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 دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم رد ییاسران یاهدمایپ و للع یبایزرا
 نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب

 یفوتسمرصان ناوریشونا
 ناریا ،نیوزق ،یمالسا دازآ هاگشناد ،نیوزق دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یزاسرهش هورگ ،یزاسرهش یارتکد یوجشناد

 1یلوفزد ربملق امار
 ناریا ،سیدرپ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،سیدرپ دحاو ،یزاسرهش هورگ رایداتسا

 10/16/6615:شریذپ خیرات     70/06/6615:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 .تسا نارهت عماج حرط رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم رد ییاسران یاهدمایپ و للع یبایزرا شهوژپ نیا زا فده
 فلتخم حوطس رد ییاسران زا یا هتشر لولعم نارهت رهش رد میرح یلعف ناماسبان عضو یریگ لکش هک تسا نآ شهوژپ نیا ضرف
 شهوژپ .تسا نارهت رهش حور و دبلاک رب اهدمایپ یا هعومجم یریگ لکش دلوم دوخ تیعضو نیا رگید یوس زا و تسا یتیریدم

 .تسا هدوب ناگربخ اب قیمع هبحاصم تاعالطا یروآ عمج یلصا رازبا .دریگ یم رارق یفیک تاقیقحت هدر رد شور ظاحل هب رضاح
 تسا هتفرگ تروص دنا هتشاد ار میرح هزوح رد یشهوژپ و ییارجا تیلاعف هقباس هک یزاسرهش هزوح ناگربخ اب هبحاصم 12 دادعت
 دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه هتفای .تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم داینب هداد هیرظن قیرط زا هبحاصم زا لصاح یاه هتفای و
 .تسا یا هیور داعبا لماش یا هنیمز طیارش نیرت یلصا هکیلاح رد تسا یراتخاس و ییاوتحم داعبا لماش یّللع طیارش نیرت یلصا هک
 نیرت یلصا هکیلاح رد دنهد یم لکش یسایس یاهراشف و یگدز تسایس ،یرادا داسف ار شهوژپ نیا رگ هلخادم یاه هفلوم
 یاهدمایپ اه نآ تسبراک تروص رد هک تسا یتیریدم و ینوناق ،یتایلمع یاهدربهار لماش میرح تیریدم ماظن حالصا یاهدربهار
 .تسا هدهاشم لباق یرهشنالک و یلم هزوح رد یتبثم
 

 داینب هداد هیرظن ،نارهت رهشنالک ،تختیاپ میرح :یدیلک تاملک
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 همدقم
 همانرب یب هعسوت ات تسا هدش ثعاب همه و همه رهش هب اتسور زا ترجاهم نازیم شیازفا و ینیشنرهش شرتسگ
 و یگیبدسا) دشاب اهرهش تیریدم رد بانتجا لباق ریغ یدمایپ رهش یکیزیف لرتنک رد اه ییاسران دادخر و اهرهش
 تیریدم صوصخ رد نارهت رهش رد یراتخاس یاه ییاسران و صقاون دوجو رگید یوس زا .(1 :0395 ،ناراکمه
 لدب تختیاپ میرح هلئسم ات تسا هدش ثعاب ذوفن یذ و عفن یذ یاهورین زا یفلتخم فیط دوجو و میرح هچراپکی
 نیا هلمج زا .(0 :1395 ،ناراکمه و یلکوت) دشاب نارهت رهش تیریدم تاعوضوم نیرتزیگنارب شلاچ زا یکی هب
 یربراک رییغت ،هطباض یب و ینوناق ریغ یاهزاسو تخاس ،یمسرریغ یاه هاگتنوکس دشر هب ناوت یم تالکشم و لئاسم
 هدنکارپ یفنص و یتعنص یاهدحاو رارقتسا ،یزرواشک یهد هرهب زا اه نیمز ندش جراخ ،یزرواشک یضارا کیکفت و
 لولعم دیاب ار میرح هچراپکی تیریدم رد ییاسران نیا زا یشخب .(61 :0395 ،قیفوت)درک هراشا اهرهش میرح رد
 زا .(50 :1560 ،5ناراکمه و سورراب) تسا راوتسا نآ رب دوخ ماع یانعم هب ام یرهش تیریدم هک تسناد یتیعضو
 تروص هب هک یتیعضو .(17 :1395 ،نارگید و یرایز) تسا میرح هچراپکی تیریدم نادقف یاه ییاسران نیا هلمج
 ینامزاس نایم تاکاکطصا یریگ لکش تابجوم و (650 :1395 ،ناراکمه و انب) تسا نیرفآ ضراعت یدوخ هب دوخ
 دنراد دوجو یرادشخب و یرادنامرف و یرادناتسا ریظن ییاه نامزاس رگید یحطس رد .دوش یم لصاح ار یناوارف
 یاراد دوخ ینامزاس یاه همانرب و فیاظو یانبم رب مادک ره زین اهنآ هک (563 :1395 ،ناراکمه و روپ یلع)
 توافت بجوم هک یعفانم ضراعت .دنراد عفانم ضراعت رگیدکی اب میرح هزوح رد هک دنتسه یرادرهش اب یتاکارتشا
395 ،ولرجآ) دوش یم میرح بولطم عضو و دوجوم عضو نایم یموهفم 7: 55). 
 رد هک تسا ییاهاتسور هلاحتسا و ینوگرگد دنیب یم دوخ هب زورما نارهت رهش میرح هک یتالوحت نیرت یلصا زا یکی

 :3395 ،ناراکمه و یناشوا یناخ) دنوش یم رهش هب لیدبت زاس و تخاس شرتسگ اب مک مک و دنا هتفرگ لکش میرح
 ثعاب میرح هلئسم هب داتشه و داتفه یاه هد رد نازیر همانرب و ناریدم یهجوت یب دسر یم رظن هب اجنیا رد .(600
 هیبش یا هناخ کیرات هب دشاب نارهت رهش یتآ یاه هعسوت یارب زبس یدنبرمک هکنآ یاج هب هزوح نیا تسا هدش
 هک  یتیعضو ،تسا هدش نارهت رهش رد هنازیر همانرب و یتیریدم یاه یطابضنا یب و اه یمظن یب هاگشیامن هک دشاب
 .(17 :1395 ،نارگید و یرایز) تخاس یرورض ار نارهت رهش میرح لک هرادا داجیا ترورض یتآ یاه لاس رد
 رد دوجوم یاه ییاسران یبوخ هب هتشذگ یاه ههد رد میرح رد نکاس تیعمج دشر و یتیعمج ماظن یسررب عقاو رد
 یس یدشر نارهت هک هتشذگ یاه ههد لصاف دح رد هقطنم نیا تیعمج هچنانچ ،دزاس یم نایع ار هزوح نیا
 ندوب یفاکان ،دهد یم ناشن یبوخ هب رما نیا هک هدیسر دصرد تسیود لداعم یدشر هب هدرک هبرجت ار یدصرد
 و اه یناوتان هعومجم یارب یریگ هبرض هب ار رهش نیا میرح هنوگچ نارهت رهش رد دوجوم یاه هنارس و تامدخ
 .(030 :9395 ،روپ شاداد ) تسا هدرک لیدبت نارهت رهش یاه یتیافکان

                                                           
1 Barros 
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 نیا هب نارهت رهش نالک میرح هزوح نیصصختم و ناگربخ رظن زا هدافتسا اب ات تسا نیا فده شهوژپ نیا رد
 سپ و اهدنیآ شیپ  یاراد میرح هچراپکی تیریدم ییاسران زا یشان تیریدم نارحب هک دوش هداد خساپ شسرپ
 شور ،تالاوس نیا قبط رب .تخادرپ دوجوم عضو حالصا هب ناوت یم ییاهدربهار هچ ذاختا اب و تسا ییاهدنیآ
 دروم لیصفت هب دوخ شخب رد هک تسا هدافتسا دروم یروئت ددنارگ نامه ای داینب هداد هیرظن درکیور و قیقحت یفیک
 هب یرظن ینابم یسررب نمض سپس و هتخادرپ یشهوژپ هنیشیپ یسررب هب ائادتبا همادا رد .تسا هتفرگ رارق حیضوت
  .دوش یم هتخادرپ اه هتفای لیلحت و هیزجت
 هب خساپ هب مادقا ناگربخ اب قیمع هبحاصم و یفیک یسانش شور زا هدافتسا اب ات تسا هدش شالت قیقحت نیا رد
 یدارفا .تسا میرح هزوح ناریدم و نارگشهوژپ و دیتاسا لماش شهوژپ نیا هعماج .دوش شهوژپ یلصا یاه شسرپ
 اه هبحاصم و دننک یم  تکراشم قیقحت نیا رد دنراد یدربراک یاه حرط رد تکراشم ای و شهوژپ ماجنا هقباس هک
 59 دادعت ساسا نیا رب .دنسرب عابشا دح هب اه هداد حالطصا رد و دوشن دیلوت یدیدج هداد هک دبایم همادا ییاج ات
 هدش هدافتسا یباختنا نینچمه و یروحم ،زاب یراذگدک زا شهوژپ نیا رد .تسا هتفرگ تروص ناگربخ اب هبحاصم
 :تسا ریز تروص هب شهوژپ نیا رد هدش حرطم یاه شسرپ نیرت یلصا .تسا

 هچ لماش نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم ییاسران رد یّلع طیارش .5
 ؟تسا یدراوم
 نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم ییاسران رد راذگرثا یا هنیمز طیارش .0
 ؟تسا یدراوم هچ لماش
 لماش نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم ییاسران رد رگ هلخادم طیارش .9
 ؟تسا یدراوم هچ
 هچ لماش نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم ییاسران رد یروحم هلوقم .1
 ؟تسا یدراوم
 یدراوم هچ لماش نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم مدع یاهدمایپ .1
 ؟تسا

 یدراوم هچ لماش نارهت رهش عماج حرط تامازلا رب دیکات اب تختیاپ میرح هچراپکی تیریدم حالصا یاهدربهار .0
 ؟تسا
 طوبرم شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم تفایهر .تسا هدش هافتسا داینب هداد یروئت زا اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب
 یتسد تروص هب اه هبحاصم زا هتفرگرب یاه هداد ،داینب هداد هیرظن لیلحت دنیارف رد .تسا 5سارتشا و نیبروک هب
 .تسا هدش هئارا درکیور نیا رب ینتبم شهوژپ یاه هتفای همادا رد .دنوش یم یراذگدک

                                                           
1 Strauss & Corbin 
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 یرظن ینابم
 تالاقم سپس و یلخاد تالاقم تسخن .دنوش یم یسررب میرح هلئسم اب طبترم تالاقم نیرتدیدج شخب نیا رد
  .یجراخ

 یم "یرهش بوخ ییاورمکح رب دیکات اب نارهت رهشنالک میرح یبایزرا" هب دوخ قیقحت رد (3395) هدازربجنر
 رد بیترت هب تیفافش و تکراشم اه هفلوم نیب رد هک تسا بلطم نیا هدننک سکعنم رگشهوژپ نیا یاه هتفای .دزادرپ

  .دنا هدش عقاو مود ات لوا یاه هاگیاج
 حرط یهوژپ دروم یرهش یخیرات یحاون رد ناعفن یذ ضراعت یواکاو" هب دوخ قیقحت رد (3395) ناراکمه و یقتم

 یتظافح میرح حرط رد ریگرد ناعفن یذ ،شهوژپ یاه هتفای ةیاپ رب .دزادرپ یم "نارهت جلگنس ةلحم یتظافح میرح
 ،هنایارگ تردق» هورگ راهچ رد زین حرط هب تبسن اه نآ عضوم و «یصوصخ و یمومع» ةتسد ود رد جلگنس ةلحم
 .تسا یدنب هتسد لباق «هنافرط یب و یلماعت ،هنایارگ لباقت

 "نارهت یرهشنالک هقطنم میرح هچراپکی تیریدم یاهویرانس" یبایزرا هب دوخ قیقحت رد (1395) ناراکمه و رورس
 ور شیپ یددعتم یاه شلاچ میرح تیریدم صوصخ رد هک دهد یم ناشن شهوژپ یا یاه هتفای .دزادرپ یم
 یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش 1395 بوصم)میرح عماج حرط دانسا غالبا مدع ،ینوناق تاضراعت هک درادرارق
 .تساهنآ هلمج زا ییارجا ،یتیریدم ،یداهن یا هقرفت ،(ناریا
 نالک میرح ییاتسور یتیعمج طاقنرد یرادرهش سیسات تارثا نییبت" هب دوخ قیقحت رد (1395) ناراکمه و یلکوت

 هنوگنیا نوماریپ و هیشاح رد هک ییاتسور هاگتنوکس ره نارگشهوژپ نیا رواب هب .دزادرپ یم "رهش رقاب رد نارهت رهش
 :دشاب یم وربور هیوسود یشلاچ اب و هتفرگ رارق رهش یدبلاک شرتسگ ضرعم رد دشاب هتفای رارقتسا یرهش زکارم
 رارق رهش دبلاک و تفاب رد نتفرورف و هلاحتسا رطخ رد ینوماریپ یاتسور ،رهش دبلاک یورشیپ و شرتسگ لیلد هب -5
 مه زا و یشاپورف ضرعم رد اتسور ینورد دبلاک ینوریب یاهورین و یعامتجا و یداصتقا تالوحت زا رثاتم -0 .دراد
 .تسا هتفرگ رارق یدرکراک یراتخاس یگتخیسگ
 یم "ندنل-نارهت یاهرهش میرح شرتسگ و نزاوتمان هعسوت یگنوگچ یسررب" هب دوخ قیقحت رد (7395) ولرجآ
 رود ات کیدزن)طاقن همه هب تامدخ هیارا و لاغتشا ،دلوت خرن هلوقم هب هجوت داد ناشن قیقحت نیا یاه هتفای .دزادرپ
 میرح هیور یب شرتسگ و یرهش نزاوتمان هعسوت زا یشان یاه بیسآ دناوت یم هک تسا یدراوم هلمج زا (تسد
 .دروآرد لرتنک هب ار یرهش
 هتفای .دزادرپ یم "نارهت رهشنالک میرح هچراپکی تیریدم یسانش بیسآ" هب دوخ قیقحت رد (7395) رتسبش و یخیش
 رهش نالک میرح رد دوجوم ییاضف -یدبلاک و یداهن ،یتیریدم ،ینوناق لئاسم هک دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه
 یتیریدم قرفت ،نیناوق ددعت هک یروط هب .تسا هدرک زیگنارب شلاچ و هدیچیپ ار هنهپ نیا رد هچراپکی تیریدم ،نارهت
 یرهش نالک هقطنم هدمع لئاسم زا هنهپ نیا رد عقاو یاهرهش طسوت نارهت رهش نالک میرح هب ضرعت زین و یداهن و
 .دور یم رامش هب نارهت
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 یم "نارهت رهش میرح رادیاپ تیریدم رد ازفا نایم هعسوت ترورض" هب دوخ قیقحت رد (0395) ناراکمه و یگیبدسا
 تهج رد (رهش ینورد یاه تیفرظ زا هدافتسا)ازفا نایم هعسوت درکیور زا هدافتسا دهد یم ناشن قیقحت جیاتن ..دزادرپ
 .دشاب هنیهب راکهار دناوت یم نآ یتآ شرتسگ زا تعنامم و میرح رادیاپ تیریدم
 رب دیکات اب نارهت رهشنالک رد میرح هچراپکی تریدم یاهدربهار" هب دوخ قیقحت رد (0395) ناراکمه و یلایناد
 دننام یا هدیدع تالکشم ،نارهت شرتسگ و دشر دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .دزادرپ یم "زبس دنبرمک داجیا
 و هدش بجوم ار رهش نوماریپ طیحم رد یمسرریغ یاه ناکسا یالاب مکارت و ددعت و هدنیالآ و محازم عیانص رارقتسا
 نماد لکشم نیا هب ،نارهت رهش نوماریپ یتیعمج طاقن هعسوت یاه همانرب یگنهامه مدع و ددعتم یاه تیریدم دوجو
  .تسا هدز
 .دزادرپ یم "نارهت رهشنالک میرح یاهاتسور تیریدم یاه تسایس و تامازلا" هب دوخ قیقحت رد (0395) یناسارخ
 دمآراک لقن و لمح متسیس نتفرگ رظن رد :زا دنا ترابع قیقحت نیا رد هدش هیارا یتسایس یاه هیصوت نیرت مهم
 یاهاتسور مدرم لاغتشا عوضوم هب یرادرهش هعومجم یدربهار هاگن ؛اهاتسور نیا هب یناسر تامدخ یارب یمومع
 .دنوش یم نارهت رهش دراو دوخ شاعم نیمات تهج نوزفا زور و موادم روط هب هک رهش میرح
 دیکات اب یدربهار یزیر همانرب درکیور اب میرح نوناق ییاضف لیلحت" هب دوخ قیقحت رد (1395) یدمحا و ییاضر
 دنور شهاک و نارهت رهش میرح زا تنایص هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ نیا جیاتن .دزادرپ یم "نارهت رهشنالک رب
 شیازفا و وس کی زا نیناوق ییارجا و ییاوتحم فعض اما .تسا میرح نیناوق عضو یلصا فده رهش هدودحم هعسوت
 ههد دنچ رد نارهت رهش میرح هدودحم شهاک ثعاب ،رگید ییوس زا اه کرهش و اه هاگ تنوکس هعسوت و داجیا
 .تسا هدش ریخا
395) ناراکمه و ییاریحب  یبونج میرح هنهپ رد یدرکراک -ییاضف تالوحت یدربهار لیلحت" هب دوخ قیقحت رد (1
 لاقتنا مدع دهد یم ناشن اه هتفای .دزادرپ یم "رهشمالسا و یر یاه ناتسرهش یور رب اصخشم و نارهت رهشنالک
 و مود هاگیاج رد هدودحم لخاد یاهاتسور و اه یرایهد نیب یگنهامه مدع ،تسخن هاگیاج رد یماظن یاه ناگداپ
 یقلت فعض طاقن نیرتمهم ناونع هب یتآ یاه مومورهم رد یتیعمج و ینامتخاس یراذگراب شیازفا و ندوب لقتسم
 و ریخا یاه لاس رد صوصخب اهاتسور و اهرهش میرح هب نوزفازور هجوت دننام ییاه هفلوم نینچمه و ،هدیدرگ
 یم رکذ لباق توق طاقن نیرتمهم ناونع هب یهورگ نورد یعامتجا هیامرس ندوب الاب و تامدخ هب بسانم یسرتسد
  .دنشاب
 رشتنم تالاقم نیرت مهم ،یلخاد تالاقم نایم رد میرح هزوح رد هدش رشتنم تالاقم نیرتدیدج یسررب زا سپ نونکا

 :دوش یم یسررب یجراخ تایرشن رد هدش
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 یرادیاپ هلئسم و میرح یکیزیف هعسوت نایم طابترا یقیبطت یبایزرا"هب دوخ قیقحت رد (6060) 5ناراکمه و یدرانوس
 رد یقطنم هعسوت رد نزاوت مدع هک دهد یم ناشن شهوژپ نیا یاه هتفای .دزادرپ یم "ینیمزریز بآ عبانم رب دیکات اب

   .تسا ینیمزریز یاه بآ ریاخذ ندرب نیب زا یارب یدج یدیدهت اهرهشنالک میرح
 یاه هتفای .دنزادرپ یم "ییاپورا یاهرهش رد میرح تیریدم یسررب" هب دوخ قیقحت رد (6060) 0ناراکمه و واش
 الومعم اریز دشاب نیمز رییغت رد لقتسم کرحم کی ناونع هب دناوت یمن ییاهنت هب میرح هک دهد یم ناشن قیقحت نیا
 نیا .تساه نآ زا یشخب زین میرح تیریدم هک تسا یلقتسم و یزاوم یاهدنیارف لوصحم نیمز تیریدم
 تارایتخا یرادرهش هک ییاپورا یاهرهش زا هتسد نآ میرح تیریدم ثحب رد هک دننک یم هراشا نینچمه نارگشهوژپ
  .دنهد یم ناشن دوخ زا ار یرتدماراک دنیارف دراد یرت لماک
 هتفای .دزادرپ یم "مانتیو رد میرح ظفح رد رهش-اتسور نایم تادروارم" یسررب هب دوخ قیقحت رد (6060) 9وروئام
 یارجا نودب و تسا یا هقطنم حطس رد یزیر همانرب دنمزاین رهشنالک میرح ظفح هک دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه
  .تسا نکمم ریغ المع اهرهشنالک و اه ناتسا زکارم میرح زا تظفاحم ییاتسور یگدنز قنور و یشیامآ یاه تسایس
 هدش هتخاس سایقم کچوک ینوکسم یاه عمتجم لاصتا هوحن یبایزرا" هب دوخ قیقحت رد (3560) 1ناراکمه و ویچ
 لکش و یطابترا هکبش هعسوت .دزادرپ یم "رتگرزب یاه هاگ تنوکس هب یهد لکش و رگیدکی هب اهرهش میرح رد
 لیدبت للع نیرت یلصا زا یعامتجا یاه هکبش یریگ لکش رانک رد یناسر تامدخ ینوناق ریغ یاه هیور یریگ
   .تساهرهش نالک میرح رد گرزب یتنوکس یاه هصرع هب کچوک یاه عمتجم
 یم "طسوتم هقبط یاه یزاورپدنلب یارب یا هصرع ناونع هب ارکآ رهش میرح شقن" یبایزرا هب (3560) 1سلتراب
 یا هصرع هب لیدبت رهش یتظافح میرح ات تسا هدش ثعاب ارکآ رد نوناق یریذپ ریسفت نیا یاه هتفای قبط رب .دزادرپ
  .دوشب طسوتم هقبط مود یاه هناخ و ییالیو یاه هناخ یریگ لکش یارب
 رد نیمز هب طوبرم تامدخ هئارا و نیمز یزاب سروب ریثات" یسررب هب دوخ قیقحت رد (3560) 0ناراکمه و ول
 تعرس حوضو هب یمومع تامدخ هضرع ییآراک قیقحت نیا یاه هتفای قبط رب .دزادرپ یم "نیچ رد میرح تیریدم
 رد نیمز یزاب سروب و یمومع تامدخ هضرع هک یلاح رد ،دهد یم شهاک ار میرح قطانم رد ینیشنرهش شرتسگ
 .دوش یم میرح رد زاس و تخاس شرتسگ رد ینیشنرهش دشر و شیازفا ثعاب یمومع تامدخ نیمأت
 "1ایرل رهش رد میرح تیریدم رد یرهش یزیر همانرب شقن تیمها" هب دوخ قیقحت رد (1560) 7ناراکمه و سورراب
 نیا رواب هب .دزرو یم دیکات رهش میرح ظفح رد یرهش یزیر همانرب کیژتارتسا تیمها رب هعلاطم نیا .دزادرپ یم
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 میرح هدش یزیر همانرب و یقطنم ظفح و هعسوت رب یا هنیهب شقن یرهش نازیر همانرب یراک لالقتسا نارگشهوژپ
  .دراد
 میرح ظفح رد وکیزکموین یرهش تیریدم تیقفوم نازیم یسررب" هب دوخ قیقحت رد (1560) 5ناراکمه و ردیه
 ییاسران هطساو هب وکیرکموین رد میرح تیریدم قیقحت نیا یاه هتفای قبط رب .دزادرپ یم "یتآ یاه هعسوت یارب
 ینیب شیپ هک ییاجنآ زا نارگشهوژپ نیا رواب هب .تسا هدوبن رادروخرب ینادنچ تیقفوم زا یتیعمج یاه ینیب شیپ
 رد یشیامآ یاه تسایس هک ییاجنآ زا و درادن ییوسمه داتفا قافتا تیعقاو رد هچنآ اب وکیزکموین رد یتیعمج یاه
 یتامدخ و یتنوکس یاهزاین هب ییوگ خساپ یارب میرح هدش تظافح قطانم ،تسا هدشن ارجا یتسرد هب نالک حطس
  .تسا هدش هدافتسا نارجاهم
 نیا .دزادرپ یم "یهایگ ششوپ زا تظافح رب میرح تیریدم ریثات" هب دوخ قیقحت رد (1560) 0ناراکمه و وف
 تاریثات هچ اهرهشنالک میرح رد ینوناق ریغ و نزاوتمان هعسوت هک دهد یم ناشن ییاوه یاه سکع رب هیکت اب قیقحت
 .دشاب هتشاد دناوت یم یرهشنالک یا هیشاح یحاون یهایگ و یروناج تسیز رب یبرخم
 رد هیوناث یاهرهش یریگ لکش هب هدنهد لکش یاه هفلوم یسررب" هب دوخ قیقحت رد (7560) 9شنایدرام و ویاهار
 یلصا یا هیور و ییاوتحم ،یراتخاس لماوع هفلوم هس قیقحت نیا یاه هتفای قبط رب .دزادرپ یم "اهرهش نالک میرح
 .تسا میرح تیریدم رد ییاسران للع نیرت
  .دوش یم هتخادرپ میرح موهفم یسررب هب یشهوژپ هنیشیپ یسررب زا سپ نونکا

 رهشنالک میرح
 ،اهرهش روما هرادا یارب تسا مزال لیلد نیمه هب .دریذپ یمن نایاپ اهنآ یرادا و ینوناق یاهزرم رد اهرهش تیریدم

 ،یزیر همانرب رد یرهش یاه هدودحم و میرح .دریگ رارق نازیر همانرب تراظن و لرتنک تحت اهنآ نوماریپ رد یمیرح
 یاه همان گنهرف قبط رب (065 :3560 ،ناراکمه و 1ول) دنرادروخرب یا هژیو تیمها زا اهرهش هعسوت لرتنک و تیاده
 فیرعت اما یطیحم تسیز و یکیژولوکا رظنم زا .دومن تظفاحم نآ زا دیاب هک تسا یا هصرع میرح یسراف تغل

 کیژولوکا شقن رتشیب ،میرح ،یرهش نالک یاه هدودحم رد هک تروص نیا هب  .تسا نیشیپ فیراعت زا توافتم میرح
 ،دنیوگ یم یرهش هلاه نآ هب هک یزیچ نامه ،دوش هاگن هیواز نیا زا رگا .دنک یم یزاب ار رهش تمالس هدننک نیمأت و
 .(75 :7395 ،رتسبش و یخیش) دهد یم انعم رهش نالک میرح بلاق رد رهش نالک رد
 رد هک ارچ تسا یهدناماس و یزیر همانرب ،هچراپکی تیریدم دنمزاین نارهت رهشنالک رد همه زا شیب اما میرح
 ریغ یاه هعسوت یارب یا هصرع هب لیدبت رهش میرح یرهش تیریدم کیژتارتسا یوگلا کی دوبن و عفانم ضراعت
 هب هکنآ مغر یلع میرح هلئسم .(77 :1395، یرایز) تسا هدش رهش یلخاد یاضف یکیزیف یاهدوبمک ناربج و زاجم
 هب تختیاپ میرح ناتساد اما تسا تیعوضوم و فیرعت یاراد اهرهش همه هراب رد هک تسا یعوضوم یلک ظاحل
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 شیازفا و ترجاهم دشر هب ور دنور .(000 :7395 ،یرونا) دراد توافتم یناتساد یناریا رهشنالک نیرتگرزب ناونع
 و کچوک یاهرهش ریاس رد هک تسا یا هلئسم نارهت رهش میرح رد کچوک یاه رهش یریگ لکش رانک رد تیعمج
 نارهت رهش نالک رد میرح هلئسم هک دوش یم ثعاب توافتم یاه شلاچ نیمه ،دروخ یمن مشچ هب رگید یاه ناتسا
 .دشاب اهرهش ریاس زا توافتم زین نآ لح هار هجیتن رد و دشاب توافتم اهرهش ریاس اب

 و دمایپ یاراد یفلتخم یاه هبنج زا نارهت رهش میرح هک تسا تیمها یاراد یور نیا زا نینچمه میرح هلئسم
 یارب زورما ات نارهت رهش عماج حرط نیتسخن زا هک یفلتخم یاه همانرب و اه حرط رد هدودحم نیا .تسا ترورض
 :تسا هدش هراشا اهنآ مها هب همادا رد هک تسا هدوب ییاهزادنا مشچ و فادها رتسب تسا هدش هدید حرط نآ
 رهش تدمزارد و یتآ هعسوت یارب بسانم یضارا ظفح .5
 هقطنم تایح موادت عبنم ناونع هب اهرهش فارطا یکیژولوکا و یتسیز یاه هنهپ زا تظافح .0
 اه هدنیالآ لباقم رد رهش زا تظافح .9
 ینیشن هیشاح تروص هب یمسرریغ یاه هاگتنوکس شرتسگ و داجیا زا یریگولج .1
 یعیبط حناوس لباقم رد رهش زا تظافح .1
 .درادن دوجو رهش هدودحم رد اهنآ رارقتسا ناکما هک یرهشارف و سایقم گرزب یاه یربراک رارقتسا .0
 رهش فارطا تیفیک اب یاه نیمز بحاصت زا یریگولج و لاملا تیب قوقح ظفح .7
 :6395،یمظاک و یدیعس ،1 :9195 نایناروت و یـفارص) اهرهش میرح رد دوجوم یاهاتسور یدبلاک هعسوت شیاپ .1
 .(1 :0195 ،یبرع ،55
 دشر رد دیاب ار نارهت رهش رد تیریدم ماظن رد یاه ییاسران نیرت یلصا زا یکی تفگ ناوت یم الاب دراوم هعلاطم اب
 تسا هداد رارق دوخ ریثات تحت ار یرهش میرح هک هدرک وج و تسج یرهش ییور هدنکارپ نامه ای و هدنکارپ
 هب ییوگ خساپ یارب دنم ماظن و مجسنم و تسرد یزیر همانرب دوبن لولعم هک یمظن یب دشر .(1 :3395 ،ربجنر)
 ییور هدنکارپ هلئسم هک ارچ (015 :0395 ،ناراکمه و درف یزورون) تسا رهش یدبلاک هعسوت و یرهش یاهزاین
 یارب مظنم یزیر همانرب بایغ رد هجیتن رد و دهد یم خر رهش ینوناق هصرع زا جراخ رد هدنزخ تروص هب امومع
 هب رهش نالک ریذپان یریس یاهتشا و اه یزاورپ دنلب ینابرق میرح ،از نورد هعسوت ای و یا هوهق یاه هکل زا هدافتسا
 .(30 :7395 ،ناراکمه و تسود ناریا) دوش یم یقفا هعسوت

 نارهت عماج حرط رد میرح هلاسم
 هب میرح هلئسم نارهت رهش یارب هدش هیهت عماج یاه حرط هیلک رد هک تسا یدح ات نارهت رهش میرح هلئسم تیمها

 ناونع تحت میرح هلئسم لهچ ههد بوصم نارهت تسخن عماج حرط رد .تسا هدوب رظن دم فلتخم حاحلا و قرط
 هدودحم هب طوبرم یلوا هک .(15-05 :7195 ،رایماک)دش هتفرگ رظن رد هلاس جنپ و تسیب هدودحم و هلاس جنپ هدودحم
 0195 لاس عماج حرط رد رهش هعسوت یاهدربهار رد .دشاب یم یتآ یاه هعسوت هب طوبرم یمود و نارهت رهش یلخاد



 723 ...ییاسران یاهدمایپ و للع یبایزرا

 هب همادا رد هک تفرگ رارق دیکات دروم هرابود  نارهت رهش میرح هب طوبرم لئاسم و سوئر و اه هزوح نیرت یلصا زین
 :دوش یم هتخادرپ نآ یاه هزوح نیرت مهم
 تمس زا نارهت رهش هدودحم تیبثت قیرط زا دیاب نارهت یرادرهش ،میرح هزوح رد نارهت عماج حرط تامازلا قبط رب

 هدودحم زرم هکنیا هب هجوت اب نینچمه .دنک یریگولج نارهت رهشنالک شرتسگ زا دیاب برغ و قرش ،بونج ،لامش
 اب هک تسا یرادرهش هدهع رب هفیظو نیا تسا تختیاپ میرح و رهش یدبلاک دح کرتشم لصف یترابع هب نارهت رهش
 فرصت و لخد هنوگ ره زا رهش یلامش تمسق رد هژیو هب تباث و هژیو مئالع قیرط زا هدودحم طخ ندرک صخشم
 اب رهش هدودحم طخ تازاوم هب نارهت یرادرهش هک تسا یرورض نینچمه .دیایب لمع هب یریگولج هدودحم نیا رد
 دنربرمک داجیا هب تردابم رمثم ریغ و رمثم تاغاب ،یرهش و یلگنج یاه کراپ ریظن زبس یاه یربراک زا یا هعومجم
 نینچمه و رهش هدودحم زرم ترواجم رد ینوکسم یاهزاس و تخاس نتخاس دودحم هلئسم .تسا یرهش زبس
 زا زین لاغشا حطس لقادح اب یتغارف یاه یربراک ریظن هژیو یاه یربراک هب هدودحم طخ رواجم یضارا یراذگاو
 .تسا نارهت یرادرهش فیاظو رگید
 زا ناشن هک تسا هتفرگ رارق دیکات دروم ایمقتسم ریز تامازلا زین 0195 بوصم عماج حرط زا یرگید شخب رد
 :دراد عوضوم تیمها
 و وش عضو میرح عقاو یتیلاعف و یتیعمج زکارم هیلک یارب گنهامه تاررقم و طباوض ات تسا یرورض هکنآ تسخن
  .دوش رظن فرص دوجوم یاه هاگ تنوکس و یتیعمج یاه نوناک یارب هناگادج میرح زا
 میرح رد زاس و تخاس و فلخت هنوگ ره اب ضامغا نودب و هبناج همه و یدج دروخرب دیاب هکنآ هلئسم نیمود
 .دریگب تروص تختیاپ

 هتسد نآ یارب نارهت یرادرهش کمک اب لاسکی تدم رد دیاب یمالسا بالقنا نکسم داینب هک تسا نیا هلاسم نیموس
  .دننک هیهت یداه حرط میرح طباوض تیاعر اب دنرادن یداه حرط هک ییاهاتسور زا

 رب دیاب دنراد رارق میرحرد هک حرط دقاف یاهاتسور رد یربراک یضارا نییعت و زاس و تخاس هوحن هکنآ مراهچ
 رهش عماج حرط تاررقم و طباوض اب یگنهامه اب دیاب و تسا یمالسا بالقنا نکسم داینب لمع دروم طباوض ساسا
 .دریگ تروص نارهت
 رد دیاب میرح نیا رد یتعنص یاه هیحان و اه هناخراک و اه هاگراک ریظن اه تیلاعف و اه یربراک هیلک هکنآ مجنپ

 .دشاب تختیاپ میرح حرط هب طوبرم تاررقم و طباوض بوچراچ
 و تخاس رب تراظن و نارمع و هعسوت زا لصاح یاهدمآرد عیزوت نینچمه و هدش نییعت میرح رب تراظن اتیاهن

 زا هام هس تدم فرظ هک تسا یلمعلا روتسد ساسا رب میرح رد عقاو یتیعمج زکارم نیب ینوناق و زاجم یاهزاس
  .دوش یم غالبا و هیهت روشک ترازو طسوت عماج حرط بیوصت خیرات
 زا ههد کی زا شیب رذگ زا سپ هک درک اعدا ناوت یم ،عماج حرط یاه نامرآ و دوجوم عضو هسیاقم اب نونکا
 یگدرتسگ و یگدیچیپ رب هکلب تسا هدشن رسیم اهنت هن میرح هچراپکی تیریدم ،نارهت رهش عماج حرط بیوصت
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 رد دوجوم یاه ییاسران ،اه یسررب قبط رب .تسا هدش لبق زا رت مگردرس نآ فالک و تسا هدش هدوزفا نآ لئاسم
 هعومجم تسبراک دنمزاین هک تسا فلتخم حوطس رد اه هنیمز و للع زا یا هعومجم لولعم نارهت رهش میرح هزوح
 هشیر نتفای وسکی زا دهد خساپ نآ هب ات دشوک یم رضاح شهوژپ هچنآ .دشاب یم فلتخم حوطس رد اهدربهار زا یا
 رد .دوجوم عضو یاهدمایپ نتفای رگید یوس زا و تسا هدش دوجوم عضو یریگ لکش زاس ببس هک تسا ییاه
  .دنک تکرح میرح تیعضو یهدنامزاس تمس هب یلمع یاهراکهار عضو اب ات دشوک یم رضاح شهوژپ تیاهن
 هعلاطمدروم هدودحم
 ناتسا رد نیمارو و تشدکاپ یاه ناتسرهش هب قرش بونج زا و دنوامد ناتسرهش هب قرش زا  ،تختیاپ میرح هرتسگ
 و درالم ناتسرهش اب برغ زا ،یزکرم ناتسا اب برغ بونج زا ،مق ناتسا اب بونج زا هرتسگ نیا ،دسر یم نارهت
  .تسا زرم مه ناردنزام ناتسا اب لامش زا و زربلا سیسأت هزات ناتسا
 یاه ناتسرهش زا لکشتم ،0195 لاس رد ،هک تسا عبرمرتمولیک 6660 زا رتمک ،"تختیاپ میرح هرتسگ " تحاسم
 ندش رتکچوک و رتدرُگخ اب ،1195 لاس رد ؛تسا هدوب رهشمالسا و میرک طابر ،رایرهش ،یر ،تاناریمش ،نارهت
 هدش هفاضا ،هرتسگ نیا نورد یاه ناتسرهش تسرهف هب مه سدق ناتسرهش ،یبرغ بناج رد یروشک تامیسقت
 یاج هرتسگ نیا رد ناتسراهب ناتسرهش مان اب و هدش کفنم میرک طابر ناتسرهش زا یشخب ،3195 لاس رد و ؛تسا
  .تسا هتفرگ

 
 (نارهت رهش میرح و هدودحم طخ ،یراذگرکرام ،یزاس ماگنه هب قیقدت حرط :عبنم) نیمزرس هنهپ رد نارهت ناتسا هاگیاج -1 ریوصت

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ،رهشدهاش ،میرک طابر ،دابآ نسح ،هگنادراهچ ،دنرپ ،سیدرپ ،نهموب ،رهشرقاب ،ناتسغاب ،هشیدنا ،رهشمالسا) رهش 90
 790 ،(هیدیحو ،دابآریصن ،رهش میسن ،ناساول ،ناتسلگ ،کزیرهک ،سدق ،مشف ،هیسودرف ،رهشابص ،دابآ حلاص ،رایرهش
 میرح هرتسگ رد ،یتیعمج هطقن 50 و هنکس زا یلاخ یدابآ 11 و رفن 665 زا رتمک تیعمج اب یدابآ 13 ،اتسور
 اجنیا رد یزکرم زربلا هدش تظافح هقطنم زا یشخب و نیجرو ،دورجاج هدش تظافح قطانم  .دنراد رارق ،تختیاپ
 یاه کراپ .دسر یم ریوک یلم کراپ و ناریا یزکرم ریوک هدش تظافح هقطنم هب بونج زا ،هرتسگ نیا .دنراد رارق
 رد هک یا هدمع یاهرهش  .دنتسه ،تختیاپ میرح هرتسگ  نورد ،رال یلم کراپ زا یشخب و راصح هخرس ،ریجخ یلم

 ،کچرق هعومجم ،برغ بناج رد جرک :زا دنترابع ،دنراد رارق ،تختیاپ میرح هرتسگ ریگارف و لصفالب هزوح
 و دنتسه راذگریثأت هرتسگ نیا رب هک ؛قرش بناج رد دنوامد و نهدور و ،یقرش بونج رد ،تشدکاپ ،اوشیپ ،نیمارو
 .تفریذپ دنهاوخ رثا رایسب تختیاپ میرح یارب هدش ینیب شیپ یاه همانرب زا هدنیآ رد

 
 تختیاپ میرح -2 هرامش ریوصت

 (نارهت رهش میرح و هدودحم طخ ،یراذگرکرام ،یزاس ماگنه هب قیقدت حرط :عبنم)

 رد رفن 666813787 ،کیکفت هب هک ،تسا هدوب رفن 9598965865 هرتسگ نیا تیعمج ،1195 لاس یرامشرس اب قباطم
 هتشاد تنوکس اه یدابآ ریاس رد رفن 76180 و اهاتسور رد رفن 0618371 ،اهرهش ریاس رد رفن 666890785 ،نارهت رهش
 نیا زا هک دسرب رفن 6668771895 دودح هب تختیاپ میرح هرتسگ تیعمج ،1615 لاس ات هک تسا هدش ینیب شیپ ؛دنا
 یاهاتسور نکاس رفن 666876585 و رگید رهش 90 نکاس رفن 666811780 ،نارهت رهش نکاس رفن 6668056865 دادعت

 میرح هرتسگ رد روشک لک تیعمج %60 زا شیب ،1615 لاس رد هک تسا هدش ینیب شیپ .دوب دنهاوخ تختیاپ میرح
 هک تسا یلاح رد نیا و ؛تشاد دنهاوخ تنوکس ،نآ ریگارف و لصفالب هزوح رد عقاو یتیعمج یاه نوناک و تختیاپ
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 رصحنم یعیبط یاه هبذاج یاراد تختیاپ میرح هرتسگ .تسا ناریا تحاسم زا  %1/6  زا رتمک ،هرتسگ نیا تحاسم
 و یشزرو یاه ناکم و یهاگجرفت یاه سیدرپ لکش هب هعسوت یارب دعتسم یضارا و ؛تسا یدنمشزرا و درف هب
 یاه تبهوم نیا زا ،تختیاپ نانکاس ،رضاح لاح رد ،اما ؛دنتسین مک هرتسگ نیا رد زین ابیز و زبسرس یاه ناتسوب

 هدینارتسگ بونج هب لامش زا ،ریوک و راز هروش ات و زبسرس یاه تشد ات یفرب یاه ناتسهوک زا یعونت اب هک یعیبط
 عاعشلا تحت کچوک هرتسگ نیا یهدناماس و تظافح یارب یحرط و همانرب ره ،نوچ ،دندنم هرهب رتمک ،دنا هدش
 نوزفازور ددعت و ندش رتدرُگخ لاح رد تعرسرپ یدنور اب هک دریگ یم رارق دوجوم هچراپکیریغ و یشخب تیریدم
 .تسا اه تیریدم
 میرح هرتسگ هک تسا هدوب یا هنوگ هب نارهت رهش نوماریپ یاه هاگتنوکس دشر و شرتسگ دنور ،ریخا ههد دنچ رد
 هب نآ یزرواشک یاه نیمز و اه غاب ،یعیبط ششوپ اب یضارا و هدش هدرتسگ یدوبان و یزادنا تسد راچد ،تختیاپ
 لکش و هدش ماجنا زربلا هوک هتشر هنماد رب ،تافرصت و تارییغت نیرتشیب ،نینچمه .تسا هدش بیرخت یدایز رادقم
 و هدناشک تختیاپ میرح هرتسگ یلامش یاه غاب و اهاتسور نورد هب ار اهرهش رد جیار یاهزاس و تخاس مکارت و
 .تسا هدرک یدوبان هب دیدهت ار ناتسهوک تعیبط

 
 نارهت رهش میرح هدرتسگ -9 ریوصت

 (نارهت رهش میرح و هدودحم طخ ،یراذگرکرام ،یزاس ماگنه هب قیقدت حرط :عبنم)

 شهوژپ یاه هتفای
 :دوش یم هئارا لاوس ره هب طوبرم یاه هتفای بیترت هب داینب هداد یروئت یمیاداراپ هناگ شش یوگلا یانبم رب همادا رد
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 عوقو بجوم و دنراذگ یم رثا میرح دماراکان تیریدم رب هک دنتسه یتاقافتا و عیاقو رگنایب یلع طیارش :5یلع طیارش
 .دنا هدش هداد ناشن 5 لودج رد طیارش نیا .دنتسه میرح تیریدم رد ییاسران رب مدقم ینامز رظن زا و دوش یم نآ

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش ییاسانش یلع طیارش -1 لودج
 هلوقم موهفم هیوناث دک  هیلوا دک

  تیعمج ناکسا صوصخ رد نالک یاه همانرب دوبن
 میرح هزوح رد یا هقطنم و یشیامآ یاه تسایس نادقف

 ییاوتحم داعبا

 یلع طیارش

 ینیمزرس هنهپ رد هعسوت ریسم ندوب نزاوتمان

 تامدخ و تاناکما بسانمان عیزوت

 میرح هزوح رد فلتخم نیلوئسم و اه میق دوجو

  یزاوم یریگ میمصت میرح تیریدم هچراپکی متسیس دوبن

 یراک یزاوم

 اه نامزاس نایم نارهت رهش رد تارایتخا یقطنم ریغ و نزاوتمان میسقت
 نارهت رهش رد تیریدم یگراپدنچ

 یریگ میمصت رد یزاوم یاه نامزاس نایم یناشوپ مه دوجو

 میرح تیریدم صوصخ رد یتکراشم یاه زادنا مشچ دوبن
 یزاوم یاه یزیر همانرب و اه یزاسزادنا مشچ

 یراتخاس داعبا

 میرح تیریدم صوصخ رد کرتشم یزیر همانرب دوبن

 یذ و ذوفن یذ یاه نامزاس نایم یراکمه و تراظن دوبن لماعت یاج هب یریگ میمصت یاه نامزاس نایم یلباقت یاضف دوجو
 هارمه و فطعنم ینامزاس گنهرف دوبن عفن

 اهیراکمه رب اه نامزاس نیب تاضراعت مدقت

 یلم و یرهش عفانم رب نیامزاس عفانم تیحجرا تاهباشت تیوقت یاج هب تاضراعت رب زکرمت

 کرتشم لئاسم و فادها دوبن

 تامیمصت ندوبن کیژتارتسا
 یرهش تیریدم ماظن رد کیژتارتسا یزیر همانرب ندقف

 میرح رب تراظن رب هدش یزیر همانرب و مظنم یرگنزاب دوبن

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 2یا هنیمز طیارش
 .تسا راذگرثا یلع طیارش دادخر تدش رب طیارش بسح رب هک دراد ییاه هفلوم هب هراشا لماوع یا هنیمز طیارش
 میهافم رانک رد هیوناث و هیلوا یاهدک .دننک یم روهظ هرظتنم ریغ و ییاضتقا تروص هب الومعم یا هنیمز طیارش
 .دنا هدش هداد ناشن 0 لودج رد یا هنیمز طیارش هب طوبرم

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش ییاسانش یا هنیمز طیارش -2 لودج
 هلوقم موهفم هیوناث دک هیلوا دک

 میرح قیقد یانعم ندوبن صخشم

 نوناق ندوب ریذپ ریسفت تروص هب ینوناق یاه ییاسران

 یا هنیمز طیارش یا هیور داعبا

 میرح زا فلتخم یاه فیرعت دوجو

 میرح فیرعت موادم رییغت

 فلتخم عجارم دزن رد فلتخم فیراعت دوجو
 میرح زا ینوناق فیراعت هزوح رد هیور تدحو مدع

 میرح هزوح رد فلتخم هدننک فیرعت یاهداهن دوجو

 نوناق نتم ندوبن صخشم
 دزاس یم مهارف ار هدافتسا وس ناکما هک ینوناق تاضراعت دوجو

 میرح فیرعت رد مهبم و ریذپ ریسفت یاه هژاو زا هدافتسا

 ذوفن یذ یاهداهن نایم رد میرح موهفم یناوخمه مدع
 نوناق دوجوم نتم رد ضقانت

 فلتخم راذگ ینوناق یاه نامزاس دزن رد میرح یانعم رد ضقانت دوجو
 دنتسه ریگرد میرح هلئسم اب هک ییاه نامزاس ددعت

 ناراذگ نوناق و ینوناق عجارم ترثک
 دننک یرگ هلخادم میرح هزوح کی صوصخ رد دنناوت یم هک ییاهداهن ددعت

 فلتخم نیناوق رد میرح قیقد یانعم ندوب صخشمان
 ینوناق یریذپریسفت

 دزاس یم مهارف ار هدافتسا وس تصرف هک دوجوم فیراعت یریذپریسفت

 میرح رد زاس و تخاس زا هدننک تعنامم یاه مرها هب یهجوت یب
 حرط یادتبا رد ییارجا یاه مرها ینیب شیپ مدع

 نوناق یزاس یراج رد ییارجا یاه مرها یناوتان

                                                           
1 Causal conditions  
2 Context  
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 1یروحم هلوقم
 هلوقم.دشاب یم ریز تروص هب یروحم هلوقم . تسا  دنیآرف ساسا هک یا هدیدپ زا ینهذ تروص کـی یروحم هلوقم
 .تسا هدش هداد حیضوت .9 لودج رد شهوژپ نیا یروحم

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش ییاسانش یروحم هلوقم -9 لودج
 هلوقم موهفم هیوناث دک هیلوا دک

 میرح صوصخ رد اهرهش دیدج یاهزاین هب هجوت مدع
 دیدج یاهزاین هب هجوت اب نیناوق یناسر زورب نادقف

 اهدنیآ شیپ

 هلوقم
 یروحم

 عضو اب نیناوق عضو قیبطت رد اه نامزاس یدنک و صاخ طیارش هب یهجوت یب
 میرح دوجوم

 میرح صوصخ رد یرادناتسا و یرادرهش داهن ود نایم ضراعت دوجو
 حرط غالبا هزوح رد یرادناتسا و یرادرهش نایم لخادت

 میرح
 یاهداهن نایم میرح هرابرد یریگ میمصت صوصخ رد تردق هنالداعان عیزوت

 فلتخم
 هرابرد یریگ میمصت صوصخ رد نارهت رهشنالک صاخ طیارش هب یهجوت یب

 نوناق هزوح رد نارهت رهشنالک هاگیاج نتفرگن رظن رد میرح
 رد نارهت هیشاح رد هتفرگ لکش یرامقا یاهرهش نارهت رهشنالک یواسمان نزو میرح یارب یراذگ

 نارهت رهش میرح صوصخ
 میرح هرابرد یریگ میمصت فلتخم حوطس رد داهن نیدنچ دوجو

 هدر مه و یزاوم یاه نامزاس نایم تاضراعت دوجو
 زاس میمصت عجارم ددعت
 ینامزاس نایم یاه شنت

 ینامزاس نیب یاضف و یمیت راک رد یناوتان
 کرتشم یریگ میمصت و یراکمه و تکراشم گنهرف دوبن

 یندش و تسرد ییارجا نیناوق ندرکن ینیب شیپ
 بوصم نیناوق ییارجا یاه مرها نادقف

 میرح یاه یشم طخ نایرجم نایم رد یشم طخ یگناگیب
 یتکراشم زادنا مشچ دوبن

 یتکراشم یزاسزادنا مشچ نادقف
 کیژتارتسا رکفت رد ذوفن یذ یاه نامزاس یناوتان

 میرح رد میرح هدیدپ یریگ لکش
 رگیدکی رد اهرهش میرح لخادت

 یدبلاک یاهدنیآ سپ

 اه نامزاس نایم رد میرح نایرجم و نارظان دادعت شیازفا
 اه میرح نینکاس یتنوکس یاهزاین نیمات رد اه یرادرهش یناوتان

 یتنوکس یاه تخاسریز نیمات رد یناوتان
 هدنزخ شیور میقتسم ریغ غیلبت

 ییور هدنکارپ هدیدپ شرتسگ
 میرح رد نکاس تیعمج زاجم ریغ و هیور یب شیازفا

 یربراک ماظنرد ینوگرگد
 زیر همانرب یاهداهن و یرادرهش ینوناق هاگیاج نتفر نیب زا هدرتسگ یربراک تاریغت

 رهش همانرب یب هعسوت
 رهش زبس دنبرمک نتفر نیب زا

 یطیحم تسیز یاه یگدولآ
 تسیز یاهدنیآ سپ

 یطیحم

 یرهش یضارا یربراک ینوناق ریغ تارییغت
 تامیمصت یرادیاپان

 رهش سفنت یاضف شهاک
 یهایگ ششوپ یدج دیدهت

 هدنیآ یارب هعسوت لباق یضارا شهاک
 یرهش تیریدم داهن هنازیر همانرب هاگیاج نتفر نیب زا

 یزیر همانرب ماظن تیعورشم نادقف
 همانرب یاهدنیآ سپ

 هنازیر

 یدنم نوناق یاج هب ینوناق ریغ طباور
 یمسر ریغ طباور تیوقت و ینوناق یب شرتسگ

 ینامزاس نایم تاضراعت شیازفا
 تختیاپ رد یرهش تیریدم یرتشیب یگراپدنچ

                                                           
1 Axial category (phenomena)  
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 1رگ هلخادم طیارش
 ار ییاه تیعقوم هعومجم و دنا هدش نیجع یصاخ ناکم و نامز اب هک دنتسه یرادیاپ یاهوگلا رگ هلخادم طیارش
 هدنرادرب رد .1 لودج .دنهد یم ناشن شنکاو/شنک دوخ زا اه تیعقوم نیا تحت اه نامزاس و دارفا هک دندومن داجیا
  .تسا شهوژپ نیا رگ هلخادم طیارش نیرت یلصا

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش ییاسانش رگ هلخادم طیارش -4 لودج
 هلوقم موهفم هیوناث دک  هیلوا دک

 یسایس تامیمصت
 اه نامزاس رب مکاح یسایس یاضف

 یگدز تسایس

 رگ هلخادم طیارش

 یسانشراک لوصا هب یهجوت یب
 تختیاپ عفانم هب یهجوت یب

 یلم عفانم رب ینامزاس عفانم تیولوا
 یلم شیامآ یاه همانرب هب یهجوت یب
 یسایس یاه یبال یانبم رب یریگ میمصت

 یسایس یاهدنب و دز
 یرادا داسف

 یسایس ناریدم نتشامگ
 یشنم ادخدک یانبم رب تامیمصت

 هدرپ تشپ یمسر ریغ طباور
  ینامزاس مومسم گنهرف
 یسایس طباور تیولوا

 تردق طباور ییامرفمکح

 یسایس یاهراشف

 یسانشراک یاهداهن رب یسایس یاهداهن راشف
 یتکراشم ریغ یریگ میمصت

 ییوگ خساپ نادقف
 ناریدم ندوبن وگ خساپ

 یریگ میمصت یاه هیور ندوبن صخشم
 یریگ میمصت تیفافش نادقف

  نوناق هب هجوت مدع

 2اهدربهار
 .1 لودج رد و دوش یم جتنم یروحم هدیدپ زا هک یصاخ یاه شنک مهرب ای اه شنک نامه عقاو رد اهدربهار
  .تسا هدش هئارا قیقحت نیا عوضوم صوصخ رد یلصا یاهدربهار

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هدش ییاسانش یاهدربهار -5 لودج
 هلوقم موهفم هیوناث دک  هیلوا دک

 میرح هچراپکی تیریدم ینوناق عناوم ندرب نیب زا
 ینوناق ماظن حالصا

 ینوناق یاهدربهار

 اهدربهار

 یراذگ نوناق رد هیور تدحو و تاهبش عفر
 میهافم و ریباعت یزاس ناسکی

  هیور تدحو
 میرح فیرعت رد دحاو میهافم زا هدافتسا

 نوناق یزاس ریذپریسفت زا زیهرپ و میرح نوناق ندوب صخشم
 میرح هب طوبرم میهافم قیقدت

 ذوفن یذ یاه نامزاس همه هب میرح هب طوبرم قیقد فیراعت غالبا
 میرح کرتشم نوناق زا اه نامزاس همه یوریپ و تیاعر موزل

 نوناق حالصا
 اه نامزاس همه بناج زا میرح هلئسم هب دحاو هاگن

 رد عناوم ندرب نیب زا ،عفن یذ و ذوفن یذ یاه هورگ همه روضح اب میرح صوصخ رد یزاس زادنا مشچ
 میرح یربهار یاروش

 یاهدربهار میرح کیژتارتسا تیریدم
 یتیریدم

 یذ و عفن یذ یاه هورگ همه روضح اب میرح عماج حرط یرگنزاب و ییارجا یاه تیلوئسم نتخاس صخشم
 ذوفن

 ،فلتخم یاهداهن هب میرح تیریدم فلتخم لحارم لیوحت و نییعت
 ریگ میمصت یاهداهن یزاس هچراپکی میرح صوصخ رد مجسنم یربهار یاروش کی هب یهد لکش

                                                           
1 Intervening conditions 
2 Strategies  
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 اهداهن همه یواسم تردق اب میرح صوصخ رد ینامزاسارف یاروش کی لیدبت
 اه نامزاس همه یارب همانرب فادها تیاعر موزل و ادتبا رد یزیر همانرب

 یتکراشم یزاسزادنا مشچ
 عفن یذ و ذوفن یذ یاه نامزاس همه یسانشراک ناوت و یاه لیسناتپ زا هدافتسا
 میرح هلئسم صوصخ رد یرگنزاب و ارجا ،یزیر همانرب هناگ هس لحارم کیکفت

 و ارجا کیکفت یانبم رب یزیر همانرب
 یرگنزاب

 نایم رد میرح تیریدم فلتخم لحارم رد هنارگنزابو هنازیر همانرب ییارجا یاه تیلوئسم نتخاس صخشم
 ریگرد یاه نامزاس

 یراذگ یشم طخ رد یشم طخ نایرجم یاه تیلباق هب هجوت
 ییارجا یاه مرها ینیب شیپ

 یاهدربهار
 یتایلمع

 تختیاپ میرح دوجوم یاه تیعقاو هب هجوت
 هنازاورپدنلب یاه یراذگ یشم طخ زا زیهرپ

 یزیر همانرب رد ییارگ عقاو

 یراذگ یشم طخ هزوح رد ییارگ عقاو
 میرح

 هعسوت دنیارف رد یرهش ینورد یاه لیسناتپ هب هجوت
 میرح ناماسبان تیعضو دیدشت زا تعنامم رد اه نامزاس ییارجا و ینورد یاه تیفرظ هب هجوت

 از نورد هعسوت
 و ییارجا یاهراکهار تسبراک هعسوت یارب یرهش یاه تفاب نورد رد یا هوهق یضارا و اه نیمز هب هجوت

 یرادناتسا و یرادرهش نایم هنازیر همانرب یاه یگنهامه هنایارگلمع

 1اهدمایپ
 نیرت مهم .0 لودج رد .دنا هدمآ ریز لودج رد و دنتسه اهدربهار تسبراک زا یشان هک دنتسه ییاهدادخر اهدمایپ
 .دنا هدش هداد ناشن اهدربهار تسبراک یاهدمایپ

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم شهوژپ رد هدش ییاسانش یاهدمایپ -1 لودج

 هلوقم موهفم هیوناث دک  هیلوا دک

 اه ناتسرهش زا هیور یب ترجاهم زا یریگولج

 ینیمزرس دماراک تیریدم

 یلم یاهدمایپ

 اهدمایپ

 رهش هب اتسور لیدبت طلغ گنهرف حالصا
 نیمزرس هنهپ رد تورث رت هنالداع عیزوت

 هعسوت رتشیب نزاوت
 ازنورد هعسوت یاه یژتارتسا تسبراک

 تنوکس ماظن حالصا
 ییور هدنکارپ لباقم رد یگداتسیا

 یا هوهق یضارا زا هدافتسا و هدرشف رهش یاه تسایس یریگراکب
 یرهش یقفا هیور یب دشر زا یریگولج

 عماج حرط بوصم یاه همانرب و فادها یزاس یتایلمع
 عماج حرط فادها ققحت

 یرهش یاهدمایپ

 رهش رد بولطم و دوجوم عضو هلصاف شهاک
 رهش تیریدم رد ینوناق یب شهاک

  میرح تیریدم یزاس هچراپکی
 زاجم ریغ یاهزاس و تخاس زا یریگولج

 ینامزاس نایم یاه کاکطصا شهاک
 ینامزاس لالقتسا شرتسگ

 :دشاب یم ریز تروص هب قیقحت یموهفم لدم دش هتفگ هچنآ ساسا رب نونکا
 
 
 
 

                                                           
1 Consequences  
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 قیقحت یموهفم لدم -1 لکش

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هتفای .تسا هدوب عماج حرط تامازلا رب دیکات اب میرح تیریدم یسانش بیسآ یلدم نیودت رضاح شهوژپ زا فده
 ،تسخن .دوش ماهبا عفر یتاکن تسا یرورض ،اهرهش میرح یزیر همانرب ای هعلاطم رد هک دهدیم ناشن قیقحت نیا یاه
 فالتخا و درادن دوجو اهرهش میرح زا یناسکی فیرعت روشک یمسر و ینوناق دانسا رد. تسا میرح فیرعت رد ماهبا
 رد میرح فیرعت نینچمه  .دراد دوجو دوش یم نییعت یتسایس هچ یارجا رد و تسیچ رهش میرح هکنیا دروم رد
 .دراد دوجو میرح دودح نییعت یارب هک یدعاوق و میرح ییاهن دح هب طوبرم مود هلئسم .تسا هدرک رییغت نامز لوط
 یراذگاو هچراپکی تیریدم زا روظنم هکنیا اما .تسا هدش حرطم هراومه زین هچراپکی تیریدم ثحب میرح دروم رد
 نییعت و فیرعت نینچمه .تسین صخشم هن ای تسا ینامزاس دحاو کی هب میرح هب موسوم ی هدودحم روما ی همه
 و هعسوت لرتنک و تیاده یارب یزیر همانرب و یراذگتسایس ینوناق و یمسر رازبا ،اهرهشنالک و اهرهش یارب میرح
 راکنا لباقریغ و یقطنم همادا ،اهرهشنالک میرح اریز .تسا اهرهشنالک و اهرهش نوماریپ رد اهزاسو تخاس رب تراظن
 هاگن کی و دبای رییغت رهش میرح هب یرهش هدودحم لخاد زا هاگن دیاب یسانشراک قطنم ساسا رب .تسا یرهش یاضف

 .دنک یزیر همانرب نآ یارب و دنیبب هچراپکی و مجسنم یاهراکهار و نیناوق تحت ار میرح هک تسا مزال نآ هب دیدج
 ای اهرهش دشر راهم هب موسوم یاه تسایس رد هدافتسا دروم یاهراکهار زا یکی یرهش یاه هدودحم نییعت اذل
 داعبا ندش رتگرزب و یرهش هتساوخان دشر زا یریگولج ،نآ یریگراک هب زا یلصا فده هک تسا یرهش دشر تیریدم

 
 
 ییاوتحم داعبا

 هقطنم و یشیامآ یاه تسایس نادقف.1
 میرح هزوح رد یا

 میرح تیریدم هچراپکی متسیس دوبن.3

 نارهت رهش رد تیریدم یگراپدنچ.2

 یراتخاس داعبا
 یزیر همانرب و اه یزاسزادنا مشچ.1

 یزاوم یاه

 نایم یراکمه و تراظن دوبن.3
 عفن یذ و ذوفن یذ یاه نامزاس

 یاج هب تاضراعت رب زکرمت.2
 تاهباشت تیوقت

 رد کیژتارتسا یزیر همانرب ندقف.8
 یرهش تیریدم ماظن

 
 

یلع طیارش  
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 هعسوت دعتسم ای ریذپ بیسآ یاه نیمز نتفر تسد زا و زاب یاهاضف و تسیز طیحم بیرخت هب هک تساهرهش یدبلاک
 زا یا هعومجم تسا هدرک لاکشا راچد تختیاپ رد ار رهشنالک میرح تیریدم هچنآ دسر یم رظن هب .دماجنا یم
 هعومجم دش هداد ناشن اه هتفای تمسق رد هچنانچ .درادن ینانچنآ فرصت و لخد نآ رد یرادرهش هک تسا لماوع
 یاه لباقت یارب یا هصرع هب میرح تیریدم هلاسم ات تسا هدش ثعاب ینوناق و یا هیور و ییاوتحم لماوع زا یا

 ماظن صوصخ رد هعماج حرط یاه ینیب شیپ یریذپ ققحت ممدع نآ هجیتن هک دوش لیدبت یشخب نایم و ینامزاس
  .تسا رهشنالک میرح هقطنم رد تیعمج و تیلاعف
 یذ هعومجم نتفرگ رظن رد اب دناوتب هک تسا میرح تیریدم زا یلکش یریگ راک هب شهوژپ نیا داهنشیپ هجیتن رد
 یکباچ ،ینامزاس نایم یاه شنت شهاک نمض و دهد هئارا میرح تیریدم یارب یدربهار ییوگلا ،ناذوفن یذ و ناعفن
 زا اه نامزاس عفانم نتفرگ رظن رد اب دناوت یم وگلا نیا .دهد شیازفا ار رهشنالک زا ساسح هقطنم نیا هرادا ییاراک و
 یراذگاو و نییعت اب و هدومن کرتشم یزاسزادنا مشچ هب مادقا یربهار ییاروش لیکشت نمض لوا زاف رد ،میرح هرادا
 زادنا مشچ هلحرم رد یلامتحا تالکشم نتشادرب نایم زا نمض لدم فلتخم یاه شخب رد اه نامزاس هب اه شقن

 تیعضو و هدناسر لقادح هب ار میرح یلعف یاه شلاچ ،یرگنزاب صخشم یدنب نامز و اه همانرب فیرعت اب ،یزاس
 جیاتن اب شهوژپ نیا یاه هتفای  .دنک رت کیدزن و کیدزن عماج حرط بوصم یاه هراگنا اب ار هقطنم نیا دوجوم
 نینچمه و (7395) ولرجآ ،(7395) ناراکمه و یرونا ،(0395) ناراکمه و یگیبدسا تاقیقحت زا هدش جارختسا
 و ییاریحب یا هتفای قیقحت نیا یاه هتفای نینچمه .تسا لماک قباطت یاراد (7395) ناراکمه و تسود ناریا
 رب هک دوش یم داهنشیپ نارگشهوژپ ریاس هب نینچمه  .دنک یم دییات ار (0395) قیفوئت نینچمه و (1395) ناراکمه
 میرح عوضوم رس رب یرادناتسا و یرادرهش نایم ینامزاس نایم تاضراعت للع ییاسانش ریظن یتاعوضوم یور
  .دنیامن شهوژپ هب مادقا یلمع یاهدربهار هئارا و تختیاپ
 دوجوم ناماسبان عضو یریگ لکش یاهدنیآ شیپ نیرت یلصا هک تسا تیعقاو نیا فشک شهوژپ نیا رگید فده
 زا لصاح یاه هتفای قبط رب .تسا ییاهدنیآ سپ هچ دلوم دوخ دوجوم ناسبان عضو و تسا یدراوم هچ لماش میرح
 ره هک تسا یراتخاس و ییاوتحم ،یاه هیور داعبا لماش میرح یاهدنیآ شیپ نیرت یلصا ناگربخ اب قیمع هبحاصم
 دیآ یم رب اه هبحاصم زا هچنانچ .دراد نارهت رهش تیریدم راتخاس زا یئزج رد ییاسران دوجو رب رظان مادک
 رد یلم شیامآ یاه تسایس تسرد یارجا و تیاعر مدع رانک رد نارهت رهش حطس رد یرهش تیریدم یگراپدنچ
 میرح و دشاب نیمزرس حطس رد یتیریدم یناماسبان نیرتیو نارهت رهش ات تسا هدش ثعاب همه و همه نیمزرس حطس
 نینچ رد .دوشب رهش نیا رد یتیریدم یاه یناماسبان و اه یناوتان همه یارب یریگ هبرض ناونع هب زین نارهت رهش
 و دشاب نارهت رهش زبس دنبرمک دوب رارق یرهش هنازاورپ دنلب فادها و اه همانرب قبط رب هک رهش میرح یتیعضو
 یاج دوخ رد یزرواشک یضارا رانک رد ار یتآ یاه هعسوت یارب ییاضف و دزاس مهارف یرهش سفنت یارب یا هصرع
 لخاد رد دیدج ییاهرهش هک ییاج ات تسا هدش هجاوم هنکس یدصرد تسیود دشر اب ههد ود هلصاف هب زورما دهد
 ناس هب میرح هب طوبرم تالکشم هجیتن رد و دنراد دوخ یارب هناگادج یمیرح مادک ره هک دریگ یم لکش میرح نیا



 733 ...ییاسران یاهدمایپ و للع یبایزرا

 یم شیپ طوقس تمس هب ار هصرع نیا یرتشیب تدش اب و دوشیم رت قاچ و رت هبرف مادم طوقس لاح رد یفرب هلولگ
 .دنرب
 :دیوگ یم ناگدنوش هبحاصم زا یکی ،یا هیور داعبا تیمها باب رد
 ،یرادرهش هب نوناق اتحارص هک تسا  اه یرادرهش نوناق (33) هدام هب طوبرم میرح نیناوق رد ضقانت نیرت یدیلک
 یاروش بیوصت هب و دنک هیهت ار تامیسقت حرط یرادرهش هدش ررقم و  هداد یفیاظو رهش نمجنا ای رهش یاروش
 .(05.م) دوش حرط روشک ترازو دییات زا دعب و دسرب رهش رهش
 :دیوگ یم هلاسم نیمه رد یرگید هدنوش هبحاصم
 و تخاس یارب ناوت یم شور ود هب میشاب هتشاد میرح هزوح رد یریگ میمصت هب یهاگن عون هچ ام هکنیا بسح رب

 هدودحم نآ و میراد یا هدودحم کی ام هکنیا لوا .درک رداص هناورپ و درک یریگ میمصت میرح هدودحم رد زاس
 هب موسرم هک مود شور .دوش یم هداد زاس و تخاس زوجم لوصا نیا قبط رب و تسا ییاه همانرب و طباوض یاراد
 دوخ همانرب یارب دیاب دشاب هتشاد زاس و تخاس دصق یسک رگا هک تسا لکش نیا هب تسا ناتسلگنا ریظن ییاهروشک
 یریگ میمصت هب مادقا دوخ یسانشراک هقباس ساسا رب ریگ میمصت داهن نآ و دنک ریگ میمصت یاهداهن میدقت هداهنشیپ
  .(50.م) دوش یم ارجا یبسانمان لکش هب دنیآرف نیا هنافساتم رضاح لاح رد هک دیامن
 :دیوگ یم یا هدنوش هبحاصم هچنانچ .دوش یم دیکات یتیریدم لئاسم و لوصا رب رگید یا هبحاصم رد
 یرهش تیریدم نوناق عقاو رد .دشاب یم تختیاپ کیکفت هب هب طوبرم میرح تیریدم ثحب رد ام رگید لکشم
 هیبش دناوت یمن اهرهشنالک یارب یتیریدم نوناق ساسا نیمه رب و دشاب اهرهشنالک ریاس زا ادج دیاب تختیاپ

 و راک و تیلاعف عیزوت ماظن ،تاباختنا نوناق رد توافت لماش نینچمه اه توافت نیا و .دشاب یلومعم یاهرهش
 یاه تمس دناوتب نارهت رادرهش یتح تسا نکمم دریگب تروص یاه یرگنزاب نیا رگا هچنانچ .تسه مه تیلوئسم
 قیقدت و میرح هچراپکی تیریدم تمس هب یدنلب ناگ دناوت یم نوناق نیا حالصا و دشاب اریذپ زین ار یناتسا رگید
 .(5.م) دشاب یرهش عماج حرط تامازلا
 هچنانچ ،تسا میرح دوخ تیهام هب طوبرم یهاگ میرح تالکشم و هلئسم هک دوش یم هراشا رگید یا هبحاصم رد
 :دیوگ یم ناگدنوش هبحاصم زا یکی
 رهش رگید طخ نیا زا دعب و تسا نارهت رهش طخ نیا ات هک مییوگب و مینک مسر یضرف طخ کی ام هکنیا دینیبب
 و یقطنم تسین زاس و تخاس ناکما رگید دعب هب طخ نیا زا و تسه زاس و تخاس ناکما طخ نیا ات ،تسین نارهت

 یناوخ مه تیعقاو اب هشقن یور ام میرح تاقوا زا یطیخ هیاپ یاه شقم ندوبن تلع هب رگید فرط زا .تسین یندش
 .(1.م) درادن
 :دیوگ یم و دنک یم دیکات نیناوق هلاسم هب یرگید هدنوش هبحاصم
 هک دراد دوجو یتاررقم و نیناوق هزوح نیا رد هک تسا نیا میرح تیریدم ثحب رد ام تالاکشا نیرت مهم زا یکی
 نامزاس هک تسا نیا نیناوق نیا زا یرایسب ضرف رگید ینایب هب .دنا هدش میسرت یطلغ تایضرف یانبم رب الومعم
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 ظفح صوصخ رد راذگ تسایس و مزال ییارجا یاهرازبا و یفاک ییاناوت یتلود یاه نامزاس و یرادرهش ریظن ییاه
 تاشیارگ و تالیامت ظفح ناوت اه نامزاس نیا هک تسا هدوب نیا نیناوق نیا ضرف .دنتسه اراد ار میرح تیعضو
 یم اما زورما .تخادرپ میرح تیعضو یهدناماس هب ناوت یم قیرط نیا زا و دنراد ار دنمتردق نارگشنک ینوناق ریغ
 جراخ تسد زا روما راسفا ییارجا یاه مزیناکم بایغ رد و تسا هدوبن یتسرد تشادرب هیضرف و روصت نیا هک مینیب
  .(30.م) دوش یم
 نارهت رهش هرکیپ رب ار ییاهدمایپ و اهدنیآ سپ هچ میرح تیریدم دوجوم عضو هک دوب نآ فده قیقحت مود زاف رد
 یاهدمایپ نیرت یلصا دهد یم ناشن اه هبحاصم زا لصاح یاه هتفای هچنانچ .دزاس یم دراو رهش نیا تیریدم ماظن و
 میرح لخادت نوچ یدراوم بلاق رد هک تسا یطیحم تسیز و یدبلاک یاهدمایپ لماش نارهت رهش رد دوجوم عضو
 یطیحم تسیز یاه یگدولآ ،هدرتسگ یربراک تاریغت ،یتنوکس یاه تخاسریز نیمات رد یناوتان ،رگیدکی رد اهرهش
 یاهزاین و اه یتساک نیمات یارب یا هصرع هب میرح لیدبت .تسا حیضوت لباق یزیر همانرب ماظن تیعورشم نادقف و
 دنلب و یا هوهق یضارا ،از نورد هعسوت ریظن ینورد یاه تیفرظ و یاه لیسناتپ هب هجوت نودب نارهت رهش یا هعسوت
 یم ثعاب همه و همه ینیمزرس شیامآ یاه تسایس رت نالک یحطس رد و هدرشف رهش یاهدربهار و یزاس هبترم
 رهش سفنت اهنت هن هک یتیعضو .درب مان تختیاپ میرح هب زواجت ناوت یم نآ زا هک دریگب لکش یتیعضو ات دنوش
 هجو ینوناق یاه یشم طخ یارجا مدع اب هکلب درب یم نیب زا زبس یاضف و یزرواشک یضارا ندرب نیب زا اب ار نارهت
 هب لدب کیژتارتسا تلاح زا ار نارهت یرهش تیریدم و دزاس یم تیعورشم دقاف ار یرهش تیریدم هنازیر همانرب
 هنیمز نارهت میرح لخاد رد دیدج یاهرهش داجیا رانک رد هتبلا یتراسخ نینچ .دزاس یم روحمزاین و یشخب تیریدم
 یدیدج یاه هرگ ار تختیاپ میرح تیریدم فالک رما نیمه و دوش یم زین یتآ یقوقح تاضراعت یریگ لکش زاس
  .دیازفا یم نآ تماخض رب و دنز یم
 هب ناوت یم نآ هلمج زا هک تسا فلتخم حوطس رد یفلتخم یاهدربهار تسبراک دنمزاین دوجوم عضو حالصا اتیاهن
 نوریب تالکشم لد زا دوخ هدش لاصحتسا یاهدربهار دیدرت یب .درک هراشا یتایلمع و تیریدم ،ینوناق یاهدربهار
 هب عماج فیرعت هئارا ،نوناق ماظن حالصا اعبط تسا هتفهن ینوناق ماظن رد لکشم زا یشخب هک ییاجنا زا .دنا هدمآ
 نیتسخن هلمج زا نآ یموهفم قیقدت و فیراعت یزاس زور هب رانک رد اه هاگتسد همه قفاوت دروم و دنسپ همه و زور
 یاه هیور حالصا اب ات تسا یرورض دعب ماگ رد .تشادرب میرح حیحص تیریدم یوس هب دیاب هک تسا ییاه ماگ
 هب ینامزاسارف یهاگن ینامزاس ارف ییاهداهن هب یهد لکش و یرهش کیژتارتسا تیریدم تمس هب تکرح و یتیریدم
 و درک لیدبت لماعت یارب یا هصرع هب ار اضف نیا ینامزاس نایم تالباقت رب ندز نماد یاج هب و تشاد میرح هلئسم
 ییارجا یاه لیسناتپ و یاه تیفرظ هب هجوت و یتایلمع یاه هیور حالصا اتیاهن .دومن یریگولج رتشیب تراسخ زا
  .دنک یهدناماس ار میرح تیعضو دناوت یم هک تسا ینیناوق حالصا رد هیال نیرخآ نابایخ فک یاه تارکورب
  عبانم
 نیمجنپ،نارهت رهش میرح رادیاپ تیریدم رد ازفا نایم هعسوت ترورض،(0395)،دمحا ،یدارم و دومحم ،نایکتخب و دیمح ،یگیبدسا

 .نارهت،یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد یدربراک یاهشهوژپ یلم سنارفنک



 933 ...ییاسران یاهدمایپ و للع یبایزرا

 یتآ و یلعف دنور اب طابترا رد نارهت رهش نالک میرح یتیریدم لئاسم یسررب .(7395) .نیدلا لامج دیس 8یرابایرد 8هللا تمعن 8یرونا
 .190-150 8(0)65 8یناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن یشهوژپو یملع همانلصف .یتیعمج و یدبلاک تالوحت

 ، نارمع یللملا نیب سنارفنک نیموس،ندنل-نارهت یاهرهش میرح شرتسگ و نزاوتمان هعسوت یگنوگچ یسررب،(7395)،یدهم ،ولرجآ
 .زیربت،یرهش یحارط و یرامعم

 رهش یدروم هنومن)ناریا یاهرهش رد یرهش ییور هدنکارپ رب رثؤم لماوع .(7395) .دمحم 8نادنخ 8ثرمویک 8یبیبح 8ثرمویک 8تسودناریا
 .01-70 8(10)1 8اضف ییایفارغج شیامآ هلجم .(تشر

 میرح هنهپ رد یدرکراک-ییاضف تالوحت یدربهار لیلحت .(1395) .اضرلادبع 8دار یجرف 8نمهب 8رگراک 8میحر 8رورس 8دیمح 8ییاریحب
 8«رهپس » ییایفارغج تاعالطا یشهوژپ -یملع همانلصف .(رهشمالسا و یر یاه ناتسرهش :یدروم هعلاطم) نارهت رهشنالک یبونج
10(13)8 71-07. 

 همانلصف .نارهت میرح رادیاپ هعسوت و تیریدم یداهن یاهدربهار و اه شلاچ .(1395) .زابیر 8داژن ینابرق 8میحر 8رورس 8یضترم 8انب
 .950-135 8(1)3 8(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج

 /60-39 ،71-01 همانهامود ،راگنرهش ،(نارهت) تختیاپ میرح یدربهار حرط هیشاح رد (0395)  ،زوریف  ،قیفوت
 نالک میرح ییاتسور یتیعمج طاقنرد یرادرهش سیسات تارثا نییبت،(1395)،نسحم ،ربجنر و اضریلع ،یجالعتسا و نیسح ،یناجک یلکوت

 .نارهت،ناریا رد یرهش هعسوت تیریدم و یرامعم ، نارمع یللملا نیب سنارفنک نیمود،(رهش رقاب : یدروم هععلاطم) نارهت رهش

 میرحرادیاپ هعسوترب تنایص تیریدم یاهدربهار قیبطت .(3395) .اضر دیمح 8یکدوج 8هناورپ 8رایویز 8رصان 8یلابقا 8اضریلع 8یناشوا یناخ
 .170-910 8(5)55 8(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .هتفای هعسوت یاهرهشنالک قطانم میرح اب نارهت 1 هقطنم

 یدربراک یاهشهوژپ یلم سنارفنک نیمجنپ،نارهت رهشنالک میرح یاهاتسور تیریدم یاه تسایس و تامازلا،(0395)،نیمادمحم ،یناسارخ
 .نارهت،یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد

 یرهش دشر لرتنک و تیاده رد نآ ریثأت و زبس دنبرمک داجیا هوحن یسررب .(9395) .یبتجم 8نایعیفر 8دمحم 8یداوج 8مشاه 8روپ شاداد
 .969-930 8(95)7 8رهش نامرآ یزاسرهش و یرامعم .نارهت میرح

 داجیا رب دیکات اب نارهت رهشنالک رد میرح هچراپکی تریدم یاهدربهار،(0395)،نسح ،بلط یفطل و تمعن ،هداز نیسح و هنیمهت ،یلایناد
 .نارهت،یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد یدربراک یاهشهوژپ یلم سنارفنک نیمجنپ،زبس دنبرمک

 نیمود،نارهت رهشنالک رب دیکات اب یدربهار یزیر همانرب درکیور اب میرح نوناق ییاضف لیلحت،(1395)،داجس ،یدمحا و رصان ،ییاضر
 .ناسنا مولع و تیریدم یللملا نیب سنارفنک

 نارمع ،تسیز طیحم سنارفنک نیمود،یرهش بوخ ییاورمکح رب دیکات اب نارهت رهشنالک میرح یبایزرا،(3395)،هیمس ،هدازربجنر
 .یزاسرهش و یرامعم،

 شقن .نآ یتیریدم تامازلا و یمالسا رهش رد میرح و تیعمج تالوحت هاگیاج .(1395).اضردمحم یلدبع ،هلا تمارک یرایز ،هیمس یرایز
 .11-97 ،(0)0  ،یزاسرهش و یرامعم نیون یاه یروانف و یرظن تاعلاطم - ناهج

 سنارفنک نیمشش،نارهت یرهشنالک هقطنم میرح هچراپکی تیریدم یاهویرانس،(1395)،تخبون ،یناحبس و یبتجم ،یرکش و میحر ،رورس
 نامتخاس و نکسم نازاس هوبنا یصصخت هاگشیامن نیمجنپ و یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد یدربراک یاهشهوژپ یلم
 .نارهت،نارهت ناتسا

 هقطنم میرح :یدروم هعلاطم) نارهت میرح هچراپکی تیریدم ققحت رب راذگرثا یاهریغتم لیلحت و لئاسم یسررب،(1395)،میحر ،یدیعس
 .نارهت،رادیاپ یزاسرهش و یرامعم شیامه نیمجنپ و یللملا نیب شیامه نیلوا،(15

 و یرهش هعسوت یزیر همانرب همانلصف .نارهت رهشنالک میرح ةچراپکی ِتتیریدم یسانش بیسآ .(7395) .نسحم 8رتسبش 8دمحم 8یخیش
 .19-5 8(1)9 8یا هقطنم
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 یاه هبنج رب دیکأت اب یرهش نالک تیریدم یرظن یاه هاگدید رب یرورم یرهش نالک تیریدم .(9195) .تلیضف ،نایناروت ،رفظم ،یفارص
 .75-0 ،75 ،یرهش تیریدم همانلصف .یداهن

 ییاورمکح ققحت رد ناریا یرهش تیریدم یداهنشیپ نوناق یراذگریثات لیلحت .(1395) .میحر 8رورس 8یلعفسوی 8یرایز 8نیسح 8روپ یلع
-331 8(0-5)65 8(یا هقطنم یزیر همانرب ) ایفارغج همانلصف .(نارهت رهشنالک یتاعلاطم دروم) اهرهشنالک میرح هدودحم رد یا هقطنم
103. 

 ،مالسا ناهج یایفارغج یللملا نیب سنارفنک نیمراهچ ،نارهت رهشنالک نوماریپ و میرح یقوقح تالکشم و لئاسم (3195) یدهم ،یبرع
 نادهاز

 دجم تراشتنا ،نارهت ،یزاسرهش و یرهش قوقح :(7195) اضرمالغ ،رایماک
 میرح حرط یهوژپ دروم یرهش یخیرات یحاون رد ناعفن یذ ضراعت یواکاو ،(3395) اضردیمح یمراص ،یبتجم نایعیفر ،هرهاط یقتم

  150-735: (75) 3 .ناریا یرامعم تاعلاطم .(یشهوژپ یملع) نارهت جلگنس ةلحم یتظافح

 و یزاسرهش تنواعم ،نارهت رهش میرح و هدودحم طخ ،یراذگرکرام ،یزاس ماگنه هب قیقدت حرط ،(0395).ژدنهک رواشم ناسدنهم
 .نارهت یرادرهش یرامعم

 .975-515 ،05 ،یزاـسرهش لرـتنک رد یرهـش یاـه هدودـحم شـقن .(0395) .یدهم ،یـبرع و رصان ،روـپ کرب ،یدـهم ،درـف یزوروـن
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