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  ،کجنلو یا هلحم تیوه هعلاطم رد ریسم لیلحت لدم یبایزرا
 نارهت رهش هیدیحو و کراصح

 1شوکامس هداز یدمحم دمص
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،ناریا یعامتجا لئاسم یسانش هعماج یرتکد یوجشناد

 یریش رتخا
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،یعامتجا مولع هدكشناد ،یسانش هعماج هورگ رایداتسا

 11/02/1391 :شریذپ خیرات 19/۱2/1391 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 نارهت رهش رد توافتم یاه یگژیو اب هلحم هس یا هلحم تیوه هسیاقم یارب ریسم لیلحت لدم یگدنزارب یبایزرا فده اب شهوژپ نیا
 یا هلحم تیوه .دنا هتفرگ رارق هعلاطم دروم 8 هقطنم رد هیدیحو هلحم و 4 هقطنم رد کراصح ،کی هقطنم رد کجنلو .دش ماجنا
 زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یدبلاك یاضف تیفیك ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس و هتسباو ریغتم
 اب نآ رابتعا هك همانشسرپ رازبا زا هدافتسا اب اه هداد و تسا شیامیپ ،قیقحت شور . دنا هدش ینیب شیپ لقتسم یاهریغتم ناونع هب رود هار
 لومرف زا هدافتسا اب 1031 لاس یرامشرس ساسا رب قیقحت نیا یرامآ هنومن .تسا  هدیدرگ یروآدرگ ،دش دییأت نومزآ شیپ

 هب یریگ هنومن .دیدرگ عیزوت همانشسرپ 821 ،ربتعمان یاه خساپ ششوپ و یشخب نانیمطا روظنم هب و دش دروآرب رفن 283 ناركوك
 یفداصت هویش هب زین اه هنومن باختنا .دش ماجنا رفن 16164 دادعت هب یرامآ هعماج لك زا تالحم تیعمج تبسن هب یدنب هقبط هویش
 تارییغت دصرد 0/13 ،هریغتم دنچ نویسرگر لدم ساسارب هك داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا اه هداد لیلحت یارب Spss رازفا مرن زا و دوب

 یاهریغتم طسوت هیدیحو هلحم رد تارییغت نیا دصرد 1/26 و کراصح هلحم رد دصرد 8/34 ،کجنلو هلحم رد یا هلحم تیوه
 هك تشاد یا هلحم تیوه تارییغت رب ار ریثأت نیرتشیب یعامتجا هیامرس هعلاطم دروم هلحم هس ره رد .دنا هدش نییبت لدم نورد لقتسم
 دصرد 40 نانیمطا حطس رد 224/1 زین هیدیحو رد و 146/1 لداعم کراصح رد ،663/1 اب ربارب کجنلو رد نآ یگدننك نییبت نازیم
 .تشاد یا هلحم تیوه نییبترد طساو ریغتم ناونع هب یعامتجا هیامرس رییغت رد ار ریثأت نیرتشیب زین یگدنز کبس ریغتم .تسا هدوب
 شیامن هب هطوبرم لوادج رد هعلاطم دروم هناگ هس تالحم رد یا هلحم تیوه نییبت رد رادانعم یاهریغتم زا کیره لك تاریثات ًالاتیاهن

 .تسا هدش هتشاذگ
 
 ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یدبلاک یاضف ،یگدنز کبس ،یعامتجا هیامرس ،یا هلحم تیوه :یدیلک ناگژاو
 رود هار زا تاطابترا ،یعامتجا تینما
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 همدقم
 كی نآ قیرط زا زین نارگید و دنناسانش یم نارگید هب ار دوخ اه نآ هطساو هب اه ناسنا هک تسا یزیچ نآ ره تیوه
 ،دامتعا نآ صیخشت نودب هک تسا مهم دح نادب ات تیوه .دننک یم یزیمم و ییاسانش ار هعماج كی ای درف
 هطساو هب اه ناسنا .دش دهاوخ هجاوم یدج یاه شلاچ اب یعامتجا یگدنز دنیارف رد تالماعت و تالدابم ،تارشاعم
 رد و یدرف تیوه هب هورگ نورد رد دارفا یعامتجا هاگیاپ هک یوحن هب ؛دنوش یم یراذگ شزرا یعون هب تیوه نییعت
 یتح .تسا ینیمزرس و یناكم تیوه ،تیوه مهم داعبا زا یكی .تسا هتسباو اه نآ یعامتجا تیوه هب هورگ زا نوریب
 دزن رابتعا نیمأت و شیوخ ییامنزاب و ندناسانش ددصرد یلم و ینیمزرس تیوه هطساو هب دارفا زا یرایسب هزورما
 و تسا هتخاس ینوگرگد شوختسد تدش هب ار تیوه و یناكم یاه تبسن ،ندش یناهج دنیارف هچرگا .دنتسه نارگید
 ار ییادز لحم نوسپمات ،دنیوگ یم نخس ییادز نیمزرس زا نوتسرزیف و 1یاروداپآ نوچ نارظنبحاص زا یخرب ور زا
 ناهج ار نردم ناهج و (29 :2391،رفدازهب) درب یم راک هب ار یگدنکاجزا هژاو زندیگ ،دمان یم ندش یناهج هدمع دمایپ
 .تسا هتخاب گنر یناكم یاه یگتسباو و هدش هدنک ناشیاه ناكم زا دارفا هک دناوخ یم هشیر یب
 ماجسنا و لماعت و تدعاسم ،تکراشم ، تیامح ،دامتعا هب هتسباو زین ناكم   ِدتیوه ،یكیتكلاید هطبار كی رد 
 ،نیرت هلئسمرپ زا یكی هک نارهت تالحم لوحت لاح رد تیوه توافتم داعبا و نازیم تخانش .تسا یعامتجا
 نیرت لومتم ات اه هداوناخ نیرتدمآرد مک و نیرتریقف و تسا ناهج یاهرهش نیرتدولآزمر و نیرت هتخانشان ،نیرت هدیچیپ
 و لغش ریظن ،یداصتقا و یعامتجا یگدنز تخاس یاه هفلوم .تسا یدج مامتها دنمزاین ،دنک یم ینابزیم ار اه نآ
 تازیامت ،تغارف تاقوا نارذگ عون ،ینوكسم یاه هناخ تحاسم و اه نامتخاس تاقبط دادعت ،تنوكس یوگلا ،دمآرد
 تلكیسروتوم زا هیلقن لیاسو عون رد توافت ،یوسنارف تگاب ات گكنس نان زا یفرصم یاهالاک تاحیجرت و هقئاذ رد
 ،یمومع یاهاضف زا هدافتسا نازیم و تیفیک ،نابایخ و هچوکرد ترشاعم عون و نازیم ،لدم نیرخآ یاه لیبموتا ات
 نارهت رد هزادنا نآ ات ،برغ و لامش قطانم خارف یاه نابایخ ات رهش بونج كیراب و گنت یاه هچوک زا اه هلحم دبلاک
 تسا ددصرد هلاقم نیا .تسا هتخاس نكممان ار ناكم تیوه زا دحاو فیرعت هئارا هک تسا ضراعتم و توافتم
 یراد هیامرس داصتقا ،یگدنز كبس ،یعامتجا هیامرس نوچ یلقتسم یاهریغتم طسوت یا هلحم تیوه  نییبت نازیم
 ،لامش توافتم یاه تیعقوم اب هلحم هس رد ار رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،یدبلاک یاضف تیفیک ،رصاعم
 .دنک یسررب یا هسیاقم تروص هب ار قرش و برغ
 هلئسم نایب
 و اهرواب ،تنس ، گنهرف ،خیرات رد هشیر هک یگیاسمه یاهدحاو رد یعامتجا تالماعت و تخانش عوضوم
 و تینما نیمأت ،یعامتجا و یناور تمالس نماض رظنم كی زا و هدوب یتایح رایسب ،دراد یناسنا عماوج یاه شزرا
 ،ترشاعم ،نآ هصخشم هک "نیتسخن هورگ" هب ،یعامتجا یاه هورگ یدنب میسقت رد یلوک .تسا هعماج تیوه
 یلک رد دارفا یگتخیمآ مهرد هنامیمص یاه ترشاعم نیا یناور هجیتن و هدوب هنامیمص و هرهچ هب هرهچ یراكمه
 هعماج هب دارفا نداددنویپ رد هورگ نیا یدیلک شقن هب ،یلوک هیرظن حرش رد زین ینیلید .دنک یم هراشا ،تسا کرتشم
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 هورگ ای یگیاسمه و یزابمه ناتسود یو هدیقع هب .دیامن یم دیکات یراكمه و یگتسویپ مهب یاه هصرع و رت گرزب
 زا ییاه هنومن ،دنشاب یم رادروخرب هدننک تکرش ءاضعا کدنا دادعت و یبسن تابث یگژیو زا هک نالاسگرزب یتادوارم
 .(2۱1،1۱1 :1391،ییاهنت رد 1191 ،ینیلید) دنتسه یتسخن یاه هورگ
 دیلوتزاب و دیلوت هب ،هیاسمه نایانشآ و یزابمه ِژناتسود ، هلحم یاه هچب رادیاپ ًااتبسن ششوج ینوكسم یاه هلحم رد 
 طباور و دوش یم داجیا كیتامتسیس تروص هب هک تسا دنیارف كی یعامتجا تیوه .دماجنا یم یعامتجا تیوه
 Jenkins,1996 in) دهد یم ناشن ار تاعامتجا و دارفا نیب و تاعامتجا نیب ،دارفا نیب توافتم و هباشم

Madanipour, 2001,183). تیوه دارفا هب هک تسا یعامتجا و ییاضف دحاو نیرت كچوک ،هناخ زا سپ هلحم 
 زا یرایسب اهرهش نالک رد .دنراد رطاخ  قلعت نآ هب تبسن یلاها هبطاق یعامتجا یگدنز دعاوق یاضتقا هب و دشخب یم
 اه نآ یگدنز هلحم قیرط زا زین ار نارگید و دننک یم یفرعم نارگید هب دوخ هلحم رظنم زا ار نتشیوخ مدرم
 سایقم ات هلحم زا یناكم  تیعقوم هیاپ رب هلدابم نیفرط ،یعامتجا و یداصتقا یاه شنک یمامت رد ًاابیرقت .دنسانش یم
 ییاسانش نودب هک دراد تیمها اجنآ ات عوضوم نیا .دنیآ یم رب رگیدمه تیوه صیخشت و ییاسانش ددصرد ،نیمزرس
 دامتعا یانبم و هدش هجاوم یدج شلاچ اب دراوم یرایسب رد یقوقح تابسانم و یعامتجا طباور میظنت ،یناكم تیوه
 تیوه زا رثأتم دوخ هبون هب زین ناكم و هلحم تیوه تسا ینتفگ .ددرگ یم لالتخا راچد یعامتجا لباقتم یاه شنکرد
 .دنا هتسیز یم لحم نآ رد هتشذگ رد ای دنتسه نکاس نآ رد هک تسا یعامتجا یاه هورگ تیوه ای و صاخشا

 ای دنتسه ماندب لیلد ره هب هک یدارفا دوجو سكعلاب و دنشخب یم تیوه و رابتعا هلحم كی هب زاتمم یاه تیصخش
 یناشیپ رب گنن غاد ،نآ ِژینمفاگ ریبعت هب و دوب دنهاوخ هلحم یرابتعا یب هیام ،دنا هتشاذگ یاج هب دوخ زا ءوس راثآ
 ،دنتسه دنم هرهب یگیاسمه هكبش ترشاعم و تکراشم ،دامتعا عبانم زا هک راد هشیر و لیصا تالحم .دننز یم هلحم
 ایهم یگدنلاب و ماجسنا ،یعامتجا هاگیاپ و تلزنم ،رطاخ تیاضر ،شیاسآ ،شمارآ ،تینما یارب یبسانم رتسب
 و ییارگمه ای ،دنتسه یعامتجا یاه یراجنهبان و تنوشخ ،مصاخت ،اوزنا ریگرد هک یاه هلحم ،ضوعرد .دنزاس یم

  برطضا ،ینماان ساسحا ،دروخ یمن مشچ هب اه نآ رد رتاهت و یراكمه ،تقافر هیحور و ناگیاسمه یعمج ششوج
 تایح و رهش نالک هلاقم رد لمیز .دنک یم یفطاع ءالخ و ییاهنت ،تبرغ ساسحا نآ رد ناسنا و دراد هبلغ  هرهلد و
 ؛تسا یبصع ًاادیدش تاكیرحت زا یا هتسد لوصحم هدیدپ نیا .دنک یم هراشا یگدزلد ای "هزالب" مانب یا هدیدپ هب ینهذ
 هب شیارگ لمیز هدیقع هب ،تسا هارمه یدایز یاه یژرنا فرص اب هک گرزب یاه کرحم ربارب رد یناوتان عون كی
 رت هنامیمص یاه طیحم هب قلعتم ناکدوک اب هسیاقم رد صوصخ هب گرزب یاهرهش ناکدوک نایم رد ناوت یم ار هزالب
 انشآ و یمیمص یاه طیحم اب هسیاقم رد یگبیرغ لوصحم و اهرهشنالک صاخ ار یگدزلد هدیدپ ،لمیز .درک هدهاشم
 .(۱۱ :۱191 ،لمیز) دهد یم صیخشت
 داصتقا دنمورین ریثأت ،نزاوتمان هعسوت ،هیور یب ترجاهم ریثأت تحت ،ریخا یاه ههد یط نارهت رهش رد هلحم تیوه 
 لایس هقئاذ ،یگدنز دیدج  كبس ،یراد هیامرس داصتقا ،هتینردم ،دوس یزاس هنیشیب ، یرگادوس ،ییارگ فرصم ،یلوپ

 ،اهرهش یدومع دشر ،یزاسرهش و یرامعم كبس تارییغت ،ییارگدرف ،یصخش یاه یدونشخ هب شیارگ ،نادنورهش
 هب تبسن یمومع لابقا نادقف ،لیبموتا هدرتسگ موجه و نیشام گنهرف ،تیعمج ماحدزا ،ینامتخاس مکارت شیازفا
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 رگید لماوع زا یریثک و یگیاسمه تابسانم دیدش تفا ،یرهش بسانم یاهاضف رقف و یمومع هصرع رد روضح
 .دیدرگ نیداینب تارییغت راچد
 ،تسا نم هناخ رد ملراه هک منک یمن روصت زگره اما مرادنپ یم دوخ هناخ هباثم هب ار ملراه نم ؛دسیون یم نوارب دالک 
 هبلغ ،هنایارگدرف هیحور هعاشا هک تسا یلاح رد نیا .(11 :3191 ،یئوكش) تساه نابایخ نامه هناخ نم یارب

 هک تسا هدرک یرهش هب لدب ار نارهت ،یصخش تیكلام رب فرص زکرمت و یعامتجا عفانم رب یصخش یاه یدونشخ
 هب ًااتیاهنو  ینوكسم نامتراپآ هب نادنورهش هجوت نوناک .دوش یم هصالخ ناش هناخ رد رهش همه ،تیرثکا یارب

 هب قلعتم هک ینوكسم نامتخاس یاه برد تشپ هب تبسن یا هداوناخرتمک .دنراد تنوكس نآ رد هک تسا ینامتخاس
 .دراد هغدغد ،تسا ناشدوخ
 رطاخ هب نآ زا یمهم یاه شخب هک تسا یا هلحم لیصا یاه تیوه زا نتفرگ هلصاف ،نارهت زورما یعامتجا تیعقاو 
 ،ینامتخاس هاگراک هب رهش لیدبت ،ینوكسم یاه نامتخاس روآ تلاسک و ناما یب یزاسون ،ینامتخاس مکارت شورف
 هک تسا یدیدج یاه تفاب دیلوت و یرهش یاه هلحم یژولاتسون ندرب نیب زا ،یراجت گرزب یاه هاگشورف تخاس
 ینماان ،یمانمگ ،یگبیرغ و تسا هتفر تسد زا تیاغ هب نآ رد یگیاسمه تابسانم و ییانشآ ،ناكم هب قلعت ساسحا
 .تسا هدش نآ نیزگیاج ،اه هیاسمه تبسن تالحم نانکاس یتوافت یب و یعامتجا لرتنک مدع زا یشان تارطاخم و
 هبترمدنلب یاه نامتخاس روهظ ،دیدج یاهاضف دیلوت ،یوراه و روفول نوچ یناركفتم یرظن هاگتسد بوچراچ
 هب رصاعم یراد هیامرس داصتقا باتزاب نارهت رهشرد نیمز زا هدافتسا هوحن رد یرگادوس و یزاب سروب ،یرادا ،یراجت
 تدش هب ار نارهت تالحم تیوه هنایوجدوس تالاعفنا و لعف نیا .تسا ِژیفاضا شزرا و دوس یزاس هنیشیب روظنم
 تسا شیوشت راچد
 رد روصت نیا ،هرمزور یگدنز براجت و ریخا ههد دنچ لوط رد نارهت تالوحت دنیارف هب یتخانش هعماج شرگن اب 
 تالحم زا یمان رگا و تسا یشومارف تسد رد یئطب تروص هب هلحم یعامتجا موهفم هک دریگ یم توق ناهذا
 سح تفا و دنور نیا همادا اب هک تسا ینارگن هیام .تسا یرهش تامیسقت و ییایفارغج موهفم كی ًاافرص ،هدنام یقاب
 نادنچ هن هدنیآ رد تسین راظتنا زا رود .تسویپ دنهاوخ اه هرطاخ هب "اه هلحم هچب" ،یگدنز  هلحم و ناكم هب قلعت
 یاه ناتساد و اه گرزبردام یاه هصق رد هلحم یاه هچب تارطاخ ،روشک یاهرهش نالک یخرب و نارهت رد ،رود
 .دنوش وجتسج كیژولاتسون
 رد یا هلحم تیوه رب قیقحت لقتسم یاهریغتم ریثأت هسیاقم هب تبسن ،تسا ددص رد هلاقم نیا رد رگشهوژپ 
 .دزرو مامتها نویسرگر لیلحت لدم زا هدافتسا اب نارهت رهش هنومن یاه هلحم
 قیقحت ترورض و تیمها
 ریبعت هب هک یگیاسمه یاه هورگ و هلحم ناتسود ِژیعامتجا هورگ ،نارهت یا هلحم تیوه هلاحتسا اب ریخا اه ههد رد 
 زا یلاخ یاه هچوک .تسا هدییارگ لوفا هب ،دنتسه یعامتجا یاه هورگ نیرت مهم زا یكی و نیتسخن یاه هورگ ،یلوک
 ،رهش یرامعم و اضف ،ناسنا تابسانت رد شاشتغا و یگنس دنلب یاه نامتخاس اب یزابمه ناکدوک ِژشوج و بنج
 رد هیاسمه نایانشآ  ترشاعم و رمتسم یعامتجا تابسانم .تسا هتخاس هجاوم یدج یاه شلاچ اب ار نآ یندم تایح
 تیوه هلاحتسا اب .تسا هتفر لیلحت هب ًاادیدش ای هدش هدیچرب یعامتجا یگدنز هنحص زا نارهت تالحم زا یرایسب
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 رد ای  هتفر نیب زا ،دیدج یاه تفاب هژیو هب ،نارهت رهش تالحم بلاغ رد "اه هلحم هچب" یعامتجا هورگ ،یا هلحم
 ،یعامتجا طباور تسسگ ،یگیاسمه تابسانم لیلقت .دنشاب یم روهظ و زورب لاح رد یدیدج یاه كبس و لاكشا
 شهاک ،ناناوجون و ناکدوک ندش یعامتجا دنیارف رد هشدخ ،تالحم یاه نابایخ و یمومع یاضف زا ندش هناگیب
 هیحور جیورت ،یتوافت یب گنهرف طلست ،تغارف تاقوا نیمأت ءالخ ،یعامتجا لرتنک نادقف ،یا هلحم تکراشم
 ساسحا مدع ،یعمج راک و یسارکومد نیرمت یارب ینادیم نادقف ،یعمج هیحور لیلقت ،ییاهنت ساسحا ،ییارگاوزنا
 هنماد هنافساتم .تسا نارهت رد یا هلحم تیوه شهاک ریذپان بانتجا تاعبت زا ،یگدنز طیحم هب تبسن رطاخ قلعت
 هویش كی نانوچ ندش یعامتجا دنیارف رد هكلب ،دوش یمن متخ تالحم هب ًاافرص یعامتجا تیعقاو دیدج تخاس نیا
 هطساو هب رود نادنچ هن یا هدنیآ رد و هدومن هنخر ناناوجون و ناکدوک ینهذ نامتخاس رد یراتفر هزومآ و یشرورپ
 رازاب رد لماعت هوحن ات ،یگداوناخ یگدنز دعاوق زا  ،دارفا یعامتجا یگدنز دنیارف و هتفای یداهن تلصخ ،ندش ینورد
 .داد دهاوخ رارق عاعشلا تحت ار تیلاعف و راک

 قیقحت فادها
 كبس ،یعامتجا هیامرس یاهریغتم طسوت یا هلحم تیوه ریغتم  نییبت نازیم ات تسا نآ رب قیقحت نیا رد رگشهوژپ
 هارمه هب ار رود هار زا تاطابترا ،یعامتجا تینما ،یدبلاک یاضف تیفیک ،رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،یگدنز
 لزنم تحاسم ،لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت ،تنوكس تدم ،نادنزرف دادعت ،راوناخ دعب دننام یا هنیمز یاهریغتم
 .دنک هسیاقم کراصح و هیدیحو ،كجنلو هلحم هس رد ار هریغ و ینوكسم لزنم نامتخاس یاهدحاو دادعت ،ینوكسم
 یرظن بوچراچ

 و اه توافت ،یدرف تیوه .تسا نارگید و نامدوخ ندوب یسک هچ کرد نمضتم یعامتجا تیوه زنیكنج رظن زا
 و اه تشادنپ ،اهرواب کرتشم هوجو یعمج تیوه .(1-1 :1191،زنیكنج) دنک یم نایب ار اه تهابش ،یعمج تیوه
 یعامتجا تیوه تخاس یارب یعبنم زین ناكم و نامز .تسا یعمج حور دیلوتزاب و دیلوت یارب دارفا تاراظتنا
 دناد یم یدوخریغ زا ندش ازجم و یدوخ هورگ هب قلعت ساسحا ار تیوه لفجات .(11 ،نامه) دشاب یم
(Tajfel,1978: 63). داعبا ار یگداوناخ و یا هلیبق ،یهورگ قلعت ساسحا ،ییارگ عمج ،تیناكم ،تیخیرات ناریپ 
 لوق هب و نیمزرس و هلحم ،درف نایم هطبار ار ییاضف لیخت طرش یوراه .(1-3 :1191،ناریپ) دناوخ یم یرهش تیوه
 ،یوراه) دناد یم  هتسباو اه نآ تنوكس طیحم هب ار دمآرد مک هقبط تیوه و هتسناد ندوب اجک هچب ،رازاب و هچوک مدرم
 دنا هتشادنپ اوزنا و تبرغ ساسحا ،ییارگدرف ،یمانمگ ار نردم هعماج تیوه سایلا و تراهلگنیا .(1-0 :1191
 یاه هرود ،كیفارگوپوت یاه یگژیو هب ار هلحم تیوه ،نم پچ .(21-11 :۱191 ،سایلا و 111 :0191 ،تراهلگنیا)
 تنوكس لحم و لكش ،یگدنز كبس ،زدناب .دنز یم دنویپ اه نیا زا یبیکرت ای ،نامتخاس حلاصم و عون ،هعسوت یخیرات
 .(131 :1391 ،نم پچ) درادنپ یم تیوه زاربا هدنهد باتزاب ار
 یعامتجا یاه دتسوداد و یدرد مه ،یركف مه ،ترشاعم یواح مدرم هنازور یگدنز هب ار یعامتجا هیامرس نافیناه 
 یاه هورگ تاعالطا لدابت رد ار نآ سایقم و هدش روصتم دارفا و اه هورگ هجوتم ار نآ امایوکوف و دیامن یم فصتم
 هطساو هب یعامتجا هیامرس نملک و ویدروب رظنم زا .(91 :3191 ،امایوکوف) دراد یم ناعذا تلم كی یمامت ات كچوک
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 هكبش" اب یعامتجا هیامرس .(۱3 :1191 ،دلیف) دوش یم لصاح تخانش و تقافر ،هدش یداهن طباور زا یرادیاپ هكبش
 یاه یساركمد تمالس ،یعامتجا هیامرس طوطخ و دوش یم صخشم اه نآ هب طوبرم "لباقتم یاهراجنه" و "یعامتجا
 و نم پچ (Putnam 2002, 6, 8 in Abell, 2010, 49) .دهد یم رارق ریثأت تحت ار نامدوخ و ام تاعامتجا و ام

-1 :1391 ،نم پچ و 910 :0391،زبوكیج) دنا هتسناد یعامتجا هیامرس قوشم ار یمومع یاهاضف و نابایخ زبوكیج
 یگیاسمه طباور میكحت رد هدننک لداعتم یورین كی ار "رتاهت" رازاب یناسناریغ یاه شیوپ لباقم رد یوراه .(۱11
 .(101 و 119-0 :1191،یوراه) دهد یم صیخشت نارگید اب سامت زا تیمورحم ثعاب ار لیبموتا و دنک یم یفرعم
 حطس شیازفا و هتشاد تکراشم و ناكم هب قلعت سح شهاک لماع ار ناوج یاه جوز و اهدرجم ناراكمه و یرمیا
 .(110-0 :2391 ،ناراكمه و یرمیا) دنناد یم ندوب یا هلحم مه سح و یعامتجا تالماعت ببس ار یور هدایپ
 لیمحت زا و دناد یم توافتم تاحیجرت زیامت و هباشم تاحیجرت یاراد دارفا تدحو ثعاب ار "هقیلس" عونت ویدروب 
 رد هک یلحم هب قلعتم ار دوخ ناتسدارف نمواب رواب هب .(111 :9391،رزتیر) دیوگ یم  نخس تسدارف هقبط دارفا هقیلس
 یقاب یلحم هک دنا موكحم و دنزکرمتم یلحم روما رد مكحم و دماج تسدورف هقبط اما ،دناد یمن دنتسه نکاس نآ
 زا و یعامتجا تیعضو و هاگیاپ هیاپ یارب اه تلم زا یخرب یراوجمه زا لاه رتیپ .(1۱1-۱ :1191 ،نمواب) دننامب
 وا هاگن زا .دنار یم نخس اه گنهرف زا یا هدیچیپ بیکرت اب هنارتیدم یایرد یاه هنارک دننام رگید یخرب یگتسبمه
 متسیس و تسود عامتجا یعاعش یاهرهش رظنم نیا زا و هدوب  یگدنز كبس و اه گنهرف زا مهلم رهش یحارط
 .(011-9 :9391،لاه) تسا زیرگ عامتجا یا هكبش
 راتخاس یجیردت تمرم و یزکرم طایح لوح اه هناخ ندوب هدیبسچ ،اه هناخ رهاظ ندوبن مهم ،ییارگ نورد نم پچ 
 و اه نابایخ وا معز هب .دنک یم فیصوت مالسا یایند یبهذم یاه تنس و نیناوق زا مهلم ار یزاسون نودب دوجوم
 روفول یرناه .دنشاب یم هعماج هدننک میسقت لماع نونکا ،دندوب ندش عمج مه رود یارب یناكم هتشذگ رد هک نیدایم
 خابلاوش .(11 :1391،نم پچ) دناد یم هفاک هب هناخ زا نانامهم ییاریذپ لحم رییغت بجوم ار هتینردم و یراد هیامرس
 ار رهش هعسوت هوحن و نیمز یربراک ،یفارگوپوت ،یسرتسد متسیس ،انب نس ،فقس لكش ،انب مرف ،تاقبط دادعت
91،خابلاوش) دنک یم یفرعم ییاضف -یدبلاک یاه یگژیو  ار نابایخ رانک یاه هفاک دننام ییاه ناكم لاه .(1-03 :13
 یوراه .دناوخ یم زیرگ عامتجا یعامتجا یگتسبمه زا تعنامم رطاخ هب ار نهآ هار راظتنا یاه قاتا و ارگ عامتجا
 .(191-991 :9391،لاه) دنک یم یبایزرا ریذپ تکراشم لماوع ریاس ندوب تباث ضرف اب ار كچوک تالحم
 اه هچب یزاب یاتسار رد یرییغت ناونع هب راوناخ ود ات كی هب هقبط جنپ ات راهچ یاه نامتخاس لیدبت زبوكیج رواب هب 
 ار تالحم یعمج لمع تیعقوم یمومع یاه نامتخاس و نیدایم ،اه کراپ .(1-3 :0391،زبوكیج) تسا ترشاعم و
 زارد یاه کولب ،دنناشک یم یمومع یاهاضف و نابایخ هب ار مدرم رهش یاه هلحم رد یربراک عونت ،دنهد یم ءاقترا

 یاه هناخ رد هدش یزاس ناسكی شیپاشیپ تالحم و دنوش یم فلتخم یاهریسم رد مدرم دروخرب عنام یبرغ -یقرش
 لباق قمع دید عطق ،یرصب عاطقنا رب دیکات اب وا .(۱11 ،زبوكیج) تسا عونت زا یبوخ هنماد دقاف هقبط جنپ ات راهچ
 هلحم .(011-9 ،نامه) دناد یم اه یگژیو نیا دجاو ار هدعاق یب یوگلا اب یمیدق یاه نابایخ ،یربراک تیوقت و تیور
 تبثم هبرجت .دنک یم دیلوت ار ندز مدق زا تبثم هبرجت كی ،تیفیک اب ماوت بوخ تامدخ ،رطخ یب یور هدایپ تیلباق اب
 .(Talen & Koschinsky,2001,43) دشاب باذج و تحار ،هدایپ یاهریسمو نابایخ هک ینعم نیدب
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 ناراكمه و یرمیا .(111 :1391،زدناب) دنتسكش ار یتنس دیرخ زکارم رمک ،رهش گرزب دیرخ زکارم كسیف هدیقع هب 
-1 :2391،ناراكمه و یرمیا) دنا هتسناد یلحم تاعامتجا و خیرات نتفر نیب زا ببسم ار دیدج یاهرازاب هعسوت
 تسا  هدومن ریخست ار هرمزور یگدنز و رامثتسا ار رهش ،نآ هدرتسگ موجه و نیشام گنهرف ،روفول رواب هب .(239
 زا و یگنهک زا لبق ،اه نامتخاس سر شیپ بیرخت لماع ار یزاب سروب و یرگادوس نیلاش .(1۱۱-0 :0391،یلضاف)
 زا نآ زا یتمسق ،تعنص شخب یفاضا شزرا شهاک اب یوراه داقتعا هب .(201 :0191،نیلاش) دناد یم یگداتفاراک
 كی اهنت اهرهشنالک داصتقا رد اهانب بیرخت .دنک یم دشر کالما تالماعم و یزاس نامتخاس ،یزاب سروب قیرط
 شرتسگ و ظفح اب یزاس لیبموتا تاجناخراک .تسا دیدج یاه نامتخاس هب هقالع و یهاوخددجت یگنهرف ساسحا
 (230 :9191،یوراه) دنا هدیدرگ اه لیبموتا یارب اضاقت شیازفا بجوم ،رثؤم یاضاقت
 و یمیدق یاه نامتخاس زا یبوخ بیکرت اب اه هزاغم ریظن یداصتقا یاه هاگنب و یمومع یاهاضف ،زبوكیج رواب هب 
 ار نابایخ تینما ،زبوكیج و زدناب .(۱9-19 :0391،زبوكیج) دماجنا یم هار هدایپ تینما تیوقت هب عونتم یاهراکو بسک
 و لاه .(010 :0391،زبوكیج و 11 :1391 ،زدناب) دنناد یم هنابلطواد و  هناهاگآان بلغا و هدیچیپ هكبش لوصحم

 020 :9391،لاه) دنک یم صقن راچد نابایخ رد یزاب ماگنه ار ناکدوک رب تراظن دنلب یاه نامتخاس ،دندقتعم زبوكیج
 و هتسناد نآ زا هدافتسا تیدودحم ثعاب ار یمومع یاهاضف رد نانز هیلع تنوشخ زدناب .(۱91 :0391،زبوكیج و
 .(111-3 :1391،زدناب) درامش یمرب تالحم ندش نماان ثعاب ار نیمز یربراک رد ینوگرگد و یتیعمج تارییغت
 یمیدق یاهداهن یایحا ،دنیوگ یم نخس نآ زا نمواب و زندیگ ،كب شیرلوا هک یكسیر هعماج هب شنکاو رد نیلكنارف
 یولهپ ود تاریثات هب هراشا اب نارگید و نملو .(110-210 :1391،نم پچ) دنک یم داهنشیپ ار تالحم و هداوناخ دننام
 یارب و تسا یعامتجا طباور بیقعت هلیسو ،دنراد یماوداب طباور هک ییاه نآ یارب تنرتنیا ،دنتسه یعدم ،تنرتنیا
 نیورام و ماهارگ .(010-9 :1391،زدناب) دوش یم جتنم تکراشم شهاک هب دنوش یم رو هطوغ نآ رد هک یناسک
 دقتعم لچیم .دوش رود هار زا یرما هب لیدبت دناوت یم رتمک یمومع یاهاضف و اه نابایخ رد لباقتم طباور ؛دندقتعم
 تسا ییاضفدض و هتخاس یفتنم ار هسدنه ،هدومن فیرعتزاب ار یلحم هعماج زا نام یتفایرد میهافم تنرتنیا تسا
 ،نامه) دناد یمن هرهچ هب هرهچ طباور زا ینغتسم ار یكینورتكلا هبلک هعماج رلفات .(23 و 9۱ :0391،نیورام و ماهارگ)
 یعامتجا یاه ییآ مهدرگ "رئاعش و مسارم" نویزیولت ،تسا هناتسود یاهدنویپ لماع نفلت کادروم داقتعا هب .(23-11
 .(311-01،نامه) ددرگ یم یعامتجا یاوزنا روهظ بجوم یرتویپماک یاه یزاب و دنک یم ینابیتشپ ار
 قیقحت شور
 هعماج .دیدرگ یروآدرگ هتخاس ققحم همانشسرپ زا هدافتسا اب اه هداد و دش ماجنا یشیامیپ شور اب هک قیقحت نیا رد
 رفن 2121۱ اب ربارب 2391 لاس یرامشرس ساسا رب هک دوب کراصح و هیدیحو ،كجنلو تالحم نینکاس لماش یرامآ
 هک اجنآ زا .دش دروآرب رفن 201 ،اطخ بیرض دصرد 21 باستحا اب و رفن 019 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک دوب
 یریگ هنومن هویش زا ،تسا تالحم هسیاقم ددص رد ققحم و دوب توافتم یرامآ هعماج زا هلحم ره تیعمج تبسن

 .تفرگ هرهب یدنب هقبط
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 میقتسمریغ و میقتسم طباور ندرک ادیپ و لقتسم یاهریغتم یگدننک نییبت نازیم هسیاقم یارب ،اه هداد یروآدرگ زا سپ
 لدم نتفای روظنم هب نویسرگر لیلحت زا دهد یم رارق ریثأت تحت ار هلحم هس رد هتسباو ریغتم نییبت نازیم توافت هک
 .دش هدافتسا یا هلحم تیوه نییبت یارب ریسم لیلحت

 هعلاطم دروم تالحم زا کی ره رد هنومن تیعمج :1 لودج
 (یخساپ یب یاطخ باستحا اب) هلحم ره رد هنومن دادعت (یخساپ یب یاطخ باستحا نودب) هلحم ره رد هنومن دادعت یرامآ هعماج لک زا دصرد تیعمج 

 111 ۱۱1 1/21 91100 كجنلو

 ۱9 09 1/1 1311 کراصح

 110 ۱31 1۱ 31110 هیدیحو

 201 019 221 2121۱ لک

 قیقحت یاه هتفای
 هعلاطم دروم هلحم هس رد یا هلحم تیوه ریغتم نییبت یارب ریسم لیلحت  لدم هسیاقم ققحم فده هک قیقحت نیا رد
 نییبت نازیم ریز لودج .تسا هدش میسرت نآ ییاهن لدم و هدش ماجنا هلحم ره یارب نویسرگر لیلحت ادتبا ،تسا
 :دهد یم ناشن تالحم كیكفت هب ار لقتسم یاهریغتم طسوت یا هلحم تیوه ریغتم تارییغت

 تالحم کیکفت هب لدم یگدنزارب نازیم :2 لودج
 R هدش لیدعت نییعت بیرض نییعت بیرض 

 19۱/2 121/2 331/2 کراصح

 101/2 9۱1/2 121/2 هیدیحو

 329/2 019/2 211/2 كجنلو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دصرد 3/29 و هیدیحو هلحم رد دصرد 1/01 ،کراصح رد هلحم تیوه تارییغت دصرد 1/9۱ ،لقتسم یاهریغتم
 تالحم رد لقتسم یاهریغتم یگدننک نییبت نازیم هسیاقم رد .دننک یم نییبت ار كجنلو رد یا هلحم تیوه تارییغت
 ریثأت نازیم لیلد نیمه هب .دش هدید كجنلو هلحم رد نازیم نیرتمک و هیدیحو هلحم رد نییبت نازیم نیرتشیب ،هنومن
 نازیم رد توافت ساسا رب رگیدكی اب لقتسم یاهریغتم ینورد طباور و یا هلحم تیوه رب اهریغتم زا كیره
 نازیم شجنس یارب هریغتمدنچ نویسرگر لیلحت زا روظنم نیمه هب .تسا توافتم تالحم نیب رد یگدننک نییبت
 هدش هداد ناشن ریز لودج رد هک دش هدافتسا تالحم كیكفت هب هتسباو ریغتم رب یا هنیمز و لقتسم یاهریغتم تاریثات
 :تسا

 یا هلحم تیوه ریغتم هدننک نییبت لقتسم یاهریغتم نویسرگر لیلحت :3 لودج
 کراصح هیدیحو كجنلو هلحم

 یرادانعم حطس اتب بیرض یرادانعم حطس اتب بیرض یرادانعم حطس اتب بیرض لقتسم یاهریغتم

 1۱0/2 -1۱1/2 121/2 -212/2 031/2 112/2 هداوناخ یاضعا دادعت

 319/2 -220/2 221/2 202/2 101/2 102/2 لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت

 311/2 -112/2 319/2 2۱2/2 312/2 -911/2 تالیصحت

 312/2 01۱/2 222/2 010/2 292/2 111/2 تنوكس تدم

 900/2 -999/2 11۱/2 -092/2 11۱/2 012/2 ینوكسم لزنم تحاسم

 213/2 -112/2 1۱3/2 922/2 199/2 012/2 ینوكسم یاهدحاو دادعت

 011/2 -012/2 111/2 -192/2 992/2 -۱11/2 هداوناخ رد لیبموتا دادعت

 112/2 1۱1/2 222/2 00۱/2 222/2 119/2 یعامتجا هیامرس

 191/2 -110/2 3۱1/2 212/2 122/2 900/2 یگدنز كبس

 020/2 -310/2 111/2 112/2 110/2 212/2 یدبلاک یاضف تیفیک

 113/2 -112/2 399/2 -112/2 111/2 -901/2 رصاعم یراد هیامرس داصتقا

 113/2 122/2 122/2 211/2 11۱/2 -112/2 یعامتجا تینما

 111/2 192/2 112/2 -101/2 399/2 312/2 رود هار زا تاطابترا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هیامرس و تنوكس تدم ریغتم ود اهنت ،دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد هک داد ناشن کراصح هلحم رد نویسرگر لیلحت 
 ،ریغتم ود نیا رب هوالع ،هیدیحو هلحم رد .دنا هتشاد ار کراصح رد یا هلحم تیوه ریغتم نییبت ناوت یعامتجا
 ،تالیصحت یاهریغتم .دندوب یا هلحم تیوه ریغتم  هدننک نییبت زین رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما یاهریغتم
 تیوه نییبت ناوت هک دندوب ییاهریغتم یگدنز كبس و یعامتجا هیامرس ،هداوناخ رد لیبموتا دادعت ،تنوكس تدم
 تبسن یرتالاب یاتب بیرض زا هلحم هس ره رد یعامتجا هیامرس ریغتم هک اجنآ زا .دنتشاد ار كجنلو هلحم رد یا هلحم
 ریثأت ات دوش یم هتفرگ رظن رد هتسباو ریغتم ناونع هب ،مود هلحرم رد ،تسا رادروخرب ،هدننک نییبت یاهریغتم ریاس هب

 نیا زا .دندرگ راكشآ زین میقتسمریغ طباور و دوش هدیجنس ریغتم نیا رب هلحم هس ره رد نآ رب لقتسم یاهریغتم ریاس
 هوالع ای دندش یم جراخ لدم زا دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد هک لقتسم یاهریغتم زا یخرب میقتسمریغ تاریثات قیرط
 یعامتجا هیامرس رب لقتسم یاهریغتم ریثأت نازیم .دوش یم ییاسانش ،دندوب مه میقتسمریغ ریثأت یاراد ،میقتسم ریثأت رب
 :تسا هدمآ ریز رد

 یعامتجا هیامرس ریغتم هدننک نییبت لقتسم یاهریغتم نویسرگر لیلحت :4 لودج
 کراصح هیدیحو كجنلو هلحم

 بیرض لقتسم یاهریغتم
 اتب

 بیرض یرادانعم حطس
 اتب

 بیرض یرادانعم حطس
 اتب

 یرادانعم حطس

 211/2 112/2 121/2 312/2 211/2 -210/2 هداوناخ یاضعا دادعت

 0۱2/2 301/2 191/2 112/2 190/2 112/2 لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت

 311/2 -1۱1/2 101/2 ۱12/2 ۱۱9/2 112/2 تالیصحت

 911/2 392/2 122/2 390/2 1۱2/2 1۱1/2 تنوكس تدم

 221/2 -121/2 213/2 -922/2 191/2 192/2 ینوكسم لزنم تحاسم

 111/2 101/2 112/2 211/2 ۱39/2 -112/2 ینوكسم یاهدحاو دادعت

 09۱/2 ۱11/2 991/2 302/2 120/2 -921/2 هداوناخ رد لیبموتا دادعت

 112/2 11۱/2 222/2 109/2 222/2 119/2 یگدنز كبس

 ۱11/2 -112/2 1۱2/2 311/2 911/2 121/2 یدبلاک یاضف تیفیک

 113/2 -۱02/2 122/2 -111/2 1۱1/2 -012/2 رصاعم یراد هیامرس داصتقا

 2۱0/2 119/2 222/2 010/2 222/2 330/2 یعامتجا تینما

 110/2 -030/2 ۱02/2 -211/2 121/2 312/2 رود هار زا تاطابترا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدننک نییبت دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد هک تسا یریغتم اهنت کراصح هلحم رد لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت ریغتم
 هوالع رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،تنوكس تدم یاهریغتم ،هیدیحو هلحم رد .دوب یعامتجا هیامرس ریغتم
 رد .دننک یم نییبت ار یا هلحم تیوه ،دوب یعامتجا هیامرس هک طساو ریغتم قیرط زا یا هلحم تیوه رب میقتسم ریثأت رب
 یراد هیامرس داصتقا و یدبلاک یاضف تیفیک ،یگدنز كبس ،ینوكسم یاهدحاو دادعت ،اهریغتم نیا رب هوالع هیدیحو
 نآ رب میقتسمریغ تروص هب ،دنتشادن یا هلحم تیوه اب میقتسم هطبار هكنیا مغر یلع هک دندوب ییاهریغتم ،رصاعم
 ریغتم قیرط زا میقتسمریغ هطبار ،میقتسم هطبار رب نوزفا یگدنز كبس ریغتم ،كجنلو هلحم رد .دندوب راذگریثات

 کراصح رد .دوب راذگریثات میقتسمریغ لكش هب هک دوب یریغتم زین یعامتجا تینما و داد ناشن ار یعامتجا هیامرس
 هب ؛تفرگ رظن رد هتسباو ریغتم ناونع هب ار نآ ناوت یمن هک دوب راذگریثات یعامتجا هیامرس رب یا هنیمز ریغتم كی اهنت
 هلحم رد اما .دنک یمن ادیپ همادا کراصح هلحم رد میقتسمریغ طباور ندرک ادیپ روظنم هب نویسرگر لیلحت لیلد نیمه
 نیاربانب ؛تشاد یگدننک نییبت تردق لقتسم یاهریغتم ریاس زا شیب هک دوب یریغتم یگدنز كبس ،كجنلو و هیدیحو
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 یاهریغتم و لقتسم یاهریغتم ریاس ریثأت و دش هتفرگ رظن رد هلحم ود نیا رد هتسباو ریغتم ناونع هب ریغتم نیا
 .دش شجنس نآ رب یا هنیمز

 یگدنز کبس ریغتم هدننک نییبت لقتسم یاهریغتم نویسرگر لیلحت :5 لودج
 هیدیحو كجنلو هلحم

 یرادانعم حطس اتب بیرض یرادانعم حطس اتب بیرض لقتسم یاهریغتم

 092/2 111/2 ۱19/2 110/2 هداوناخ یاضعا دادعت
 191/2 -011/2 133/2 222/2 لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت
 191/2 -۱11/2 121/2 102/2 تالیصحت
 222/2 219/2 911/2 -102/2 تنوكس تدم
 210/2 -312/2 311/2 912/2 ینوكسم لزنم تحاسم
 122/2 311/2 33۱/2 -112/2 ینوكسم یاهدحاو دادعت
 ۱22/2 931/2 212/2 911/2 هداوناخ رد لیبموتا دادعت
 112/2 101/2 123/2 -112/2 یدبلاک یاضف تیفیک
 2۱1/2 9۱2/2 191/2 -012/2 رصاعم یراد هیامرس داصتقا
 902/2 111/2 292/2 331/2 یعامتجا تینما
 111/2 2۱2/2 192/2 111/2 رود هار زا تاطابترا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ۱3 نانیمطا حطس رد رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما ،هداوناخ رد لیبموتا دادعت یاهریغتم كجنلو هلحم رد
 هب هلحرم نیا رد .دندوب راذگریثات یا هلحم تیوه رب ریغتم نیا قیرط زا و دندوب یگدنز كبس ریغتم هدننک نییبت دصرد
 مه هب كیدزن دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد هک كجنلو هلحم رد هعلاطم دروم یاهریغتم یگدننک نییبت نازیم هک نآ لیلد
 هیامرس ریغتم ود نداد رارق طساو اب ،دراد صاصتخا یا هنیمز ریغتم هب اتب بیرض نیرتشیب ،هیدیحو هلحم رد و دنتسه
 رد یعامتجا هیامرس ریغتم نداد رارق طساو و كجنلو و هیدیحو هلحم ود یارب لیلحت لدم ،یگدنز كبس و یعامتجا
 تیوه ریغتم رب اهریغتم تاریثات لک تیاهن رد و هدش میسرت میقتسمریغ و میقتسم طباور نداد ناشن اب ،کراصح هلحم
 :تسا ریز لكش هب کراصح هلحم رد ریسم لیلحت لدم .تسا هدش شجنس یا هلحم

 
 کراصح هلحم ریسم لیلحت لدم :1 لدم

 :تسا هدش هبساحم ریز تروص هب هک تشاد دوجو میقتسمریغ هطبار كی اهنت ،کراصح هلحم رد 
 کراصح رد یا هلحم تیوه ریغتم رب لاس 51 ریز نادنزرف دادعت ریغتم تاریثات لک :6 لودج

 تاریثات لک میقتسمریغ ریثأت میقتسم ریثأت

----  210/2 

210/2 =(1۱1/2)x(301/2) 

لاس ۱1 ریز نادنزرف یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   
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 زا و میقتسمریغ تروص هب هک دوب لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت ؛ریغتم كی اهنت ،کراصح هلحم هدننک نییبت لدم رد 
 تروص هب ار یا هلحم تیوه ،ریغتم نیا هک اجنآ زا .دوب راذگریثات یا هلحم تیوه ریغتم رب یعامتجا هیامرس قیرط
 ،ریغتم نیا رب هوالع .تسا 210/2 اب ربارب هک هدوب میقتسمریغ تاریثات اب ربارب نآ تاریثات لک ،درک یمن نییبت میقتسم
 نییبت ار ریغتم نیا تارییغت ،دنتشاد یا هلحم تیوه رب میقتسم ریثأت هک تنوكس تدم و یعامتجا هیامرس یاهریغتم
 هلحم ریسم لیلحت لدم زا دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد اه نآ یاتب نازیم ندوبن رادانعم لیلد هب اهریغتم ریاس .دندرک یم

 .دندش جراخ کراصح
 لدم نورد یاهریغتم طسوت یا هلحم تیوه تارییغت زا دصرد 1/01 داد ناشن هک هیدیحو هلحم ریسم لیلحت لدم
 رانک رد ار هداوناخ رد لیبموتا دادعت و ینوكسم یاهدحاو دادعت ؛یا هنیمز ریغتم ود میقتسمریغ ریثأت و دنوش یم نییبت
 داصتقا و یعامتجا تینما ،یعامتجا هیامرس ،اهریغتم نیا رب هوالع .دهد یم ناشن ار تنوكس تدم میقتسم طابترا

 و یعامتجا تینما ریغتم ود هوالع هب و دنتشاد یا هلحم تیوه تارییغت نییبت رد میقتسم ریثأت رصاعم یراد هیامرس
 ناشن ار یا هلحم تیوه رب یعامتجا هیامرس طساو ریغتم قیرط زا میقتسمریغ ریثأت زین رصاعم یراد هیامرس داصتقا
 و میقتسمریغ تروص هب طقف هک دندوب ییاهریغتم ،یدبلاک یاضف تیفیک و رود هار زا تاطابترا ،یگدنز كبس .دنداد
 ریسم لیلحت لدم .دندوب هیدیحو رد یا هلحم تیوه تارییغت نییبت هب رداق یگدنز كبس و یعامتجا هیامرس قیرط زا
 :تسا لكش نیا هب هیدیحو

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  هیدیحو هلحم ریسم لیلحت لدم :3 لدم
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 هیدیحو رد یا هلحم تیوه ریغتم رب میقتسمریغ ریثأت اب ییاهریغتم تاریثات لک :7 لودج

 ریثأت
 میقتسم

 لک میقتسمریغ ریثأت
 تاریثات

 
 
010/2 
 

  
 
311/2 

101/2 =(00۱/2)x(390/2) 

 
9۱2/2 =(00۱/2)x(109/2)x(219/2) 

101/2-  0۱0/2 

۱01/2- =(00۱/2)x(210/2-) 

 

 
211/2 

  
 
199/2 

191/2 =(00۱/2)x(010/2) 
 
002/2 =(00۱/2)x(010/2)x(111/2) 

----  112/2 

112/2- =(00۱/2)x(111/2-) 

----  992/2 

992/2 =(00۱/2)x(109/2)x(931/2) 

 

 

---- 

  
 
۱11/2 

912/2 =(00۱/2)x(211/2) 
 
092/2 =(00۱/2)x(109/2)x(311/2) 

----  012/2 

012/2 =(00۱/2)x(311/2) 

----  111/2 

111/2 =(00۱/2)x(109/2) 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تروص هب مه و میقتسم تروص هب مه ای میقتسمریغ تروص هب هیدیحو رد هک ییاهریغتم لک تاریثات الاب لودج رد 
 تدم و تالیصحت یاهریغتم ،كجنلو هلحم رد .تسا هدش هبساحم ،دندوب راذگریثات یا هلحم تیوه رب میقتسمریغ
 رد لیبموتا دادعت ریغتم و دنتشاد یا هلحم تیوه رب میقتسم ریثأت اهنت ،دندوب قیقحت یا هنیمز یاهریغتم زا هک تنوكس
 ریثأت زج هب یگدنز كبس .دوب راذگریثات هتسباو ریغتم رب یگدنز كبس ریغتم قیرط زا میقتسم ریثأت رب هوالع ،هداوناخ

تنوكس تدم یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس تنوكس تدم  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یعامتجا تینما یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس یعامتجا تینما  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

رصاعم یراد هیامرس داصتقا یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس لیبموتا دادعت  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

ینوكسم یاهدحاو دادعت یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس اهدحاو دادعت  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

رود هار زا تاطابترا یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یدبلاک یاضف تیفیک یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   



 132 ...تیوه هعلاطم رد ریسم لیلحت لدم یبایزرا

 ،میقتسمریغ ریثأت طقف یعامتجا هیامرس و یگدنز كبس هطساو اب یعامتجا تینما ،یعامتجا هیامرس قیرط زا ،میقتسم
 لدم .تشاد یا هلحم تیوه رب میقتسم ریثأت زین یعامتجا هیامرس ریغتم و یگدنز كبس قیرط زا رود هار زا تاطابترا
  :تسا هدمآ ریز لكش رد كجنلو هلحم ریسم لیلحت

 
 کجنلو هلحم ریسم لیلحت لدم :2 لدم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 کجنلو رد یا هلحم تیوه ریغتم رب میقتسمریغ ریثأت اب ییاهریغتم تاریثات لک :2 لودج

 ریثأت
 میقتسم

 لک میقتسمریغ ریثأت
 تاریثات

 
900/2 

  
119/2 ۱01/2 =(119/2)x(119/2) 

 

 
۱11/2- 

  
 
100/2 

212/2 =(900/2)x(911/2) 
 
902/2 =(119/2)x(119/2)x(911/2) 

 

 

 
---- 

  
 
 
111/2 

112/2 =(900/2)x(331/2) 
 
321/2 =(119/2)x(330/2) 
 
۱02/2 =(119/2)x(119/2)x(331/2) 

 

 
---- 

  
 
112/2 
 
 

392/2 =(900/2)x(111/2) 
 
002/2 =(119/2)x(119/2)x(111/2) 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هدش هبساحم دندوب كجنلو یا هلحم تیوه رب میقتسمریغ طباور یاراد هک ییاهریغتم لک تاریثات الاب لودج رد
 تروص هب ،میقتسم ریثأت رب هوالع یگدنز كبس و هداوناخ رد لیبموتا دادعت ،تنوكس تدم ،كجنلو هلحم رد
 ییاهریغتم مه رود هار زا تاطابترا و یعامتجا تینما یاهریغتم .دنراذگ یم ریثأت یا هلحم  تیوه رب زین میقتسمریغ
 .دنتشاذگ ریثأت یا هلحم تیوه رب میقتسمریغ لكش هب طقف هک دندوب

 یریگ هجیتن و ثحب
 لیلحت لدم قیرط زا كجنلو و هیدیحو ،کراصح هلحم هس رد یا هلحم تیوه نییبت نازیم هسیاقم هب قیقحت نیا
 هناگ هس یاه هلحم تیوه ،نازیم هچ ات قیقحت رد هدش ینیب شیپ لقتسم یاهریغتم دوش صخشم ات تسا هتخادرپ ریسم
 زا یا هلحم تیوه تارییغت دصرد 1/9۱ کراصح هلحم رد هک تسا نآ نیبم قیقحت یاه هتفای .دننک یم نییبت ار نارهت
 نانیمطا حطس رد 1۱1/2 اب یعامتجا هیامرس ریغتم نایم نیا رد .تسا هدش نییبت لدم نورد لقتسم یاهریغتم قیرط
 01۱/2 یگدننک نییبت نازیم اب تنوكس تدم نآ زا سپ و داد صاصتخا دوخ هب ار نازیم نیرتشیب ،دصرد ۱3 زا شیب

لیبموتا دادعت یا هلحم تیوه  یعامتجا كبس   

یگدنز كبس لیبموتا دادعت  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس یعامتجا تینما  یا هلحم تیوه   

یعامتجا تینما یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

یگدنز كبس یعامتجا تینما  یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   

رود هار زا تاطابترا یا هلحم تیوه  یگدنز كبس   

یگدنز كبس یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس  رود هار زا تاطابترا   

یگدنز كبس یا هلحم تیوه  یعامتجا هیامرس   



 732 ...تیوه هعلاطم رد ریسم لیلحت لدم یبایزرا

 هدش هداد ناشن 9 هرامش لودج رد هک هنوگنامه .تسا هتفرگ رارق مود هبترم رد دصرد ۱3 یالاب نانیمطا حطس و
 .دنا هتشادن کراصح رد یا هلحم تیوه نییبت رد میقتسمریثات هنوگ چیه رگید ریغتم هدزای تسا
 .تسا ییاتسور دنمشزرا ًااتبسن تفاب كی ،وراومهان یفارگوپوت تفاب ،نارهت برغ لامش هیاپهوک رد کراصح هلحم 
 یارب بسانم یاضف اب ماوت یرصب عاطقنا اب هارمه یناكلپ و كیراب و گنت ،هدعاق یب یاه هچوک سپ هچوک اب یا هلحم
 یاوه و لاح اه نآ مرف و دنتسه یمیدق ،اه هناخ زا یرایسب .تسا هتفای دشر یعاعش تروصب هک ترشاعم و ثكم
 رتیپ .دنناد یم یعامتجا هیامرس شیازفا کرحم و قوشم ار یمومع یاهاضف و اه نابایخ زبوكیج و نم پچ .دراد یتنس
 .دناوخ یم تسود عامتجا ار یعاعش یاهرهش و دناد یم یگدنز كبس و اه گنهرف زا مهلم ار رهش یحارط ،لاه
 و بیرخت نودب یجیردت تمرم و نیدایم لوح اه هناخ یریگ لكش ،اه هناخ رهاظ ندوبن مهم ،ییارگ نورد ،نم پچ
 مرف یعاعش متسیس ،کراصح یرهش هشقن هب یهاگن اب .دراگنا یم مالسا یایند یبهذم یاهرهش یگژیو ار یزاسون
 ییاه نابایخ ،كچوک نیدایم ،اه جنک دوجو ،رهش لكش عون نیا زا رثأتم نآ یتسود عامتجا و تسا دوهشم ًاالماک هلحم
 .تسا هدهاشم لباق ،اه هناخ رهاظ هب هجوت مدع ،تیور لباق قمع ِددید عطق ،یرصب عاطقنا اب هاتوک ًااتبسن
 هبترم هاتوک .دناد یم رتالاب یعامتجا تکراشم یارب یگژیو كی ناونع هب ار نآ یوراه هک هلحم سایقم ندوب كچوک 
 ینوكسم یاه نامتخاس یال هبال رد اه هزاغم روضح و اه یربراک عونت ،نارهت رهش رگید تالحم تبسن هب هلحم ندوب
 هیامرس نازیم هک دنا هدش ثعاب ،دوش یم روصتم مدرم ندناشک نابایخ هب یارب یمزیناكم ناونع هب نآ زا زبوكیج هک
 ؛تسا رادروخرب یبسن تلاصا زا و هدوب یتیموق ،هلحم نیا .دنک افیا هلحم تیوه نییبت رد ار رثا نیرتشیب یعامتجا
 تدم لوط ور نیا زا .دنشاب یم لحم نیا نکاس هک تسا یدایز تدم و دنتسه یکراصح ،هلحم نیا یلاها زا یرایسب

 تیوقت ار هلحم و درف هطبار ،ییاضف لیخت ندروآ دوجوب اب تسا هتسناوت یوراه یرظن هاگتسد رظنم زا زین تنوكس
 .دوش عقاو رثؤم یا هلحم تیوه یگدننک نییبت نازیم رد و هدرک ءافیا شقن یگیاسمه تخاش رد نینچمه ،دنک
 تالماعت و ،رتاهت تصرف ،دنهد یم لیكشت ار کراصح یدنب ناوختسا هک یناكلپ نینچمه و كیراب و گنت یاه هچوک
 و تکراشم ،ییارگ هلحم هیحور ،یگیاسمه طباور ماكحتسا ثعاب و هدومن مهارف ار تابثاب یاهدروخرب و یا هلحم
 .دنا هدش یا هلحم تیوه
 210/2 نازیم هب دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد یعامتجا هیامرس هطساو هب لاس ۱1 ریز نادنزرف دادعت یا هنیمز ریغتم 
 اهدرجم و ناوج یاه هداوناخ هک دندقتعم ناراكمه و یرمیا .درک نییبت ار کراصح رد ار یا هلحم تیوه تارییغت
 دوخ زاین دروم تامدخ و یهافر تالیهست دنرداق اه نآ هک ارچ .دنتسه هلحم هب قلعت سح و تکراشم شهاک لماع
 ات تسا هدش بجوم لاس ۱1 ریز نادنزرف نتشاد کراصح رد .دننک وجتسج ناش تنوكس هلحم زا رود یزکارم رد ار
 نآ دومن هک دننک وجتسج دوخ هلحم رد هكلب رود لصاوف رد هن ار دوخ زاین دروم تالیهست و تاناكما ،نینکاس
 اه هاگشورف و اه هزاغم ،یراجت فلتخم یاه یربراک یلاگچ زین و اه هچب یزاب یارب نابایخ و هچوک یاضف زا هدافتسا
 .تسا هدش یعامتجا طباور هكبش تیوقت و ییارگ هلحم سح بجوم هک تسا هلحم حطس رد
 تارییغت زا دصرد 1/01 دندوب رداق دصرد ۱3 یرادانعم حطس رد یا هنیمز و لقتسم یاهریغتم زا یرایسب هیدیحو رد 
 ،311/2 تنوكس تدم لک تاریثات و ،00۱/2 یعامتجا هیامرس میقتسم ریثأت ًاافرص .دننک نییبت ار یا هلحم تیوه
 ،0۱0/2 رود هار زا تاطابترا ،112/2 رصاعم یراد هیامرس داصتقا ،111/2 یگدنز كبس ،-199/2 یعامتجا تینما
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 نانیمطا ۱3 حطس رد ۱11/2 ینوكسم یاهدحاو دادعت و 992/2 اه لیبموتا دادعت ،012/2 یدبلاک یاضف تیفیک
 نازیم نیرتالاب هكنیا لیلد هب یگدنز كبس و یعامتجا هیامرس ریغتم .دنا هدومن نییبت ار یا هلحم تیوه تارییغت دصرد
 .دنا هدیدرگ نییعت یا هطساو ریغتم ناونع هب دندوب هداد صاصتخا دوخ هب ار هیدیحو یا هلحم تیوه رد یگدننک نییبت
 ار نآ نازیم هیدیحو هلحم رد هدایپ یاپ اب دیرخ نازیم هیوگ هب خساپ رد ناگدنوش شسرپ زا دصرد 11  ،هعلاطم نیا رد 
 لخاد یاهراک ماجنا و دیرخ یارب ار لیبموتا زا هدافتسا نازیم ،دصرد ۱/3۱ نینچمه .دنا هدرک مالعا دایز یلیخ و دایز
 صاصتخا دوخ هب ار لیبموتا زا هدافتسا نازیم نیرتمک هلحم هس نیب ،رظن نیا زا و دندرک یبایزرا مک یلیخ و مک رهش
 قیوشت و دوبهب ببس یور هدایپ هک دنراد داقتعا ناراكمه و یرمیا بار ،زبوكیج ،مانتاپ نوچ ینازادرپ هیرظن .دنداد
 ار درف ،لیبموتا تسا رواب نیا رب زدناب لكیام .دوش یم یعامتجا ماجسنا و ناكم هب قلعت سح ءاقترا ،یعامتجا لدابت
 زین لاه یت .دناسرب هدنکارپ یصوصخ یاهاضف هب ار دوخ ،دنزب مدق یمومع طیحم رد هكنیا نودب دزاس یم رداق
 زین نارگید اب سامت زا هكلب ،دنا هداد تسد زا ار دوخ یور هدایپ هزیگنا اهنت هن نیشام زا هدافتسا اب مدرم ،دیوگ یم
 نازیم ندوب الاب ،ریسم لیلحت یاه هتفای و یلحم تادهاشم نینچمه و قوف تایرظن هب هجوت اب .دنوش یم مورحم
 طاقن یصقا رد تاروما ماجنا یارب لیبموتا زا رتمک هدافتسا ،هدایپ یاپ اب دیرخ رطاخب یعامتجا هیامرس یگدننک نییبت

 ناكما لاح نیع رد هک تسا هلحم حطس رد عونتم یاه هزاغم دوجو اب هرمزور جاتحیام دیرخ صوصخلا یلع و رهش
 .دروآ یم مهارف ار نابایخ و هچوک رد اه  نآ روضح و یلاها و ناناوج قوتاپ
 تینما شهاک ،نابایخ و هچوک رد اه هچب یزاب یارب نیدلاو زوجم رودص ،هچوک رد اه هچب یزاب نوچ ییاه هیوگ 
 راتفر زورب ،نابایخ و یمومع یاهاضف و مدرم مئاد روضح زا یشان تینما ،هلحم رد هبیرغ دارفا روضح زا یشان
 ،لیبموتا دمآ و تفر زا یشان ینماان ،نیمز یربراک تارییغت زا رثأتم بارطضا و یتیعمج تارییغت زا یشان تسیاشان
 حطس رد یعامتجا تینما ریغتم ناونع هب دنا هتسناوت اه هیوگ نیا .دنا هدیجنس ار یعامتجا تینما هک دنا هدوب ییاه هیوگ
 یلاها زا دصرد 9/۱0 تسا رکذ نایاش .دننک نییبت ار هیدیحو یا هلحم تیوه تارییغت زا 199/2 ،دصرد ۱3 یرادانعم
 .دنا هتسناد دایز یلیخ و دایز فیط رد ار یعامتجا تینما نازیم هیدیحو هلحم
 دوخ هبون هب نیا و هدش نآ زا مدرم رتمک هدافتسا بجوم نابایخ زا مدرم سرت دسیون یم تینما باب رد زبوكیج 

 رهش یاهور هدایپ و اه نابایخ رد شمارآ هک تسا هدیقع مه زدناب لكیام اب هنیمز نیا رد یو .دنک یم نماان ار اه نابایخ
 و یمومع یاهاضف رد مدرم مئاد روضح .دیآ یم دیدپ مدرم هناهاگآان و هدیچیپ هكبش طسوت هكلب ،سیلپ هلیسو هب هن

 .دبای یم باتزاب نابایخ و هچوک رد اه نآ روضح اب هلحم یلاها ماجسنا و یگتسبمه ریثأت تحت فلخت شهاک ،نابایخ
 تینما تیوقت لماع ار اه هفاک و اه ناروتسر ،اه هزاغم ریظن یداصتقا یاه هاگنب و یمومع یاهاضف زبوكیج نینچمه
 مهدرگ هنامیمص تروص هب ،دنسانش یم ار رگیدكی هک یمدرم و اه هار هدایپ یعامتجا تایح قنور .دناد یم اه هار هدایپ

 هلحم تیوه رد تینما ریثأت هدننک نییبت دننک یم نیمأت ار نآ تینما ،یمومع دامتعا زا یا هكبش اب و دنوش یم عمج
 هک رتشیب و هقبط جنپ و راهچ یاه نامتخاس ثادحا ،لیبموتا دمآو تفر ماحدزا ریظن یلماوع یفرط زا .دنتسه هیدیحو
 یتیعمج دیدش تارییغت ،دنراد دیکات نآ یور رب لاه و زبوكیج و دنوش یم نابایخ رد اه هچب یزاب رب تراظن زا عنام
 سپ هچوک رد ناداتعم و بابان دارفا روضح هتبلا و نیمز زا هدافتسا هوحن رد رییغت و دنک یم هراشا نآ هب زدناب هک
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 رثا هیدیحو رد یعامتجا تینما طسوت یا هلحم تیوه تارییغت  نییبت رد زین دنتسه یلماوع هلمج زا اه هچوک
 .دنراذگ یم
 هب دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد 0۱0/2 نازیم هب هیدیحو رد رود هار زا تاطابترا شرتسگ دهد یم ناشن اه هتفای جیاتن 
 هطساو هب یا هلحم تیوه فیعضت رد رود هار زا تاطابترا شرتسگ شقن .دوش یم رجنم یا هلحم تیوه شهاک
 رد روضح ندش گنر مک ،اه هلحم یمومع یاهاضف رد روضح زا نویزیولت تعنامم ،یتنرتنیا یاه هكبش شرتسگ
 یاه هكبش زا هدافتسا اب هلحم زا جراخ رد ناتسود باختنا ،یزاجم یاهاضف زا هدافتسا رطاخ هب یمومع یاهاضف
 رطاخ هب نابایخ و هچوک یمومع یاضف رد ناکدوک یزاب شهاک ،هرهچ هب هرهچ طباور شهاک رد نفلت شقن ،یزاجم
 جیاتن  .دنا هدوب رود هار زا تاطابترا ریغتم ییاه هیوگ هنازور جاتحیام دیرخ رد نفلت شقن و یرتویپماک یاه یزاب

 هیرظن اب و هدرک در ار یا هلحم تیوه رب یكینورتكلا یاهاضف و تنرتنیا تبثم ریثأت رب ینتبم یاه یروئت ،هلصاح
 ییاضفدض و درب یم نیب زا ار هسدنه ،دنک یم نوگژاو یداینب روط هب ار یعامتجا ناكم تنرتنیا ،تسا دقتعم هک لچیم
 و عامتجا زا نویزیولت زا شیب ار دارفا تنرتنیا رد ندش رو هطوغ تسا یعدم هک زدناب هاگدید نینچمه ،تسا
 یعمج طابترا یژولونكت هكنیا نمضتم نیورام و ماهارگ هدیا و ،دنک یم رود یگداوناخ و یسایس ،ینامزاس تکراشم
 زا بجوم و دنوش یرهش تاعامتجا یمومع یاهورملق رد لباقتم طباور نیزگیاج دنتسین رداق یزاجم تاعامتجا و
 .تسا قبطنم و وسمه ،دش دنهاوخ ییارگ هلحم سح و یمومع هزوح نتفر نیب
 یمیمص هب یدنمقالع نازیم نوچ ییاه هیوگ اب ارگ هلحم یگدنز كبس ریغتم ریثأت نازیم یا هیدیحو ناگدنهد خساپ 
 یاهرفس نازیم ،یلغش و یدمآرد ظاحل هب هعماج ندوب تسدكی ،اه یا هلحم مه اب ترشاعم و اه هیاسمه اب ندوب
 و یصخش لیبموتا زا هدافتسا نازیم ،تنوكس لحم یاه ناروتسر رد نانامهم زا ییاریذپ ،یجراخ یاهرفس و یلخاد
 .دندرک دییأت یا هلحم تیوه تارییغت رد دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد و 331/2 لک ریثأت اب ار کرتشم یشزرو قیالع
 نآ نازیم دصرد 19 و طسوتم ار ارگ هلحم یگدنز كبس هب شیارگ نازیم دصرد 1/11 هلحم نیا یلاها هطبار نیمه رد
 ندش لیهست ضرف اب ،یگدنز كبس ظاحل هب هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .دنا هدرک مالعا دایز یلیخ و دایز ار
 .دنتسه دنم هقالع ارگ هلحم یگدنز كبس هب هیدیحو مدرم ،رگید لماوع
 رد اما ،دوش یم یزیر حرط یعامتجا تیعضو و هاگیاپ هیاپ رب یراوجمه اه گنهرف زا یخرب رد تسا دقتعم لاه یت 
 اب یرت كیدزن یگتسبمه مدرم ،اه گنهرف زا یا هدیچیپ بیکرت اب هنارتیدم یایرد یاه هنارک دننام اه گنهرف زا یضعب
 و یمومع یاهاضف هیدیحو یلاها .دنناد یم یعامتجا طباور یارقرب یارب ییاج ار هناخ زا جراخ طیحم و دنراد مه
 دقتعم نم پچ هک هنوگنامه اما ؛دنناد یم یعامتجا هطبار یرارقرب و لماعت یارب ییاضف ار دوخ هلحم یاه هچوک
 لیدبت هعماج هدننک میسقت لماع هب ،دندوب ندش عمج مه رود یارب یناكم هتشذگ رد هک اه نابایخ درکراک رییغت ،تسا

 .تسا هدومن لاكشا راچد هیدیحو رد ار یگیاسمه طباور تالماعت و ییارگ عامتجا و  هدش
 یزیرگ عامتجا یگژیو ناونع هب نآ زا لاه هک تسا مکاح عطاقتم یا هكبش یرهش یحارط متسیس هیدیحو رد نینچمه
 هب تسد ورف هقبط رظنم نیا زا .دننک یم یگدنز عبرمرتم ۱1 ریز یاه نامتراپآ رد دارفا بلاغ ،هیدیحو رد .دنک یم دای

 .دننامب یقاب یلحم دنتسه موكحم ،ناشیاهوزرآ و لایما فالخ رب  هعماج تسدورف هقبط نمواب هدیقع هب .دنیا یم رامش
 موجه و نیشام گنهرف ،روفول داقتعا هب و هدرک دیکات یرهش نابایخ و هچوک یاضف رب نیشام هطلس رب یوراه
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 رداق دوخ هبون هب ،یروتوم هیلقن هلیسو ماحدزا .تسا  هدومن ریخست ار هرمزور یگدنز و رامثتسا ار رهش ،نآ هدرتسگ
 رصاعم یراد هیامرس داصتقا دیدرت یب .دشاب هتشاد هیدیحو یلاها یزیرگ هلحم یگدنز كبس رد هدننک نییعت یشقن تسا
 و یزاس نامتخاس تعنص رد یرگادوس ،یگنهک زا لبق اه نامتخاس سر شیپ بیرخت ریظن ییاه هفلوم اب

 و دیدج لدم یاه لیبموتا همجه رطاخ هب لیبموتا ضیوعت ،ینامتخاس مکارت و هقبط شیازفا رطاخ هب یزاس نامتخاس
 ساسحا و دوس یزاس هنیشیب ریثأت تحت اه نامتخاس یزاسون ،یزاس لیبموتا تاجناخراک نابحاص یفاضا شزرا بسک
 لماع یوراه دیوید و روفول یرناه تایرظن بوچراچ رد دیدج یاه نامتخاس هب هقالعو یهاوخدیدجت یگنهرف
 دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد 112/2 نازیم هب هک دنتسه رصاعم یراد هیامرس داصتقا ریثأت تحت یا هلحم تیوه هدنهاک
 .دنک یم نییبت ار هیدیحو رد یا هلحم تیوه شهاک
 هک دوب راذگ ریثأت هیدیحو یا هلحم تیوه رد دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد 012/2 نازیم هب زین یدبلاک یاضف تیفیک 
 رد نایوگخساپ دصرد ۱/01 هچرگا .تسا هدرک نییبت ار یا هلحم تیوه تارییغت ،یعامتجا هیامرس هطساو هب مه نآ
 زا یزیچان نازیم ،ریغتم نیا لک ریثأت اما ،دندرک یبایزرا مک یلیخ و مک ار یدبلاک یاضف تیفیک نازیم ، هیدیحو هلحم
 رد ار یا هلحم تیوه نازیم نایوگخساپ دصرد 1/19 ،یفرط زا .ده یم ناشن ار یا هلحم تیوه تارییغت یگدننک نییبت
 لکریثات نازیم ،هریغتمدنچ نویسرگر لیلحت اما ،دنا هداد صیخشت طسوتم اه نآ دصرد 1/19 و مک یلیخ و مک فیط
 .تسا  هدومن نییبت زیچان رایسب ار یا هلحم تیوه رب یدبلاک یاضف تیفیک
 تبحص و ندز هسرپ ،دیرخ ،یعامتجا یاه شنک تصرف هک هیدیحو هلحم رد هقبط جنپ ات راهچ یاه نامتخاس ماحدزا 
 عاطقنا مدع ،یمومع یاهاضف و کراپ دوبمک ،زارد یاه نابایخ اب هداتفا ادج تالحم زین و دیادز یم ار مدرم ندرک
 ،زبوكیج یرظن هاگتسد بوچراچ رد یرهش یحارط رد یا هكبش متسیس ،تیور لباق قمع دید عطق مدع ،یرصب
 و روفول یرظن دركیور رد نآ طسوت هرمزور یگدنز رامثتسا و رهش یاه نابایخ رب نیشام گنهرف هدرتسگ موجه
 و یرمیا تایرظن بوچراچ رد تالحم یژلاتسون و خیرات هزاریش نتفر نیی زا و دیدج یاهرازاب یریگ لكش
 ،هدناشوپ ار (یندم دیهش نابایخ) هلحم هدننکادج و یلصا یاه نابایخ هبل یزیمآ تنوشخ تروص هب هک ناراكمه
 همهاب اما .دبای زکرمت مک یلیخ و مک فیط رد رتشیب نایوگخساپ رظنم زا یدبلاک یاضف تیفیک هک تسا هدش ثعاب
 یترابع هب .دش یبایزرا یطسوتم دح رد هلحم نیا رد نایوگخساپ دصرد 1/19 یا هلحم تیوه نازیم فاصوا  نیا
 ناگدننک هعجارم دیدش ماحدزا اب و دراد دوجو هیدیحو هلحم رد کراپ كی اهنت هک یدبلاک یاه یتساک همه مغر یلع
 یبایزرا مک یا هلحم تیوه ندمآ نییاپ رد ار اه یتساک نیا ریثأت ناگدنهد خساپ ،تسا هجاوم لیطعت مایا رد هژبوب
 .دندرک
 بلاغ .تسا هیدیحو رد یا هلحم تیوه هدننک نییبت ،دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد و 992/2 نازیم هب لیبموتا دادعت 
 درف لیبموتا تسا یعدم زدناب هک هنوگنامه .دنا هدومن مالعا هاگتسد كی ار لیبموتا هنارس ،هیدیحو رد ناگدنهد خساپ
 و لیبموتا هنارس ندوب نییاپ .دسرب یصوصخ یاضف هب یمومع یاضف رد ندز مدق زا غراف ات دزاس یم رداق ار
 روما ماجنا رد هدافتسا یارب مک یلیخ و مک فیط رد نآ نازیم هک هیدیحو رد لیبموتا زا هدافتسا ندوب نییاپ نینچمه
 هتشاد مهس هیدیحو یا هلحم تیوه تارییغت نییبت رد 992/2 تسا هتسناوت ،تسا هدوب دصرد ۱/3۱ یرهش لخاد
 دشاب
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 یعامتجا هیامرس نایم نیا رد .دنیامن نییبت ار یا هلحم تیوه دصرد 19 دنا هتسناوت اهنت لقتسم یاهریغتم كجنلو رد 
 لیبموتا دادعت ،911/2 نازیم هب زین تالیصحت ،100/2 نازیم هب تنوكس تدم ،119/2 نازیم هب یگدنز كبس ،119/2
 دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد 112/2 نازیم هب رود هار زا تاطابترا و 111/2 نازیم هب یعامتجا تینما ،100/2 نازیم هب
 دهاوخ نآ حرش هک دروم دنچ یانثتسا هب هكنیا حیضوت .دنا هتشاد ریثأت یا هلحم تیوه تارییغت نازیم نییبت رد
 تیوه یور رب لقتسم یاهریغتم ریثأت نییبت رد هیدیحو و کراصح هلحم رد هک لیلحت یرظن دعاوق نامه ،تشذگ
 یرمیا نوچ یناركفتم یرظن بوچراچ یترابع هب .دیامن یم نییبت ار تارییغت زین كجنلو هلحم رد دوب مکاح یا هلحم
 یاهریغتم رگید و یگدنز كبس ،یعامتجا هیامرس زا یا هلحم تیوه یریذپریثأت نازیم ،لاه و زبوكیج ،ناراكمه و
 .دیامن یم نییبت كجنلو رد ار لقتسم
 رد هیدیحو فالخرب ؛دنتسه هلحم نیا صاخ ،دنراد ریثأت كجنلو یا هلحم تیوه رب هک لقتسم یاهریغتم یخرب 
 شیازفا اب یترابع هب .تسا تبثم و میقتسم هلحم تیوه نییبت رد رود هار زا تاطابترا شرتسگ ریغتم ریثأت كجنلو
 و ساه ،نملو هیرظن عوضوم نیا .تسا هتفای ءاقترا زین كجنلو هلحم تیوه یكینورتكلا لیاسو و تنرتنیا زا هدافتسا
 هک یعماوج یارب تنرتنیا هک دنا هدیقع نیا رب اه نآ .دنک یم تباث تنرتنیا یولهپود تاریثات اب طابترا رد ار نوتپمه
 و طباور ظفح هب نفلت تسا دقتعم کادروم و تسا یعامتجا طباور بیقعت یارب یا هلیسو دنراد یماوداب طباور
 تاقباسم لیبق زا نویزیولت رئاعش و مسارم شیامن یو رظن هب .دنک یم كمک هلصاف هب هجوت نودب هناتسود یاهدنویپ
 طابترا لیاسو شرتسگ ریغتم تبثم تاریثات نیاربانب .دنک یم ینابیتشپ یعامتجا ییآ مهدرگ و اهدادخر زا ،یشزرو
 یاه یزاب تاریثات كجنلو یلاها .تسا نییبت لباق هدش دای یاه هیرظن هب هجوت اب كجنلو یا هلحم تیوه رب یعمج
 یا هلحم تیوه شهاک نآ لابند هب و هلحم یمومع یاه هصرع رد روضح شهاک یارب نفلت زین و تنرتنیا ،یرتویپماک
 .دنا هتسنادن رثؤم یا هلحم تیوه شهاک رد زین ار نویزیولت شقن و دندركن دییأت
 رب یا هدنهاک ریثأت هلحم نیا رد ،درک یمن نییبت ار یا هلحم تیوه هیدیحو و کراصح هلحم ود رد هک مه تالیصحت 
 .دنک یم ادیپ شهاک یا هلحم تیوه نازیم ،دبای یم شیازفا كجنلو رد تالیصحت نازیم هچ ره یترابع هب .دراد نآ
 زا هدافتسا هب یدایز هقالع ،یصصخت یاه لغش یاراد و ناوج یاه جوز و اهدرجم دنرواب نیا رب ناراكمه و یرمیا
 نازیم هكنیا ضرف اب نیاربانب .دنوش یمن یا هلحم تکراشم هب قیوشت و هتشادن یناگمه یاهاضف و یهافر تالیهست
 اه یكجنلو یالاب تالیصحت نیاربانب ،دوش رجنم دارفا یگدنز هلحم زا جراخ رد یصصخت لغش بسک هب تالیصحت
 .تسا هدش هلحم نیا رد یا هلحم تیوه و ییارگ هلحم هیحور فیعضت ثعاب
 دصرد 1/11 هک کراصح لباقم رد ،تسا هدیدرگ یا هلحم تیوه شهاک ثعاب كجنلو هلحم رد زین لیبموتا دادعت 
 مالعا لیبموتا كی ًاافرص ار هداوناخ رد لیبموتا هنارس زین دصرد 2۱ و لیبموتا دقاف ار دوخ هداوناخ ،ناگدنهد خساپ
 .دنا هتشاد راهظا رتشیب و هاگتسد ود ار هداوناخ رد لیبموتا دادعت نایوگ خساپ دصرد 11 كجنلو هلحم رد ،دنا هدرک
 ندش عمج مهدرگ و هتسناد نارگید اب سامت تیمورحم و نوماریپ طیحم زا رشب ییادج ثعاب ار  لیبموتا لاه یت
 ،تسا دقتعم مه نم پچ .دناد یم نیشام هلئسم لح یارب یداینب یوجتسج مزلتسم ار ندش انشآ مه اب سناش و مدرم
 ینتفگ هنیمز نیا رد .دسرب یصوصخ یاضف هب یمومع یاضف رد ندز مدق زا غراف ات دزاس یم رداق ار درف لیبموتا
 و هدش هلحم نیا رد یا هلحم تیوه ءاقترا ثعاب لیبموتا كی رب هیدیحو هلحم رد لیبموتا هنارس زکرمت ،تسا
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 كجنلو هلحم رد لیبموتا .تسا هدیدرگ یا هلحم تیوه لیلقت ثعاب كجنلو هلحم رد لیبموتا هنارس شیازفا سكعلاب
 رب یعامتجا هیامرس و یگدنز كبس هطساو هب مه و دراذگ یم رثا یا هلحم تیوه رب یگدنز كبس هطساو هب مه
 دوب یریغتم زین یعامتجا تینما .تسا نییبت لباق قیقحت یرظن ناینب اب تارییغت نیا .تسا هتشاد ریثأت یا هلحم تیوه
 .تسا هتشاذگریثات كجنلو یا هلحم تیوه رب یگدنز كبس قیرط زا هک
 ناشن ار یرادانعم توافت ،نارهت هعلاطم دروم هلحم هس رد یگدنزارب نازیم ظاحل هب قیقحت یرظن لدم هكنیا ًااتیاهن 
 طسوت یا هلحم تیوه تارییغت دصرد 1/9۱ تسا هتسناوت کراصح هلحم رد قیقحت لدم هک ینعم نیا هب .دهد یم
 هدوب دصرد 1/01 نآ نازیم و هتشاد ار یگدنزارب نیرتالاب هیدیحو هلحم رد نازیم نیا .دیامن نییبت ار لقتسم یاهریغتم
 لدم اما .دراد قیقحت لقتسم یاهریغتم طسوت هیدیحو یا هلحم تیوه تارییغت نییبت رد لدم تردق زا تیاكح هک
 لقتسم یاهریغتم طسوت ار یا هلحم تیوه تارییغت زا دصرد 3/29 هتسناوت اهنت كجنلو هلحم رد ینویسرگر لیلحت
 یا هلحم تیوه نییبت رد كجنلو یارب کراصح و هیدیحو هلحم هزادنا هب قیقحت لدم هكنیا ینعی نیا و دنک نییبت
 رد رادانعم توافت نیا لیلد ایآ هک تسا یقاب دوخ توق هب ناکامک شسرپ نیا لاحیا یلع .تسا هدركن لصاح قیفوت
 رد اه نآ زکرمت و تسا هلحم تیعضو هب تبسن اه یكجنلو یتوافت یب زا یشان هریغتم دنچ ینویسرگر لدم یگدزارب
 یاه یلوغشم لد و اه هغدغد هكنیا نمضتم نمواب هیرظن اب هیضرف نیا ؟تسا طسوتم دح فیط رب اه شسرپ هب خساپ
 دوخ لاح هب یادوس زج اه نآ و تسا هتفهن یرگید یاج رد هكلب ،دنتسه نکاس نانآ هک یلحم رد هن تسدارف هقبط
 رهش هب یرگید صاخ هقالع چیه ،هنازور یتحار و شیاسآ نیمأت زا نانیمطا و  یمرگرس یارب ندوب دازآ و ندش اهر
 .دشاب یم نییبت لباق ،دنرادن دوخ تنوكس لحم
  عبانم
 ون ماگ رشن :نارهت .(نامجرتم :یفجن حلاص و ناگرهم دیما) .گرم مد ییاهنت .(۱191) .تربرون ،سایلا

 یبتجم) .یناهج رهش كی رد یروحم عامتجا و یرادیاپ ،ینارمكح ؛ندنل رهش یزاسون .(2391) .كیام ،وکار و اترول ،زیل ،بار ،یرمیا
 نارهت هاگشنا د تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :نایعیفر

 ریوک تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :رتو میرم) .یتعنص هتفرشیپ هعماج رد یگنهرف لوحت .(0191) .دلانور ،تراهلگنیا

 تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :یناتسورس قیدص هلا تمحر رتکد) .(هعماج و دوخ ،رهش) رهش یعامتجا ی هیرظن .(1391) .لكیام ،زدناب
 نارهت هاگشناد

 سونقق تاراشتنا :نارهت .(مجرتم ،یتباث نافرع) یناسنا یاهدنویپ یرادیاپان بابرد لایس قشع .(1191) .دنومگیز ،نمواب

 رهش رشن هسسوم :نارهت ؛نارهت رهش تیوه هب یهاگن ؛رهش تیوه .(2391) یفطصم ،رفدازهب

 ناسانش هعماج تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :زورفلد یقتدمحم) .یندم یاهتنس و یسارکومد .(2191) .تربار ،مانتاپ

 1-3 صص .1191 زییاپ .11 هرامش .یدابآ هلجم .نارهت .هدیچیپ یموهفم یارب رایسب یاغوغ ؛اهرهش تیوه .(1191) زیورپ ،ناریپ

 یملع رشن :نارهت .ینایم هتینردم ؛یسانش هعماج یاه هیرظن یلیلحت یسانشزاب .(1391) .ا.ح ،ییاهنت

 هزاریش شهوژپ رشن :نارهت :(مجرتم :یدمحارای جروت) .یعامتجا تیوه .(1191) .دراچیر ،زنیكنج

 تاراشتنا :نارهت .(نامجرتم :ینوطالفا وزرآ و یسراپ اضردیمح رتکد) .اكیرما گرزب یاهرهش یگدنز و گرم .(0391) .نیج ،زبوكیج
 نارهت هاگشناد

 :نارهت .(نامجرتم :نایبیبط رهچونم و یدایرف دازرهش) .تخاس ناسنا طیحم رد اه ناكم و تالحم شنیرفآ .(1391) .دیوید ،نم پچ
 نارهت هاگشناد تاراشتنا



 929 ...تیوه هعلاطم رد ریسم لیلحت لدم یبایزرا

 یملع رشن :نارهت .(مجرتم :یثالث نسحم) .رصاعم نارود رد یسانش هعماج یاه هیرظن .(1191) .جرج ،رزتیر
 0۱-3۱ ،11 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف .(مجرتم :بارغ نیدلارصان) .ینهذ تایح و رهشنالک .(۱191) .گروئگ ،لمیز

 یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :نایرظن رغصا) .اهرهش ییایوپ ای یرهش كیمانید .(0191) .دولک ،نیلاش

 نارهت یهاگشناد داهج تاراشتنا :نارهت .رهش یعامتجا یژولوکا ؛اهرهش یعامتجا یایفارغج .(3191) .نیسح ،یئوكش

 ون ركف تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :یزیزع یداش) .یرهش لیلحت رد هیاپ میهافم .(1391) .تیرگ ،خابلاوش

 اسیت تاراشتنا :نارهت .یرهش یراگن مدرم یاهدربراک و اه شور ،اهدنیارف ؛تسا یرهش اهایرد تشپ .(9391) .هللا تمعن ،یلضاف

 نیون ملق تیاكح تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :یلسوت سابع مالغ) .نآ ظفح و یعامتجا هیامرس یسررب .(1191) .سیسنارف ،امایوکوف

 ریوک تاراشتنا :نارهت .(نامجرتم :یناضمر نیسح و یرافغ اضرمالغ) .یعامتجا ی هیامرس .(0391) .ناج ،دلیف
 .(مجرتم :هجروش دومحم) .یرهش یاه ناكم و كینورتكلا یاهاضف ؛رود هار زا تاطابترا .(0391) .نومیس ،نیورام و نویتسا ،ماهارگ

 زورما ناریدم تاراشتنا :نارهت

 نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :هداز هلادبع دومحم رتکد) .اضف دیلوت .(1391) .یرناه ،روفول

 یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش :نارهت .(نامجرتم :نارگید و نایماسح خرف) ،رهش و یعامتجا تلادع .(1191) .دیوید ،یوراه
 (نارهت یرادرهش هب هتسباو)

 نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .(مجرتم :نایبیبط رهچونم) .ناهنپ دعب .(9391).یت .دراودا ،لاه
Abell, J., (2010) “Logos, Ethos, Pathos, and Ecos: Neighborhood Housing Design Research and 

Development” Metropolitan Universities Journal, Ed., Roger Munger, (Indianapolis, Indiana 
University-Purdue University (IUPUI), Volume 21, Issue 2, 41-57 

Madanipour, Ali. (2001), ‘How relevant is 'Planning by Neighbourhoods’, The Town Planning 
Review, Vol. 72, No. 2 (Apr., 2001), pp. 171-191 

Tajfel, Henri. (1978). Differentiation Between Social Group: Studies in the Social Psychology of 
Intergroup Relation. Academic, London 

Talen, Emily and Julia Koschinsky. (2013). The Walkable Neighborhood: A Literature Review, 
International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, International Journal of 
Sustainable Land Use and Urban Planning, Vol. 1 No. 1, pp. 42-63 

 

 


