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 هدیکچ
    لهمکم تهیکلام و ؛هدوهب ییاتسور نکاسم هعومجم و یعارز یحولوفرم ،تشک هویش ینعی یلگا رصنع هس زا اکرم یعارز راتخاس
    دهنهاوخ ییاتهسور زادهنا مهشا کی هدنهدلیکشت رگانع قوف یازجا ،ضرف نیا اب .دنکیم ادیپ انعم ارنآ کرد اب و تسا رگانع نیا
-    ههب ار رهحید یازهجا ینوهگرگد  زج ره لوحت هک یلکش هب ،دش دنهاوخ نوگرگد و لوحتم ولتخم لماوع و اهورین رثا رد هک دوب
   یاتهسور  نهپ رد نآ  رهب راذگریثأت لماوع و یعارز تخاس تالوحت یمورفم یزاسزاب تده اب ر اح شهوژپ .تشاد دهاوخ لابند
 یا    ههنیمز ههیرظن یهفیک درهکیور اب ،(هیمورا ناتسررش یزکرم شخب) دنراد رارت هیمورا هاایرد برغ ییاتسور یحاون رد هک اختنم
   هتهشذگ هههد ود رد هک دندوب یناییاتسور لماش هک دندش باختنا یرظن یریگهنومن اب و دنمفده تروگ هب اههنومن .تسا هدش ماجنا
   نهیا رد رهفن 55  ،لهک رد و تشاد همادا هعلا م دروم یاهاتسور نانکاس زا یرظن  ابشا هب ندیسر ات اههنومن باختنا .دناهدوب زرواشک
       ههلوقم کهی و هدهمع ههلوقم شهش ،موهرفم 10 الات رد هدش یروآدرگ یاههداد .دناهتفرگ رارت هعلا م دروم و هدرک تکرش هعلا م
          و اتهسور یهعارز تخاهس رد لوهحت ههباثم ههب یزرواهشک شهخب تارهییغت یاهدمایپ کرد داد ناشن  یاتن .دندش یراذگدک یاهتسه
 ،ساسا نیا رب .تسا هدش لگاح ددعتم ت ماعت هجیتن رد و هدوب طیارش یرس کی زا رثأتم ،یتامدخ لغاشم هب ندروآ یور شیازفا
      تخاهس و یعاهمتجا لهماوع ،(یهمیلتا تارهیی    غت) یه یحم لهماوع دهننام طیارهش یرس کی تیمکاح لیلد هب ،هعلا م دروم هق نم رد
     یهفنم و تهبثم تهلاح ود اهب ار هعلا م دروم قطانم رد دوجوم تشک یوحلا و ییاتسور داصتتا (تلود یاهتسایس) یسایس یاهدارن
 .تسا هدرک هجاوم رییغت و لوحت
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 همدقم
  رظاونم  و دراد دووجو نیمز و ناسنا نایم هک یقیمع و  اودرپ یاه یگتسبمه هعومجم زا تسا یرابع 0یعارز تخاس
   و یوعارز یژوولوفروم ،(    یوعارز  اوظن) توشک هویوش رصنع هس یعارز تخاس هعلالم رد .تسا نآ رگنایب ییاتسور
   یوعارز تخاوس هعلالم یاه یرورض زا نیمز یهنهپ رد یعارز ورملق نامزاس کرد .دوشیم حرلم نکاسم هعومجم
  هوک دنا هتفرگ لکش ینوگانوگ لاکشا هب فلتخم یحاون رد یعارز تخاس .(250 :1190 ،هتخارفا ؛3 :4290،وبول) تسا
 رد   رثؤوم یوعیبط للع هلمج زا .(3 :4290 ،وبول) تسا یسایس یاه یزاس میمصت زین و یناسنا ،یعیبط طیارش زا رثأتم
 رد ًاالومعم هک درک هراشا کاخ  عون و  آ عبانم ،میلقا ،نیمز بیش ،یفارگوپوت ،یسانش نیمز هب ناوت یم یعارز تخاس
  اوه   نآ یاروییغت روتینالوط یبسن روط هب نامز رد یلو درادن یسوسحم یارییغت رت ک وک یاه هنهپ و هاتوک یاه نامز
     هولمج زا یوعارز تخاوس رد رثؤوم   تیناوسنا طیاروش  ،نیونچمه .(0 :3190  ،راوبتهنگنز) تسا دوهشم و سوسحم زین
  هوب و  یداوصتقا  ،یوسایس  ،یوگنهرف ،یعامتجا لماوع ،یژولونکت ،یناسنا یورین ،تیکلام  اظن ،یتلود یراذگ تسایس
  لووحت را د ار نآ رصانع و یعارز تخاس دوخ هبون هب هک دریگ یم رارق رتینآ یارییغت ضرعم رد رازاب متسیس ه یو
 .(910 :3190 ،ییاضر و رامآ) دزاس یم
    بولاق هوبابم هوب دناوت یم و تسا یداصتقا -یعامتجا یابسانم و طباور زاسرتسب داعبا لماش دوخ هک ییاضف راتخاس
  ییاوضف  اظن کی دوخ یاهدرکراک هارمه هب ییاضف راتخاس نیا .دوش هتفرگ رظن رد اه نآ رب مکاح طباور و اه تیلاعف
  هوک  اوجنآ  زا .توسا رت درزب ییاضف  اظن زا یئزج یعارز تخاس نیاربانب .(00-09 :1390 ،یدیعس) دنک یم داجیا ار
  یاوهدرکراک و  فولتخم  یاهراتخاوس نیب ،تساه نآ فلتخم یازجا ینورد یگتسویپ ،ییاضف  اظن ره نیداینب تلصخ
  یونورد  شیووپ یعون هک تسا ییاون مه نیمه ،عقاو رد .تسا رارقرب ییاون مه و یدنویپ مه یعون  اظن ره نوگانوگ
  طبتروم    رگیدوکی هوب ،یالاوصتا زا یا  هکبوش  نووچمه ار نآ یازجا نیرت ک وک ات هک دزاس یم رارقرب  اظن رساترس رد
  .دزاوس  یوم رادیدپ ای ریذپ ناکما ار نآ رب مکاح طباور و دوخ یدرکراک ءزج ،یراتخاس ءزج ره ،بیترت نیدب .دزاس یم
   ، اوظن یازوجا ی  هکبوش نورد  یالاوصتا و  اوه یدنویپ مه نیمه ی هلساو هب ،ءزج کی رد رییغت هنوگره ،بیترت نیدب
   ددروگ یونیب     شیوپ یتوسرد هوب ازوجا  ریاوس رد نآ  راذوگرثا  یاوعبت هک دشاب هدیشیدنا و هدیجنس نان نآ یتسیاب ًااتدعاق
 .(95 - 55 :0390 ،یدیعس)
   یتوسرد هوب ینوریب و ینورد لماوع زا کی ره ات تسا زاین ییاضف ی هدیدپ کی یالوحت کرد و رتهب تخانش تهج
    قطاونم رد نوگاونوگ فعوض و یدش اب لماوع نیا .ددرگ نییبت رظن دروم ی هدیدپ و اه نآ نیب طباور و هدش ییاسانش
  دوهاوخ مکاح یلیارش نین  زین ام روشک رد ،عوضوم نیا عبت هب .دنک یم زورب فلتخم یاه نامز رد و ناهج فلتخم
 و     یعاومتجا طیاروش هوک داضتم هاگ و نوگانوگ یناسنا و یعیبط طیارش عونت اب تسا یروشک ناریا هکنآ ه یو هب .دوب
  یاوهدومن و یارثا ییایفارغج یاضف رصانع یگدینت مهرد تلع هب لماوع هنوگ نیا .دنک یم داجیا ار یفلتخم یداصتقا
 ییاجنآ زا .دش دهاوخ هدهاشم روشک فلتخم قطانم رد و نامز رذگ رد یتوافتم یالوحت هجیتن رد و هتشادن یناسکی
         توسا نوکمم ،توسا یوعیبط و یعاومتجا ،یداوصتقا فولتخم یاوه یگ یو یاراد زین ام روشک یحاون زا کی ره هک
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          رووط هوب یتوسیاب و دنتوسین راکوشآ نادون  هاوگ و راکوشآ هاوگ هک یتالوحت .دنراذگب رس تشپ ار یفلتخم یالوحت
  ناوگمه دید ضرعم رد و اراکشآ ًااموزل زین اه نآ جیاتن و اهدمایپ ،بیترت نیمه هب .دنریگ رارق هعلالم دروم یرت قیمع
  و یعاومتجا - یداوصتقا داعبا رد اهدمایپ هک اجنآ ه یو هب درک وجتسج رت قیمع یدید اب دیاب ار اهدمایپ هاگ .درادن رارق
   کوشخ) یکیژوولوکا فلتخم یالوحت دهاش ریخا یاهلاس رد هیمورا ه ایرد یبرغ شخب .دشاب یناسنا یلک روط هب
         .توسا لومأت لوباق یوعارز تخاوس لووحت رد نآ یاروثا هوک تسا هدوب یداصتقا و یعامتجا ،(هیمورا ه ایرد ندش
-   یوم ،اویوپ و حیحوص تیریدم  دع یروص رد و تسا راذگرثا یادیلوت تیفیک و تیمک رد نامگیب روبزم یالوحت
 رلخ ضرعم رد ار هقلنم رادیاپ هعسوت هدش یکیژولوکا و یعامتجا ،یداصتقا یالکشم دیدشت و داجیا بجوم دناوت
     ،نآ رثؤوم لوماوع و هویحان یوعارز تخاس هعلالم نمض رضاح قیقحت ،هدش هتفگ دراوم ساسارب ،نیاربانب .دهد رارق
 .دهدیم رارق هعلالم دروم ار نآ یتآ هعسوت و ییایوپ تهج  زال ریبادت و یارییغت
 هنیشیپ و یرظن ینابم
 زا ار  هویرظن  دوشوکیم ققحم ،شور نیا رد .تسین یمازلا یترورض یرظن ینابم هئارا ،رضاح قیقحت شور هب هجوت اب
  ،هدروک  هوئارا دناوتیم زین ار هعلالم ةدودحم رد دوجوم یملع یاههیرظن هتبلا و دنک نیودت و جارختسا یعقاو یاههداد
 و تسا راک یوق زا ناشن ،دشاب یتهابش دوجوم یاههیرظن و قیقحت هتفای نیب رگا .دنک هسیاقم اهنآ اب ار دوخ یاههتفای
 رد .(120 :4390  ،کویجنرق و هتخارفا) دوب دهاوخ نآ ندوب یموب و قیقحت ندوب زاتمم دیؤم ،دوشن تفای یتهباشم رگا
 یعارز یژولوفروم ،(یعارز  اظن) تشک ةویش ،زا دنایرابع هک دراد یرورض رصنع هس یسررب ،یعارز تخاس ۀعلالم
    توسا نیومز ۀونهپ رد  یوعارز  وروملق نامزاس کرد و نیمز لاغشا ةوحن و صخشم لکش نیبم هک نکاسم ۀعومجم و
 .(250 :1190 ،هتخارفا)
  ییاتوسور  یحاوون  زادونا مش  و هره  رد هک دوش یم  وسحم یعارز راتخاس مهم ناکرا زا یکی ناونع هب یعارز  اظن
     دووخ نیوب هوک درویگ یوم  لکوش یرادربهرهب کی رد فلتخم یاهتشک کارتشا و عامتجا زا یعارز  اظن .تسا نایامن
 هویش نیا .(530 :4190 ،وئرد ؛33 :1190،سوفلود) دزاسیم رارقرب ینیشناج ،ییاکتا ،یتسیزمه یروص هب ییاهدنویپ
 نارود   زوین و دونکیم  اختنا دوخ یاه نیمز زا رتشیب هدافتسا روظنم هب ییاتسور هعماج کی هک ار ناهایگ یتشاک مه
   روب یوعارز یاه  اظن .(3 :4290 ،وبول) دنمان یم تشک هویش ،دراد یگتسب ناهایگ نیا تشک اب هک ار ینونف و اهتشک
   یاویاوز زا اوه  ینووگرگد نویا یامازلا .دنوشیم لوحت و رییغت را د نامز یایضتقم و ییایفارغج یایصوصخ یانبم
 .تسا هتفرگرارق لیلحت و هیزجت دروم نارظن بحاص و نادنمشیدنا طسوت نوگانوگ
  فادوها   هوب یوسرتسد  ناوکما بیرض یهدننک نییعت لماوع نیرتمهم زا یکی یزرواشک شخب راتخاس هکنیا هب هجوتاب
  یوعقاو   یامیوس نیارباونب ،تسا یدیلوت  اظن یازجا یهنیهب بیکرت عبات فادها هب یبایتسد تیبوللم و دشابیم شخب
 بیکرت و تشاذگ شجنس هب ارنآ درکلمع یردق ناوتب ات دومن صخشم ار اهییاسران ،درک میسرت دیاب ار دوجوم  اظن
   تخاوس  ود روصتع) یعارز یژولوفرم یسررب نیاربانب .(91 :9390 ،ناراکمه و هتخارفا) دومن یحارط نآ زا یاهنیهب
 یاعلق رگناشن هک تسا یعارز زادنا مش  ای یعارز یژولوفروم .دوب دهاوخ دیفم و رثؤم رایسب ریسم نیا رد (یعارز
 فلتخم لاکشا هب هقلنم یژولوکا و تیکلام  اظن ساسارب یاعلق نیا .تسا مه رانک رد نآ یریگرارق هوحن و تشک
 اما .تسا راصح عون ره دقاف و رتعیسو تشک یاعلق یعمج و یکارتشا یعارز یاه  اظن رد هک نان  ،دریگیم لکش
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    هلیوسو هوب جویار یژولونکت و هقلنم یژولوکا بسح رب و رتدودحم تشک یاعلق یصوصخ تیکلام اب یاه اظن رد
  یراویبآ متسیس بسح رب یعارز یژولوفروم .(50 :4290 ،وبول) دوشیم کیکفت رگیدکی زا اهراصح و اهظافح عاونا
  توشک دروم یضارا لیلد نیمه هب .دشاب حلسم دیاب تشک یاعلق یباقرغ یاه اظن رد هک یا هنوگ هب تسا ریغتم زین
    یوعارز وروملق رد  اد رووضح  دع ای و روضح .دوشیم یدنبسارت یناکلپ یروص هب و راومهان یهوکیاپ قطانم رد
  ًااوعبط دنکیم ار  هنادازآ و اهر ییاتسور یاضف رد  اد هک یطاقن رد .دهد یمرارق ریثأت تحت ار یعارز یژولوفروم زین
     دوع رگناویب زاوب عرازم دوجو سکعرب و دوب دهاوخ هتسب عرازم دوجو دهاش هعماج و دشاب هتسب عون زا تشک دیاب
 یاهاضف یناکم تخاس عقاو رد یعارز یژولوفرم ،نینچمه .(940 :5190 ،یرظن) تسا یعارز یاضف رد  اد روضح
      نیوب لوصاوف ،عرازوم نیوب یاوههار ،اهاتسور عارزم لکش یگنوگ  هب ناوتیم هک ،دهدیم لیکشت ار اهاتسور یعارز
      ،هوتخارفا) دووش هراوشا اوهنآ عوون و عارزم یاهراصح ،یطابترا یاههار نتفرگرارق زرط ،یعارز یاعلق هزادنا ،عرازم
   نکوسم  اوظن رد .تسا یعارز  وب اب نکاسم هعومجم یعارز تخاس  وس رصنع .(10 :3190 ،رابتهنگنز ؛150 :1190
   توشک هونازخ ، اد یراد هگن لحم ،لوصحم رابنا) نکسم میامض ای نکسم پیت ،زکرمت ای یگدنکارپ هعومجمریز هس
  دوبلط یوم ار دوخ صاخ ینوکسم یایضتقم یتشِاک عون ره هک تسا یهیدب .دوش یم یسررب ینامتخاس حلاصم و (...و
 .(450 :1190 ،هتخارفا ؛1 :4290 ،وبول)
  و تبوسن ًاالوا      ؛توسا (یناوقهد  اوظن) یتنوس عوون زا ًااتدمع ام روشک رد یعارز  اظن هکنیا نایب اب (1190)  دآ  داخ 
   ریاوس اوب هنارس دمآرد داجیا ظاحل هب اه نآ دیلوت لک نازیم ًاایناث و تسین  وللم اهدحاو نیا رد دیلوت لماوع بیکرت
  شوقن   یوعارز  اوظن یسررب رد هک تساج نیا .(23 :1190 ، دآ  داخ) درادن یگنهامه (یراجت عون ه یوهب) اهدحاو
     روب دویکات نموض زوین (1190)  رکفاوب و  ناوقهد ،(1190)   یناخدولو اتوسار نیمه رد .دوش یسررب دیاب بیقر تیلاعف
  یوروین  ،یژوولونکت ،هیامرس نو  یلماوع شقن هب ،یزرواشک شخب رد یتنس دیلوت یاه  اظن رد لوحت یاه یرورض
  ،نیونچمه  .دونزادرپ   یوم دونیآرف نویا رد رثؤم یاه هفلؤم ناونع هب دمآراک تیریدم و هدزابرپ یاهداهن یریگراک هب ،راک
 رد دیلوت ششک ،یّننف دشر نو  یلماوع وترپ رد ار یعارز  اظن یالوحت ،راک یورین رب زکرمت اب (0330) نوسنیگرج
-یم یزرواشک یادیلوت رد دیدج یژولونکت دربراک و شخب نامه رد راک یورین یارییغت هب تبسن یزرواشک شخب
05 ، ناوتور و   یماویاه) دوناد  و (3330) پوار ،(0330) لوراووک ،(1230    ) رونیرا نوو  ینادنموشیدنا راونک رد (:1190
    تولاح زا شوخب نویا جورخ و یعارز یادیلوت هعسوت رد لماع نیرت مهم یداهن عناوم هک دندقتعم (9130) فلکاراب
15 ،زاتسا و ریشآ) تسا یفرصم دوخ :  .تسا نیمز لماع رد ه یو هب نیداینب یاحالصا نآ همزال هک (2130
 "داباهم تشد یاهاتسور رد نآ یالوحت دنور و یعارز راتخاس یسررب" فده اب دوخ یهعلالم رد ،(9190) دا ننسح

 زا یرادربهرهب  اظن و تشک یوگلا رب یضارا ندوب هعلق هعلق ،یعارز ک وک یاه تیکلام دوجو هک تسا داقتعا نیا رب
  یورویپ  دویلوت  یتنوس  اظن و تشک یوگلا زا نیعراز هک یروط هب تسا هتشاذگ ریثأت ینامز طیارش اب دنویپ رد یضارا
  ییاتوسور  قطاونم رد  یوعارز   تخاوس یالووحت"  فدوه اب هک (3190) رابت هنگنز یهعلالم جیاتن ،نینچمه .دننکیمن
  یاوه یوگ یو  ،یوعیبط  لوماوع هک داد ناشن ،هدش  اجنا وسهرق ناتسهد رد (1490-2190) ینام ز هرود یط" هاشنامرک
  راتخاوس  یوهد لکوش و  لووحت و یعارز راتخاس رد یژولونکت زا یروهرهب نازیم و یلحم یاهعازن ،تیکلام ،یعامتجا
  تخاوس  ینووگرگد یسررب" هب یاهعلالم رد (4190) یلیعامسا ،زین رگید یشهو پ رد .تسا هدوب رثؤم هقلنم یعارز
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 داد ناشن ،هدش  اجنا یفیصوت و یلیلحت شور اب هک هعلالم نیا جیاتن .تخادرپ "زردوگیلا ناتسرهش یاهاتسور یعارز
  هدووب رثؤم هقلنم یعارز راتخاس لوحت رد یموبریغ یاههیامرس و یژولونکت دنور و ،ثرا نوناق ،یضرا یاحالصا هک
 لوحت رب هک یکیژولونکت  لماوع و یگنهرف و یعامتجا لماوع هلمج زا یدراوم هب زین هعلالم نیا رد یترابع هب .تسا
    یوسررب فدوه اوب دوخ یهعلالم رد (3190) یدابآ نسح ،نینچمه .تسا هدش هراشا ،دنتسه رثؤم یعارز راتخاس رد
   یوسررب هوب (2490-2190) ینامز هرود یط دهشم دابآدمحا شخب نژویپ ناتسهد یاهاتسور یعارز راتخاس یالوحت
   لوماوع و اوهورین نیا .تسا هتخادرپ هدش اتسور رد یقیمع یاهینوگرگد ببسم هک ازنورب راذگریثأت لماوع و اهورین
   و زویر یاوه  قوسن هوب یضارا کیکفت لماش روکذم لماوع .دننک مهارف ار تببم یالوحت یاههنیمز دناهتسناوتن ازنورب
 راک یاهنامزاس نتفر نیب زا ،یزرواشک نیون یاههویش و اهشور یریگراک هب رد یدج عنام کی ناونع هب هک هدنکارپ
       دویلوت هوخر  زا یاوونق زا یرایوسب ندوش جراوخ ،دیلوت رما رد بسانم  اظن ندرک نیزگیاج نودب یهورگ دیلوت و
  یاوه       هاگتنوکوس هویلخت ،یزویرگ اتوسور روگید رویبعت هوب و یرجاهم دنور دیدشت ،یتنس ون یاهشور لباقت ،یعارز
   ار ییاتوسور یاوه    هوصرع زا یرایوسب یوشاپورف یولک روط هب ،اهرهش رد نادرگرس ییاتسور نارجاهم هوبنا ،ییاتسور
 .درمشرب هلمج نیا زا ناوت یم
   یناومز هرود یوط"  یاتوسور  یاوه  هاگتنوکوس یعارز یژولوفروم یالوحت" فده اب دوخ یهعلالم رد (3190) یدارم
 جاور  ،یوضرا یاحالصا نوچمه یلماوع هک تسا داقتعا نیا رب (راجیب ناتسرهش) یناشر اباب ناتسهد ،(2190-0490)
   یژوولوفروم یالووحت رد رثؤم لماوع زا ار اتسور و رهش طباور رد رییغت و نردم یژولونکت یریگراک هب ،یکلام هدرخ
      یالووحت یوسررب هوب یوشهو پ رد زوین (9390   ) ناراوکمه و هوتخارفا .توسا هدوب 2190 ات 2490 ی هرود رد یعارز
 (0490-2190)  یناومز ی   هرود (نیومخ ناتوسرهش) ناحلاوص    ناتوسهد ییاتوسور یاوههاگتنوکس یعارز یژولوفروم
  یاوه    هاگتنوکوس یوعارز تخاوس یازجا زا یکی ناونع هب یعارز یژولوفروم یریذپ لوحت رب دیکات اب اه نآ .دنتخادرپ
 زا هدافتسا ،تیکلام رد رییغت ار یالوحت نیا یلصا لماوع و دنا   هتسناد یدرکراک و یراتخاس یعوضوم ار نآ ،ییاتسور
      ار هدومآ دووجو هوب یالووحت روکذوم شهو پ .دنا هتسناد یعارز  آ عبنم عون رییغت و تشک دیدج یاه هنوگ و یاودا
 رد (4390) کیجنرق و هتخارفا .تسا هتسناد ناییاتسور دمآرد و لاغتشا شیازفا زاس هنیمز ار نآ و هدومن یبایزرا تببم
 نمکرت ناتسرهش یعارز  اظن یاهیگ یو ساسا رب نآ بقاوع و لماوع ،یعارز  اظن لوحت یسررب فده اب یاهعلالم
 ،لوصحم و نیمز یهدزاب ،تلود یراذگ تسایس زا تیعبت هب هقلنم تشک یوگلا هک داد ناشن ،13-1190 یاهلاس رد
 رد یتلود یتیامح یاهتسایس لیلد هب ،وج و  دنگ تشک ،هزورما و هدش لوحت را د رازاب یاضاقت و نازرواشک دمآرد
 تشک عونت هب ،شورف رازاب هب هجوت اب ،ناعراز .تسا هقلنم رترب تشک ،دازآ رازاب هارمه هب یتلود دیرخ نیمضت ۀنیمز
 .دنهد شهاک ار تشک یریذپرلخ ۀجرد ات دنتخادرپ
  هوعلالم دروم هقلنم ییاتسور قطانم رد ریخا یههد سوسحم یارییغت اب طابترا رد هک دهدیم ناشن هیلوا یاهیسررب
   عووضوم نویا یسررب لابند هب رضاح شهو پ .تسا هدشن  اجنا یصاخ و هعماج هعلالم ،نآ یعارز تخاس ه یوهب و
 زا ؛تسا هتشاذگ رس تشپ ار یتالوحت ه  و هتشاد ییاهیگ یو ه  هعلالم دروم هقلنم یلعف یعارز تخاس هک تسا
      هتوشاد روب رد یجیاوتن هو  و هدوش لوحت را د یعارز تخاس لیلد ه  هب هک تسا هلئسم نیا لابند هب ،رگید فرط



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 837

  رد هتوشذگ یههد ود رد یالوحت نیا ینامز یهدودحم ،عوضوم یگدرتسگ و یرامآ یاهتیدودحم هب هجوتاب ؟تسا
 .تسا هدش هتفرگ رظن
     نیدوب یفیوصوت ؛توسا ینادویم و یفیصوت ،عون زا رضاح شهو پ ،فادها و یسررب دروم عوضوم تیهام هب هجوتاب
        توسا عووضوم کوی اوی تویعقوم کوی یایوصوصخ ملنم و یعقاو ،ینیع فیصوت ،شهو پ  اجنا زا فده هک لیلد
   داروفا یاوهیجرت و یاکاردا ،راکفا ،دیاقع فشک روظنم هب هک رظن نیا زا ینادیم و (51 :1190 ،یقارن فیس و یردان)
 و تسا یدربراک فده رظن زا رضاح شهو پ ،نینچمه .(15 :3190 ،یمیلس) دوشیم هدافتسا همانشسرپ زا ،رظن دروم
 شهو پ رد .تسا هدرک هدافتسا یناینب هیرظن زا زین شور دعب زا و دراد رارق یفیک یاقیقحت هورگ رد میاداراپ ظاحل زا
    هویمورا ناتوسرهش یزوکرم شخب یاهاتسور رد یعراز تخاس یارییغت یاهدمایپ یموهفم لدم نتخاس یارب ،رضاح
  یووس زا 1330  لاوس رد ادتبا هیرظن نیا .دش هتفرگ هرهب یاهنیمز هیرظن یفیک شور زا ،هیمورا ه ایرد  رغ رد عقاو
 ؛909 :5390   ،روپدومحم) دوش رشتنم یاهنیمز هیرظن فشک ناونع هب اهنآ روهشم  اتک رد و عادبا سوارتشا و رسالگ
 :3190 ،یریفس) اههرازگ و یالوقم ،میهافم :دراد یلصا ءزج هس یاهنیمز هیرظن .(330 :2390 ،ناراکمه و یدیشمج
     اوب رگوشهوزپ هوکلب ،دووش   یومن عوروش یزاوس هیضرف ساسارب شهو پ ،یاهنیمز هیرظن ینابم و میهافم هیاپرب .(435
 .(42 :5115 ،0  نیوگا) درادون دوجو یلبق سدح و  اوج چیه نادب ییوگخساپ یارب هک تسورهبور یقیقحت یاهلئسم
 یروآدرگ یاههداد و یادهاشم یانبم رب هکلب ،دوشیمن نییعت لبق زا قیقحت یاههفلؤم و اهریغتم نیب طباور ،نیاربانب
  دووش   یوم مهاروف یزاوس  هویرظن یاروب  زال یامدقم ،قیرط نیا زا و نییبت اهنآ یاهباشت و اهیوافت هب هجوتاب و هدش
      نویا .دووش لویمحت اوهنآ روب هکنآ هن ،دوش رادهنیمز اههداد کمک هب هیرظن نیا دیاب ،عقاو رد .(11 :4190 ،درفییاناد)
  هوب نداد    یونعم یاروب دویدج یاوههار فشک رگشهو پ یدیلک راک نیتسخن هک تسا هدش انب رکیور نیا هیاپ رب شور
     حروط) یولک هولحرم جنوپ زا یا هونیمز هیرظن تخاس رد (3330) 5تیدنپ .(310 :2190 ،نموه) تسا یعامتجا یایند
  و لوحارم نیا هک دنکیم دای (لدم رابتعا یسررب و اههداد لیلحت و هیزجت ،اههداد میظنت ،اههداد یروآعمج ،یشهو پ
     راوبتعا ،یونورد راوبتعا ،یراتخاوس رابتعا :زا دنترابع هک دنوشیم یبایشزرا یشهو پ یفیک رایعم راه  ساسارب اه اگ
 یا هونیمز هیرظن تخاس لحارم .(330 :2390 ،ناراکمه و یدیشمج ؛19 :3190 ،ناراکمه و نزپاپ) ییاور و ینوریب
 .تسا هدش حیرشت همادا رد
      و قویقد یالاؤوس فویرعت ، اوگ نیتوسخن .دوشیم  اجنا  اگ ود رد ،یاهنیمز هیرظن تخاس زا یشهو پ حرط هلحرم
   یوشهو پ یاوه  یوسررب و اوهشرازگ ریظن ،ینف نوتم ،یالاؤس عون نیا بسانم عبانم زا یکی .تسا هلئسم زا فلعنم
 ه  هقلنم یعارز تخاس :زا دنترابع قیقحت یلصا یاهلاؤس رضاح شهو پ رد .(1330 ،9سوارتشا و نیبروک) تسا
    ناومه اوی درووم  اختنا ، اگ نیمود .؟تسی  نآ یارییغت یاهدمایپ و هداد  ر نآ رد یتارییغت ه  ،دراد ییاهیگ یو
   یزوکرم شوخب رد هعلالم دروم هقلنم .(19 :3190 ،ناراکمه و نز پاپ) تسا هعلالم دروم هعماج و قیقحت هدودحم
  راوناوخ 19   یالاوب یاتوسور 155 و ناتسهد 3 لماش شخب نیا و هدوب هیمورا ه ایرد  رغ رد عقاو هیمورا ناتسرهش
     اوب انوشآ و هروبخ ناوسانشراک ی    هرواوشم زا هدافتوسا اوب یتامدوقم یهعلالم هلحرم رد هک تسا رکذ هب  زال .دشابیم
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 10  اوت 2  (هلوصاف) یهدودحم رد هک اتسور 350 هیمورا ناتسرهش یزرواشک داهج رد هیمورا ه ایرد  رغ یاهاتسور
  هوروگ 2  هوب بلاغ تشک ساسارب روکذم یاهاتسور سپس .دندیدرگ  اختنا دنتشاد رارق هیمورا ه ایرد زا یرتمولیک
  یاوه   لاوس یوط یوعارز راتخاس رییغت ،یزرواشک رب ینتبم داصتقا تیمکاح ساسا رب روکذم یاهاتسور .دندش میسقت
  یاهاتوسور هعلالم ییاهن هلحرم رد ،اتسار نیا رد .دیدرگ  اختنا هریغ و یعارز نیون یاهیژولونکت زا هدافتسا ،ریخا
    ووس هوروگ زا یدنکلبج ؛(بیس تشک تیبلاغ)  ود هورگ زا نامکرت ؛(روگنا تشک تیبلاغ) لوا هورگ زا هناخناملگ
    هوروگ زا ناتوسلاب ،(یبآ و یعارز یالوصحم تشک تیبلاغ)  راه  هورگ زا و لاجیراس ؛(بیس و روگنا تشک تیبلاغ)
 .دنتسه یفیک هعلالم شخب رد هعلالم فده دروم یاه اتسور ناونع هب (مید و یعارز یالوصحم تشک تیبلاغ) مجنپ
 .تسا هدش هداد ناشن 0 لکش رد هعلالم فده یاهاتسور تیعقوم
 شهو پ نادیم هب دورو و اههداد یروآدرگ  و را  نیودت ،ددرگیم  اجنا یایلمع ود ،اههداد یروآعمج شخب رد
  ثولبم   کوینکت زا ،اوه نآ راوبتعا شیازفا روظنم هب و اههداد یروآدرگ یارب رضاح شهو پ رد .(135 :3190 ،یریفس)
  اوی 9 نیوعللم    اوختنا یاروب 5دنمفده یریگهنومن دربهار زا ،اههداد یروآدرگ لالخ رد ،نینچمه .دش هدافتسا 0یزاس
 .(559 :5390   ،روپدومحم) دووش     یوم هدافتوسا هوعلالم درووم هدویدپ داعبا رگید و اهنامز ،اهاضف ،قیقحت 4نانابهزاورد
-هنیمز هیرظن هب اهنت هک تسا یرظن یریگهنومن دربهار زا هدافتسا اب  أوت ،یاهنیمز هیرظن رد اههداد لیلحت و یروآدرگ
   یاروب توسا یشور و اههداد زا هتفرگ رب روهظ لاح رد میهافم یانبم رب یریگهنومن زا تسا یرابع و .دراد قلعت یا
     هومادا یناومز اوت یروظن یریگهنومن دنیارف .اههداد زا هتفرگ رب یاههلوقم بسح رب اههداد نامزمه لیلحت و یروآدرگ
  شهو وپ رد .(259   :عوبنم ناومه ) دونناوخیم 2یرظن عابشا ار حلس نیا ؛دنکن روهظ یدیدج یگ یو چیه هک دباییم
   هوهد ود رد هوک یناییاتسور ،نیاربانب .دندش  اختنا یرظن یریگهنومن قیرط زا و دنمفده یروص هب اههنومن ،رضاح
  .دندوش  اختنا ،دنشابیم یسررب دروم هنیمز رد یفاک هبرجت یاراد یترابع هی و دناهتشاد لاغتشا یزرواشک هب هتشذگ
       ،لوک رد .دندوش  اوختنا ،هوعلالم درووم یاهاتوسور نازرواشک زا ییاههنومن یرظن عابشا هب ندیسر ات اتسار نیا رد
 دودح نایوگخساپ ینس نیگنایم ،تسا حیضوت هب  زال .تفرگ یروص ،هعلالم دروم هقلنم رد رفن 22 یور رب هعلالم
  .دووب سناسیل رفن 10 و ملپید رفن 90 ،لکیس رفن 50 ،داوس یب رفن 15 دننام ریغتم یتالیصحت حلس اب و لاس 24 ات 14
   هویوش زا ،اوهنآ رابتعا شیازفا روظنم هب و یاعالطا یروآدرگ یارب ،شهو پ نیا رد ،دش هتفگ هک روطنامه ،نینچمه
    یاروب هوناگدن  ییاوهراکهار زا هدافتسا هب دودحم ،نارگشهو پ رتشیب رظن زا هیوش نیا .تسا هدش هدافتسا یزاسلبم
  هومین هبحاصم یاهشور زا ،شهو پ نیا رد ،اذل .تسا ناسکی یاهدیدپ صوصخ رد شهو پ یارب اههداد یروآعمج
 .تسا هدش هدافتسا کرادم و دانسا یسررب و هدهاشم ،دنمراتخاس
 ،هلحرم نیا زا فده .تخادرپ (اههداد) یاعالطا میظنت هب دیاب ،یاعالطا یروآعمج و شهو پ نادیم هب دورو زا سپ
    دراووم هوب نیوب نیا رد و ،دنکیم رورم ار اههداد همه رگشهو پ ،هلحرم نیا رد .تساههداد اب رگشهو پ نتخاس انشآ

                                                                                                                                                                
1 -Triangulation 
2 -Purposive Sampling 
3 -Informants 
4 -Gatekeepers 
5 - Theoretical Saturation 
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     یاوعالطا ،شهو وپ زا هولحرم نویا رد .(45 :3115 ،0 وولگوتمحم) دوشیم رتهاگآ و دنکیم هجوت ،صخاش و بلاج
 نیا لصاح .دوشیم میظنت و یسررب ،دشابیم ... و هدش طبض یاهادص ،ددعتم یاهتشاددای لماش هک هدش یروآعمج
 و یروآ  عومج زا سوپ .دشابیم (تسا قیقحت فده و هلئسم یاتسار رد هک) شهو پ یلصا و مهم یاکن تبث هلحرم
   نیولوا یاوههداد لیلحت -0  اگ هس لماشُخ تمسق نیا .دوش هتخادرپ اهنآ لیلحت و هیزجت هب دیاب ،یاعالطا یدنبهتسد
  یاوههداد یروآدرگ زا دعب .(135 :3190 ،یریفس) دشابیم تیافک هب ندیسر -9 و یرظن یریگهنومن رارکت -5 دروم
      هویرظن رد یدونبدک  اوجنا دونیارف .دووشیم زاغآ یرظن یریگهنومن اب دادتما رد یدنبدک و لیلحت ،ینتم و یاهبحاصم
 تسا هدش یروآدرگ یاههداد یدنبوهفم ای یدنبدک لابند هب ققحم و تسا 5تباث هسیاقم یاهشور رب ینتبم یاهنیمز
 2 یباوختنا و 4 یرووحم ،9زاب یراذگدک هلحرم 9 رد روکذم هیرظن رد اههداد یدنب دک دنیارف .(359 :5390 ،روپدمحم)
 ؛110 :2390   ،ناراوکمه و یدیوشمج ؛330 :9390 ،یهگآ و یدارم ؛115 :1190 ،نامیا و روپدمحم) دریگیم یروص
0 :9190 ،نارگید و درفییاناد   دووخ اب طبترم یاههداد دیاب هدش قاصلا یاهدک ای دک ،لحارم نیا زا  ادک ره رد .(31
 .دناسرب عابشا حلس هب ار
  شنوکاو و هداد ناشن هعلالم دروم نایوگخساپ هب ار ییاهن یاههتفای ،هدمآ تسد هب یاههتفای رابتعا زا نانیمطا تهج 
 هدمآ تسد هب یاههلوقم .میدومن هدهاشم ار دناهدومن نایب اه نآ هک هچنآ اب یموهفم یاههلوقم قبالت هنیمز رد ار اه نآ
      نئوملم دووخ یدویلوت هویرظن راوبتعا زا ناققحم ،نیاربانب .دوب ییاسانش و مهف لباق و هدش هتخانش نایوگخساپ یارب
 یاعالطا یروآعمج رب هوالع ،هدش هتفرگ رظن رد فادها هب یبایتسد یارب هعلالم نیا رد تسا حیضوت هب  زال .دندش
       درووم یاهاتوسور رد یزرواوشک یولک تیعوضو یوسررب هب زین اتسور همانشسرپ زا ،یفیک شور و هبحاصم قیرط زا
 .تسا هدش هتخادرپ هعلالم

                                                                                                                                                                
1 -Mehmetoglu 

 اهیوافت و اهتهابش نتفای یارب دادیور ربارب رد دادیور هسیاقم - 5
3 -Open Coding 
4 -Axial Coding 
5 -Selective Coding 
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 هیمورا ناتسرهش رد شخب و ناتسهد هب تبسن هعلاطم فده یاهاتسور تیعقوم (1) لکش

 3390 ،ناگدنسیون :عبنم

 ثحب و جیاتن
  یاوه  یوگ یو یوسررب هب لوا شخب رد .تسا هدش هئارا یلک شخب ود رد هدمآ تسدب جیاتن ،هعلالم زا شخب نیا رد
    یوعارز تخاوس رد هدوش داجیا یالوحت  ود شخب رد سپس و هدش هتخادرپ هعلالم دروم یاهاتسور یعراز تخاس
 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یالوحت نآ جیاتن و لیالد ،فده یاهاتسور
 ساسارب ساسارب ار هعلالم فده یاهاتسور یدنبهورگ ،هدمآ تسدب اتسور همانشسرپ زا هدافتسا اب هک 0 لودج جیاتن
      یاتوسور رد دویلوت لووصحم بولاغ ،لاوبم روطهب ،دهدیم ناشن (دش هتفگ لبق شخب رد هک روطنامه) بلاغ تشک
   هوب اتوسور نآ رد یعارز  اظن و (دصرد 31) یکلم اهیرادربهرهب تیربکا هک (راتکه 23 تحاسم اب) روگنا ناخناملگ
  هدهاوشم لباق 0 لودج رد هعلالم دروم یاهاتسور ریاس جیاتن .دریگیم رارق هدافتسا دروم (دصرد 21) یتنس یروص
 .تسا

 هعلاطم دروم یاهاتسور یلک تیعضو .1 لودج

 

 نارادربهرهب دادعت
خب

 یغاب ش

 نارادربهرهب دادعت
خب

 یعارز ش

حاسم
 یغاب یضارا ت
یس)

 (ب

حاسم
 یغاب یضارا ت
 (روگنا)

حاسم
 یغاب یضارا ت
 (ریاس)

حاسم
 یضارا ت

 (یبآ) یعارز

حاسم
 یضارا ت

 (مید) یعارز

 (دصرد) یعارز  اظن (دصرد) یرادربهرهب  اظن عون
 هزیناکم *یتنس یاهراجا یربمهس یکلام

 20 21 2 2 13 15 20 20 23 25 19 150 ناخناملگ
 20 21 2 2 13 15 25 12 25 11 25 100 نامکرت
 20 21 2 2 13 15 11 30 14 13 20 13 یدنک لبج
 20 21 1 2 23 125 29 2 5 9 110 19 ناتسلاب
 10 13 20 2 11 12 129 10 10 10 112 12 ولاجیراس

 3390 ،قیقحت یاههتفای :عبنم
 .(تسد اب لوصحم تشادرب ای ورد) تشادرب و (یباقرغ یرایبآ ،تسد اب نیجو ویشاپدوک) تشاد ،(تسد اب یشاپرذب دننام) تشاک لحارم یمامت لماش ؛یتنس یعارز  اظن زا روظنم * 
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   زال .دووش یوم تشاک مید و یبآ یروصود هب  دنگ ولاجیراس و ناتسلاب یاهاتسور ًااصوصخم هعلالم دروم هقلنم رد
   نویا .دووش  یوم هوتفگ هراهب  دنگ نآ هب هلحم یروص هب هک هدش هتشاک راهب لصف لیاوا رد یمید  دنگ ،تسا رکذ هب
   لوصف رد نآ یونز  هوجنپ و ینارذوگناتسمز هب نآ زاین  دع و نآ ندوب سردوز و یوافتم مقر رب هوالع ،تشاک شور
  روظن دروم لصف رد بسانم شراب نازیم یاراد هک یراکمید قطانم رد راهب لصف رد شراب یناوارف تلع هب ،لاس درس
 مک رایسب  دنگ تشاک شور نیا تشکریز حلس هدش هبحاصم دارفا هتفگ هب انب ،رضاح لاح رد اما .دراد جاور دنتسه
      تولع هوب ،نیونچمه .توسا (دونک یومن هدافتسا شور نیا زا یسک تسا لاس دن  هک ناخناملگ یاتسور دننام) هدش
   دویلوت هوب هتشذگ رد هک اتسور نآ یاهراوناخ زا یرایسب ناتسلاب یاتسور رد ،دوجوم یاهیلاسکشخ و شراب شهاک
    رد و درادون دووجو ناوکما نیا رضاح لاح رد ،دنتخادرپیم دوخ یاه اد فرصم یارب (هجنوی دننام) هفولع لوصحم
  طوسوا زا هعلالم دروم یاهاتسور رد یبآ  دنگ هک تسا حیضوت هب  زال .دنتسه هفولع دیرخ هب را ان عقاوم زا یضعب
    اوت دنفوسا طوساوا زا زین مید  دنگ ،نینچمه .ددرگیم تشادرب زین هام ریت رخاوا و هدش تشاک رهم طساوا ات رویرهش
      ناوونع هوعلالم درووم داروفا .ددروگیم تشادرب زین هام ریت رخاوا رد یبآ  دنگ دننامه و هدش تشاک نیدرورف طساوا
  زا و راوکمید قطانم رد ه یوهب حلس دحاو رد درکلمع شهاک و هعلالم دروم قطانم رد شراب شهاک لیلد هب ،دناهدرک
   یوتح و توسا 12 هب 12 دمآرد هب هنیزه تبسن طیارش نیرتهب رد ،دیلوت یاههداهن هنیزه شیازفا لیلد هب رگید یفرط
   لاوس لوا هومین رد قطانم زا یضعب رد ناراب یتح و فرب ندیرابن) لاسما یعارز طیارش هب هجوت اب دناهدرک ینیبشیپ
       هفروص هوب اوهنآ یاروب (ووج و  دونگ) دیلوت رگید یترابع هب و دش دهاوخ رتمک رایسب هنیزه هب دمآرد تبسن (یعارز
 .دوب دهاوخن
  هوعلالم دروم دارفا هک دوشیم تشک نیدرورف ات دنفسا طساوا رد هعلالم دروم یاهاتسور رد دوخن هلمج زا یابوبح
    یتراوبع هوب .دوناهداد طبر اوه یامد و شراب نازیم لماع ود هب ار هدودحم نیا رد لوصحم نیا تشک یلک یروص هب
 لوصحم تشادرب هعلالم دروم یاهاتسور رد .دهدب نازرواشک هب ار یشاپرذب و مخش تصرف یمیلقا لماعود نیا دیاب
    هوعلالم درووم داروفا یوس زا هدش هئارا یاحیضوت ربانب .دریگیم یروص (هام ریت طساوا) ناتسبات لیاوا رد زین دوخن
   هوب راوهب لصف رد بسانم شراب یروص رد ،تسا مهارف دوخن تشک یارب  زال طیارش هک یقطانم رد ،تفگ ناوتیم
 .دوبدهاوخ  دنگ زا رتشیب دوخن دیلوت زا لصاح دمآرد ،لوصحم نیا شیور لصف یادتبا رد ه یو
 ن اوبغاب دارفا تیربکا ه رگا) نمکرت یاتسور هلمج زا هعلالم دروم یاهاتسور رد یدیلوت یالوصحم هلمج زا نوتوت
    ،هوعلالم درووم داروفا زا هدمآ تسدب یاعالطا اب قبالم .دوشیم تشاک یصصخت یروص هب (دنتسه بیس تیبلاغ اب
 نازیم نییعت و تشادرب زا سپ .دوشیم تخادرپ تلود طسوت ادتبا رد تشادرب و تشاد ،تشاک لحارم یمامت هنیزه
-  یوم یرادویرخ ینیمضت یروص هب ار نوتوت لوصحم زین تلود و نییعت سانشراک طسوت نآ ییاهن تمیق و تیفیک
        دویلوت زا هلوصاح دووس و هدروک روسک ار لووصحم دویلوت یارب هناگ هس لحارم رد یتخادرپ یاههنیزه تلود .دیامن
   یووس زا توسا هدش هئارا یاحیضوت ساسارب تسا حیضوت هب  زال .دیامنیم تخادرپ زرواشک هب ار نوتوت لوصحم
     نهآواوگ زا هدافتوسا اوب مخوش  اگنه قطانم نیا رد یزرواشک یالآنیشام زا هدافتسا لقادح ،هعلالم دروم ناییاتسور
   ریاوس زا هدافتوسا .دشابیم تشادرب نامز رد نیابمک زا هدافتسا نینچمه و هدوب یغالک هجنپ نهآواگ ای و رادنادرگرب
   ،نیونچمه .دوشاب  یوم یوضارا تحاسم هب طونم دراوم ریاس ای و یشاپمس ای و یشاپدوک ،یشاپرذب نامز رد ه  دراوم
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    هوب هوعلالم درووم دارفا کمک اب یلک یروص هب هعلالم دروم یاهاتسور رد هدش تشک مهم یالوصحم یعارز میوقت
 .دشابیم 5 لکش حرش

 
 (هیمورا ناتسرهش یزکرم شخب) هیمورا هچایرد برغ هدودحم رد هعلاطم دروم یاهاتسور یعارز میوقت (2) لکش

 3390 ،ناگدنسیون :عبنم

    دویلوت رد روما نویا هک دنهدیم  اجنا یراجت فده اب ار دوخ تعارز هک دنراد ناعذا هعلالم دروم نازرواشک تیربکا
      لووصحم دویلوت ،نیونچمه .توسه روتگنرپ هجوگ و دوخن ،ودک ،نادرگباتفآ ،نوتوت ،وج ، دنگ نوچمه یتالوصحم
 یا   هوبقرتمریغ لکوشم دووبن یروص رد و هتشاد یراجت هبنج یغاب یالوصحم رد لیلش و ولابلآ ،ولآدرز ،روگنا ،بیس
  دووب نییاپ رایسب بیس تمیق زرم ندش هتسب لیلد هب (3390 ناتسبات) لاسما هک دندرک ناونع هدش هبحاصم دارفا ربکا)
  اوه هناخدروس رد بیس رضاح لاح رد و هدرکن هضرع رازاب هب ار دوخ بیس و تشادن یبسانم ششک رازاب عقاو رد و
  داروفا ی هوتفگ هب .دراد ار یفرصم دوخ هبنج یزرواشک یالوصحم ریاس دیلوت و هدش هضرع رازاب هب (تسا هدش رابنا
   زا یوضعب یتراوبع هب و هدوب یوافتم یدیلوت فلتخم یالوصحم رد نآ نازیم و یفرصمدوخ یاهشخب ،هعلالم دروم
     زا یوفلتخم طیاروش هوب یگتوسب  روگید یالوصحم زا یضعب و هدش تشاک راوناخ دوخ فرصم روظنم هب یالوصحم
 تیربکا رد .دنوشیم دیلوت یراجت فده اب لماک زین یالوصحم زا یضعب و نآ تمیق و رازاب یاضاقت تیعضو هلمج
   فروصم حلوس رد طقف هتشذگ لاسدن  رد شراب شهاک و  آ دوبمک تلع هب هفولع دیلوت ،هعلالم دروم یاهاتسور
        رذوب حلوس رد راوناوخ فروصم دووخن و ووج ، دونگ هلمج زا یتالوصحم دروم رد ،نینچمه ،تسا راوناخ یاه اد
       .(توسا هدونیآ لاوس رذوب یاروب  زال نازویم زا رتشیب یمک دوخن یفرصمدوخ) تسا هدنیآ لاس تشاک یارب لوصحم
- یوم  هدافتوسا اه اد ۀیذغت یارب نآ زا هک دراد دوجو وج و  دنگ یالوصحم رد بلغا هفولع زا هدافتسا هکنیا هب هجوتاب
 زا  دوعب   ،دنتوسه  اد یاراد هوک هعلالم دروم دارفا دصرد 110 ،اذل .درادن تیمها نادن  یالوصحم ریاس رد یلو ،دوش
    رد هدوش دویلوت یاوج  یفیوص .دوننک یوم  هدافتوسا  اد  یارو   رووظنم هوب عرازم رد هدنایمقاب شلک زا ،لوصحم تشادرب
 یراجت ای یفرصم دوخ نازیم .دنتسه هفرط ود یفرصم یاراد هعلالم دروم نازرواشک هتفگ هب ،هعلالم دروم یاهاتسور
      هونازور فروصم روب هوالوع هوک دناهدرک ناونع اه نآ .دراد نآ زور تمیق و رازاب یاضاقت تیعضو هب یگتسب نآ ندوب
    دویلوت نآ زا ... و یوشرت عاوونا ،روشرایخ ،یگناخ  ر هلمج زا یرگید ییاههدروارف ،تشادرب لصف لوط رد راوناخ
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 نآ تشاک فده تیبلاغ (نآ یمخت عون) ودک و نادرگ اتفآ ،نوتوت هلمج زا یتالوصحم ،تسا رکذ هب  زال .دننکیم
 .دوشیم فرصم راوناخ رد یئزج رایسب رایسب دصرد و هدوب یراجت
   قطاونم رد یوضارا یاحالصا حرط یارجا هب هجوتاب و تسا یوافتم هعلالم دروم یاهاتسور نیب رد یضارا تحاسم
      هوعلق دون  رد ًاالوومعم و هدووبن داویز یلیخ اهراوناخ کلمت تحت یضارا تحاسم طسوتم ،اذل ،رظن دروم ییاتسور
 4444 اب ربارب یلحم  انط ره) یلحم  انط 10 یاراد هک یراوناخ ناتسلاب یاتسور رد لابم روط هب .دشابیم هدنکارپ
  و درویگ  یوم راروق یضارا عیسو حلس یاراد یاهراوناخ هورگ رد دشاب هتشاد یبآ یزرواشک یضارا رتشیب و (عبرمرتم
    توحت یوضارا حلوس نازیم رظن زا یداع یاهراوناخ هورگ رد رتمک و یلحم  انط 9 یضارا حلس یاراد یاهراوناخ
   یتراوبع هوب .تسا یگداوناخ یروصهب بلاغ یرادربهرهب  اظن ،هعلالم دروم ۀقلنم رد ،نینچمه .دنریگیم رارق کلمت
 زا یرادربهرهب ،یدراوم رد و دوشیم  اجنا راوناخ یاضعا راک یورین زا هدافتسا اب و راوناخ طسوت عرازم زا یرادربهرهب
 هدید یغاب شخب یاهیرادربهرهب رد رتشیب دراوم نیا هک دوشیم راذگاو رگید یاهراوناخ هب یاهراجا یروص هب نیمز
  یوروین لماش اهنت اهنآ زا یرادربهرهب دنیآرف رد لیخد یاهورین هک دنتسه یتالوصحم نادرگباتفآ و وج ، دنگ .دوشیم
  .دوننک یوم تیلاعف تشاد ۀلحرم رد هاگ و تشادرب و تشاک ،تشاک زا لبق لحارم رد یالآنیشام یور هک تسا یراک
   عاوونا و ودوک ،نوتوت ،هجوگ ،دوخن دننام رگید یالوصحم رد اما .تسا رتمک اهتشک هنوگ نیا رد زین هنیزه ،نیاربانب
 لحارم یارب یرتشیب راک یورین هب ،فلتخم لحارم یارب یالآنیشام یور رب راک یورین هب یدنمزاین رب هوالع یفیص
   یاراد ،روگید یوفرط زا  و دنتوسه یرتشیب راک یورین هنیزه یاراد تهج نیمه هب و دنتسه دنمزاین تشادرب و تشاد
 .دنشابیم زین یرشتیب دمآرد
  .دونیوجیم هرهب دوخ یزرواشک یالوصحم یرایبآ یارب یفلتخم یاههویش و یبآ عبانم زا هعلالم دروم یاهاتسور رد
    هوک هدووب یاونق طسوت اتسور نانکاس  رش  آ و یزرواشک  آ نیمأت عبنم هتشذگ یاهههد رد ناتسلاب یاتسور رد
      لاوقتنا طوخ زا هدافتوسا اوب جزویا لود یاتسور  آ زا ،اتسور  رش  آ یارب و هدش کشخ رضاح لاح رد هنافساتم
    دون  نویا رد هوک دوشیم  اجنا یمید یروص هب ناتسلاب یاتسور رد یزرواشک شخب تیلاعف هدمع .دوشیم هدافتسا
   یرووص هوب هک یدودحم یضارا  آ ،نینچمه و هدوب وربور یدایز یالکشم اب شراب شهاک هب هجوتاب هتشذگ لاس
   طووبرم یاوهها  زا  آ دیرخ اب ای و هدوب زاجمریغ اهنآ رفح بلغا هک قیمع همین یاهها  زا دنزادرپیم دیلوت هب یبآ
  یزرواوشک شخب زاین دروم  آ هتشذگ یاهههد رد ولاجیراس یاتسور نازرواشک .دوشیم نیمأت رواجم یاهاتسور هب
 اتسور نیا رد هعلالم دروم دارفا ،اما .دشیم هدافتسا ،دنتفرگیم همش رس یا الوز هناخدور زا هک ییاهرهن زا ار دوخ
   هو ایرد تموس هب یا الدوز هناخدور و اهرهن نآ  آ «0ایرد ءایحا حاللصا هب» یارب رضاح لاح رد هک هدرک ناونع
  یاوه هاو  رفح رظن دروم یاهرهن ندش کشخ زا سپ هک هدرک ناونع هعلالم دروم نازرواشک هک هدش تیاده هیمورا
       رد ینادویم دویدزاب و هبحاوصم قویرط زا هدومآ توسدب یاعالطا ساسارب .تسا هدش دایز رایسب هقلنم رد زاجم ریغ
        تولع هوب روضاح لاوح رد هوک توسا هدووب یانق ود  آ نیمأت عبنم اتسور نیا رد ،دش صخشم هناخناملگ یاتسور
     نازویم و هدوش کوشخ لوماک دوجوم یاهیانق زا یکی  آ ،لماوع ریاس و یبوریال  دع و یپردیپ یاهیلاسکشخ
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    هتوشذگ ناتوسبات رد روظن دروم ناییاتسور هک یروطهب ،هدش (یداع لاح مجنپ کی) مک رایسب زین  ود یانق یهد آ
  یاراد و دنتوسه (راکروگنا) رادغاب بلغا هک هناخناملگ یاتسور نازرواشک ،نینچمه .دناهتشاد  آ تعاس مین هنازور
  دووش یومن تیاعر بترم یروص هب هباقح نیا رضاح لاح رد هک دناهدوب یا رهش هناخدور زا (هعفد 1 یلاس) هباقح
    یاتوسور رد توفگ ناووتیم یلک یروص هب و هدوب وربور یدایز یالکشم اب ًااعقاو نازرواشکو (0ایرد ءایحا هناهب هب)
     یاتوسور نازرواوشک یوتح و توسا یتخرد بیس بلاغ تشک ،نامکرت یاتسور رد .درادن دوجو یبآ ًاالمع هناخاملگ
     هاو  هوقلح کوی اتوسور نیا رد .دننکیم دیلوت ار ناتسا یاهبیس نیرتتیفیک اب زا یکی هک دنراد ناعذا هعلالم دروم
- یوم هدافتسا قیمع همین یاهها  زا یزرواشک شخب فراصم یارب و دراد دوجو اتسور  رش  آ نیمأت یارب قیمع
   بوسانم یاوهشراب نازیم تلع هب (نآ زا لبق و 11 یههد) هتشذگ یاهههد رد هک تسا رکذ هب  زال هتبلا .تسا هدش
 هقلنم رد (زوجم یاراد) قیمع همین ها  یدودحم دادعت ،هقلنم رد ینیمزریز یاه آ حلس ندوب الاب و لاس لوط رد
   ،یونیمزریز یاوه  آ زا هویور یوب هد افتوسا و شراب شهاک ،اهیلاسکشخ هب هجوتاب رضاح لاح رد یلو .تشاد دوجو
 و (تسا هتفای شهاک رتم 10 زا رتشیب هتشذگ ههد رد هعلالم دروم دارفا هتفگ هب) هتفای شهاک ینیمزریز یاه آ حلس
 یارب قیمع ها  هقلح کی زین ،یدنک لبج یاتسور رد .دناهتفر قیمع همین زاجمریغ یاهها  رفح تمس هب نازرواشک
      آ زا یزرواوشک شوخب یاروب هتوشذگ یاهههد رد نامکرت یاتسور دننامه و دراد دوجو ناییاتسور  رش فراصم
      درووم یاهاتوسور ریاوس دوننامه زوین اتسور نیا رد رضاح لاح رد یلو دشیم هدافتسا یدودحم قیمع همین یاهها 
 ی  هومه رد هوعلالم       درووم داروفا یولک یرووص هوب .توسا هدش دایز رایسب قیمع همین یاهها  زاجم ریغ رفح هعلالم
   تیدودوحم یوتح و ینیمزریز یاه آ حلس شهاک و شراب شهاک هب هجوتاب دناهدرک ناونع هعلالم دروم یاهاتسور
       هوب ناونچمه نازرواوشک اوما ،هوعلالم درووم هقلنم ییاتسور قطانم زا یضعب رد یزرواشک شخب رد دیلوت یارب  آ
  اجنا هقلنم رد طلغ شور نیا ندرک ضوع یارب یدایز شالت هنافساتم و هداد  اجنا یرایبآ یباقرغ و یتنس یروص
 .تسا هدشن
  رد یوعارز تخاس رد یتالوحت ثعاب هدمع لیلد دن  هک داد ناشن اه هبحاصم و یادهاشم ،انبم ۀیرظن شور ساسا رب
- هتوسد سپس و ییاسانش  وهفم یدادعت  اجنا یاههبحاصم نایم زا لماوع نیدب یبایتسد یارب هدش هعلالم دروم هقلنم
   طووبرم لویلحت و هیزجت اب قبالم همادا رد هک هدش هتخادرپ هعلالم یلصا فده یسررب هب اه نآ ساسارب و هدش یدنب
 .دناهدش هداد ناشن (یدنبدک) یاهنیمز هیرظن هب
 زاب یدنبدک
  اوی 9  زوکرمتم یدونب دوک (5 ،5لوا حلس ای هیلوا یدنبدک هلحرم ریز (0 :تسا هلحرم ریز ود یاراد زاب یدنبدک هلحرم
  هب یرابع ،رلس هب رلس و یدنبدک دحاو ساسا رب ققحم ،لوا حلس یدنبدک رد .(199 :5390 ،روپدمحم)  ود حلس
     دوناوتب دویاب  ووهفم نویا .دنک یم قاصلا  وهفم ای دک کی رظن دروم دحاو ره هب و ... و فارگراپ هب فارگراپ ،یرابع
        اوی و نیرتراداونعم زا هدافتوسا زا توسا یراوبع  ود حلوس یدونبدک .د  ونک عابوشا ناکما دح ات ار نآ یموهفم یاضف
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    بوترم و نیویعت اوب ققحم ،هلحرم نیا رد .اههداد زا یدایز نازیم لیلقت و ندرک لابرغ یارب هیلوا یاهدک نیرت ناوارف
 .(999 :عبنم نامه) دهدیم رارق دحاو هلوقم کی بلاق رد ار کرتشم و هباشم یاهدک ،میهافم ای اهدک ندرک

 هدش جارختسا یاههلوقم ،میهافم -(1) لودج
 یاهتسه هلوقم هدمع یاههلوقم میهافم
  شروروپ تمس هب لیم ،ینیمزریز یاه آ زا رتشیب هدافتسا ،تشکریز یاهنیمز شیازفا ،یراجت یالوصحم تشاک ،تشک عون رد رییغت
    ،یراویبآ نیوون یاوهشور زا هدافتسا ،هعلق ره ندش رتک وک و (شورف یارب) یزرواشک یضارا یاعلق دادعت شیازفا ، اد (یتشیعم)
 ،لوصحم ره یارب راوناخره تشک ریز حلس شهاک

 تشک یوگلا رییغت

   یوعارز تخاوس رد لوحت
  یزواووشک یاهاتووسور زا)
 (ییالیو غاب یاهاتسور هب
 
 
 
 

  یوضعب ندش کشخ و اهها   آ شهاک ،یمئاد و یلصف یاههناخدور ندش کشخ ،یعارز  آ دیدش دوبمک و یوج یاهشراب دوبمک
 ،اوه تبوطر شهاک ،اوه ندش  رگ ،اوه یگدولآ ،ینیمزریز یاه آ یگدولآ و یروش و ینیمزور یاه آ یگدولآ ،اهنآ زا

 
 یووولیحم لوووماوع
 (یلاسکشخ زورب)

  شهاوک ،یاهعرزم نورد رتشیب یاههار ثادحا و یزاسالیو شیازفا ،تشک ریز حلس شهاک ،دیلوت حلس شهاک ،یرادربهرهب  اظن رییغت
  رد یتامدوخ لغاشم شیازفا ،نازرواشک دمآرد شهاک و (یروش هب لیم و ینیمزریز یاه آ تیفیک شهاک تلع هب) یالوصحم تیفیک
 یالآ  نیوشام و راوک یورین هب طوبرم هنیزه نتفرالاب ،یغاب یالوصحم هلمج زا یزرواشک یالوصحم شورف یارب بسانمان رازاب ،اتسور
 یعارز یضارا شورف ،دیلوت رد یراذگهیامرس شهاک ،یزرواشک

 یداصتقا لماع

        آ شوخب هوب طووبرم نیناووق یاروجا رد یتاوبث  یوب ،ییاتوسور یاههار تیفیک شیازفا ،هتشذگ ههد رد زاجم ریغ یاهها  رفح شیازفا
    رووما ،یوضاراروما) نیناووق یارجا رد یتلود یاهنامزاس یگنهامهان ،ینیمزریز یاه آ تشادرب نازیم رب قیقد یاراظن  دع ،یزرواشک
    یوضارا یربراوک روییغت ،یزرواشک یضارا کیکفت دروم رد قیقد نوناق  دع ،اهاتسور روما هب طوبرم یاهتسایس یگنهامهان ،(... و  آ
 ،یزرواشک شخب رد اتسور ناناوج لاغتشا  دع ،ینوکسم و یراجت یاهیربراک هب اهنآ لیدبت و یعارز

 یاووهداهن تخاووس
 تووسایس) یووسایس
 (تلود

   آ شوخب رد طلغ و یتنس یاهشور زا هدافتسا ،تیعمج شیازفا ،یرجاهم ،یزرواشک شخب رد نیون یاهیژولونکت زا رتشیب هدافتسا
    تخاوس رد (روگید  واوقم حلاصم و زرانش زا هدافتسا ،امن ینیئزت یاهگنس ،فقس ندرک  اگوزیا دننام) دیدج حلاصم زا هدافتسا ،یعارز
 ،(قطانم نآ هب نانیشنرهش  وجه و یزاسالیو تلع هب) هقلنم هب اههبیرغ دورو ،ییاتسور یاههناخ

 
 یعامتجا لماوع

   یاهاوضف داوجیا ،یا هوعرزم نورد یاوه هداوج ثادحا ،اهغاب ندش هعلق هعلق ،یالوصحم تیفیک رد رییغت ،دیدج لغاشم ،تشیعم رییغت
 یشکراصح ،عرازم نورد رد دیدج یاهاضف داجیا ،اتسور نورد رد دیدج

 تخاووس رد لوووحت
 اتسور یعارز

 3390 ،قیقحت یاههتفای :عبنم

 یروحم یدنب دک
  رد مهاوب هکبش کی یروص هب اههلوقم هلحرم نیا رد .تسا  وسوم یروحم یدنب دک هب اههداد یدنب دک  ود هلحرم
  توسا      توباث هوسیاقم شور زا هدافتوسا  زلتوسم ،زوین یروحم یدنبهلوقم و کرتشم یاهدک نتفای .دنراد رارق طابترا
   ناومه) دویآیمرد شراگن هب اههلوقم نیب یقلنم طابترا زا 0ناتساد طخ کی تمسق نیا رد .(299 :5390 ،روپدمحم)
 .(399 :عبنم
   یاوهداهن تخاوس  ،یعاومتجا لماوع ،یلیحم لماوع :زا دنا یرابع هدمآ تسد هب هدمع یاههلوقم ،رضاح شهو پ رد
        یاهاتوسور زا) یوعارز تخاوس رد لووحت و توشک یووگلا روییغت و یداصتقا لماوع ،(تلود یاهتسایس) یسایس
  ،میهاوفم نیب طابترا یگنوگ  هب ،ناتساد طخ رورم اب ادتبا هلاقم زا شخب نیا رد .(ییالیو غاب یاهاتسور هب یزواشک
      یدوعب هوس لدوم ناویاپ رد .دووش   یوم هوتخادرپ ،دووشیم دیلوت دعب هلحرم رد هک یاهتسه هلوقم زین و هدمع یالوقم
 .دوشیم میسرت اهدمایپ و یالماعت ،طیارش ساسا رب ،نآ یمیاداراپ
 یطیحم لماوع
     درووم هوقلنم و یوبرغ ناوجیابرذآ ناتسا هک هدوب ینامسآ یالوزن ندش مک دهاش ناریا روشک لک هتشذگ ههد ود رد
      هوک دروک هدهاوشم زوین هویمورا ی هو ایرد یامیس رد ناوتیم ار رما نیا یتح و تسا هدوبن ینبتسم رما نیا زا هعلالم
  هوب .تسا وج یالوزن ندش مک نآ رب راذگریثأت لماوع زا کی هک تسا یگشیمه درم هب ور رضاح لاح رد هنافساتم
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  هوکنیا ای و هدش کشخ هفلنم رد یمئاد یتح و یلصف یاههناخدور زا یرایسب ،ینامسآ یالوزن نازیم ندش مک لیلد
     هوعلالم درووم قطاونم زا یوضعب رد نازرواشک هباقح هیمورا ه ایرد ایحا هلمج زا اهتسایس زا یضعب یارجا لیلد هب
     نییاوپ ثوعاب دووجوم یاوهیلاسکشخ ،نینچمه .دنهدیمن اهنآ هب ار تشادرب یهزاجا یتحار هب و هدشن هجوت یلیخ
    آ هوب هوکنیا ای و هدش کشخ ای اهها   آ قطانم زا یضعب رد یتح و هدش هقلنم رد ینیمزریز یاه آ حلس نتفر
     تویفیک ،(یرووش هوب لویم) یعارز  آ تیفیک شهاک تلع هب هناخناملگ یاتسور رد لابم روط هب .تسا هدیسر روش
        زا یدادوعت یوتح و هدوش لکوشم راو د نازرواوشک لووصحم نآ شورف رد و هدرک ادیپ شهاک رایسب یدیلوت روگنا
    یداوصتقا هویجوت روگید اریز دنتسه شورف لاح رد ای و هتخورف ار دوخ یاهغاب دناهدرک ناونع رظن دروم نازرواشک
  متوسیس رب قیقد یراظن  دع و ،دش دهاوخ حیرشت همادا رد هک غابهناخ و الیو نتفرگ قنور اب ،رگید یفرط زا .دنرادن
    ضروعم رد یونیمزریز یاوه آ تشادهب تیعضو ؛(دنتسه زاجم ریغ اهنآ تیربکا اریز) اهالیوغاب همه  الضاف عفد
 .دشابیم دایز رایسب هقلنم یاهاتسور  رش  آ ندش هدولآ لامتحا یتح و هدوب رلخ
 یعامتجا لماوع 
  زاوس   ببوس طیاروش هدونهدناشن هک هدوب رضاح شهو پ رد هدمآ تسد هب یعازتنا یاههلوقم زا یکی یعامتجا لماوع
        شیازوفا اوب هتوشذگ هوهد رد .توسا هویمورا هو ایرد  رغ هعلالم دروم یاهاتسور رد یعارز تخاس یالوحت زورب
        هوب راوشف نویا و هدوش رتوشیب و رتوشیب یزرواوشک یضارا رب راشف ،اذغ داوم یارب اضاقت شیازفاو تیعمج یجیردت
  یوفر ط زا .دووش  یوم دراو ،دووشیم تشادرب زاجمریغ و زاجم یروص هب هک ینیمزریز یاه آ رب زین میقتسم یروص
  هو ره هدافتسا هب ور را ان هب نازرواشک ،یپردیپ یاهیلاسکشخ عوقو و هقلنم رد مک شراب لکشم دوجو اب رگید
      ًاالماوک یزرواوشک رد  آ زا (یباوقرغ) توسردان و یتنوس هدافتسا نیب نیارد هک دناهدروآ ینیمزریز یاه آ زا رتشیب
  یاووه و  آ   شووخ و  ارآ قطاونم هوب  وجه یارب نایشنرهش رتشیب ه ره لابقتسا هب هجوتاب ،نینچمه .تسا دوهشم
    روفح تولع هوب) ینیمزریز یاه آ زا رتشیب ه ره هدافتسا هجیتن رد و ددعتم یاهالیو غاب تخاس و ییاتسور قطانم
  درووم یاهاتسور ینیمزریز یاه آ تیعضو ،(اهالیوغاب نآ رد  آ تشادرب رب قیقد لرتنک  دع و زاجم ریغ یاهها 
     رباونب یرجاوهم هوتبلا .دوناهدز یرجاهم هب تسد را ان هب نازرواشک زا یضعب و هتفرگ رارق نارحب طیارش رد هعلالم
 بسانم یلیخ تمیق لماع نیلوا ،تسا هتفرگ یأشن لماع ود زا هعلالم دروم یاهاتسور رد ،دنوش هبحاصم دارفا هتفگ
 و رتهب یگدنز یارب رهش هب رجاهم دوخ یضارا شورف شارب زرواشک ندش هسوسو و (غاب ه یو هب) یزرواشک یضارا
      درووم یاهاتوسور رد ،توسا حیوضوت هوب  زال هتبلا .اتسور رد ندنام دوبن هفرص هب و یبآ مک و یلاسکشخ  ود لماع
  دوهوشم لماک ینادیم یاهدیدزاب رد هک هداد  ر نآ حلاصم و پیت رد اتسور نکاسم عومجم رد یتببم یتارییغت هعلالم
     نکوسم فقوس ندروک قیاوع یارب  اگزیا زا ناییاتسور تیربکا هدافتسا دننام یارییغت نیا .تسا هدهاشم لباق و هدوب
 هب لماک ناشدوخ نکاسم یزاسابیز یارب ینیئزت یاهگنس زا هدافتسا و یزاس  واقم یارب زرانش زا هدافتسا ،ناتشدوخ
 .دیآیم مش 
                                                                                 (تلود یاهتسایس) یسایس یاهداهن تخاس
 .تسا (تلود یاهتسایس) یسایس یاهداهن تخاس هلوقم ،رضاح شهو پ رد هدمآ تسد هب هدمع یاههلوقم زا یکی
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  نیون   چمه و یوعارز  آ و یزرواوشک شوخب رد طبریز یاهنامزاس و نیلوئسم یفاک یراظن  دع رگنایامن هلوقم نیا
  یاوهههد رد .تسا ... و یعارز  آ ،یضارا ،اتسور هنیمز رد هطوبرم نیناوق بسانم و عقوم هب یارجا ای و دوجو  دع
-  هوب و هویمورا ه ایرد  رغ هدودحم رد یزرواشک یضارا شورف و یزاسالیو ،دعب هب 2190 لاس زا ه یوهب ،هتشذگ
       دوع هولمج زا یولیالد دوش هوتفگ هک روطنامه .تسا هتفرگ دوخ هب یرتشیب یدش هعلالم دروم یاهاتسور رد ه یو
      دوع و زاوین درووم یوعارز  آ ندش مک و یلاسکشخ هلمج زا یلیالد هب یزرواشک شخب رد اتسور ناناوج لاغتشا
    هوسوسو و بوسانم تومیق هئارا رگید یفرط زا و (یرادغاب و) یزرواشک شخب رد یفاک دمآرد نآ عبت هب و یروهرهب
   یاروب اوهنآ یاهغاب ه یوهب یزرواشک یضارا زا یشخب یراذگاو یارب ناییاتسور هب نارادیرخ و نالالد فرط زا هدننک
 ،رگید یترابع هب و تفر شورف هب و یدنبهعلق هقلنم یزرواشک یضارا زا یرایسب غابهناخ یترابع هب و الیو تخاس
   و یراوجت یاوه  یربراوک هوب یعارز یضارا یربراک رییغت اب رمثرپ یاهغاب و یضارا زا یرایسب هعلالم دروم هقلنم رد
      روب یدومدنلب و یدوم هاوتوک رد هوکنیا رب هوالع یزرواشک یضارا ندش هعلق هعلق .دناهدش لیدبت (الیو) ینوکسم
  یاوه        آ روب ،هدووب راذوگریثأت (شوخب نویا هوب هتوسباو یاهتیلاعف ریاس و دیلوت نازیم ،یروهرهب) هقلنم یزرواشک
 و میقتسم ریثآت ،دناهدرک زاجمریغ یاهها  رفح هب  ادقا هدش هتخاس یاهالیو یهمه هکنیا هب هجوتاب ،هقلنم ینیمزریز
   طبرویز و لوئوسم یاهداهن فرط زا بسانم و عوقوم هب لمعلاسکع چیه هنافساتم ،هنیمز نیا رد .تسا هتشاذگ یفنم
  اوب قبالم ،هنیمز نیا رد هک تفرگن یروص هعلالم دروم قطانم یزرواشک یضارا ندش هعلق هعلق زا یریگولج یارب
 رب قیقد یاراظن  دع ،یزرواشک  آ شخب هب طوبرم نیناوق یارجا رد یتابثیب دننام یدراوم هعلالم دروم دارفا هتفگ
       ،(... و  آ رووما ،یوضاراروما) نیناووق یاروجا رد یوتلود یاوهنامزاس یگنهامهان ،ینیمزریز یاه آ تشادرب نازیم
   موش  هوب ًاالماک یزرواشک یضارا کیکفت دروم رد قیقد نوناق  دع ،اهاتسور روما هب طوبرم یاهتسایس یگنهامهان
 .«0دندنام ذغاک یور دح رد طقف نیناوق» ًاالمع و دروخیم
 یداصتقا لماوع 
    نایلاوس یوط رد .دوشاب    یوم هوعلالم درووم یاهاتوسور رد یداصتقا لماوع هلوقم ،هدش دیلوت هدمع یاههلوقم زا یکی
  یوشان یادیلوت و (یرادغاب و تعارز) یزرواشک ،هعلالم دروم یاهاتسور نانکاس زا یرایسب دمآرد عبنم اهنت ،هتشذگ
  رد یرویگرارق یارب ،نازرواشک یوس زا یزاین هنوگ چیه هک هدوب یدح هب یزرواشک یادیلوت حلس .تسا هدوب نآ زا
      هوک توسا یلیاروش ناوونع هوب ،هتشذگ یاهلاس یط رد یلاسکشخ زورب .تسا هدشن ساسحا ،ازدمآرد لغاشم ریاس
      شهاوک تولع هوب) یالووصحم تویفیک شهاک ،دیلوت حلس شهاک ،تشک ریز حلس شهاک تیعضو رد رییغت ببس
    نویا رد یروگید لوماوع ،نینچمه .تسا هدش نازرواشک دمآرد شهاک و (یروش هب لیم و ینیمزریز یاه آ تیفیک
   رد یغاوب یالووصحم هلمج زا یزرواشک یالوصحم شورف یارب بسانمان رازاب هلمج زا هدوبن یشوپمش  لباق نیب
 و دایز یلیخ یاناسون یاراد یغاب یالوصحم شورف رازاب هشیمه هتشذگ ههد دن  رد یلک یروص هب و هتشذگ ههد
 راک یورین هب طوبرم هنیزه نتفرالاب ،رگید یفرط زا .تسا هدرک درسلد مک مک ار نازرواشک هک هدوب ینیبشیپ لباقریغ
    ،تولود طوسوت رویخا لاسدن  رد ینابغاب و تعارز شخب دیلوت رد یراذگهیامرس شهاک و یزرواشک یالآنیشام و
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 313 ...موادت تهج رد یعارز تخاس تالوحت نییبت

 .تسا هدرک یدایز یالکشم ریگرد ار هعلالم دروم هقلنم رد یزرواشک شخب لک نازرواشک دوخ و یصوصخ شخب
   هوب لوماعت و خساپ یعون هک ار ییاههار ناشیاههداوناخ و دوخ ءاقب تهج ،روکذم یاهاتسور نازرواشک ،اتسار نیا رد
  یتامدوخ لغاشم هب عوجر و یعارز یضارا شورف لماش روکذم لماعت دمایپ .دناهدومن  اختنا ،تسا ینونک تیعضو
   هوالوع شیازوفا نیا هک هدش هقلنم رد یزاسالیو شیازفا ثعاب (الیوغاب هب لیدبت یارب) یعارز یضارا شورف .تسا
  ،یونیمزریز یاه آ یگدولآ ،ینیمزریز یاه آ زا یراظن ندب و هیوریب تشادرب هلمج زا یفنم یاکن یاراد هکنیارب
  و اتوسور رد یتامدخ لغاشم شیازفا هلمج زا یرگید یتاکن یاراد ،هدوب ... و یعارز یرادربهرهب یتنس  اظن رد رییغت
 .تسا هدوب لوبق لباق هعلالم دروم ناییاتسور یارب رهاظ هب راثآ نیا هک هدوب یاهعرزم نورد رتشیب یاههار ثادحا
 تشک یوگلا رییغت 
 نازرواشک یتشیعم تیعضو ،هعلالم دروم هقلنم نانکاس یداصتقا و یلیحم طیارش رد ددعتم یالکشم زورب هجیتن رد
  دوناوت  یومن دوناهدر  وک دویلوت ًاالبق هک یزرواشک یالوصحم دیلوت رب رگید نانآ یگدنز اکتا و هدومن رییغت ناییاتسور و
  دووجو  هوب یاوهیلاسکشخ و میلقا رییغت هب طوبرم یالکشم هب هجوت اب رضاح لاح رد ،دش هتفگ هک روطنامه .دشاب
          قطاونم رد تویعمج دوشر نیونچمه هویمورا هو ایرد ندوش کوشخ ،یونیمزریز یاه آ شهاک ،شراب شهاک ،هدمآ
 هدرک  اختنا ار یفلتخم یاهلحهار دوخ تشیعم و راوناخ دمآرد نیمأت یارب ییاتسور یاهراوناخ را ان هب ،ییاتسور
 رادقم اب هتسد نیا هک دنهدیم رارق هتشک تحت هتشذگ تبسن هب ار یرتشیب یضارا اهراوناخ زا یضعب .دناهداد  اجنا و
  زا روگید یهورگ .دننکیم لابند ار دوخ فده دوخ مید یضارا ندرک یبآ قیرط زا ای و (یربمهس ای) هراجا ار یفاضا
    رد رتوشیب یاوضاقت اوب و  یراوجت یالوصحم تشاک تمس هب دوخ تشک یوگلا رد رییغت اب هعلالم دروم یاهراوناخ
-هتفر راوناخ دمآرد حلس شیازفا تمس هب (..و بیس ،وله ،روگنا دننام یتالوصحم سردوز  اقرا تشاک دننام) رازاب
   شوروف هوب الیو تخاس یارب ار دوخ یزرواشک یضارا زا یشخب ًاالومعم هعلالم دروم نازرواشک زا هورگ نیا رد .دنا
   یزرواوشک یوضارا یاعلق دادعت ،هتفای شهاک راوناخ یضارا یلک حلس هکنیارب هوالع یلک یروص هب هک دناهدناسر
    هدوش هراوشا دراووم یمامت یلک یروص هب تسا رکذ هب تسا رکذ هب  زال .دباییم شیازفا هعلالم دروم یاهاتسور رد
 .تسا هدش ینیمزریز یاه آ ه یو هب یعارز  آ فرصم نازیم شیازفا ثعاب
 (یتامدخ لغاشم شیازفا و ییالیو غاب یاهاتسور هب یزواشک یاهاتسور زا) یعارز تخاس رد لوحت
  و هدروک رییغت یعارز  آ تیعضو ،هعلالم دروم هقلنم رد (یمیلقا) یلیحم طیارش رد ددعتم یالکشم زورب هجیتن رد
   هوعلالم درووم ناییاتسور و نازرواشک تشیعم رب میقتسم یروص هب هک هدرک ریس یکشخ یتح و لوزن هب ور عقاورد
       هوب ،هتوشاذگ یوفنم ریثأوت هوناخاملگ ییاتوسور رد نکاس ناییاتسور و نازرواشک یلغش تیعضو و تشیعم رب ه یوهب
 یزرواشک یالوصحم دیلوت تیلباق اهنآ هقلنم رگید هناخاملگ یاتسور رد هعلالم دروم دارفا هتفگ ساسارب هک یروط
    کوشخ اوهنآ یاوه  غاوب دروز هوب» هک دناهدرک ناونع یتح و هتشادن هتشذگ تیفیک اب لقادح ار روگنا لوصحم ه یوهب
 نکاس دارفا  وجه و هقلنم یاهغاب ه یوهب ،یزرواشک یضارا یالاب تمیق هب هجوتاب هتشذگ یاهههد رد .«0دش دهاوخ
 (تیربکا) یدایز دصرد ،الیوغاب هب یضارا نآ لیدبت و رظن دروم یضارا دیرخ یارب زیربت رهش یتح و هیمورا رهش رد
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        یووس زا یتراوظن چیوه هو رگا) هدروک کویکفت ار دووخ یضارا زا یاهعلق لقادح هعلالم دروم هقلنم نازرواشک زا
  و دونا هدناوسر شورف هب و (دناهدوب ینوناقریغ عقاوم زا یرایسب رد و هدوبن اهکیکفت نآ رب لوئسم یتلود یاهنامزاس
   زاوجمریغ هاو  رفح هب  ادقا ،هتخاس الیو نآ رد هک یغاب یاناکما ندرک لماک یترابع هب و دوخ هافر یارب زین رادیرخ
   هوب داروفا نیا دورو اب ،نینچمه .دیامنیم تشادرب  آ زاین ربکادح نییعت نودب ،نآ رب یتراظن دوبن هب هجوتاب و هدومن
  یدویدج یاهاضف داجیا ثعاب ،دوخ یرتسد یارب یاهعرزم نورد یاههداج و الیوغاب ثادحا اب ،هعلالم دروم هقلنم
    اوی و دووخ یاوه غاوب زا یتاعلق شورف اب رظن دروم ناییاتسور زا یضعب رگید یفرط زا و هدش هقلنم عرازم لخاد رد
  یمیدوق و یتنس نکاسم و هدرک هریحذ ار یلوپ دناهتسناوت هقلنم هب هدش دراو دیدج دارفا یارب یتامدخ یاهراک  اجنا
 .دناهدوب رثؤم اتسور نورد رد دیدج یاهاضف داجیا رد زین دراوم نیا هک دناهدرک زورب و یزاسزاب ار دوخ
   نودوب و هویوریب تشادرب ،ینامسآ یالوزن شهاک و یپردیپ یاهیلاسکشخ رضاح لاح رد ،دش هتفگ هک روطنامه
    ه ویو هوب اوه   هوناخدور زا نازرواوشک هوباقح ندشن تیاعر ،زاجمریغ یاهها  رفح شیازفا ،ینیمزریز عبانم زا یراظن
 رد نازرواشک هباقح صاصتخا  دع (هناخاملگ ییاتسور دننام) دراوم یخرب رد یتح و یا الوز و یا رهش هناخدور
   روییغت یوتح و تشک یوگلا رد رییغت ثعاب و هدش نازرواشک یارب یاهدیدع یالکشم ثعاب 3390-13 یعارز لاس
 .تسا هدش (ولاجیراس و هناخملگ  اد شرورپ هب  ادقا یاتسور رد ًاالبم) تشیعم ندرک هدروآرب شور رد
 :دنشاب ریز دعب 9 یاراد دیاب یروحم یدنبدک هلحرم رد هدش جارختسا هدمع یاههلوقم
   ،نیبرووک و سوارتوشا) دراد یاج نآ رد هدیدپ هک یتیعقوم ای و لاوحا و عاضوا لک زا تسا یرابع :یلیارش دعب .0
5390: 420). 
  ییاهدادویور و روما و لئاسم هب اههورگ ای دارفا هک دنایلومعم ای یدربهار یاه خساپ لماش :یدنیارف و یلماعت دعب .5
 .(220 :5390 ،نیبروک و سوارتشا) دنیآیم دیدپ طیارش نآ تحت هک دنهدیم
 ،روپدمحم) تسا نآ هب طوبرم صاخ طیارش ریثأت تحت و هدش لماش ار اهلماعت نیا جیاتن و اهدمایپ :یدمایپ دعب .9
      هدوش هوئارا یوکیفارگ یرووص هوب (9) لکش زا هدافتسا اب هدش رکذ دعب هس رد یروحم یدنبدک هجیتن .(149 :5390
 .تسا

 
 هیمورا هچایرد برغ ،هیمورا ناتسرهش یزکرم شخب یاهاتسور یعارز تخاس رد تالوحت یاهدمایپ یاهنیمز لدم -(1) لکش

 3390 ،قیقحت یاههتفای :عبنم
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 یشنیزگ یدنبدک
    دادوعت اوب قوقحم ،هلحرم نیا رد .تسا هدیسر  امتا هب ًاابیرقت یشنیزگ یدنبدک هلحرم رد یاهنیمز یزاسهیرظن دنیارف
   درووم یاوه  هولوقم .درادون   دویدج یاوههداد یدنبدک هب یزاین و هتخادرپ هیرظن نیودت هب یعازتنا یاههلوقم زا یکدنا
  یوقلنم یروص هب  ود و لوا لحارم هدش یدنبدک میهافم ساسا رب  ادک ره و دناهدش عابشا یرظن ظاحل هب هدافتسا
  هولوقم .(149 :5390    ،روپدومحم) دونک  اوختنا ار یا  هتوسه هولوقم دیاب ققحم سپس .دناهتفرگ رارق رگیدکی رانک رد
  و دویامن شنیزگ ار دوجوم یاههلوقم زا یکی تسا نکمم ققحم ،لوا هویش رد .دوشیم  اختنا هویش ود هب یاهتسه
   ،روضاح شهو وپ رد .(149 :عبنم نامه) دنک  ادقا دیدج هلوقم کی تخاس و نییعت هب تبسن دیاب یو ، ود هویش رد
 (یتامدخ لغاشم شیازفا و ییالیو غاب یاهاتسور هب یزواشک یاهاتسور زا) یعارز تخاس رد لوحت ،یاهتسه هلوقم
 .دهدیم ششوپ ار هدمع یاههلوقم ریاس هک دشابیم
 اهداهنشیپ و یریگهجیتن
   یاهاتوسور هوب یزواشک یاهاتسور زا) اتسور یعارز تخاس رد لوحت ،یاهتسه هلوقم ،هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب
 .دراد زین یلیلحت هبنج و هداد ششوپ ار هدمآ تسد هب یاههلوقم هیلک هک تسا (یتامدخ لغاشم شیازفا و ییالیو غاب
   و اتوسور یوعارز تخاس رد لوحت هبابم هب یزرواشک شخب رد هدمآ دوجو هب یارییغت کرد ،تسادیپ هک هنوگنامه
  ناوشن اهدمایپ و یالماعت ،طیارش لماش یمیاداراپ لدم کی بلاق رد ،هعلالم دروم هقلنم رد یتامدخ لاغتشا شیازفا
  هو ایرد  رغ رد عقاو هیمورا ناتسرهش یزکرم شخب زا هعلالم دروم یاهاتسور  درم ،ساسا نیا رب .تسا هدش هداد
   ندوش هوعلق هعلق ،اهاتسور داصتقا رد رییغت ،یراجت یزرواشک تمس هب رییغت) یزرواشک یارییغت یاهدمایپ ،هیمورا
   ار (یتامدوخ لغاوشم شیا  زوفا و الویوغاب ثادحا ،زاجم ریغ یاهها  رتشیب رفح ،یضارا رتمک یهدزاب ،یضارا رتشیب
     و روییغت نویا نایوگخوساپ .دوننک    یوم کرد یزرواوشک رویغ لاغتوشا شیازفا و اتسور یعارز تخاس رد لوحت یعون
      هونیمز رد دویدرت یعوون اوب و ،هتوسنادن یگدنز یداصتقا طیارش رد دوبهب یعون ار اتسور یعارز تخاس رد ینوگرگد
   کویجنرق و هوتخارفا ،(9190 ) دا ون نوسح یاعلالم هجیتن اب هدمآ تسدب هجیتن .دنتسه هجاوم ییاتسور یگدنز  وادت
      روتمک یهدزاوب ،یوضارا ندوش هوعلق هعلق یاههنیمز رد (3190) یدابآ نسح ،(9390) ناراکمه و هتخارفا ،(4390)
 .دراد تقبالم (اهتیکلام یگدنکارپ و تیکلام رییغت) الیوغاب ثادحا ،یضارا
    لغاوشم هوب ندروآ یور شیازوفا و اتسور یعارز تخاس رد لوحت هبابم هب یزرواشک شخب یارییغت یاهدمایپ کرد
   هوقلنم رد هوک داد ناشن هجیتن .تسا هدش لصاح ددعتم یالماعت هجیتن رد و هدوب طیارش یرس کی زا رثأتم ،یتامدخ
   تخاوس و یعاومتجا لماوع ،(یمیلقا یارییغت) یلیحم لماوع دننام طیارش یرس کی تیمکاح لیلد هب ،هعلالم دروم
  تولاح ود اب ار هعلالم دروم قطانم رد دوجوم تشک یوگلا و ییاتسور داصتقا (تلود یاهتسایس) یسایس یاهداهن
  یاوه یلاوسکشخ هلمج زا میلقا رییغت اب هعلالم دروم هقلنم وس کی زا .تسا هدرک هجاوم رییغت و لوحت یفنم و تببم
   رد لووصحم نتوفر نیب زا ثعاب هک هدوب وربور ینیمزریز یاه آ حلس شهاک و ینامسآ یالوزن شهاک و یپردیپ
         ،هدوش ناییاتوسور زا یوضعب یرجاوهم و هدوش رووگنا هولمج زا یغاوب یالوصحم تیفیک شهاک و قطانم زا یضعب
      هوب) دووجوم یوضارا ندوش روتک وک و ندش هعلق هعلق رب هوالع ییاتسور قطانم رد تیعمج شیازفا اب ،نینچمه
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       روگید ییووس زا .دومآ دوهاوخ یونیمزریز یاوه آ دودحم عیانم رب یرتشیب راشف ،(... و ثرا نوناق هلمج زا یلیالد
 هب طوبرم نیناوق یارجا رد یتابثیب و هعلالم دروم قطانم رد (یزاسالیو) اهالیوغاب روصت لباقریغ شیازفا هب هجوتاب
     یگنهاومهان تولع هوب یونیمزریز ی اوه    آ توشادرب نازویم روب قیقد یاراظن  دع یترابع هب و یزرواشک  آ شخب
   عباونم هولمج زا یزرواشک شخب و ییاتسور عبانم رب زورب زور یزرواشک شخب و اتسور اب طبترم یتلود یاهنامزاس
   یرووش زروم هب  آ هناخناملگ هلمج زا اهاتسور زا یضعب رد هک یروط هب هدش دراو یرتشیب راشف ینیمزریز یاه آ
       یاوعلالم هوجیتن اوب هدومآ توسدب هوجیتن .تسا هتشاذگریثأت یدیلوت یغاب یالوصحم تیفیک یور رب و تسا هدیسر
    و یوضارا ندوش هوعلقهعلق هنیمز رد (4190) یلیعامسا و (3190) یدارم ،(3190) یدابآ نسح ،(9190) دا ننسح
  هوب نایی   اتوسور یامدوخ هوئارا و یزاس الیو) اتسور و رهش طباوار رد رییغت ،اهیرجاهم دیدشت ،ک وک یاهتیکلام
   ،هدومآ دووجو هب طیارش ریثأت تحت .دراد یناوخمه ییاتسور قطانم هب یموبریغ یاههیامرس دورو و (اهالیو نابحاص
     طیاروش روبارب رد یتراوبع هوب .دناهدز یتامادقا هب تسد ،دوخ طیارش دوبهب یاتسار رد ،هعلالم دروم یاهاتسور  درم
 لماوع :دناهدرک ادیپ دومن هلوقم ود یروص هب یالماعت نیا .دناهداد زورب دوخ زا یصاخ یالماعت و اهخساپ ،دوجوم
     طیاروش یرووص هوب هوک ،روکذم طیارش هب خساپ رد هعلالم دروم یاهاتسور  درم .تشک یوگلا رد رییغت و یداصتقا
 زا هد   ومآ توسدب دومآرد زا هدافتسا اب اتسور لخاد رد دیدج یاهاضف داجیا و یتنس یاههناخ فذح هب طوبرم) تببم
  نورد یاوههار) عرازم لخاد رد دیدج یاهاضف داجیا و یتامدخ لغاشم زا لصاح دمآرد و یزرواشک یضارا شورف
         زوروب) یوفنم طیاروش و (یتامدوخ زوکارم و اوهالیو هوب روت   ناوسآ یوسرتسد یاروب اهالیو نابحاص طسوت (یاهعرزم
    یاوهوروین و ناوناوج یرجاوهم ،ینیمزریز یاه آ شهاک ،دیلوت حلس شهاک ،یضارا ندش هعلق هعلق ،یلاسکشخ
       دویلوت دووکر و هوقلنم هوب یمووبریغ یاوه  هیامروس دورو ،اوه تویکلام رتشیب ه ره یگدنکارپ ،یزرواشک شخب دلوم
  .دونا   هوتفر یتامدوخ لغاوشم هب عوجر و یعارز یضارا شورف تمس هب ،هدش رهاظ (یغاب یادیلوت ه یوهب یزرواشک
   اراد روب هوالوع شیازفا نیا هک هدش هقلنم رد یزاسالیو شیازفا ثعاب (الیوغاب هب لیدبت یارب) یعارز یضارا شورف
  هوکنیا تلع هب نینچمه و هدوب یهدسیورس و یامدخ تفایرد یارب یزکارم دنمزاین ،دش هتفگ هک یفنم یاکن ندوب
  اوه  یدونمزاین نآ نیمأوت    یاروب ،اذول ،دنتیوسن هبرجت یراد ینابغاب و یزرواشک هنیمز رد اهالیوغاب نابحاص زا یرایسب
    هوتفگ هوک رووطنامه ،نینچمه .تسا هدمآ دوجوهب ینابغاب و یزرواشک فلتخم یاههنیمز رد یتامدخ دیدج لغاشم
   زا یوضعب .دوناهتسج هرهب دوخ تشیعم نیمأت و یگدنز نارذگ یارب یفلتخم یاهوگلا زا هعلالم دروم ناییاتسور ،دش
-مهس ای) هراجا ار یفاضا رادقم اب هتسد نیا هک دنهدیم رارق هتشک تحت هتشذگ تبسن هب ار یرتشیب یضارا اهراوناخ
 هعلالم دروم یاهراوناخ زا رگید یهورگ .دننکیم لابند ار دوخ فده دوخ مید یضارا ندرک یبآ قیرط زا ای و (یرب
     اوقرا توشاک دوننام)  رازاوب رد رتشیب یاضاقت اب و یراجت یالوصحم تشاک تمس هب دوخ تشک یوگلا رد رییغت اب
    زا هوروگ نویا رد .دونا   هوتفر راوناوخ دومآرد حلس شیازفا تمس هب (..و بیس ،وله ،روگنا دننام یتالوصحم سردوز
    هوب هوک دونا  هدناوسر شوروف هب الیو تخاس یارب ار دوخ یزرواشک یضارا زا یشخب ًاالومعم هعلالم دروم نازرواشک
     یاهاتوسور رد یزرواوشک یوضارا یاوعلق دادعت ،هتفای شهاک راوناخ یضارا یلک حلس هکنیارب هوالع یلک یروص
    شیازوفا ثوعاب هدوش هراشا دراوم یمامت یلک یروص هب تسا رکذ هب تسا رکذ هب  زال .دباییم شیازفا هعلالم دروم
   یوعارز تخاوس رد لوحت ،روکذم یالماعت هجیتن رد .تسا هدش ینیمزریز یاه آ ه یو هب یعارز  آ فرصم نازیم
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     یوفلتخم یتامدوخ لغاوشم و هداد  ر (یتامدوخ لغاشم شیازفا و ییالیو غاب یاهاتسور هب یزواشک یاهاتسور زا)
   درووم یاهاتوسور رد یعارز تخاس رد لوحت تفگ ناوتیم یلک یروص هب و .تسا هدمآ دوجو هب هتشذگ هب تبسن
   ندوش یلاوخ لامتحا اب یفنم تهج رد هیمورا ه ایرد یبرغ شخب رد عقاو هیمورا ناتسرهش یزکرم شخب رد هعلالم
 .تسا هداد  ر هعلالم دروم قطانم یاهاتسور رتشیب ه ره
  ه ویو    هوب اتوسور تیعوضو دووبهب تهج تلود یوس زا یساسا یتامادقا :دوشیم داهنشیپ هدمآ تسدب جیاتن اتسار رد
  رد روتهب یاه      دونیآ هوب دویما اوت درویگ یرووص نآ یرو  هروهب ندربالاوب تهج رد یعارز  آ هب طوبرم یاهتخاسریز
  یوملع یاهیسررب اب دوشیم داهنشیپ ،نینچمه .دنیامنن ار اتسور زا جورخ دصق هتفای شیازفا هعلالم دروم ناییاتسور
 هقلنم یاهاتسور کت کت رد دیدج تشک یوگلا نییعت یارب هقلنم یجنس لیسناتپ و یسررب هب یعقاو هناسانشراک و
      هوب هوجوتاب روگید یوفرط زا .دووش هتخادرپ راذگریثأت لماوع ریاس و یکاخ و   یبآ عبانم نازیم هب هجوتاب هعلالم دروم
  دووشیم داهنشیپ ،اهنآ رب قیقد یراظن  دع و هعلالم دروم قطانم یاهالیوغاب رد زاجمریغ یاهها  یالاب دادعت دوجو
 .دنزادرپب رگید یاههمانرب یارجا هب سپس و هدش فیلکت نییعت اهنآ تیعضو یراک ره  اجنا زا لبق
 ینادردق و رکشت
 ندش ینغ هب قیقحت لحارم یمامت رد هک یناسک یمامت زا ،اذل ،تسا یرتکد یهلاسر کی جیاتن زا یشخب رضاح هلاقم
   رتراوبرُچپ ثوعاب دوخ یارظن هئارا اب هک  رتحم نارواد نادردق ،لبق زا نینچمه .دوشیم رکشت ،دناهدرک کمک راک نیا
 .میتسه ،دش دنهاوخ هعلالم نیا ندش
 عبانم
     یوسانشراک هومان ناویاپ .زردووگیلا ناتسرهش یاهاتسور یعارز تخاس ینوگرگد یسررب .(4190) هلالضف ،یلیعامسا

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا
    ،هعوسوت و یزرواوشک داوصتقا . راوهبا  یدروم هعلالم یعارز تخاس لوحت رد رثؤم لماوع .(1190) نسح ،هتخارفا

 .950-240 صص ،25 هرامش
  یدرووم  ۀوعلالم :نآ  جیاوتن و  لوماوع  ،یوعارز   اوظن  یالووحت  نیویبت .(4390) دیجملادبع ،کیجنرق و نسح ،هتخارفا

 .920-510 صص ،5 هرامش ،10 لاس ،هعسوت و اتسور همانلصف .1190-13 ناتسلگ ناتسا ،نمکرت ناتسرهش
  ییاتوسور  یاوه هاگتنوکوس  یوعارز  یژوولوفروم یالوحت .(9390) یفلصم ،یایب و داهرف ،روپزیزع ؛نسح ،هتخارفا

 .01-41 صص ،19 هرامش ،هعسوت و ایفارغج .0490-21 هرود (نیمخ ناتسرهش) ناحلاص ناتسهد
 ،هانپدزیا دمحا و دازآ اضرمالغ همجرت ،یداصتقا هعسوت دنیارف و یزرواشک داصتقا .(1190) ناج ،زاتسا و لراک ،ریشآ

 .نارهت ،یناگرزاب رشن و پا  تکرش یاراشتنا
  هومجرت ،یا¬ هونیمز ه ویرظن د ویلوت لحارم و نونف ،یفیک شهو پ ینابم .(5390) تیلوج ،نیبروک و ملسنا ،سوارتشا

 . وس پا  ،ین رشن :نارهت ،راشفا میهاربا
   ناتوسرهش) داوبآ  تومحر ناتسهد یعارز  اظن یالوحت رد رثؤم لماوع یسررب .(3190) زیورپ ،ییاضر و رومیت ،رامآ

 .010-900 صص ،03 هرامش ،ییایفارغج یاهشهو پ .1190-11 ههد رد (رابدور
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  یاوهتی  دودوحم و یالکوشم .(3190) ی دونوارگ ،رپهش و ،یناشفارز ،ثرمویک ،یدابق ،وتسرپ ،دیمحلادبع ،نز پاپ
  یاوه¬ شهو وپ ،«  هاوشنامرک ناتوسا ر ویرح ی  اتوسور :درووم) یناینب هیرظن زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ
 .25-52 صص ،9 هرامش ،لوا لاس ،ییاتسور

  یزاوس  لدوم یاروب یا   هونیمز هویرظن شور هوئارا .(2390 ) توجح ،یخیش و اضریلع ،یدیشمج ؛هموصعم ،یدیشمج
 هار ریسم یاهاتسور یدروم یهعلالم :لوادر  ناتسرهش یاهاتسور رد یداصتقا یارییغت یاهدمایپ یموهفم
 .930-410 صص ،0 هرامش ،30 لاس ،هعسوت و اتسور همانلصف . ابش ناتسهد رد البرک

-2190 -      دهوشم دابآدومحا شوخب نژ هوویپ ناتوسهد یاهاتسور یعارز راتخاس یالوحت .(3190) اضر ،یدابآنسح
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .2490

    هومان ناویاپ .داوباهم ت     وشد یاهاتوسور رد نآ یالووحت دونور و یوعارز راتخاس یسررب .(9190) فسوی ،هدازنسح
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک

      هراموش ،یداوصتقا و یوسایس یاوعالطا هلجم .یزرواشک یرادرب هرهب  اظن رد لوحت داجیا .(3190) رصان ، دآ  داخ
150-300. 

 :نارهت ،یداینب یروئت یزاس وهفم ی تارتسا :ییارقتسا درکیور زا هدافتسا اب یزادرپ یروئت ،(4190) نسح ،درف ییاناد
 .دهاش هاگشناد ،راتفر روشناد یاراشتنا

 ی دروکیور :تیری دوم رد ی وفی ک شهو وپ یسانش¬شور ،(9190) رذآ ،لداع و ،یناولا ،یدهم دیس ،نسح ،درف ییاناد
 .رافص یاراشتنا :نارهت ،عماج

 .دهشم ،نزیار یاراشتنا ،یماهس سوریس همجرت ،یناسنا یایفارغج .(4190) سکام ،وئرد
 .نارهت ،اکین رشن ،یماهس سوریس ی همجرت ،ییایفارغج لیلحت ،(1190) هیویلوا ،سوفلود
  ،یزرواوشک  یوضارا یرادربهرهب یاهدحاو رد لوحت یرورض نوماریپ یلیلحت .(1190) فسوی ،رکفاب و یدهم ،ناقهد

 .نارهت ،هجدوب و همانرب نامزاس
   ناتوسهد :درووم ،(2190-1490  ) هاوشنامرک ییاتوسور قطانم رد یعارز تخاس لوحت .(3190) شخبناهج ،رابتهنگنز

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .وسهرق
 ی  هومان   لوصف ،ییاوضف -یناکم یاعلالم رد راو  اظن یدرکیور ،یدرکراک -یراتخاس شیوپ ،(1390) سابع ،یدیعس

 .30 ات 1 صص ،35 ی هرامش ،مهن لاس ،ایفارغج
 ،ییاضف-یدبلاک یزیر همانرب ،(تسخن شخب) ییاضف -یدبلاک یزیر همانرب رد نیداینب میهافم ،(0390) سابع ،یدیعس

 .35 ات 3 صص ،لوا ی هرامش ،لوا لاس
 .لوا پا  ،شیوپ دنیآرب  اتک شخپ و یاراشتنا هسسوم :نارهت ،یفیک قیقحت شور ،(3190) هجیدخ ،یریفس
 .ایوگ یاراشتنا ،ناهفصا .شرورپ و شزومآ رد قیقحت شوررب یاهمدقم .(3190) یلعنابرق ،یمیلس
 .زیربت هاگشناد ،روپدومحم دومحم همجرت ،ناهج رد یعارز یاهناینب .(4290) هنر ،وبول
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 تخت یاناماروا هقلنم رد یداصتقا یارییغت یاهدمایپ ییانعم یزاسزاب» ،(1190) نامیا ،یقتدمحم ،دمحا ،روپ دمحم
 ،15  هراموش ،متفه لاس ،یعامتجا هافر یشهو پ-یملع همانلصف ،«یا¬هنیمز هیرظن کی هئارا :ناریا ناتسدرک
 .030-905 صص

   یاراوشتنا :ناروهت ،یفیک یسانش-شور رد حرط و قلنم)0 شور دض ،یفیک قیقحت شور ،(5390) دمحا ،روپدمحم
 . ود پا  ،ناسانش هعماج

 .ینا وینب ی رووئت ی وفیک  دروکی ور اوب یی اتوسور تیری دوم یاهشلا  یواکاو .(9390) نیسح ،یهگآ و هجیدخ ،یدارم
 .130-010 صص ،49 هرامش ،هعسوت و ایفارغج

  درووم ،0490-2190    یناومز هرود یوط ییاتوسور یاههاگتنوکس یعارز یژولوفروم یالوحت .(3190) دمحم ،یدارم
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .(راجیب ناتسرهش) یناشراباب ناتسهد

      ،ناروهت .یناوسنا  وولع رد نآ یبایوشزرا یگنووگ  و قیقحت یاهشور .(1190) میرم ،یقارنفیس و هلایزع ،یردان
 .ردب یاراشتنا

      هوروگ ،دوشرا یوسانشراک هومان ناویاپ   .از اویوا هوعومجم دروم ،ارحص نمکرت یاهاتسور یالوحت دنور یریگلکش .(5190) دیمح ،یرظن
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،ایفارغج

 .نارهت هاگشناد ،ناریا (تعارز) یزرواشک شخب دیلوت دشر رد رثؤم لماع و لیلحت .(1190) سابع ،یناخدلو
 .یزرواشک یرازو یاراشتنا ،یهاپوک دیجم همجرت ،یزرواشک هعسوت .(1190) نونرو ،ناتور و وریجوی ،یمایاه
 .تمس یاراشتنا :نارهت ،یفیک شهو پ یلمع یامنهار ،(2190) یلع ردیح ،نموه
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