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بنا  راقش سیین مالطع واصی ت وکمیسی این قییز م اب ی  ما عی مواسر را ر کاه پزی ادات    
هی  بیشتن   ر  هنایید واصی ت راقش،یهی صسر وغیین رهید م به مهی ت   هی  مختسفی  ا هعیلیت

ازومساه      دی م ق،ی ش متسن راقش،یهی قیایز را قاد. صساقادن م قستاتن اقتالایر      بنا  ر کی بن
 مقد که راقش سیین واصی ت وکمیسی بانا  بن دای م    می تمی   به هی  ادیدی م مهمی  مهی ت

راقشاا،یهی میقیااد    قیااز قستااتن متااسن   ر   تااتة وخصصاای صااسر م و زیااه م واسیاال متااسن نسماای 
وساقیاد ر  رداتییبی باه     مای  های   بدان قییزمیدقد م از این مهی ت هی  نسمی  قیمهی  دیله م مالیله پییین

تاده م وشاکیل دایصتی      هی   متان م تاساهد پشاتیییقی    ا زییبی ر یق متسن نسمیی ا ائة ادتدپل
 بهنه بینقد. ر یق بنا  ق،ی ش متسن نسمی 

ة مییاک ماپ  م آلی اسن   ی کاه متخصاص باسز       نسقه که قسی ایدنین کتایف   همین
اقد ایان کتایف بانا  راقشا سیین واصای ت وکمیسای        آمسزش پژمهش،ن  ه تیدی اذنین کنره

هی  میتشن تاده م میتشان قشاده ازومساه      هی م تسزی بن دی پژمهش آن ق،یتته تده م تنما کی  
های  رکتان  م مالایپت پژمهشای      های  کی تییدای ا تادی  دایله     قیمه مالیپت راقش سییی پییین

هی  تافیهی ادات. بای وسواه باه هالادان چیاین میایبع آمسزتای ر  میاین میایبع             منویط م قیز ا ائه
  هی  اینان م قیز موسر ر مدی میقید  مش واالیق م قیاز  آمسزتی واصی ت وکمیسی ر  راقش،یه

زبین م ق،ی ش هی دای ر  میاین ر م  مد دایی ونوماة چیاین کتایبی بانا  واد یس ر  ایان           
واه باه کسوایهی رم ة آماسزش راقشا،یهی ر  مالطاع        داید. بای وس   مای  ر م  قنم   باه قظان   

قمییاد. بای    مای  ا  کی بنر  ب یی  قنم    واصی ت وکمیسیی قنم ت ود یس مطیلب به تیسه
م    های  نمسای   نیسان اان  که ه  مییقی قظن  م ه  تایسه  هی  مشیبهی این کتیف به بن دی کتیف

،ی ش متسن راقش،یهی باه راقشا سیین   کی بنر   ا بنا  اوخیذ  میکنر  اقتالیر  به صساقدن م ق
ایان کتایف       مر راقشا سیین بای یایرنین  هیاسن     مای  کیدی اقتخیف م ونومه تد. اقتظی   می ننقه 
ا  اقتالایر ی کستاش قسی ایدنین ری،ان  ا بانا  بن انا   ا ویایط بای          نیاسان صساقیاده   بتساقید به

نیااسان  ا زیاایبی کییااد م بااه هاای  ماکاا  از طنیااق ادااتدپل   هاایی مخیطیااین م متالینااد داایصتن آن



 

 ده

هایی اداتدپل    ا  صسراقتالیر ی به میظس  بن نا   ا وییط بی مخیطیین م متالیند دایصتن آن  قسی یده
 رهید.   ا  ماک  م تفیف وسدعه  صسر  ا به نسقه

ا  دایصتی مید پیسقاد     متیی صساقادن م قستاتن  ا باه تایسه     به  ر  این کتیف قسی یدنین
صسبی مشخص ادت. به طس  کسیی این کتایف   ظنیه م کی بنر ر  این اان بهرهید م  ابطه بین ق می 

هی  صساقدن م قستتن اقتالیر   ا که بانا  طیاف     میکنر  میظ  م می    بنا  وسدعه مهی ت
مدیعی از دطسح مختسف و زیه م واسیل متسن راقشا،یهی م اقاساا وکایلیف صساقادن م قستاتن      

کید. همچیین این ااان بای ا ائاه ابزا هاییی      یدنین ننقه میراقش،یهی  یبل ادتفیره ادتی به صساق
کی بنر  بنا  و زیه م واسیل آای  نسمی م دیصتی رهی به ق،ای ش متاسن راقشا،یهی مها ی باه      

های    هی  صسر  ا ر  این زمییه والسیت کیید م از ایان مهای ت   کید مهی ت می راقش سیین کمک 
قمسرا های  وکمیسایی وسقایایت       ر بهانه بینقاد.  هی  راقش،یهی صاس  اقتالیر  ر  اهزایش وساقییی

رهاد وای  میکانر     می    هی  کی بنر  م نمسی ر  کتیف به صساقیده این امکین  ا م ومنین  می مفهس
هی  ا ر  نمل   ابتی ر ک کید م آن واسیل اقتالیر  متن م مفیهی  منویط بی ق،ی ش اقتالیر   ا به

کیاد از   می مییبع اقیهی بنصط به صساقیدنین کمک  دییت م قیز به کی  بیدر. همچیین موسر مف
م مطیلعاة مطیلاب وکمیسایی بان      SAGEهیی ردتندی به مالیپت م ساه   لی ت طنیق ال،سهی م چک

 نینقدی و سط ییبید. می هی  پیشنهته اقتالیر  که ییر  هی  مه  م مهی ت وکییک
ف ر دای ر  کا  ی   نیسان ابزا   بنا  یایرنین  هانر ی کتای    وسان به می این کتیف  ا 

بنا  ودمین پیشییة پژمهش م میایقی قظان  م یای یاک کتایف  اهیمای کاه از           قیمة کی بنر  تیسه
  مقدی به کی  بنر. طنیق آن مد   م راقش س نیی به نیی پیش می

معماسل ر  زباین هی دای     های   ر  ونومة این کتیف وی وی  ممکن دعی تاده از معایرل  
قاژار   هایر  یعالاسبی   ن بفظ تسر. ر  پییین از ویایف آ ای  رکتان    ادتفیره م تیسه بیین قسی یدنی

بنا  وسواه باه باسزة    « دیزمین دمت»هی  مؤانتین ر  ونومه م قیز از اقتشی ات  بنا   اهیمییی
 صساقدن م ق،ی ش اقتالیر  بنا  راقش سیین واصی ت وکمیسی ب یی  ددید،زا ی.
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 مایک واالس
ره دایل  مییک ماپ  به مدت بی ت دیل ر  آمسزش ابتدایی مشغسل به کی  بسره ادت. پس از 

ابتدایی ر  تس ا  بخاش  ی اقد م م ئسلیت مشیم  نسسی 2ود یس ر  مدا   ابتدایی بخش کیت
دیز   مد ده ر  امس   همچسن مدل 100کیت  ا بن نهده ننهت. ام ر  این مدتی ر  بیش از 

هی مشغسل هعیلیت باسره ادات. اقاد م     آمسزش م بمییت م آمسزش مدینان نسسی م همکی ان آن
ر  دمت هعسی صسر به نیاسان مادین منکاز آماسزش مایطای هس واسن کنبایی همچیاین بایمی          

  ابتدایی ویسف تن ی اق،س تین ادت. ویی،یه کیسقی م  همچیین م تسزی داینیت زیایر   مدا 
از  1027م  1003هی   ود یس ر  مایط بینمن م ر  مدا   مختسف ادت. اقد م قسی یدة ق خه

 ال،س  کی   نسسی ابتدایی ادت.  
 

 آلیسون ری
ریف ادات. پاژمهش م    آلی سن    ادتیر پژمهش ر  بسزة زبین م ا وییطیت ر  راقش،یه کی 

دایصته ادات    میژه ر   ابطه بی نیای ات پایش   دیز  ذصینه م پنرازش ماژنیقی به متمنکز بن مدل
م  دایصته  زباین پایش  که ر  ییرنین  زبینی وکیمل زباین م قایوساقی زبایقی کای بنر راتاته ادات.       

یانی  میتشان   وسداط اقتشای ات راقشا،یه کم    1001ی رم اان م  ر  این زمییه که ر  دیل قیمه ماژه
مدایسة اقتشای ات    که به 1007ر  دیل هی  دیصته: نذ  از مادمریت زبین پیشاقد م قیز کتیف  تده

اقاد. پاژمهش کیاسقی م      المسسی  نا  ننهته راقش،یه آک فس ر چیپ تده ادتی مس ر وسوه بین
پینامسن ا وییط ر  بیلت صنردسرنی ادت. ام وعهد ر ازمدوی ق یت به آماسزش پژمهشا،نان   

هی  آکیرمیک را ر. ام قسی ایدة م ائسل کتایف ر دای معانمف ر بای ة        ازومسه وسدعة مهی ت
 ( ادت. 1021تییدی )هیر ی  هییی ر  زبین هی  پژمهش ر  رم ة کی تییدی به قیی طنح تیسه

 ی مییک م آلی سن ر  پانمژة واییزة وسداعة ابتکای  نمال      1027م  1020هی   ر  ص ل دیل
 ر  پژمهشااا،نان مشااای کت راتاااتید کاااه هزییاااة آن از ماااال تاااس ا  پاااژمهش ا تصااایر  م  

                                                                                                                                              
1.  Kent 
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اوتمااینی پنراصاات تااد م از آن طنیااقی میهیاات م وسدااعة مهاای ت ر  پااژمهش ر  بااسزة نسااسی  
اوتمااینی  ا مااس ر مطیلعااه  اانا  رارقااد. واازمة آمسزتاای منبااسط بااه ایاان پااژمهش ر  دااییت      

www.Restore.ac.uk/researchexpertise/ بل مشیهده ادت. ی 

 
 تقدیر و تشکر

از راقشا سیین واصای ت وکمیسای راقشا،یه کای ریف م راقشا،یه بای  کاه ر  وسداعة مطیلاب           
اقدی م همچیین ب یی   از اهانار راقشا،یهی کاه باه طاس        مینایش امل این کتیف همکی   راتته
ؤانی مای  ا باه   هی  بننزا  تاده م ا ائاة بیزصس رهای  ما     م تالی  م یی از طنیق تنکت ر  کی نیه

های       اقدی کمیل والدین م وشاکن  ا را یا . ایاده    مینایش رمی م دسی این کتیف  هیمسن تده
های  قالشاة ذهیای م دایصتی بید   دایله راتات.        بسپی هالید وأاین مهمی بن وفکن می ر بی ة مؤلفه

 1م پیسدات   لسییس پسل ین بی م طفت به می اویزه رار وی از مطیلب مید ج ر   هصسل امل م رمی
 )که بی همکی   مییک ماپ  ق،یتته تده ادت( ادتفیره کیی  که تیمل مسا ر ذیل ادت:

یایرنین  صساقادن اقتالایر  ر  مادینیت م  هیان       (ی 1006ا ماپ ی ی. م پسل سنی ل. )
 ی لیدن: دی .آمسزتی

ی سارییرنین  صساقدن اقتالیر  ر  آمسزش زبین م د(ی 1007ا نسرمینی آ. م ادتییسزی آ. )
 لیدن: دی .

ی ییرنین  صساقدن اقتالیر  ر  آماسزش م یایرنین   (ی 1007ا پسل سنی ل. م ماپ ی ی. )
 لیدن: دی .

همچیین از وین ادتی یک م مؤد ة اقتشی اوی ایکسیییکس ددید،زا ی  که به مای اوایزه   
کت  ا به تکل ص صاه تاده بیزوسلیاد کیای  م قیاز از تان       2رارقد وی مطیلب مید ج ر  پیسدت 

اقتشی اوی دی  م اق من  هین ی مادینیت م اوانا  آمسزتای بنیتیقیای )بسمای ( متشاکنی  کاه        
  ا هناه  آم رقد. تنح کیمل مییبع نیی ت ادت از: 1امکین بیزوسلید مطیلب مید ج ر  پیسدت 

تاییصتی   ویمعهتییصتی م  (ی یک یی رم کسمه؟ وفیدین  مان1005ا   ی آ. م ادتی کی ج. )
ی اقتشی ات 27ا2(: 2)21ی المسسی نفتی ی زبین م  یقسن م سه بینرنسا  رارنیه مدقیی معیی ر  یک 

 راقش،یه بینمی،ییی بیزوسلید بی م سز از اقتشی ات ایکسیییکس.
نذا   مدینیت مدا   از طنیاق کای  ننمهای: یاک      اتتناک (ی به1002ا ماپ ی ی. )

ی اقتشای ات اق مان   37اا 256(: 1)13ی مادینیتی ارا ه م  هیان  آمسزتای   پذین؟ی   ی ک وسویه
  هین ی مدینیت م اونا  آمسزتی بنیتیقیی )بسمی (ی بیزوسلید بی م سز اقتشی ات دی .
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 شیوة استفاده از کتاب
این کتیف ر  اصل بنا  راقش سیین واصی ت وکمیسی نسسی اوتمینی ق،یتته تده ادت کاه تانما   

میتشان قشاده ازومساه مالایپت راقشا سییی      های  میتشان تاده م     هی م اتسزی بن دای پاژمهش    کی  آن
های    نا مة ا ائاه   های  رکتان  م مالایپت پژمهشای مانویط باه       هی  کی تییدی ا تدی  دیله قیمه پییین

های   یبال اقتالایل ه اتید کاه ر        تفیهی ادت. صساقدن اقتالیر  م قستتن صسراقتالیر  ازومسه مهای ت 
تاسقده قالاش مهمای     های  پژمهشای بمییات    هیرههی  تفیهی م پیشی وسلید آای  راقش،یهی مؤانی ا ائه

ما ر که ومییل را قد کیفیات ق،ای ش    را قد. بییبناینی کتیف بیقن همچیین بنا  اهنار راقش،یهی ویزه
های  صاسر  ا    هی  پژمهشی والسیت قمیییاد م مهای ت   پژمهش صسر  ا از طنیق صساقدن اقتالیر  پیشییه
 یلی از هییده قخساهد بسر.  به نیسان قسی یدنین صسراقتالیر  وثییت کیید ص

ا  ادت که به نیاسان ابازا   ر  یایرنین  صسرمااس  یای کتایف        طنابی کتیف به نسقه
هی  پژمهشی م یای یاک کتایف  اهیمای کاه از طنیاق آن        ر دی ر  ک   م مالییدی بنا  تیسه
ک نا مهی منبیاین همتای قیاز ر  یا       مقدی کای بنر را ر. باه   مد   م راقش س نیی به نیی پیش می

وساقیاد از ایان کتایف بهانه      وان صاسر مای    و نباه  بنهة راقش،یهی ر  وهت بمییت همکی ان ک 
ب،ینقااد. مااتن کتاایف وسدااط مطیلااب صسرصااسان آق یاان کیماال تااده اداات )بااه دااییت          

https://study.sagepub.com/wallaceandwray3e   های م   مناوعه کیید(. این مطیلب تیمل ومانین
های    های  الکتنمقیکای هانی    اسیل اقتالیر  ر یق متسن م ازا م ق اخه  هییی از  میکنر می به و مثیل

 واسیل متسن م بن دی وسدعة ادتدپل کسی ر  یک  دیله ادت. 
های  قستاتن صسراقتالایر      ق،نش دیصتی مید می به ییرنین  صساقادن اقتالایر  م مهای ت   

ن یاک هناییاد   میتیی بن رم ایده اصسی ادت. ایدة امل تیمل وشخیص نفتمین راقش،یهی به نیاسا 
 واالیالی اقتالیر ی دیزقده م رمویقیه ادت؛ یعیی:

هنر به نیسان یک صساقیده اقتالیر ی کستش ری،نان  ا ر  بن نا   ا وییط بی مخیطاب   ●
 کید.   هیی از طنیق یک ادتدپل ماک  ا زییبی می هدف م متالیند دیصتن آن

 وییط بی مخیطب هادف م  هنر به نیسان یک قسی یده صسراقتالیر ی به میظس  بن نا   ا ●
 رهد.   ا  ماک  م تفیف وسدعه می متالیند دیصتن آنی ادتدپل صسر  ا به نسقه

تاده ادات.    به طس  معمسلی ماصسل صساقدن اقتالیر ی تنح مکتسبی از مطیلاب صساقاده  
 های  پژمهشای   ا زییبینی چیین تنبی  ا مییی  ا زییبی وساقییی هنر بنا  بن دی اقتالایر  پیشاییه  

وساقید اداتعدار   رهید. بییبناینی قسی یدنین مسهق ک یقی ه تید که می ر  بسزة پژمهشی  نا  می
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صساقدن اقتالیر  صسر  ا به طس  یک ین ر  مس ر پیشییة پژمهش م قیز تنح صسر بن آن پیشییه باه  
ه کیی ی پید  مثیت م مؤان به ماکایش دایزقد   هییی که ر  این کتیف معنهی می کی  نینقد. تیسه

تسر وی صساقیدنین قمن پینم  از قالایط   کید م بینث می ق یت به اان مس ر ا زییبی  ا و هیل می
 هی اوتییف کیید. هی  میتشن تدهی از قالیط میفی آن مثیت پیشییه

هی ونکییی از رم مؤلفاة اصاسی ه اتید:     رممین ایدة اصسی ق،نش می این ادت که ادتدپل
هی  وهاین اوتماینی    ارنیهی یی اظهی ات ر بی ه بنصی وییه ا  از ی که تیمل م مسنهنین  قتی ه

ی که همیقی پشتیییقی این ارنیهی بنادی  بنصای اتاکیل تاساهد    و مینیی تیسه وف ین آن ادت؛ م 
نین  بنا  آقکه بتساقد مخیطب تکیک  ا متالیند کیادی بییاد باه باد لازمی از       ادت. یک قتی ه

وای پاذینش آن از داس  مخیطاب وسویاه تاسر.        طنیق تساهد کیهی م مییدب و مین تده بیتد
ا ی وعنیف ایدة قظن  م یای قکایت    هی  پژمهشیی و ی ف بنهه مییبع چیین تساهد  تیمل ییهته

  اهیمی ر  مس ر اص ق پژمهش ادت. 
 رهی تده ادت: کتیف ر  ده بخش به صس ت زین دیزمین

 تسر. میکتیف بی تنبی بن صساقدن اقتالیر  م قستتن صسراقتالیر  آغیز  ●
ددس یک قالشة ذهیای بانا  پیماییش پیشاییة پژمهشایی واسیال ر یاق متاسن م ازا م           ●

 رهد.  هی وسدعه می ق،ی ش ا زییبی اقتالیر  از آن
کیاد م آن   رهای مای   ا زییبی اقتالیر  از پیشییة پژمهشای بانا  یاک  دایله  ا دایزمین      ●

 ر.نین هی  تفیهی به کی  می دیصتی   ا ر  مالیپت پژمهشی م ا ائه
 

 متن مکتوب هدف ها ها و شیوه نگرش ها ها و فصل بخش
 بخش اول

 امل وی تش ( هی  هصل)
تااانبی بااان صساقیااادة اقتالااایر  م 

 قسی یدة صسراقتالیر 
 

ا صساقدن اقتالیر  ر  وهت قستاتن  
 صسراقتالیر 

 ا نزییش اقتالیر  متسن مس ر مطیلعه
 ا وسدعة یک ادتدپل

 ا صساقدن اقتالیر  یک چکیده
 هی  اومیلی اقتالیر  پندشا 

 ا ص صة اقتالیر  از یک متن

 ا ص صة اقتالیر  از یک متن
ا ص صة اقتالیر  وطییالای از چیادین   

 متن

 بخش دوم
 هی  هفت  وی دیزره ( )هصل

 وسدعة یک واسیل ر یق

 ا قالشة ذهیی
 هی  واسیل اقتالیر  ا پندش

 ا واسیل اقتالیر  از یک متن

 ا منم  اقتالیر  از یک متن
 منم  اقتالیر  از چیدین متنا 



 5      شرح حال نویسندگان

 

 بخش سوم
 هی  چهی ره  وی ه ده ( )هصل

 به کی  ب تن منم هی  اقتالیر 

ا دیصتی بید  منم  اقتالیر  پیشاییه  
های    های م واسیال   از طنیق ص صاه 

 اقتالیر 
ا ارغیی منم هی  اقتالیر  پیشییه ر  

 دیصتی  اقساا مختسف  دیله
ااا ارغاایی ماانم  اقتالاایر  پیشااییه ر   

یک مالیلاة پژمهشای م قیاز     دیصتی 
 به نیسان مییی  یک ا ائة تفیهی

ا منم  اقتالیر  پیشییه پژمهشی باه  
 صس ت م تالل

هی  مشتمل بن چیدین مانم    ا  دیله
 اقتالیر  پیشییه

ا مالیپت پژمهشی م ا ائه تافیهی  
 میتیی بن منم  اقتالیر  پیشییه

 
کی  متیایمف صساقیاده ر     ا  طنابی تده ادت که به مسازات مطیلب این کتیف به نسقه

های  ک دای باه نیاسان      هی مییدب هعیلیات  هی  منبسط که ب یی   از آن هن هصل م اق یی ومنین
ییباد.   مییی  وکیلیف منم  اقتالیر  ا زییبی تده ادتی دطح مهی ت م اطمییاین م  اهازایش مای   

مهشای ا راقشا،یهی    تسر وی رم مالیلاة نسمای ا پژ    هی از صساقیدنین صسادته می ونین ومنین ر  مه 
های  کای بنر  ادات  ا واسیال م  مانم  کییاد وای بانا  ق،ای ش           تده کاه تایمل مثایل    ص صه

 آمیره تسقد.   هی  اقتخیبی منم هی  اقتالیر  صسر از متن
رلیل اقتخیف این رم مالیله این بسر که صساقیدنین بتساقید مسقسنیت کسی متیای    ا ر   

های باه    رهید م ر  نین بیل ر بی ة تایسة مادینیت ایاده    ص ل صساقدن م واسیل اقتالیر  پنم ش
داایز  کییااد. ومنکااز اصااسی مالیلااه ر  بخااش امل کااه قستااتة    م  هااییی تاافیف کمااک مثاایل

های  مختساف    مناوعه تاسر(ی یاک مادل مفهاسمی از تایسه      2به پیسدت  1005ادتی یک ادت )
ط باه یاک رناس     پنرازش یک ماتسا  زبیقی ر  اهنار مختسف ادات.  مثایل ایان بخاش منباس     

بالس ی ادت که معیی  ماس ر قظان م ر ییهات تاده از اصاط بی ر  ناسیش امنیکاییی یعیای         
قاژار  وسالای تاده ادات.    م ادتی ایک        کید که از قظن تیکی واسهین   ا ا زییبی می کسقی 

ومییل را قد که مدل قظن  آقین ر  این مس ر از زقدنی ما عی به نیاسان ابازا  تانح آقچاه        
ت م بدمن اییکه مساوهه بی مسقسنیت ادیدی این مس ر به طس  م اتالی  صاس ت نیانری    راره اد

رهیاد   هییی به صساقیده قشین مای  به کی  ننهته تسر. ر  این مالیلهی    م ادتی یک از طنیق قمسقه
که چ،سقه بی رم طنف یاک اداتدپل بنصاس ر اقتالایر  راتاته بیتاید م ر  ناین بایل ریادنیه          

مسقسنیت ادیدی مس ر قظان ر  ایان م ائسه رصیلات قدهیاد. ایان یاک         تخصی صسر  ا ر بی ة
 مهی ت راقش،یهی مه  ادت. 

مناوعه کییاد(ی قیاز بان ا ویایط میاین       1ی به پیسدت 1002مالیلة بخش رمی قستتة ماپ  )
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قظنیه م تساهد و نبی ومنکز را ر. اننچه    م ادتی یک یک مادل کسای از پانرازش زبایقی     
نینقادی ماپ  مادلی از ماسا ر و نبای کای        دیز  یک مس ر و نبای باه کای  مای     بنا  تفیف
کیاد. ر  بایلی کاه    م     ر  یک ننمه مدینیتی ا تاد ر  مادا   بنیتیقیای ا ائاه مای     ننمهی 

کییادی  میکانر ماپ     طنهیقه ق یت به مسقسا ادیدای اوخایذ مای    یادتی یک ریدنیهی ق یتیً ب
رهاد کاه    هاییی باه صساقیادنین قشاین مای      ماس  ادات. ماپ  باه کماک مثایل     مقسح ا زش به

ر داتی بیاین تاسر وای یاک       وساقد ر  یک مالیلة پژمهشی به هی  یک قسی یده چ،سقه می ریدنیه
 ا  از بییدهی ا ائه تسر.   م مسنه ادتدپل هی ی   تکل ب،ینر م پیشیهیرهییی ر بی ة

 ایاان کتاایف ابزا هاای  نمساای باانا  اق اایی وکاایلیف صاایص ماانم  م صساقاادن اقتالاایر     
 هاییی اتای ه کانر کاه ر  باین واسیال ماتن بییاد          وسان باه هانی   رهد که از آن ومسه می ا ائه می

 ییی بانا  طنابای مانم     هاییی کاه بناق،یزاقیادة وفکان م دایصتی ه      وکمیل تاسقد م یای ههندات   
داییت دای   یبال بای نین  ادات:       های ر  مف  هی  کیمال قشادة ایان هانی     اقتالیر  ه تید. ق خه

http://study.sagepub.com/wallaceandwray3e. 

ون متسن م متسن مکتسف هدف کماک   مطیلب  اهیمی ر  هن بخش به بن دی هن چه ر یق
یرهی ر  چیدین متن ر  کیقسن وسواه  انا  را ر. از   کید. واسیل یک متن مابد م قیز ارغیی اقتال می

همین منابل ابتدایی صساقدن اقتالیر  م قستتن صسراقتالایر ی از طنیاق نی یقادن چیادین مانم       
های  تافیهیی ر     هی  پژمهشی یی ا ائاه  پیشییه ر  یک  دیله وی آمیره کنرن پیشییه بنا  نزا ش

تاسر کاه ر     های پنراصتاه مای    وسقیح این مهای ت هی م منابل میطالی به  متنی از طنیق ا ائة مثیل
 هی  صایح راقش،یهی مه  ادت.  هعیلیت

های  وفکان    ر  مینایش دسی این کتیفی ده وغیین نمده موسر را ر. تیسة وسدعة مهی ت
اقتالیر  از طنیق واالیق ر  چکیدة یک مالیله معنهی تده ادت. قالشة ذهیی بخش رمی میانایش  

 اهیمی ر  مس ر نی یقدن منم  پیشییة اقتالیر  ر  یاک  دایله    دیز  تده ادت. مطیلب م تفیف
 هی  پژمهشی و معیی مسقسنی م  ییدی قیز بیتد. ای  وی تیمل دیک  ا کیمل کنره

 


