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  1نارهت دیرخ زکارم یاهمانرب یاهصخاش تالوحت ریس لیلحت 
  (یسمش 90 ات 70 یاهههد نیب یرهش سایقم رد لاعف دیرخ زکرم 6 :یدروم هنومن) 

 یرسدور روپ یقداص ایحم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یرامعم یرتکد هرود یوجشناد

 2یدمحمیلع اسیرپ
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یرامعم هورگ رایداتسا

 یمظعم رهچونم
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،رنه هاگشناد ،یرامعم هورگ رایداتسا

 04/02/1397:شریذپ رودص خیرات  06/12/1396:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 زا سپ دارفا و دنتسه اهرهش ریذپانییادج وزج ،یراجت یاهاضف ،هعماج دارفا یگدنز کبس رییغت هبهجوتاب ،یزورما نردم یایند رد
 اهنآ رد یعامتجا تالماعت و تغارف تاقوا نارذگ ،یدام یاهزاین عفر تهج ار دوخ نامز زا یاهدمع شخب ،راک لحم و هناخ
 ،اهسروب و اههتسار ،یراجت یاههصرع ،یخیرات یاهرازاب ریظن ،صخاش یراجت یاهاضف زا یتوافتم یسانشهنوگ .دننکیمیرپس
 یرظن تایبدا یسررب زا .دننکیملمع یتوافتم یاهسایقم رد هک دراددوجو نارهت رد یرهش دیرخ زکارم و یفنصکت دیرخ زکارم
 نایمنیارد .تساهتشاد هجوت یعامتجا و یخیرات هزوح هب ،دیرخ زکارم نوماریپ هدشماجنا یاهشالت مومع هک دیآیمرب نینچ شهوژپ

  .دشابهتشاد یرامعم یزیرهمانرب یاهصخاش اب هزوح نیا طبترم میهافم دنویپ رد یعس هک هدشماجنا یشهوژپ رتمک
 دیرخ زکارم رد هتفایلوحت یاهمانرب یاهصخاش ناوتیم هنوگچ هک لاؤس نیا خساپ هب ندشکیدزن اب ات تسا ددصرد رضاح شهوژپ

 یاتسار رد ،یاهمانرب یاهصخاش رظنم زا دیرخ زکارم هناگجنپ لیلحت هب ،دومنییاسانش ییاهوگلا بلاق رد ار نارهت ریخا ههد هس
 شورهب دیرخ زکرم شش ،یرهش سایقم رد لاعف دیرخ زکارم یسررب نمض ،روظنمنیدب .دزادرپب ،ریذپرارکت و ربتعم ینییبت هبندیسر
 میسرت ،گنیکرت ،ینادیم تشادرب ،هدهاشم زا لصاح یفیک و یمک یاههداد .تساهتفرگرارق شجنسدروم یاهشوخ یریگهنومن

 دیرخ زکارم هک تسا نآ زا یکاح شهوژپ جیاتن .دناهتفرگرارق یبایزرادروم یلیلحت یاهمارگاید و رادومن بلاقرد هریغ و یکیفارگ
 نیا و هدش همانرب رد رییغت راچد ،یعامتجا و یگنهرف هب یداصتقا فرص زا ،دوخ درکراک رییغت یاتساررد ،نارهت رهش ریخا ههد هس
 هریغ و دیرخ زکارم نیبطاخم یژولوپیت عونت ،فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن ،یفنص طالتخا نازیم و عون ریظن ییاهصخاش رد رما
 .تساهدرک ادیپ زورب

  .نارهت ،ریخا یاهههد تالوحت ،یاهمانرب یاهصخاش ،دیرخ زکارم :یدیلک ناگژاو
                                                                                                                                                               

 یاهانب :یدروم هنومن یگدنز کبس و فرصم هلوقم زا تختیاپ یمومع یاهانب یرامعم تارثأت» ناونع اب یرسدور روپ یقداص ایحم یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا -1
 و یدمحمیلع اسیرپ رتکد مناخ راکرس ییامنهار هب ،یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد یرامعم هدکشناد رد هک تسا «(1395 ات 1357 لاس زا نارهت رهش یراجت
 .تسا هدشماجنا یمظعم رهچونم رتکد یاقآ بانج هرواشم

 mahya.spr@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -2
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 همدقم
 ،عماوج ندشیتعنص اب نامزمه هکیروطهب ،هدرکیط ار دوخ یخیرات لوحت ریس راک و تغارف ،فرصم دننامه دیرخ
 تساهداد رارق ریثأتتحت ار دیرخ یاهطیحم و ناگدنشورف ،نارادیرخ ،لوحت نیا .تساهدش لوحتم زین دیرخ
 لیدبت و هدادتسدزا ار دوخ تیهام هک تسا هبرجت کی اهنت نونکا دیرخ ،رگید یترابعهب .(34 :1392 ،یدابآنیسح)
 هیبش رتشیب ًاالومعم زکارم نیا رد نارادیرخ و (931 :1995 ،نوسکج) تساهدیدرگ یگنهرف دادیور کی هب

 راچد زین دیرخ زکارم ،تیهام رییغت نیا یهجیتنرد و (150 :1391 ،نارگید و روهآ) دنتسه تغارف ناگدننکوجتسج
 .دناهتشگ یتالوحت
 هجیتنرد و (138 :2010 ،یوسزآ) هدش تعنص کی هب لیدبت تعرسهب حیرفت و یمرگرس یدالیم 1990 یههد لیاوا رد
 یراجت تیهام رییغت (173 :1384 ،یمظاک و یرذابا) دنتسه یرهش نردم یگدنز ریذپانییادج ءزج دیرخ زکارم
 حیرفت و تغارف تاقوا یارب ییاهاضف داجیا و یحیرفت -یراجت هب یراجت ًاافرص درکراک زا شورف و دیرخ یاهاضف
 تساهدیدرگ جیار زین ناریا روشک رد ریخا لاس دنچ رد هک برغ زا دیلقت هب و یزورما لکش هب اهاضف هنوگنیا رد
 هدهعهب اهناکم نیا هک تسا یشقن لیلدهب اهرهش رد ییاهداهن نینچ هب نداد تیمها اذلو (170 :1391 ،نارگید و روهآ)
 ریزگان ،یزورما رهش لاحرهرد .دشابیم اهناسنا هرمزور یگدنز تاجایتحا و اهزاین هب ییوگباوج ناشدرکلمع و دنراد
 هب یبایتسد اههعومجم نیا رد .دشابیم فلتخم یاهالاک هضرع و عونتم لاکشا رد یراجت زکارم شرتسگ و دشر زا
 طباور و ناگدننکهعجارم یگنهرف و یعامتجا تایصوصخ اب بسانتم ون یاهاضف و لاکشا قلخ ،دیدج ییاضف یاهوگلا
 زین زکارم نیا یدرکلمع یهمانرب نآ عبطلاب و (69 :1392 ،نارگید و نتورف) دریگیمرارق هجوتدروم نانآ یعامتجا
 .تساهدیدرگ لوحتم

 

 یخیرات یاهرازاب اهسروب و اههتسار  یراجت یاههصرع یفنصکت دیرخ زکارم یرهش دیرخ زکارم

 نارهت رد یرهش سایقم اب صخاش یراجت یاهاضف و اههژورپ یدنبهتسد :1 لکش
 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 و تسا حرطم هزات و ون یاهدیدپ ناونعهب ناریا ریظن هعسوتلاحرد یاهروشک رد دیرخ زکارم عوضوم هکییاجنآزا
 هب ندیسر رضاح راتشون فده نیاربانب ،تساهدشن ماجنا صوصخ نیا رد یعماج و قیمع یدانسا تاعلاطم یفرطزا
 رهش ریخا ههد هس یط رد دیرخ زکارم یاهمانرب یاهصخاش تارییغت زا جتنم یاهوگلا زا ریذپرارکت و ربتعم ینییبت
 یسررب تهج یقطنم ریس ناوتیم ایآ الوا هک دش دهاوخ هداد خساپ شسرپ نیا هب ادتبا اتسار نیا رد .تسا نارهت

 ناوتیم هنوگچ ایناث ؟دومن هئارا نارهت رهش ریخا ههد هس دیرخ زکارم رد یاهمانرب یاهصخاش تالوحت یگنوگچ
 یاهاضف زا یتوافتم یسانشهنوگ هک تسا رکذ هب مزال ؟درک ییاسانش نییبتلباق ییاهوگلا بلاق رد ار هدادخر تالوحت
 دیرخ زکارم و یفنص کت دیرخ زکارم ،اهسروب و اههتسار ،یراجت یاههصرع ،یخیرات یاهرازاب ریظن صخاش یراجت

 یراجت یاهاضف و اههژورپ یدنبهتسد ،1 لکش .دننکیم لمع یتوافتم یاهسایقم رد هک دراد دوجو نارهت رد یرهش
  .دهدیم ناشن ار نارهت رد یرهش سایقم اب صخاش
  یرظن ینابم 
 .تسا نردم هب یتنس رازاب راذگ لاح رد و هتفایرییغت لکش تقیقح رد ،دوشیم هدیمان دیرخ زکرم و ژاساپ هزورما هچنآ
 نوگانوگ یاههاگشورف لماش هک دوشیم هتفگ اهنامتخاس زا یاهعومجم ای نامتخاس کی هب ژاساپ ای دیرخ زکرم عقاو رد
 .(19 :1387 ،نارگید و ییاوقت) دنوشیم اههاگشورف زا نایرتشم رادید یناسآ ثعاب مهاب طبترم یاهورهار اب و دنتسه
 یریگلکش نامز یخرب .تساهتفرگ ماجنا اهنآ هعسوت و شیادیپ یگنوگچ و دیرخ زکارم نوماریپ یددعتم یاهشهوژپ
 ههد زا سپ نارود هدیدپ ار نآ یاهدع و (1985 ،کنیپسا و ازتاسک) مود یناهج گنج زا سپ هب طوبرم ار زکارم نیا

 زا رثأتم و هدیچیپ یدنیآرف ،دیرخ زکارم یریگلکش هک تسا دقتعم (1981) رکات .دننادیم (1985 ،درل و نساد) 1950
 و دورو یراجت زکارم تخاس هب هک تسا نرقمین دودح رد زورما هب ات 1340 لاس زا زین ناریا رد .تسا ددعتم لماوع
 دیرخ زکارم یزادناهار و تخاس شیپزاشیب دشر دهاش ،ریخا یاهلاس رد .تساهتفرگ ماجنا هبرجت و درکیور نیدنچ
 کچوک و دودحم یراجت یاهاضف طقف ،ناریا رد ًااقباس .(28 :1394 ،اینینابرق و هدازدمحم) میاهدوب روشک رسارس رد
 تخاس ،یرادا یاضف هب یداصتقا نالاعف زاین و یراجت تالدابم دشر اب همادا رد اما .دشیم هتفگ ژاساپ اهنآ هب و هتخاس
 هب زین هریغ و امنیس ،یزابرهش ،ناروتسر لثم رگید یاهیربراک مکمک نآ زا دعب و دیدرگ زاغآ یرادا و یراجت زکارم
 زکارم رد ،ریخا یاههـهد رد ،رگیدیترابعهب .تفای رییغت یحیرفت-یراجت یاهعمتجم هب اهنآ مان و دش هفاضا زکارم نیا

 هرمزور جاتحیام عفر و یداصتقا درکراک طقف زکارم نیا هک انعم نـیا هب ؛تسا هداتفا قافتا "یگنهرف یشخرچ" دیرخ
 یتالوحت راچد هعماج دارفا زاین رییغت اب ماگمه زین یرامعم .دناهتفای زین یعامتجا و یگنهرف یدرکراک هکلب ،دنرادن

 یداهن هکلب ،یداصتقا یاضف ناونعهب اهنتهن دیرخ زکارم و اهرازاب نیاربانب .(196 :1387 ،یدابآنیسح) تساهدش
 نایرازاب نوگانوگ طباور ندش هدینتمهرد و هدوب رثؤم یعامتجا طباور میظنت رد هک دنتسه یگنهرف یثاریم و یعامتجا

 رییغت نیا و (28 :1391 ،یدابآینغ) تسا هدش نآ رد فلتخم یداصتقا و یعامتجا یاهشقن داجیا ثعاب نارادیرخ و
 .تسا نامتخاس نیا یدرکلمع یهمانرب رد رییغت دنمزاین ،شقن
 و دورو ،اهاضف نیا رد دارفا ندوب هبیرغ ،هدیشوپرس زکارم و اهنیرتیو لیبق زا یهافر تاناکما داجیا اب دیرخ زکارم

 یدایز دارفا هک دندروآ دوجوهب ار ناکما نیا هریغ و اهنآ دیرخ هب رابجا نودب اهالاک شیامزآ ناکما و دازآ جورخ
 بسانتم عبطلاب ،دنوش لیدبت اهاضف نیا یلصا ناگدننکفرصم هب و دنوش هدیشک زکارم نیا هب نانز و ناناوج هلمجزا



 1397 زییاپ ،مراهچ هرامش ،متشه لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 94

 هب توافتم لیالد هب یفلتخم یاههورگ هکیروطهب هدرک رییغت زین اهاضف نیا زا هدافتسا عون ،اهاضف نیا راتخاس رییغت اب
 دیرخ زکارم رد دنناوتیم زین دنرادن ار الاک دیرخ ییاناوت هک یناسک .(172 :1389 ،یدابآنیسح) دنتفای هار زکارم نیا

 ناکما ،اهالاک هب فلتخم یاههورگ یبایتسد و روضح ناکما نیا و دنربب تذل اهالاک سمل و اشامت زا و دنبای روضح
 نردم یاهاضف نیا رد .(1388 ،یمظاک) تساهدرک مهارف ار ناناوج و نانز هلمجزا یاهیشاح دیدج یاههورگ دشر
 رد تغارف ندنارذگ و دنتفای ار نیرتیو دیرخ یتح عون ره زا دیرخ ناکما نییاپ هب ور طسوتم و رگراک تاقبط یرهش
 هک دریگیم لکش یگنهرف تالوحت و رییغت ناهج نیا رد و دهدیم لیکشت ار ناشیگدنز زا یساسا یشخب زکارم نیا
 هب لابند هب رتشیب هچره دیدج یاهاضف رد نانز .(1384 ،مدقمیرباج) ددرگیم نردم رهش رد اهناسنا یگدنز نوناک
 تسا یاهعماج رتشیب هچ ره لوحت ناشن یفرصم هعماج و دندوب دوخ ندرک دنمناوت و تردق و ییاناوت ندروآ تسد
 ،یدیعس) دنتسه هعماج رثؤم ناگدننکفرصم زا یکی ناناوج و نانز هب هکارچ دننکیم یگدنز نآ رد نانز و ناناوج هک

 تروص یتامدخ و یحیرفت هب یراجت زا دیرخ زکارم یاهدرکراک رد هک یتالوحت هب هجوتاب رضاحلاحرد .(86 :1383
 .دناهتفرگرارق هعماج راشقا یمامت لابقتسا دروم رتشیب دیرخ زکارم ،تساهتفرگ
 هنیشیپ
 اب هطبار رد یدج تروصهب اهشهوژپ نیلوا هک دیآیم رظن هب نینچ ناریا رد دیرخ زکارم نوماریپ تاعلاطم یسررب زا
 .تسا (1384) یمظاک و یرذابا تاقیقحت و داتشه ههد لیاوا هب طوبرم و یعامتجا مولع هزوح هب طوبرم ،دیرخ زکارم
 زیامتم یگدنز کبس هباثمهب ،ینزهسرپ زا یعون حیضوت هب هک تسا (1388) ییاضر و یمظاک کرتشم هلاقم ،لاثمناونعهب
 یسررب هب ،دوخ شهوژپ رد زین (1388) یدابآنیسح و یمظاک .تساهتخادرپ دیرخ زکارم رد یرهش تسدورف یاههورگ
 رد لیخد لماوع یسررب هب (1391) یدابآینغ هماننایاپ .دناهتخادرپ یگنهرف هب یداصتقا زا دیرخ زکارم درکراک رییغت

 باتک رد (1392) یدابآنیسح .دزادرپیم هعلاطمدروم دیرخ زکارم رد دوجوم یاهگنهرفهدرخ و یگنهرف شخرچ
 ،گرزب یاههاگشورف و دیرخ زکارم روهظ هک درادیم نایب یرهش دیرخ یاهاضف دیدج ناگدننکفرصم مان هب دوخ
 ،(1394) اناوت و نایشوواچ .تسا هداد رارق نارادیرخ رایتخا رد هبرجت و لمع یدازآ ،باختنا یارب ار یدایز یاهتصرف
 ،(1394) یورسخ و یمارهب .دناهدرک یسررب یداقتنا یهاگن اب و نارهت لامش دیرخ یاهنابایخ رد ار ینز هسرپ عوضوم
 .دزادرپیم جدننس رهش دیرخ زکارم جراخ و لخاد رد ینزهسرپ و هدایپ شدرگ تیفیک یاقترا رد رثؤم لماوع یبایزرا هب
 یسایس -یعامتجا شقن و رازاب هزوح هب فوطعم ًااتدمع تراجت یاههصرع هب طوبرم یاهشهوژپ زکرمت ،نیازاشیپ
 (1385 یبجر ،1380 هدازناطلس) یتنس رازاب یرامعم و یدبلاک یاهدرکراک و اهیگژیو ،(1383 یدنغزا ،1382 لکوت)
 فلتخم یایاوز زا نوگانوگ ناققحم و دندوب زکرمتم الاک ندوب دنمدوس و اضاقت و هضرع صوصخ رد ای و تسا هدوب
 هب و رتشیب شورف روظنمهب یبایرازاب یور رب هعلاطم تهج رد رتشیب اهشهوژپ نیا .دناهتخادرپ عوضوم یسررب هب
 .(170 :1389 ،یدابآنیسح و یمظاک) تفرگیم ماجنا دوس ندروآ تسد
 .تساهتخادرپ ژاساپ ات رازاب زا دیرخ یاههصرع یخیرات ریس هب ،هطبار نیا رد هتفرگماجنا یاهشهوژپ زا رگید یشخب
 زا هلاقم .تسا هداد رارق هسیاقم دروم ار نردم دیرخ زکارم و یتنس رازاب توافت ،دوخ هماننایاپ رد (1392) یترصن
 هبرجت باتک .دراد نارهت رهش رد نردم یراجت یاهاضف تالوحت ریس رب یلیلحت رد یعس ،(1396) ژاساپ ات رازاب
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 نارهت رهش یراجت یاهاضف رد هتینردم فیصوت هب ،(1392) یرذآ هتشون نارهت رهش یراجت یاهاضف تیاور هب هتینردم
  .دزادرپیم یخیرات فلتخم یاههرود رد یرهش یاهاضف دربراک و دبلاک زا هناگدنچ یاهتیاور لالخ زا
 هک تسا دیرخ زکارم رد ناگدننکهعجارم تیاضر نازیم و یسانشراتفر ،هزوح نیا رد هتفرگتروص یاهشهوژپ رگید
 ناراکمه و ییاقب ،1391 یکلم) یحیرفت و یبناج تاناکما ریظن دیرخ زکارم رد ار دیرخ راتفر رب رثؤم لماوع ًااتدمع

 ،1393 شناد ،1392 یبیسم) نامدیچ و نویساروکد (1392 یبیسم ،1391 یکلم) یزادرپرون و یزیمآگنر ،(1392
 ،(1392 انیمرید ،1390 یراصح) هدشکاردا تمیق ریظن دیرخ زکارم زا نایرتشم تیاضر و (1393 هاوخ رورسم
 .تسا هدرک یسررب ار هریغ و (1392 یمارهب و یورسخ ،1391 یربقع و هدازردیح) اضف یتخانشییابیز یاههلوقم
 زکارم یحارط و یزیرهمانرب ناونع اب 1387 لاس رد باتک کی اهنت دیرخ زکارم رد یاهمانرب تالوحت ریس اب هطبار رد
 یعس رضاح شهوژپ اذل .تسا هدیسر پاچ هب ولگیب خیش انعر و ییاوقت دوعسم طسوت یراجت یاهعمتجم و دیرخ
 یتاعلاطم هزوح نیا هب هجوت دوبمک ،دیرخ زکارم ریخا ههد هس رد هتفایلوحت یاهمانرب یاهصخاش رب زکرمت اب ات دراد
 اب نآ تبسن و گنیکراپ دادعت ،اهیسرتسد ،فانصا دادعت و عون رد لوحت رظنم زا ار دیرخ زکارم و هدومن ناربج ار
 نیبطاخم یژولوپیت عونت و فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن ،ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف نازیم و عون ،یراجت شخب
 .دهد رارق یسرربدروم
 یدروم هنومن شور ،نآ ماجنا یارب قیقحت ینابم ساسا رب هک تسا یدربراک قیقحت کی ،فده ثیح زا رضاح شهوژپ
 زین قیقحت نیا ماجنا شور .تسا هدش باختنا (341-373 :1396 ،گناو و تورگ) یبیکرت یاهراکهار زا هدافتسا اب
  .تسا نارهت رهشنالک ریخا ههد هس دیرخ زکارم لماش رضاح شهوژپ یرامآ هعماج و هدوب یشیامیپ تروصهب

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم شهوژپ ییاوتحم و یلکش دنیآرف :1 رادومن

 باختنا تهج ،لوا ماگ رد :تسا هدش یزیرهمانرب ریز یاهماگ اب قباطم ،تاعالطا یروآدرگ یارب شهوژپ نیا رد
 شش هب اههنومن و هدشهدافتسا یاهشوخ یریگهنومن شور زا ،یفداصت یریگهنومن یاجهب ،هعلاطم دروم یاههنومن
 یشیامیپ ،اههداد یروآدرگ تهج مود ماگ رد .تساهدیدرگ یهتنم ریخا ههد هس یط رد نارهت رهش لاعف دیرخ زکرم
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 هزاب کی رد هریغ و یاهمانرب هسیاقم و 1یبایدر ،عیرس یحارط ،یرادربسکع ،هنازور تشاددای ،هدهاشم لماش هناگدنچ
  .تساهتفرگ تروص ههام 9
 یسرربدروم دیرخ زکارم یاههداد ،تسخن ماگ رد هک تسا یاهنوگهب شهوژپ نیا رد تاعالطا لیلحت و هیزجت شور
 زکارم یمک یاههداد ،یدعب ماگ رد .تفرگرارق یقیبطت یسررب دروم مجسنم تروصهب لسکا لیاف بلاق رد ،هتفرگرارق

 فیصوت و لیلحت دروم و هدشیدنبهقبط ،دنتسه شهوژپ هعلاطمدروم یاهصخاش هک یفیک یاهرایعم بلاق رد ،دیرخ
 نییبت و ییاسانش دیرخ زکارم یاهمانرب یاهصخاش یاهوگلا ،هدمآتسدهب جیاتن ربانب ،موس ماگ رد .تساهتفرگ رارق
 ،رگشهوژپ ،تسا راوتسا یبرجت یاههداد و اهتیعقاو رب قیقحت یرظن ینابم هکیلاحرد هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش
 .تسا هتشاد هدهع رب اههداد مهف و ریسفت رد یمهم شقن

 رد هصالخ تروصهب رتقیقد لیلحت یارب اههداد هعومجم ،روکذم شور هب هدمآتسدهب تاعالطا یروآدرگ زا سپ
 تارییغت یور یقیبطت یاهسیاقم ،هدمآتسدهب لوادج ساسا رب سپس و دش یروآدرگ 1 هرامش لودج هباشم یلوادج
 .دیدرگ نییبت یلیلحت یاهمارگاید بلاق رد و هتفرگماجنا مهاب هطبار رد و کتهبکت تروصهب یسرربدروم یاهریغتم

 نارهت رهش ریخا ههد هس رد هعلاطمدروم دیرخ زکرم شش یاهمانرب یاهصخاش یاههداد یلیلحت یسررب :1 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
1 Tracking 

 دون ههد داتشه ههد داتفه ههد ینامز هزاب

 دیرخ زکرم مان
 نیمز ناریا
(1375) 

 روندالیم
(1378) 

 دنقرمس
(1386) 

 نایناریا هکیرا
(1387) 

 گرا
(1393) 

 شوروک
(1393) 

 21 17 8 14 13 8 فانصا دادعت

 یسرتسد

 5 610 1 105 50 700 رتم هب یسکات هاگتسیا نیلوا زا هلصاف
 750 700 7 180 650 900 رتم هب سوبوتا هاگتسیا نیلوا زا هلصاف
 5 2/3 10/8 6 9/7 9/1 رتمولیک هب ورتم هاگتسیا نیلوا زا هلصاف

 یدورو
 5 2 2 3 3 2 هدایپ یدورو دادعت
 1 1 1 1 1 1 هراوس یدورو دادعت

 گنیکراپ
 %78 %83 %33 %22 %38 %28 یراجت تاقبط هب گنیکراپ تاقبط دادعت تبسن

 1600 1000 150 280 130 80 گنیکراپ تیفرظ

 یاضف
 یتامدخ
 و
 ینابیتشپ

 ،راگیس قاتا ،یزابرهش) یمرگرس و یحیرفت
 (هریغ و ندراگفور

15% 23% 60% 75% 68% 83% 

 (هریغ و باتکرهش ،یرلاگ ،رتائت ،امنیس) یگنهرف
 پاشیفاک ،زابور ناروتسر ،تروک توف) کاروخ
 (هریغ و
 (هریغ و گنیلوب ،ژاسام ،انوس ،رختسا) یشزرو
 و تسپ ،کناب ،ییوشکشخ ،شاوراک) تامدخ
 (هریغ
 و هاگراک ،هراونشج ،رانیمس یرازگرب) یشزومآ
 (هریغ

 %35 %43 %52 %66 %83 %74 تحاسم لک هب فلکم یاضف تبسن

 یژولوپیت
 نیبطاخم

 %26 %3 %56 %47 %44 %32 ناناوج و ناناوجون
 %5 %16 %10 %4 %3 %5 ناگدروخلاس و ناگتسشنزاب
 %18 %32 %13 %26 %34 %52 ورژاساپ نانز
 %51 %49 %21 %23 %19 %11 یگداوناخ
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 لیلحتوهیزجت

 یفنص طالتخا

 ود هب نارهت رد یفنص کت دیرخ زکارم .دنوشیم میسقت یفنص دنچ و یفنص کت هتسد ود هب دیرخ زکارم ،یلکروطهب
 یاهسروب ،نارهت رد یراجت یاههصرع ای و اهرازاب دوجوم یاهتیفرظ هب یکتم ،لوا هویش رد ؛دندمآ دوجو هب هویش
 دوجو هب زین مود لکش رد ،یولوم هدودحم رد دیدج یاهژاساپ و دابآتفای رد لبم یاهرازاب دننام ،دناهدشهتخاس لاعف
  .تختیاپ رتویپماک عمتجم دننام ،تسا هدرک مهارف ار اهنآ تیلاعف هنیمز عامتجا رد هزات یزاین ندمآ
 هداد صاصتخا کاشوپ شورف هب نآ یلصا شخب هک هدوب یدودحم یاهفنص یاراد داتفه ههد رد دیرخ زکارم بلاغ
 هناگهچب و هنادرم ،هنانز تاقبط هب ای و هدوب صاخ یالاک عون کی شورف صوصخم هقبط ره ًاامومع و تسا هدش
 فلتخم تاقبط رد و مه رانک رد اهفنص زا عونتم ینامدیچ یاراد داتشه ههد رد دیرخ زکارم مومع .تسا هدش میسقت
 هکنیا نمض .دنیامن دیدزاب زکارم نیا طاقن یمامت زا دارفا و هدومن رتایوپ ار دیرخ زکرم ،قیرط نیا زا ناوتب ات دنتسه
 .دنناسریم شورف هب زین ار دوخ تامدخ ،الاک رب هوالع ههد نیا رد دیرخ زکارم
 زکارم شرتسگ دهاش داتشه ههد طساوا زا هک ددرگیم تشادرب نینچ ریخا ههد هس هعلاطمدروم یاههنومن هسیاقم زا

 اب دیرخ زکارم عون نیا تخاس شرتسگ رب هوالع ،دون ههد رد هک میتسه اهفنص طالتخا یرثکادح نازیم اب دیرخ
 صاخ هورگ کی هب ،لوصحم هدر کی هب هجوت یاجهب نآ رد هک دناهدمآ دوجو هب یدیرخ زکارم ،یربراک نازیم رثکادح
 زکارم یمومع لکش ،سکول یاهالاک دیرخ زکارم و ناکدوک هژیو دیرخ زکرم ؛لاثمناونعهب .تسا هدش هجوت نایرتشم زا

 بیکرت باختنا یارب یفلتخم یاهشور ،رضاح لاح رد .دناهدرک دوخ هژیو و صاخ نابطاخم هب دودحم ار دیرخ
 مدع ،رگیدکی رانک رد اهتیلاعف لداعتم رارقتسا ریظن یلوصا رب هک تسا هدشفیرعت ناصصختم طسوت هنیهب یفنص
 یاهتیلاعف نایم یطابترا هنیهب سیرتام ،رگیدکی زا اهیربراک بسانم هلصاف ،هعومجم لک رد روآدوسریغ حوطس دوجو
 .دنراوتسا هریغ و فلتخم

 
 تاقبط رد و مه رانک رد اهفنص عونتم نامدیچ :داتشه ههد .اهدحاو عونتم بیکرت هب دایز هجوت :دون ههد

 .فلتخم

 کی ای هقبط کی رد کرتشم فنص یریگرارق :داتفه ههد

 .هتسار

 .90 و 80 ،70 ههد هس رد دیرخ زکارم یاهدرکلمع نامدیچ و عونت نازیم ،ییامناج تالوحت ریس :2 لکش
 ناگدنراگن :عبنم
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 گنیکراپ و یسرتسد

 .دوشیم ماجنا نآ قیرط زا زین رهش اب انب هطبار و دریگیم تروص یدورو هطساوهب انب ره اب ناربراک ههجاوم نیلوا
 ات تسا هدیدرگ یحارط دحاو و زکرمتم هطقن کی رد یسرتسد نیرتناسآ اب ًاامومع داتفه ههد رد دیرخ زکارم یدورو
 نامزرورمهب .دشابهتشاد ار هدننکهعجارم دارفا تراظن و لرتنک نازیم رثکادح ،یژرنا تفر رده زا یریگولج نمض ناوتب
 رد هک عوضوم نیا نییبت تهج یقطنم یمظن هک هتبلا .تسا هدش رثکتم و شخپ ،هندب کی رد و رتشیب اهیدورو دادعت
 رد هک دومن نایب ناوتیم اهنت هکلب ،درادن دوجو تسا هتفای شیازفا دیرخ زکارم رد اهیدورو دادعت ،ریخا ههد هس یط
 نیرتشیب اب یناکم تیعقوم نیرتهب رد هک دیآیم رامش هب دیرخ زکرم یحارط رد صخاش رصنع یدورو ،رضاح لاح
 رهش رد نآ تیعقوم عبات دیرخ زکرم کی یاهیدورو دادعت ًاامومع و تسا هدشیحارط لمجت و یگدننکتوعد نازیم
 .دشابیم هعومجم نآ نالپ ییاضف طباور عون و
 .تسا هدشهدوزفا دیرخ زکارم گنیکراپ تیفرظ رب ،ریخا ههد هس یط رد هک دهدیم ناشن هعلاطمدروم یاههنومن هسیاقم
 طسوت ًاافرص هک هتشاد دودحم تیفرظ اب گنیکراپ ای و هدوب گنیکراپ دقاف ًاامومع داتفه ههد دیرخ زکارم هکیروطهب
 گنیکراپ یاراد داتشه ههد دیرخ زکارم بلاغ هکیلاحرد ،تساهتفرگیم رارق هدافتسادروم زکارم ناگدنشورف و ناریدم
 الاب تیفرظ اب گنیکراپ نتشاد ،دون ههد رد .دناهدوب نیمزریز هقبط ود ات کی ًاامومع و توافتم یاهشیاجنگ اب یمومع
 دادعت اهاگ و دیآیم رامش هب دون ههد دیرخ زکارم یاهیگژیو زا هکلب ،دیرخ زکرم کی نسح اهنتهن ،بسانم تیفیک و
 .تسا نیمز یور یراجت تاقبط دادعت زا رتشیب ،گنیکراپ هدافتسا تهج نیمزریز تاقبط

 
 تاقبط دادعت اب گنیکراپ تیفرظ نیرتشیب :دون ههد

 .اهیدورو رثکت و عونت ،نیمزریز

 ،رتشیب تیفرظ اب یمومع یاهگنیکراپ داجیا :داتشه ههد

 .هعومجم هب یسرتسد هس ات ود ًاامومع

 صتخم ًاامومع ،دودحم تیفرظ اب گنیکراپ :داتفه ههد

 و مک ًاامومع اهیسرتسد دادعت ،اهدحاو نابحاص و ناریدم

 .زکرمتم

 ناگدنراگن :عبنم .90 و 80 ،70 ههد هس یط رد دیرخ زکارم گنیکراپ و یدورو ،یسرتسد نازیم و عون تارییغت ریس :3 لکش
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 ینابیتشپ و یتامدخ یاهیربراک نازیم

 ،یمرگرس و حیرفت لماش نابیتشپ یاهیربراک ،دنزادرپیم تامدخ و الاک شورف هب هک دیرخ زکارم یلصا یربراک رانک رد
 یاهسیورس ،ینابهگن ،تیریدم ،تاعالطا و شریذپ لماش یتامدخ یاهیربراک نینچمه ،کاروخ و یگنهرف یاهاضف
 یصاصتخا حیرفت و تحارتسا یاهاضف ،کینورتکلا تامدخ رتافد ،کناب ،تسپ ،نیلولعم یتامدخ یاهاضف ،یتشادهب
 هچرگا هک دهدیم ناشن هعلاطمدروم یاههنومن یسررب .تسا هدش یزیرهمانرب دیرخ زکارم رد هناخزامن و نارادربهرهب
 زکارم رد ناگدننکفرصم تغارف تاقوا ندرک یرپس و یرتشم بذج رد اما ،دنتسین یهاگشورف شخب وزج ،اهاضف نیا

 ،ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف حوطس صیصخت هب طوبرم طباوض و اهدرادناتسا هک دهدیم ناشن تاعلاطم .دنرثوم دیرخ
 رارقتسا گنیکراپ رد هدشعیمجت تروصهب یتامدخ یاهاضف ًااضعب و تسا یلقادح ،داتفه ههد دیرخ زکارم رد
 نوزفازور دشر لیلد هب دون ههد رد اما هدش رتشیب ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف دادعت و عون ،داتشه ههد رد .دناهدرکادیپ
 ،دیرخ زکارم یمامت رضاح لاح رد .تسا هدیدرگ یتباقر تیزم کی هب لیدبت ،اهاضف عون نیا هب هجوت ،دیرخ زکارم
 ،اهنیرتیو لباقم رارقتسا رد بانتجا و اهسیورس لداعتم ییامناج ریظن ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف هب هجوت رد یعس
 ،نیلولعم هب طوبرم طباوض هب هجوت ،نارادیرخ یسنج تبسن هب هجوت اب ناوناب هب اهسیورس زا یرتشیب دادعت صیصخت
 ردام هب طوبرم یاهاضف دننام رگید یتامدخ یاضف صیصخت ،فلتخم تاقبط رد نایاقآ و اهمناخ یارب هناخزامن داجیا

  .دناهدومن دیرخ زکارم فلتخم تاقبط رد هریغ و راوخریش دنزرف و

 
 و یتامدخ یاهاضف هب رتشیب تحاسم صیصخت :داتشه ههد .ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف رثکت و عونت :دون ههد

 .ینابیتشپ

 .ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف دودحم دادعت :داتفه ههد

 .90 و 80 ،70 ههد هس یط رد دیرخ زکارم ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف یگدرتسگ نازیم و داجیا ریس :4 لکش
 ناگدنراگن :عبنم

 فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن

 یاهاضف هب ،دناهتفایصاصتخا الاک دیرخ هب ًاافرص هک ییاهاضف ینعی ،فلکم یاهاضف تحاسم تبسن یسررب زا
 زکارم هدمع هک تفایتسد وگلا نیا هب ناوتیم یرادا و ینابیتشپ ،یتامدخ یاهیربراک ،تاعاشم لماش فلکمریغ
 یوگلا و دنتسه یدصردتسیب فلکمریغ یاضف هب دصرد داتشه ًاادودح فلکم یاضف تبسن یاراد داتفه ههد دیرخ
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 دیرخ یارب رتشیب دارفا هجیتنرد و هتشاد هبلغ تغارف یاضف رب شورف یاضف و هدوب روحمدیرخ ،زکارم نیا یاهمانرب
 لاح رد و هدرک رییغت تبسن نیا ،یناریا هعماج یگدنز کبس رییغت و نامز تشذگاب .حیرفت ات دندمآیم زکارم نیا هب

 هعجارم حیرفت یارب دارفا بلغا اذلو تسا دصرد داتفه هب یس ًاادودح ،فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن ،رضاح
 نیدنچ ،گرزب دیرخ زکارم هکییاجات ،دراد هبلغ دیرخ یاضف رب یتسیروت و یحیرفت یاضف هجیتنرد و دیرخ ات دننکیم
 .دنراد امنیس نلاس و ناروتسر

 

 .دیرخ هب صتخم یاضف صاصتخا رد تیولوا :داتفه ههد .فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن یربارب :داتشه ههد .یتغارف و فلکمریغ یاهاضف یحارط اب تیولوا :دون ههد

 .90 و 80 ،70 ههد هس دیرخ زکارم رد فلکمریغ هب فلکم یاضف تبسن رد هتفرگلکش تارییغت :5 لکش
 ناگدنراگن :عبنم

 نیبطاخم یژولوپیت عونت

 هک دنهدیم ناشن ،تساهتفرگ رارق یسرربدروم شهوژپ هنیشیپ و یرظن ینابم شخب رد رتشیپ هک ییاهشهوژپ قبط
 ،ور ژاساپ نانز ریظن یگنهرف یاهتیلقا ،اهنآ رانک رد اما .دناهدوب طسوتم هقبط ،داتفه ههد دیرخ زکارم فده هورگ
 دناهدرک قلخ توافتم ییاضف ،دیرخ زکارم رد روضح هطساوهب ،اهیرهشبونج و ارقف ،اههتسشنزاب ،راکاطخ ناناوجون
 .تسا هتفرگرارق یسررب و هعلاطمدروم نزهسرپ تماق رد هک
 تروص یزراب کیکفت رادیرخ و نزهسرپ نیب داتفه ههد رد هک تسا هدشرکذ (1387) یمظاک یاهشهوژپ رد هتبلا
 هکیلاحرد ،دمآیم لمع هب یریگولج یو روضح زا ،دوب هدمآ دیرخ زکرم هب ینزهسرپ ًاافرص دصقهب یسک رگا و هتفرگیم
 ناریدم ،دون  ٔٔههد رد .میتسه دیرخ زکارم رد نانز صوصخب نارادیرخ و نانزهسرپ رتشیب روضح دهاش داتشه ههد رد
 زکارم دراو ییاهنزهسرپ دیاب هک دندقتعم هکلب ،دننکیمن تعنامم دیرخ زکارم رد نانز هسرپ روضح اب اهنتهن زکارم نیا

 ،یرتشم بذج رد تراهماب و قالخاشوخ ناگدنشورف روضح اب نیاربانب .دندرگ لیدبت رادیرخ هب ات دنوش دیرخ
 نتفرگ ،دیرخ یارب اهالاک ناگیار ناحتـما ،اهیرتشـم باختـنا قح شیازـفا ،هدننکفرصم قوقح هب رتشیب مارتحا
 رد یلاوتم تاعاس رد دارفا یگداوناخ روضح ناکما ،فلتخم یاهیربراک رانک رد هریغ و فیفخت ،(هیدـه) نویتناـشا
 دیرخ زکارم یژتارتسا اریز ،درادن دربراک ،رادیرخ و نزهسرپ کیکفت دون ههد رد نیاربانب .دوشیم مهارف دیرخ زکارم
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 ظفح نیع رد هعماج راشقا یمامت روضح تهج هب تسا دیرخ زکارم یژتارتسا زا یشخب ینز هسرپ .تسا هدشضوع
 .تسا زکارم نیا تینما

 
 عونت شیازفا و دیرخ زکارم رد یگداوناخ روضح :دون ههد

 .نیبطاخم
 زا لابقتسا و زکارم رد نانز روضح شیازفا :داتشه ههد

 .نانزهسرپ روضح
 یاهتیلقا و هدنشورف ،رادیرخ روضح :داتفه ههد

 .یگنهرف
 .90 و 80 ،70 ههد هس رد دیرخ زکارم نیبطاخم یژولوپیت رد هتفرگتروص تارییغت :6 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 شهوژپ یاهدرواتسد و یریگهجیتن

 یاهصخاش تارییغت زا جتنم یاهوگلا زا ریذپرارکت و ربتعم ینییبت هب ندیسر ،رضاح شهوژپ فده هکییاجنآ زا
 فیط یبایزرا قیرط زا ات دیدرگ شالت بیترت نیدب ،تساهدوب نارهت رهش ریخا ههد هس یط رد دیرخ زکارم یاهمانرب
 هب شورف تیلباقاب یاهاضف تبسن ،فانصا دادعت ریظن ،طبترم مه هب لاح نیع رد اما فلتخم ًاارهاظ رصانع زا یعیسو
 یاهصخاش ،هریغ و زور فلتخم تاعاس رد زکارم نیا نیبطاخم دادعت و عون ،ینابیتشپ و یتامدخ یاهاضف تبسن
 .ددرگ یدنبهنیمز ،نییبت لباق ییاهوگلا بوچراچ رد و هدومن یدنبموهفم ار دیرخ زکارم یاهمانرب
 ًاافرص زا ،زکارم نیا یدرکراک شخرچ یاتسار رد هک دیسر هجیتن نیا هب ناوتیم هعلاطمدروم دیرخ زکارم یسررب زا
 ،فرص دیرخ زا غراف ،نیبطاخم عونتم یاهزاین هب ییوگخساپ تهج زین فانصا دادعت ،«یتغارف و یگنهرف» هب «یراجت»
 هعومجم حوطس مامت رد ،نارادیرخ کیفارت ،رگیدکی رانک فلتخم یاهیربراک بیکرت اب ات هدش شالت و هدیدرگ رتشیب
 یزیرهمانرب یاهنوگهب دیرخ زکارم یژتارتسا ،هزورما هک دهدیم ناشن اهیسررب نینچمه .دسرب نکمم نازیم رثکادح هب

 دراد نارادیرخ و نانزهسرپ زا معا ،هعماج دارفا یمامت بذج رد یعس و هدوبن الاک رادیرخ لابند هب ًاافرص هک تسا هدش
 یاهیربراک عاونا دنمزاین نیاربانب و دناسرب شورف هب زین ار دوخ تامدخ ،رادیرخ هب نانزهسرپ لیدبت رانکرد دناوتب ات
 مهم هورگ ود ،ناکدوک و نانز هک تسا نآ زا یکاح دهاوش .تسا یراجت یربراک رانک رد ینابیتشپ و یتامدخ فلتخم
 ناشن ار ناکدوک یزاب و یمرگرس یاهاضف صیصخت تیمها عوضوم نیا .دنتسه دیرخ زکارم هب اههداوناخ بذج یارب
  .تسا رما نیا دییات رد ،شهوژپ نیا جیاتن هک دهدیم
 یاهاضف دوجو مغرهب ،دون ات داتفه ههد زا نامز رذگ اب هک دومن طابنتسا ناوتیم هتفرگماجنا یاهیسررب قیرط زا
 ،پاشیفاک ،ناروتسر ریظن یتاناکما و هدش تغارف تاقوا نارذگ و یحیرفت یاضف اب هبلغ ،دیرخ زکارم رد یراجت

 ریذپانییادج شخب ناونعهب ،یزابرهش و یزوکج ،انوس ،رختسا ،گنیلوب نلاس ،درایلیب نلاس ،ترسنک نلاس ،امنیس
 زا هتسد نآ) یلصا یاهیربراک لماش فلکم یاضف تبسن هجیتنرد و دناهتفرگ رارق هجوتدروم دیرخ زکارم
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 و نابیتشپ یاهیربراک) فلکمریغ یاضف هب ،(دننکیم نیمأت ار هعومجم یراجت فده میقتسم روطهب هکییاهیربراک
 قیرط زا و دنتسین شورف لباق هک دنروآیم دوجوب ار ییاهاضف ،اهیربراک زا هتسد نیا .تساهدیدرگ رتمک ،(یتامدخ
 زکارم نایم زا یتباقر تیزم ناونع هب دنناوتیم نینچمه ،دنوشیم یروآدوس بجوم ،یرادربهرهب دنیآرف رد و هراجا

 یاهیربراک تمیق شیازفا رد ار یتامدخ و نابیتشپ یاهیربراک روضح مهس دیابن ورنیازا .دننک لمع هژورپ یارب دیرخ
 یدارفنا تروصهب هچ ،هعماج راشقا همه ات تساهدش ثعاب رما نیمه .تفرگ هدیدان هژورپ هب نیبطاخم بذج و یلصا

 روضح دیرخ زکارم رد ناناوج و ناناوجون و ورژاساپ نانز ریظن یگنهرف یاهتیلقا رانک رد ،هناتسود و یگداوناخ هچ و
 شخب رد لیصفت هب هک تسا توافتم شهوژپ نیا رد هتفرگماجنا یسررب ساسا رب دارفا روضح نازیم و دصرد هک دنبای
 هجوت ،شیوخ یعامتجا و یداصتقا تایح ظفح یارب زکارم نیا یمئاد تباقر دوجواب نیبنیارد .تساهدش رکذ لیلحت
 یاضف دوبمک لکشم هبهجوتاب ،اههمانرب نیا زا یکی هک تسا دیرخ زکارم یاهمانرب یاهتیولوا رد نایرتشم لاح هافر هب
 یراجت تاقبط دادعت زا گنیکراپ تاقبط دادعت هاگهگ هک تسالاب تیفرظ اب گنیکراپ نتشاد ،لیبموتا کراپ تهج زاب
 .دوریم رتارف
 عبانم
 .25 هرامش ،یعامتجا مولع همان ،یگنهرف تاعلاطم ات یسانشهعماج زا دیرخ یاههیرظن .1384 .سابع ،یمظاک و فسوی ،یرذابا

 .هدنیآ زادنامشچ و یمالسا بالقنا یللملانیب سنارفنک تالاقم هعومجم ،یمالسا بالقنا رد نایرازاب شقن .1383 .اضریلع ،یدنغزا

 عمتجم برغ کرهش هقطنم یدروم هعلاطم) نارهت رهش رد یمومع یاضف زا ناناوج هدافتسا یتخانشهعماج یسررب .1391 .ههلا ،یکینبآ
 و یناسنا مولع هدکشناد :ناردنزام هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(یدهم یراجت عمتجم یر رهش هقطنم و رون دالیم یراجت
 .یعامتجا

 .شزورف تاراشتنا :نارهت .رهش یراجت یاهاضف تیاور هب هتینردم هبرجت .1392 .سگرن ،یرذآ

 .20 هرامش .طیحم شیامآ ،(لاماگم) رازاب گرزب ات رازاب زا .1391 .رغصا ،نایرظن و مظاک ،یمرجاج و ناریا ،روهآ

 یسانشراک هماننایاپ .(زاریش رهش یاههاگشورف) نارگشدرگ یفداصت دیرخ شیازفا رب اههاگشورف طیحم ریثأت رب یلیلحت .1392 .نیذآ ،یلاکشا
 .شیک یللملانیب سیدرپ :نارهت هاگشناد .دشرا

 زکرم و هیدیعس یراجت زکرم) یطیحم لماوع رب دیکأت اب یراجت زکارم رد دیرخ دنیارف رب راذگریثأت لماوع .1392 .ناراکمه و ماهرپ ،ییاقب
 .یرهش رادیاپ هعسوت و یرامعم نارمع یللملانیب سنارفنک ،(نادمه رد عقاو نایرا یراجت

 .16 هرامش ناریا زادنا مشچ ،تردق جوا ،تردق گنج ،تردق نکر ،هرود هس رد ناریا یتنس رازاب .1380 .دمحم ،لکوت

 .یمالسا داشرا و گنهرف ترازو تاراشتنا و پاچ نامزاس :نارهت .هتینردم و رهش .1384 .یداهیضترم ،مدقمیرباج
 و یگنهرف تاعلاطم همانلصف ،تمواقم-تردق طباور هچیرد زا نارهت رهش لامش ینز هسرپ یاضف .1394 .لیهس ،اناوت و نسح ،نایشوواچ

 .34 هرامش ،مهدزای لاس ،تاطابترا

 هپس هافر دنورهش یاهریجنز یاههاگشورف یهوژپ دروم) نارادیرخ طسوت هاگشورف باختنا رب رثؤم لماوع ییاسانش .1388 .هدیش ،ینیگچ
 .یداصتقا و یعامتجا مولع هدکشناد :ارهزلا هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(نارهت رهش حطس رد

 هرامش ،رظن غاب ،نارهت رهش رد نردم یراجت یاهاضف تالوحت ریس رب یلیلحت :ژاساپ ات رازاب زا .1396 .نیزرف ،یتاپیدومحم و الیل ،یبیبح
49. 

 .13 هرامش ،ناناوج تاعلاطم ،(ناتسوب دیرخ زکرم هعلاطم) یرهش دیرخ یاهاضف رد ناناوج تغارف .1387 .یدهم ،یدابآنیسح

 نییاپ یریگرد راب یفرصم یاهالاک دیرخ رد نارهت رهش مدرم دیرخ راتفر رییغت رد گرزب دیرخ زکارم شقن یسررب .1392 .هاگپ ،یراصح
 .تیریدم هدکشناد :نارهت هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(راتسارپیاه-یدروم هعلاطم)
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 ،دیرخ زکارم زا نایرتشم تیاضر رب ینوریب و ینورد طیحم طیارش و یهاگشورف عونت ریثأت یسررب .1391 .میرم ،یربقع و زیبماک ،هدازردیح
 .11 هرامش ،لوحت و هعسوت همانلصف

 یرامعم شیامه نیموس ،اضف رد ندنام یارب دارفا لیامت یور رب دیرخ زکارم یلخاد یرامعم ریثأت .1392 .رایتخب ،یمارهب و شرآ ،یورسخ
 .نویساروکد و یلخاد

 .دشرا یسانشراک هماننایاپ .شورف یهدزاب شیازفا و یدنمتیاضر رد هنیمزسپ یقیسوم یراذگرثا نازیم و شقن .1392 .رانلگ ،یلیلخ
 .یقیسوم هدکشناد :رنه هاگشناد

 .زربلا سیدرپ :نارهت هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .هدننکفرصم دیرخ راتفر رب هاگشورف طیحم ریثأت .1392 .نیمادمحم ،شناد
 راتسارپیاه یقیبطت هعلاطم :هعلاطمدروم یاهریجنز یاههاگشورف رد نایرتشم یدنمتیاضر شیازفا رد رثؤم لماوع تخانش .1392 .ارهز ،انیمرید

 .یرادباسح و تیریدم هدکشناد :نارهت رون مایپ هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .دنورهش و
 هدکشناد :نارهت هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .هدننکفرصم دیرخ راتفر رب الاک و دنرب ناجیه ریثأت یسررب .1391 .نیدلادامع ،ناینامحر

 .تیریدم

 .هاگآ رشن :نارهت .رازاب یسانشتخیر .1385 .اتیزآ ،یبجر

 .9 هرامش ،یگنهرف شهوژپ همان .یفرصم هعماج رد نانز و ناناوج یناسفن یاوه ،یفرصم گنهرف .1383 .رغصایلع .یدیعس
 .یگنهرف یاهشهوژپ رشن رتفد :نارهت .یناریا یاهرازاب .1380 .نیسح ،هدازناطلس

 هماننایاپ .(سیدلگ و رون دالیم دیرخ زکرم یدروم هعلاطم) نارهت رد دیرخ زکارم نارادیرخ راتفر یژولوپیت هعلاطم .1392 .همطاف ،یگلس
 .یعامتجا مولع هدکشناد :نارهت هاگشناد .دشرا یسانشراک

 :دزی هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .ینادیرخ رب هاگشورف ینورد طیحم و یتیصخش لماوع و هتخیمآ لماوع ریثأت .1392 .کباب ،یموص
 .تیریدم هدکشناد

 دشرا یسانشراک هماننایاپ .نارهت لاماگم نایرتشم یفداصت دیرخ راتفر رب یشورفهدرخ طیحم یاهکرحم ریثأت یسررب .1392 .انید ،یسابع
 .یناسنا مولع هدکشناد :گنهرف و ملع هاگشناد

 دروم) یاهریجنز یاههاگشورف رد همانربیب دیرخ راتفر رب یکیزیف طیحم لماوع و هتخیمآ لماوع ریثأت یسررب .1392 .جروت ،یهاشمالغ
 .داصتقا و یرادا مولع هدکشناد :دهشم یسودرف هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(سدقم دهشم هبعش امورپ هاگشورف هعلاطم

 ژاساپ و مئاق ژاساپ یدروم هنومن) نارهت یراجت یاهژاساپ یداصتقا-یگنهرف یربراک هوحن یتخانش مدرم لیلحت .1391 .دیجم ،یدابآینغ
 .یعامتجا مولع هدکشناد :یزکرم نارهت دحاو یمالسا دازآ هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(یررهش یدهم

 زکارم و یراجت یاهعمتجم رد یطیحم یگدنزرس یبایزرا شور .1392 .مظاکدمحم ،ییاضر و میرم ،یکخاکرگتعنص و رهچونم ،نتورف
 .6 هرامش ،راصح تفه یرهش یاهشهوژپ ،دیرخ

 هماننایاپ .زیربت کراپ هلال یراجت زکرم یدروم هعلاطم نیون یراجت زکارم رد دیرخ هبرجت زا نایرتشم تیاضر یبایزرا .1393 .دیعس ،یلاجوق
 .ایفارغج هدکشناد :زیربت هاگشناد .یسانشراک

 مولع همان ،ناتسوب دیرخ زکرم یدروم هنومن هعلاطم رهش دیرخ زکرم رد نارادیرخ یژولوپیت .1388 .یدهم ،یدابآنیسح و سابع ،یمظاک
 .37 هرامش ،یعامتجا

 ،نارهت دیرخ زکارم رد یرهش تسدورف یاههورگ یگدنز و ینزهسرپ ییادز زیامت و زیامت کیتکلاید .1387 .دمحم ،ییاضر و سابع ،یمظاک
 .1 هرامش ،یگنهرف تاقیقحت همانلصف

 .3 هرامش ،رهشناریا هشیدنا ،رصن دیرخ زکرم رد هرمزور یگدنز .1384 .سابع ،یمظاک

 .58-36 :(4) زییاپ و ناتسبات ،یسانشناسنا همانلصف ،برغ کرهش ناتسلگ دیرخ زکرم یفارگونتا .1385 .سابع ،یمظاک

 .تشهبیدرا و نیدرورف موس هرامش ،تمرم و یزاسرهش یرامعم یصصخت هناهام ،مئاق دیرخ زکرم .1386 .سابع ،یمظاک

 .نایشآ تاراشتنا :نارهت .دیرخ زکارم فرصم رب یلمأت ؛یناریا هرمزور یگدنز و ینز هسرپ .1387 .سابع ،یمظاک
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 .نارهت هاگشناد :نارهت ،رف ینیع اضریلع :ت .یرامعم رد قیقحت یاهشور .1386 .دیوید ،گناو و ادنیل ،تورگ

 .47 هرامش ،نانز یعامتجا یگنهرف یاروش همانلصف ،اههناشن فرصم و ژاساپ نانز .1389 .میرم ،ینمهب و دمحا ،روپدمحم

 بذج موهفم رب هیکت اب ایوپ ییاضف ناونعهب یحیرفت-یراجت یاهعمتجم شقن یسررب .1394 .هیسنا اینینابرق و نیمیس ،دابآناتسم هدازدمحم
 یرسارس نوناک .نارهت ،موس هرازه زاغآ رد یزاسرهش و نارمع یرامعم یللملانیب شیامه ،یعامتجا تالماعت یاقترا و بطاخم
 .ناریا رامعم ناسدنهم یفنص یاهنمجنا

 زکرم یدروم هعلاطم) کاشوپ نایرتشم دیرخ میمصت رب یهاگشورف یاضف یاهیگژیو ریثأت یدنبهبتر و یسررب .1393 .همطاف ،هاوخرورسم
 .تیریدم و یناسنا مولع هدکشناد :نارهت رون مایپ هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(ناریا ساملا دیرخ

 یاههاگشورف هعلاطمدروم) دیرخ هطقن رد رادیرخ راتفر رب یهاگشورف یاضف یعامتجا و یسح یاهکرحم رثا یسررب .1392 .اضریلع ،یبیسم
 .داصتقا و تیریدم هدکشناد :سردم تیبرت هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(دنورهش یاهریجنز

 رازاب و نارهت یتنس رازاب یدروم هعلاطم) یداصتقا نادیم رد رازاب یاهورین شنک یتخانشناسنا یتخانشهعماج هعلاطم .1392 .هللاحور ،یترصن
 .یعامتجا مولع هدکشناد :نارهت هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(راتسارپیاه نردم

 قطانم رد هافر دنورهش راتسارپیاه یاههاگشورف یهوژپ دروم) نایرتشم طسوت هاگشورف باختنا لماوع یقیبطت .1390 .اشوین ،داژنرفوکین
 .تیریدم و یناسنا مولع هدکشناد :نارهت رون مایپ هاگشناد .دشرا یسانشراک هماننایاپ .(نارهت 5/6
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