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 هدیکچ
   طیوحم اوب قابطنا ،یتخانش ابیز و یرصب یاهوگلا یاراد ،یرامعم یاه  زرا زا یرادروخرب نمض ناریا یاهاتسور یدبلاک تفاب    
 یاهاتسور زا یخرب یدبلاک تفاب ،نایم نیا رد  تسا یموب شناد و حلاصم زا هدایتسا ،یتتیعم ،یتسیز درکلمع اب یگنهامه ،یعیبط
 ام ناکاین زا هدنام یاجب و دنمشزرا یثاریم ناونع هب یگنهرف و یخیرات ،یرامعم صاخ یاه یگژیو زا یرادروخرب لیلد هب روتک
    یوطیحم داوجیا نموض   روگید ییووس زا و تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا اهنآ یرادهگن و ظیح وس کی زا هک دور یم رامش هب
  یوناوارف   کومک اهاتوسور نیا رد یرگشدرگ تعنف هعسوت و قنور هب نارگشدرگ رتتیب بذج اب ،ناییاتسور یارب باذج و بولطم
       تخانوش ،یرگوشدرگ تعنوف هعوسوت رد ییاتوسور  زرا اوب ی اوه  توفاب     یزاوسهب ریثأوت یوسررب زوین هلاقم نیا زا فده اذل  دنیامنب
   هوعلاطم درووم ی      اهاتوسور رد یرگوشدرگ تعنوف هعوسوت یاروب ییاوهراکهار ةئارا و هقطنم یرگشدرگ یاه لیسناتپ و اه تیدودحم
       زا تاوعالطا یروآدروگ یاروب  توسا هدووب یوتیامیپ و یلیلحت -یییفوت نآ یسررب و نییبت  ور و یدربراک قیقحت عون  دشاب یم
  زا هونومن  هوروگ ود زا همانتسرپ لیمکت و یحارط قیرط زا ،ینادیم تاعلاطم  تسا هدش هدایتسا ینادیم تاعلاطم و یا هناخباتک  ور
  دونا  هدوش     باوختنا یفداوصت رووط هوب هک دیساقآرس و یاي هسای ،هرط ،هنایبا یاهاتسور (رین 2۱8ز نارگشدرگ و (رین 121ز نایئاتسور
 رضاح شهوژپ جیاتن  تسا هدش هتخادرپ تاعالطا لیلحت و هیزجت هب سنایراو لیلحت و ود یخ نومزآ زا هدایتسا اب و هتفرگ تروف
    و هتوشاد هونایبا و هروط یاتسور ود یرگشدرگ تعنف ةعسوت رد یرثؤم شقن ییاتسور  زرا اب تفاب یزاسهب هک تسا نآ زا یکاح
  تسا هتفرگن تروف یزاسهب اهنآ رد هک تسا یاي هسای و دیساقآرس یاتسور ود زا رتالاب نازیم نیا
 
 .یرگشدرگ ،هعسوت ،ییاتسور شزرا اب تفاب ،یزاسهب ،اتسور :یدیلک ناگژاو
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 همدقم-1
      نیمب لمباقتم دتمس و داد زا نآ هنکمس رمثکا تشیعم هک تسا یزیر همانرب دحاو و ییایفارغج یا هنهپ ناونع هب اتسور 
 ره ،هنهپ نآ رد عقاو نگمه گرزب و کچوک یاه هاگتنوکس و دوش یم لصاح ناسنا راتفر و یعیبط ریذپدیدجت لماوع
  دنمشاب یم اراد اتسور هعومجم رد ار دوخ صاخ هدنهد لماکت شقن و صخشم یاج ،هتشاد هناگادج یشقن و مان کی
 ی امه شزرا     یاراد یخیرامت و یمعیبط رتمسب امب هدرتسگ یاهدنویپ لیلد هب ییاتسور تفاب .)11 :3331 ،یربا ینیسح)
   و یچامنح) تمسا یهجوت لباق تیمها یاراد نآ زا یرادهگن و ظفح و دشاب یم هنارامعم و یعیبط ،یگنهرف ،یخیرات
   شزراامب تمفاب یاراد یاهاتسور دبلاک یفلتخم لیالد هب هتشذگ رد ،هک تسا یلاح رد نیا .(330 :0331 ،نارگششوک
 ی امه تورث و یدبلاک رئاخذ ظفح و یزاسهب یارب بسانم تامادقا ماجنا ور نیا زا و هدش بیسآ راچد نامز رورم هب
  یمگنهرف یاه شزرا لزنت ،نآ اب نامزمه و یرهش یامیس و گنهرف ،یژولونکت موجه و ذوفن اب اهاتسور نیا یگنهرف
 ی امه شزرا     ظمفح نممض دمیاب همک  دنومش یم مودصم و مودخم شیپ زا شیب زور هب زور ،اتسور نانکاس دزن یموب و
   کمی تمهج نآ زا .(030 :3331 ،لداعدادح و یچانح) دشاب هتشاد دوخ نامز اب بسانم لوحت و هعسوت ،دوخ صاخ
   یگنهاممه نآ راتخامس یکیزیف و یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا یازجا نیب هک دوش یم بوسحم شزرا اب ،تفاب
   ماممت یمکیزیف زاس و تخاس ،یزاسزاب لماش ییاتسور شزرااب تفاب یزاسهب .(Alalhesabi, 2006:88) دشاب رارقرب
    صامخ نامکمو ناممز رد یداصتقا و یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف هطلسزا یباتزاب هک ناییاتسور یگدنز رب رثیم لماوع
  همب  ناومت ی مم نآ یط هک تسا یدنیآرف یزاسهب هک تسا رکذ هب مزال اتسار نیا رد .(habibi, 2001:3) دشاب یم ،تسا
  نامزامس ،یزاس رصاعم رد درکلمع رییغت اب و تخادرپ دوجوم بولطم نادنچ هن یانب و هعومجم ،اضف تیعضو دوبهب
   نامزامس ندرمک زو     ر همب و تامیح دمیدجت ،یزامسهب فدمه .(030 :3331 ،یرسک ماج) درک داجیا ار بولطم ییاضف
 ییاتسور شزرا اب یاه تفاب یزاسهب ،ساسا نیا رب .تسا یزورما یاهزاین اب قباطم ییاتسور تفاب یدبلاک – ییاضف
  یرگمشدرگ درف هب رصحنم یاه هبذاج و لیسناتپ زا رادروخرب و یرگشدرگ تیلباق یارد هک ییاهاتسور رد صوصخب
   همنوگنیا ییامضف –    یدمبلاک هعمسوت تامبجوم ندروآ مهارف نمض هک ارچ دشاب یم نادنچ ود تیمها یاراد دنشاب یم
  سمپ یرگشدرگ هزورما هک تسا رکذ هب مزال نایم نیا رد .دیامن یم کمک اهنآ رد یرگشدرگ تعنص هعسوت هب اتسور
    تمسا هتمسناوت لاغتمشا ی امه هیضرف داجیا و کرحت رظن زا تعنص نیرتایوپ ناونع هب ،یزاس وردوخ و تفن عیانص زا
    همب همجوت اذمل .(30 :3331      ،یزورومن) دمنک دامجیا فملتخم یاهزادمنا مشچ و یگدنز یاضف رد ار یفرگش تارییغت
     رد مدمق نیملوا یلومصحم کمت داصتقا یدژارت هب نداد نایاپ روظنم هب روآ زرا و ازدمآرد یتعنص ناونع هب یرگشدرگ
    همب یرگمشدرگ تعنمص زا یئزج زین ییاتسور یرگشدرگ اتسار نیا رد .دوش یم بوسحم روشک رادیاپ هعسوت تهج
 هعسوت هجیتن رد و ییاتسور قطانم هعسوت رد یرثوم شقن دناوت یم ،بسانم و یلوصا یزیر همانرب اب هک دیآ یم باسح
   یفامضا دممآرد هک تسا یتسیروت یاه تیلاعف زا یعون کیسالک یانعم رد ییاتسور یرگشدرگ هکارچ .دیامن افیا یلم
 .(szabo Bemadett, 2005,157) دروآ ی مم      مهارمف ار دمنراد تعنمصو یزروامشک یلمص    ا لغمش همک ییامهنآ یارمب ار
    همئارا نارگمشدرگ تمهج اتسور رد هدرتسگ تروصب هک تسا یتامدخ ددعتم و صخشم ةضرع ییاتسور یرگشدرگ
  یامشامت و  امه هراونشج و اه لاویتسف ،یریگیهام ،یراوس بسا ،ییوجارجام ،یور هدایپ لماش اه تیلاعف نیا ،ددرگ یم
      نآ امب امم رومشک هزورمما همک یا  هلئمسم   اتمسار نمیا رد .(Rural tourism action plan: 2009:1) تسا شحو تایح
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       نالمک سامیقم رد فرمط کمی زا دمناوتب همک تساهاتسور رد هعسوت یزیر همانرب هنماد شرتسگ ترورض ،تسوربور
   امی و اتمسور هعسوت تاناکما هب تبسن دوخ سایقم رد دناوتب رگید یوس زا و دنک لابند ار یا هقطنم یاه همانرب فادها
  کممک  دمناوت ی مم   همک هدمیا نیا اب ناریا رد زین اهاتسور یزاسهب تیلاعف ،روظنم نیدب .دیامن کمک ییاتسور هقطنم ره
    لامح رد رومشک یاهاتمسور رد هک تسا ههد ود زا شیب ،دشاب هتشاد اتسور یاه یناماسبان و تالکشم لح رد یرثیم
 هعسوت موس همانرب زا صوصخب هک یا ههیو هاگن و ریخا ههد رد روشک هعسوت یاه همانرب نیناوق هب هجوت اب .تسا ارجا
 هدشن هتساک نآ تیمها زا زین زورما هب ات هک نآ یگدرتسگ و فوضوم تیمها هب هجوت اب و هدش شزرا اب یاهاتسور هب
  حرمطم ییاتسور یرگشدرگ تعنص قنور رب نآ ریثثت و ییاتسور شزرا اب یاه تفاب یزاسهب هب هجوت ترورض تسا
  و یمعیبط ی امه ه مبذاج   زا یرادرومخرب امب یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا .(030 :3331 ،لداع دادح و یچانح) دوش یم
  بامسح هب ناریا یرگشدرگ یاه بطق زا یکی دنا هتفرگ رارق ییاتسور یاه نوناک رد اهنآ زا یرایسب هک ناوارف یخیرات
         همب همجوت امب همک دنتمسه ییاهاتمسور هملمج زا یامچ هسای و دیساقآرس یاهاتسور ،ناتسا یاهاتسور نیب رد .دیآ یم
   یرادرومخرب لمیلد هب هک دنوش یم بوسحم ناریا درف هب رصحنم یاهاتسور زا فونتم یخیرات یاهانب و یموب یرامعم
 زاس و تخاس و تفاب رد رارقتسا و یطیحم طیارش اب یگنهامه ،یموب دلاصم زا هدافتسا ،شزرا اب یرامعم و تفاب زا
   همجوت درومم ... و یرگشدرگ یاه هبذاج و یعیبط یاهزادنا مشچ زا یرادروخرب و یعیبط رتسب رد یریگ رارق ،نکسم
   یرگمشدرگ شرتمسگ ی امه هار  و تخانمش ۀ رامبرد رثیم یتایلمع یزیر همانرب نونکات اما ،دراد رارق یرایسب نارگشدرگ
    ارمجا همب یامچ هسای یاتسور رد یداه حرط اتسور ود نیا زا هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .تسا هتفرگن تروص اهنآرد
  طمقف هدش ماجنا یزاسهب) دیامن کمک نآ رد یرگشدرگ تعنص قنور و هعسوت هب یدودح ات تسا هتسناوت و هدمآرد
    نمیا همک تمسا هدشن ییارجا حرط نیا زونه دیساقآرس یگنهرف - یخیرات یاتسور رد اما (اه نابایخ شرفگنس دحرد
 .دیآ باسح هب اتسور نیا رد یرگشدرگ تعنص هعسوت شهاک رد یلماع دناوت یم دوخ
 زا یا  همنومن   هرمط و همنایبا یاهاتسور ،ناریا شزرا اب تفاب یاراد یاهاتسور نیب رد هک تسا دیکثت مزال نیا رب نوزفا
  یمطیحم داجیا نمض دنا هتسناوت قیرط نیا زا و هتفرگ ماجنا اهنآ رد شزرا اب یاه تفاب یزاسهب هک دنتسه ییاهاتسور
   اتمسور ود نمیا  .دمنیامن کمک اهاتسور نیا رد تعنص نیا هعسوت و قنور هب نارگشدرگ زین و ناییاتسور یارب باذج
     ناومنع همب رمضاح لامح رد و  دنمشاب یم ناریا ییانثتسا یاهاتسور زا فونترپ یخیرات یاهانب و یموب یرامعم رابتعا هب
  یمط ییاتسور شزرا اب تفاب یزاسهب حرط یارجا .دنا هدش یفرعم یناهج هصرع رد یللملا نیب یرگشدرگ یاهاتسور
 نی رمت  قمفوم  زا اهاتمسور نیا نیاربانب ،دشاب یم اهاتسور نیا رد یرگشدرگ تعنص و قنور رد رثیم یلماع موس همانرب
     یارمب یمفرح یمللملا نیمب ی امه هصرع رد یرگشدرگ تعنص ةعسوت و یزاسهب حرط یارجا اب هک دنتسه ییاهاتسور
  هدمش یزاسهب یاهاتسور زا قفوم هنومن نیا هسیاقم اب ات تسا نیا رب یعس شهوهپ نیا رد ساسا نیا رب .دنراد نتفگ
   مامجنا امهنآ رد یزاسهب اما دنتسه یشزرااب تفاب یاراد هک ییاهاتسور هنومن اب ییاتسور یرگشدرگ تعنص هصرع رد
 شور زا هدافتسا اب و هتخادرپ یرگشدرگ تعنص هعسوت نازیم رد ییاتسور یاه تفاب یزاسهب شقن یسررب هب ،هتفرگن
       و هدوممن یمسررب همعلاطم درومم یاهاتمسور رد یرگمشدرگ ة عمسوت یاه تیدودحم و اه لیسناتپ ،یفیصوت - یدانسا
 درو  مم یاهاتمسور رد صروصخب هقطنم رد نارگشدرگ بذج و ییاتسور یرگشدرگ تعنص قنور تهج ییاهراکهار
       هعمسوت رد هرمط و همنایبا یاهاتمسور یزامسهب تاریثثمت یسررب تهج رد رضاح قیقحت ور نیا زا .ددرگ هئارا هعلاطم
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   لامبند همب ،دنتسه یزاسهب حرط دقاف هک یاچ هسای و دیساقآرس یاتسور اب نآ هسیاقم و ییاتسور یرگشدرگ تعنص
 :دشاب یم لیذ تالایس هب ییوگخساپ
 ؟تسا هدوب رثیم هرط و هنایبا یاهاتسور یرگشدرگ تعنص هعسوت رد ییاتسور شزرا اب یاه تفاب یزاسهب ایآ -
   هدمش یزامسهب اهنآ شزرا اب یاه تفاب هک ییاهاتسور رد ییاتسور یرگشدرگ تعنص قنور رد یراد انعم توافت ایآ -
 ؟دراد دوجو ،هدش یزاسهب ییاه تفاب دقاف یاهاتسور و
 شهوژپ هنیشیپ-2
   .تمسا قمیقحت هزوح رد سرتسد لباق و هدش ماجنا تاقیقحت و تاعلاطم زا یاهعومجم یفرعم قیقحت تایبدا هنیشیپ 
   همعلاطم درومم قطانم رد قیقحت فوضوم ةنیمز رد ،یا هظحالم لباق یشهوهپ راک ،قیقحت نیا ماجنا نامز ات دنچره اذل
 .تسا هجوت لباق ریز دراوم هتفرگ ماجنا یاه یسررب رد اما ،دیدرگن هدهاشم
    امب ییاتمسور یرگمشدرگ هعسوت رد یواک و دنک "ناونع تحت (1331) یراشفا دارم یلع اضر طسوت هک یا هلاقم رد 
   هرامشا همتفرگ تروص "دابآ دسا ناتسرهش – هردمهلم یاتسور یدروم هعلاطم ،اتسور شزرا اب یاه تفاب زا یریگ هرهب
  یرگمشدرگ هک یتروص رد و ددرگ یم ییاتسور یرگشدرگ شقن تیوقت ببس ییاتسور یزاسون و ایحا هک تسا هدش
         یارمب همتفای هعمسوت دمنیآرف کمی کرمحم امی قلامخ دناوت یم ،دوش تیریدم و یزیر همانرب بسانم یوحن هب ییاتسور
 –    یفیمصوت شور زا شهوهمپ نمیا رد .    دمشاب یرگمشدرگ تعنمص و ییاتمسور یحاون رد هعسوت یرادیاپ هب لوصح
     و امهانب یزامس هدمنززاب و تمظافح"   ناومنع امب (3331 ) داهمن یرون دماح هک یا هلاقم رد .تسا هدش هدافتسا یلیلحت
        و یدامصتقا دمشر نیمب یملپ ناومنع همب اتمسور نانکاس دنک یم هراشا هدنسیون داد ماجنا "ییاتسور شزرا اب یاه تفاب
  هملاقم نیا درکیور .دنشاب یم یثاریم یاه ناکم و شزرا اب یاه تفاب و اهانب یزاسهب و تظافح و اتسور یاه یدنمناوت
  بمسانتم رگشدرگ بذج هب یهاگن رادیاپ هعسوت و ایحا یارب هک تسا ییاتسور شزرا اب یاه تفاب و اهانب زا تظافح
 ،یتظافح یاه حرط یارجا تسا دقتعم هدنسیون نینچمه .دراد یثاریم یاه ناکم نایم طابترا رد هوقلاب یاه یدنمناوت اب
    هعمسوت و ینامکم رمتهب طابترا تهج اتسور شزرا اب تفاب دبلاک هب مارتحا اب یزاسون یتح و یزاسهب ،یزاس هدنززاب

   بامتک زا یمشخب رد (0331     ) نارگمششوک رمبکا یملع و یچامنح زورمیپ .دسر یم رظن هب یرورض یرگشدرگ تعنص
  یامه تسایس و اهدربهار صوصخ رد یدنمشزرا بلاطم هئارا هب "ییاتسور شزرا اب یاه تفاب رد هعسوت و تظافح"
  یامه یی امسران و  امه شلاچ یسررب و دقن هب نینچمه و هتخادرپ ییاتسور شزرا اب یاه تفاب رد هلخادم و یزیر همانرب
   یتامکن نامیب هب همادا رد و هتخادرپ ریخا یاه لاس رد ییارجا یاهدربهار ههیو هب اتسار نیا رد هدش ذاختا یاه تسایس
   دمحوم ورمسخ . دمنا  هدرمک   هرامشا ییاتمسور شزرا اب تفاب راتخاس و ماع تروص هب اهاتسور رد هلخادم صوصخ رد
     ناتمسرهش ییاتمسور قطامنم رد یزامسهب ی امه  حرمط  یارمجا یدبلاک ریثثت یسررب" ناونع تحت یا هلاقم رد (3331)
  یزامسهب ی امه حرط یارجا اب اتسور یامیس و رباعم یسانش تخیر ظاحل زا اهاتسور رد هک یتارییغت هسیاقم هب "زاریش
  یزامسهب هک دنک یم هراشا همادا رد و تسا هتخادرپ هتفرگن تروص یزاسهب اهنآ رد هک ییاهاتسور اب دنا هدش نآ راچد
      همنرگو دومش مامجنا بمناوج هممه نتفرگ رظن رد اب و بسانم بوجراهچ رد هک دشاب دیفم دناوت یم یماگنه اهاتسور
     رفوملین و یزبمس همفطاع .دروآ رامب هب ار یناربج لباق ریغ تالکشم تسا نکمم و دوش یم یعطقم راک کی هب لیدبت
  یبلامطم نایب هب "هنایبا یاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاهراکهار یسررب" ناونع تحت یا هلاقم رد (0331) یریدق
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 یاه هنیزگ دودعم زا یکی نانچمه ییاتسور یرگشدرگ هک دننک یم هراشا و هتخادرپ ییاتسور یرگشدرگ صوصخ رد
 هدش هتخانش زا یکی هک دننک یم هراشا زین همادا رد .تسا ییاتسور تاعامتجا رد یداصتقا هعسوت یاتسار رد یدربهار
 شخب نیا رد یراذگ هیامرس و نآ هب طوبرم یاه تصرف ،یرگشدرگ ییاتسور هعسوت یارب یتنس ریغ یاهدربهار نیرت
    یرگمشدرگ هعمسوت رمب  رثیمم  لمماوع لیلحت" ناونع تحت یا هلاقم (1331) ناراکمه و یدرکهد یمرک یدهم .تسا
 -     یفیمصوت شور همب شهوهمپ نمیا همک  دمنا هداد  مامجنا " یرامیتخب و لاجمراهچ ناتسا نایئاتسور هاگدید زا ییاتسور
    نامشن شهوهمپ جیامتن .تسا هتفرگ تروص یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا رد یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یشیامیپ
     و تمینما ،تمسیز طیمحم و یتمشادهب ،یداصتقا ،یعامتجا -یگنهرف تکراشم ،یتلود یزیر همانرب لماع تفه هک داد
     ناتمسا رد یرگمشدرگ هعمسوت رمب  رثیمم   لمماوع سنامیراو دصرد 10/00 فومجم رد یدنمدوس و تاغیلبت و ،شمارآ
 .دندرک نییبت ار یرایتخب و لاحمراهچ
 یرظن ینابم-3
    نکامس دارمفا زا یمهورگ نآ رد هک تسا یناسنا هاگتنوکس یعون و تسا یرشب یاه هاگتنوکس لکش نیرت نهک اتسور
 .(1:1331   ،رومپ همعمج) دنراد رارق یعیبط طیحم اب لباقتم طابترا رد و تسا یزرواشک نانآ یلصا تیلاعف هک دنا هدش
  امب  یگنهاممه  ،یمومب  دلامصم زا  هدافتمسا ،یکیژولوکا یاه ییابیز زا ییاتسور یرامعم و تفاب یرادروخرب نایم نیا رد
 و رظانم زا یرادروخرب و یعیبط رتسب رد اهاتسور نتفرگرارق ،نکسم زاس و تخاس و تفاب رارقتسا رد یطیحم طیارش
  یتنمس ی امه ه مبذاج و یلحم یاه تیصاخ نیا .دوش یم بوسحم اهاتسور یاهزایتما نیرتمهم زا یعیبط یاه زادنا مشچ
 هزورما .دوش یم بوسحم یجراخ و یلخاد نارگشدرگ زا یرایسب هقالع دروم ةنیمز ،ییاتسور قطانم یابیز تعیبط رد
 هب راداو اه طیحم نیا نینکاس ،ناهج مدرم بلاغ یگدنز ندش ینیشام و یرهش یاه طیحم یناور و یحور راشف لیلد هب
  ،اتمسار نیا رد (.../) .دنوش یم اهاتسور هب رفس و یعیبط و رکب یاه طیحم و تعیبط نماد هب نتسویپ و اهرهش زا جورخ
    و یمعیبط ،یمگنهرف ،یخیرامت ی امه شزرا  یاراد یخیرامت و یعیبط رتسب اب هدرتسگ یاهدنویپ لیلد هب ییاتسور تفاب
  یمگنهرف -      یخیرامت تمیوه و یملم هیامرمس و یرمشب هدمنز ثاریم زا یئزج ناونع هب هکنیا نمض ،دشاب یم هنارامعم
 زا .(330،0331 ،نارگممششوک و یچاممنح) تممسا  یهجوممت لممباق تممیمها یاراد اممهنآ زا یرادممهگن و ظممفح ،نیمزرمس
        یمکیزیف و یمطیحم تمسیز ،یعاممتجا ،یدامصتقا یازمجا نیمب هک دوش یم بوسحم شزرا اب ،تفاب کی تهجنآ
 .دشاب رارقرب یگنهامه نآ راتخاس
     همک ناییاتمسور یگدمنز رمب رثیم لماوع مامت یکیزیف زاس و تخاس ،یزاسزاب لماش ییاتسور شزرااب تفاب یزاسهب 
   امب تمفاب یزاسهب حرط .دشاب یم ،تسا صاخ ناکمو نامز رد یداصتقا و یسایس ،یعامتجا ،یگنهرف هطلسزا یباتزاب
    همعومجم رمیز همک  دومش یم ارجا و هیهت روشک رد اهاتسور یزاسهب یارب هک تسا ییاه حرط زا یکی ییاتسور شزرا
 ی امه حرط رد ،دشاب هتشاد دوجو شزرا اب تفاب اتسور کی رد هک یتروص رد .دوش یم بوسحم ییاتسور یداه حرط
    حرمط همیهت زا سمپ . ددرمگ ی مم  نیمیعت اتسور تفاب رد نآ هدودحم و هدش ییاسانش تفاب نیا (تسدارف حرط) یداه
 یخیرات شزرا اب تفاب یاراد یاهاتسور صاخ حرط نیا نیاربانب .دوش یم هیهت شزرا اب تفاب یهدناماس حرط ،یداه
 . دومش یم ارجا و هیهت اتسور شزرا اب تفاب هدودحم رد هکدراد ار یلیصفت شقن حرط نیا یلک روطب .تسا یگنهرف و
       هعمسوت ،ییاتمسور شزرا امب یاهامضف یامقترا و ییامسانش اب هک تسا یحرط ییاتسور شزرا اب تفاب یزاسهب حرط
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  بمسانم ی امه هویش هب نآ یرامعم و یخیرات ،یگنهرف یاه شزرا یایحا و تظافح قیرط زا ار اتسور ییاضف-یدبلاک
    مامجنا امب ییاتمسور شزرا اب یاهاضف و تفاب تخانش نمض ات دوش یم شالت حرط نیا رد .دیامن یم یریگیپ هنیهب و
     لمیبق نمیا یدمبلاک هعمسوت یاه هنیمز تیاهن رد و هدیشخب اقترا و ظفح ار اه نآ ،ارجا و یحارط ،یزیر همانرب ،لیلحت
  تمسا ییاتسور شزرااب تفاب یزاسهب زا یمهم شخب یکیزیف یحارط .(001،0331،یناوضر) .دروآ مهارف ار اهاتسور
     ترامبع شزرا امب تمفاب یزامسهب .تسا یکیزیف یزیر همانرب هب دودحم ،یتلود یاهتسایس رد هژورپ نیا زین ناریا ردو
   و ییامسانش امب  دمشوک ی مم هک ارجا و یریگ میمصت ،یحارط ،یزیر همانرب ،لیلحت ،تخانش زا مظنم یاهدنیارف زا تسا
 ،101   ،نارگمششوک و یچامنح ) دمهد   ومسو تممس  اتمسور ییاضف دبلاک ةعسوت هب ییاتسور شزرا اب یاهاضف یاقترا
  بوملطم نادنچ هن یانب و هعومجم ،اضف تیعضو دوبهب هب ناوت یم نآ یط هک تسا یدنیارف یزاسهب ،نیاربانب .(0331
  دمنیارف  ،یملک  تملاح رد  .درمک  دامجیا ار  یبوملطم  ییامضف نامزاس ،یزاسرصاعم و درکلمع رییغت اب و تخادرپ دوجوم
 .(16 :3331 ،یرسک ماج) تشاذگ شیامن هب 1 لکش هب ناوت یم ار یزاسهب

 
 16 :3331 ،یرسک ماج :عبنم تفاب یزاسهب دنیارف :1 هرامش لکش

 و  امه  تمکرح     زا زمیهرپ مزلتمسم ،یزامسهب و هعمسوت یرادیاپ و موادت هک تسا تیمها لباق هتکن نیا رکذ اج نیا رد
  امه ه ممانرب یاراد دیاب یخیرات تفاب تسا یحارط و یزیر همانرب بتارم هلسلس تیاعر و هدنکارپ و یعطقم یاه تیلاعف
 .(3031:10 ،ینامیرن) دشاب دوخ حور و تیهام اب گنهامه صاخ دربهار یاه حرط و

 تفاب یزاسهب لوصا و فادها ،یناعم :1 هرامش لودج

 هژاو

 مادقا نامز لوصا فده یموهفم یانعم یوغل یانعم

R
eh
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ili

ta
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n
 

 یزاسهب

     و ظمفح یارمب همک یتامادمقا هلسلس*
 .دریذپ تروص دبلاک دوبهب
 رد تارییغت داجیا روظنم هب یتامادقا*
    امب ار نا ناومتب همک یا  همنوگ  همب دبلاک
 .درک راگزاس دیدج یاه یربراک
     یگدومسرف عمفر یارمب همک یتامادقا*
   قمقحت یدرمکلمع ظاحل زا اضف یبسن
 .دریذپ

 .یزاس رصاعم و تظافح*
   یاممیحا و تمممرم ،تممظافح*
 یارب یتخانش ییابیز یاه یگهیو
 و یرممصب یاممه تممیفیک شیازممفا
 .ییاضف
 یاممه شزرا شیازممفا و ظممفح*
 نهک

   یامهدرکلمع ندومب شخب دوس*
 .هدش داهنشیپ
   رممب طورممشم ،درممکلمع رممییغت*
  تممعیبط و حور تممیفیک شیازممفا
 .نهک یانب و هعومجم ،تفاب
 یامممه شزرا یامممقترا و ظمممفح*
 .یعامتجا

 تدم هاتوک

 6331:10 ،یدوصقم و یبیبح :عبنم



 791 ...نآ شقن و ییاتسور شزرا اب تفاب یزاسهب

  رمصانع و  تمفاب زا  یرادمهگن و  تمظافح  هدممع  درمکیور ود اب  ابلاغ یخیرات یاه تفاب تارییغت دنور و هعسوت دنیارف
 یوس زا اه هدودحم نیا رد نالک سایقم و میقتسم تالخادم اب مأوت یزاسزاب و یزاسون رکفت و وس کی زا نآ دنمشزرا
 و  تمظافح  همب  تبمسن  یدامصتقا و  یمسایس ی امه هناوتشپ اب  اتدمع یزاسون هب درکیور هچ رگا .تسا هدوب هجاوم رگید
  رمب  یمنتبم  یامهدرکیور زا  یمخرب  همک اجنآ زا نکیلو تسا هتشاد رارق یرترب و تیولوا رد یگنهرف ثاریم زا یرادهگن
 هعسوت ،تظافح رب ینتبم یاهدرکیور زا رگید یضعب و دنیامن یم فیعضت ار یلم ثاریم و یگنهرف یاه تورث ،هعسوت
  ثمحب  تاعومضوم زا  یمکی ناونع هب هراومه تظافح و هعسوت نایم شلاچ اذل ،دنزاس یم دودحم ار شزرااب یاه تفاب
  رامثآ  امب  همهجاوم رد  ینامهج و  یملم  برامجت و تایرظن هعلاطم .تسا هدوب ناهج و ناریا یزاسرهش و یرامعم زیگنارب
  ،لیکمشت  یددمعتم ی امه ه رمگنک  اتمسار نیا رد .تسا یرایسب یاه یروآون و تارییغت ،تالوحت دنور زا یکاح یگنهرف
 0031  لامس رد  وکمسنوی  ومضع یاهروشک و دیدرگ عضو هزوح نیا رد یدیدج ناگژاو و بیوصت یفلتخم یاهروشنم
 ،اهرو مشن  م .دمندرک بیومصت ار " ینامهج ثاریم نویسناونک" ،ناهج یعیبط و یگنهرف ثاریم زا تظافح صوصخرد

  و امهانب  کمت  هدمنریگ رب رد ینوماریپ تفاب ات 1اهانب کت هب فرص هجوت زا ار یلماکت ریس هتفرگ ماجنا تاقفاوت و نیناوق
 و  ییانثتمسا  شزرا امب  یامهانب  کمت  لمامش  امهنت  همن ،هنارامعم یاه تورث 0مادرتسمآ روشنم رد .دنا هدرک یط اه هعومجم
 شزرا و  تیباذمج یاراد  ییاتمسور و  یرهمش ی امه تفاب و یرامعم یاه هعومجم هکلب دریگ یم ارف ار اهنآ هک ییاهاضف
  یملو دراد  دومجو  شزراامب یاه تفاب رد هلخادم یارب یفلتخم تایرظن هچ رگا .دریگ یم رب ردزین ار یگنهرف ای یخیرات
 .(0331:010 ،یکمالف) دنا هتفرگ لکش یرهش یاه تفاب رد فوضوم قباوس و یناهج براجت زا یریگ هرهب اب اهنآ بلغا
  همب   همجوت ،رومشک یخیرات یاهاتسور یخرب صوصخرد یهاگشناد و یشهوهپ ددعتم تاعلاطم دوجو اب زین ناریا رد
     رومظنم همب اذمل .درادمن  ینادمنچ  هقبامس ییاتسور یاه همانرب و اه حرط رد یخیرات دنمشزرا یاه تفاب نینچ زا تظافح
 زا  توامفتم  یتیعمضو  یمطیحم و  یدمبلاک  ،یدامصتقا  ،یعاممتجا یاه یگهیو لیلد هب هک ییاتسور یاه تفاب رد هلخادم
  یترورمض  ناییاتمسور و  اتمسور  امب  امهنآ  حالمصا و  قمیبطت و تایرظن نیا ندرک یموب رب هوالع ،دنراد یرهش یاه تفاب
 .تسا ریذپانراکنا
 ترد      مق لامح رد همتفای هعمسوت یاهرومشک رد تعرمس هب زین یرگشدرگ تعنص هک تسا رکذ هب مزال رگید فرط زا
       قطامنم رد یدامصتقا تمیلاعف ناومنعب هعمسوت لامح رد مه و هتفای هعسوت یاهروشک رد مه تیلاعف نیا .تسا نتفرگ
  لامس  رد همکیروطب .(Irshad: 2010:4) دراد    ار یدامصتقا فادمها یرادمهگن و یریگراکب ییاناوت هک ددرگ یم فیرعت
      ،تخومس ،ییاذمغ عیانمص ،ییایمیمش عیانمص  ،یزامسوردوخ ینعی ناهج تارداص عیانص نیرتگرزب یرگشدرگ 3331
   و تمشاذگ رمس تشپ ار دالوف و نهآ هرخالب و ندعم ،رود هار تاطابترا و تارباخم ،یجاسن ،یرادا مزاول و رتویپماک
  زا یمیا هخاش ییاتسور یرگشدرگ نایم نیا رد .(Frank Lin,2003,59) دیسر درایلیم 011 دودح هب نآ تارداص مقر
 لغش هک ییاهنآ یارب ار یفاضا دمآرد هک تسا یتسیروت یاه تیلاعف زا یعون کیسالک یانعم رد هک تسا یرگشدرگ
    زا یمشخب ییاتمسور یرگمشدرگ .(szabo Bemadett, 2005,157) دروآ یم مهارف ار دنراد تعنصو یزرواشک یلصا

                                                                                                                                                               
 (1331) نتآ روشنم 1
 (1031) مادرتسمآ روشنم 0
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   و یعاممتجا یدامصتقا هع  مسوت یارمب یمهم رازبا ار نآ ناوت یم و هدوب دمآرد و لاغتشا یارب یعبنم و یرگشدرگ رازاب
        یحاومن ریامخذ ظمفح و هعمسوت نازمیم رد یمساسا شمقن یرگشدرگ  املسم .درک دادملق ییاتسور عماوج یکیژولوکا
 .(1331:11،روپ یمیرکو یلیعامسا) دنک یم افیا ییاتسور
  یعاممتجا یاه هصرع و نانکاس یگدنز اب میقتسم طابترا رد ییاتسور شزرا اب یاه تفاب و اهانب یایحا زین اتسار نیا رد
  یارمب  همعومجم  لمک  امب  یمیقتمسم طابترا هناد ره و دنراد مه اب یا هریجنز یبتارم هلسلس هک دشاب یم اتسور یداصتقا و
  ۀومحن و  یمثاریم ی امه  نامکم و  اتمسور دوجو فوضوم اذل .دراد اه تیدوجوم و هوجو مامت زا یناکم یاه شزرا رب دیکثت
 و  تخانمش اب هکنیا و دریگ رارق هنافاکشوم یسررب دروم تسیاب یم نونکات هتشذگ راودا رد لوحت و ریس و یریگ لکش
 رب هوالع ناوتب یعقاو و ینیع یجنس ناکما و (دیدهت و تصرف) ینوریب ماظن و (توق و فعض) ینورد ماظن نایم کرد
 نانکاس .تشاد ییاتسور یرگشدرگ نایم نیا رد و اتسور عفانم و داصتقا هب یهاگن ،یزاسهب و یزاس هدنززاب ،تظافح
 و شزرا  امب ی امه  تمفاب و  امهانب یزاسهب و تظافح و اتسور یاه یدنمناوت و یداصتقا دشر نیب یلپ ناونع هب اهاتسور
  امب هک یطابترا .تسا تعیبط و ناسنا نیب لداعت رد یگدنز و طابترا هک تسا یطیحم اتسور .دنشاب یم یثاریم یاه ناکم
 و  یرهمش  یگدمنز ی امه ه مغدغد زا  همک (یا هقطنم - یموب یرگشدرگ) یدنورهش لاح .تسا هدش هتخیمآ لباقتم مارتحا
 رد  همک شزرا اب یخیرات یاه ناکم زا دیدزاب دصق هب هک یرگشدرگ ای و دروآ یم یور اتسور هب نآ تالکشم و ینیشام
  همب .دراد  اتمسور یا رمب  تمبثم  یدامصتقا راب تروص ره رد ،درب یم رس هب اجنآ رد ار یزور دنچ تسا هدش عقاو اتسور
 طابترا تهج اتسور شزرااب تفاب و دبلاک هب مارتحا اب یزاسهب و یزاس هدنززاب ،یتظافح یاه حرط یارجا رطاخ نیمه
 .دسر یم رظن هب یرورض ،یرگشدرگ تعنص هعسوت و یناکم رتهب
  یمگنهرف  یالامک نا ومنع  همب  اتمسور   یحاومن یخیرامت و یعیبط ،یگنهرف عبانم ییاتسور یرگشدرگ رد ،رگید فرط زا 
 یخرب تاعالطا رد هشیر یسانش ناتساب تافشاکم یتح و یخیرات تاعلاطم زا یرایسب هتبلا .دنا هضرع لباق یرگشدرگ
  ناگدمنیآ  همب  یملحم و  یمومب یاه یگهیو ندناسانش بجوم دناوت یم درگناهج و رگشدرگ بذج اذل دراد اه همان رفس زا
   امی بمش  کمی زا شیب یتدم یارب ،دمآرد بسک و راک زا ریغ یروظنم هب هک دوش یم هتفگ یسک هب رگشدرگ لاح .ددرگ
 و   یمومب رگمشدرگ  همتبلا .دنیزگ یم تماقا نآ رد و دراذگ یم یاپ دوخ فراعتم طیحم زج ینیمزرس هب لاس کی زا رتمک
  مامگنه رد نارگشدرگ هک تسا ییاه تیلاعف هیلک لماش (مسیروت) یرگشدرگ .دشاب یم یرگید فیراعت یاراد یا هقطنم
 تروص ره رد .دشاب یم نآ ریاظن و دصقم و أدبم نایم ییاج هب اج و رفس یارب یزیر همانرب لماش و دنهد یم ماجنا رفس
 و  فومنت داجیا ،یداصتقا دشر بجوم ییاتسور یرگشدرگ .دشاب یم زین یفنم راثآ یاراد تبثم راثآ رب هوالع یرگشدرگ
 و  همناگ  دمنچ یاه تیلاعف تروص هب دمآرد دشر یارب ییاه تصرف شرتسگ ،عیانص و تراجت ییایوپ ،لاغتشا رد تابث
 دنراد لیامت مدرم زا یرایسب ،ینیشام و ینیشنرهش یگدنز شرتسگ لیلد هب .دوش یم دیدج یزرواشک تالوصحم داجیا
  ۀومحن  ندمید .دراد  یمومب  یرگمشدرگ هب یدایز تهابش یرگشدرگ فون نیا و دننک رفس یتنس یگدنز اب مارآ طیحم هب
 و  امهانب و  ینامکم  یامه  ییامبیز   دومجو تمهج هب مه و یزرواشک و یرادماد یگنوگچ ظاحل زا مه ناییاتسور یگدنز
 شزرا  امب  یراممعم و  یتنمس و  رمکب رظانم نتشاد اب هک ییاهاتسور .دشاب یم نارگشدرگ هقالع دروم شزرا اب یاه تفاب
  نیمب  همطبار . دمشاب یم هریغ و ،زنطن رد هنایبا ،نالیگ رد هلوسام نآ ریاظن هک دنیامن بسک یناهج ترهش دنناوت یم یموب
  همب  دومجوم ی امه شزرا لاقتنا ،فده هک تسا ییایوپ هطبار یرگشدرگ تعنص و یخیرات شزرا اب و یثاریم یاه ناکم
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  همب  لمین و  نانکامس  تمیوه و  گمنهرف   ةمیاپ رمب اه ناکم نیا شزرا .تسا هدنیآ یاه لسن یارب اتسور رد رادیاپ یا هویش
  یراممعم ی امه  کبمس و  یملحم تالوصحم زا هدافتسا یرگشدرگ ةعسوت یاه حرط رد .تساهنآ زا یرادهگن و تظافح
  نمیا رد  یرگمشدرگ ةعسوت و تعنص اب طابترا رد یثاریم یاه ناکم ظفح و دنراد رارق تیولوا رد یلحم و یموب ،یتنس
  ادمتبا  ،دمنبای هعسوت و تیامح یرگشدرگ روظنم هب یثاریم یاه ناکم هکنآ زا لبق .دور یم رامش هب یساسا نکر اه حرط
 و  حالمصا هب دنمزاین اه حرط نیا .دننک دروآرب ار اه ناکم نآ یگنهرف و یعیبط یاه شزرا یتیریدم یاه حرط تسیاب یم
  یمثاریم یاه ناکم رد .داد تلاخد دیاب ار یرگشدرگ تعنص و نانکاس تیاضر هب هجوت اه حرط نیا رد .دنشاب یم ینیبزاب
 و یزیر همانرب و یراذگ تسایس اب یتسیاب نارگشدرگ یوس زا یموب و یبهذم یاهتنس و نکاما تسادق ندرمش مرتحم
  و یزامسهب رانک رد دیاب مسیروت تعنص تاریثثت صوصخ رد نانکاس هیجوت .دریگ ماجنا اتسور یلحم یاروش تکراشم
  امی و یهیجوت و یشزومآ یاه سالک یرازگرب قیرط زا اتسور یعیبط و یثاریم یاه ناکم و اه تفاب ،اهانب یزاس هدنززاب
 و  تمظافح و   یرادمهگن بمجوم فوضوم نیا .دریگ تروص یتکرح دنور و ینامز یزیر همانرب اب بسانم یناسر فالطا
  یامه ی دمنمناوت و  یتمسد  عیانمص یهدناماس .ددرگ یم اتسور شزرا اب یثاریم یاه ناکم زا نانکاس شیپ زا شیب تبقارم
  نمیا  بمیرخت  امی  ندمش  همکورتم زا   یریگوملج بمجوم و دشاب هتشادرب رد نانکاس یارب یداصتقا عفانم دناوت یم اتسور
 .دشاب هتشاد رگشدرگ بذج رد یمهم شقن و دوش اه ناکم

 
 تظافح رب دیکأت اب اتسور رادیاپ پعسوت داجیا رادومن :2 هرامش لکش

 
 .13 ص ،3331 داهنیرون:عبنم

 قیقحت یسانش شور-4
     قمیقحت نمیا یراممآ همعماج .تسا شیامیپ رب ینتبم یلیلحت -یفیصوت نآ ماجنا شور و یدربراک رضاح قیقحت فون 
  یرامیتخب و لاحمراهچ ناتسا رد یاچ هس ای و دیساقآرس ،ناهفصا ناتسا رد هرط و هنایبا یاهاتسور نانکاس هیلک لماش
   ممجح نیمیعت .دنا هدرک دیدزاب اهاتسور نیا زا هک تسا درم و نز کیکفت هب لاس 31 یالاب نارگشدرگ هیلک نینچمه و
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   هدمش بامختنا  همعلاطم دروم یاهاتسور تیعمج نایم زا یرامآ هعماج هب هجوت اب نارکوک لومرف زا یریگ هرهب اب هنومن
 :تسا هدمآ هنومن مجح دادعت و لومرف ریز رد .تسا

 
 :(1 لودج) دشاب یم ریز حرش هب هقطنم ره نارگشدرگ و ییاتسور ناگدنهد خساپ دادعت تابساحم قبط رب سپ

 .اه همانشسرپ لیمکت تهج نایئاتسور و نارگشدرگ هورگ هنومن مجح دادعت (1 لودج

 
 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  یامچ هسای ،هرط ،هنایبا یاهاتسور نارگشدرگ و نایئاتسور هورگ ود زا تاعالطا یروآدرگ و ینادیم تاعلاطم زا سپ 
 SPSS      رازمفا مرمن قمیرط زا و سنامیراو لمیلحت و ود یخ نومزآ زا هدافتسا اب تاعالطا لیلحت و هیزجت ،دیساقآرس و
      ییاتمسور یرگمشدرگ هعمسوت و ییاتمسور شزرا امب ی امه  تمفاب یزا مسهب یرامآ هطبار بیترت نیدب .تفرگ تروص
 .تسا هدش صخشم
 هعلاطم دروم یاهاتسور یلامجا یفرعم-5
   ناتمسا زا دیمساقآرس   و هامچ همسای  یاهاتمسور لماش اتسور 1 دادعت هعلاطم نیا رد دش هراشا زین رت شیپ هکیروطنامه 
    .دمنتفرگ رارمق همعلاطم و یسررب دروم یقیبطت تروصب ناهفصا ناتسا زا هرط و هنایبا یاتسور و یرایتخب و لاهمراهچ
     و لامحمراهچ ناتمسا رد نامامس ناتمسرهش و هروه ناتسهد دور هدنیاز شخب عباوت زا یاچ هسای یا هیاپهوک یاتسور
 11   ییامیفارغج تمیعقوم رد و   درکرهمش یرتموملیک 01 و ناماس رهش یبرغ لامش یرتمولیک 00 رد هک تسا یرایتخب
      و لامحمراهچ ناتمسا رد دیمس اقآرمس یاتمسور و تسا عقاو یقرش هقیقد 03 و هجرد 33 و یلامش هقیقد 10 و هجرد
     ناتمسهد یاهاتمسور زا یمکی و هتمشاد رارق یزکرم شخب رد و درگلچ رهش تیزکرم هب گنرهوک ناتسرهش ،یرایتخب
     زا اتمسور نمیا .تمسا هدمش عقاو درگلچ رهش برغ لامش یرتمولیک 31 هلصاف رد اتسور نیا .تسا ییوگوم هوکنایم
 .     تمسا عمقاو یلاممش ضرمع همقیقد 01  و همجرد 03 و یقرش لوط هقیقد 61 و هجرد 31 رد ییایفارغج تیعقوم رظن
 زا فونتم یخیرات یاهانب و یموب یرامعم هب هجوت اب هک دنتسه ییاهاتسور هلمج زا یاچ هسای و دیساقآرس یاهاتسور
     زا هدافتمسا ،شزرا امب یراممعم و تمفاب زا یرادروخرب لیلد هب هک دنوش یم بوسحم ناریا درف هب رصحنم یاهاتسور
   و یمعیبط رتمسب رد  یرمیگ رارق ،نکسم زاس و تخاس و تفاب رد رارقتسا و یطیحم طیارش اب یگنهامه ،یموب دلاصم
  امما ،    دراد رارمق یرایمسب نارگمشدرگ همجوت دروم ... و یرگشدرگ یاه هبذاج و یعیبط یاهزادنا مشچ زا یرادروخرب
 .تسا هتفرگن تروص اهنآرد یرگشدرگ شرتسگ یاه هار و تخانش ۀرابرد رثیم یتایلمع یزیر همانرب نونکات

 همممممنومن ممممممجح (نارگشدرگ) هنومن مجح تیعمج دادعت اتسور
 (نایئاتسور)

 63 01  هنایبا
 03 33  هرط
 63 3  یاچ هسای
 001 01  دیساقآرس
 060 601  عمج
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     .دراد رارمق زمنطن رهمش یمبرغ   لاممش یرتمومیلک 01 رد ، سکرمک هوک یلامش ةنماد رد زین هنایبا یاتسور نیا رب نوزفا
  یامنهپ هقیقد 03 و هجرد 33 رد ،ناهفصا ناتسا لامش رد ،عبرمرتمولیک 010 و رازه 3 دودح یا هنهپ اب زنطن ناتسرهش
   دودمح امیرد دطس زا نآ یدنلب و دراد رارق چیونیرگ زورمین هب تبسن یرواخ یازارد هقیقد 61 و هجرد 11 و یلامش
 03  و همجرد 11   ییامیفارغج تامصتخم اب ،زنطن ناتسرهش یزکرم شخب عباوت زا هرط یاتسور .تسا رتم 003 و رازه
  همنایبا برغ یرتمولیک 3 ،زنطن یبرغ لامش یرتمولیک 03 رد ،یلامش ضرع هقیقد 13 و هجرد 33 و یقرش لوط هقیقد
 هوک هب یقرش لامش زا ،دنمیه هوک هب لامش زا ،دنزیر هوک هب بونج زا اتسور نیا .دراد رارق ناهفصا یرتمولیک 161 و
 و بآ و دراد فافترا رتم 0010 ایرد دطس زا هرط یاتسور .دوش یم دودحم نالیمود هوک هب یبرغ بونج زا و تشدرو
  امب ی امه  تمفاب    یزامسهب همک دنتمسه ییاهاتسور زا یا هنومن هرط و هنایبا یاهاتسور .تسا یناتسهوک لدتعم نآ یاوه
  همب نارگشدرگ زین و ناییاتسور یارب باذج یطیحم داجیا نمض دنا هتسناوت قیرط نیا زا و هتفرگ ماجنا اهنآ رد شزرا
   یخیرامت یامهانب و    یمومب یراممعم رامبتعا هب اتسور ود نیا .دنیامن کمک اهاتسور نیا رد تعنص نیا هعسوت و قنور
   همصرع رد یمللملا نیب یرگشدرگ یاهاتسور ناونع هب رضاح لاح رد و دنشاب یم ناریا ییانثتسا یاهاتسور زا فونترپ
   تعنمص و قمنور رد رثیم یلماع موس همانرب یط ییاتسور شزرا اب تفاب یزاسهب حرط یارجا .دنا هدش یفرعم یناهج
 یزاسهب حرط یارجا اب هک دنتسه ییاهاتسور نیرت قفوم زا اهاتسور نیا نیاربانب ،دشاب یم اهاتسور نیا رد یرگشدرگ
 دنراد نتفگ یارب یفرح یللملا نیب یاه هصرع رد یرگشدرگ تعنص ةعسوت و

 
 روشک و ناتسا و ناماس ناتسرهشرد یاچ هسای و گنرهوک ناتسرهش رد دیساقآرس یاهاتسور تیعقوم :1 هرامش هشقن
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 روشک و ناهفصا ناتسا ،زنطن ناتسرهشرد هرط و هنایبا یاهاتسور تیعقوم :2 هرامش هشقن

 یلیلحت یاه هتفای-6

 قیقحت یفیصوت یاه هتفای -6-1
 اه همانشسرپ هورگ ود ره زا و تشاد دوجو نارگشدرگ و نایئاتسور یرامآ هورگود رضاح قیقحت رد هکنیا هب هجوت اب
 ره یارب ازجم روطب زین قیقحت یفیصوت یاه هتفای اجنیا رد اذل تسا هتفرگ رارق یبایزرا و شجنس دروم هناگادج روطب
 .تسا هدش هدروآ هورگ ود
    همک هرمطو همنایبا یاهاتسوررد یرگشدرگ هعسوترد هک دهد یم ناشن هدش یدنب هقبط یاهدصرد زا یفیصوت یاه هتفای
   دمیکثت اهاتمسور نیارد یرگشدرگ ی هعسوتربرتشیب اهاتسور نیا نکاس مدرم مهو نارگشدرگ مه هدش ماجنا یزاسهب
   هعمسوت درومردرتمشیب مدرم تسا توافتم نارگشدرگ اب مدرم تارظن یاچ هسای و دیساقآرس یاتسور ود رد اما ،هدرک
 1/03 و  دمصرد 13 ) تمسا  دامیز  همنیزگ  رد دمصرد  و یناوارفرتمشیب  و هدومب الاب دطس رد اهاتسور نیارد یرگشدرگ
    هعمسوت یامچ همسای   و دیمساقآرس یاتمسور ود    رد یدودمحات همکنیا قمفاوم رتشیب نارگشدرگ هک یتروصرد (دصرد
 .دشاب یم (دصرد 1/06 و دصرد 03) بیترت هب هتفرگ تروص یرگشدرگ

 



 302 ...نآ شقن و ییاتسور شزرا اب تفاب یزاسهب

 .اهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت رد اتسور یزاسهب ریثأت نازیم .2 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قیقحت یطابنتسا یاه هتفای-6-2
    هعمسوترب ییاتمسور شزراامب ی امه  تمفاب  یزامسهب  ریثثمت نییبت و قیقحت لوا هیضرف نومزآ روظنم هب شهوهپ نیا رد
   نامکما نمیا ود یخ نومزآ .تسا هدش هدافتسا ود یخ نومزآ زا هرطو هنایبا یاهاتسوررد ییاتسور یرگشدرگ تعنص
  درومم ار   هتمسباو رمیغ   تم رمب لقتمسم رمیغتم ریثثت ناوتب ،(α =10/0) یرادانعم دطس ندرک ظاحل اب ات دروآ یم مهارف ار
  همک نیا هب تیانع اب و تسا هدش هدافتسا SPSS یرامآ رازفا  مرن زا قیقحت نیا رد هک نیا هب هجوت اب .داد رارق یسررب
  یرادامنعم دطس هاگره اهلیلحت جیاتن رد اذل ،دنک یم هئارا ار نآ یرادانعم دطس ،ود یخ هبساحم زا سپ رازفا مرن نیا
    یرادامنعم دطمس همچنانچ و دراد ریثثت هتسباو ریغتم رب لقتسم ریغتم هک دوش یم لصاح هجیتن نیا ،دشاب 10/0 زا رتمک
    لوا هیمضرف نوممزآ هممادا رد .دهد یم ناشن ار رظن دروم یاهریغتم نیب رادانعم ریثثت دوجو مدع دشاب 10/0 زا رتگرزب
 .تفرگ رارق یسررب و لیلحت دروم

 هرط و هنایبا یاهاتسور یرگشدرگ تعنص هعسوت ود یخ نومزآ جیاتن .3 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتسور
 نارگشدرگ تارظن مدرم تارظن

 دصرد دادعت دصرد دادعت

 
 ماجنا یزاسهب یاهاتسور
 هدش

 
 هرط

 - - - - مک

 0/30 3 - - طسوتم

 3/60 30 001 03 دایز

 001 33 001 03 عمج

 
 هنایبا

 - - - - مک

 00 11 - - طسوتم

 30 33 001 63 دایز

 001 01 001 63 عمج

 ماجنا یزاسهب یاهاتسور
 هدشن

 
 دیساقآرس

 - - - - مک

 03 3 11 11 طسوتم
 00 0 13 13 دایز

 001 01 001 001 عمج

 
 یاچ هسای

 - - - - مک

 1/06 1 1/01 01 طسوتم

 1/03 3 1/03 13 دایز

 001 3 001 63 عمج

 یرادانعم دطس یدازآ هجرد ود یخ راظتنا دروم یناوارف هدش هدهاشم یناوارف یرامآ صخاش اتسور نایوگخساپ
 
 
 
 
 نارگشدرگ

 
 هرط

 000/0 1 11/11 - - مک

 31 0 طسوتم

 31 13 دایز

 - 33 عمج

 
 هنایبا

 000/0 1 00/31 - - مک

 10 01 طسوتم

 10 01 دایز

 - 01 عمج

 
 
 
 مدرم

 
 هرط

 - - - - - مک
 - - طسوتم

 03 03 دایز

 03 03 عمج

 
 هنایبا

 - - - - - مک

 - - طسوتم

 63 63 دایز

 63 63 عمج
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   رمظنزا همک  دمهد یم ناشن (3 هرامش لودج) قیقحت یاه همانشسرپ لیلحت و ینادیم تاعلاطم زا هلصاح یطابنتسا جیاتن
   امب رمبارب   هرمط یاتمسور یارب بیترت هب 1 یدازآ ی هجرد اب هدمآ تسد هب یرادانعم دطس و ود یخ رادقم نارگشدرگ
    و هدمش ه دهامشم یمناوارف نیب دهد یم ناشن هک دشاب یم 000/0 ،00/31 اب ربارب هنایبا یاتسور یارب و 000/0 ،11/11
   یزامسهب امب یرگشدرگ ی هعسوت دهد یم ناشن زین یاه یناوارف هکروط نامه .دراد دوجو یرادانعم توافتراظتنا دروم
 .تسا هتفای شیازفا نارگشدرگ رظنزا
 63 زا   همک یرومط هب هدمآدوجو هب اهاتسور نیاردار یرگشدرگ ی هعسوتزین هرطو هنایبا یاهاتسور نکاس مدرم رظن زا
 .دنناد یم دایز اهاتسور نیاردار یزاسهبو یرگشدرگ ی هعسوتاهنآ همه هرط رفن 03 و هنایبا یایوگخساپرفن
  ییاتمسور یرگشدرگ تعنص هعسوترب رثیم یلماع ییاتسور شزرااب یاه تفاب یزاسهب هک درک ناعذا ناوت یم نیاربانب
 .دشاب هرطو هنایبا یاهاتسوررد
     یزامسهب یاهاتمسور نیمب یرگمشدرگ هعسوت توافت یرادانعم نییبت و یسررب و قیقحت مود هیضرف نومزآ روظنم هب
  (اوومنآ)  همفرط کی سنایراو لیلحت نومزآ یرامآ نومزآ زا مدرم و نارگشدرگ تیاضرو شرگن ساسارب هدشنو هدش
 .تسا هدش هتخادرپ نآ زا (1 هرامش لودج) هدمآ تسدب جیاتن هب همادا رد هک تسا هدش هدافتسا

 تیاضرو شرگن ساسارب هدشنو هدش یزاسهب یاهاتسور نیب یرگشدرگ هعسوت یرادانعم توافت یسررب تهج سنایراو لیلحت نومزآ جیاتن .4 هرامش لودج

 .نارگشدرگ

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

   ،دمیآ یممرب   سنامیراو لمیلحت نومزآزا هدمآ تسد هب جیاتن و 1 هرامش لودج رد هدمآ تسدب یاه هداد زا هکروطنامه
   همعلاطم درومم ی اتمسور  رامهچ نیب نیاربانب 100/0 اب تساربارب یرادانعم دطسرادقم نارگشدرگ رظن زا تفگ ناوت یم
  همک  دمهد ی مم  نامشن  زمین اه نیگنایم ،دراد دوجو یرادانعم توافت نارگشدرگ تیاضر نازیمو یرگشدرگ هعسوت رظنزا
 ود زا     رتالامب همتفرگ ترومص یزامسهب اهنآرد هک (01/13 ،00/63) هنایباو هرط یاتسور ود یرگشدرگ هعسوت نیگنایم
 .دشاب یم هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک تسا (03/10،03/63) یاچ هسایو دیساقآرس یاتسور
 .نارگشدرگ تیاضرو شرگن ساسارب هدشنو هدش یزاسهب یاهاتسور نیب یرگشدرگ هعسوت یرادانعم توافت یسررب تهج LSD یبیقعت نومزآ جیاتن .5 لودج

 
 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  هعمممممسوت نیگنامممممیم دادعت اتسور ریغتم
 یرگشدرگ

 یرادانعم دطس یدازآ هجرد سنایراو لیلحت رایعم فارحنا

 100/0 001-3 31/1 11/11 00/63 33 هرط هدش ماجنا یزاسهب
 10/01 01/13 01 هنایبا

 یزاسهب

 هدشن ماجنا

 00/6 03/03 01 دیساقآرس
 11/01 10/63 3 یاچ هسای
 63/01 33/33 601 عمج

 I یاچ هسای I دیساقآرس I هنایبا I هورگ) هرط
 یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ
 000/0 هرط 000/0 هرط 111/0 هرط 111/0 هنایبا
 110/0 هنایبا 000/0 هنایبا 000/0 دیساقآرس 000/0 دیساقآرس
 همممممسای 110/0 یاچ هسای 000/0 یاچ هسای

 یاچ

 331/0 دیساقآرس 331/0
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  هعمسوت رظنزا یرادانعم توافت نارگشدرگ رظن زا هکدیآ یمرب نینچزین (1 هرامش لودج) LSD یبیقعت نومزآ جیاتنزا
  نیمب و (000/000،0/0   یرادامنعم دطمس) دراد دوجو یاچ هسایو دیساقآرس یاهاتسورو هرط یاتسور نیب یرگشدرگ
 .(0110،0/0 /000   یرادامنعم دطمس)   دراددومجو یرادامنعم توافت یاچ هسای و دیساقآرس یاهاتسوراب هنایبا یاتسور
      همک ییاهاتمسور همب تبمسن یرتالامب یرگشدرگ تعنص هعسوت هتفرگ تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور نیاربانب
 .دنراد هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد
      همتفرگ ترومص یزامسهب امهنآرد همک ییاهاتسور رد یرگشدرگ تعنص ،نارگشدرگ رظن زا هک تفگ ناوت یم نیاربانب
 .تسا هدرک ادیپ یرتشیب هعسوت هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور هب تبسن

 نیا نکاس مدرم شرگن ساسارب هدشنو هدش یزاسهب یاهاتسور نیب یرگشدرگ هعسوت یرادانعم توافت یسررب تهج سنایراو لیلحت نومزآ جیاتن .6 لودج

 اهاتسور

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 00/0  امب تسا ربارب یرادانعم دطسرادقم ،سنایراو لیلحت نومزآ زا 6 هرامش لودج رد هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوتاب
  دومجو     یرادامنعم توامفت اهاتمسور نآ نکامس مدرم رظن ساسا رب یرگشدرگ هعسوت رظن زا اتسور راهچ نیب نیاربانب
  همک (31/31،311/011)  همنایبا   و هرمط یاتمسور  ود یرگمشدرگ ة عمسوت نیگنایم هک دهد یم ناشن زین اه نیگنایم ،دراد
   امهنآرد همک  تمسا (11/10،101/601  ) یامچ همسای   و دیمساقآرس یاتمسور ود زا  رتالامب هتفرگ تروص یزاسهب اهنآرد
 .دشاب یم هتفرگن تروص یزاسهب

 نیا نکاس مدرم شرگن ساسا رب هدشن و هدش یزاسهب یاهاتسور نیب یرگشدرگ پعسوت یرادانعم توافت یسررب تهج LSD یبیقعت نومزآ جیاتن .7 لودج

 اتسور

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

     نیمب یرگمشدرگ هعمسوت رمظنزا یرادانعم توافت هکدیآ یمرب نینچزین (0 هرامش لودج) LSD یبیقعت نومزآ جیاتنزا
  امب هنایبا یاتسور نیب و (000/100،0/0 یرادانعم دطس) دراد دوجو یاچ هسایو دیساقآرس یاهاتسور و هرط یاتسور
 .(010/610،0/0 یرادانعم دطس) دراددوجو یرادانعم توافت یاچ هسای و دیساقآرس یاهاتسور
  ترومص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور رد یرگشدرگ تعنص ،اتسور نیا نکاس مدرم رظن زا هک تفگ ناوت یم نیاربانب
 .تسا هدرک ادیپ یرتشیب هعسوت هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور هب تبسن هتفرگ
 

  هعممسوت نیگناممیم دادعت اتسور ریغتم
 یرگشدرگ

 یرادانعم دطس یدازآ هجرد سنایراو لیلحت رایعم فارحنا

 000/0 310-3 30/6 16/6 31/311 03 هرط هدش ماجنا یزاسهب
 33/0 31/011 63 هنایبا

 یزاسهب

 هدشن ماجنا

 30/01 11/101 001 دیساقآرس
 01/01 10/601 63 یاچ هسای
 30/01 01/001 060 عمج

 I یاچ هسای I دیساقآرس I هنایبا I هورگ هرط
 یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ یرادانعم دطس J هورگ
 100/0 هرط 000/0 هرط 031/0 هرط /031 هنایبا
 610/0 هنایبا 010/0 هنایبا 010/0 دیساقآرس 000/0 دیساقآرس
 001/0 دیساقآرس 001/0 یاچ هسای 610/0 یاچ هسای 100/0 یاچ هسای
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 یریگ هجیتن و یدنب عمج -7
  تمیلباق یاراد ظاحل نیا هب و دراد رارق تعیبط اب میقتسم طابترا رد یهاگتنوکس هریجنز نیزاغآ هقلح ناونع هب اتسور
      هدمش نامهج یرامجت دامصتقا نامکرا زا یکی هب لیدبت رضاح لاح رد یرگشدرگ .دشاب یم تعیبط رد الاب یرگشدرگ
   یلمصا نمکر ناونع هب یرگشدرگ تعنص زا زین هعسوت ناراذگ تسایس و نازیر همانرب زا یرایسب نیا رب نوزفا ،تسا
 یرگشدرگ فوضوم ،یرگشدرگ یاه بیسآ و اهدیدهت هب ییوگخساپ یارب ،ریخا یاه لاس رد .دننک یم دای رادیاپ هعسوت
 (1: دومش ی مم  دمیکثت  ممهم  همتکن  همس رب نآ رد هک تسا هتفرگ رارق یرگشدرگ رما نایرجم و ناققحم هجوت دروم رادیاپ
  ظمفح و  نامبزیم   همعماج یگدمنز  تمیفیک دوبهب ثعاب نینچمه و دهد هئارا رگشدرگ هب یلاع یا هبرجت دناوت یم :تیفیک
 (3   ؛دنومش ظمفح دیاب تسا هدنزرا تایبرجت ثشنم هک نابزیم هعماج گنهرف و یعیبط عبانم :ماود و ظفح (0؛دوش طیحم
 .دشاب رارقرب نزاوت و لداعت یعون یلحم هعماج و تسیز طیحم زا تیامح ،نارگشدرگ یاهزاین نیب :لداعت

 یمهم شخب و دراد یا هدننک نییعت شقن ،یموب دبلاک رد هک اتسور رارقتسا ییایفارغج و یعیبط تیعضو رضاح لاح رد
  همب ات هدش ثعاب هلئسم نیا .دریگ یمن رارق هجوت دروم دیدج یاه یحارط رد ،دهد یم لکش ار اتسور یدبلاک تیوه زا
 .دنوش رگیدکی هباشم روشک رسارس رد ییاتسور دیدج یاه تفاب ،یگنهرف و یموق ،ییایفارغج ،یمیلقا یاه توافت مغر
  تکرامشم و  یمتلود روخرد و رادیاپ یاه تسایس دنمزاین روشک فلتخم طاقن رد یتسیروت یاهاتسور زا یرایسب دوجو
  دمننام  تامدمخ و  امهالاک زا یضعب صوصخب تیصاخ لیلدب .تسا ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یارب یصوصخ شخب
  یدامصتقا هدزاب دقاف اهنآ رد یراذگ هیامرس هک یرگشدرگ تعنص هعسوت یارب مزال یاه تخاسریز و یمومع تامدخ
  رمظن دروم قطانم و اهاتسور رد ییانبریز تامادقا ماجنا یارب ار مزال یاه یراذگ هیامرس اه تلود هک تسا مزال ،دشاب یم
 زا  دمیاب   یدامصتقا تمباقر  شیازمفا  زمین و تامدخ تیفیک و تیمک ندرب الاب یارب نینچمه .دنشخب ققحت ،نارگشدرگ
 .دوش تیامح یصوصخ شخب تکراشم و یراکمه

 ،تسا هدش ماجنا اهنآ رد شزرااب تفاب یزاسهب هک هنایبا و هرط یاهاتسور ،دیدرگ صخشم هدمآ تسدب جیاتن قبط رب
   هعمسوت رمظنزا  همعلاطم دروم یاتسور راهچ نیب نیاربانب 100/0 اب تسا ربارب یرادانعم دطس رادقم نارگشدرگ رظن زا
   هعمسوت نیگنامیم هک دهد یم ناشن زین اه نیگنایم ،دراد دوجو یرادانعم توافت نارگشدرگ تیاضر نازیم و یرگشدرگ
  یاتمسور ود زا      رتالامب همتفرگ ترومص یزامسهب امهنآ  رد همک (01/13 ،00/63)    همنایباو هرمط یاتمسور ود یرگشدرگ
 .دشاب یم هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک تسا (03/10،03/63) یاچ هسای و دیساقآرس
   نیمب یرگمشدرگ هعسوت رظنزا یرادانعم توافت نارگشدرگ رظن زا هک دیآ یم رب نینچ زین LSD یبیقعت نومزآ جیاتنزا
    همنایبا یاتمسور نیمب و (000/000،0/0 یرادانعم دطس) دراد دوجو یاچ هسای و دیساقآرس یاهاتسور و هرط یاتسور
  نیاربامنب .(0/0 110،0 /000   یرادامنعم دطمس)      دراددومجو یرادامنعم توامفت یامچ همسای و دیساقآرس یاهاتسور اب
        امهنآرد همک ییاهاتمسور همب تبمسن یرتالامب یرگمشدرگ تعنص هعسوت هتفرگ تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور
 .دنراد هتفرگن تروص یزاسهب
   امهنآرد همک (31/31،311/011)  همنایبا   و هرمط یاتمسور ود یرگشدرگ ةعسوت نیگنایم هک دهد یم ناشن زین اه نیگنایم
    یزامسهب امهنآرد همک  تمسا (11/10،101/601  ) یامچ همسای و دیساقآرس یاتسور ود زا رتالاب هتفرگ تروص یزاسهب
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  یزامسهب اهنآ رد هک ییاهاتسور رد یرگشدرگ تعنص درک ناعذا ناوت یم جیاتن نیا ساسا رب .دشاب یم هتفرگن تروص
 .تسا هدرک ادیپ یرتشیب هعسوت هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور هب تبسن هتفرگ تروص

   همب تبمسن هتفرگ تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور رد یرگشدرگ تعنص درک ناعذا ناوت یم جیاتن نیا ساسا رب
 .تسا هدرک ادیپ یرتشیب هعسوت هتفرگن تروص یزاسهب اهنآرد هک ییاهاتسور
        ناممز رذمگ رد ار دومخ شزراامب تمفاب همک یامچ هسای و دیس اقآرس یاهاتسور رد یرگشدرگ تعنص ةعسوت تهج
 :درک هئارا یتاداهنشیپ ناوت یم ،دنا هدیسرن یزاسهب هلحرم هب زونه و دنهدب تسد زا دنناوت یم
         قطامنم همب یمسرتسد یاهریمسم دومبهب و هعمسوت نیمنچمه و همقطنم یرگشدرگ یاه تخاس ریز هعسوت و ایحا - -
 ؛یهاگجرفت
  همک ینارگشدرگ یلام و یناج تینما تهج ییاتسور یاهکراپ داجیا نینچمه و رداچ ییاپرب تهج ییاه ناکم داجیا -
 ؛دنراد تماقا دصق
     امب تمفاب و اتمسور تایمصوصخ :لیبق زا یتاعالطا لماش نارگشدرگ هعلاطم تهج اهروشورب شخپ و یناسر فالطا-
    و اهاتمسور یمتیعمج راممآ هب هراشا ،یحیرفت و یتماقا یاه ناکم یفرعم ،اتسور یخیرات و یندید یاه ناکم ،نآ شزرا
 ؛لیبق نیا زا یباطم
   تممس همب تکرح ریسم رد هک نارگشدرگ و یروبع نیرفاسم هب یناسر تامدخ و اتسور هب یدورو هداج یزاس ابیز
 ؛دنتسه اتسور
  لیامسو و لیبموتا دورو زا هک اتسور لخدم رد صوصخ هب نارگشدرگ لاح هافر تهج یمومع یاه گنیکراپ داجیا -
 ؛دوش یریگولج اتسور نورد هب یروتوم هیلقن
 ؛نارگشدرگ ییامنهار تهج اتسور دطس رد امنهار مئالع و اهولبات بصن -
 اتسور یمومع رباعم رد یناویح یاهدوک ندومن رابنا زا یریگ ولج -
   عبانم -8

 .یداصتقا روما و یزیر همانرب تنواعم :ناتسا یزرواشک داهج نامزاس ،(0331) ناتسا یزرواشک همانرامآ .1

 .مود پاچ ،ناکیلپ تاراشتنا ،روشک ییاتسور یسانش تفاب ،(1331) ،دیمح ،یدمحم و اضر ،نایدمحا .0

 ،     نارشیا رد ییاتشسور یرگششدرگ رادشیاپ هعشسوت یاه صخاش یزاس یموب دنیارف ،(3331) دواد  ،یودمهم و اضرلادبع ،یراختفا .3
 .01 هرامش ،ییاتسور یاه شهوهپ

   نامزامس رمشان ، ییاتشسور ی اشه  تشفاب  یزاشس زاب و یزاسون ،یزاسهب رب یدمآرد (1331) ،کالم ،یراصنا ورباص دمحم ،نایرقاب .1
 .لوا پاچ ،ییاتسور و یرهش تیریدم هدکشهوهپ یشزومآ تنواعم میظنت ،روشک یاه یرایهد و یرادرهش

 .تمس تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ ،ییاتسور هعسوت یاه هیرظن ،(1331) یمیهاربا ،یدزی یلپاپ .1

31) ی ملع     دیمس ،یردمب ،امضرلا دمبع ،یراختفا نیدلا نکر ،یدهم ،یرهاط روپ .6    یدشبلاک هعشسوت  یاشه  تشسایس  و اشهدربهار ،(03

 .لوا پاچ ،یمالسا بالقنا نکسم داینب رشان ،(ناریا و یناهج تایبرجت رب دیکأت اب) ییاتسور یاه هاگتنوکس

 .هدشن رشتنم :ناهفصا ،ناریا یمالسا بالقنا نکسم داینب ،هرط یاتسور یزاسهب حرط ،(0331) هزمحریما ،یفقث .0
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       یمللملا نیمب سنارمفنک نیملوا تالامقم همعومجم ،ورارف یاهشلاچ و ییاتسور شزرااب تفاب یزاسهب ،(0331) دمحم ،یرسک ماج .3
 .لوا پاچ ،لوا دلج :یمالسا بالقنا نکسم داینب .تفاب و نکسم ییاتسور یاه هاگتنوکس

  ،رومشکی امه  یرامیهد و اهیرادرهمش  نامزامس ،   ییاتشسور هدوشسرف یاشهتفاب یهدناماس و تیریدم ،(1331) یهاگشناد داهج .3
 .یعامتجا و یناسنا مولع هدکشهوهپ

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،اه شور و اه هاگدید :ییاتسور پعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم ،(1331) دومحم ،روپ هعمج .01

   رمتفد نارمهت ،00  پامچ   ،یمبارعا دممحم دیس رتکد و نایسراپ یلع رتکد :نامجرتم ،عماج زادنا مشچ رد یدرگناهج ،یگ.یاو کاچ .11
 .یگنهرف یاهشهوهپ

 .لوا پاچ :نارهت ،رون یاوآ تاراشتنا ،یزیر همانرب و یداصتقا هعسوت (1331) دومحم ،یناکدرا نایرئاح .01

 .ناهفصا هاگشناد تاراشتنا :ناهفصا ،ناریا ییاتسور یایفارغج رب یلخدم ،(3331) نسحدیس ،یربا ینیسح .31

     بالمقنا نکمسم دامینب :رمشان ،  ییاتشسور شزرااشب یاه تفاب رد هعسوت و تظافح ،(0331) ربکا یلع ،نارگششوک ؛زوریپ ،یچانح .11
 .لوا پاچ :یمالسا

       یمللملا نیمب سنارمفنک نیملوا تالامقم همعومجم .  شزرااشب یاهاتشسور تفاب یزاسهب ،(0331 ) هممطاف ،لداعدادح ؛زوریپ ،یچانح .11
 .لوا پاچ ،لوا دلج :یمالسا بالقنا نکسم داینب .تفاب و نکسم ییاتسور یاه هاگتنوکس

  و نکمسم هلجم ،یتآ زادنا مشچ و ییاتسور نکسم یزاسهب تالوحت رب یرورم ،(1331) هللازیزع ،نایدهم و نسحم ،روپ یپیترس .61
 .011 هرامش ،اتسور طیحم

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،ییاتسور یایفارغج ینابم (0031) سابع ،یدیعس .01

 .یشنم رشن ،یریصن همطاف و هداز یشنم هللا تمحر همجرت ،ییاتسور یرگشدرگ ،(0331) ،نایلوج دراچیر ،یلپراش .31

 .تعنص و ملع هاگشناد تاراشتنا ،اهاتسور یزاسهبو یزاسون لوصا (3031) لیعامسا ،هعیش .31

 .نارهت ،مود پاچ ،تمس تاراشتنا ،ییاتسور نکاسم یاه هنوگ و ینیزگ تنوکس یاه هویش ،(0331) یدهم ،بلاط .00

 .لوا پاچ :رون مایپ رشن ،ییاتسور یزاسهب حرط ،(3331) نیمار دیس ،یرافغ .10

 .یمالسا دازآ هاگشناد :نارهت ،ییاتسور یایفارغج ،(1031) تخدیرپ ،یکراشف .00

 .مراهچ پاچ ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یخیرات یاهرهش و اهانب یزاس هدنززاب (0331) روصنم ،یکمالف .30

  زا ییاتمسور یرگشدرگ هعسوت رب رثیم لماوع لیلحت ،(1331) هتشرف ،یثایغ دنوثایغ و ربکا یلع ،هداز کریم ؛یدهم ،یدرکهد یمرک .10
 .ناهفصا هاگشناد یشهوهپ تاعلاطم ؛یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا نایئاتسور هاگدید

 .031 هرامش ،مهد لاس ،داهج همانهام (3631) روشک ییاتسور قطانم یزاسهب حرط تایلک .10

 .نارهت 160 هرامش ،10 لاس ،داهج همانهام ،اتسور و هعسوت ،مسیروت (3331) داهرف ،ارآ رگشل و بسامهط ،یدوصقم .60

 .1 هرامش ،هعسوت و اتسور همانلصف ،ربکا یلع همجرت ،تالکشم و لئاسم ییاتسور هعسوت ،یپرآ ،ارسیم .00

    ،یرگمشدرگ تیامس کمی هب نآ لیدبت فرح اب ریالم ناتسرهش عباوت زا (هدشمگ تشهب) ایتوت هرد یاه هبذاج یجنس ناکما ،یزورون .30
 .301-3،111 هرامش ،موس لاس ،طیحم شیامآ همانلصف

 .فلیم تاراشتنا :نارهت ،لوا پاچ ،یخیرات تفاب یزاسهب ،(3031) ،دوعسم ،ینامیرن .30
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