبایزراو یسررب .1395 .اضر یلع دیس ؛لفون
 .30-71 ،9هرامش

 .95-5 ،65هرامش ،لایخ هنییآ هلجم ،یرامعم رد تیوه .9395.قداص،هلوسام فکتعم ،امیش ،یدیلو

 یرامعم اب یاه هناخ نینکاس نایمرد یعامتجا سفن تیزع ،یعامتجا تیوه ،ناکم یگتسبلد هسیاقم .5395 .الیل ،باتوم هداز یمشاه
 .رون مایپ هاگشناد ،اینرافص دیجم رتکد:امنهار داتسا ،یسانشناور دشرا یسانشراک همان نایاپ،نامرک رهش رد یتنس و نردم
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