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 زیمآهرطاخم ياهراتفر زورب رد ياهیامرس لماوع شقن ییویدروب لیلحت

 1یتداعس یسوم

 هدیکچ

 وـیدروب ریپ يرظن هاگدید ساسا رب زیمآهرطاخم ياهراتفر زورب لیلحت فده اب رضاح شهوژپ
 و هراوتداـع یکیتکلاـید هـطبار لوـصحم ار دارـفا )شنـک( راـتفر زورب ویدروب .تسا هدش هتشاگن
 ياهدنهدتخاـس لاـحنیعرد و هتفایتخاـس ياهراتخاـس اهنادـیم ،تـسا دـقتعم و دـنادیم نادیم
 )اـهشنک( اـهراتفر هـب هتفایتخاـس ياـههراوتداع و دـنراذگیم ریثأـت اههراوتداع رب هک دنتسه
 مجح و اهنادیم لخاد رد ددعتم ياههیامرس هب دارفا یسرتسد نازیم ،نایم نیا رد .دنهدیم تخاس
 ،نیـنچمه .تسا راذگریثأت رطخرپ ياهراتفر نیوکت و اههراوتداع يریگلکش رد اهنآ بیکرت و
 دارفا هک بیترتنیاهب ،دراد اههراوتداع تیفیک هب یگتسب دارفا يزاسان و يزاسمه نازیم ،یفرط زا
 يرـگید ياـههراوتداع مزلتسم هک دنرادن ار ییاهنادیم اب يزاسمهنآوت صاخ ياههراوتداع اب
 یعاـمتجا ملاـسان و رـطخرپ ياـهراتفر زورـب زاغآرس دیدج ياهنادیم اب يزاسان نیا ًاتیاهن و تسا
 و ياهـناخباتک عبانم زا هدافتسا اب تسا نآ رب یعس و تسا يدانسا ،رضاح قیقحت شور .دوب دهاوخ
 .دوش هتخادرپ یعامتجا ياهبیسآ زا یکی ناونعهب رطخرپ ياهراتفر يرظن لیلحت هب ربتعم تالجم

 ،نیداـمن هیامرـس ،یـگنهرف هیامرـس ،یعامتجا هیامرس ،یعامتجا نادیم ،هراوتداع :اههژاودیلک
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Abstract 

This study aimed to analyze the incidence of risky behaviors based on 
Pierre Bourdieu's theory is written. Bourdieu behavior (action) who 
knows the dialectical relationship habitus and field and Believes that the 
structures are structured and at the same time making an impact on the 
habitus and habitus of structured behaviors (actions) making the day. In 
the meantime, Access to capital multiple people in the field and the 
content and composition in the formation of habitus and risk behaviors 
affect development. Also, on the other hand, depends on the quality of 
accommodation and sick people's habitus. This means that people with 
certain habitus be compatible with the other fields do not have the 
required habitus and finally this sick new field will be the beginning of 
risky behavior and social unhealthy. The method of the present study is 
documentary and tries to theoretically analyze risky behaviors as one of 
the social harms using library resources and reputable journals. 
Kay words: Habitus, Social Field, Social Capital, Cultural Capital, 
Symbolic Capital, Hysteresis, Risky Behavior. 
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 همدقم

 ،عبطلاــب و هداوناــخ تمالــس يدــجروطهب هک یعامتجا ياهبیسآ و لئاسم زا یکی
 تارــییغت هــب هــجوت اب ریخا ياهلاس رد و هداد رارق يدج دیدهت دروم ار هعماج تمالس
 ناراذگتــسایس و نوناــق ناــیرجم ،یتــشادهب ياهنامزاــس يوــس زا ،یعاــمتجا عیرــس
 هــتفرگ رارــق هجوتدروم هعماج رد دوجوم تالکشم نیرتمهم زا یکی ناونعهب یعامتجا
 .تسا هعماج فلتخم راشقا نایم رد 1رطخرپ ياهراتفر عویش ،تسا

 و هــناگدنچ ياــهباــختنا يواــح هــک هزادــنا ناــمه هــب روهظون 2یگدنز ياهکبس
 ياهدــیدهت لــماح زــین نازــیم ناــمه هــب ،تسا هدوب اهناسنا یگدنز يارب روحمشیاسآ
 لــماکت و ناــسنا هتخاــستسد هــکلب ،تعیبط لوصحم هن تیاهنرد هک دنشابیم يدیدج
 ناوــنع ،ناــسنا لوــصحم ياهدــیدهت زا عوــن نــیا هب ،زندیگ ینوتنآ .تسا يو یعامتجا
 هــب ،اهيرامیب هب طوبرم لئاسم رب هوالع ریخا نردم تارییغت .دیامنیم قالطا ار هرطاخم
 ،هتــشذگ یخیراــت ياــههرود رد هــک یعونهــب ،تــسا هدــش هدیــشک زــین یتمالس ثحابم
 نرــق رــخاوا رد اــما ،درــکیــم دــیدهت ار دارــفا زا يرایــسب یتمالس داح عون زا اهيرامیب
 ياــج اــهيراــمیب عوــن نیا ،دمآ دوجوهب دارفا یگدنز کبس رد هک یتارییغت اب مهدزون
 ،دوــمن نامرد وراد قیرط زا ار اهنآ ناوتیمن هک تسا هداد نمزم ياهيرامیب هب ار دوخ
 ملاــسان یگدــنز کبــس شرتسگ ای هرطاخمرپ ياهراتفر زا رثأتم اهيرامیب عون نیا هکلب
 ظاــحل هــب هــک تــسا يراــتفر ،رــطخرپ راــتفر زا روــظنم .)4:1393 ،هدازیــیاراد( تــسا
 اــی یــفرع هــعماج هــکنیا اــی و دوــش بوــسحم هجوت نوناک ای لکشم کی یتخانشهعماج
 ثــعابً الوــمعم راــتفر نــیا .دــننک یــقلت بولطماــن ار نآ نالاــسگرزب تردــق ياهداهن
 کــی حطــس زا دــنناوتیم اهشنکاو نیا .دوشیم یعامتجا لرتنک بلاق رد ییاهشنکاو
 و روــسج( دنــشاب رــیغتم صاخــشا ندرــک ینادــنز حطــس اــت هداــس تــفلاخم راــهظا
 .)3،12:2010روسج

 و همدــص لاــمتحا ،نآ باــکترا هــک ییاــهراتفر زا تــسا تراــبع رــطخرپ ياهراتفر
 هــب هــجوت .)52:2006 ،4ناــمرکوز( دراد یــپ رد ار هــعماج و درــف يارــب ندــید بیــسآ
 زا 1980 هــهد رــخاوا زا اــهنآ يریگــشیپ و تخانــش تهج رد شالت و رطخرپ ياهراتفر
 لاس زا .تسا هتشاد عماوج ریاس نایم رد ینوزفازور شرتسگ و هدش زاغآ هدحتمتالایا

 ياــهراتفر رــب تراظن متسیس« ناونع تحت یلم همانرب کی اکیرمآ هدحتمتالایا ،1991
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 لماــش -رــطخرپ ياهراتفر زا هلوقم هن یبایزرا هک هدراذگ ارجا هب و یحارط ار »1رطخرپ
 ،داوــم و لــکلا ،تاــیناخد فرــصم ،یگدــننار رد یــگظحالمیب ،یــشکدوخ ،تنوــشخ
 لاــبند هــب ار یتبراــقم ياــهيرامیب اــی زدــیا هــب التبا لامتحا هک یسنج رطخرپ ياهراتفر
 رد ار -شزرو یندــب ياــهتیلاعف ماــجنا مدــع و ملاــسان هــیذغت ياــهراتفر ،دنشاب هتشاد
 .)78:1384 ،اینینامیلس( دریگیمرب

 لماــش ،لوا هورــگ :دنــشابیم میــسقتلباق هورــگ ود هــب رطخرپ ياهراتفر یلکروطهب
 مود هورــگ و دزادــنایم رــطخ هــب ار درف دوخ تمالس اهنآ زورب هک دنوشیم ییاهراتفر
 هــلمجزا .دــنکیم دــیدهت ار هعماج دارفا رگید یتسردنت و تمالس هک دنتسه ییاهراتفر
 ياــهراتفر هــب ناوــتیم تــسا هدــننکدیدهت نارــگید يارــب هــک يرــطخرپ ياــهراتفر
 یسنج ياهراتفر و هناخ زا رارف ،هسردم زا زیرگ ،يرگشاخرپ ،يدزد لثم یعامتجادض
 هــب ناوــتیم تــسا ازرــطخ درــف دوخ يارب هک يرطخرپ ياهراتفر هلمجزا و درک هراشا
 3:1391 ،یناــیمور( درــک هراشا نمیاان یسنج ياهراتفر و راگیس فرصم ،لکلا فرصم
 ،راگیــس فرــصم نوــچ يدراوــم ،رــگید يدنبمیــسقت کــی رد .)3:1390 ،يدــمحم و
 راــتفر ،نادرــگناور و ازبیسآ ياهوراد زا هدافتسا ،ردخم داوم فرصم ،لکلا فرصم
 و نمیااــن و سردوز سکــس ،كاــنرطخ یگدــننار ،یعامتجادــض راتفر ،يریذپکسیر
 وــنینوب( دناهدــش هــتفرگ رــظن رد رــطخرپ ياهراتفر نیرتمهم ناونعهب ندروخ رد لالتخا
 .)34:2005 ،2ناراکمه

 تــسا نیوــن رــصع رد یناسنا عماوج ياههدیدپ نیرتكانرطخ زا ،رطخرپ ياهراتفر
 اــب زــین ار عــماوج یعاــمتجا -یگنهرف ياهناینب ،ددعتم یتشادهب تالکشم رب هوالع هک
 يرــطخرپ یگدــنز هویــش .)21 :1384 ،ناراکمه و روپ يدرو هلا( دزاسیم هجاوم رطخ
 نمزــم ياــهيرامیب و تالکــشم زا يرایــسب زورــب هــب رــجنم دــننکیم باــختنا دارفا هک
 فــلتخم راــشقا نیــب رد رــطخرپ ياــهراتفر عویــش هزورــما .)1:1387 ،ینامیلس( دوشیم
 هدــش لیدــبت يرــشب عــماوج ياــهینارگنلد نیرتهدرتسگ و نیرتمهم زا یکی هب ،هعماج
 حطــس رد زیمآهرطاــخم ياــهراتفر ،هتــشذگ هــهد هس هناریگیپ ياهتیلاعف مغریلع .تسا
 ،اــنبم نــیا رــب .)54:1387 ،ناراــکمه و يوسوم( تسا هدوب يدعاصت دشر ياراد ناهج
 زا یــشان رــیموگرم و اــهيرامیب نازــیم ،اــهنت ،2030 لاــس اــت هــک تسا هدش ینیبشیپ
 و یــناور و یمــسج ياهدــمایپ رــگا .دــسرب رــفن نوــیلیم 10 مــقر هــب ،تاــیناخد فرصم
 رــظن رد زین ار زدیا و تنوشخ ،داوم فرصمءوس دننام ،رطخرپ ياهراتفر ریاس یعامتجا
 و اــهنارحب اــب هــلباقم رد دارــفا زا يرایــسب .دوشیم ربارب دنچ هدراو ياهبیسآ ،میریگب
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 ار ناــنآ هدــنیآ و لاــح تمالــس هــک دــننزیم ییاهراتفر هب تسد ،یگدنز ياهيراوشد
 .)4:1390،یجان( دهدیم رارق يدج دیدهت دروم

 و هدــش یلوــمعم ياــهشنک رد درــف تکراــشم عنام ،رطخرپ ياهراتفر رد يریگرد
 .)261:2014 ،1ناراــکمه و اــگنبماز( دزاــسیم لالتخا راچد ار يو هرمزور ياهتیلاعف
 زا یعاــمتجا ياــهشقن ياــفیا هار رــس رــب يدج یعنام دناوتیم ،زیمآهرطاخم ياهراتفر
 هــهد ود رد هــک يرایــسب شالت مغریلع .)2،358:201رمارک و ایسنلاو( دشاب دارفا يوس
 رــطخرپ ياــهراتفر تارــطخ و تارضم هب تبسن یمومع یهاگآ شیازفا تهج رد ریخا
 عویــش .)3:1389 ،یــفطل( تــسا هدنیازف اهراتفر نیا دنور نانچمه ،تسا هتفرگ تروص
 ضراوــع و تــسا هــعماج هدنزاــس و قالــخ ياهلیــسناتپ نتفر رده اب ربارب ،اهراتفر نیا
 موزل ،اذل ،دبلطیم ار یناوارف ياههنیزه نآ ناربج هک دراد هارمه هب يدنیاشوخان رایسب
 ییانــشآ مدــع هنوگره و تسا يرورض يرما ،رطخرپ ياهراتفر للع تخانش و ییانشآ
 زورــب رد زاــسهنیمز ياــهشنکاو دیدــشت ببــس تــسا نــکمم ،یعاــمتجا بیــسآ نیا اب
 ماــجنا تاــقیقحت ،یــفرط زا .ددرــگ هــعماج ریگنماد دناوتیم هک دشاب رطخرپ ياهراتفر
 و ثــحب دروــم ار روکذــم هلئــسم یتخانشناور دعب زا رتشیب رطخرپ ياهراتفر لوح هتفای
-هــعماج هزوــح رد هدــش ماــجنا ياــهشهوژــپ دودــعم رد نینچمه .دناهداد رارق یسررب
 اــهراتفر عوــن نــیا لیلحت رد یعامتجا تافارحنا عونتم ياهيروئت رب دیکأت زین یتخانش
 رــب و مجــسنم تروــصهب رــضاح قــیقحت ،هدــش حرطم ثحابم هب هجوت اب اذل .تسا هدوب
 ياــهراتفر زورــب :تــسا رــیز تالاؤــس هــب خساپ یپ رد 3ویدروب ریپ يرظن هاگتسد ساسا
 نیداــیم رد هیامرــس فــلتخم عاوــنا هــب دارــفا یــسرتسد نازــیم نتفرــگ رــظن رد اب رطخرپ
 رجنم يوحن هچ هب دیدج ياهنادیم اب هراوتداع يزاسان ؟تسا يوحن هچ هب یعامتجا
 ؟دوشیم یعامتجا عورشمان و رطخرپ ياهراتفر زورب هب

 ویدروب ریپ يرظن هاگتسد

 رــتشیــب وا هداوناــخ .دــمآ اــیند هــب هــسنارف نیــگند رد 1930 لــیروآ لوا رد ویدروب
 هــب کــیدزن و ییاتــسور ياهــیحان نانآ یگدنز لحم اما ،ییاتسور ات دندوب اوژروبهدرخ
 هفــسلف هتــشر رد یلاــع هــجرد اب .درک لیصحت سیراپ رد 1950 ههد رد يو .دوب تاهد
 ناتــسریبد کــی رد لاــس کی تدم هب یلیصحتلاغراف زا سپ ویدروب .دش لیصحتلاغراف
 تدم هب و دش هدناوخارف ماظن تمدخ هب ،1956 لاس رد سپس .دومن سیردت یناتسرهش
 هــبرجت رــه زا شیــب ،هــبرجت نــیا .درــک تمدــخ هــسنارف شــترا رد رــیازجلا رد لاــس ود
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 .تسا یعامتجا مولع هب هفسلف زا وا كولس زاغآرس ،يرگید

 هاگــشناد رد و دــنام رــیازجلا رد مه رگید لاس ود يارب تمدخ نایاپ زا سپ ویدروب
 هــب تــشگزاب زا ســپ وــیدروب .داد ماــجنا يرتــشیب ینادیم تاعلاطم و داد سرد هریزجلا
 سیراــپ هاگــشناد رد اــهرنه هدکــشناد رد رایتــسد ناونعهــب لاــس کــی ،1960 رد هسنارف
 رد سوارتـــشا يوـــل ياهرانیمـــس سرد رد سانـــشناسنا کـــی ناونعهـــب و درکراـــک
 رایتــسد ناونعهــب و تفرگ رس زا ار سکرام راثآ هعلاطم وا .دومن تکرش سنارفودژلوک
 .درکراک نورآ نومیر اب

 تاــعلاطم ریدــم و تشگزاب سیراپ هب 1964 رد لیل هاگشناد رد راک لاس هس زا سپ
 اــپ وا هدنیآ ياهفرح یگدنز هک دوب وکس نیمه رب و دش دوتِا هتوا ِد کیتکارپ لوکا رد
 رــمع رــخآ اــت وا هــک دــش سیــسأت »ییاپورا یسانشهعماج زکرم« 1968 لاس رد .تفرگ
 هــلجم« ناوــنع تــحت زــین ار نآ هــب هتسباو هیرشن سپس و تشاد هدهع رب ار نآ تیریدم
 وــیدروب راــثآ راــشتنا يارــب یــمهم زــکرم هب هک تخادنا هار هب »یعامتجا مولع تاعلاطم
 نورآ نوــمیر هک 1981 لاس رد .)40-41:1385 ،زنیکنج( تسا هدش لیدبت شناراداوه
 زا شیــب وــیدروب ،ناــمز نآ زا .تــفای صاــصتخا وــیدروب هــب یــسرک نــیا ،دش هتسشنزاب
 يول ،رتراس لپ ناژ نوچ یعامتجا نارکفتم ریثأت تحت يو .تخادرپ نتشون هب هتشذگ
 هــیوناژ 23 رد وــیدروب .تسا هدوب میکرود لیما و ربو سکام ،سکرام لراک ،سوارتشا
 .)588:1390 ،رزتیر( تشذگرد یگلاس 71 نس رد 2002 لاس

 هیامرس ،3یگنهرف هیامرس ،2نادیم ،1هراوتداع لماش ویدروب يرظن میهافم همادا رد
 و یفرعم 8شنک هیرظن ً،اتیاهن و 7يزاسان ،6نیدامن هیامرس ،5يداصتقا هیامرس ،4یعامتجا
 .ددرگیم یسررب

 رد هــشیر هملک نیا .تسا ندوب هویش ینعم هب يوغل ظاحل هب هراوتداع :هراوتداع
 درف هک دنکیم فیرعت اهتیلباق زا ياهعومجم ار هراوتداع ویدروب .دراد ناتساب نانوی
 شیوــخ يارــب هــیوناث یــتعیبط هب لدب تقیقح رد و ینورد ار اهنآ دوخ تایح لوط رد
 .دــنکیم لــمع اــهنآ ساــسا رــب ،دــشاب هاــگآ ًاــموزل هــکنآ نودب درف ياهنوگهب ،دنکیم
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 نتخاــس يارــب یعاــمتجا 2ییارگتینیع و 1ییارگ تینهذ زا هدیچیپ یبیکرت ،هراوتداع
 ،يو رــظن هــب .دــنکیم زیاــمتم يرــگید زا ار یــصخش رــه هــک تــسا دارــفا تیــصخش
 یباــستنا و یــنورد ياهتراهم و اهتیلباق لماش وسکی زا تسا ياهعومجم ،هراوتداع
 زا يرــگید هورگ ،رگید يوس زا و هدش اهنآ تاذ زا یئزج نوگانوگ لیالد هب هک دارفا
 یعاــمتجا دــنیارف رد هــک تــسا ییاــهراتفر و اــهدرکیور ،اهشناد ،اهتیلباق ،اهتراهم
 ياهــعومجم هب هراوتداع .)16:1394 ،اینرهپس و يریما یحلاص( دناهدمآ تسدهب ندش
 رد نارگــشنک ياههــبرجت لوــصحم هــک دوــشیم هــتفگ اــهوخوقلخ زا تــباث ًاتبــسن
 ار اــهدومنزاب و اــهشنک هــک يراتخاس ،تسا یعامتجا راتخاس رد یصاخ ياهتیعقوم
 يریذــپفاطعنا ياهنومنهر نوچمه هراوتداع ،دشخبیم مظن اهنآ هب و دنکیم دیلوت
 دنباییم قابطنا دیدج ياضف اب یناسآهب و دنتسین هاگآ نآ زا نارگشنک هک دنکیم لمع
 و ناــهج هــب درــف هاــگن هدنهدناــشن هراوتداــع .)319:1388 ،يدــمحم و روــپ یــیالج(
 ياههدیا ینعی هراوتداع ،ویدروب رظنزا .)95:1389 ،روپ عراش( تسا نآ رد وا هاگیاج
 هــچ و ریذــپناکما وا يارــب یگدنز رد ییاهزیچ هچ هکنیا ،دوخ ياهییاناوت هرابرد درف
 دــنهدیم ناــشن اــهشنک لــباق رد ار دوــخً ادــعب اههدــیا نــیا ،تسا نکممریغ ییاهزیچ
 .)52:2002 ،3سیامود(

 ماــمت هــک تسا یناور ياهیگدامآ زا ياهعومجم لماش هراوتداع ،يو داقتعا هبانب
 زا ياهــعومجم هراوتداع .)46:1990،ویدروب( دنتسه نآ ياراد ،هباشم طیارش رد دارفا
 اــب ار وا هــجاوم هوــحن هــک تــسا رگــشنک تیــصخش رد هدــمآ مهارــف ياــهيوخوقلخ
 هــبنج هراوتداــع موــهفم .)64:1393 ،شتسرپ( دشخبیم تهج ار فلتخم ياهتیعقوم
 اــی یــناور ياــهیگدامآ اذــل .تــسا هــطبار رد نادیم رد رگشنک تیعقوم اب و دراد ینهذ
 ینامــسج ياــهراتفر رد ار دوــخ یتح هراوتداع .تسا یعامتجا طیارش لوصحم ،عبط
 .)8:1386 ،شتسرپ و اهیدیشمج( نتفای هار هویش ریظن ،دهدیم ناشن درف

 ،اهتلــصخ نیا اب هک مینک ساسحا دوشیم ثعاب هک تسا هراوتداع نیا ،عقاورد
 نوــب( میاهدــش دــلوتم کبــس و بادآ ،شنــکاو شنک هویش نیا اب ،تیساسح عون نیا اب
 .دریذــپیم تروــص دارفا لمع و يرواد ،كاردا هراوتداع قیرط زا .)92:1391 ،4زتیو
 و طیارــش ریثأت تحت هکنآ لیلدهب ار تلصخ و يوخ ياههعومجم و اهماظن نیا ویدروب
 هراوتداــع .):5،1201384زــنیکنج( دنادیم ریذپفاطعنا ،دنراد رارق یعامتجا ياههزاس
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 دــنکیم صخشم هراوتداع .دراد زکرمت ام ندوب و رکفت ،ساسحا ،شنک یگنوگچ رب
 اــب ار تــشذگرس نــیا هــنوگچ ،میشکیم شود هب دوخ اب ار دوخ تشذگرس ام هنوگچ
 هــب هــن و صاــخ ياهنوگهب میریگیم میمصت هنوگچ و میهدیم قیبطت دوخ یلعف طیارش
 أشنم ویدروب رظن هب هراوتداع .)1،107:1393لفنرگ( میشاب هتشاد شنک رگید لکش ره
  .)268 :1394 ،2رلسک( .تساهنآ هدننک دیلوت و اهيرواد و كاردا ،لامعا همشچرس و

 هــب دــنچره ،ار دارــفا هــک دــنادیم هدــننکنوگرگد یهاگتــسد ار هراوتداع ویدروب
 هراوتداــع .دــهدیم قوس یعامتجا طیارش دیلوتزاب تهج رد ،ریذپانینیبشیپ ياهویش
 يدراوــم رد و هــتفرگ لکش يدام تروصهب و تسا هدنهدراتخاس مه و هتفایتخاس مه
 ثــیح زا ار هراوتداــع وــیدروب ،نیــنچمه .)125:1387 ،3تــیوارب و رــنلیم( تسا یلسن
 هــک )اــهداهن ای اههورگ ،دارفا( دنکیم فیرعت یعامتجا نالماع هیامرس تروصهب لکش
 هارــمه راتخاس نیا .)170:1994،ویدروب( دوشیم لماش ار هدنزاس و هدش هتخاس راتخاس
 یلیــصحت ياههــبرجت و یگداوناــخ هاگتــساخ دــننام ،درــف لاــح و هتــشذگ تیعــضو اــب
 و لاح ياهشنک نتفرگ لکش هب درف هراوتداع هک اجنآزا ،یفرط زا .تسا دنمراتخاس
 .)53:1990 ،ویدروب( تسا هدنزاس ،دنکیم کمک وا هدنیآ

 یــنعم یعاــمتجا ياــضف یعوــن لیذ رد هک تسا يراتفر و تلصخ نیبم هراوتداع
 و دوــشیم دــیلوت یعاــمتجا ياــهورین هلیــسوهب هــک ثیح نآ زا هراوتداع .دنکیم ادیپ
 رد هــکنیا تــهج زا و تسا هتفایتخاس ،تسا ینوریب ياهراتخاس ندرک ینورد لصاح
 تــسا هدنهدتخاــس ،دزادرــپیم یــنوریب ياهراتخاــس دــیلوتزاب هــب فلتخم لامعا بلاق
 .)6:1998 ،4نوهلاک(

 دنویپ لماع هکلب ،دنکیم داجیا هدنیآ و لاح ،هتشذگ نیب يدنویپ اهنت هن هراوتداع
 درــف و عامتجا هراوتداع .تسا تیلماع و راتخاس و تینهذ و تینیع ،عامتجا و درف نیب
 هــعماج رد درــف طــسوت شقن يافیا یگنوگچ فرعم هراوتداع .دهدیم دنویپ مه هب ار
 ار اــم یعامتجا راتخاس لاحنیعرد و تسام ياهشنک يانبم هراوتداع تالیامت .تسا
 یــصخش ياههبرجت و ینیع یعامتجا راتخاس هراوتداع بیترت نیدب .دهدیم لکش زین
 یــنورد ندرــک یــنوریب و یــنوریب ندرک ینورد نیب لماعت :دنکیم قیفلت مه اب ار ینهذ
 .)72 :فلا 1977 ،ویدروب(

 طیارــش اــب يراگزاــس ياههویــش ندرــب راکهــب هــک دیوگیم ام هب هراوتداع موهفم

 
1 . Grenfell 
2 . Kaesler 
3 . Kaesler 
4 . Calhoun 



 
 
 
 

 149 & زیمآهرطاخم ياهراتفر زورب رد ياهیامرس لماوع شقن ییویدروب لیلحت
 
 ياــههورگ هــکيوحنهب ،دوــش طیارــش نآ موادــت ثــعاب تــسا نــکمم یگدــنز تخــس
 ،زــنیکنج( دــننک راــتفر اههدز رقف دننام رقف زا ییاهر زا سپ یتح تسا نکمم یعامتجا

 یعاــمتجا ياــضف رد كرتــشم تــیعقوم زا هــک يدارــفا ،وــیدروب رــظن هــب .)69:1992
 يریذــپهعماج راکوزاــس و دــندرگیم رادروــخرب زین كرتشم هراوتداع زا دنرادروخرب
 یعاــمتجا هــقبط کــی هــکنانچ .دــنکیم نیزگیاــج ناــنآ رد ار یصاخ تلصخ و يوخ
 دنتــسه كرتــشم هراوتداــع ياراد هــک تــسا کــیژولویب دارفا زا ياهقبط ،لاحنیعرد
 هطــساوهب دــنهدیم لکش ار هراوتداع هک یعیابط ،فاصوا نیا اب .)56:1990 ،ویدروب(
 رد درــف تــیعقوم دــمایپ ناونعهــب هــک یطیارــش هطساوهب .دنباییم نیعت یعامتجا راتخاس
 ياــضف رد نیــعم تــیعقوم رــه اــب رظاــنتم نیارباــنب ؛دنوــشیم هــبرجت یعاــمتجا ياــضف
 .)189:2011 ،1رللیرگ( تشاد دهاوخ دوجو هراوتداع زا یعون ،یعامتجا

 شــقن نیرــتمهم يریذپهعماج و دراد یباستکا هبنج ،هراوتداع يریگلکش عقاورد
 ندرــک یــنورد هطساوهب هراوتداع .دنکیم يزاب كرتشم هراوتداع دیلوت هنیمز رد ار
 ،2زتراوــسا( درــیگیم لکــش يریذــپهعماج تاــیبرجت ناــیرج رد یــنوریب ياهراتخاــس

 ار ناــشیعامتجا ناــهج هراوتداــع قــیرط زا اهناــسنا ،وــیدروب هدــیقع هــب .)104:2004
 تدــمدنلب لاغتــشا هــجیتنرد هراوتداع .دننکیم يراذگشزرا و یبایزرا ،مهف ،كاردا
 عــقاورد .)712:1387 ،3رزــتیر( درــیگیم لکــش یعاــمتجا ناهج لخاد رد هاگیاج کی
 لــمع ،میــنک كرد یــضرف یعاــمتجا طیــحم کی رد ات دهدیم ناکما ام هب هراوتداع
 رگیدکی لمکم ياطخ ود زا هراوتداع موهفم .)4،39:1395هیترود( میبای لوحت و مینک
 یــنوریب ياــهتلع یکیناــکم ًافرــص ریثأت هباثم هب ار یناسنا لمع تسخن :دریگیم هلصاف
 اــطخ ود نــیا .دــنکیم لــمع هــناهاگآ و هنادازآ درف هکنیا هب ندوب دهعتم مود و نتسناد
 دازآ ًالماــک هن رشب هک رما نیا نتشاگنا هدیدان نآ و دنراد زین یکرتشم هجو لاحنیعرد
 .)17:1393 ،5نیاپماش( تسا رثایب ًالماک هن و

 ياــهورین هلیسوهب هکارچ دنادیم دنمتخاس مهنآمزمه ار هراوتداع يو ،یترابع هب
 مــه و تــسا هداد راتخاــس مــهنآ هــب یعامتجا ناهج و دوشیم دیلوت رادوگلا یعامتجا
 ار درــف عوــنتم ياــهتیلاعف اریز )دهدیم راتخاس یعامتجا ناهج هب( تسا هدنهدتخاس
 .)335:1388 ،6زنوتسا( دشخبیم ماجسنا ار نآ و دهدیم لکش فلتخم ياههزوح رد
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 يور ارــف تساوخ هب فوطعم هراوتداع هدیا هک تفگ ناوتیم يدنبعمج کی رد
 هــجاوم رد هــنایارگنهذ و هنایارگنیع ياههیرظن نیب كاغم رب هبلغ و یتنس ياهلباقت زا
 ،یترابعهــب ،تــسا راوتــسا طــباور و داــینب رــب موهفم نیا تاذ .تسا یعامتجا تیعقاو اب
 یــنهذ ياهوگلا بلاق رد هک تسا ياهداتفااج یخیرات طباور زا ياهعومجم هراوتداع
 رــب رظاــن نینچمه هراوتداع تیهام .ددرگیم رهاظ لمع و یبایزرا ،كاردا ،یمسج و
 .تسا رگیدکی هب تبسن نادیم و هراوتداع میهافم يدوجو فقوت

 یبتارمهلــسلس راتخاــس ياراد لــماعت هزوح ،نادیم زا ویدروب روظنم :یعامتجا نادیم
 شنــک هک تسا یطیارش نادیم ،یترابعهب .دنزادرپیم لمعهب نارگشنک نآ رد هک تسا
 زا یعاــمتجا نادــیم .)91:1389 ،روــپ عراــش( درــیگیم تروــص نآ بوچراــچ رد
 هــک نارگشنک .دننکیم فرصت ار اهنآ یعامتجا نارگشنک هک هدش لیکشت ياههاگیاج
 و دومن راتفر نادیم رد دیاب هنوگچ هک دنمهفیم ،دننکیم فرصت ار صاخ ياههاگیاج
 هــصرع کــی نادــیم .)128 -130:1393 ،لــفنرگ( دــسریم رــظن هــب یــعیبط كرد نــیا
 و ماــف دیحوت( دنراد شکمشک بولطم عفانم رس رب نآ رد نارگشنک هک تسا یعامتجا
 ،اــهرنه دــننام یعاــمتجا یگدنز هنهپ ،نادیم ،ویدروب رظن هب .)159:188 ،يریما ناینیسح
 نــیا زا کی ره لخاد رد نارگشنک ،تسا نآ ریاظن و تسایس ،یکشزپ ،نیناوق ،تعنص
 .)251:1394 ،1یلیار و تیمسا( دننکیم شالت تلزنم و تردق بسک يارب اهنادیم

 دوــجو هــب ناــمز یــط هــک درامــشیمرب يایخیرات ياههعومجم ار اهنادیم ،ویدروب
 دــناهتفر نیــب زا و هدــش فیعــضت اــی و دــناهداد لکــش رــییغت و دــناهدرک دــشر ،دناهدمآ
 زاــب و نالــک ناــهج نورد رد ياهتــسب درــخ ناــهج ار نادــیم يو .)336:1388 ،زنوتسا(
 هــب هــک یــسک و دراد ار دوخ نیناوق و دنکیم لمع لقتسم روطهب هک دنادیم یعامتجا
 رــیغ رد دــشاب هتــشاد طلــست نآ یلخاد دعاوق و اههناشن یتسیاب دوشیم دراو طیحم نیا
 .)161:1388،يریما ناینیسح و ماف دیحوت( دوشیم جراخ يزاب زا تعرسهب تروص نیا

 تــیعقاو ،دروآیــم مــه درگ ،دنریاغم ادتبا هک ار ياهدیدپ ود یبوخهب ،نادیم هیرظن
 تــیعقاو دروآیــم لــمع هــب ار نارگــشنک یعاــمتجا يورــین یعون هکنیا رب ینبم تسخن
 ،2نیتراــم( دــننزیم لــمع هــب تــسد دوــخ ياــههزیگنا ساــسا رــب نارگشنک هکنیا رگید

 يزاــب ياــضف هــکلب ،تــسین هدرــم راتخاــس یعوــن نادــیم ،وــیدروب رــظن رد .)36:2013
 ،دــننکیم لــمع نآ يورــین ریثأــت تــحت يزاــب دــعاوق شریذــپ اــب هــک تسا ینارگشنک
 و تــسا نآ تاــیح هناــشن اــنامه ،ورــین لاــمعا هــک تــسا هدنز يدوجوم نادیم ،نیاربانب
 لــیامتم يراــتفر يوــگلا بناجهــب ار يرگــشنک رــه ،نادیم نورد رد تیعقوم و هاگیاج
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 یعاــمتجا نادــیم کــی لــیذ رد هــک ینارگــشنک هــمه .)74:1393 ،شتسرپ( دنادرگیم
 ،وــیدروب( دــنرادروخرب كرتــشم هراوتداــع یعون زا مکتسد ،دننکیم تیلاعف صاخ

 هــک تسا ياهیامرس هب هتسباو نادیم رد نارگشنک تیعقوم ،یفرط زا .)204 :فلا 1393
 ،دــنراد راــیتخا رد نارگــشنک هــک ياهیامرــس عوــن و رادــقم ساسا رب و دنراد کلمت رد
 نیوــکت ،يو هدیقع هب .)31:2013 ،نیترام( دوشیم نییعت نادیم ياضف رد نانآ هاگیاج
 نــیا .تــسا هدوــب هارــمه تواــفتم ياــه1هیامرــس زیاــمت اــب فــلتخم یعامتجا ياهنادیم
 :زا دناترابع اههیامرس

 ؛یمومع ای یصوصخ تیکلام لماش يدام و یلام ییاراد عاونا :يداصتقا هیامرس

 و اــهالاک ،یــشزومآ تایــصوصخ ،یــتیبرت و يرــکف تایــصوصخ :یگنهرف هیامرس
 ؛یگنهرف ياهتراهم

 ؛يدنواشیوخ و یگداوناخ ای یعامتجا ياههورگ رد تیوضع :یعامتجا هیامرس

 .یقالخا تایصوصخ یلکروطهب و ترهش ،هزاوآ :نیدامن هیامرس

 .)0831:20 ،2رلوف( دناطبترم مهابً ابلاغ نردم عماوج رد اههیامرس نیا

 هــب تبسن و تسا قلعتم نادیم نامه هبً افرص هک دراد یصاخ ياهیگژیو ینادیم ره
 دــنکیم فیرعت ياهیامرس و عفانم اب ار دوخ نادیم و تسین ریذپيرست رگید ياهنادیم
 شنــم زا صاــخ یعوــن مزلتسم ینادیم ره هکنیا ماجنارس و تسا نادیم نامه صاخ هک
 هناگراهچ لوصا رد ناوتیم ار نادیم رب مکاح ياهراکوزاس .)72:1993 ،ویدروب( تسا
 :درک هصالخ لیذ

 .دنتسه هیامرس نامه ای دنمشزرا عبانم رس رب هعزانم ورملق اهنادیم -

 ساــسا رــب ،هطلــس تــحت و طلــسم ياهتیعقوم رب رظان دنمتخاس ياهاضف اهنادیم -
 .دنتسه هیامرس عون و رادقم

 .دننکیم لیمحت ار شنک صاخ لاکشا دوخ نارگشنک هب اهنادیم -

 رد یبــسن لالقتــسا زا و هتــشاد هعــسوت يارــب ار دوخ یلخاد ياهراکوزاس اهنادیم -
 ،تــفگ ناوتیم عومجمرد .)122:2004،زتراوسا( دنرادروخرب یجراخ طیحم ربارب
 نــیا ،درــگنیم اهتیعقوم نیب ینیع طباور زا ياهکبش کی نوچمه نادیم هب ویدوب
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 ینیع تیعقوم و تلاح هب هجوت اب و ناشدوخ ینونک و هوقلاب تیعضو ار اهتیعقوم
 ،اــهالاک صیــصخت و شدرــگ ،دــیلوت زا ییاههــصرع اهنادــیم .دــننکیم فــیرعت
 تشابنا يارب هزرابم رد نارگیزاب یتباقر ياههاگیاج زین و تلزنم ای شناد ،تامدخ
 زا يداــیز دادــعت نادــیم رد .دنوــشیم بوــسحم هیامرــس فــلتخم عاونا راصحنا و
 دراو ياهیامرــس ياــهییاناوت و هدــش فــیرعت يا هراوتداع اب یعامتجا نارگشنک
 هــب دــنناوتب اــت دنزادرپیم رگیدکی اب هزرابم ای ییارگمه ،تباقر هب و دنوشیم لمع
 .دنبای تسد نکمم تازایتما رثکادح

 زا يو هــک تــسا يذوــفن ریثأــت تحت ویدروب میهافم نیرتيدیلک زا هیامرس :هیامرس
 هیامرــس هــک دریذــپیم سکراــم نوــچمه وــیدروب هک انعم نیدب ،تسا هتفریذپ سکرام
 هــک تسا فلاخم سکرام هدیقع نیا اب وا یلو تسا تازایتما ای تورث تشابنا زا یعون
 ناوــتیم هــک تــسا دــقتعم و درــک هــصالخ يداــصتقا هزوــح رد ًاتدــمع ار هیامرــس دیاب
 همــشچرس و هاگتــساخ هــنوگره هیامرس ،يو رظنزا .درک فیرعت ار یتوافتم ياههیامرس
 نــیا رد هک یصاخ عفانم زا يدنمهرهب يارب درف ییاناوت رد هک تسا یعامتجا هصرع رد
 هدــیقع هــب هیامرــس .)336:1388 ،زنوتــسا( دوــشیم عــقاو رثؤــم ددرــگیم لصاح هنحص
 تروــصهب هــک تــسا )ترهــش( نیداــمن و )اهدــمآرد( يدام کلمیام هعومجم ،ویدروب
 دنمــشزرا ،نیــعم هــعماج کــی صاــخ یعاــمتجا ياهيزاب رد و تسا هدش عیزوت رباربان
 .)62:1393 ،نیاپماش( دوشیم بوسحم

 زیاــمتم یموهفم هیامرس .تسناد يرادهیامرس ماظن یساسا تیعقاو ناوتیم ار هیامرس
 ياــهییاراد هبساحم اب تورث و هنایلاس قوقح اب ًالومعم دمآرد .تسا دمآرد ای تورث زا
 یتلاــح یــیاراد مــه و دــمآرد مــه .دــیآیم تسدهب وا ياهیهدب ندرک مک زا سپ درف
 و دراد اــیوپ یتلاــح هیامرــس اــما ؛درــک هبــساحم ار اــهنآ ناوتیم ینعی ،دنراد تباثً اتبسن
 .دوــشیم رــگید یتاــناکما هــب رــجنم دوــخ هک تسناد یتاناکما زا یتشابنا ار نآ ناوتیم
 .)336:1393 ،لفنرگ( تسا رتشیب هیامرس بسک هیامرس نتشاد زا یلصا فده ًالوصا

 .ریــسم و بــیکرت ،مــجح :دراد یساسا ریثأت هیامرس رد لماع هس ،ویدروب هاگدید زا
 ،يداــصتقا هیامرــس یبــسن یــناوارف نازیم هب بیکرت .تسا هیامرس نازیم هب طوبرم مجح
 یعاــمتجا یگدنز رد يدرف ره ،يو رظنزا ،نینچمه .تسا نیدامن و یگنهرف ،یعامتجا
 رــگید هــطقن هــب هــطقن کــی زا ار وا دــناوتیم ریــسم نآ هــک دنکیم یط ار يریسم دوخ
 یــسایس و يداصتقا تیعقوم هب یگنهرف هیامرس بسک اب تسا نکمم درف .دهد تکرح
 مه سکعرب دناوتیم تکرح و ریسم نیا يدراوم رد .دبای تسد یهجوت لباق تردق و
 تورــث یــلیالد هــب بوــخ يداــصتقا هیامرــس و الاب یتاقبط تیعقوم اب يدرف ینعی ،دشاب
 يریما یحلاص( دننک ظفح ار تیعقوم نامه دنناوتن شنادنزرف ای دهدب تسد زا ار دوخ
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 یعامتجا رگشنک هک یعامتجا ریس طخ نیا ساسا رب ،هراوتداع .)39:1394 ،اینرهپس و
 لوــفا اــی لوزــن ،ءاــقترا هدــش یــنورد و هتــسیز هــبرجت ساــسا رــب ینعی ،تسا هدرک یط
 يدــنور هــچ رد هراوتداــع هــکنیا هــب هتــسب و دوــشیم يزاس هرابود ،رگشنک یعامتجا
 طیارــش تیبثت ای رییغت نایرج رد ای نییاپ هب ور ای الاب هب ور لماکت رد ینعی ،دوش هتخاس
 .)105:1391،زتیو نوب( دباییم راتخاس یتوافتم روطهب ،دریگب لکش یگدنز

 ،1بو( دراد ار رگیدــکی هــب لیدبت تیلباق اههیامرس نوگانوگ لاکشا ،ویدروب رظنزا
 بــسک نآ لصاح هک دزاس یطباور دراو ار درف دناوتیم یعامتجا هیامرس .)161:2012

 یــگنهرف هیامرــس بــیترت ناــمه هــب .دــشاب تــیکلام عاونا ای لوپ لکش هب دوس زا ینازیم
 لیدبت زین یعامتجا هیامرس هب تسا نکمم هاگ و تسا يداصتقا هیامرس هب لیدبت تیلباق
 شیــپ ار يدــمآردرپ لغاــشم ،یلاــع كرادم نتشاد و تالیصحت هک بیترتنیاهب .دوش
 هــب لوــپ هــب اــهنت هن دناوتیم ،اهتیعقوم نآ رد نتفرگ رارق اب هک دهدیم رارق درف يور
 دوــخ تــیعقوم هــب ندیــشخب تیعورــشم يارــب مــه ییاــهدامن زا و دبای تسد زین تردق
 درــب الاــب زــین ار دوــخ نیداــمن هیامرــس یــنعی یعاــمتجا تلزنم و مارتحا و هدرک هدافتسا
 .)168:1391 ،ویدروب(

 و اهنادــیم یهدنامزاس يارب نیداینب يراتخاس رگایهم هیامرس توافتم لاکشا دوجو
 وــیدروب .تساهنآ اب طبترم ياهشنک و اهشنم فلتخم عاونا يریگلکش بیترتنیاهب
 هزیروــئت اب يو .درادن درکراک و دوجو نادیم کی اب طابترا رد زج هیامرس دنکیم اعدا
 یبوــخ ياهزیچ :)فلا :دنکیم دیکأت هتکن هس رب نآ نوگانوگ لاکشا رد هیامرس ندرک
 دــنراد ار ناــشتشابنا دــصق هــک یعباــنم و تاناکما و دنتسه اهنآ يوجتسج رد مدرم هک
 طــباور زا ار ناــشیانعم اریز ،دنایعامتجا ًاموزل دراوم نیا همه :)ب .تسا توافتم رایسب
 هــب هــک يداــم ییاــهزیچ زا هــن و دنافلتخم ياهنادیم هدنزاسرب هک دنریگیم یعامتجا
 هیــضق زا یــشخب طــقف ،هیامرس تشابنا يارب عازن و شالت :)ج .دندنمشزرا دوخ يدوخ
 بــلغا و تــسا مــهم هزادــنا ناــمه هب مه هیامرس دیلوتزاب يارب عازن و شالت اریز ،تسا
 هــب فلتخم ياهنادیم رد ار اههیامرس ناوتیم نآ قیرط زا هک تسا ییاههویش رب ینتبم
 .)320:1391،يدمحم و روپ ییالج( درک لیدبت يرگید لکش

 رد یعاــمتجا رگشنک ره هک تسا یلوپ و تورث يداصتقا هیامرس :يداصتقا هیامرس
 بــلاق رد هک تسا یلام عبانم عاونا و اهدمآرد ،يدام تاناکما مامت لماش و دراد تسد
 لــماوع زا هیامرــس نــیا .)300:1384 ،یهوــکف( دــنکیم ادــیپ يداــهن هوــلج ،تــیکلام
 ،دــمآرد( يداصتقا ياهییاراد هعومجم و )راک ،تاجناخراک ،كالما( دیلوت نوگانوگ
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 يداــصتقا هیامرــس .)67:1391 ،1زــتیو نوــب( تسا هدش لیکشت ،)يدام ياهالاک ،ثاریم
 دوــجو نآ هــب یبایتــسد و هوقلاــب تــیفرظ شیازفا هک تسا )تورث( لوپ لاکشا لماش
 ار نآ ناوــتیم یگداــسهب ارــیز تــسا زاــیتما ياراد بــلغا يداــصتقا هیامرــس .دراد
 ياههیامرــس عاوــنا رد يراذگهیامرــس تــهج یلیاــمت هــنیمز نــیا رد و درک يریگهزادنا
 یهدــب :زا دناترابع یلام هیامرس ياهصخاش .دراد دوجو یلام هیامرس تروصهب رگید
 و اروــلف( تازایتما و تایلام فیفخت ،زادناسپ ،دمآرد رب تایلام ،هیامرس يواست ،)ماو(
 دراد يداــینب تــلاح يداــصتقا هیامرــس وــیدروب هاگدــید زا .)294:2005 ،2ناراــکمه
 ناوــتیم ،رــگید نخــس هــب .دوــشیم عــقاو رثؤــم زین اههیامرس ریاس حطس رب هکيروطهب
 ،نآ بــسک زا ســپ تــسا نــکمم اما تسا درف هیلوا هیامرس يداصتقا هیامرس هک تفگ
 رد .)336:1393 ،لفنرگ( دریگ رارق یگرزب و قیمع تاریثأت ضرعم رد هیامرس بحاص
 و لــفنرگ( تــسا راکــشآ رایــسب شنک رد یصخش عفن و يرازبا تیهام هیامرس عون نیا
 .)24:2007 ،3يدراه

 يداــم هیامرــس عیمجت هب يدام ياهالاک ای تامدخ دیرخ لیهست اب يداصتقا هیامرس
 فیرعت يداصتقا هیامرس اب گنتاگنت هطبار رد ار اههیامرس ریاس ویدروب .دنکیم کمک
 یماــمت و تــسا اههیامرس رگید لاکشا هشیر يداصتقا هیامرس ،تسا دقتعم يو ،دنکیم
 لیدــبت نــیا رد ،رــگید یــفرط زا .تــسا يداــصتقا هیامرــس زا ثــعبنم یعونهــب اههیامرس
 ار نآ هــب لــماک لــیلقت تــیلباق رگید ياههیامرس لاکشا زا کی چیه ياهیامرس بوانتم
 لماک روطهب هک دنریگیم أشنم ییاج زا رگید ياههیامرس ساسا ،رگیدترابعهب ؛درادن
 داــمتعا زا ياهکبش یعامتجا هیامرس ،اتسار نیا رد .دنوشیمن بوسحم يداصتقا هیامرس
 دــیازت و عــیمجت رد هک تسا یتیلباق و دروآیم دیدپ ار دارفا تکراشم و طباور ،لباقتم
 ناــیم طــباور نیمأــت رد یعاــمتجا هیامرــس نیــمه یلو دریگیم لکش يدرف ياهتراهم
 ياههیامرس نیا نیمأت هب هجوت نودب و تسا یلام و يداصتقا ياهراکوزاس دنمزاین دارفا
 مزال طرــش نیع رد هک تسورنیازا .تفرگ دهاوخن دوخ هب ینیع لکش ًالمع يداصتقا
 و يرــیما یحلاــص( دوــشیمن بوــسحم یفاــک طرــش ،اههیامرــس ریاس ققحت يارب ندوب
 .)42:1394 ،اینرهپس

 هــمه ییاــهن لــیلقت رــب و هیامرــس نوگاــنوگ لاکشا يریذپلیدبت رب ویدروب ،عقاورد
 یناسنا راک نامه يداصتقا هیامرس ،يو رظنزا .دنکیم دیکأت يداصتقا هیامرس هب لاکشا
 هــب یعاــمتجا هیامرــس زا هدافتــسا اــب دــنناوتیم نارگشنک بیترتنیاهب ،تسا هدش هتشابنا
 هیامرــس هــب یبایتــسد يارــب وــحن نیــمه هــب و دــنبای تسد یگنهرف ای يداصتقا هیامرس
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 ماــجنا یــگنهرف و يداصتقا عبانم رد ياهنادنمشوه ياهيراذگهیامرس دیاب زین یعامتجا
 .)52:1986 ،ویدروب( دنهد

 و یــشحو لــباقم رد دوــخ ياــنعم نیرــتجیار رد گــنهرف موــهفم :یــگنهرف هیامرس
 طــسوت هــک رــکفت و لــمع ياههویــش هــیلکهباثم هــب گنهرف .ددرگیم حرطم گنهرفیب
 تــسا يرــما گــنهرف .دوشیم فیرعت ،تسا هعماج نآ صخاش و هدمآ دوجوهب هعماج
 هورــگ رــه ندــش یعامتجا دنور لصاح و تسا یباستکا و هدوبن تعیبط رد نآ أشنم هک
 گــنهرف هک تسا رما نیا روآدای یگنهرف هیامرس موهفم .تسا گنهرف دجاو یعامتجا
 زــین ار یعاــمتجا تیعورشم درکراک هک تسا ییاراد هکلب تسین لاقتنا لباق یثاریم اهنت
 .)30:1393 ،نیاپماش( دشخبیم ققحت

 یگنهرف هیامرس .تسا هدرک حرطم ویدروب راب نیلوا يارب ار یگنهرف هیامرس موهفم
 دــنیارف رد هــک تــسا یتاقبط زایتما و تردق دیلوتزاب و لیلحت بوچراچ کی زا یشخب
 رــظنزا یــگنهرف هیامرــس .تــسا هدــش حرــطم یعاــمتجا ياــهيرباربان رد گــنهرف ریثأت
 ،شــناد هــلمجزا یــگنهرف ياــهعبط و اــهتداع و اهيدنمناوت زا ياهعومجم هب ،ویدروب
 هیامرــس زا روظنم .)199:2007 ،1رلیات( دراد تلالد یگدنز کبس و قوذ ای هقیلس ،نابز
 کبــس ریظن ،هعماج رد طلسم یگنهرف ياهتیلاعف و دعاوق اب درف ییانشآ ینعی یگنهرف
 .)87:1389،روپ عراش( لماعت هویش و یتخانش ییابیز تاحیجرت ،ینابز

 لــحارم یــط رد درــف هــک دــنادیم هراوتداــع یعوــن ار هیامرــس عوــن نــیا وــیدروب
 وــیدروب( دــیامنیم بــسک ار نآ یعاــمتجا فــلتخم نیداــیم هــب دورو يریذــپهعماج
 و مدرــم یعاــمتجا هــقبط هاگتــساخ زا رتــشیب هیامرــس نــیا ،عقاورد .)45:1990 ،2نورساپ
 ار هیامرــس نــیا ناوــتیم .)728:1378 ،رزــتیر( دریگیم همشچرس ناشیشزومآ براجت
 ندرــک ظفح يارب درف هک تسناد تزایتما و تاعالطا ،تامولعم ،طباور زا ياهعومجم
 ،يرــیما یحلاــص( دــنکیم هدافتــسا نآ زا یعاــمتجا تــیعقوم کــی ندروآ تــسدهب اــی

 طــسوت هــک تــسا قبطنم يرکف ياههتشاد زا ياهعومجم اب یگنهرف هیامرس .)64:1389
 .)68:1391 ،زــتیو نوــب( دــباییم لاــقتنا هداوناخ قیرط زا ای دوشیم دیلوت یشزومآ ماظن
 ؛گــنهرف و رــنه هراــبرد یــنیع شــناد :هــلمجزا يددــعتم داــعبا ياراد یــگنهرف هیامرس
 ندــنارذگ و یهاگــشناد تاجرد دننام( یمسر كرادم ؛یگنهرف ياهحیجرت و اههقیلس
 نتخاوــن ییاــناوت دــننام( یــگنهرف تاــعالطا و اــهتراهم ؛)یقیسوم یشزومآ ياههرود
 ،تیمــسا( تــسا ،دــب و بوــخ نیــب نداــهن زیاــمت و ندــش لئاق زیمت ییاناوت ؛)زاس کی

224:1384(. 
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 و اــهيریگتهج ،اــههراوتداع ،ناــبز دربراــک لماــش ار یــگنهرف هیامرــس وــیدروب
 ،يو رظنزا .دراد نابز و درف هطبار هوحن رد یفیرظ و هدیچیپ هوجو هک دنادیم تالیامت
 یــگنهرف ياهدــک ریــسفت هــب رداــق ار دارــفا هــک تــسا یــشناد هــباثم هــب یگنهرف هیامرس
 هــس هــب یــگنهرف هیامرــس ،وــیدروب داــقتعا هــب .)178:1385 ،زــنیکنج( دنکیم نوگانوگ
 :دباییم یلجت تروص

 ياتــسار رد رــما نــیا هــک ناــسنا ياــپرید ياــهشیارگ بلاق رد يزاسنورد تسخن
 مــهم رایسب ،هراوتداع موهفم هب یشخب لکش رد ویدروب هیلوا ياهشالت قیفلت و موادت
 مزلتــسم دوــخ هــک تــسا ینوگمه و ءاقلا دنمزاین یگنهرف هیامرس تشابنا عقاورد .تسا
 هیامرــس ناونعهــب هیامرــس عوــن نیا زا ویدوب .تسا لماع يدرف راک و رایسب نامز فرص
 طبترــم درف ندب دبلاک اب هیامرس نیا .)31:1393 ،نیاپماش( دنکیم دای 1دسجتم یگنهرف
 ،2لــئافار و اکوروــس( دوــشیم هدــید درــف رد تــیبرت و تراــهم تروــصهب و تــسا

168:2006(. 

 يراذگهیامرــس و اــهشالت هــب ،تــسا هتــسویپ درــف نــهذ و ندــب هــب هیامرس عون نیا
 يارــب هــک یــسک نآ .دــیآیم تــسدهب درــف دوــخ هلیــسوهب و تــسا هتسباو درف یصخش
 ندرــک فرــص .دروآیــم تسدهب ار نآ ،دنکیم تیلاعف دوخ تیعقوم دوبهب و لیصحت
 .تــسا ریذــپانبانتجا يدــسجت هیامرــس بــسک يارــب شالــت و مــلع بــسک يارب نامز
 ياــهییاراد و لوــپ فالخرــب و تسا هدش درف هراوتداع ءزج هیامرس عون نیا ،عقاورد
 هیامرــس ،دــباییمن لاــقتنا يرگید هب ،هلدابم ای دیرخ ،تثارو ای ششخب قیرط زا یقوقح
 و هــعماج یــتیبرت تامادقا .دریگیمن رارق نارگید رایتخا رد درف زا ادج دسجتم یگنهرف
 و رگــشنک يریگدای دادعتسا و تیفرظ هب و دنراد یساسا شقن نآ باستکا رد درف هقبط
 و یــنهذ ياــهییاناد و اــهییاناوت زا ياهــعومجم ،هیامرــس عوــن نیا .تسا هتسباو هظفاح
 اهشزرا و اهرواب ،نتفگ نخس هویش رد هک تسا يراتفر و یبرجت و یلمع ياهتراهم
 یــگنهرف هیامرــس تــشابنا ،وــیدروب رــظنزا .دــنکیم ادیپ یلجت درف صاخ ياهشرگن و
 هــچ اــت یناوجون و یکدوک نارود رد وا هداوناخ هک تسا نیا هب هتسباو درف هتفای دسجت
 نــیا ویدروب .دنیامن مهارف وا يارب يداصتقا راشف و ربج زا غراف یتاقوا دناهتسناوت هزادنا
 ار هیامرــس نــیا .دــنادیم دوــخ مــسج و نــهذ زا درــف یمئاد هدافتسا قح ار هیامرس عون
 هارــمه ،سکعرــب هــکلب ،درــک تشابنا درف کی اب بسانتم ياهتیفرظ زا رتارف ناوتیمن
 درــیمیم و دــهنیم لوــفا هــب ور )...و شاهــظفاح ،وا یکیژوــلویب تــیفرظ( دوــخ لــماح
 و مــسج اــب نادیم کی لوصا هیامرس عون نیا رد .)61:1394 ،اینرهپس و يریما یحلاص(
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 زرــط ،ندــب تاــکرح اــی ناــیب نحل دننام یکیزیف ياههبنج و لیم تروصهب صخش ندب
 .)70:2004 ،1روم( تسا هدش هتخیمآ مه رد یگدنز کبس و دروخرب

 حرــطم 2هــتفای تــینیع و یــگنهرف یــیاراد لکــش هب یگنهرف هیامرس ،مود هلحرم رد
 هک ...و اهنیشام ،اهرازبا ،اههمانتغل ،اهباتک ،يرنه ياهولبات همه زا لکشتم ،دوشیم
 یــگنهرف ياــهییاراد نــیا .دنتــسه یــگنهرف تــیلاعف يارــجا لــصاح اــی و رــثا عــقاورد
 تــسا يداــصتقا هیامرس دنمزاین طقف هک دنوش هدید يدام کلمت تروصهب ای دنناوتیم
 کی ياوتحم مهف( ءایشا نیا نیدامن قلعت اما ،)... ولبات نتشاد ای و باتک دیرخ هلمجزا(
 دوــجو دــنمزاین )...و یقیــسوم کــی زا دیجمت ای ولبات کی ییاشگزمر ای و هفسلف باتک
 .)31:1393 ،نیاپماش( تسا هدش ینورد یگنهرف هیامرس

 .دــباییم یــلجت 3هدــش هــنیداهن لکــش هــب یــگنهرف هیامرس تیاهنرد موس هلحرم رد
 یــشزرا ،دوــخ بحاــص هــب هــک یــعقاو ياههــمانیهاوگ ،یلیصحت ياهناونع تروصهب
 ،نیاپماــش( دــننکیم اــطعا تــلود طسوت هدش نیمضت قوقح رانک رد تباث و يدادرارق

 كرادم قیرط زا یگنهرف هیامرس هب ندیشخب تینیع عقاورد هیامرس عون نیا .)31:1393
 هیامرــس ،یــگنهرف یــنیع و يداــم ياــهییاراد زا جراخ هک تسا یلیصحت و یهاگشناد
 یلیصحت نیوانع بسک قیرط زا راک نیا .دنکیم ادیپ تیعقاو یکیژولویب و هتفای دسجت
 زا لقتــسم كرادم نیا .تسا هدش دییأت يداهن و ینوناق تروصهب هک دریگیم تروص
 رــظنزا ار دارفا ناوتیم .تسا یمسر و ینیع كردم کی .تسا رابتعا ياراد شنابحاص
 هب یگنهرف هیامرس عون نیا لیدبت خرن ناوتیم یتح .درک هسیاقم مهاب كرادم عون نیا
 عوــن نیا لیدبت و رییغت يژتارتسا .درک دروآرب یلوپ شزرا بسحرب ار يداصتقا هیامرس
 يارــب .تــسا نآ ندوــب بایمک نازیم هب هتسباو يداصتقا ياههیامرس هب یگنهرف هیامرس
 ،ياهــفرح ،یــنف ،یلیــصحت كردــم عوــن رــه ناوــتیم یــگنهرف هیامرس عون نیا هعلاطم
 هدش ذخا هدش يداهن یمسر ياهنمجنا و زکارم زا هک درک یسررب ار يرنه و یگنهرف
 .)62:1394 ،اینرهپس و يریما یحلاص( تسا

 هــب هــک یــگنهرف تیحالــص هــمانیهاوگ نالف ،یلیصحت كرادم زارحا اب ،عومجمرد
 ،دــنکیم اــطعا هدش تنامض انوناق و یمئاد ،فراعتم یشزرا شبحاص هب یگنهرف ظاحل
 و شلماح لابق رد هک دروآیم راب هب یگنهرف هیامرس عون کی یعامتجا يرگایمیک نیا
 زا دراد راــیتخا رد ًالــمع ناــمز زا یــصاخ هــهرب رد هک يایگنهرف هیامرس لابق رد یتح
 یــعمج يوداــج کــمک اــب یعاــمتجا يرگایمیک نیا .دوشیم رادروخرب یبسن لالقتسا
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 .)146:1389 ،شخبجات( دنکیم هنیداهن ار یگنهرف هیامرس عقاورد

 یــگنهرف هــنیمز يارو ،هیامرــس موــهفم ياهدربراک طسب اب ویدروب :یعامتجا هیامرس
 هب طوبرم هک تسا یعبانم هیلک يانعم هب هک دومن حرطم ار یعامتجا هیامرس موهفم ،نآ
ً اــساسا یعاــمتجا هیامرــس .)30:1393 ،نیاپماــش( تــسا طــباور زا ییاپرید هکبش کلمت
 عوــن نیا نتشاد ،دراد رایتخا رد یهورگ ای درف هک تسا یعامتجا طباور زا ياهعومجم
 دــننام ،تــسا ندوــب یعاــمتجا ياــنعم هــب اــی ،طــباور ظــفح و يرارقرب يانعم هب هیامرس
 هــب .)68:1391 ،زــتیو نوــب( ...و نارــگید اــب تغارف تاقوا ندنارذگ ،لباقتم ياهتوعد
 تروــص رد هــک تــسا یعاــمتجا طــباور زا ياهیامرس ،یعامتجا هیامرس ،ویدروب هدیقع
 مــهم ياــهتیعقوم رد دــهاوخب درــف رــگا و دــنکیم مهارف يدنمدوس ياهتیامح ،زاین
 تروــصهب هــک تــسا نــکمم و هدوــب يرورض ًالماک ،دنک بذج ار نیعجارم ،یعامتجا
 .)503 :ب1977 ،ویدروب( دوش هئارا جیار لوپ یعون

 تــسا دــقتعم و دنکیم دای یعامتجا ياهییاراد ناونعهب یعامتجا هیامرس زا ویدروب
 هیامرس ندرک جیسب هب رداق ياهزادنا هچ ات دارفا نیا هک دراد نیا هب یگتسب عوضوم نیا
 هیامرــس .)33:1392 ،1دــلیف( ...و اهیــسالکمه ،ناتــسود ،هداوناــخ( دنشابیم هورگ کی
 ،تــسا دــقتعم يو ،تــسا یــنتبم یعاــمتجا تاطابترا و تادهعت رب ،يو رظنزا یعامتجا
 هیامرــس کــی تــیامح قــیرط زا شیاــضعا زا کــی رــه يارــب هورــگ کــی رد تیوضع
 هــملک فــلتخم یناــعم هــب راــبتعا قحتــسم ار اــهنآ هــک دنکیم مهارف یتیحالص ،یعمج
 .)8:1384 ،يوسوم و یلسوت( دنکیم

 تیوــضع هطساوهب دارفا هک تسا یعبانم و عفانم ،یعامتجا هیامرس زا ویدروب روظنم
 طیــحم ار یعاــمتجا هیامرــس هدنهدلیکــشت رتــسب يو .دــنروآیم تــسدهب اههکبــش رد
 رارــق رظندــم يدارــفنا تروــصهب ار دارــفا و دنادیم هعماج کی رد یعامتجا و یگنهرف
 هــک یطیارــش و دارــفا نیــب یکاردا و يرکف ياضف هب رتشیب هطبار نیا رد هکلب ،دهدیمن
 .)186-187: 1384 ،يدلک( دراد هجوت دنکیم کیدزن مه هب ار ناشیا

 ،اههــطبار ،اــهسامت زا ياهــعومجم	،یعاــمتجا هیامرــس هک تسا رواب نیا رب ویدروب
 نزو ،رگــشنک هــب هــک دنتــسه )نیداــمن نوــید اــی تابلاطم( اهنید ،اهیتسود ،اهییانشآ
 و تیفیک بسحرب دایز شیب ای مک یشنکاو یشنک تردق ،نیگنس شیب ای مک یعامتجا
 .دــشخبیم دنکیم لصو رگید دارفا هب ار يو هک ییاهدنویپ ،یطابترا ياههکبش تیمک
 اــب کیدزن ای لماک تهابش ،نآ فلتخم ياهتروصهب ،هیامرس رظنزا دارفا نیا تیعضو
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 .)98:1385 ،1ناراکمه و هریوش( دراد رگشنک تیعضو

 لــصاح هــک تــسا ياهوقلاــب ای یعقاو عبانم عمج یعامتجا هیامرس ،ویدروب داقتعا هب
 زا کــی ره هک تسا ياهکبش رد لباقتم تخانش و ییانشآ هدش هنیداهن شیبامک طباور
 راــبتعا قحتــسم ار ناــنآ و دزاسیم رادروخرب یعمج هیامرس ینابیتشپ زا ار دوخ ياضعا
 ار یگتسبمه ،یعامتجا هکبش و هورگ کی رد تیوضع زا لصاح ياهتعفنم .دیامنیم
 يو .)147:1389 ،شخبجاــت( دــنکیم نکمم ار اهتعفنم لوصح هک دروآیم دوجوهب
 رد تیوــضع هــب هتسباو یعامتجا هیامرس یشخبرثا و داجیا هک دنکیم هجوت هتکن نیا هب
 و ءایــشا هــلدابم قــیرط زا ار هورــگ ياــهزرم نآ ياــضعا هــک تــسا یعامتجا ياههورگ
 طــباور زا یماوداــب هکبــش تــیکلام رد هورــگ رد تیوــضع اــب درف .دناهداهن ناینب اهدامن
 و لاو( دوــشیم کیرــش ،دــنراد ار یلعفلاــب و هوقلاــب عباــنم هــک يدارفا نیب هدش هنیداهن
 ،تاــطابترا هکبــش ناونعهــب یعاــمتجا هیامرس ،ویدروب هدیقع هب .)2008:300 ،2ناراکمه
 تــسد هــب يارــب موادــم روطهب هک تسا يزیچ هکلب ،تسین یعامتجا ای یعیبط ياههداد
 .)249:1986 ،ویدروب( درکراک دیاب نآ ندروآ

 ياههکبــش و اــههورگ رد طــباور و اــهتیعقوم ،وــیدروب يارــب یعاــمتجا هیامرــس
 ار یعاــمتجا تیعقوم و يدام عبانم ،تاعالطا ،اهتصرف هب یسرتسد هک تسا یعامتجا
 یــصاخ قرــط و حیحــص طباور يرارقرب و اهتیعقوم داجیا .دهدیم شیازفا دارفا يارب
 و تــسا یعاــمتجا هیامرــس یلجت یگمه ،دنریگیم راکهب لباقتم ياهشنک رد دارفا هک
 طاــبترا اههیامرس ریاس رتشیب ياهنازیم هب مدرم رتشیب يارب یعامتجا هیامرس هب یسرتسد
 ،يراــفغ( دــنکیم کــمک رتــشیب كرتــشم طباور و یهاگآ بسک رد ار اهنآ هک دراد

79:1390-78(. 

 يایعاــمتجا طــباور لماــش یعاــمتجا هیامرــس وــیدروب يزاــسموهفم رد ،یلکروطهب
 ،تــسا طاــبترا رد اهنآ اب هک یناسک عبانم هب یسرتسد يارب دناوتیم درف کی هک ،تسا
 داــجیا دوــخ يدوــخ هــب ،یعاــمتجا ياــهسامت هکبــش هــک تــسا دقتعم وا .دنک هدافتسا
 و يدربراــک ياهيژتارتــسا لوــصحم ،یــکیزیف اــی یناسنا هیامرس دننامه هکلب ،دوشیمن
 کــی دــنمزاین یعاــمتجا هیامرــس دــیلوتزاب و دیلوت .تسا يراذگهیامرس هدشيزیرهمانرب
 .)21:1389،یتداعس( تسا 3يریذپهعماج هنیمز رد یمئاد يراذگهیامرس ای شالت

 یتخانــش ياوق و ناسنا هب هتسباو دراد یناسنا یساسا ،نیدامن هیامرس :نیدامن هیامرس
 اــی باوــص زا غراــف ،مدرــم ياــهرواب رب انب و دراد یعامتجا تیهام هیامرس نیا .تسا وا
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 هیامرــس ياراد دارــفا .)152:2012 ،بو( دــیآیم رامــشهب هیامرــس ،نآ ندوــب باوــصان
 یــصاخ ياــهتیعقوم زا دناهدــش عــقاو نآ رد هــک ینادــیم تیعــضو اب بسانتم ،نیدامن
 کــسانم زا ياهــعومجم اــب هیامرــس عوــن نــیا .)185:1393 ،لفنرگ( دنوشیم رادروخرب
 هیامرــس .تــسا طبترم یسانشزاب و راختفا اب و دراد تقباطم )تافیرشت و بسچرب دننام(
 هتخانــش تیمــسر هب ،یعامتجا رگشنک کی يارب هک تسا يرادتقا و رابتعا اهنت نیدامن
 كرد یناــکما نینچ .دنکیم ریذپناکما ار رگید هیامرس عون هس زا يرادروخرب و ندش
 بــسانم راــتفر دــعاوق و راــختفا ناــگزمر نوگاــنوگ ياــههولج هک دزاسیم رسیم ار نیا
 هــک یعامتجا تازایتما طسوت هکلب ،دنوشیمن یشان یعامتجا لرتنک ياهاضاقت زاً افرص
 هلیــسوهب نیداــمن هیامرــس .)68:1391 ،زتیو نوب( دناهدش هتخاسرب ،دنراد ینیع ياهدمایپ
 نآ قــیرط زا دارــفا هــک تــسا هیامرــس زا یتوافتم عون و دوشیم نایامن تیثیح و فرش
 .)42:2011 ،1نیاف( دنروآیم تسدهب تیعورشم

 هــنوگچ هک دهدیم ناشن يو ،دنادیم نیدامن هیامرس یعون زین ار يرونخس ویدروب
 تــیعقوم و تــسا هدش لدب تردق رازبا هب نابز زا هدافتسا و يرونخس و تاملک اب يزاب
 تــسد رد ار اهدیلک هک سک نآ روطچ هک تسا دقتعم وا .دربیم الاب ار نخس بحاص
 رد اــههژاو ،دــسارهیم تــیعمج روــضح زا درادــن نیداــمن هیامرــس زا ياهرــهب و درادــن
 ثــعاب اــهنیا هــمه و دــنکیم زیاــمتم نیریاس زا ار وا شاهجهل ،دنزیریم مه هب شناهد
 یــنتبم طــباور هیامرس نیا .دریگ رارق رتنییاپ نیریاس زا و دوش هدنزاب نادیم رد دوشیم
 هــب .دــنکیم ناهنپ اهنآ هب نداد تیعورشم اب تسا طبترم اهنآ اب هک ار نیداینب عفانم رب
 ناونعهــب هــکلب ،تردــق ناونعهــب هن هک تسا تردق زا یلکش نیدامن هیامرس ،قیرط نیا
 نارــگید تامدــخ اــی تاــعالطا ،مارــتحا ،ندش هتخانش تیمسر يارب عورشم ياهاضاقت
 زا هــک دریگیم دوخ هب هیامرس عون ره هک تسا یلکش نیدامن هیامرس .دوشیم هدهاشم
 و اهيدنبمیــسقت ندــش یــنهذ لوــصحم هــک دوــش كرد ياهــمهاف تالوــقم رذــگهر
 یتراهم زورب رگا .تسا هدش دراو هیامرس عون نآ عیزوت راتخاس رد هک تسا ییاهداضت
 تراــهم نــیا هاــگنآ ،دوش مهف بان تروصهب نارگید بناج زا هک دوش ببس ییاج رد
 1393 ،وــیدروب( دوــشیم هدناوخ نیدامن هیامرس و دوشیم رابتعا و تردق یعون ياراد
 .)154 :ب

 راــیتخا رد ار نآ هک تسا یسک عضوم تیعورشم یسانشزاب لصاح نیدامن هیامرس
 عوــن نــیا اذل ،ددرگیم زرحم تیکلام نیمه لیلدهب نارگید رب درف نآ طلست سپ ،دراد
 طلــست تردــق يانعم هب ناوتیم ار نیدامن هیامرس .دراد یگتسب نارگید هاگن هب ،هیامرس
 طلــسم صخــش .درــک ادــیپ یتخانش ناسنا تیعقاو کی رد ،لوبقم لوبق طرش هب ،بلاغ
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 روطهــب ار يو طلــست هــک درــیگیم یــسک يارچ و نوچیب یسانشزاب زا ار دوخ تردق
 نیداــمن هیامرــس نتخانش تیمسر هب ،یلوا قیرط هب طلست نیاربانب ؛دشاب هتفریذپ عورشم
 نادــیم طلــست زا یلاکــشا هــب نیداــمن هیامرــس .دوــب دــهاوخ هطلــس ریز صخش بناج زا
 ار اهنآ هب طلست هزاجا هیامرس هک یناسک هب یگتسباو ،دنک داجیا یگتسباو هک دهدیم
 هــب داــمتعا و راــبتعا و رواــب و یــسانشزاب و مارتحا رد زج هیامرس نیا عقاورد ،تسا هداد
 هارمه هب ار نآ دوجوهب نارگید رواب هک ینامز ات و دنکیمن ادیپ یجراخ دوجو نارگید
 هدیقع هب .)59:1394 ،اینرهپس و يریما یحلاص( دبای ماود تسناوت دهاوخن ،دشاب هتشادن
 زا ناوــتیمن ار هیامرــس نیا :تسا رارق نیا هب ییاهیگژیو ياراد نیدامن هیامرس ویدروب
 ؛دوــش لــصاح ناــمز تــشذگ اب دناوتیم اهنت هیامرس نیا ؛دومن ادج نآ هدنراد صخش
 و لــماع نیــب طبار و هراوتداع فرعم ؛تسا هدش لصاح نیقلت زا دنمماظن يدنور یط
 :2006 ،وــیدروب( دــنکیم داــجیا شزرا یــنازیم اــت یعاــمتجا رگشنک يارب ؛تسا نادیم

105(. 

 نتخانــش تیمــسر هب هطساوهب نارگید هک تسا يرابتعا نیدامن هیامرس ،یلکروطهب
 هــب ناــکما یــنعی زیچ ره زا شیب نیا .دنوشیم لئاق شیارب ،درف رد دنمشزرا هتشاد کی
 ندــش هــتفریذپ ماجنارــس و ندوــب ریذــپ تیؤر ،ندش هتسناد مهم ،ندش هتخانش تیمسر
 ات ار دوخ هزیمم ياههتشاد ینعی ،ندش هدید ینعی نتشاد نیدامن هیامرس .نارگید طسوت
 هــب دوــشب قــفوم رگشنک کی ،صاخ نادیم کی رد رگا .ندناسانش تبثم ناکما دح رس
 هــئارا تسا نآ نتشاد رایتخا رد یعدم هک ياهیامرس زا ياهدننکدعاقتم ریوصت نارگید
 بــجوم نیدامن هیامرس نتشابنا .دبای تسد ینیع عفانم هب ،اههتشاد نیا زا دناوتیم ،دهد
 ار دوــخ ةرــف اــهنآ ،ورنیازا ،دننک ادیپ رواب اهنآ ياهیگتسیاش هب نارگید هک دوشیم
 و صاــخ ياههتــشاد تــسدورف هــک دراد دوــجو یماــگنه اــت هرــف نــیا و دنزاــسیم رــب
 دوــشیم هداد يدارفا هب هنادنمهرف تردق ،عقاورد .دشاب لئاق تسد ارف يارب يدنمشزرا
 یعاــمتجا شــشخرد یعون اهنآ هب و دنتسه ینیعم ياهیگژیو ياراد دوشیم ضرف هک
 راوتــسا تــسدارف رــب تسدورف تردق يراذگاو رب تردق نیا .دهدیم يدرف هب رصحنم
 يو هــب تــسدورف هک دنکیم لامعا تسدورف رب ار یتردق اهنت تسدارف ورنیازا ،تسا
 .)119-120:1391 ،زتیو نوب( تسا هداد

 رییغت یلکهب نادیم راتخاس هک یطیارش رد ،ویدروب هدیقع هب :)يزاسان( سیسیرتسیه
 دوجوهــب نادــیم رد يدــیدج ياــهتیعقوم ،دــنکیم ادــیپ روهظ دیدج يزیچ و دنکیم
 هــک ییاــج اــما ،دــنکیم رــییغت دــیدج ياهتیعقوم نیا هب خساپ رد هراوتداع ،دنیآیم
 لــباق نادــنچ رــییغت نــیا ،دنتــسه يریگلکش لاح رد زونه درف کی نادیم ياهتیعقوم
 يزاــسان ،دنتسین هتفای نییعت و صخشم تارییغت هک یتقو تلاح نیا رد .تسین ینیبشیپ
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 ياهدــمایپ و نادــیم و هراوتداع نایم تسسگ زا تسا ترابع يزاسان .دیآیم دوجوهب
 هــطبار رد فاکــش و تــسسگ رــب رظاــن يزاسان .)206:1393 ،لفنرگ( نامز لوط رد نآ
 وــیدروب .دــنرادن قباــطت و رظانت مه اب رگید هک تسا نادیم راتخاس و هراوتداع لباقتم
 ،لاــمعا ،دــنک ذوــفن هراوتداــع نیوــکت قطنم رد يزاسان رثا دمایپ هچنانچ تسا دقتعم
 هــجاوم نآ اــب عــقاورد اــهنآ هــک یطیحم اریز ،دش دنهاوخ يرفانتم ياهتنامض هب رجنم
 عقاورد .دراد يدایز توافت دناهتفای بسانت نآ اب ینیع ياهنوگهب هک یطیحم اب دنوشیم
 دیدج هدش فیرعت ياهتیعقوم يارب زاین دروم هیامرس تاصتخم نارگشنک يزاسان رد
 يداــصتقا رترب ياهتیعقوم هب یبایتسد زا تسا نکمم و دنرادن رایتخا رد ار نادیم رد
 ثعاب و دنکیم رتدب ار اهنآ تیعضو نادیم تارییغت .دننامیم مورحم نادیم یگنهرف و
 یــگنهرف رظنزا هچ و يداصتقا ظاحل هب هچ تکالف و رقف بالجنم نورد رتشیب دوشیم
 .)67:1999 ،ویدروب( دنور ورف یعامتجا و

ً اــقیمع دوــشیم زاــغآ هداوناــخ رد ادــتبا هــک ندش یعامتجا دنیارف ،ویدروب هدیقع هب
 اــما درــیگیم لکش هنیمز نیا اب هراوتداع هچرگا ینعی ،تسا ام ياهشنک هدنهدلکش
 رد هــک یتالوحت اب هارمه ام تالیامت جیردتهب یلو تسا هاگآدوخان و هتسهآ دنور نیا
 دــناوتیم صخــش نیارباــنب ؛دوــشیم رــییغت راــچد دــهدیم يور ام یعامتجا ياهناهج
 و تعرــس زا تواــفتم نادــیم رــییغت تهج ای تعرس نآ رد هک دنک ادیپ دیدج یتیعضو
 یعاــمتجا نارگــشنک ياــهشنک یــنعی ،دــشاب نادیم نآ ياضعا هراوتداع رییغت تهج
 هب تسردان ای مواقم ،هناتخسرس تلاح نیا رد و دنوش ینامز فیرحت راچد تسا نکمم
 .)78:1990 ،1نورساپ ویدروب( دنیآ رظن

 زا زــین هراوتداــع يریگلکش قطنم ًاترورض هک يزاسان رثا هجیتنرد ،ویدروب رظنزا
 یــطیحم رــگا اما ،دوب دنهاوخ يراگزاس یعونهب روبجم هشیمه دارفا ،دریذپیم ریثأت نآ
 قاــبطنا نآ اــب یــنیع ظاحلهــب هــچنآ اــب يدایز توافت ،دنتسه هجاوم نآ اب ًاعقاو اهنآ هک
 دــنهدیم ناــشن یــفنم ياــهشنکاو هدرــک لــمع سکع تهج رد ،دشاب هتشاد ،دناهتفای
 نادــیم تارــییغت زا نارگــشنک زا یــلیلق هدــع ناــیم نیا رد .)78:1990 ،نورساپ ویدروب(
 نادــیم هــک یتعرــسهب هراوتداع و تالیامت اما ،دنباییم رییغت اهراتخاس .دنوشیم عفتنم
 .دش دناوخن ضوع ،دنکیم رییغت

 یناــمز رخأت و نادیم و هراوتداع نایم نزاوت مدع ،يزاسان یلصا هصخشم ،عقاورد
 هــنوگچ و دــباییم قاــبطنا نادــیم اــب هراوتداــع هــنوگچ هــکنیا و تــسا نآ هــب طوــبرم
 تارییغت رد هراوتداع تسسگ و ییاجهباج هب ،اهداهن و نارگشنک فلتخم ياهشنکاو
 رــبارب رد ار شدوــخ هــک دراد شیارــگ هراوتداــع يزاــسان رد .دوــشیم رــجنم ینادیم
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 دــنکیم قــلخ دوــخ يارب ار یعامتجا ياضف هراوتداع .دنک ظفح اهدیدرت و اهنارحب
 ببــس هــک اهتیعــضو زا بــسانم و تاــبثاب ییاــیند .تــسا راگزاس نآ اب ياهزادنا ات هک
 دــننامب تاــبثاب ناــمز لوــط رد یتداع ياهتلاح رگا .دوشیم هراوتداع تلاح تیوقت
 اــب رــگید هــک دنتــسه یتیعقوم رد یتح لمع هدننکتیاده اهنآ هک تسا انعم نآ هب نیا
 زا یناــمز يزاــسان .)270:1394 ،رلسک( دنشابن راگزاس رییغت لاح رد طیحم ياهراتخاس
 ياــهتراهم ،دــنباییمرد ار دــیدج تاــناکما تــیفرظ نادــیم نارگــشنک هک دوریم نیب
 .)223:1393 ،لفنرگ( دننکیم فیرعتزاب نادیم رد ار دوخ ياج و دنزومآیم ار دیدج

 دــنک لــمع اــهنآ رد دــیاب هــک یطیارــش و هراوتداع دیلوت طیارش نایم هکیماگنه
 کــی رد اــم هراوتداــع عــقاورد .دــهدیم خر یعاــمتجا رییغت ،دیآ دوجوهب يراگزاسان
 يدنبتروــص ینیع طیارش هک ینامز ات .تسا هدش هتخاسرب ضورفم یعامتجا تیعضو
 نــیا و دــنامیم یقاب گنهامه طیارش نیا اب نانچ مه هراوتداع ،دبای موادت هراوتداع
 رد هک یتوافتم ياهتیعضو اب بسانتم ار دوخ ياهرادرک هک دهدیم لماع هب ار ناکما
 رــییغت ینیع طیارش رگا اما ؛دنک قبطنم ،دوشیم ورهبور اهنآ اب لمع لومعم ياهنادیم
 ،دوــشیم یــنیع طیارــش ياتــسار رد نآ رــییغت زا عناــم هراوتداــع نوکــس يورین ،دنک
 زا ســپ لوــلعم نآ رد هــک یتیعضو ینعی ،دیآیم دیدپ يریخأت موادت تیعضو ورنیازا
 هراوتداــع ناــیم زاــف فالتــخا یعوــن ،نیارباــنب ؛دــباییم موادت نانچ مه تلع نداتسیا
 اــی راگزاــس مــک ياهراتفر هب زاف فالتخا نیا و دیآیم دوجوهب دیدج طیارش و یمیدق
 تاهابتــشا و شحاــف ياهاطخ ،راجنهان راتفر رگشنک .دوشیم رجنم نارگشنک راگزاسان
 هــب تــسد یــنعی ،دــنکیم بسانمان ياهراک ای دیوگیم اج هبان ياهزیچ ،دنکیم يدرف
-هراوتداــع و دوــب هدرک لاغشا اهتیعقوم ماظن ردً البق هک یناکم اب هک دنزیم یلامعا
 هــک یناکم اب رگید هراوتداع نیا اما ،دراد تقباطم دوب هدش هتخاسرب نآ ساسا رب شا
 درادــن تــقباطم تــسا هدرــک لاغــشا هتفای رییغت ای دیدج ماظن کی رد رضاح لاح رد وا
 .)104:1391 ،زتیو نوب(

 یتــسدمه اب هک تسا تنوشخ زا یمیالم لکش ،تنوشخ عون نیا :نیدامن تنوشخ
 و ددــنویپیــم عوــقو هــب ،دــننکیــم لامعا وا رب ار نآ هک یناسک و یعامتجا لماع دوخ
-هــب یلو تسا تعاطا هدننکلیمحت تنوشخ نیا .دنرادن یهاگآ نآ هب تبسن مادکچیه
 یــضارتعا چیــه و هدــش ینورد یعامتجا ظاحلهب هکارچ ،دوشیمن كرد تعاطا ناونع
 ياهراکوزاــس قــیرط زا ًاتدــمع و میقتــسمریغ روــطهب نیدامن تنوشخ .درادن یپ رد مه
 هــب .دراد تریاــغم یعامتجا تراظن رتمیقتسم لاکشا اب و دوشیم هتفرگ راک هب یگنهرف
 ریاــس رــب ناشنیدامن ماظن و یناعم ،نابز ،دنتسه تردق رس رب هک یناسک ،ویدروب هدیقع
 یــعقاو ياــهدرکلمع ندرــک ناــهنپ اــب تنوــشخ عوــن نــیا .دوــشیم لیمحت هعماج دارفا



 
 
 
 

 99 ناتسمز و زییاپ ،مهدراهچ هرامش ،مجنپ لاس ،شزرو یسانشهعماج & 164
 
 تیعورــشم شریذــپ هــب هطلــس تــحت دارــفا نتــشاد او اب زین و مدرم مشچ زا نارگهطلس
 ،عــقاورد .دــشخبیــم میــکحت تردــق سأر رد ار دارفا نیا هاگیاج ،هطلس صاخ طیارش
 یــسایس و یتاــقبط هطلــس زا یلکروطهب و تنوشخ نیا زا مدرم يزاساهر یپ رد ویدروب
 .)597:1390 ،رزتیر( تسا

 ییارگتــینهذ و ییارگتینیع تنس ود هراومه ،شنک هلئسم نییبت رد :شنک هیرظن 
 نــیا يارو اــت هدیــشوک وــیدروب یــلو ،دــناهتفرگ رارــق مــه لــباقم رد یــسانشهعماج رد
 هــباثم هــب 1ییارگراتخاــس .)15:1386 ،شتسرپ و اهیدیشمج( دنک تکرح ییارگهناگود
 يور ناــهنپ ياهراتخاــس هــب ًاتدــمع شنــک نیــیبت رد 2ارــگنیع یــسانشهعماج هدــنیامن
 یفرصت و لخد هنوگچیه اهناسنا و دنرود نایمدآ سرتسد زا هک ییاهراتخاس .دروآیم
 نییبت رد 3ارگنهذ یسانشهعماج هدنیامن هلزنمهب زین یمدرم یسانششور .دنرادن اهنآ رد
 لــصاح ار یعاــمتجا مــظن و دــنکیم دــیکأت ناــسنا يزاــسینعم هــجو هــب ًافرــص شنــک
 لباقتم تنس ود نیا تباقر .تسا هدشن عقاو کیکشت دروم زونه هک دنادیم یتاضورفم
 زا يور ارــف ياــعدا هــک يدرــکیور ،دروآیــم مهارــف موــس درــکیور يارــب ار هــنیمز
 تــسا هــتفهن هــطبار موــهفم رد یــشهوژپ هــمانرب نیا یلصا هتسه ،دراد ار 4ییارگهناگود
 ،دنکیم هدافتسا هطبار يدیلک موهفم زا ،شنک نییبت يارب ویدروب .)49:1393 ،شتسرپ(
 ياــهنیعت لــصاح هن و يدرف راتفر میقتسم هجیتن هن ار یعامتجا تیعقاو هک ینعم نیا هب
 فــیرعت تــینهذ و تینیع یکیتکلاید هطبار رد ار نآ هکلب ،تسنادیم یعامتجا راتخاس
 تخاــس يوجوتــسج هک تسا دقتعم ویدروب .)2:1386 ،شتسرپ و اهیدیشمج( دنکیم
 نــهذ و ددرــگ دادــملق یعامتجا ياضف عبات ،كاردا ات ددرگیم بجوم ینیع ناهج رد
 شنــک ،يو هــجیتنرد ،ددرــگ یــقلت یــعمج و يدرف لامعا هدنزاس و خیرات لوصحم زین
 .)119:1387،لصا يدمحم( دنکیم دادملق نهذ و نیع هطبار

 اــب نآ لــماعت و هراوتداــع موــهفم ساــسا رــب ات دشوکیم دوخ لمع هیرظن رد يو
 ود ار نادــیم و هراوتداع ویدروب .دزاس صخشم ار یناسنا راتفر رب مکاح لوصا ،نادیم
 و هدــش زــیچ و مــسج خیراــت نادــیم ،تــسا دقتعم و دنادیم یعامتجا هبنج یتسه هویش
 رد هــتفرگ لکش و هتفای مسجت هراوتداع و تسا اهداهن تروصهب ءایشا رد هتفای تینیع
 .)268:1394 ،رلسک( تسا لاقتنا لباق ياهتلاح زا رمتسم یماظن بلاق

 چیــه هــب لــیلقت لــباق و تسا نادیم و هراوتداع نیب هطبار هجیتن لمع ،ویدوب رظنزا
 کــی يورــین اــب لــماعت رد رگــشنک ياــهیگژیو عباــت لمع ،عقاورد .تسین اهنآ زا کی
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 تــسا نآ رب هراوتداع اب ویدروب .)15:1386 ،شتسرپ و اهیدیشمج( تسا صاخ نادیم
 مــه هــب ار ود نــیا هــکلب ،دــیامن هئارا تیلماع و راتخاس هطبار زا عماج یلیلحت اهنت هن هک
 هراوتداــع هــب لــیلقت لــباق شنکاو تسا دنمهطبار دوخ هراوتداع موهفم .دزاس طبترم
 و یعاــمتجا نارگــشنک ياــههراوتداع نیــب طــباور زا هــک تــسا ياهدیدپ هکلب ،تسین
 رد .)1992:96 ،1تــناوکاو وــیدروب( دــیآیم دوجوهب نانآ ياهنیمز یعامتجا ياهنادیم
 یعس نادیم موهفم اب نآ لماعت و هراوتداع موهفم ساسا رب ویدروب لمع هیرظن تقیقح
 .)187:2011 ،رللیرگ( دراد یناسنا راتفر دلوم لوصا هئارا رد

 و تالیاــمت ،اهرواب ،اهشنک دلوم مه و هدش هتخاس ندوب تیعضو اب مه هراوتداع
 هراوتداــع تــسا دــقتعم وــیدروب .تــسا دوــخ رــب مکاح راتخاس اب قباطت رد تاساسحا
 میتــسین هدــشيزیرهمانرب شیپ زا ینیشام ياهمدآ ام ،يو رظن هب .دنکیمن لمع ییاهنتهب
 يزیچ لوصحم ام ياهشنک هکلب ،مییامن ینیبشیپ ار دوخ يراتفر ياهدمایپ میناوتب هک
 هــطبار نیا ویدروب .دمانیم نادیم و هراوتداع نیب هاگآدوخان ياهطبار نآ وا هک دنتسه
 :دنکیم هصالخ نینچ ریز هلداعم زا هدافتسا اب ار

 )هراوتداع Í هیامرس( + نادیم =شنک

 تالیاــمت نیــب هــطبار هجیتن شنک :داد حیضوت ناوتیم تروص نیا هب ار قوف هلداعم
 نآ زورب ناکما هک ياهنوگهب تسا )هیامرس( نادیم رد وا هاگیاج و )هراوتداع( صخش
 یــنعی وــیدروب رکفت رازبا هس ،عقاورد هلداعم نیا رد .ددرگیم مهارف صاخ یطیارش رد
 هــجیتن ًافرــص اــهشنک بیترت نیدب .دنرگیدکی اب طابترا رد هیامرس و نادیم ،هراوتداع
 دنتسه وا یلعف تیعضو اب صخش هراوتداع نیب هطبار هجیتن هکلب ،هدوبن درف هراوتداع
 .)50:1989 ،تناوکاو ویدروب(

 هتخاــسمه و هتــسبمه ياــهسأر هراوتداــع و هیامرس ،نادیم میهافم ،ویدروب دید زا
 لــماع اــی اــهنآ زا رــترب ،يرــگید رــب مدــقم اهنآ زا کی چیه هکيوحنهب ،دناثلثم کی
 موزــلم و مزال شنک نییبت و یعامتجا ناهج كرد يارب هس ره .تسین يرگید شیادیپ
 ویدروب رظنزا ،عقاورد .)129 :1393 ،لفنرگ( دنراد هدیچیپمهرد یتلاح و هدوب رگیدکی
 شنــک ،لــماعت نــیا نورد زا و هتــشاد لــماعت رگیدــکی اــب نادــیم و هراوتداــع ،هیامرس
 وا هیامرس و هراوتداع لماعت لوصحم درف ياهشنک ،یترابعهب .دیآیم دیدپ یعامتجا
 .)1 :هرامش لدم( تسا صاخ نادیم کی رد
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 هراوتداع و هیامرس ،نادیم نیب هطبار :1 لدم

 مــه هــب ار یعاــمتجا ناــهج و هراوتداــع ،)1درکلمع( شنک هک تسا دقتعم ویدروب
 ناــهج و دوــشیم هتخاــس درــکلمع طــسوت هراوتداع هک تروص نیا هب ،دهدیم دنویپ
 ندیــشخب لکــش هب شیارگ درکلمع هکیلاحرد و دوشیم هدیرفآ نآ هجیتنرد یعامتجا
 زا يو رواــب هــب .دــنک داجیا ار درکلمع ات تسا نآ رب زین هراوتداع ،دراد هراوتداع هب
 ياهتروــص ياــنبم دــنراد ياــج رگشنک نهذ زا جراخ رد هک ینیع ياهراتخاس ییوس
 لــباقتم شنــک رب يراتخاس ياهمازلا و دنهدیم لیکشت ار دنرگشنک ناهذا رد هک ینهذ
 هــنازور ياــهشالت رد هــک دــناینهذ ياهتروص نیا رگید يوس زا و دننکیم نییعت ار
 .)72 :فلا1977 ،ویدروب( دنزادرپیم اهراتخاس ظفح ای رییغت هب یعمج و يدرف

 نیب ،يدرف رگشنک تیلماع نازیم اب هطبار رد يریگمشچ رظن فالتخا ،اتسار نیا رد
 زا ،یــنهذ نامتخاــس هطلــس تــحت و ییوــیدروب لماع .دراد دوجو زندیگ ویدروب يروئت
 يارــب ياهمــشچرس ،یــنهذ نامتخاــس ،عــقاورد .تسا رتینیشام بتارمهب يزندیگ لماع
 ینهذ نامتخاس .دشاب لیصا يدربهار تین عون کی لوصحم هکنآ نودب تسا اهدربهار
 .دراد دوــخ رد ار ود رــه زا يرــصانع هــکلب ،تــسا هنالوعفم ًالماک هن و هنالعاف ًالماک هن
 نتخاــس يارب هنادماع و هنادازآ تردق زا رادروخرب يرگشنک هدیا ،موهفم نیا نامگیب
 هتــشادن دازآ هدارا و يدــنمتــین تــسا نکمم زین يزندیگ نالماع هچرگ .دنکیم در ار
 نالماــع هــکیلاحرد .دــنراد يرتشیب يدارا تردق ییویدروب نالماع هب تبسن اما ،دنشاب
 ياهراتخاــس اــی یــنهذ نامتخاــس هطلــس تــحت دــسریــم رــظن هــب وــیدروب رــظن دروــم
 اــهنآ .دنتــسه شنک هب نابکترم رندیگ رظن دروم نالماع ،دنشاب ناشینورد شخبراتخاس
 هــچنآ ياجهب دنتسناوتیم هک دنراد رایتخا رد شنک يارب ار یتالامتحا و اههنیزگ لقاال
 رد دــنناوتیــم و دــنرادروخرب تردــق زا يزندــیگ نالماع .دنوش باختنا دنهدیم ماجنا
ً الماــک و دنزاــسیــم ار اهراتخاــس اهنآ هکنیا رتمهم همه زا .دننک توافت داجیا ناشناهج
 زا دــسریم رــظن هب اهاگ هک ینهذ نامتخاس ،ویدروب يروئت رد یلو .دنتسین راتخاس ریسا
 ،رزتیر( دراد رارق ینوریب ناهج اب یکیتکلاید طابترا رد ،تسا هتفرگ هلصاف لماع دوجو

614:1390(. 
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 نادــیم ،ياهطبار قطنم و یلمع قطنم رب هیکت اب ،شنک هیرظن رد ویدروب ،یلکروطهب
 دــنکیم یعــس قیرط نیا اب و دنکیم درف نیزگیاج ار هراوتداع و راتخاس نیزگیاج ار
 موهفم ود هطساوهب ار راذگ نیا ویدروب .درذگب راتخاس -تیلماع یتنس ییارگهناگود زا
 دــقتعم ارــیز ،تــسین لئاق یلقتسم دوجو اهنآ يارب و دهدیم ماجنا نادیم و هراوتداع
 تــیعقاو کــی زا دــعب ود باــتزاب هــکلب ،دنتسین لباقتم تیعقاو رب رظان میهافم نیا تسا
 .)96:2004 ،زتراوسا( دنیآیم رامش هب دحاو یعامتجا

 و هیامرــس عوــن و هراوتداــع هــب هــجوت اــب ،ویدوب هیرظن رد ،شنک هکنیا رخآ نخس
 و دـــعاوق زا ياهـــعومجم نادـــیم ،وـــیدروب هـــشیدنا رد .دـــش دـــهاوخ نیـــیبت نادـــیم
 درــف نورد هراوتداــع ،لــباقم رد .دوــشیم روــصت درــف زا جراخ رد هک تساهتیعقوم
 یــنعی هراوتداــع ،وــیدروب رــظنزا .تــسا وــیدروب هشیدنا يارگدرف هجو يایوگ و تسا
 ینورد نیا .دوشیم تبث شدلوت ودب زا درف هک یعامتجا دعاوق هعومجم ندرک ینورد
 خر یعاــمتجا یگدــنز رد درــف تکراــشم قــیرط زا طــقف هاــگآدوخان لکــش هــب ندرــک
 دنمراتخاــس دــنکیم دــشر اــهنآ رد درــف هک ییاهنادیم ای نادیم ار هراوتداع .دهدیم
 رــظنزا .دــهدیم ار نادیم رد هلخادم ناکما درف هب هک تسا هراوتداع نیمه و دننکیم
 يزاــب هــب يزاــب هــک تسا راوتسا لصا نیا رب رواب يانبم رب هراوتداع يریگلکش ،يو
 .دراد دوجو اج ود رد و رابود یعامتجا تیعقاو هک تسا دقتعم ویدوب .دزرایم شندرک
 هدــیمان نادــیم وــیدروب هــشیدنا رد هــک نورــیب رد یــنعی ءایــشا رد .اــهزغم رد و ءایــشا رد
 رد دــیاب .دــمانیم هراوتداــع ار نآ وــیدروب هک درف نورد رد ینعی اهزغم رد و دوشیم
 نــیا و دنرگیدکی موزلم و مزال هراوتداع و نادیم دوجو ،ویدروب رظنزا هک تشاد رظن
 هداد رارــق شنــک هــیرظن هــیاپ ار نآ وــیدروب هــک تسا ياهطبار قطنم نامه قیقد روطهب
 زا صخــشم یتیعقوــم رد نتفرگ رارق اب درف :تسا نینچ هراوتداع و نادیم هطبار .تسا
 ار نادــیم نآ ياههیامرس ،دنکیم ینورد ار نادیم نآ ياهوگلا و دعاوق ،صاخ ینادیم
 يارب نادیم نیا رد ندرک يزاب هک دروآیم نامیا هدش هتفریذپ لصا نیا رب و دسانشیم
 یــنعی اــهوگلا نــیا ياــنبم رــب نادــیم رد درــف .تــسا دنمــشزرا شیاههیامرــس هب یبایتسد
 روطهــب ،رــگید يوــس زا ،تسین هنایارگربج لمع نیا اما ،دوشیم لمع دراو هراوتداع
 رد( هدــش یــنورد و هتــسیز هبرجت کی ساسا رب درف لمع ینعی تسین زین هناهاگآ لماک
 .دنکیم زورب )یهاگآدوخان و یهاگآدوخ نیب صخشمان یتیعقوم

 يریگهجیتن و ثحب

 رــطخرپ ياــهراتفر نیــیبت هب میقتسم روطهب هچرگا ویدروب گنهامه و يرظن هاگتسد
 وــیدروب يرظن هاگتسد ،رطخرپ راتفر میقتسمریغ لیلحت يارب ناوتیم اما ،تسا هتخادرپن
 و هراوتداــع و نادــیم نیــب یکیتکلاــید هــطبار ویدروب هکارچ ،داد رارق هدافتسا دروم ار
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 تــیعقاو کــی ناونعهــب اهنادــیم تــسا دــقتعم يو .دــهدیم رارــق هــجوتدروم ار شنــک
 رد و دنــشابیم زــین هدــنهد تخاــس لاــحنیعرد ،دنتــسه هــتفای تخاــس هــچرگا یخیرات
 ياهنادــیم رد روــضح اــب دارــفا .دــنرثؤم دارفا زیامتم و كرتشم ياههراوتداع نیوکت
 نــیا و دنــسریم مــه هیبــش ياــههراوتداع هــب نوگمه ياههیامرس هب یسرتسد و هباشم
 ياــههراوتداع و اــهشنک نیمهً اتیاهن هک دنرثؤم اهشنک يریگلکش رد اههراوتداع
 .دنوشیم رجنم نادیم ددجم دیلوتزاب و دیلوت هب هتفای تخاس

 ناــمه اــهراتفر نــیا ،میزادرــپب زیمآهرطاخم ياهراتفر هب ییویدروب دید هیواز زا رگا
 .دــناهدمآ دوجوهــب اهنادــیم و اــههراوتداع اــب یکیتکلاید هطبار رد هک دنتسه اهشنک
 رــس رــب هــعزانم و نادــیم رد درــف یکیتکلاــید هــطبار ناــیرج رد رــطخرپ ياههراوتداع
 رد هــک يدارــفا .دنوــشیم رــطخرپ راــتفر هــب لیدــبت ًاتیاهن هک دنیآیم دوجوهب اههیامرس
 و دنوــشیم هدناــشک هیشاح هب ،دنرادن رایتخا رد ار بسانم ياههیامرس ینادیم تاعزانم
 .تــسا رطخرپ ياهراتفر و راجنهبان ياههراوتداع أشنمرس ندش هدیشک هیشاح هب نیمه
 نادــیم لــخاد رد نآ يدــسجت دــعب هژیوهــب یــگنهرف هیامرس مجح هچ ره ،نایم نیا رد
 ،یــگنهرف هیامرــس هدــننکلیدعت و هدــننک شیالاــپ تلــصخ رطاــخ هب ،دنک ادیپ شهاک
 ياــهشنک و اــهراتفر هــب رجنم همادا رد نیمه هک دنوشیم رتیگنهرف ریغ اههراوتداع
 .تــسا زیمآهرطاــخم یعاــمتجا ياــضف تــیلک يارــب هــک دوشیم رطخرپ و یگنهرف ریغ
 هــب یــسرتسد ناــکما مدــع لیلد هب یعامتجا ياضف رد دارفا ندش یهت و یچوپ ساسحا
 نیــمه و دوــشیم رــجنم یگدروخرس هب هک دیآیم دوجوهب یعامتجا عونتم ياههیامرس
 دارــفا یــتقو .دنتــسین عاــفد لــباق هــک تــسا ییاــهراتفر روهظ و زورب تلع یگدروخرس
 هیامرــس ،دنتــسه ناوتاــن يدــسجت یــگنهرف هیامرــس لوصو رد و دنراد يداصتقا هیامرس
 ادــیپ رــگناریو ياهــبنج و دــهدیم تــسد زا ار شیوــخ یگدنزاــس تیــصاخ يداــصتقا
 .دنکیم

 رــطخرپ راــتفر لــیلحت رد دــناوتیم هــک تــسا یــمهم دراوــم زا زــین نیداــمن هیامرس
 ،دــنرادن راــیتخا رد ار يداصتقا و یگنهرف هیامرس دارفا هک ینامز .دوش عقاو هجوتدروم
 ،دننکیمن ادیپ یعامتجا تیعورشم ،دنرادن ار یعامتجا ياضف رد مزال ژیتسرپ و تردق
 دــنیارف نیمه هک دوشیم شیاسرف راچد ناشسفنتزع و يرادنپ نتشیوخ سح هجیتنرد
 زورــب ياــهارجم ماــمت درــف هــکارچ دوــشیم رــطخرپ ياــهراتفر زورــب هب رجنم تیاهنرد
 ياــهراتفر لــیلحت رد ار وــیدروب يرــظن هاگتــسد عوــمجمرد .دــنیبیم دودسم ار شیوخ
 .)2 هرامش لدم( داد ناشن ریز لکش تروصهب ناوتیم زیمآهرطاخم
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 زیمآهرطاخم )راتفر( شنک و هراوتداع ،نادیم نیب هطبار :2 لدم

 

 تــهج وــیدروب مجــسنم و يرــظن هاگتــسد رد هــک تسا يرگید مهم موهفم يزاسان
 دراو یــصخشم هراوتداــع اــب دارــفا هــک یناــمز .دراد تــیمها رطخرپ ياهراتفر لیلحت
 نادــیم نآ ياــههراوتداع اــب ار دوــخ دنتــسین رداق هک دنوشیم یصاخ یعامتجا نادیم
 اــب ندــش گنهامه يارب ناوت مدع هک دنوشیم کیمونآ تیعضو راچد دنوش گنهامه
 .دوــب دــهاوخ رــطخرپ و سناــجتمان ياــهراتفر روهظ زاغآرس ،نادیم نآ ياههراوتداع
 دوــمن میسرت ریز لدم تروصهب ناوتیم زین ار زیمآهرطاخم راتفر زورب رد يزاسان شقن
 .)3 هرامش لدم(
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 زیمآهرطاخم )راتفر( شنک و يزاسان نیب هطبار :3 لدم
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 عبانم

 :نارـهت ،يداـمادریم دادرـهم همجرت ،یسانشهعماج گرزب نارکفتم ،)1388( بار ،زنوتسا -
 .زکرم رشن

 ،یـثالث نـسحم هـمجرت ،یـگنهرف هـیرظن ،)1394( ردنزگلا ،یلیار ،لیناد پیلف ،تیمسا -
 .یملع رشن :نارهت

 :نارـهت ،ناـیوپ نـسح همجرت ،یگنهرف هیرظن رب يدمآرد ،)1384( لیناد پیلیف ،تیمسا -
 .یگنهرف ياه شهوژپ رتفد تاراشتنا

 ،حالـفدازآ ،غورـف ،یعیفش ،ناوریشونا ،داژنمظاک ،اضریلع ،اینردیح ،دیمح ،روپيدروهلا -
 رد ردـخم داوـم فرـصمءوس تیعضو یسررب ،)1384( میک ،تیو ،ههلا ،ییازریم ،زیورپ

 و یکـشزپ مولع هاگشناد هلجم ،EPPM لدم رد یلرتنک دوخ لماع قیفلت و نازومآشناد
 .21-31صص ،1 هرامش ،13 لاس ،دزی یقودص دیهش ینامرد -یتشادهب تامدخ

 ،نایـشواچ نـسح هـمجرت ،یـقوذ ياه تواضق یعامتجا دقن ،زیامت ،)1391( ریپ ،ویدروب -
 .ثلاث رشن :نارهت

 یـضترم هـمجرت ،)یـنالقع باختنا و یلمع لیالد( شنک هیرظن ،)فلا1393( ریپ ،ویدروب -
 .راگن و شقن تاراشتنا :نارهت ،اهیدرم

 .ین رشن :نارهت ،یهوکف رصان همجرت ،سرد هرابرد یسرد ،)ب1393( ریپ ،ویدروب -

 ریگناـهج هـمجرت ،وـیدروب رـیپ یـسانشهعماج زا ییاه سرد ،)1391( سیرتاپ ،زتیو نوب -
 .هگآ رشن :نارهت ،ریفسروپ نسح ،يریگناهج

 نادـیم رد روـک فوـب ییوـیدروب لـیلحت :بان يدوبان تیاور ،)1393( مارهش ،شتسرپ -
 .ثلاث تاراشتنا :نارهت ،ناریا یبدا

 نیـشفا هـمجرت ،هعـسوت و یسارکومد ،دامتعا ،یعامتجا هیامرس ،)1389( نایک ،شخبجات -
 .هزاریش رشن :نارهت ،نایوپ نسح و زابکاخ

 قـیفلت :راتخاـس و شنـک يوـسارف ،)1388( هیـضرم ،يریما ناینیسح ،دمحم ،ماف دیحوت -
 ماـگ رـشن :نارـهت ،سامرباه نگروی ویدروب ریپ ،زندیگ ینوتنآ هشیدنا رد راتخاس و شنک
 .ون

 و کیـسالک تاـیرظن رد هیامرـس موـهفم ،)1384( هیـضرم ،يوـسوم ،سابعمالغ ،یلسوت -
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 :صـص ،26 هرامـش ،یعاـمتجا موـلع همان ،یعامتجا هیامرس ياههیرظن رب دیکات اب دیدج
32-1. 

 رـشن :نارهت ،یسانشهعماج رخاتم هیرظن ،)1388( لامج ،يدمحم ،اضردیمح ،روپ یئالج -
 .ین

 لـمع هیرظن رد نادیم و شنم کیتکلاید ،)1386( مارهش ،شتسرپ ،اضرمالغ ،اهیدیشمج -
 .32-1:صص ،30 هرامش ،یعامتجا مولع همان ،ویدروب ریپ

 رـشن :نارـهت ،يدـمحا راـی جروـت هـمجرت ،یعاـمتجا تـیوه ،)1384( دراچیر ،زنیکنج -
 .هزاریش

 :نارـهت ،نایشواچ نسح ،یناشفا وج الیل همجرت ،ویدروب ری یپ ،)1385( دراچیر ،زنیکنج -
 .ین رشن

 هاگـشهوژپ :نارـهت ،نآ تیریدـم و اههـیرظن :رـطخ تاـطابترا ،)1394( نسح ،هتسجخ -
 .تاطابترا و رنه ،گنهرف

 کبـس رـب ياهیامرس و يراتخاس لماوع یتخانشهعماج یسررب ،)1393( یلع ،هدازییاراد -
 ،یـسانشهـعماج دـشرا یـسانشراک هـمانناـیاپ ،ناـفلد رهش ناناوج نیب رد ملاسان یگدنز
 .یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد ،ناردنزام هاگشناد

 ،یـبتک یـضترم هـمجرت ،اهتخانـش هرتـسگ یناـسنا مولع ،)1395( اوسنارف ناژ ،هیترود -
 .ین رشن :نارهت ،یهوکف رصان ،رفعیفر نیدلالالج

 ،یـثالث نـسحم هـمجرت ،رـصاعم نارود رد یـسانشهعماج هـیرظن ،)1387( جروج ،رزتیر -
 .یملع تاراشتنا :نارهت

 لیلخ همجرت ،نردم یسانشهعماج هیرظن ،)1390( سالگاد ،نمدوگ .یج ،جروج ،رزتیر -
 .ناسانشهعماج تاراشتنا :نارهت ،هدازیفطل سابع و ییازریم

 تمالـس و يرازآرـسمه ،یعاـمتجا هیامرـس نیـب هطبار یسررب ،)1389( یسوم ،یتداعس -
 ،یعامتجا مولع شهوژپ دشرا یسانشراک همان نایاپ ،زیربت رهش لهاتم نانز نیب رد یناور
 .یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد ،زیربت هاگشناد

 رد ناور تمالـس شـقن ،)1384( یناخدمحم ،هناورپ ،يریازج ،اضریلع ،الیل ،این ینامیلس -
 ،19 هرامـش ،مجنـپ لاـس ،یعاـمتجا هاـفر همانلـصف ،ناـناوجون رـطخرپ ياـهراتفر روهظ
 .75-90صص
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 هـمان ناـیاپ ،راگیـس فرصم هب شیارگ یتخانشهعماج نییبت ،)1387( اضردمحم ،ینامیلس -
 .یعامتجا و یناسنا مولع هدکشناد ،ناردنزام هاگشناد ،یسانشهعماج دشرا یسانشراک

 .تمس تاراشتنا :نارهت ،شرورپ و شزومآ یسانشهعماج ،)1389( دومحم ،روپ عراش -

 تاراـشتنا :نارـهت ،تـمکح دـیوم دـیهان هـمجرت ،ویدروب ریپ ،)1393( کیرتاپ ،نیاپماش -
 .یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ

 هــمجرت ،وــیدروب ناــگژاو ،)1385( ناژ ،هدرز رــیپ	،هــیویلوا ،نتنوــف ،نایتــسیرک ،هریوــش -
 .ین رشن :نارهت ،یبتک یضترم

 ،نارـیا رد یگنهرف هیامرس ياقترا يوگلا ،)1394( اتیزر ،اینرهپس ،اضردیس ،ریما یحلاص -
 .سونقق تاراشتنا :نارهت

 .سونقق تاراشتنا :نارهت ،یگنهرف ياههیرظن و میهافم ،)1389( اضردیس ،يریما یحلاص -

 هب شرگن رب رسالگ درکیور رب ینتبم یهورگ شزومآ یشخبرثا ،)1391( ینایمور ،ماغرض -
 هـمان ناـیاپ ،تـیبرت حالـصا نوناـک نایوجددم نیب رد رطخرپ ياهراتفر و راگیس فرصم
 هدکــشناد ،ییاــبطابط هــمالع هاگــشناد ،یــشخبناوت شیارــگ هرواــشم دــشرا یــسانشراک
 .یتیبرت مولع و یسانشناور

 هـعماج تاراـشتنا :نارـهت ،یماـظتنا تینما و یعامتجا هیامرس ،)1390( اضرمالغ ،يرافغ -
 .ناسانش

 .ین رشن :نارهت ،یسانش ناسنا ياههیرظن و هشیدنا خیرات ،)1384( رصان ،یهوکف -

 :نارـهت ،یناـضمر نیـسح ،يرافغ اضرمالغ همجرت ،یعامتجا هیامرس ،)1392( ناج ،دلیف -
 .ریوک تاراشتنا

 رـیپ اـت زنوـسراپ توکلاـت زا کیـسالک ناسانش هعماج ياههیرظن ،)1394( كرید ،رلسک -
 .ناسانش هعماج تاراشتنا :نارهت ،خسار هللا تمارک همجزت ،ویدروب

 مویزوپمس نیتسخن تالاقم هعومجم ،هداوناخ و یعامتجا هیامرس ،)1384( اضریلع ،يدلک -
 .یشخبناوت و یتسیزهب مولع هاگشناد تاراشتنا ،یعامتجا هافر و یعامتجا هیامرس

 :نارـهت ،یـبیبل يدـهم دمحم همجرت ،ویدروب ریپ يدیلک میهافم ،)1393( لکیام ،لفنرگ -
 .راکفا رشن
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 رد رطخرپ ياهراتفر اب يا هلباقم و یگتسبلد ياهکبس نیب هطبار ،)1389( نسحم ،یفطل -
 هدکـشناد ،یمزراوـخ هاگـشناد ،یـسانشناور دـشرا یـسانشراک همان نایاپ ،نازومآ شناد
 .یتیبرت مولع و یسانشناور

 تاراــشتنا :نارــهت ،)يروئتاــتم( نیداــینب یــسانشهعماج ،)1387( ساــبع ،لــصا يدــمحم -
 .نانز تاعلاطم و نارگنشور

 و یگدـنز تـیفیک يارـب سـفن تزـع يرـگهطـساو شـقن ،)1390( ثرماـیک ،يدمحم -
 دـحاو یمالـسا دازآ هاگشناد یتیبرت مولع هدکشناد نایوجشناد نیب رد رطخرپ ياهراتفر
 دــحاو یمالــسا دازآ هاگــشناد ،هرواــشم هتــشر دــشرا یــسانشراک هــمان ناــیاپ ،تــشدورم
 .یسانشناور و یتیبرت مولع هدکشناد ،تشدورم

 لـماوع یـخرب ،)1387( تاوآ ،یـضیف و نـسح ،یعیفر ،اریمح ،يداجس ،ابیرف ،يوسوم -
 ،27 هرامـش ،متـفه لاـس ،یعامتجا هافر همانلصف ،یـشکدوخ هب مادقا اب طبترم یگداوناخ
 .53-72صص

 لاــمج هــمجرت ،یــگنهرف هــیرظن رــب يدــمآرد ،)1387( فــج ،تــیوارب ،وردــنآ ،رــنلیم -
 .سونقق تاراشتنا :نارهت ،يدمحم

 رد یموـمع تمالـس اـب رـطخرپ ياهراتفر ،یصخش يهناسفا هطبار ،)1390( اثیمام ،یجان -
 دـشرا یـسانشراک هـمان ناـیاپ ،نیوزـق رهـش ناتـسریبد موـس رسپ و رتخد نازومآ شناد
 .یعامتجا مولع هدکشناد ،)هر( ینیمخ ماما یللملا نیب هاگشناد ،یمومع یسانشناور
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