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 تالحم رد قلعت سح داجیا رد ینهذ ریواصت شقن یواکاو
 (زیربت رهش نابرتش هلحم :یدروم هعلاطم)

 1ییوکسا یلالب اتیزآ
 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسارنه هاگشناد ،یزاسرهشو یرامعم هدکشناد یرامعمرایداتسا

 ولگب هرق ونیم
 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسارنه هاگشناد ،یزاسرهشو یرامعم هدکشناد یرامعمرایشناد

 ینامکرت یردیح انیم

 ناریا ،زیربت ،زیربت یمالسا رنه هاگشناد ،یزاسرهشو یرامعم هدکشناد ،یرامعمدشرا یسانشراک وجشناد

 08/03/1397 :شریذپ خیرات 01/07/1396 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یتاروات هب هجوت اب درف رهو تسا ریذپ لکش یا هاسجرب تروص هب تارطاخو ینهذ ریواات یاه هناشن و عبنم ناونع هب رهش  یحم
   تاهکاردا اهب     یرههش  یهحم طاهبترا ههب رجنم هک یلماوع تخانش نیاربانب .دنک یم قلیت اح نآ هب تبسن دراد یرهش  یحم زا هک
  ههب ینهذ تاروات نیب هک یا هطبار و دوش یم یگنهرف تسسگ هب رجنم نآ هب هجوت مدع هک تسا یرورض یرما دندرگ یم ینهذ
   ببهس ههک دنک یم داجیا دارفا و رهش نیب لدایام یراسب دراد دوجو ریفام یرما ناونع هب یرهش یکیزیف رااخاس و تباث یرما ناونع
   نازهیم اهب  نآ ههطبار و  ههلحم هب قلیت اح داجیا رد ینهذ ریواات شقن یسررب فده اب رضاح شهوژپ .دوش یم نآرد مدرم روضح
 ه   هب شهوژهپ نهیا      رد قهیقحت شور .تهسا ههافرگ ماهجنا یدروهم هنومن ناونع هب زیربت نابراش یخیرات هلحم هب یگاسباو و قلیت اح
 .د هشاب  یهم همانهشسرپ زا بدافاسا اب و ینادیم یاهیسررب تروص هب تاعالطا یروآدرگ بویش و دشاب یم «یلیلحت -یفیصوت» تروص
  .تهسا بدش بدافاسا SPSS رازفامرن و یاهنومن کتT نومزآ و نوسریپ یگاسبمه بیرض زا ،قیقحت یاه لأوسو فادها هب هجوتاب
 ،  ههنماد ود نوهمزآ)   دراد دوهجو یراداهنیم و میقاسم هطبار قلیت احو نادنورهش ینهذ ریوات نیب دهد یم ناشن بدمآ تسدب جیاان

05/0>P، 384 n=، 64/0r= ).یدبلاک ینهذ ریواات هکنیا هب هجوت اب و (001/0 = p 44/4 و= t)، 029/0) یعاماجا ینهذ ریواات = 
p 20/2 و = t) ییانیم ینهذ ریواات و (001/0 = p 27/9 و = t) ینهذ ریواات دیب دناسه یرادینیم تبثم ریثات یاراد قلیت اح رب 
     روهط ههب نابراهش ههلحم   رد قهلیت اهح نازیم نینچمه.دراد قلیت اح رب ار ریثات نیراشیب 47/0 (ااب) بدش درادنااسا بیرض اب ییانیم
 .دشاب یم  سوام دح زا رتالاب ی راد ینیم
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 همدقم
  ندرمآ  دورجو  هرب  ثرعاب   اهرهرش نالرک رد   ینیرشنرهش  وراخب رضاح نرق رد اهنآ ندش یتعنص و اهرهش تفرشیپ
 یگدنز یرورض و فلتخم یاه هبنج لخادت رثا رد هک یا هدیدپ ناونع هب ینیشنرهش .تسا هدش یدایز یاه یراجنهان
 رد  یرساسا   یاره  لارش زا یرایسب هدنهد لکش و رتسب ،تسا هدش یعامتجا هدیچیپ طباور زا یا هکبش رهظم ،نردم
  رورشک ره یمیلقا و یگنهرف یاه لآ هدیا باسا رب ینوگانوگ یاهدرادناتسا و اهرایعم .دشاب یم زین نادنورهش یگدنز
 نی  ررت  رهم زا  هزوررما   قرلعت سرح .دشاب هتشاد یرثوم  قن دناوت یم قلعت سح هک دراد دوجو یرهش یگدنز یارب
 رد   قرلعت سرح  دورجو .   درشاب یرم یرهرش  نارااختم زا  یرایرسب  لاش و هدوب یرهش یاهااف رد ور ِب یپ لئاسم
  رد  ناورت یم ار قلعت سح .ددرگ یم طیحم و درف نیب  اخ یا هطبار یریگ لکش بجوم  قاو رد یرهش یاهااف
   .دنراد یفاک ای یبسن یتخانش ،طیحم هب تبسن هک تسناد ییاه طیحم زا دارفا

  یریثثرت و  طیرحم ندوب رادانعم .تسا «طیحم» یتسیش  هف ،مدرم یگدنز رد هدش هتخاس طیحم  رد نیداینب ی هلئسم
 هب  اخ ییااف و طیحم رد نتفرگ رارق اب هک ییانعم هجیتن رد و دراذگ یم ناسنا نهم رب باوح قیرط زا طیحم هک
 قیرط زا اهنت هن هک دنتسه یتاعوضوم ،طیحم تاریثثت زا یشان یراتفر و یگنهرف تالوحت اتیاهن و دوش یم اقلا ناسنا
   یرنهم یدرن یآرف یرهرش طیحم  رد .دنتسه تابثا لباق زین یبرجت یاه شور اب هکلب دنوش یم دییثت یقطنم لالدتسا
 و   هدررک ترفایرد ار طیحم یسح یاه مایپ ،ناسنا .دریگ یم ماجنا وا نوماریپ یااف و ناسنا طابترا قیرط زا هک تسا
  یرریگ   لکرش رد رثورم لماوع زا یکی (1394 ،ناراکمهو ینیکشم) .دروآ یم دوجوب دوخ نهم رد طیحم زا یریوات
  نارسنا هک دنتسه ییاهااف زیگنا هرطاخ یاهااف فیرعت نیا رد .تسا طیحم زا یعمج ای یدرف تارطاخ ،ریوات نیا
 نا رکما ، درشاب       رترشیب یگدرنز طیرحم رد انرشآ یاهاراف دادرعت هش ره .دراد ییانشآ اهنآ اب و هدرک هبرجت ار اهنآ البق
  رد .درش    درهاوخ طیرحم رد ترینما و  مارآ باسحا ثعاب انشآ یاهااف نتفای .دوب دهاوخ رت هداس طابترا یرارقرب
  زا یرشخب    نداد ترسد زا و ندورب هرشیر یرب ،یگتشگ  گ سح ،انشآ یاهااف نتفر نایم زا ای و لیدبت ،رییغت ،لباقم
 .دروآ یم دوجوب ناسنا رد ار یگدنز

 بایقم هب و هدش عورش هناخ حطس زا ؛دریگ یم رارق یبایزرا و ثحب دروم ینوگانوگ یاه ب ایقم رد قلعت سح موهفم
   نیررت  رهم  هرلمج  زا تالرحم  هرک دومن هراشا رما نیا هب ناوت یم نیاربانب .ددرگ یم یهتنم هلحم دح رد رتگرزب ییاه
   یارهرایعم نیرتدنمرشزرا و   نیررت  رهم هلمج زا اهنآ هب تبسن نادنورهش قلعت سح دوجو هک دنتسهرهش یاه  خب
  هرلحم رد ناکم هب قلعت سح رد ینهم ریواات  قن یسررب  هوشپ نیا زا فده.دور یم رامش هب اهااف نیا یبایزرا
     ریوارات ی هرطبار قریقحت نریا رد روظنم نیدب. تسا هعلاطم دروم هلحم نانکاس هاگدید زا زیربت رهش نابرتش یخیرات
     بریغرت هرلمج زا یروررض لرماوع هب هجوت اب نابرتش هلحم رد لماوع نیا ریثات نازیم و ناکم هب قلعت سح و ینهم
  و ترینم ا یارقترا ، هرلحم نینکاس نایم رد ناکم هب قلعت سح یاقترا ،هلحم رد ندنام هب لیامتو رواح هب نادنورهش
    هرب قرلعت سرح نیب طابترا تیهام ندش نشور نینچمه .دریگ یم رارق لیلحت و یسررب دروم؛ هلحم یعامتجا لماوع
   یاررب .درنک یم کمک هلحم تیعضو دوبهب یارب رتهب تامیمات ماختا رد یلحم نازیر همانرب هب ینهم ریوااتو ناکم
  دانرسا  و  بارنم ،  نورتم روررم یاه هویش زا و یلیلحت -یفیصوت ،قیقحت شور زا رضاح  هوشپ ،قیقحت فادها ققحت
        رترسب رد هدهارشم قریقحت ی هویرش و یدرورم قریقحت شور زا نیرنچمه و یا هناخباتک تاعلاطم رتسب رد یریوات
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    هرب ییوگخرساپ لاربند هب قیقحت نیا  هوشپ تیهام هب هجوتاب. تسا هتفرگ هرهب همانشسرپ رازبا زا و ینادیم تاعلاطم
 :تسا نیوانع نیا اب تالاوس
 ؟دنمادک هلحم رد ناکم هب قلعت سح نازیم رد ینهم ریواات راذگریثثت یاهرایعم و لماوع-1
 ؟دراد دوجو هعلاطم دروم هلحم رد ناکم هب قلعت سح نازیم و ینهم ریواات نیب یرادانعم هطبار ایآ-2
      هرش هرب هرعلاطم درورم هرلحم ر د نارکم هب قلعت سحو ینهم ریواات یاه هفلوم یگتسبمه بیرض و ریثثت نازیم -3
 ؟تسا ینازیم
 قیقحت هنیشیپ
  درورم   تالورقم زا یرفیط    ارب اره عورضوم نیا هک دهد یم ناشن ینهم ریوااتو ناکم هب قلعت سح هنیشیپرب یرورم 
  یگدرنز طیحم زا نانکاس نایم هطبار هعلاطم » ناونع اب یا هلاقم رد (1394) ناراکمهو روپ مارهب ،دنا هدش  قاو یسررب
  ارب  قرلعت     سرح هرک دندیرسر هرجیتن نیا هب «نارهت رثوک  رهش هبترم دنلب ینوکسم  متجم رد اهنآ قلعت سح نازیم و
 ،راگ درنام   یاره نارکم و ت  ارطارخ  دورجو ،ناگیاسمه اب تاقالم ،یعامتجا یاه تیلاعف رد تکرش یاهرایعم یبایزرا
 زا   رهرش  نریا  هرک داد ناشن هلصاح دیاتن و دش نییعت یگدنز طیحم دوبهب رد تکراشم هوحن و یهورگ یاه تیلاعف
  تریفیک ی  ارهرایعم  نیرب  طاربترا  نیریبت نینچمه .دراد رارق بوخ تیعضو رد قلعت سح نازیم و طیحم تیفیک ظاحل
 و یدنمتیاضر  یازفا رب ار ریثات نیرتشیب  رهش تیریدم رایعم زا تیاضر نازیم هک درک صخشم قلعت سح و طیحم
 رطا رخ     قرلعت بارسحا لریلحتو یرسررب»    ناورنع ارب یا هرلاقم رد (1391)یربنقو یثراو .دراد قلعت سح نآ لابند هب
  یتیارضران    هرک دندیرسر هرجیتن نیا هب ،«(دولانیب دیدج رهش :یدروم هعلاطم)ناریا دیدج یاهرهش رد یرهش تامدخو
  قرلعت   بارسحا دولارنیب دیدج رهش تیعمج تیرثکاو تسا نآ یرهش تامدخ تیعضو زا دیدج رهش نیا نادنورهش
 .دنراد نآ هب تبسن ییالاب رطاخ
 ”یرهش یاه هلحم رد یعامتجا لماعت و یگتسبلد ی اهوگلا : ماوج“ ناونع تحت دوخ تاعلاطم رد باکراوال و رجیر

  هرب ار  طیرحم  دررف ،باسا نیا رب هک دندومن دای یراد هشی ر ناونع هب نآ زا و هراشا یدبلاک قلعت یساسا و  هم  قن هب
 و لیاک درارجRiger & Lavrakas,1981:56). )دراپس یم رطاخ هب ،قلعت یانعم یهد لکشرد نآ یدبلاک رصانع هارمه
  هرب  یگترسبلد  دارعبا ریثثت هب ”یحیرفت ی اه طیحم رد یناکم یگتسبلد داعبا یسررب”ناونع تحت یا هلاقم رد ناراکمه
  هورک  یورس زا  طیرحم نآ  یعارمتجا و  یرطیحم طیارش  اردا اب نآ بسانت و ییامیپ هوک و یحیرفت طیحم کی رد ناکم
  یارهدرکیور رب هیکت اب ”ناکم موهفم و ینهم یاهریوات ”هلاقم رد یبیبح. (Kyle et al, 2005:23)دنا هتخادرپ نایامیپ
  دربلاک   رقن و  تارطارخ ، یرنهم  ریوارات  طرباور یسررب هب ،نارهت نارواین نابایخ رد یهوشپ دروم هعلاطم زین و ینهم
  یدرنوزاب (1 :1387 ،یبیبح) .تسا هتخادرپ یرهش یاه تفاب رد ناکم سح و انعم و تیوه طسب و ققحت رد یکیزیف
 زا  یرریگ  هررهب  نازریم و  نادنورهرش ینهم ریوات داجیا رد یگدنزرس  قن » ناونع اب یا هلاقم رد (1393) ناراکمهو
  ریورات و  یگدنزررس   نیرب هرک دندیسر هجیتن نیا هب )نارهت رالاسهپس نابایخ هار هدایپ :یدروم هعلاطم ) یرهش یااف
  نیرنچمه. ترسا  هرجوت لباق و گرزب یگتسبمه رادقم ودراد دوجو یتبثم راد ینعم یگتسبمه نادنورهش بولطم ینهم
  نیگناریم زا   یرب (15.9) دننک یم هدافتسا ینهم ریوات دجاو یرهش یاهااف زا هک یدارفا ینهمریوات هرمن نیگنایم
  ارب  قریقحت هیضرف هک دشاب یم انعم نادب نیا و تسا(8.5 )دننک یم هدافتسا یگشیو نیا دقاف یرهش یااف زا هک یدارفا
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  یرگشیو نیا دقاف یاه ااف و دننک یم داجیا ینهم ریوات ااف ناگدننک هدافتسا نهم رد هک یرهش یاهااف نیب» ناونع
 رتراذگریثثت ااف رد یگدنزرس داجیا رد رگید لماوع هب تبسن لماع نیا .دریگ یم رارق دییثت دروم ،« دراد دوجو توافت
   .دشاب یم
  تریفیک     مورهفم هرب زارسرهشو دنورهرش ینهم ریوات یقیبطت  جنس»ناونع اب یا هلاقم رد(1392) ناراکمهو دنواکاک
 رد طی رحم تیفیک یاه صخاشو اهرایعم تیولوا یسررب هب « نیوزق رهش هدوسرف تفاب:یدروم هعلاطم) یرهش طیحم
  زا یرهرش روما ناسانشراکو نالوئسم هاگن و وس کی زا نادنورهش ینهم ریوات رب دیکثت اب یرهش هدوسرف یاه تفاب
  رد یگدرنز   تریفیک حطرس ندوب نییاپ تیولوا نادنورهش هک تسا نآ رگنایب لصاح دیاتن هک ،دنا هتخادرپ رگید یوس
 تی  عرضو نییارپ حط    رسو یرهرش هدورسرف یاره تفاب طیحم یدبلاکو یکیزیف لیاسم هب هجوت مدع رد اراه تفاب نیا
 ، یرط       یحم یارهرایعم یرهرش هدورسرف یاره ترفاب هرب نازارسرهش درکیور رد هک یلاح رد؛دنناد یم نانکاس یدااتقا
 و  اره  هرفلوم لیلحت و یسررب رد یعس قیقحت نیا .دنتسه یناماسبان راشد اه هفلوم ریاس زا یرتشیب تبسن هب یتیریدم
 لد رم و  اره  هرفلوم  هرب  هرجوت اب نینچمه .دراد زیربترهش یخیرات هلحم رد ریواات و ناکم هب قلعت سح یاه صخاش
 تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم نابرتش هلحم رد ناکم هب قلعت سح و ینهمریواات نیب طابترا ،قیقحت یجارختسا
   یرظن ینابم

 قلعت سح
 و یی       وکرش) درشاب یرم لرحم نآ هرب یگترسبلد بارسحا نتشاد و تنوکس لحم هب قلعت سح ،ناکم هب قلعت سح 
 و ی تخانرش ،    یرساسحا یاره درنویپ عورمجم(1992  )زرنیکرپ و نواررب نایب هب ،ناکم قلعت سح .( 41 ،1382 ،یزیربت
  و دروآ یرم       هاررف ار نارکم ارب نارش هرطبار و نانآ  اردا یانبم هک تسا ناش یگدنز ناکم و اه ناسنا نایم یراتفر
 د   ورش یرم ثرعاب رگید یناکم زا ناکم کی تایصواخ ندش زیامتم.دهد یم لکش ار هعماج و درف یتیوه بوشراش
   نیمثرت هرب لیامت نآ هب هقالع نمض و تسا  اخ تایفیک یاراد اهنآ یگدنز ناکم هک دنیامن باسحا نکاس دارفا هک
  لرحم هب تبسن یساسحا نینش .( Polloway and Hubberd,2012, 71) دنشاب هتشاد ناکم نآ هدودحم لخاد رد زاین
  هدررک    رریبعت نارکم هرب تبسن یدنورهش سح ناونع هب ار نآ گنل هک دوش یم هتفگ «ناکم هب قلعت باسحا »یگدنز
  ینارسنا فلتخم یاه هبنج اب نآ طابترا و قلعت سح تخانش دروم رد یددعتم تاعلاطم .( Lang,1994, 291 ) تسا
  نارسنا یگدنز رد نآ  قن و سح نیا تخانش و نییبت هب نوگانوگ یاه هزوح رد یفلتخم نیرکفتم و هتفرگ تروص
  هارگ ن زا. درنا هتخادرپ عوضوم یسررب هب هک دنتسه هدمع هتسد ود ،یطیحم ناسانشناور و ناسانش رادیدپ .دنا هتخادرپ
 ن آ هدرنهد لیکشت یازجا اب ناکم و مدرم نایم راذگ ریثثت یلما عو  کحم یدنویپ یانعم هب قلعت سح ،ناسانشرادیدپ
            یرم یرترشیب شرترسگو قرمع نارمز رذرگ ارب و هدرش طیرحم ارب دررف  لرماعت قمع شرتسگ ببس ،دنویپ نیا.تسا
 تایبرجت قمعو تدم ،ناکم سح تیهام هیاپرب درکیور نیا نازادرپ هیرظن فیراعت .(Tuan,1974؛Relph,1976)دبای
  و هرماد      ا رد یا هرلحرم ناورنع هرب ار نارکم قرلعت سرح و هتخادرپ ناکم سح موهفم هب رت  یب نانآ. تسا ناکم رد
 .تسا یدبلاکو یگنهرف ،یعامتجا لماوع زا رثثتم ناکم قلعت سح.دنا هداد رارق هجوت دروم ناکم سح لیمکت
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  نریا رد.(Hidalgo&Hernandez ,2001      )درنا هرتخادرپ ینارسنا طرباور و طیرحم هرعلاطم هب زین یطیحم ناسانش ناور
   هرارشا ینارکم قلعت ،یتیوه ظاحل زا و دوش یم قالطا ااف کی اب  مج ای درف یتخانش هطبار هب یناکم قلعت ،هاگدید
 یح   طرس نارکم قرلعت.(Altman&low,1992, 22 )دراد ؛درنک یگدنز نآ رد هک یعامتجا طیحم هب درف یتیوه هطبار هب
   .دربای یرم    یا هدرننک نیریعت  رقن ناکم رد ناسنا رواح موادت و ی دنم هرهب روظنم هب هک تسا ناکم سح زا رتالاب
   درنویپ هرب س رح نیا تسا ناکم کی رد رارقتسا زا یهاگآ زا رتارف دیآ یم دوجو هب ناکم سح هیاپ رب هک ناکم قلعت
 ،ینا رعم ،اه هناشن زا دوخ یاه هبرجت باسارب و دناد یم ناکم زا یئزج ار دوخ ناسنا نآ ردو هدش رجنم ناکم اب درف
 .  دورش یرم مار     رتحا لرباق وا یاررب نارکم و دزارس یم رواتم دوخ نهم رد ناکم یارب یشقن تیاخش و اه درکلمع
(Steele,1981:44) 
 فلتخم یاه هاگدید باسا رب ناکم هب قلعت سح داعبا
 س رح موهفم هکیروطب دزادرپ یم ناکم اب دنویپ رد دوجوم یفطاع و یساسحا یاه هفلوم هعلاطم هب یناکم قلعت هیرظن
  یاهدرنو  یپ دارجیا هرب  مدررم ،     هریرظن نریا قربطرب ترسا هدرش فیرعت ناکمو درف نیب تبثم یفطاع دنویپ داجیا ،قلعت
 و  طیرحم هب تبسن ناش یبایزرا ،دارفا تیاضر نازیم اب اه دنویپ نیا .دنزرو یم تردابم اه ناکم اب یفطاعو یساسحا
  یاره ه   کبرشو هرلحم رد تکرارشم ، تنوکرس نامز تدم دننام ینیع ییاهرایعم هارمه هب اهنآ یتیوه یاه هبنج یخرب
     رگناریب عورضوم تاریبدا روررم (Giuliani&Feldman, 1993; Altman & Low, 1992)   .ترسا طاربترا رد یعامتجا
  نارشن   هرکنآ ررب هوالع هک تسا یطیحم  اخ یانعم و باسحا نیا ینییبت فلتخم یاهدرکیور و اه هژاو یگدرتسگ
  تارقیقحت رد  هرک دراد هارمه هب زین ار ینهم یگدیچیپ و اه هژاو یمگ ردرس یعون ،تسا یتاعالطا  یسو ی هنماد رگ
 قلعت یزاس موهفم رد ناققحم رتشیب.(Hidalgo&Hernandez ,2001 : (103تسا هدش هراشا نآ هب ناققحم زا یرایسب
 ، هرلی   ک) درنا هدررک هرارشا 3   نارکم هرب یگترسباو و 2    ینارکم تریوه درعب ود هرب ،1  ینارسنا – یناکم یگتسباو ای یناکم

 ار د ررف یاخش تیوه هک تسا دوخ زا یداعبا» یناکم تیوه هک تسا هدیقع نیارب (1978)4یکسناشورپ(214:2004
 ، تارحیجرت ، دریاقع ،اه نامرآ زا یا هدیچیپ یوگلا هلیسو هب ،فیرعت نیا. دنک یم فیرعت یکیزیف طیحم اب طابترا رد
  و هاگآدوخانو هاگآدوخ یراتفر تالیامت و فادها ،اه شزرا ،تاساسحا
   ره هک دنهد یم ار تصرف نیا دارفا هب ،اه طیحم ،موهفم نیا رد .«دریگ یم تروص ،طیحم نیا اب طبترم یاه تراهم
   یرئزج ناورنع هب یناکم تیوه ،تیاهن رد .(2001 ،نمدیتسا و نوسنجرج) دننک دییثت ار نآ  هو زاربا ار دوخ تیوه
   درهد یرم  یازفا ار یلحم عامتجا کی هب قلعت باسحا نینچمه و سفن تزع هک تسا هدش فیصوت درف تیوه زا
 یاه ناکم و دوخ نیب  کحتسم یدنویپ ناونع هب یناکم یگتسباو هب 1رخاموش و سلوکوتسا.(2003 ،کساوو زمایلیو)
    یگترسباو هرک ترسا نیا دعب نیا رد  هم هتکن.(2001 ،نمدیتساو نوسنجرج)دننک یم تیانع ،نانکاس نایم رد  اخ
  ینارکم یگتسباو(2010 ،ناراکمهودنومیر)دوش یم طوبرم ،ناکم کی هب هنایارگ فده و یدربراک تاطابترا هب یناکم
           یرم ارضرا ار یدررف فادرها و ارهزاین هرک ترسا هترسباو  وراخب نارکم کی لیسناتپ هب هک تسا قلعت زا یلکش
  درعب هس ،(2010)2 دروفیگو لنکسا هک تسا یهجو دنش یموهفم ناکم قلعت سح .(31:1992 ،ناراکمهوزمایلیو)دنک
   هرئارا ینارعم یمامت لومش لیلد هب هدش هئارا دعب هس نانآ  عز هب.دنا هتفرگ رظن رد نآ یارب یراتفر ،یتخانش ،یفطاع
 درررریگ راررررق هدافترررسا درورررم کررریروئتو یررربرجت تارررقیقحت هزورررح رد درررناوت یرررم ینارررکم قرررلعت زا هدرررش
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(Scannell&Gifford,2010:2) هرک دنا هداد هعسوت یرانع دنپ یسایقم رد ار یناکم قلعت (2010)ناراکمه و دنومیر  
 رصانع .تسا یتسود یاهدنویپ و یگداوناخ یاهدنویپ ،یعیبط یاهدنویپ ،یناکم یگتسباو ،یناکم تیوه ِبرصانع لماش
  طاربترا هب یناکم تیوه .دنراد رارق ناکم هب قلعت یدرف یاه هنیمز ۀرمز رد ،اه هشیر و یناکم یگتسباو ،یناکم تیوه
  یاررب  ارم  هرک  ترسا طوبرم یطباور هب یناکم یگتسباو .دنک یم فیرعت ار یو هک دراد هراشا یناکم اب درف کی ِبرادانعم
  دورخ هب ار صخش یگتسباو ،ناسنا یونعم و یدام یاهزاین ندرک هدروآرب اب ناکم هک یروط هب ، یراد ناکم زا هدافتسا
 ،یعامتجا یاهدنویپ رانع .تسا دحاو یناکم رد تدم ینالوط یریگوخ لماش زین اه هشیر و دهد یم رارق ریثثت تحت
   یاره هرنیمز  ۀزورح رد . ترسا رارقرب ناتسود و هداوناخ اب هک ده د یم ناشن ار ناکم هب قلعت یلحم عامتجا یاه هنیمز
  نارکم کی هب صخش هک 3یسنُکا و یلحم عامتجا هب نتشاد قلعت ،ندوب هتسباو سح ،یگیاسمه تاقلعت ،یلحم عامتجا
 ، یرعیبط  یاهدرنویپ .دراد  هرارشا ناکم هب قلعت یطیحم یاه هنیمز هب ،زین یعیبط یاهدنویپ رانع .دنریگ یم یاج ،دراد
   .تسا یعیبط طیحم تخانش ییاناوت و تعیبط هب یکیدزن و یگتسباو سح /تعیبط اب طابترا سح

 ( 2010 ،ناراکمه و دنومیر) ناکم هب قلعت یدعب هس یموهفم لدم :1رادومن

 .2  ؛تیوراع بارسحا  .1 : هرفلؤم  رارهش  رذرگهر زا  یا هرلحم قلعت باسحا )1986 ( ،4سیواش و نالیم کم رظن زا
  لرقن (دراذگ یم ریثثت یا هلحم تکراشم یاهدنیآرف رب ،یفطاع یاهتسویپ  .4 ؛ و اهزاین یزاس هدروآرب .3 ؛یراذگریثثت
  هرب ، نارکم ی   عارمتجا  رقن ررب دیک ات رب هوالع 5ول و نمتلآ ریظن نیققحم زا یخرب (10 :1393 ،ناراکمه و یردان زا
 زا   یا هرنوگ یرنعی یعامتجا قلعت رظنم زا ار ناکم هب قلعت و هراشا ناکم رد یعامتجا -یگنهرف تاطابترا و تالماعت
  ررب زین یرگید نیققحم ،لاح نیا اب (Altman& Low: 1992) .دنا هدومن ریبعت (ناگدننک هدافتسا) مدرم رطاخ هب قلعت
  تروررض  و هترشاد دیک ات قلعت سح یریگ لکش رد  هم یلماع ناونع هب یدبلاک رصانع ،یدرفو یکاردا لماوع  قن
  تارعلاطم .(32 ،1390 ، یررربلطم ، هدرنزورف ناوج) .دنناد یم یرورض قلعت سح دنیارف رد ار یدبلاک داعبا هب هجوت

  تارعلاطم و ن ورتم رب یرورم اب .دنراد هراشا هطبار نیا رد یفلتخم لماوع هب ناکم هب قلعت سح ی هنیمز رد هدش ماجنا
 نیوانع یخرب بلاق رد ار ناکم هب قلعت سح یاقترا ای داجیا رد رثوم لماوع ناوت یم ،هنیمز نیا رد هدش ماجنا فلتخم
 رد  فرلتخم نادنمشیدنا تایرظن ،ناکم هب قلعت سح یموهفم داعبا و لدم نیودت یارب اتسار نیا رد .دومن یدنب هقبط
 .دوش یم هئارا (1) لودج بلاق رد هنیمز نیا
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 (ناگدنراگن:عبنم)فلتخم نادنمشیدنا هاگدید زا ناکم هب قلعت سح یاه صخاش و داعبا:1 لودج
 2004 ،نارگید و نکوپیل

 (یهورگ) یا هلحم عامتجا دعب یعامتجا دعب یدبلاک دعب
 یا هلحم عامتجا رد  بانم هب یبایتسد اه هیاسمه و ناراکمه ،ناتسود ،هداوناخ اب درف طابترا  هلحم و یگیاسمه طیحم ،راک لحم ،هناخ اب درف طابترا

  2009 ،ترِبوِتا 

 نئمطمو نمیا طباور اهراجنه اه شزرا اهوزرآ  رتشم هبرجت

 2010 ،نتسِبب

 هلحم یاهراتفر  هاک تیوه باسحا یناور تمالس

 2005 ،سیواشو نالیم کم

 یا هلحم عامتجا

   یفطاع یاه تسویپ اهزاین یزاس هدروآرب یراذگ ریثات تیواع باسحا

 2010 ،یمات و اباتوک

 یعامتجا قلعت
   یراکمه هورگ هب مارتحا هورگ رد تیواع دهعت

 2010 ،دروفیگ و لناکسا

 ناکم دنیارف صخش

 یعامتجا ،یکیزیف راتفر ،تخانش ،باسحا درف ،یگنهرف/ یهورگ

 1999 ناراکمهو وتییانوب

 ( ناکم هب تبسن هقالع باسحا) یفطاع یگتسباو

 1993 ،نمدلف و ینایلویگ

 یراتفر یفطاع  یتخانش

 1983 رولیتو رخاموش
   یگدنز لحم زا تفایرد تیعقوم درف تیاخش یعامتجا یاه هورگ یدبلاک تیبولطم

 1992 ،والو نتملآ

 یناعم  اردا یعامتجا -یگنهرف تاطابترا و تالماعت اهتیلاعف یگنهرف دیاقع ناکم هب یگتسبلد ناکم اب ییانشآ

 2010 ،ناراکمهو دنومیر

 یگترررررسباو یناکم تیوه
 یناکم

  یتسود یاه دنویپ یگداوناخ یاهدنویپ یعیبط یاهدنویپ

 1393 ،نایچخرش

  طیحم تیفیک دوجوم یتیلاعف یاهوگلا ناکم هب یسرتسد هوحن درف یلبق براجت
  1976 ،فلر

 ناررمز تدررم هرمزور یاه تیلاعفو اه دامن  رد
 تماقا

 یاررررررهدرکلمع یگنهرف لیامت ییاناوخ
 یکاردا

 تارطاخ تیباذج

 1991 ،رتناپ

 انعم تیلاعف دبلاک

  لکرش ، یریذرپموفن ،زادررنا   رشش ، یرهرشرظنم

 یرهش ناملبم و تخاس
 و  یرکاردا  یارهدرکلمع ، یرگنهرف تابسانم ییاناوخ و عونام طیحم ،یراتفر یاهوگلا ،هدایپو هراوس ددرت نازیم ،اهیربراک

 یفیک یبایزرا

 1387 ،یبیبح

 یکیزیف دبلاک تارطاخ ینهم ریواات

 1389 هدنزورفو یبلطم

  یدبلاک– یطیحم لماوع یعامتجا لماوع یدرف یتخانش– یکاردا لماوع

    تالمارعتو اره  نرک ، یعارمتجا  لرماوع)یتیلاعف یگنهرفو یعامتجا یاهتیلاعف یدبلاک ییاناوخوزیامت
 (اه ناسنا یمومع

 و مرف)یدبلاک

 (ءازجا یهدنامزاس

 ینهذ ریوصت
  زا هدرش هئارا فیرعت نیا قبط تسا هدش لیکشت (Mental) ینهم و (Image) ریوات هژاو ود بیکرت زا ینهم ریوات
   یرقلت یجرارخ   تریعقاو هرب تیاخش کی یساسحا و یرکف  نکاو عومجم 1رتسبو تغل گنهرف رد )Mental( هژاو
 Mental)    اری یرنهم ریورات هک درک یقلت نینش نیا ناوتیم ریوات یانعم هب(Image) هژاو اب بیکرت رد و تسا هدش

                                                                                                                                                               
1. relating to the total emotional and intellectual response of individual to externall-veality 
2.Boulding-Kenneth 
3.The Image knowledge in life and society 
4.subjective knowledge 
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Image)هرتفرگ لکرش وا نرهم رد یجرارخ   تریعقاو هرب صخش کی یساسحا و یرکف  نکاو زا هک تسا یریوات     
  ترسا هدشن هدید تاغل گنهرف رد لقتسم روط هب نآ یوغل یانعم هک تسا یناگژاو هلمج زا ینهم ریوات هژاو .تسا
 ...   و یرسانشناور طیرحم ، یرسانشناور ،یزاسرهش لثم یمولع رد یااخت تروص هب هژاو نیا دربراک لیلد هب نیا و
 ار (Image)  هژاو و هرشیدنا . ینکیم یسررب یزاسرهش رد ار هژاو نیا زا هدافتسا دنور همادا رد لیلد نیمه هب دشابیم
    فریرعت رد دورمن حررطم «3 هرعماج و یگدنز  ناد» ریوات  باتک رد ،2گنیدلوب تنک مان هب یناددااتقا راب نتیسخن
         طیرحم ارب طاربترا رد دررف هرک هرچنآ رره اری درف هاگدید یانعم هب «4ینهم  ناد» حالطصا اب )Image( هژاو گنیدلوب
 رد (Image)  هژاو هرک ییاهانعم و اه فیرعت همه هک دوشیم روآدای گنیدلوب . تسا هارمه دراد دراو نآ هب  نوماریپ
    تریعقاو زا یبارتزاب هرکلب ،  ترسین تریعقاو دوخ هک دراد هراشا یزیش هب اتیهام موهفم نیا هک تسا نآ رگنایب دراد رب
 (1392.45 ،رتناک) .تسا
 ینهذ ریواصت یاه هفلوم
 آلما رک   دورجوم تریعقاو اب تسا نکمم هک تسا طیحم و درف نایم  نکاو و  نک هنوگ ره باسا و هیاپ ینهمریوات
   ریورات .درنک یرم راتفر دوجوم یاهتیعقاو هن و دوخ ینهم ریوات نیمه هیاپ رب دنورهش اما دشاب هتشادن یناشوپمه
   رد طیرحم زا یرنهم    ریورات  رقن نیرترثؤرم ،دراذگیم ریثثت زین وا ییااف راتفر هب یدودح ات طیحم زا ناسنا ینهم
  هرب و یریذپ  اردا تیلباق .دنک تکرح رهش رد دوخ دصاقم بیقعت یارب دزاس رداق ار یو هک تسا نآ صخش نهم
 رهش رد یگدنز زا یفطاع تیاضر و هدوب قفوم و هدخساپ رهش ره زا یساسا یئزج ،طیحم قیقد و حضاو یراپس رطاخ
 تا عورضوم  هرکلب ،  ترسا تریمها زئاح یتخانش یاه هبنج زا اهنت هن یرهش یاهااف یکاردا حوضو .دوش یم دتنم ار
 و  ینارجیه ، یفطارع  یاره  هربنج  ارب  هرطبار رد ( Kaplan, 2016 )درریگ یم رب رد زین ار یعامتجا و یدرکلمع ،یفطاع
 ی ررت   رخب   رمارآ و  ررت نما یاهااف ،دنراد دارفا یتخانش یاه هشقن رد یحضاو ریوات هک ییاه طیحم ،یساسحا
   هارک  هرجیتن رد و  طیرحم  ررب لرتنک باسحا  هاک بجوم ،ااف حضاو  اردا مدع رگید فرط زا .دنوش یم  اردا
 هب طیحم زا نشور یریوات  قاو رد.(Wilson, Takahashi &Schoenbaum, 2014)دوش یم یگتخیگنادوخ باسحا
     نریا .دروآ دورجو هرب  رارخ ناهج و دوخ نیب گنهامه یاهطبار دناوتیم یو دهدیم تینما باسحا یعون صخش
      نریا یارنعم .درادرن ار نرشور ریورات نیا هک دوشیم یلوتسم یاخش هب هک تسا یسرت باسحا فالخ رب تسرد
  هرکلب ،تسا نآ اب ندوب انشآ ببس هب اهنت هن دراد دوخ رهش و هناخ زا صخش هک ینیریش باسحا هک تسا نآ نخس
   .)22 :1390 ،یمظاک(.دراد دوجو وا نهم رد نآ زا قیقد یریوات هک لیلد نیا هب
  هرب هت رسب نازادرپ هیرظن زا کیره و تسا هتفرگ تروص ینهم ریواات هنیمز رد یددعتم تاقیقحت هتشذگ یاه ههد رد
 .(2)  لودرج دنا هدومن نایب نآ  جنس یارب ار یتوافتم یاه صخاش و داعبا ،دنا هدرک هئارا ینهمریواات زا هک یفیرعت
   رد و هدرمآ ترسدب ااف هبرجت زا هک تسا یا هیلوا فطاوع زا یا هعومجم ،طیحم زا ینهم ریوات ،چنیل نیوک رظنزا
  اره هرگ ،اه هبل ،اهریسم ،اه هزوح دننام .دنوش یم عزتنم ای و طبترم ،هیزجت یفلتخم رصانع هب ینهم ریواات هعومجم
      هرقبط قورف ررانع چنرپ رد دورخ نهم رد ار اهنآ نیب  کاح  ظن و یطیحم لماوع ناسنا ،رگید ترابع هب .اه هناشن و
 ، زتلورش گربرون نیتسیرک (1388:172 ،انومراک) .دریگ یم کمک ینهم تالوقم نیا زا زین یروآدای یارب و هدرک یدنب
     زتلورش .ترسا هدورمن یرسررب ار ینهم ریوات رصانع چنیل دننامه و هتسناد «ناسنا یدوجو راتخاس» ار ینهم ریوات
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    ناریم لرماعت زرین اهنآ ۀدننک نییعت لماع و هتسناد یدوجو یااف هدنهد لیکشت رصانع ار اه هزوح و اه هار ،اه زکرم
  هلرسلس ماظن کی دجاو یاهدیدپ ره زا ینهم رظنم یریگلکش دلوگ رظن زا .(36 :1384 ،زتلوش) تسا طیحم و ناسنا
  دنورش   یرم هدریمان تاریئزج هک رتیعرف رصانع یهاگرگنل طاقن لوح سپس و یهاگرگنل طاقن ادتبا رد هک تسا یبتارم
   رهرش هژوررپ  رد اررگترثک رهش کی یارب یزیر همانرب باتک رد درایلپا .(329:1390 ،راکلگ) دنوشیم هتفرگ ارف و  اردا
    نیرنش ۀراربرد وا درریگ یرم لکش ناشرهش زا فلتخم نانکاس نهم رد هک هتخادرپ یراتخاس تیلک یسررب هب ،انایائوگ رثکتم
  هرب.(162: 1388 ، دازکارپ)درب یرم راک هب ار «یرهش  ناد» حالطصا ،دراد شرهش زا دنورهش هک یتخانش ناونع هب ،یراتخاس
  ررصانع ، یرچنیل یاه هرگ و اه هار .دوشیم یدنبراتخاس ،هدش  اردا ییااف ای یسناکس رصانع هلیسو هب اهرهش درایلپا رظن
 زا .(Appleyard,1976:155)  دنرشاب     یرم ییاراف ررصانع ًااربیرقت اره  هربل و اره  هزورح اره  هنارشن و هدش بوسحم یسناکس
  یاره   نارکم) رهرش تریلک زا یر یوارات ءزج ات رهش تیلک ریوات زا هک تسا یبتارم هسلس یاراد ینهم ریوات ،لیئاشمرظن
        رضو ترشاد ررب رد ار برتارم هلرسلس نریا هب هجوت وا .دریگیم رب رد ار ااف یازجا زا ینهم ریواات ماجنارس و (یرهش
  اری هدیاف هفلوم هس هب هراشا اب بیرت لیئاشیم.(Tribe,1974:78) درامشیم رب  هم رهش هدنیآ یارب یریگ یمات و دوجوم
     رد شزا  ره نرکر هرس ناورنع هب ار هفلوم هس نیا نآ یانعم تیاهن رد و نآ رصانع ورهش ینوریبرهاظت ،رهش درکراک
     سرکع کری ناورنع هرب(1961) گنیدلوب طسوت رواتو .(1388:137 ،دازکاپ)دنکیم دای رهش زا ینهم ریوات  نیرفآ
  ریرسفت یار     رب نآ زا و. ترسا یرنآ تارساسحا و تارطارخ ،  اره شررگن ،براجت لواحم هک دوش یم فیرعت ینهم
     ار یرنعم ارب یایرشا و  یهارفم نایم طباور زا تابث اب اتبسن یلاوت کی نوش.دوش یم هدافتسا راتفر تیاده و تاعالطا
   هرک هرچنآزا هناهاگآ ریسافت هکلب درادن ار ینیع تقیقح کی زا یا هقیلس تاعازتنا  کح افرص تاروات.دنک یم هضرع
  ارهنآ تایونم و اه هورگو دارفا براجت اب طبترم رصانع یمامت رب لمتشم ناکم کی روات.دنتسه ،دشاب دور یم روات
     هرب نیریارس طرسوت ترسا نکمم یتاروات نینش دنشاب نیعم و زکرمتم تایونم نیا هک مادام ،تسا ناکم نآ لابق رد
  یرم  لیکرشت ار روکذم ناکم تقیقحو دنتسه لماک اهنآ ناگدنراد یارب یلو دوش یقلت یفارحناو دودحم یروما ناونع
 .(73:1389 ،فلر) دنهد

 (ناگدنراگن:عبنم)فلتخم نادنمشیدنا هاگدید زا ینهذ ریواصت یاه هفلوم :2 لودج

 
 
 
 
 
   ررب طیرحم ینهمریوات تیلباق تایرظن رثکا رد ،یرهش طیحمزا ینهم ریوات هنیمز رد نازادرپهیرظن هاگدید یسررب اب
   ریورات زتلورش گربرون نیتیسرک هتفگ هب هجوت اب.تسا هدش ادج لکش زا انعمو هدش نایب یکیزیف یاه تیفیک بسح
     تریفیک هرب فررص هرجوت هک .تسه انعم اب یاه ناکم نتشاد ورگ رد ددرگیم صخش تیوه ببس هک نشور ینهم
   درشاب یرم    ارنعم یرب و تریوه یب یاه طیحم داجیا ثعاب ینهم ریوات یریگ لکشرد طیحم راتخاس و یکیزیف یاه
       دارعبا یاراد هرکلب هدوربن یدرعب کرت یرهرش طیحم زا ینهم ریواات یریگ لکش هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب.

 ینهم ریواات هدنزاس رصانع ینهم ریواات فیرعت نادنمشیدنا
 هزوح ،هناشن ،هرگ ،هبل ،هار  ناکم  اردا رد ینهم یهاگآ زا یا هدنیامن (1388 ،دازکاپ) چنیل
 اههزوح ،اههار ،زکارم  «ناسنا یدوجو راتخاس» ینهم ریوات (33-1384:36 ،زتلوش)زتلوش
 تایئزج ،یهاگرگنل طاقن  هدیدپره زا ینهم رظنم یریگ لکش رد یبتارم هلسلس  ظن کی دوجو (329:1390 ،راکلگ))دلوگ
 ییااف رصانع ،یسناکس رصانع Recall ندروآ دای هب ،ینهم ریوات (1388:169 ،دازکاپ)درایلپا
 انعم ،نآ رصانع ورهش رهاظ ،رهش درکلمع  رهش تیلک زا یریواات ءزج ات رهش تیلک ریوات زا یبتارم هسلس ینهم ریوات (1974:78 ،بیرت)بیرت
 ینآ تاساسحاو تارطاخ ،اه شرگن ،براجت ینهم سکع ناونع هب ریوات (73:1389 ،فلر)گنیدلوب
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 ،  یدربلاک هرفلوم هس هب ناوت یم طیحم زا ینهم ریوااتو تاکارادا فلتخم داعبا نتفرگ رظن رد اب هک.دشاب یم یفلتخم
 . درک هراشا ییانعم و یعامتجا

   یرظن بوچراچ
   هوشرپ ی مورهفم  لدرم ،(2و1  لودرج) هزوح نیا رد نادنمشیدنا هاگدید زا هدش هئارا یاهرایعم و فیراعت هب هجوت اب
 ی رم  هرئارا  رریز  حررش  هرب  هرلحم  نانکارس   قرلعت سرحرد  یرنهم ریواات یراذگریثثت و طابترا یسررب روظنم هب رضاح
 ی رم نی رنش  یرنهم ریوااتو ناکم هب قلعت سح نوماریپ تایبدا یسررب ،تسا هدهاشم لباق هک هنوگنامه(2رادومن)دوش
  هترسد ،شرگنرد توافت نیا و دنا هتفرگ یپ ار ثحب نیا یفلتخم ی اه بوشراهش زا هزوح نیا نادنمشیدنا هک دنایامن
 هب ، ماج یدید اب هک دش یعس  خب نیا رد ،روظنم نیا هب .دبلط یم ینهم ریوااتو قلعت سح ورملق رد ار ییاهیدنب
  لکرشتم ناکم هب قلعت سح لدم نیا رد .دوش هتخادرپ نآ فلتخم یایاوز و داعبا و ینهم ریواات و قلعت سح هلئسم
 ، یفطارع-ی رساسحا لماوع ،یکاردا – ییانعم لماوع ،یگنهرف- یعامتجا لماوع ،یکیزیف – یدبلاک لماوع ،هفلؤم چنپزا
  ارب . ترسا صخاش 9 و ییانعم ،یعامتجا ،یدبلاک ،هفلؤم هس لماش ینهم ریواات و صخاش 20 و یتیلاعف- یدرکلمع
 .داد هئارا (3) رادومن قبط ناوت یم ار قیقحت یموهفم لدم  هوشپ یرظن بوشراش هب هجوت

 
 (ناگدنراگن:دخأم) شهوژپ یرظن بوچراچ:2رادومن
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 (ناگدنراگن:عبنم) شهوژپ یرظن لدم:3رادومن

   قیقحت شور
       یروآ  رمج یاررب هرک. ترسا ینادریم یاره  یوپ و تادهاشم رب ینتبم و « یلیلحت -یفیصوت» شور اب قیقحت نیا
  و تارعالطا Spss  رازرفا مرن زا هدافتسا اب و.تسا هدش هدافتسا یدروم هنومن رد همانشسرپ لیمکت کینکت زا تاعالطا
 هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق لیلحتو یسررب دروم  هوشپ یاه لاوس هب خساپ و فادها ققحت یارب قیقحت یاه هداد
 ن    ارکم هرب قرلعت سرح یاه صخاش و اهرایعم ادتبا هک.تسا تروص نیا هب  هوشپ لحارم قیقحت تیهام و فادها
  عورن ود    سپرس .دریدرگ  ارخترسا رهش حطس رد  یامیپ و یدانسا – یا هناخباتک تاعلاطم باسارب ،ینهم ریوااتو
  لرماوع ریثث  رت نازریم نییعت فدهاب .دندوب یددعتم یاههیوگ یاراد هک ینهم ریوات و قلعت سح هب طوبرم همانشسرپ
- هریوگ  یباریزرا هب هدش نیودت یترکیل فیط همان سرپ زا هدافتسا اب .دش نیودت ینهم ریوااتو ناکم هب قلعت سح
  رازرفا مرن رد نادنورهش طسوت هدش لیمکت یاه همانشسرپ و تاعالطا و دش هتخادرپ ینهم ریوات و قلعت سح یاه

Spss نازری   م و یگترسبمه بیاررض هرب هجوتاب .تفرگ رارق لیلحتو یسررب دروم قیقحت تالاوس هب ییوگخساپ یارب  
 ،  یرارمآ هرع  ماج هرکنیا هرب   هرجوتاب .ترسا هدش هئرا هلحم هب قلعت یاقترا یارب ییاه داهنشیپ اه صخاش یراذگ ریثثت
    هرب زارین درندوب(  درنراد  راررق  هرعلاطم دروم هلحم اب طابترا رد  یقتسم روط هب هک ااف زا ناگدننک هدافتسا) ااف ناربراک
  ینرس یا ره فیط رد هک .دیدرگ باختنا رفن 384 دودح هنومن  جح یداف لومرف قیرط زا هک دوب بسانم یریگهنومن

  . دندوب نز ناگدنوش سرپ %47.1 و درم ناگدنوش سرپ %52.9 .دنتشاد رارق 67ات18
   شهوژپ هدودحم
  یرط ،اه هلحم مان و هدودحم هرامش نامگ یب. تسا هدش  یسقت هلحم یرامش هب زاب رید زا ،زیربت یرهش تفاب هرتسگ
   نارمه  یرب  و  رک ،  ورس نریا هب هیدنز هرود زا ،رهش تفاب یدنب هلحم اما.تسا هتفای رییغت اهراب ،رهش ینالوط خیرات
    یرایرسب یاره ینورگرگد  غر هب .دراد نوریب هب ور رهش زکرم زا یعاعش  یارآ و هدوب یئاسانش لباق زورما هک تسا
   مارن دربرارک دحرد  ک تسد ،نآ یخیرات یدنب هلحم ماظن ،هداد خر زیربت یرهش تفاب رد نوگانوگ تامادقا رثا رد هک
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 ،    بوشرارش نریا رد.ترسا هدادرن تسد زا ار دوخ یئاراک زونه ،اه یوکو اه هلحم هب نادنورهش ینهم یگتسباو و اه
   و ترشاد دورخ رد ار رصانع و اه یربراک همه هلحم ره هک. تسا یئاسانش لباق یلصا هلحم 9 ،زیربت یرهش تفابرد
    یاراد ارهنآ ررثکا هرک یر   ورط هرب دورب فارطا تالحم زا زاین یب یدودح اتو داد یم هئارا تامدخ یا هلحم حطس رد
         یدرنب زررم ارب هرشرگا راورج  ره یاره هرلحم (41 :1377 ،  نرم افص)دنا هدوب هریغو ناتسربق ،رازاب ،دجسم ،مامح
    هدرمع یرهرش یاهاراف   و یلرصا یاهرذرگ لکش رد  ه زونه اهنآ یدبلاک راتخاس ،دنوش یمن ادج  ه زا یاخشم
 رد   هراورمه رهرش هدوسرف و یمیدق قطانم ناونع هب رهش یخیرات یاه هلحم .تساجرب اپ هلحم ره یلخاد یاه یوکو
   یط.درهد یرم  یازفا ار یخیرات تالحم اب نینکاس دنویپ فیعات لامتحا رما نیا و دشاب یم رییغ تو یزاسون لاح
    یرم یزارسون لارح رد ، زریربت 10   هرقطنم رد  رقاو رهش یخیرات تالحم زا یکی ناونع هب نابرتش هلحم ریخا لاس هد
  هرعلاطم ناکما هلحم نیا یزاسون نایرج رد رگیدکی اب ود نیا قیفلت و دیدج تفاب و یخیرات تفاب یراوجمه هکدشاب
     تلارصا هراورمه هرک ترسا زیربت رهش رد یتالحم ءزج نابرتش هلحم.دنک یم  هارف ار تفاب ود ره تاریثات یسررب و
  تبرسن ار دوخ قلعت هلحم تفاب رییغت و یزاسون دوجو اب هلحم یمیدق نینکاس دسر یم رظن هب و هدرک  فح ار دوخ
 رارق رایتخا رد یدنمشزرا تاعالطا دناوت یم تایصواخ نیا اب یا هلحم رد قلعت سح هعلاطم. دنا هدرک  فح نآ هب
 .دهد

 

 
 زیربت رهش رد نابرتش هلحم تیعقوم :1لکش
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 زیربت رهش رد نابرتش هلحم زا یریواصت :2 لکش              

 قیقحت یاههتفای
 زا لاو رس   رره تریهام هب هجوت اب ،یرامآ هعماج زا هدمآ تسد هب یاه خساپ فیصوت زا دعب  هوشپ زا  خب نیا رد
  دارعبا زا کی ره هک تسا هدش یحارط یا هنوگ هب همانشس رپ تالاوس بلاغ .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کتt نومزآ
  هدرنهد نا رشن1   زاریتما هرک ، هدرش هئارا ترکیل یا هنیزگ 5 فیط بلاق رد نآ فرعم یاه هیوگ هارمه هب یسررب دروم
  ررظن رد اه خساپ (یرظن) نیگنایم ناونع هب 3ددع بیترت نیا هب. تسا نازیم نیرت  یب هدنهد ناشن5 و نازیم نیرتمک
  یاره نو   رمزآ وزرج یا هرنومن کت t نومزآ.دوش یم هسیاقم 3 ددعاب ینهم ریوااتو قلعت سح نیگنایم و هدش هتفرگ
  ترهج.دری     گ راررق یرسررب درورم هرطوبرم یاره هداد  یزوت ندوب لامرن هک تسا مزال نومزآ زا لبق. تسا کیرتماراپ
  نورمزآ  دیارتن3  لودرج قربط .تسا هدش هدافتسا فونریمسا– فورگوملک نومزآ زا اه هداد  یزوت ندوب لامرن یسررب
 ندو رب    لارمرن نورمزآ هکارش.ترسا   هاررفt  کریرتمراپ نومزآ یارب هنیمز هک دهد یم ناشن فونریمسا – فورگوملک
   سرح یارهریغتم هب طوبرم یاه هداد ینعی ،تسه راد ینعم ینهم ریوااتو قلعت سح یاهریغتم یارب اه هداد  یزوت
 ، یرکیزیف –  یدربلاک رایعم دنپ قلعت سح یسررب تهج اتسار نیا رد.دنتسه یلامرن  یزوت یاراد ینهم ریوااتو قلعت
 3  ارب   یرنهم ریوارات و  هریوگ20   ارب یتیلارعف- یدررکلمع ،یف طارع- یرساسحا ، یرکاردا – ییانعم ،یگنهرف- یعامتجا
    هرب طوربرم ارهرایعمو داعبا یبایزرا لیم رد هک تسا هتفرگ رارق  جنس دروم هیوگ9 و ییانعم ،یعامتجا ،یدبلاکرایعم
 .تسا هدش هئارا اهنآ

 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم )اهریغتم عیزوت ندوب لامرن یسررب یارب فونریمسا–فورگوملوک نومزآ جیاتن :3 لودج
 یراد ینعم حطس  فونریمسا-فورگوملوک Z هرامآ دادعت  قلعت سح ندوب لامرن

384 1.297 0.072 

 0.069 1.285 384 ینهم ریواات

 

 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم )ناکم هب قلعت سح یاهریغتم نیگنایم:4 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 دک   رایعم فارحنا   نیگنایم  اه صخاش اهرایعم

 یکیزیف – یدبلاک
Physical 

 

 P1 0.61 3.49  ینایامنو ییاناوخ

 P2 0.53 3.53 تیرواحم

 P3 0.77 3.45 یراتفر یاهوگلا اب قبطنم

 P4 0.79 3.34 یطیحم تیبولطم

 یگنهرف-یعامتجا
Social-cultural  

 

 SC1 0.55 3.71 یعامتجا تالماعت

 SC2 0.71 3.54 هلحم روما رد تکراشم

 SC3 0.68 3.49 هلحم عامتجا اب یگتسویپو تیواع
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  هرب طو ربرم 3.53    نیگناریم نازریم نیرتالارب یرکیزیف–   یدربلاک درعب رد ،دوش یم هدهاشم (4)لودج رد هک روط نامه
  نازریم نیرتالاب یگنهرف-یعامتجا دعب رد تسا یطیحم تیبولطم هب طوبرم 3.34 نیگنایم نازیم نیرتمکو تیرواحم
  درعب رد     ترسا یگیارسمه طرباور هرب طوبرم3.42 نیگنایم نازیم نیرتمکو یعامتجا تالماعت هب طوبرم 3.71 نیگنایم
 ناز         ریم نیررتمکو هرلحم رد دورجوم ترینماو  رمارآ هرب هرب طوربرم3.63  نیگناریم نازیم نیرتالاب یفطاع– یساسحا
   ارب ییانرشآ ه رب طوبرم3.58 نیگنایم نازیم نیرتالاب یکاردا– ییانعمدعب رد.تسا هلحم تیباذج هب طوبرم 3.34نیگنایم
 نیرتالاب یتیلاعف– یدرکلمع دعب رد و تسا ناکم رد  اخ یاهدادیور هب طوبرم3.48 نیگنایم نازیم نیرتمکو ناکم
   زارین یزارس هدروآرب هب طوبرم 3.37 نیگنایم نازیم نیرتمکو هلحم رد یسرتسد تلوهس هب طوبرم3.48 نیگنایم نازیم
  یرنعی ،   دنرشاب یرم رادارنعم دصرد95 حطس رد اهرایعم تفگ ناوت یم  ه نومزآ یراد ینعم  واخ رد.دشاب یم اه
 . دراد دوجو یرادانعم توافت(یبرجت نیگنایم) اه نآ هدمآ تسدب یاه نیگنایم اب یرظن نیگنایم نیب

 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم ) قلعت سحداعبا شجنس تهج یاهنومن کت t نومزآ :5لودج

 
 داعبا

 3 = نومزآ رادقم

 نومزآ رادقم اب ریغتم فالتخا نیگنایم یرادینعم حطس یدازآ هجرد T رایعم فارحنا نیگنایم دادعت

 0.47 0.00 383 17.729 0.52 3.47 384 قلعت سح

 0.43 0.00 383 13.374 0.67 3.48 384 یفطاع-یساسحا

 0.54 0.00 383 16.365 0.65 3.54 384 یگنهرف-یعامتجا

 0.45 0.00 383 18.228 0.51 3.45 384 یکیزیف-یدبلاک

 0.42 0.00 383 11.161 0.77 3.42 384 یتیلاعف- یدرلکمع

 0.49 0.00 383 19.352 0.73  3.49 384 یکاردا-ییانعم

    درعب هرب طوربرم 3.54نیگنایم نازیم نیرتالاب دهد یم ناشن 5لودج قبط قلعت سح  واخ رد  هوشپ یاه هتفای
    ندورب داریز اتبرسن لیالدزا .تسا یتیلاعف -یدرکلمع دعب هب طوبرم 3.42 نیگنایم نازیم نیرتمکو یگنهرف– یعامتجا
      و یعارمتجا تالمارعت و هزور رره لرباقتم طرباور و نینکاس ندوب یموب هب ناوت یم ،یگنهرف – یعامتجا قلعت سح
   مدرع و هرلحم یاه هشوک تخاس ندوب کیناگرا ،هلحم تفاب رد یگدوسرف دوجو نینچمه .درک هراشا هلحم هب تداع
  یتیلارعف -     یدررکلمع قرلعت نازریم ندورب  رک رگنایب ،اه قوتاپ و یراتفر یاه هاگرارق دوبمک و اهزاین یزاس هدروآرب
 یم ناشن ار(3-یرظن نیگنایم( یرظن نیگنایم یالاب یددع هک  هوشپ داعبا زا مادک ره شزرا نیگنایم هب هجوت اب.تسا
  نیگناریم.  درشاب یرم طسوتم دح زا رتالاب یرادینعم روطب نایوگخساپ قلعت سح داعبا نازیم هک تفگ ناوت یم ،دنهد
  حطرس رد t   نورمزآ ار برلطم نیا تسا هلحم رد قلعت سح تیبولطم زا ناشن  قر نیا هک 3.47ربارب قلعت سح یلک

 
 (Sense of belonging) قلعت سح

  

 SC4 0.78 3.42 یگیاسمه طباور

 یفطاع-یساسحا
Emotional 

 

 E1 0.69 3.34 تیباذج

 E2 0.71 3.45 ناکم هب تبسن هقالع

 E3 0.65 3.51 تبثم سح

 E4 0.67 3.63 تینماو  مارآ

 یکاردا – ییانعم
Semantic-perceptual 

 
 

 SP1 0.54 3.58   ناکماب ییانشآ

 SP2 0.57 3.51 یزیگنا هرطاخ

 SP3 0.69 3.39 ناکم رد  اخ یاه یدادیور

 SP4 0.71 3.48  ناکم تمدق

  یتیلاعف– یدرکلمع لماوع
Functional-Activitie 

 

 FA1 0.67 3.37 اهزاین یزاس هدروآرب

 FA2 0.58 3.45   یگدنزرس

 FA3 0.63 3.39 اه قوتاپو یراتفر یاه هاگرارق

 FA4 0.57 3.48 اه یسرتسد تلوهس
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     دورجو یرادارنعم توارفت هدرمآ تسدب یاه نیگنایم اب یرظن نیگنایم نیب ینعی ،دنک یم دییثت دص رد 95 یراد انعم
 .تسا 0.05 زا رتمک یا هنومن کتt نومزآ یارب هدمآ تسدب 0.001یراد ینعم هک ارش.دراد

 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم )ینهذ ریواصت یاهریغتم نیگنایم:6لودج
 
 
 
 
 
 
  ینهم ریواات

Mental image 

 دک رایعم فارحنا  نیگنایم  اه صخاش اهرایعم
 PH1 0.78 3.23   نهم رد طیحم یعیبط رصانع ناسآ تخانش physical یدبلاک

 PH2 0.59 3.73  نهم رد عونام رصانع ناسآ تخانش

 PH3 0.62 3.42  اه ریسم ییاسانش

 social یعامتجا

 
 SO1 0.97 3.83  یتالماعت یاهااف

 SO2 0.71 3.99 یعمج یاه تیلاعف

 SO3 0.86 3.91 اه نشجو تامسارم

 semantic ییانعم

 
 SE1 0.68 3.48  اهااف یماسا

 SE2 0.62 3.57 اه هناشن ندوب درفبراحنم

 SE3 0.71 3.55  هم یاهدادیور و تارطاخ

  هرب ت    رسا طوربرم یدربلاک درع ب رد نیگناریم نیرتشیب تسا ینهم ریواات یاه هفلوم هدنهد ناشن هک(6) لودج قبط
  تخانرش هب طوبرم نیگنایم نی رتمکو 3.73 نیگنایم اب (نردم ،یخیرات یاهانب) نهم رد عونام رصانع ناسآ تخانش
   یاره تریلا  عف هرب طوربرم نیگنایم نیرتشیب یعامتجا دعب رد.تسا3.23 نیگنایم اب نهم رد طیحم یعیبط رصانع ناسآ
  نیرترشیب ییانعم دعب ردو تسا 3.83 نیگنایم اب یتالماعت یاهااف هب طوبرم نیگنایم نیرتمکو3.99 نیگنایم اب یعمج
    نیگناریم ارب ارا  ف یمارسا هرب طوبرم نیگنایم نیرتمک و3.57 نیگنایم اب اه هناشن ندوب درفب راحنم هب طوبرم نیگنایم

 .تسا 3.48
 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم )نایوگخساپ ینهذ ریواصت داعبا شجنس تهج یاهنومن کت t نومزآ :7 لودج

 
 داعبا

 3 = نومزآ رادقم

 نومزآ رادقم اب ریغتم فالتخا نیگنایم یرادینعم حطس یدازآ هجرد T رایعم فارحنا نیگنایم دادعت

 0.63 0.00 383 20.616 0.60 3.63 384 ینهم ریواات

 0.46 0.000 383 14.628 0.62 3.46 384 یدبلاک

 0.96 0.00 383 26.356 0.71 3.96 384 یعامتجا

 0.54 0.00 383 11.015 0.97 3.54 384 ییانعم

  یعارمتجا  درعب هب طوبرم3.96نیگنایم نازیم نیرتالاب درک هدهاشم ناوت یم ینهم ریواات  واخ رد (7)لودج قبط
 مادک ره شزرا نیگنایم هب هجوت اب .تسا یدبلاک دعب هب طوبرم 3.46 نیگنایم و ییانعم دعب هب طوبرم 3.54 نیگنایم و
  دارعبا  نازریم   هرک ترفگ ناوت یم ،دنهد یم ناشن ار(3-یرظن نیگنایم( یرظن نیگنایم یالاب یددع هک  هوشپ داعبا زا
 ن ریا هک 3.63ربارب ینهمریواات یلک نیگنایم. دشابیم طسوتم دح زا رتالاب یرادینعم روطب نایوگخساپ ینهمریواات
   درییثت درص رد 95 یراد انعم حطس رد t نومزآ ار بلطم نیا تسا ینهم ریواات داجیا رد هلحم لیسناتپ زا ناشن  قر
   .تسا 0.05 زا رتمک یا هنومن کتt نومزآ یارب هدمآ تسدب یراد ینعم ،دنک یم

 (1396 قیقحت یاه هداد :عبنم )نییعت بیرضو نوسریپ یگتسبمه بیرض شور هب هلحم زا نادنورهش ینهذ ریوصتو قلعت سح نیب هطبار:8لودج
 ناکم هب قعت سح
 ینهم ریواات

 دادعت نییعت بیرض یگتسبمه بیرض
0.644 0.41 384 

 (1396 قیقحت یاه هداد : بنم ) نابرتش هلحم رد قلعت سح و ینهم ریواات یاهرایعم یگتسبمه بیرضو تدش:9لودج
 قلعت سح-ییانعم قلعت سح– یعامتجا قلعت سح– یدبلاک اهرایعم یگتسبمه
 0.611 0.416 0.441 یگتسبمه بیرض
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 ریو     اراتو قرلعت سرح نیرب یگترسبمه رادقم ،دوش یم هظحالم8 لودج رد هک روط نامه ،یطابنتسا یاه هتفای قبط
  درصرد0.95 نانیمطا حطس رد رادقم نیا نوشو تسا  0.001 ریغتم ود نیا یارب یراد انعم حطس و0.644 ربارب ینهم
 درا      د دورجو یرادارنعم هرطبار هرلحم هرب قرلعت سحو ینهم ریواات نازیم نیب سپ ،تسا رتمک 0.05 یاطخ حطس زا
 ه رلحم نیا رد تنوکس هب نانکاس قلعت نازیم ،نانکاس ینهم ریواات نازیم  یازفا اب هک ینعم نیدب( قیقحت 2 لأوس).
 ور  هزریگنا نیا یفیکو یمک رظن زا هلحم تیعضو دوبهب اب نینکاس ینهم ریواات  یازفا هک یترواب .دبای یم  یازفا
  تدرشو بیرض نینچمه و .دنشاب هتشاد یرتشیب قلعت باسحا دوخ یگدنز لحم هب تبسن هک دنک یم داجیا دارفا رد
 د رعب ،( 0.41  )قرلعت سرح   و یرنهم ریورات یعامتجا دعب ،(0.44) قلعت سح و ینهم ریوات یدبلاک دعب یگتسبمه
 .دشاب یم (0.61)قلعت سح و ینهم ریوات ییانعم

   نویرسرگر لریلحتزا قلعت سحرب ینهم ریواات ییانعم ،یعامتجا ،یدبلاک هناگ هس داعبا تارثا یسررب یارب نینچمه
   ترسا یا هرریغتم دنش یاه شور هلمج زا نویسارگر لیلحت (قیقحت موس لاوس) تسا هدش هدافتسا نامزمه هناگدنش
    نیرب یگترسبمه شررف ب  ارسارب نویرسرگر لیلحت .دزادرپ یم هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم تارثا یسررب هب هک
 زا هدافتسا اب قلعت سح رب ینهم ریواات داعباریثات یسررب یارب اتسار نیا رد .تساراوتسا هتسباو و لقتسم یاه ریغتم
 دوجو تیعطق روظنم هب نویسرگر سنایراو لیلحت زا ،نویسرگر ندوب رادانعم یسررب روظنم هب ادتبا ،نویسرگر لیلحت
      یارهریغتم نیرب یرطخ هرطبار هرک داد ناشن نآ دیاتن و دش هدافتسا لقتسم یاهریغتم و هتسباو ریغتم نیب یطخ هطبار
   .درشاب یرم 0.001         رربارب سناریراو نورمزآ یرادارنعم  وراخ نریا رد هرک اررشدراد دوجو هتسباو ریغتم و لقتسم
   (10لودج)

 ( 1396قیقحت یاه هداد :عبنم)قلعت سحرب ینهذریواصت داعباریثات هب طوبرم نویسرگر لیلحت لدم یارب سنایراو لیلحت -10لودج

 یرادینعم حطس F تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم

 89.455 14.350 3 43.051 نویسرگر
 

0.00 
 0.160 380 60.959 هدنامیقاب 

  383 104.010 لک

    نیریعت بیررض یددرع رادقم دهدیم ناشن ار لدم طسوت هدش نییبت سنایراو رادقم نییعت بیرض 8لودج هب هجوتاب
   هرب هرجوت اب .تسا لدم هطبار ندوب رتیوق یهدنهد ناشن دشاب رتکیدزن کی هب رادقم نیا هش ره .تسا 1 ات رفص نیب
 41    یرنهم ریوارات دارعبا ، لدرم نیا رد.تسا 41/0 ربارب نییعت بیرض و 64/0 ربارب هناگدنش یگتسبمه بیرض هکنیا
 یاراد  هترسباو  رریغتم هک تسا نیا نویسرگر یاهطرش  یپ زا یکی.دننکیم ینیب یپ ار قلعت سح تارییغت زا دصرد
  ارب .دریگیم رارق نومزآ دروم نستاو -نیبرود نومزآ اب طرش نیا .دنشاب  ه زا لقتسم اهاطخ و هدوبن یگتسبمه دوخ
   هرجیتن دراد راررق 5/2 و 5/1  نیرب رادقم نیا نوش .تسا 78/1 ربارب هدمآ تسدب نستاو-نیبرود رادقم هکنیا هب هجوت
   ینویرسرگر لدرم رد نینچمه .دنشابیم  ه زا لقتسم اهاطخ و هدوبن یگتسبمه دوخ یاراد هتسباو ریغتم هک  یریگیم
  رره . دنترسه  ریثارت نازیم هدنهد ناشن هدش درادناتسا بیارض و اهریغتم بیارض یهدنهد ناشن هدشن درادناتسا بیارض
   هدرشن درادناترسا بیارض هک لودج هب هجوت اب .تسا رتیوق ریثات دوجو هلزنم هب دشاب رتشیب رادقم نیا قلطمردق ،هش
 و p = 001/0   ) یدربلاک یرنهم ریوارات ،  ترسا هدرش هئارا ناش یراد ینعم حوطس اب هارمه هدش درادناتسا بیارض و

44/4 = t)، یعامتجا ینهم ریواات- (029/0 = p 20/2 و = t) ییانعم ینهم ریواات و (001/0 = p 27/9 و = t) ررب  
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      ییارنعم درعب طوربرم قرلعت سحررب راذگ ریثثت(دعب) لماع نیلوا هک .دنشابیم یرادینعم تبثم ریثات یاراد قلعت سح
  هترشاد ریثات دصرد0.20 هک تسا یدبلاک دعب ،رثوم دعب نیمود و تسا هتشاد ریثات دصرد 0.47 هک تسا ینهم ریواات
 .تسا هداد  ااتخا دوخ هبار دصرد 0.10 هک تسا یعامتجا دعب ،نیموسو

 (ناگدنراگن) قلعت سح رب هلحم ینهذ ریواصت داعبا ریثات یارب نویسرگر بیارض -11 لودج

 
 لدم

 یرادینعم حطس T هدش درادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض
B (اتب)  رایعم یاطخBeta   

 0.00 11.913  0.144 1.710  تباث رادقم

 0.00 4.444 0.197 0.037 0.166 یدبلاک

 0.029 2.197 0.103 0.034 0.075 یعامتجا

 0.00 9.269 0.465 0.027 0.251 ییانعم

   یریگ هجیتنو ثحب
  هرلحم  رد نارکم هب قلعت سح و ینهم ریواات طابترا و ینهم ریوااتو ناکم هب قلعت سح تیعضو  هوشپ نیا رد
 ظاحل زا هلحم نیا بسانم تیعضو هدنهد ناشن قیقحت یاه هتفای.تفرگ رارق یسررب دروم زیربت رهش نابرتش یخیرات
 هب تسا هتسناوت نامز تشذگ دوجو اب هلحم نیا هک یروط هب.تسا ناکم هب قلعت سحو ینهم ریواات یاه صخاش
  قرلعت      بارسحا یعورن نانکارس هرلحم نریارد .دیامن  فح ار دوخ تالحم ریاس زا زیامتم و تیوه اب ی هلحم ناونع
  تالرح     م ریارس هرب تبرسن ار دورخ هرلحم و دنراد روبزم هلحم رد ندوب نکاس زا یدنیاشوخ باسحا زاربا و یفطاع
   رورما رد تکرارشم ،  یعارمتجا تالمارعت ،  تیروراحم نورش ییاه صخاش نیگنایم تالحم نیا رد.دنهد یم حیجرت
  یارهان ب دورجو ،اه یسرتسد رد تلوهس و یزیگنا هرطاخو ییانشآ ،هلحم هب تبسن تبثم سح ،تینماو  مارآ ،هلحم
  نیرن       چمه و. درنراد راررق ییالارب درح رد  رهم یاهدادریور و تارطارخو هزوم ،هربقم ،دجاسم دننام یمیدق صخاش
 و یگ ترسبلد یاقترا ببس یعامتجا لماعتو طابترا نیا و دراد رارق ییالاب دح رد هلحم نانکاس نیب یعامتجا یاهدنویپ
   یرنهم ریوارات رادانعم ریثثت ی هدنهد ناشن لیلحت دیاتن نینچمه .تسا هدش دوخ هلحم هب تبسن نانکاس یالاب قلعت
 و ی   رنهم ریورات یدربلاک دعب نیب یگتسبمه تدش و بیرض هک .تسا هعلاطم دروم هلحم رد ناکم هب قلعت سح رد
 و (0.61 )قرلعت سح و ینهم ریوات ییانعم دعب ،( 0.41)قلعت سح و ینهم ریوات یعامتجا دعب ،(0.44) قلعت سح
 ری   ثارت یاررب نویرسرگر بیارض هب هجوتاب .دشاب یم(0.64) قلعت سحو ینهم ریواات یلک یگتسبمه بیرضو تدش
 ار ریثات نیرتشیب دصرد 47/0 (اتب) هدش درادناتسا بیرض اب ینهم ریواات ییانعم دعب قلعت سحرب ینهم ریواات داعبا
  .دراد قلعت سح رب
  ی هرف لوم ارب  یق  ترسم طاربترا ینهم ریواات ی هفلوم هعلاطم دروم هلحم رد هک درک رکم ناوت یم الاب دراوم هب هجوتاب
   درورم هرلح   م رد زرین نانکارس قرلعت ،هلحم رد ینهم ریواات یاه صخاش  یازفا اب هک یروط هب ؛دراد ناکم هب قلعت
  ریوارا ت هدرنن   ک دارجیا لرماوع تریوقت مزلتسم تیوهاب ی هلحم نتشاد ،هتکن نیا هب هجوت اب .دبای یم  یازفا هعلاطم
  زا نارکم   و نارسنا یلرصا رانع ود ،هلحم رد ناکم هب قلعت سح یریگ لکش دنور رد نیاربانب .تسا هلحم رد ینهم
 ،صخا  رش یارهانب دوجو ، هم یاهدادیور و تارطاخ هک دندرگ یم دنیآرف کی دراو ینهم ریواات موس رانع قیرط
  یرنهم ریواات رتشیب  قن هب ناوت یم هک دنتسه یلماوع هلمجزا رواح نازیم و تنوکس تدم لوط ،ناکم اب ییانشآ
 .درک هراشا ناکم هب قلعت سح دنیآرف رد
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 (ناگدنراگن:عبنم) ناکم هب قلعت سح دنیآرف:4رادومن

  سرح داجیا رد ینهم ریواات ییانعم و یعامتجا ،یدبلاک یاه هفلوم ،تفگ ناوت یم هدمآ تسد هب دیاتن نییبت رد اذل
  درعب اب طابترا رد .دراد دوجو  یقتسم یا هطبار روکذم یاه هفلوم نیب لاح نیع رد و هتشاد یمهم  قن هلحم هب قلعت
   و تخانرش هری اپ ررب هلحم زا دارفا ینهم ریواات  قاو رد تفگ ناوت یم هلحم رد سح داجیا رد ینهم ریواات ییانعم
  و درنهد    یرم تبرسن اره ناکم واه زادنا  شش هب ار یناعم مدرم:دوش یم هداد تبسن ییااف طیحم رب هک تسا یناعم
   یرم یعادرت ی  دررکلمعو یعارمتجا یناعم اب تالحم رد یا هناشن یاهانب نینچمه .دنوش یم هتسبلد یناعم هب نیاربانب
   ارب .درشا   ب یرم هرلحم یمیدرق نینکاس ،هتشذگ نارود تارطاخ ،اهانب تلاصا و تمدق لماش هلحم رد یناعم نیا.دنوش
   هرب هرلحم  نینکارس ینهم یگتسباو و یخیرات تفاب  فح و نابرتش هلحم رد دوجوم یخیرات شزرا اب یاهانب هب هجوت
   یاره دررکلمع ،   هترشذگ نارود دنیارشوخ تارطارخ ،اهااف نیا رد نکاس دارفا ( اهااف یماسا اب مانمه دارفا )یماسا
  یرنهم  ریوارات یریگ لکش هطساو هب یمسر یاه یرادازعو دایعا یروآدای ،یبهذم  سارم رد تکرش ااف رد دوجوم
   .دنتشاد هلحم هب قلعت سح داجیارد یرتشیب ریثثت هلحم زا تبثم
  یرگنهرف  و یعارمتجا تاطابترا رتسب و فرظ ناونع هب یهاگ اه ناکم تفگ ناوت یم یعامتجا دعب دروم رد نینچمه
  برستنم ناکم یکیزیف تیهام هب ات اه طابترا نآ هب رتشیب ار ناکم هب قلعت تاعلاطم یخرب هک اجنآ ات ،دنا هدش دادملق
 هن اترسود  مج ،یعمج یاه راتفر و اه تیلاعف ،ناگیاسمه و انشآ دارفا رواح نابرتش یخیرات هلحم رد هک . دنا هدرک
  یراذرگر ثا کری هباثم هب ،یعامتجا طیحم زا ینهم تاروات تیبثت ببس ،یبهذم  سارمو اه تیلاعف تمدق ،یمیمصو
 .تسا هدش هلحم هب بسن قلعت سح داعبا رب  هم
  دنترسه طیحم زا یناسنا بسانم  اردا لماوع نیرت هم زا یدبلاک لماوع تفگ ناوت یم یدبلاک دعب دروم رد نینچمه
   هرب هرجوت  ارب  .درنراد ییازسب و رثوم  قن یرهش و یمومع ییاهااف یوس هب مدرم بذج و یدنیاشوخ نازیم رد هک
      لکرش رد یمیدرق ترفاب تلارصا و تمدرق ،اهانب یمیدق و یخیرات یاهامن دوجو هب ناوت یم نابرتش هلحم رد هکنیا
 ، هرلحم هدش بیرخت تفاب ،هدوسرف و یمیدق یاهااف دوجو لیلد هب اما درک هراشا هلحم زا تبثم ینهم ریواات یریگ
 یاهااف دوبمک ،زبس یااف دوبمک ،هلحم تفاب اب دنلب یاه  رب یگنهامهان ،نابایخ ضیرعت ،نردم یاهزاسو تخاس
      یزارسون اری یزارسهب و یرحارط ارب هک تسا هدش هلحم زا نینکاس ینهم ریواات فیعات ثعاب هدش فیرعت یعمج
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 دیدجو  یدق تفاب رتشیب یگنهامه و هلحم صخاش یاهانب ناونع هب ...و هزومو هربقمودجاسم نوچمه یمیدق یاهانب
    رهم تارطارخ دروآدا ریو یعامتجا یاهدنویپ رولبت لحم هک...و  راپ و نیدایم نوچمه یمومع یاهااف نینچمه و
      یرم هرلحم هرب نینکارس رترشیب قلعت سح ثعاب هک. دومن تیوقت ار هلحم زا نینکاس ینهم ریواات ناوت یم دشاب یم
 لکشرد ،هلحم نینکاس اب هتفرگ تروص یاه هبحاامو  هوشپ دیاتن هب هجوت اب هدش هئارا یاهراکهار هلمج زا .دشاب
 ناوت یم دوش یم هلحم  رت مدع و هلحم هب نینکاس قلعت سح  یازفا ثعاب هک تبثم و حضاو ینهم ریواات یریگ
 .درک هراشا لیم دراوم هب
 اهنآ زا ددجم هدافتسا و یرامعم شزرا اب هکورتم و یمیدق یاهانب یهدناماس و تمرم-
 یهدناما  رس یاررب روآ مازتلا ینیناوق نیودت و دیدج یاهزاس و تخاس یفیک لرتنک یارب آبوشراش و طباوض نیودت-
 اه نابایخ یتیوه و یدبلاک داعبا هب هجوت اب نوماریپ یاهامن
 اهنآ رارقتسا یگنوگش  واخ رد صخشم طباوض هئارا اب اه هرادج هب هدش قاحلا یرهش تاسیسثت یهدناماس -
 نادیم یرنه-یراب یاه شزرا یاقترا یارب یطیحم یکیفارگ رصانع و یمومع رنه هب هجوت -
 بسانم یزاس هطوحم و یزاسناکم ،یزادرپرون نوش یرصانع اب یبهذم و یمیدق یاهانب رب دیکثت -
     هرئارا ارب و یرارج یاهزارسو تخاس یط بسانم تیرواحم دقاف یاه هرادج رد بولطم تیرواحم هب آبایتسد -
 عافترا لیدعت طباوض

  رد دورجوم یخیر ارت یاهانب و رصانع ندرک صخاش- قیرط زا تخاونکی یاه هنیمز رد بولطم نیابت زا یریگ هرهب -
 تارطاخ یروآدای و یناکم تاقلعت روظنم هب یرامعم یاه فیتوم رییغت و یزادرپرون زا هدافتسا اب ریسم
 هیلقن لیاسو یروبع تعرس  هاک و اه نابایخ یکیفارت راب ندرک  ک-
 نادیم حطس رد آیانعم و یدبلاک یاه هناشن و یتنس یاهدامن حرط ناکما و هعسوت -
   اه قوتاپ و یراتفر یاه هاگرارق داجیا-
 هلحم ریز و هلحم حطس رد یمومع یاه  راپ یبایناکم-
 هدننیب یراب و ینهم تاکاردا و یطیحم تیفیک اقترا یارب زبس ناهایگ اب هرادج یحارط-
 یلصا یروبع یاهریسم و اه ور هدایپ نیبام زبس یاهااف داجیا-
 عبانم
 .دشر؛ نارهت ،ناراکمهو ینهارب یقن دمحم همجرت ،دراگلیه یسانشناور هنیمز.(1381) ،نارگیدو.ر ،نوسنیکتا
   رمتجم رد  ارهنآ  قرلعت  سرح  نازریم و یگدنز طیحم زا نانک اس یدنمتیاضر نایم هطبار هعلاطم ».(1394)اسوتآ ،یریدم ؛هیطع ،روپ مارهب

 94-85صص ،3هرامش ،یزاسرهش و یرامعم - ابیز یاهرنه هیرشن «نارهت رثوک  رهش هبترم دنلب ینوکسم
 .یدیهش تاراشتنا:رشان ،لوا پاش ،(1388)3 یزاس رهش رد اه هشیدنا ریس ،هاش ناهج ،دازکاپ
 .نارهت ،14هرامش ،ابیز یاهرنه هیرشن«هناسانش رادیدپ یدرکیور ناکم یبو ناکم».(1382).نیورپ ،یوترپ
   هررق درمحم ،هتشذگ راگدنام یاه هنومن زا ییاه هتخومآ:ناریا رد دجسم یناکمو ییااف یاه یگشیو.(1376)نیون ،ییالوت و ناداش ،دنورپ

 .رنه هاگشناد:ناهفصا.47 -58 صص ،28-26 رهم. هدنیآ ،لاح ،هتشذگ؛دجسم یرامعم  یامه تالاقم هعومجم ،(راتساریو)ینمش
   تیریدرم هرلجم ،نارهت ریما دجسم:یدروم هعلاطم ،طیحم تیفیکءاقترا رد دجاسم  قن یبایزرا.(1389) هنیکس ،یفورعموربکا یلع ،ییاوقت

 .234-219صص ،25 هرامش ،یرهش
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  ورارهب ،   ترشه هرامرش ، رهرش تیوه هلجم "نآ هدنهد لیکشت لماوعو ناکم هب قلعت سح موهفم".(1389)ناراکمهو یلع ،هدنزورف ناوج
 .37-27 صص ،1390 ناتسبات
 رد  ماریخ نابایخ :یدروم هنومن( یرهش یاهااف هب ناربراک یگتسبلد نازیم رد یدرف یاه یگشیو  قن یسررب(1393 )  یرم ،نایچخرش

 55-6 صص ،47 هرامش ،یزیر همانرب و ایفارغج ،(نیوزق
 .زییاپ 35 هرامش ،ابیز یاهرنه همانلاف ،ناکم موهفم و ینهم یاهریوات.(1387 )انعر ،یبیبح
 ، ( یرهرش– ییاتسور) یلحم هعسوت همانلاف ،هلحم هب قلعت یریگ لکش یاه هنیمز یسررب ،(1394)دمحم ،یتمعن؛ هلا یلو ،هداز یلعمتسر

 .172-153 صص ،1 هرامش
 ،یللملا نیب  یامه تالاقم هعومجم ،دیدج یاهرهشرد یناکم تیوه هب هناسانش هعماج و هناسانشناور یدرکیور ،(1385)هیضار ،هدازاضر

 .نارهت ،دیدج یاهرهش نارمع تکرش تاراشتنا ،لوا پاش
 هلحم :یتاعلاطم هنومن)ناکم هب قلعت سح راجنه هیاپ رب یخیرات یاهتفاب یبایزرا ،(1396)ثرمویک ،یبیبح؛ یفطام ،دازهب؛یشون ،یناوضر

 43-23صص ، هنو تسیب هرامش ،یرهش یزیر همانربو  هوشپ هیرشن ،(ناگرگ همششرس
  هیررشن ،  نارشاک رهرش     یدرق ترفاب نانکارس یناکم قلعت یاه صخاش یبایزرا ،(1395)یبتجم ،اتسور؛ ریما ،ییونشا؛نیسح دمحم ،ییارس

 34-17صص ،2 هرامش ،یطیحم یزیر همانربو ایفارغج
 هرود ، بردرم هلجم ،باون هژورپ یدروم هعلاطم :یناکمال سح داجیا رب ارگ نف یرهش یزاسون ریثات.( 1382 )  یزیربت و ح ،ییوکش-

 .2هرامش ،7
 :هعلاطم دروم) یمسرریغ و یمسر یاه هاگتنوکس رد یناکم قلعت سح یقیبطت هعلاطم .(1394)اتیهانآ ،یماظن؛ هدیعس ،ینیما؛دمحم ،یخیش

 .73-45صص ،69 هرامش ،یعامتجا مولع همانلاف ،(رهش  یسن و دنرپ دیدج رهش
  .نارهت ،نارهج ناج تارارشتنا ،یناجزارب همجرت ،ناکرم و انعم :یرارمعم( 1383) نایترسیرک گرربرون ،زتلورش
 : ررشن  تاراخشم ، لوا پارش ،یکتم ریهزلایر یراگ دنم  ظاک ،یدمحم نااقن اضر دمحم نامجرتم ناکم یبو ناکم(1389)دراودا ،فلر

 . رهش نامرآ:نارهت
 یاهر هرش تیوه تالاقم هعومجم ،(هشیدنا دیدج رهش یدروم هنومن)دیدج یاهرهش رد ناکم سح یسررب .(1386)م ،یناهفصا یمساق 

 .دیدج یاهرهش نارمع تکرش تاراشتنا :نارهت ،دیدج
 زا هدش  اردا شزرا رب نارگشدرگ ینهم ریوات ریثات.( 1390) همطاف ،فرطیب و تاداس ،همیهف ورای تداعس ،اریمس وروپ یفطام ،یمظاک

 .34-19 ،یرهش یزیر همانرب و  هوشپ ،هدش  اردا لماوع تیفیک طساو  قن رب دیکات اب رزخ یایرد یلحاس یاهرهش
 طیحم تیفیک موهفم هب زاسرهشو دنورهش ینهم ریوات یقیبطت  جنس ،(1392) مارهب ،یزیر رهوگ هداز نیما؛ رصان ،یتارب؛ ماهلا ،دنواکاک

 112-101صص ،25 هرامش ،رظن غاب ،نیوزق رهش هدوسرف تفاب:یدروم هعلاطم) یرهش
 106-95صص ،6 هرامش ،رهش تیوه هلجم ،" یرهش یمومع یاهااف هب یرظن درکیور تخانش راب" ،(1389)رایاشخ ،وج یناشاک
  دیرشهم ، یری  ارق اربیرف نارمجرتم ،«   یرهرش یرحارط نوگارنوگ داعبا یرهش یاهااف یمومع یاه ناکم» ،(1391) ،نارگید و ویتم ،انومراک

 .نارهت رنه هاگشناد تاراشتنا ،یحلاص لیعامسا ،یرها ارهز یهوکش
 یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا و پاش زکرم ،«یرهش یحارط هیرظن باب رد یتالمثت رادیاپ ناکم  نیرفآ» ،1390 ،شوروک ،راکلگ
 نارهت هاگشناد تاراشتنا: نارهت ،رف ینیع اضریلع همجرت ،یرامعم هیرظن  نیرفآ ،( 1381 ).   ،گنل
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ، تشه پاش ،ینیزم رهشونم : جرتم ،رهش یامیس ،(1387)نیوک ،چنیل
   یزریر هرمانربو  هوشپ هلجم ،یرهش ینوکسم یاه هلحم رد ینهم تاکاردا زا ناکم سح داعبا یریذپریثثت ،(1389)رایزام دیس ،یمولظم

 .3 هرامش ،یرهش
 یره رش طیحم تیفیک  جنس ،یرهش یسانش موب یاه  هوشپ همانلاف .(1394 )یفطام ،یزورونو بارهس ،نموم ؛ لافلاوبا ،ینیکشم

 32-17 هحفص ،12هرامش ،6 هرود ،یقرش ناجیابرمآ ناتسا کشوک یاهرهش رد
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 همان نایاپ(دهشم رهش بالط یوک :هعلاطم دروم)یعامتجا یاه هیامرس رب دیکات اب یا هلحم هعسوت یزیر همانرب.(1385)دمحا دیس ،یوسوم
 .نارهت ،بردم تیبرت هاگشناد ،یزاسرهش دشرا یسانشراک

 . 35-32 هرحفص ،19 هرامرش ،اربیز یارهرنه هرلجم ،اهرهرش یدربلاک تیوه تخانرش یاهرایعم.( 1383) ارتهم ،یریادتقمریم

  ۀرنومن)  یعارمتجا  تکرارشم رد نآ   رقن و یا هبلحم قلعت سح یسررب(1393) داجس ،یدورفک یمساق ، یهاربا ،یلعریش ،دمحا ،یردان
 .20-7 صص ،3 ۀرامش ،6لاس ،ن اریا یعامتجا ۀعسوت تاعلاطم ۀلجم (دابآ تمعن هلحم :یدروم
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