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 هدیکچ
 ناهج رد یرهش تیریدم .دشاب یم رهش یمالسا یاروش رارق سا زا اپ زیر ت رهش ی یریدم درکلمع یبایزرا دروم رد رضاظ ی هلاقم
  دانک        کامک یرهاش تیریدام ی هعاسوت هاب داناوت یام هک اهداهن نیر مهم زا یکی هک تسا ییاهتردق و اهتعض یاراد هعسوت هب ور
 قیقد یزیر همانرب مدع لیلد هب اما ،تسا ندش حرطم رهش یمالسا یاروش ناونع اب مه ناریا رد هک ،دشاب یم یرهش یاهاروش لیکشت
   یاشخب راثا درکلمع ررن زا زیر ت رهشنالک یمالسا یاروش ی یریدم درکلمع یبایزرا قیقحت ییاهن فده ،دنا ندش هجاوم یتالکشم اب
    یگنهاامه هانیمز رد اهارواش درکلمع یارب بسانم ر سب داجیا و زیر ت رهشنالک تیریدم رد ترارن ،ارجا ،یزیر همانرب دعب زا اهاروش
      یام حراطم هاطبار رد هاک یلاواس نیاربانب .دشاب یم زیر ت رهشنالک هچراپکی تیریدم ققحت یارب یرهش لوئسم یاهداهن اب مزال یاه
   ؟تاسا ه اشاد ی   اسانم دراکلمع یمالسا یاروش رارق سا زا اپ ی یریدم ررن زا زیر ت رهشنالک یمالسا یاروش ایب هک تسا نیا دوش
    ناامز رارن زا و تاسا یا هعسوت هعلاطم کی فده ررن زا یسررب نیا هکیروط هب .دشاب یم یدربراک و یتیصوت رضاظ قیقحت شور
 ی  داداعت و زایر ت رهش هناگ 04 قطانم یرادرهش نادنمراک یمامت لماش شهوژپ یرامب ی هعماج .دوش یم یقلت یعطقم یسررب کی
  رد .تاسا ند ایدرگ ندات سا ترکیل فیط زا نینچمه و تسا ندمب تسدب ناگروم لودج قیرط زا هک دشاب یم زیر ت رهش نینکاس زا
 ی ارواش ی یری  دام دراکلمع هک داد ناشن قیقحت زا ندمب تسدب یاه جیا ن .دیدرگ ندات سا SPSS رازفا مرن زا اه ه فای یرامب لیلحت
 .تسا ندوب ی سانم حطس رد زیر ت رهشنالک یمالسا
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 همدقم
 . درننک ی  رم بذرج ار ی رااخت یاهراک و ناراذگ هیامرس ،دنتسه "دشر یاهروتوم" هب ندش لیدبت لاح رد اهرهش
(Bačlija, 2010) ار ی رهرش ناماسبان و نومزومان شرتسگ و یتیعمج  کارت دایدزا هیور یب ینیشنرهش نآ تازاوم هب 
 گرم ای یگدنیاب و دشر ،تایح رد لماع نیرتمهم تیریدم .(Zhou and Wu, 2015) .تسا هدروآ ناغمرا هب
   ترسیس کی ناونع هب رهش . دنکیم لرتنک ار بولطم  ضو یوس هب دوجوم  ضو زا تکرح دنور و تسا هعماج کی
 ی   گنهارمه و فادرها هرب یبای ترس و ن یریعت یارب یا هتفای نامزاس تیریدم هب دنمزاین عونتم و هدیچیپ یعامجا ماظن و
 .(6396 ،ناراکمه و ینایک) .دشاب یم طبترم یاهتیلاعف
   و نترشاد ررظن رد     ارب یرلحم حطرس رد یرهرش قطانم رادیاپ تیریدم یاقترا روظنم هب یرهش تیریدم اتسار نیا رد
    رهرش رادریاپ و هربناج همه تیاده و لرتنک تهج رد روشک یعامتجا و یدااتقا ،یلم یاهتسایس و فادها زا تیبعت
 طی    اررش دوربهب ترهج رد بورلطم درکلمع یارب ار یلحم تلود ،یرهش تیریدم .(5396 ،ناراکمه و ایک) دشاب یم
  .(BaČlija, 2011) دزاس یم رداق رهش رد یعامتجا و یدااتقا
 ی   زرکرم ترلود هریحان زا اهرهش هرادا ندرک کیتارکومد تسایس رگناشن یلحم یاهتموکح لیکشت ،رصاعم نارود رد
 تیری  درم و تردرق   ری زوت هرب ی  رتلود زرکرمتم تیری درم زا یلحم تیریدم یوگلا رییغت زا یکاح اهنآ تیبثت و تسا
  حطرس نیرتنیی  ارپ زا رورما هرادا رد مدرم نداد تکرش ،یلحم تموکح لیکشت زا فده  قاو رد .دراد یمدرم هدرتسگ
 . دنورش دنم هقالع ،دننکیم یگدنز نآ رد هک یلحم و رهش روما هرادا هب نادنورهش ات تسا نآ حطس نیرتالاب ات هعماج
 ی اررب یلم و یلحم حطس رد وگتفگ و ثحب هنیمز قیرط نیا زا ،نیا ربهوالع .دننک تیلوئسم باسحا نآ هب تبسن و
  و برسانم ی ارهلح هار اهنآ یارب و حرطم ینشور هب یعامتجا تالکشم و لئاسم و دوشیم  هارف اههورگ و دارفا همه
 (5396 ،درف یمیرک و نایرتشا) .دوش یم ادیپ هدنزاس
 ،  یزریر هرمانرب ،  یرریگ  یمرات دنیآرف رد مدرم تکراشم ققحت یارب هک دنتسه ییاهنامزاس هلمج زا اهاروش نیاربانب
     و رورضح هرنیمز قریرط نریا زا و دننک یم تیلاعف یا هقطنم و یلحم حوطس رد اه یراذگ تسایس یارجا و تراظن
  یرم قالطا لحم نامزاس ناونع هب اهاروش ،لیلد نیمه هب دنیامن یم  هارف ناشدوخ هب طوبرم روما رد مدرم تکراشم
   درشاب راررق هاگره نیا ربانب دشاب یم اهاروش تامدخ یریگ لکش أشنم و مدرم هدش هنیداهن روضح عون کی هک دوش
     هرب دنورش یزریر هرمانرب دنیآرف ریگرد ألمع ودنریگ ارق یزیر همانرب روحم(اهرهش هنومن) یناسنا تاعامتجا و ناسنا
  یاهاگترسد رد نازیر همانرب ،مدرم روضح نودب و دریگ تروص مدرم تکراشم باسا دیاب یزیر همانرب رگید ترابع
  یارورش هب هجوت (9396 ،نیجشه یئالوم و یرفظم) .دنبای تسد(رهش) هعسوت فادها هب و دوب دنهاوخن رداق یارجا
  یرهرش تیریدم رد درف هاگیاج هب تبسن اهاروش ندش رت باسح و تکراشم گنهرف دیورت بجوم یرهش یمالسا
 .تفای دهاوخ قوس ندش یتکراشم تمس هب هعماج تکرح هجیتن رد و هدش
 قیقحت یرظن ینابم
  ناورنع هب یرهش نردم تیریدم (Abbott, 2013).دنتسه شرتسگ نوناک و یزاس ینغ دنیارف لاح رد هشیمه اهرهش 
       رخب فادرها هرب هرجوت ارب ،ناتسرهش تاماقم کمک اب هشراپکی یاه یهتارتسا یبایزرا و یگنهامه ،یارجا دنیارف
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 .  دورش یرم ف ریرعت ، دراد دورجو ت رلود زا یرتالاب حوطس رد هک یسایس بوشراش رد نادنورهش دوس و یصواخ
(Malek ahmudi, Saremi, 2015). تامادرقا ی زارس هشراپکی و یگنهامه یارب شالت کی ناونع هب یرهش تیریدم  
    ارب و ررت هرنالداع ، ررت ی تبارقر داجیا و ،دنوش یم وربور یرهش نانکاس هک یتالکشم رب هبلغ یارب یصواخ و یتلود
 روط هب یرهش هدیچیپ تیریدم یارب هزورما بیترت نیا هب (Momeni, et.al, 2011).دشاب یم اهناتسرهش نایم رت تابث
  لع رد یژولونکت روهظ اب .دنهد یم همادا دوخ تایح هب اهرهش هنوگش هک دنوش انشآ نآ اب دیاب یرهش ناریدم ،رثوم
 یراتفر نیناوق اب ددعتم ریذپ فاطعنا لماوع زا لکشتم یرهش یاه  تسیس  رد لابند هب یرهش تیریدم ،تیریدم و
 ی اره   ترسیس   هرک یرورطب ، ترسا هدیچیپ یرهش تیریدم رگید ترابع هب (Hopkins, 2013).تسا طابترا رد طبترم
  هرک یا  هرنیمز یزیر همانرب زا توافتم ،تیاهن رد .دنتسه لوحت لاح رد موادم روط هب ،لداعت زا رود ناونع هب یرهش
  مارظن (Hopkins, 2014) .دراد د ری کأت ارهنآ ییاراک و اه همانرب و اه  یمات رب یرهش تیریدم ،دراد دیکأت اه حرط رب
  .تسا هدش هداد  یامن (6) لکش رد هک دراد ییاهیجورخ و یدورو یرگید ماظن ره دننام یرهش تیریدم

 
 ( 3831 ،ایندیعس)عبنم :یرهش تیریدم ماظن یجورخ و یدورو (1)لکش

 ،تیریدم ءاقترا روظنم هب ار تاطابترا و  ناد تیریدم ،دیدج یرادیاپ یاهدرکیور و اه هدیا دناوت یم رثوم تیریدم
 صخاش .دشاب رثوم ام تیریدم  یت هک  ینک یعس دیاب ،یرهش ربهر کی ناونع هب .دنک ماغدا ،یسررب و یریگ  یمات
   مارن هرب یکیژولونکت لح هار کی زا لاثم کی .دنتسه رثوم تیریدم یریگ هزادنا یارب یدیلک رازبا کی درکلمع یاه

Cockpit City هرب درناوت یم هک تسا هشراپکی یریگ  یمات و تاعالطا تیریدم  تسیس کی نیا .دیریگب رظن رد ار   
  قطارنم هب طوبرم یدیلک درکلمع یاه صخاش باسا رب رهش کی رد تیریدم تارییغت و دشر رد ناتسرهش تاماقم
 تیری درم  یاررب ار   درعب دنرپ ادیل .(Siemens Corporation, 2010) .دنک کمک دااتقا و تسیز طیحم ،کیفارت دننام
 ,Lida) .رهش تباقر و ؛رادیاپ هعسوت ؛لقتسم تیریدم ؛ناربراک تکراشم ؛رهش ییادززکرمت :دنک یم صخشم یرهش

  هرنیمز نیا رد تاعلاطم نیلوا .تسا یرهش تیریدم زا رتدیدج یموهفم ،داقم تیریدم هزورما باسا نیارب .(2013
 ,Morrison) ،تسا طابترا رد فلتخم یاه هنیمز اب یتنس یرهش تیریدم دننام داقم تیریدم .دش ماجنا 1336 ههد

2013; Wang and Pizam, 2011) و یتلود تیریدم ،داقم یبایرازاب ،یرگشدرگ تیریدم دننام...( Bramwell and 

Lane, 2011: Pike and Page, 2014). درنک یرم ناریب داقم تیریدم یارب یگهیو 9 ینوزیکسا و بریپ: (   Pearce 

and Scha¨ nzel, 2015)  
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  ؛تامدخ ای تالواحم ،براجت ،اه یگهیو ،اه هبذاج ،اه تیلاعف زا یا هعومجم لماش -6
 ی اهارضف ا ری  قطارنم ، قطارنم ، اره ناکم اب اه داقم ،رگید ترابع هب ؛تسا هجوت لباق ییایفارغج دعب کی یاراد -0
 ی ارهزرم ا ریآ هک تسا نیا رس رب ثحب ؛دنوش یم طبترم یا هقطنم نالک ات یلحم زا بایقم زا یا هدودحم رد  اخ
  ؟هن ای دنتسه یدرکلمع ای یرادا ،لایس ای تباث داقم
 و تاکاردا ،اهزاین ظاحل هب اه یگهیو زا لوا هورگ ود نآ رد هک دوش یم فیرعت هضرع ای اضاقت هاگدید زا الومعم -9
 ف ری  ط هرک هرطوبرم یتلود یاه نامزاس و یصواخ هناگدنش  خب ناگدنهد هئارا هب هجوت اب ای نارگشدرگ تایبرجت
  (Pearce, 2015) .دننک یم داهنشیپ ار تالواحم و تامدخ زا یعیسو
 ی         اهرهرش ارما ..درنریگ یرم  یمرات رهرش هرادا هراربرد نارمزمه رورط هب نادنورهش و ناگبخن ،نردم یاهروشک رد
 ینی رشنرهش زا یشان بقاوع نیاربانب ،دنتسه ناهج رد ریذپ بیسآ یاهرهش هعسوت لاح رد ای هتفاین هعسوت یاهروشک
  تسیس زا یشان تالکشم هجیتن رد ،تسا رتدب رایسب هتفای هعسوت یاهروشک هب تبسن زین اهرهش نیا رد یزاسرهش و
  بورنج یاهروشک رهشرد یتیریدم تاحالصا .تسا رت یدج و رتشیب زین بونج یاهروشک رد یرهش تیریدم یاه
 تیری درم (khazaee, Razavian,2012, 659-666) .درا د اهرهرش رد ی رهرش تیری  درم هرب دیدج درکیور کی هب زاین
 یارب یزیر همانرب :دروآ تسد هب  هم رایسب لاح نیع رد اما ،هداس فده 0 دیاب هعسوت لاح رد یاهروشک رد یرهش
 یارره تررلود ینامزاررس و یلاررم تیعررضو زا ناررنیمطا یارررب و یرهررش تامدررخ و تخاررسریز یرادررهگن و نیماررت
    زا اهرهرش هرادا هرک ترفگ ناوت یم زین ناریا رد ی رهش تیریدم هرابرد (Abedi Jafari, et al, 2012, 67-75).یلحم
    ارب هرک .ترسنا د تیطوررشم نارود دیاب ار ناریا یاهرهش تیریدم فطع هطقن یلو ،تسا هتشاد دوجو ناتساب نارود
 ز رین ی  ورلهپ هرود رد و درش هجاوم تسکش اب لمع رد نوناق نیا .دیسر ماجنا هب 1206 لاس رد هیدلب نوناق بیوات
    یزورریپ زا سرپ .دورب ی رتلود نا ری لوتم هدرهعرب اهرهش هرادا المع زین هرود نیا رد.دمآ دوجوب یدیدش ییارگ زکرمت
   رورشک حطرس رد روشک ییاروش هرادا رب یدیدج نوناق روشک یساسا نوناق باسا رب 1596 لاس رد یمالسا بالقنا
     و درش رهرش نرمجنا نیزگیارج ، رهرش یمالسا ی اروش اهرهش حطس رد .دمآ دوجوب یی اتسور و ی رهش ،یناتسا ،ی
   یمالرسا ی اهارورش تاباختنا نیلوا . دش هتشاذگ رهش یمالسا ی اروش هدهع رب ،دوب نمجنا نیا هدهع رب هک یفیاظو
  تردرق زا راب نیلوا یارب و دندرک راک هب زاغآ نامز نیا زا اهاروش ناگدنیامن نیلوا و دیدرگرازگرب 1196 لاسرد رهش
 ی  رهرش مارظن .(9296 ،ایندی عرس).دی درگ راذرگاو ی رمدرم و یلحم یاهداهن هب و هدش هتساک یرهش تیریدم رد تلود
 ،خی  رارت لورط رد ی رنوری ب لرماوع زا رثاتم و ناریا نهک هعماج یعامتجا و یدااتقا ،یسایس راتخاس زا هتساخرب ناریا
      فرلتخم لرماوع نتفررگ ررظن رد نودرب یرهش ماظن نیا لیلحت لیلد نیمه هب .تسا هتشاد یدایز یاه بیشن و زارف
     رورط هرب هرک دورب ی  نارسک ترسد رد اهرهش هرادا ،ناریا رد هطورشم بالقنا عوقو ات .تسین رسیم یلخاد و یجراخ
  و رهرش تیریدم هریغ و هغوراد و رتنالک نیوانع تحت و دنا هدوب اهرهش تیریدم راد هدهع یو هاش یوس زا  یقتسم
 رد د ریدج ی تمورکح ،  هطوررشم بالرقنا عوقو اب .دوب دودحم زین نآ لئاسم و دوب دنک زین ینیشن رهش .دنتشاد هدهعرب
 یاه ههد رد یرهش نیناوق ،تشاذگ رثا زین یرهش یگدنز رب هک دش زاغآ هعماج یدااتقا و یعامتجا ،یسایس هصرع
 ی رسای س تردرق ریثات تحت رگید یلکش اب یرهش تیریدم دنیآرف دنش ره .تسا یرهش تیریدم تیمها دیوم یدعب
 رد  یری ارگزکرمت مدرع  ترسایس رثوم  قن هب هجوت اب یمالسا بالقنا یزوریپ اب .(5296 ،یفیطل).دوب هعماجرب  کاح
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     .ترفرگ راررق هرجوت درورم یمدرم یاهاروش لیکشت مدرم هب یلحم روما ندرپس ترورض و روشک یمومع روما هرادا
 ی  گنورگش و ارهنآ تارا ریتخا و ت ری  لاعف وررملق دودرح ،اهاروش لیکشت هب لصا نیدنش رد یساسا نوناق رد نینچمه
 ی اررب 1196       لارس هارم دنفرسا رد هرفقو هرهد ود زا سرپ ناریا رد .تفای  ااتخا یتلود یاه هاگتسد اب ناشطابترا
 زا ی رشخب هرادا رد ی  رگرزب مارگ اهاروش تاباختنا ماجنا اب .دندرک تکرش رهش یاروش تاباختنا رد مدرم راب نیتسخن
 ود زا نار ریا رد یرهش تیریدم .دش هتشادرب مدرم یارآ و  نیب ، ناد لدابت دازآ دنور رب هیکت اب روشک ییارجا روما
  .تسا هدش لیکشت یرادرهش و رهش یاروش داهن و نامزاس
  هرمانرب  ی ررس دربشیپ یارب :تسا بلطم نیمه دئوم زین یساسا نوناق مداکی لصا ،تسا یمدرم یداهن رهش یاروش
 و ی رارکمه قیرط زا یهافر روما ریاس و یشزومآ و یگنهرف ،یتشادهب ،ینارمع ،یعامتجا و یدااتقا ،یعامتجا یاه
   مارن هرب یی    ارورش ترارظن ناترسا و ناترسرهش و رهش ، خب ،اتسور هرادا یلحم تایضتقم هب هجوت اب مدرم تکراشم
  .دننک یم باختنا لحم مدرم نامه ار نآ یاضعا هک دریگیم تروص ناتسا و ناتسرهش و رهش ، خب ،اتسور یاروش
 ی   هرمه هرک ی رهرش نامرآ نامه  قاو رد نیا .دراد ییالاب ییاراک و شزومآ و تشادهب ،یگدنز تیفیک بولطم رهش
   .دنتسه نآ لابندب  ماوج
  هرک تسا یساسا و هدمع  خب هس رد رهش روما هرادا رد مدرم تیمکاح لامعا یارب رهش یاروش یاهمرها نیرتمهم
  :زا دنترابع
  بارختنا تی لوئرسم  رورشک ترازو ، لارس 10 هب کیدزن اهاروش نوناق ندنام توکسم هب هجوتاب :رادرهش باختنا -6
  .دش هتشاذگ اروش هدهع رب رادرهش باختنا 5196 لاس زا اما .دوب راد هدهع ار رادرهش
   و  مارج هرشقن  ی ررح ،اهی  رادرهرش نونارق 33  هدارم دانتسا هب هجوتاب ناریا رد :رهش  ماج حرط و همانرب بیوات -0
  .دوش یم هتشاذگ ارجا هب روشک ترازو دییات و رهش یاروش بیوات زا سپ نآ تاررقم
  فرظوم یرادرهش ،اهیرادرهش یلام تاررقم 11 هدام قبط :یرادرهش درکلمع رب تراظن و هنایلاس هجدوب بیوات -9
 و ی      رسررب ار نآ لارس رره هارم دنفرسا زا لربق د ریاب زین اروش و داهنشیپ اروش هب ار دوخ هنایلاس هجدوب ،هامید رخآ ات
 ی اررب ناریا رد اهرهش تیریدم ی هوحن و ینیشنرهش تیعضو هب یهاگن اب .(11-29 :5296 ،یفسوی) .دیامن بیوات
  .دوش هئرا رهش زا یتسرد فیرعت یتسیاب یرهش تیریدم یگشراپکی داجیا
  و نردرم ی اهرهرش درکلمع تیریدم یارب مزال یاه تراهم و  ناد زا یا هعومجم یرهش تیریدم موهفم تیاهن رد
 ی اره  تخارسریز و ی راذرگ هی امررس یزاس گنهامه و یرهش یاه همانرب رثوم یارجا ناکما هک تسا یرهش قطانم
    .(IE University, 2017) .دنک یم  هارف ار یساسا تامدخ و یتایلمع
  قیقحت ی هنیشیپ
   ررب دریکات اب یرهش تیریدم یریگ هزادنا یاه هفلوم یهدنامزاس و یحارط ناونع اب یا هلاقم رد  ناراکمه و یرفص
  هدرش یحارط یاه هفلوم بوخ ینارمکح و یرهش تیریدم یارب هک دننک یم نایب نزاوتم یبایزرا و بوخ ینارمکح
 ،        نارارکمه و یرفرص) .درنهدب راررق هرجوت درورم یرهرش تیریدم و اه یرادرهش ینامزاس درکلمع یبایزرا رد ار
    هرک درنکیم راهرضا ، درخرف یناضمر ،یرهش هشراپکی تیریدم تالاقم یرورم هعلاطم عوضوم اب یشهوهپ رد .(1396
 تیری   درم رد زرکرمت تالورقم ( فرلا  :دنورش   یرم  یرسقت هلوقعم هس هب یرهش تیریدم هزوح رد نارگشنک و اه هیال
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 ا     رهرازبا هزورح رد رهرش هرب اررگ  لرک یتیری درم  دررکیور ،ی نامزارس نورد یدااتقا تردق ،نیناوق حالصا ،ینامزاس
 براجت و اهارازبا تخانش ،اهشخب ریاس تالخادم ینیبشیپ ،یااخت تیریدم زا یسایس یربهر کیکفت :تالوقم)ب
 هصرع نارگشنک گنهامه تکراشم ،یرهش یاهاروش تیوقت تالوقم (  .اه هیال رظنم زا ، جسنم یهتارتسا ،دوجوم
  (9396 ،دخرف یناضمر) .دنریگ یم رارق نارگشنک هزوح رد یشزومآ و یملع تیلاعف ،تیریدم
    ترلود لالقترسا هرک تسا هدیسر هجیتن نیا هب اپورا بوشراهش رد یرهش تیریدم ناونع تحت یا هلاقم رد اجیلکاب
 .دراد ی رتبثم ری  ثارت رهرش ی دررکلمع ی  اره هربنج زا ی    رخرب ررب ارما .ترسا گنرمک یرهش تیریدم یارب یلحم یاه
(BaČlija,2011)  
    هاگدرید زا لریلحت :نارریا رد ی رهرش  هرشراپکی  تیریدرم    مدرع ناورنع ارب رگید یشهوهپ رد  ناراکمه و دمحا روپ
  و  رک ی رارتخمدوخ  یرادرهرش   هرک درنا هتفای تسد هجیتن نیا هب ،یرادرهش و تلود نیب یقوقح و یلماعت تالکشم
   .ترسا رورشک رد  هرشراپکی تیری درم  ناوم زا یشخب دوخ هک ؛دراد نآ هتسباو یاهنامزاس و تلود هب تبسن یفیعض
(Pourahmad, et al, 2015). تیری درم و یعامتجا هیامرس نیب هطبار نییبت ناونع اب یشهوهپ رد  ناراکمه و یخیش 
 نی رب ،     هرک درنا هدیرسر هرجیتن نریا هب ،(نامرک یرادرهش :یدروم هعلاطم) نادنورهش تکراشم یجنایم  قن اب یرهش
 ی رهرش تیری درم   و نادنورهرش تکرارشم نیب نینچمه ،هدوب یرادانعم هطبار نادنورهش تکراشم و یعامتجا هیامرس
 .(1396 ،ناراکمه و یخیش) .دراد دوجو یرادانعم هطبار یرهش تیریدم و یعامتجا هیامرس نیب و هتشاد دوجو هطبار
   مارجنا دررف یمیرک و نایرتشا طسوت هک تسا یرگید  هوهپ ناریا رد رهش یمالسا یاهاروش درکلمع یسررب و دقن
 ی قورقح  هارگی  اج ندورب  هبرم و   ترسیس  ندورب یتنار ،ییارگزکرمت هک دهد یم ناشن قیقحت نیا دیاتن هک تسا هتفای
 (5396 ،درف یمیرک و نایرتشا) .تسا هدش ناریا رد اهاروش بولطمان درکلمع بجوم
 اه شور و داوم
  ترسا یا هعسوت هعلاطم کی فده رظن زا یسررب نیا هکیروط هب دش دهاوخ ارجا یشیامیپ تروص هب رضاح قیقحت
 ی رادرهرش  هرناگ هدزاود  قطارنم نانکراک لماش قیقحت یرامآ هعماج .دوش یم یقلت یعطقم یسررب کی نامز رظن زا و
   لمارش هرک ) ، ررفن 616  لمارش  هرنو  من  رجح .درشاب یم یفداات ترواب زیربت رهش نانکاس زا یدادعت و زیربت رهش
  لودرج ق ریرط زا هک دشاب یم ( زیربت رهش تیعمج زا یدادعت هوالعب زیربت رهش یرادرهش ی هناگ06 قطانم نانکراک
 یدربراک -یا هعسوت قیقحت عون .دشاب یم هداس و یفداات تروص هب یریگ هنومن شور .تسا هدمآ تسدب ناگروم
 ر ریز هوی   رش ود هرب مزال تارعالطا نآ ت ری هام بارسا رب قیقحت نیا رد .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت - یلصا شور و
 :ددرگ یم یروآدرگ
 یمسر تاسسوم و زکارم زا تاعالطا یروآدرگ و عوضوم کیروئت نییبت تهج رد یدانسا و یا هناخباتک شور – 6
 همانشسرپ ،هعلاطم دروم هقطنم یاهیگهیو ییاسانش تهج هعلاطم دروم هقطنم زا دیدزاب لماش هک ینادیم تاعلاطم – 0
 ی رم (هریغ و یرتویپماک یاه هکبش و یتاعالطا کناب و لودج ، یف ،هدهاشم)قیقحت نیا تاعالطا یروآدرگ رازبا و
 ی   ارفلآ بیررض شور زا .ترسا هد ریدرگ هدافتسا  ابنورک یافلآ زا زین همانشسرپ نومزآ و تالاوس ییایاپ یارب .دشاب
 ای ازجا شور نیا رد .دیدرگ هدافتسا ینورد یگتسبمه رب دیکات اب نومزآ ای همانشسرپ کی ییایاپ نییعت یارب  ابنورک
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   رازرفا مررن زا یرامآ لیلحت و هیزجت یارب .دش هدرب راک هب نومزآ ییایاپ بیرض  جنس یارب همانشسرپ یاه تمسق
SPSS تسا هدش هدافتسا.     

 هدودحم یفرعم
  نارجیابرذآ   ناترسا زرکرم زیربت هک تسا ناریا نیشن  رت یاهناتسا زا رفن 0513139 تیعمج اب یقرشناجیابرذآ ناتسا
 99  و رازره 911 و نویلیم کی تیعمج اب زیربت رهش ناتسا زکرم .تسا تسا هدش  قاو نآ یبرغلامش هیحان رد یقرش
  تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار ناتسا تیعمج دصرد 01 رفن
   رقاو چی ورنیرگ راهنلا فان زا یلامش شرع هقیقد ود و هجرد 29 و یقرش لوط هقیقد 50 و هجرد 11 رد زیربت هش
 دودح یتعسو اب .دشاب یم رتم 1116 ایرد حطس زا نآ عافترا . تسا هدش
 برغ یرتم ولیک 361 و هیمورا هشایرد لامش یقرش تمسق رد و ناجیابرذآ هطخ ینایم ورملق رد رتمولیک 11266
 زیربت تیعمج .تسا هتفرگ رارق ناجیابرذآ یروهمج و ناریا زرم ،افلج بونج یرتم ولیک 156 رد . دراد رارق نارهت
 لامش زا و دنهس فرب رپ هشیمه درفنم هوک هتشر هب بونج تمس زا زیربت . دشاب یم رفن نویلیم  ین و کی زا  یب
   و لامرش تمرسق زا ( دور هرخلت) ی ارش ی رجآ هناخدور . دوش یم دودحم (یلانیع یلع نوع) ماف  رس هوک هب یقرش
 زا دورنارهم و دزیر یم هیمورا هشایرد هب زیربت تشد رد هجوت لباق یتفاسم یط زا دعب و درذگ یم زیربت برغ لامش
 و ز ری گنا حررف عرازم و تاغاب یاراد ینامز زیربت . تسا بآ یب لاس فلتخم لواف رد ارثکا هک درذگ یم زیربت هنایم
 ا ری  هرتفر نا ری   م زا عرازرم و تارغاب هرمه نآ یمامت زورما هک ددعتم یاه همشش و اه تانق هارمه هب دوب یا هزاوآ رپ
 ی تامدرخ و ی تعنرص و ،یرادا ،ی رارجت ،ینوکسم قطانم هب ار دوخ نوماریپ رهش هرتسگ و تسا نتفر نایم زا  کحرد
 (9396 ،روپ ینابایسآ) .تسا هتخاس ل دبم

 
 ناریا یروشک تامیسقت هشقن (2) لکش



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 111

 
 یقرش ناجیابرذآ ناتسا تامیسقت هشقن (3) لکش

 
 زیربت یرادرهش هناگهد قطانم هدودحم هشقن (4) لکش

 قیقحت جیاتن

   رتثا (و تراتظن ،ییارجا ،یزیر همانرب)ی هنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم درکلمع ایآ

  ؟تسا هدوب شخب
 رد اهاروش رارقتسا زا لبق رد زیربت یرهش یتیریدم یدرکلمع نیگنایم دوش یم هدهاشم (6) هرامش لودج هب هجوت اب
   ظارحل هرب ، هدرمآ تسدب /29 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 50/2 رایعم فارحنا و 51/65 نیگنایم اب یزیر همانرب هنیمز
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    ظارحل هرب نیرنچمه ،هدوب /51 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 22/3 رایعم فارحنا اب 25/06 اب ربارب نیگنایم  ه ییارجا
  لودرج هب هجوت اب .تسا هدمآ تسدب /61 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 56/3 رایعم فارحنا و 11/96 نیگنایم یتراظن
 اب یزیر همانرب هنیمز رد اهاروش رارقتسا زا سپ زیربت یرهش تیریدم یدرکلمع نیگنایم دوش یم هدهاشم (0) هرامش
 ربارب نیگنایم  ه ییارجا ظاحل هب ،هدمآ تسدب /50 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 19/1 رایعم فارحنا و 5.31 نیگنایم
 و9.51      نیگناریم یترارظن ظارحل هرب نیرنچمه ، هدورب /39  نیگناریم درادناتسا فارحنا و 06/1 رایعم فارحنا اب5.91 اب
      دررکلمع هرک ددررگ یرم هرظحالم هجیتن رد .تسا هدمآ تسدب /19 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 29/5 رایعم فارحنا
  خب رثا ،تراظن و ارجا و یزیر همانرب هنیمز رد یرهش تیریدم رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم
 .دشاب یم ریگمشش دایز یشخب رثا نیا ،تسا هدوب

 نیگنایم درادناتسا فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم ریغتم
 .29 50.2 51.56 یزیر همانرب
 .51 22.3 25.06 ارجا
 .61 56.3 11.96 تراظن

 رهش یاروش رارقتسا زا لبق زیربت رهش یتیریدم درکلمع یگدنکارپ عیزوت (1) هرامش لودج

 
 رهش یاروش رارقتسا زا لبق زیربت رهش یتیریدم درکلمع (1) رادومن

 نیگنایم درادناتسا فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم ریغتم
1 5.31 یزیر همانرب 19. 50. 
1 5.91 ارجا 06. 39. 
5 9.51 تراظن 29. 19. 

 رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یاروش یتیریدم یدرکلمع یگدنکارپ عیزوت (2) هرامش لودج
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 رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یاروش یتیریدم درکلمع (2) رادومن

      یارتب طبرتیذ یاتهداهن اتب یگنهاتمه ی هنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم درکلمع ایآ

   ؟تسا هدوب شخب رثا یرهش تیریدم یزاس هچراپکی
   رارقترسا زا لربق رد     زریربت یرهرش تیریدرم یزارس هشراپکی نیگنایم دوش یم هدهاشم (9) هرامش لودج هب هجوت اب
   نیگناریم نیرنچمه ، ترسا هدوب /09 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 931/3 رایعم فارحنا و 92.96 اب ربارب رهش یاروش
  فاررحنا و 20.5   راریعم فاررحنا و 6.11   ارب رباربرهرش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت یرهش تیریدم یزاس هشراپکی
   یتیریدرم دررکلمع زیربت رهش یاروش رارقتسا زا سپ هک ددرگ یم هظحالم هجیتن رد ،دشاب یم /10 نیگنایم درادناتسا
  یرهرش تیریدم یگشراپکی داجیا یارب طبریذ یاهداهن یگنهامه ی هنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش
  .تسا هدوب یدایز دح رد یشخب رثا نیا ،تسا هدوب  خب رثا ،زیربت

 نیگنایم درادناتسا فارحنا رایعم فارحنا نیگنایم ریغتم
 .09 931.3 92.96 اروش لیکشت زا لبق
 .10 20.5 6.11 اروش لیکشت زا دعب

 یرهش تیریدم یزاس هچراپکی یارب رهش یاروش رارقتسا زا سپ و لبق زیربت رهش یتیریدم درکلمع یگدنکارپ عیزوت (3) هرامش لودج

 
 یرهش تیریدم یزاس هچراپکی یارب رهش یاروش رارقتسا زا سپ و لبق زیربت رهش یتیریدم درکلمع (3) رادومن
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 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
   اهرهرشنالک  وراخب اهرهش روما هرادا و هدش هدیچیپ زین اهرهش رد یگدنز ،ینیشنرهش دشر و شرتسگ هب هجوت اب
 ،د ری آ دورجوب ی رهرش تیریدم یگشراپکی دیاب تالکشم نیا رب ندمآ قیاف یارب ،تسا هدیدرگ لکشم راشد ناریا رد
  و درننک تی  ادره  هارب گنهامه روطب ار یرهش روما یرهش یاهنامزاس دیاب هشراپکی یرهش تیریدم هب ندیسر یارب
  ارب نار ریا رد نردم یانعم هب یرهش تیریدم تسا هتشاد دوجو رود یاهنامز زا ناریا رد یرهش تیریدم .دنک تراظن
 ز رین ی     ورلهپ هرود رد .درش هرجاوم ترسکش ارب  یری   ارگزکرمت ترلع هرب و زارغآ 1206 لاس رد هیدلب نوناق بیوات
 ی مالرسا بالقنا زا دعب .تشادن دوجو یمومع تکراشم یرهش تیریدم رد المع و دمآ دوجوب یدیدش ییارگزکرمت
   مارگ تارباختنا ن ری ا ارب دش ماجنا رهش یاروش تاباختنا نیلوا 1196 لاس رد اما ،دش لصاح یا ههد ود یا هفقو زین
  رورشک رد هشراپکی و دحاو یرهش تیریدم فده هب لین یارب دش هتشادرب اهرهش هرادا رد مدرم تکراشم رد یگرزب
 یرتشیب تردق یمدرم یاهداهن و اروش داهن هب ،هتساک اهرهش تیریدم رد دوخ تلاخد زا یتسدارف یاه تیریدم دیاب
     لئارسم هرب هرجوت ارب د ریاب ز رین ناریا یاهرهش رد یلحم یاهداهن و اهاروش نینچمه .دیامن لوحم رهش روما هرادا رد
 ی  لرصا تلارسر ت ری    اهن رد .درنزادرپب بورلطم و  لارس رهرش  دارجیا ،هعسوت یارب یزیر همانرب هب دوخ رهش اب طبترم
    ارب ررگم درمآ دهاوخن تسدب  هم نیا و تسا نادنورهش رتشیب  یاسآ و هافر و یگدنز تیفیک اقترا یرهش تیریدم
 و ی رمدرم تکر ارشم و ی رلحم ی ارهداهن ، اهارورش) .طبریذ و لوئسم یاهنامزاس قیرط زا یرهش تیریدم یگشراپکی
  (و ترارظن ، یریارجا ، یزریر همانرب)ی هنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم درکلمع .(اهیرادرهش
  .تسا هدوب  خب رثارایسب
 رد اهاروش رارقتسا زا لبق رد زیربت یرهش تیریدم یدرکلمع نیگنایم دوش یم هدهاشم (6) هرامش لودج هب هجوت اب
   ظارحل هرب ، هدرمآ تسدب /29 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 50/2 رایعم فارحنا و 51/56 نیگنایم اب یزیر همانرب هنیمز
    ظارحل هرب نیرنچمه ،هدوب /51 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 22/3 رایعم فارحنا اب 25/06 اب ربارب نیگنایم  ه ییارجا
  لودرج هب هجوت اب .تسا هدمآ تسدب /61 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 56/3 رایعم فارحنا و 51/96 نیگنایم یتراظن
 اب یزیر همانرب هنیمز رد اهاروش رارقتسا زا سپ زیربت یرهش تیریدم یدرکلمع نیگنایم دوش یم هدهاشم (0) هرامش
 ربارب نیگنایم  ه ییارجا ظاحل هب ،هدمآ تسدب /50 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 19/1 رایعم فارحنا و 6.31 نیگنایم
 و 91/51     نیگناریم یترارظن ظارحل هرب نینچمه ،هدوب /39 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 06/1 رایعم فارحنا اب 5.91 اب
      دررکلمع هرک ددررگ یرم هدهارشم هجیتن رد .تسا هدمآ تسدب /19 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 29/5 رایعم فارحنا
  خب رثا ،تراظن و ارجا و یزیر همانرب هنیمز رد یرهش تیریدم رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم
 نیا ناریا یاهرهشنالک یمالسا یاهاروش  خبرثا درکلمع یسررب .دشاب یم ریگمشش دایز یشخب رثا نیا ،تسا هدوب
  نریا هلمج زا .دراد دوجو اهاروش  خب رثا درکلمع لماک ققحت هار رد تالکشم یرسکی هک هدومن نایامن ار تیعقاو
 ، نالوؤرسم و مدرم تکراشم مدع و ییارگدرف ی هیحور ،رهش یمالسا یاهاروش نوناق رد ماهبا هب ناوت یم تالکشم
  .دررک هراشا یلحم روما رد یریگ  یمات یارب رهش یمالسا یاروش یاضعا مزال صاخت و تراهم و هبرجت نتشادن
      هرشراپکی یاررب طبرریذ یارهداهن ارب یگنهامه ی هنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم درکلمع
  یزارس  هرشراپکی نیگنایم دوش یم هدهاشم (9) هرامش لودج هب هجوت اب .تسا هدوب  خب رثا یرهش تیریدم یزاس
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   درادناترسا فاررحنا و 931/3   راریعم فاررحنا و 92.96  ارب ربارب رهش یاروش رارقتسا زا لبق رد زیربت یرهش تیریدم
   ارب رربارب رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت یرهش تیریدم یزاس هشراپکی نیگنایم نینچمه ،تسا هدوب /09 نیگنایم
       زا سرپ هرک ددررگ یرم هرظحالم هرجیتن رد ، درشاب یم /10 نیگنایم درادناتسا فارحنا و 20/5 رایعم فارحنا و 6/11
    یارهداهن یگنهارمه ی هرنیمز رد رهش یاروش رارقتسا زا سپ زیربت رهش یتیریدم درکلمع زیربت رهش یاروش رارقتسا
   یرلک رورطب .تسا هدوب دایز یشخب رثا نیا ،تسا هدوب  خب رثا ،زیربت یرهش تیریدم یگشراپکی داجیا یارب طبریذ
   هدورب برسانم   زریربت رهرش یرهش تیریدم رد اهاروش هاگیاج عومجم رد ،دیدرگ لصاح هجیتن نیا رضاح قیقحت زا
   هعرسوت یارهحرط هیهت دنور رب دنناوت یمن اهاروش ،تسا هدش هراشا الاب رد هک تالکشم یخرب دوجو لیلد هب .تسا
   و هریهت نادنورهرش و یلحم یاهداهن تکراشم نودب اهحرط نیا نیاربانب و دنشاب هتشاد یفاک لرتنک و تراظن یرهش
    ارب ترسیاب یرم زیربت رهش  واخب رهش ره یاهاروش نیاربانب .دندرگ یم هجاوم تسکش اب لمع رد و هدش نیودت
  و هرتفرگ رظن رد ار نادنورهش یهافر و یمومع  فانم هک دنیامن یزیر همانرب هب مادقا ناشدوخ یلحم طیارش هب هجوت
 .تسا هداد  ر قافتا نیا ریخا ی ههد رد هک دیامن نیمات
  داهنرشیپ ریز یاهراکهار زیربت رهش رد یرهش یاهاروش لیکشت باسا رب یرهش تیریدم یزاساناوت یارب تیاهن رد
 :ددرگ یم
 یگنهرف و یعامتجا ،یدااتقا رظن زا یرهش یاه حرط رد زیربت رهش مدرم تکراشم رتسب داجیا -6
 زیربت یرهش تیریدم رد طبر یذ یاهنامزاس اب مدرم تکراشم یزاسرتسب -0

 دشاب یمومع  خب و یتلود  خب نیب طابترا هدننک گنهامه ناونع هب دیاب رهش یاروش -9

  هاب اهداهن تکراشم و رهش یاروش فیاظو ،یرهش تیریدم هطبار رد یشزومآ یاه هاگراک و اهرانیمس یرازگرب -1
 رهش مدرم و یرهش تیریدم ناراکردناتسد یارب

 ارجا و تراظن و یزیر همانرب و یرهش روما هرادا رد صاختم و رهام یناسنا یورین شزومآ -5

 یرهش تیریدم یرادیاپ و یرهش تیریدم هنیمز رد ییارگ صاخت -1

 یرهش یاه حرط رب تراظن و ارجا یارب قیقد یزیر همانرب -1

     لکرش مدررم و طربر یذ یاهنامزارس ،اهاروش نیب دیاب یرهش تیریدم هشراپکی هعسوت یارب ماجسنا و یگنهامه -2
    .دریگب
 عبانم
   قوتف هتمان نایاپ ،«زیربترهش:یدروم هعلاطم (رفص نبرک) درکیور اب یرهش هعسوت یاه همانرب و اهحرط یبایزرا» ،(9396) ،ماهلا ،ینابایسآ

  هاگتشناد سرا ی تللملا نی تب سی درتپ ،نارهت یتشهب دیهش هاگشناد ،نیمز مولع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج سناسیل

 021-311 صص ،زیربت
  هرلجم ،ی رهوهپ   ترلود همانلراف ،«ناریا رد رهش یمالسا یاهاروش درکلمع یسررب و دقن» ،(5396) ،نسح ،درف یمیرک ؛ثرمویک ،نایرتشا

 096-53 :صص ،تفه هرامش ،مود لاس ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد
 ،یرهش تیریدم و یزیر همانرب یلم سنارفنک نیمشش ،«یرهش هشراپکی تیریدم تالاقم یرورم هعلاطم» ،(9396) ،دحا ،دخرف یناضمر

 .53-1 صص .دهشم
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 ،    روتشک یاهیرادرهتش نامزاتس تاراتشتنا ،مهدزای دلج ،یرادرهش زبس یاهباتک هعومجم ،«یرهش تیریدم» ،(9296) ،دمحا ،ایندیعس

 711-1 صص .نارهت
 یجنا ری  م  رقن ارب ی رهرش تیری درم و یعامتجا هیامرس نیب هطبار نییبت» ،(1396) ، یرم ،یدالوا ؛ یرم ،ربجنر ،ارهز ،یهس ؛بویا ،یخیش

  هرامتش ،ر وتشک یاهیرایهد و اهیرادرهش نامزاس ،یرهش تیریدم همانلصف ،«(نامرک یرادرهش :یدروم هعلاطم) نادنورهش تکراشم

 .324-114 :صص ،موس و لهچ
 یر ری گ هزادرنا ی  اره هرفلوم ی هدنامزارس و ی رحارط» ،(1396) ، لامجدیرس رف یرکاذ ،یدهم هداز  یمس ،اضرلادبع این یگیب ،دیعس ،یرفص

  ی هرامتش ،  مراتهچ لاتس ،    یرهتش تیریدتم و داتصتقا همانلتصف ،« نزاورتم یبایزرا و بوخ ینارمکح رب دیکات اب یرهش تیریدم

 .521-701 صص ،(61 یپایپ)مراهچ
      تیریدرم رد یرعمج یاره هنارسر  رقن» ،(5396) ،  ارین  ظارک ،  نارسحادمحم ؛ارضردمحم ،  یلورسر ؛ارضرمالغ ،  یرفیطل ؛رغرصا یلع ،ایک

  هرامتش ،  مراتهچ لاتس ،    یرهتش تیریدتم و داتصتقا همانلتصف ،«(نا   ررهت یرادرهرش ی هرناگ 00  قطارنم :یدروم ی هعلاطم)یرهش

 .831-721 :صص ،(61 یپایپ)مراهچ
 ،«نار ریا رد ی رهرش د ریدج و ی تنرس تیری درم  دررکیور یقیبطت هسیاقم» ،(6396) ،یلعضرف ،یردرس یرالاس ؛بیرغ ،اینلضاف ؛ ربکا ،ینایک

 .001-18 :صص ،(8 یپایپ) ود هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش یسانش موب یاه شهوژپ همانلصفود

 ،31  هرامتش ، تتسیز طیحم و ناسنا همانلصف ،« ناررهت رهش رد گنج زا سپ نارود رد یرهش تیریدم دنیارف» ،(5296) ،اضرمالغ یفیطل

 .111-011 صص
  یمالرسا یاروش یدروم هعلاطم ،یرهش تیریدم رد رهش یمالسا یاهاروش  قن یسررب» ،(9396) ،هتشرف ،نیجشه یئالوم ؛نامیپ ،یرفظم

-1 :صص .نارهت ،ناریا یاهشیامه زکرم ،رهش یاهاروش و یرهش تیریدم یصصخت هرگنک نیلوا ،«هرود 9 لوط رد نیجشه رهش

41 
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