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 هدیکچ
    یررهش زاهس و تخاهس تاررقم و طباوت قیرط زا هدمع روط هب و ررش هنیرب و نزاوتم هعسوت ترج یررش یاهزاس و تخاس لرتنک
        رمتهسم لرهتنک رهیظن نوگاهنوگ تامادهتا ههب ار یررهش  تیریدهم  ،روکذهم ماکحا و طباوت زا یرایسب یارجا مدع .دریگ یم ترور
  تامادهتا دوجو اب اما .تسا هتشاداو همیرج ذخا و تاررقم و طباوت تیاعر یارب ینونات ییارجا یاه تنامت نییعت ،اهزاس و تخاس
      و تخاهس رهب تراهظن و ینامتخاهس تاررهقم و طباوت یارجا ینونات عجرم هک نیوزت یرادررش ًااروصخ و یررش تیریدم یلرتنک
  شهوژهپ زاین دروم یاه هداد .ددرگ یم شرازگ نیوزت ررش رد ینامتخاس تافلخت زا یرجوت لبات دراوم هنالاس ،تسا یررش یاهزاس
   راهمآ زا شهوژهپ نیا تاعالطا و اه هداد ریسفت و ویروت یارب و تسا هدش یروآ عمج یدانسا و هناخباتک تاعلا م شور هب رتاح
     ههب ندرهب یهپ تدهه اب قیقحت نیا .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ رازبا و ییایفارغج تاعالطا متسیس زا اه هتفای شیامن یارب و یفیروت
        تاهفلخت دهنور لهیلحت نمهت اهت تهسا هدهش یزیر هیاپ ،نیوزت ررش رد یتیریدم یاهراکهار یسررب زین و یداصتتا تافلخت تیهام
   ههعلا م ،قهیقحت نیا رد هدافتسا دروم شور .ددرگ لراح دوجوم عتو زا یرترب تخانش ،نآ رب رثؤم لماوع یسانشزاب و ینامتخاس
  ود رهه هاگ دهید زا دش هداد ناشن ،دمآ تسدب شیامیپ زا هک یا هتفای .تسا ینادیم هدهاشم و (هبحاصم و همانشسرپ) شیامیپ ،یدانسا
    یاههراکهار زا هدهمآ تهسدب یاه هتفای نینیمه .تسا راذگریثات یررش تفاب یحتفشآ رب زاجمریغ یاهزاس و تخاس ،قیقحت هعماج
0 هناورپ رودر تافیرشت شهاک ،هک دهد یم ناشن ینامتخاس تافلخت شهاک  0290     اهب یرادررهش لرهتنک دهحاو تراظن ،دررد 319
  اهرتنا رد ،دندش ییاسانش ینامتخاس تافلخت شهاک یاهراکهار نیرتمرم دررد 5396 ینامتخاس ناروان رتشیب تراظن لامعا ،دررد
 .تسا هدش هئارا ناسانشراک تارظن هب هجوت اب زاجمریغ یاهزاس و تخاس لرتنک رد یتایلمع یاهراکهار هئارا هب زین

 نیوزق رهش ،ینامتخاس تاررقم ،زاس و تخاس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 نی روت  موهم  زا ،یرهوش ی اوه  هومانرب و اه حرط ندشن ارجا رانک رد ناوت یم ار یرهش زاس و تخاس یاررقم زا فلخت
   یاوفلخت موجح  شیازوفا (Douglas, 2006:29 ) توسا   ور هوب ور نآ اوب یرهش یزیر همانرب ملع هک تسناد یلئاسم
     و هدووبن یوشوپ موش  لوباق ، دراذوگ ی وم  رهوش طیحم و یرهش یگدنز رب هک ییاه بیسآ و اهرهشنالک رد ینامتخاس
 هب یبایتسد ،رگید یرابع هب .(Kapoor, 2000:286) دزاس یم نشور ار هلاسم نیا اب بسانم یدروخرب ذاختا یرورض
 یرهش یاه حرط طباوض حیحص یارجا اب دراد هارمه هب ار یرهش لداعت یرارقرب و  اظتنا هک یرهش یاه حرط فادها
      رد یزاوس نامتخاوس هولیح رد یارروقم و طباووض زا یلخت هنوگ ره ،یرادرهش نیناوق یانبم رب .تسا ریذپ ناکما

    دوشر زا یوشان یالکوشم ددرگ یم دروخرب نآ اب  وصم نیناوق ربارب و هدش  وسحم ینامتخاس فلخت ،رهش میرح
   هووک توسا یا هلئسم یرهش طاقن رد یتیلاعف و یتنوکس زکارم هدعاق یب و مظنمان شرتسگ نآ یپ رد و تیعمج عیرس
 .(24 :5190 ،یهیقف) تسا هدووب روشک ریگ نابیرگ هتشذگ نرق مین رد
      نزاووت شهاوک ،تویعمج شیازوفا نووچمه یا  هدویدع  لئاوسم   و یالکوشم اوب  نیوزوق   رویظن یرهوش نالک ،هزورما
      نووچمه یرهوش یوعیبط رتوسب ندوش  رترادویاپان دیوم یگمه هک حلس دحاو رب هدراو راب شیازفا ،یکیژولوفروموئژ
     هدوشن ینادون  هوجوت هلئوسم نیا هب زین اهنآ هدنیآ هعسوت و اهرهش نالک ینونک یرهش یزیر همانرب رد .تسا نیوزق
 دوخ نانکاس یرهش یگدنز قابلنا و تیاده تهج  زال رازبا دقاف رهش نالک نیا یرهش تیریدم نآ لابند هب و تسا
 زا نایرج نیا هب نتخادرپ ات دش بجوم هدیدپ نیا هدیچیپ و هدرتسگ داعبا .تسا هقلنم کیژولوفروم و یعیبط ناوت اب
  یاوعلالم  اجنا رد یرورض رگید یوس زا و دریگ رارق یرهش یاه همانرب و اه تسایس رد اه تیولا هرمز رد وس کی
 .(34:0390،ناراکمه و نایئایض) دزاس حرلم عونتم یاه شرگن و اه هاگدید اب ار صاخ یاقیقحت و
     هوک یقطاونم رد یزاوسون اوی و ینارمع یاه هژورپ یارب یرادرهش زا ینامتخاس هناورپ بسک ،نامتخاس یاررقم قبط
  هوب ینوکسم تلاح زا یضارا یربراک رییغت نین  مه .تسا یمازلا ،دنتسه یضارا یربراک دقاف ای یربراک حرط یاراد
  ،بویرق) د       وشاب یرادرهوش علاوطا اوب دویاب نامتخاوس رد یویزج یارییغت و دراد زوجم بسک هب زاین یرادا ای یراجت

1190 :     اوقرا و راومآ تفگ ناوت یم اه نآ ینوماریپ یاه هزوح و اهرهش نالک رد ینامتخاس یاه تیلاعف یسررب اب (910
       ریاوس رد ،نارویا یاهرهوش زا یولیلق دادوعت رد زوج نونکات .تسا هدش ربارب دن  هتشذگ یاه لاس هب تبسن یافلخت
   لوخاد رد هو  یزاسرهش و ینامتخاس یایلمع و اه تیلاعف رب یرثؤم لرتنک اه یرادرهش ،طسوتم و ک وک یاهرهش
  موجح شیازفا ،دش رکذ هک یدراوم هب هجوت اب .دنرادن و هتشادن اهرهش هیشاح طاقن رد ه  و اهرهش ینوناق هدودحم
 هدوبن یشوپ مش  لباق دراذگ یم رهش طیحم و یرهش یگدنز رب هک ییاه بیسآ و نیوزق رهش رد ینامتخاس یافلخت
 و  اظتنا هک یرهش یاه حرط فادها هب یبایتسد و دزاس یم نشور ار هلئسم نیا اب بسانم یدروخرب ذاختا یرورض و
 .تسا ریذپ ناکما یرهش یاه حرط طباوض حیحص یارجا اب دراد هارمه هب ار یرهش لداعت یرارقرب

    یلوصا شوسرپ هوک هدوب نیا رب یعس و تسا هدش یسررب ،اهرهشنالک زا یکی رد ینامتخاس یافلخت شهو پ نیا رد
  صخوشم و ینامتخاس یافلخت یاه هدنورپ هب تبسن دص هدام نویسیمک درکلمع یگنوگ  زا تسا یرابع هک هلئسم
 .ددرگ یبایزرا و لیلحت یملع شور هب ،دشاب یم نیوزق رهش رد ینامتخاس فلخت عون و للع ندومن
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 شهوژپ یرظن ینابم
 110 هدام نویسیمک -
     کویکفت اوی یونارمع  ادوقا ره زا لبق دیاب نآ میرح ای رهش هدودحم رد عقاو یضارا و کالما ناکلام ،110 هدام قبط
  یاوه    نامتخاوس ینامتخاوس یاویلمع زا دناوت یم یرادرهش .دنیامن ذخا هناورپ یرادرهش زا نامتخاس عورش و یضارا
  عوقاو روصحمریغ ای روصحم نیمز رد نامتخاس هکنآ زا معا دوخ نارومأم هلیسو هب هناورپ دافم فلاخم ای هناورپ نودب
  نیروت   هدومع و نیروت مهم ،اهرهش رد ینامتخاس یراظن و هناورپ رودص .(300 :0390 ،روصنم) دیامن یریگولج ،دشاب
 ه داوم 45  دونب قبط ،ساسا نیارب .تساه نامتخاس و یضارا زا هدافتسا هوحن نییعت و یدنب هقلنم طباوض یارجا هلیسو
 ه     وناورپ و هوعجارم یرادرهوش هوب زاوسو تخاس هنوگره یارب دنا فلکم نادنورهش ،اه یرادرهش نوناق 110 هدام و 22
 .(4 :1390 ،زیربت رهشنالک یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم) دنیامن ذخا ینامتخاس
       ینامتخاوس یاوفلخت ،رهوش کوی رد اروجا درووم و  وصم ینامتخاس طباوض عون هب هتسب ینامتخاس یافلخت عاونا
    طباووض هوروگ ود رد ًااتدومع ینامتخاس طباوض (Barrie, 1998:69) .دشاب هتشاد دوجو رهش نآ رد دناوت یم یفلتخم
    هوب هوک توسا ینامتخاس یاهدرادناتسا هدش هنیمک ًاالومعم یرامعم طباوض .دندرگ یم میظنت یرهش طباوض و یرامعم
 ًاال    وومعم هوک دنتوسه نامتخاوس زا رظن دم هدافتسا عون اب بسانتم یفیک و ینمیا ،یتشادهب طیارش لقادح نیمأت روظنم
 ه   دنزاوس یاروب اوه    نآ تویاعر توسا نوکمم لاح ره رد اما ؛دنراد رظن رد زین ار انب یداصتقا هفرص ای ییآراک شیازفا
       عوقاو رد و اهرهوش یلیوصفت و یدروبهار ،عماوج یاوه  حروط هجیتنزین یرهش طباوض .دشاب نارگ ای راوشد نامتخاس
   یاروب ،اهرهوش یرهش تیریدم و یزیر همانرب یاه تسایس هب هتسب و دنتسه یرهش هعسوت یاه حرط ییارجا یاهرازبا
   ،نامتخاوس عاوفترا ربکادح ،زاجم یاه یربراک و طباور ،راتخاس یگنهامه ،رهش حلس رد عبانم هنالداع عیزوت نیمضت
  صاوصتخا یارب  زال یاضف لقادح ای گنیکراپ دحاو دادعت ،نامتخاس لاغشا حلس ای نیمز رد تخاس لباق تحاسم
  یاوه ینیشن بقع تیاعر ،نیمز رد نامتخاس یریگرارق یارب ،نامتخاس رد زاجم دحاو دادعت ،نامتخاس رد گنیکراپ هب
 ار (   رویغ نیومز رد اونب ثادحا ای یمومع یاه نیمز فرصت  دع) نیمز قوقح تیاعر و یسرتسد ربعم هب تبسن  زال
90 ،یلیخرس) دنریگ یمربرد 31: 340). 

 ناریا رد یرادرهش نوناق 111 هدام عوضوم ینامتخاس تافلخت عاونا (1) لودج

 
 
 
 
 
 
 

 
 یرادرهش نوناق دص هدام :عبنم

 

 فالخ حرش فالخ دک

 (زاجم مکارت دح رد فالخ یانب) هطوبرم یربراک رد مکارت دح رد ینوکسم یانب 0
 (زاجم مکارت رب ادازام فالخ یانب) هطوبرم یربراک رد مکارت رب دازام ینوکسم یانب 5
 (یرادا یتعنص یراجت) هطوبرم یربراک رد مکارت رب دازام ینوکسم ریغ یانب 9
 (زاجم مکارت دح رد) هطوبرم یربراک رد مکارت دح رد ینوکسم ریغ یانب 4
 ریاغم یربراک رد زاجم ریغ ینوکسم یانب 2
 (یربراک رییغت) ریاغم یربراک رد زاجم ریغ ینوکسم ریغ یانب 3
 (هعونمم یانب ثادحا) رهش میرح رد  وصم یربراک رب ینتبم زوجم نودب یانب 1
 (هعونمم یانب ثادحا) رهش میرح رد  وصم یربراک اب ریاغم زوجم نودب یانب 1
 هدشن دازآ هلاس 25 ی هدودحم رد هدش ثادحا یانب 3
 هدش رسک گنیکراپ 10
 هدشن تیاعر حرط و خپ و یحالصا 00
 (یزاسرهش طباوض ریاس تیاعر  دع) دراوم ریاس 50
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 زاجمریغ زاسو تخاس -

 انب نویا لاوح (Fekade, 2000:117) .ددرگ یم انب ثادحا هب رجنم هک تسا یافلخت زا یلکش زاجمریغ زاسو تخاس
       یارروقم و طباووض اوی و هدوش هتخاوس زاوجمریغ نآ زا یشخب اوی و دووش هتخاوس زاجمریغ یرووص هب ًاالک دناوت یم
   نیوونچمه .دوناد یم زاجمریغ زاسو تخاس ار نآ قیقحت نیا یروص هس ره رد هک دشاب هدشن تیاعر نآرد ینامتخاس
   قباوولت ،زاوسو     تخاوس لووصا تویاعر  دوع ،یزاس نامتخاس یاررقم زا لودوع هوب ناوت یم ار ینامتخاس یاوفلخت
 .دومن فیرعت ...و یسدنهم  اظن ای یرادرهش یداهنشیپ لوصا ای هشقن اب هزاس نتشادن
 فلخت -
 (3190  ،ادووخهد ه وومان تغل) توسا یرما نتشاذگاو و فقوت ،گنرد ،یگدونام بوقع و نداتوسیازاب یانعم هب فلخت
   طباوووض و اووه        لمعلاروتووسد ،نیناوووق زا یچیپرووس هونوگره یاوونعم هووب فوولخت ،قویقحت نویا ثوحب عوضوم
   نوناوق موکح بیوصت و هیهت زا سپ زین ییاتسور و یرهش یاوه حروط هوک اج نآ زا .دشاب یم ینامتخاس و یزاسرهش
 .دیآ یم  اوسح هب فلخت زین اه حرط نیا زا یچیپرس ،دنبای یم ار
 یرادرهش نوناق 111 هدام نویسیمک عوضوم تافلخت
 ی هزوح رد هک تسا یتافلخت ،4990 لاس  وصم ،یرادرهش نوناق 110 ی هدام نویسیمک عوضوم یافلخت زا روظنم 
     و یارروقم و نیناووق تویاعر  دوع زا تسترابع نآ و دهد یم  ر اهرهش میرح و هدودحم رد یرهش زاس و تخاس
 یرهش یاهانب ناگدنزاس ای هدنزاس یوس زا لیلد ره هب هک نامتخاس رظنم و یتشادهب ،ینمیا ،ینف ،یزاسرهش طباوض
 رد  .دراد ار هرداوص یأر  داوفم ی اروجا و یأر    رودوص و روظن راوهظا ی هفیظو .(34 :0190 ، وصعم) دریگ یم یروص
    زاوس و تخاوس یاویلمع ی  هومادا زا یریگولج ،روکذم نوناق رد ررقم ی هفیظو نیلوا ینامتخاس فلخت زورب یروص
190،یقرش) تسا     یرووص روبتعم هوناورپ اب قبالم زاس و تخاس هک دوش یم عورش ییاج زا ینامتخاس فلخت .(9 :3
  اوب» :دراد ی وم راعشا روشک یلاع ناوید یمومع یایه 93-1190/2/10 هرامش «هیور یدحو یأر» هنیمز نیا رد .دریگن
   ذوخا هوب فلکم نآ میرح و اهرهش رد عقاو یضارا نیکلام نآ بجوم هب هک یرادرهش دص ی هدام تحارص هب تیانع
  درادون     ینوناوق توهاجو هوناورپ لیوصحت زا لبق نامتخاس ثادحا هب  ادقا ،دنا هدیدرگ یرادرهش زا ینامتخاس هناورپ
 .(950 :4190 ،رایماک)

 
 3190 ،یریشم و 2190 ،روصنم :ذخام دص هدام نویسیمک رد یگدیسر لباق ینامتخاس تافلخت نیرت مهم-1 رادومن
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 ینامتخاس تافلخت عوقو للع

 و یگنهرف ،یداصتقا ،یعامتجا ،یقوقح یایصوصخ هب یرهش  اظن و هعماج ره رد ینامتخاس یافلخت یدش و عون 
      عوماوج رد ینامتخاوس فولخت هوب طووبرم یاعلالم بلغا هکنیا .(35:1190،رایماک) تسا هتسباو نآ یرهش تیریدم
  اجنا ،دنه هنوپ ،اتراکاج ،ولوئاپوئاس ،دروبسناهوژ ریظن یعامتجا هدشن لح لئاسم ،اه نآ یاهرهشنالک و  وس ناهج
     و درووخرب ندووب زویمآ هلئوسم ای و  وس ناهج عماوج رد ینامتخاس یافلخت عوقو یدش ی هدنهد ناشن ،تسا هدش
- :لماوش ینامتخاس یافلخت عوقو رب رثؤم لماوع ،یلک روط هب .تسا عماوج نیا رد اهزاس و تخاس لیبق نیا لرتنک
       یارروقم و طباووض صقاوون و ؛یداوصتقا و یعامتجا لماوع و ینامتخاس یافلخت رب ندش یرهش یعیبط دنیارف ریثأت
 (120 :1390 ،ناراکمه و یلیخرس) یرهش تیریدم بسانمان یاه تسایس و یفاکان یامادقا و ؛ینامتخاس

 ینامتخاس تافلخت تاعبت و راثآ -2 لودج

 یاعبت راثآ فیدر

 یهد یامدخ عییضت و یرهش یاه هنارس هدشن یزیر همانربرییغت رد یعامتجا طیحم 0
 یرهش نیمز یربراک رییغت نیمز یربراک 5
 یرهش کیفارت راب شیازفا و یسرتسد  اظن رد شاشتغا یسرتسد و تکرح 9
 یرهش تیعمج زاین دروم یالیهست و اهیربراکهب یسرتسد رقف یرهش یازیهجت و یاسیسات 4
    طوخ رد ینوگمهاون ،تیرووصحم نازیم نتفر الاب ،اه هنارس رییغت اب یدرکلمع ،یلیحم ،ییاضف یاهتیفیک رییغت یدبلاک  اظن 2

 یرصب یاشاشتغا ،اه هرادج یدرکلمع و یرصب تیفیک شهاک ،نامسآ

 یزرواشک یاهنیمز و زبس یاضف یاهی ربراک بیرخت ،یژرنا فرصم شیازفا ،یتوص و ییاوه یاه یگدولآ یلیحم 3

 1390 ،هدنراگن :عبنم

    ناوونع اوب یوشهو پ رد (1015) ناراکمه و ایکوس :دوش یم هتخادرپ هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاقیقحت هب همادا رد
 رادیاپ ی هعسوت لوصا یزاس هدایپ و تکراشم ،یمیدق یاهدبلاک رد یرهش یاه یزاسزاب رد ینورد ی هعسوت تفایهر
 .دنا هدرک رکذ اه تفاب نیا ی هعسوت یارب یراذگتسایس رد دیفم راک هار ار
     ار نکوسم تویفیک و یموسر رویغ ی اوه هاگتنوکس نانکاس طسوت هدش کرد فرصت نیوب هولبار (0015) لدیاک کول
  توینما هک یرابجا هیلخت و جارخا لبم ییاه تسایس هک دهد یم ناشن یو قیقحت جیاتن .تسا هداد راروق هوجوت درووم
   .توسا هتوشاد یجیف رد بسانمان یاه نکسم دشر زا یریگولج رد سکع هجیتن ،دزادنا یم رلخ هب ار نانکاس فرصت
 .درب یم یپ فرصت تینما و نکسم تیفیک نیب یرادانعم هولبار هوب دووخ شهو وپ رد یو
 1130  روخاوا یداصتقا یاحالصا زا سوپ ینیشنرهش و یزاسرهش نی  رد :دسیون یم دوخ قیقحت رد (0015) گناژ
   گوناژ رووظن زا .تشگ رادیدپ نارود نیا زا سپ زین یمسرریغ یاه هاگتنوکس شرتسگ و یریگ لکش و تفرگ یدش
  یربارباون شیازفا زا ریذپان  انتجا هجیتن کی ناونع هب مسیلایسوس  اظن لوحت و رییغت تحت اه هاگتنوکس نیا شیادیپ
   نووماریپ شهو وپ  یاویئزج . دوشاب یم اهرهش هب رجاهم نایئاتسور میظع لیخ اب یاهاضف و رقف ،ینیشنرهش ،یعامتجا
 .دشاب یم یمسرریغ یاه هاگتنوکس درکلمع رد یسایس و یداصتقا لئاسم راذگ ریثأت شقن
      یدورناومک هوک توسا یوشهو پ ناوونع   ناروهت رهوشنال ک قطاونم رد ید وبلاک-ییاضف یارییغت و ینامتخاس یافلخت
  موجح  نیرتوشیب       :هوک توسا هدیوسر هوجیتن نویا هوب شهو پ نیا رد ،تسا هدیناسر  اجنا هب 9390 لاس رد یدورجک
        دازاوم مکاروت و شزرا هوک توسا هداد  ر ناروهت رهوش نالوک جنپ ات کی قطانم رد هتفرگ یروص یافلخت تحاسم
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 رد یافلخت نیا  اکترا یاه هنیمز نیرت مهم ار ینامتخاس دازام مکارت شورف و دمآرد بسک .دراد یرتشیب ینامتخاس
 .دناد یم رهشنالک نیا
  ۀوناگ هدزناپ قطانم :یدروم ۀعلالم ناریا یاهرهشنالک رد ینامتخاس یافلخت رب رثؤم لماوع تخانش و تیعضو نییبت
  ناوشن اهنآ شهو پ جیاتن .دندیناسر  اجنا هب 4390 لاس رد ییازریم و یدمحم هک تسا یشهو پ ناونع ناهفصا رهش
   ناهفوصا یرهوش قطانم رد ینامتخاس یافلخت نازیم ،0390 ات 1190 لاس زا هعلالم دروم ینامز ةرود رد :هک دهد یم
 52 ،ناهف وصا رهش رد هتفرگ یروص یافلخت ساسارب و تسا هدوب ور هب ور زین شیازفا اب هکلب ،هتفاین شهاک اهنت هن
   هوجیتن نویا هب نینچمه .دنداد شهاک لماع تشه هب یلماع لیلحت کینکت زا هدافتسا اب هک هتفرگ یروص فلخت عون
 یافلخت ،یثادحا و یعافترا یافلخت هب طوبرم ،ناهفصا رهش رد هتفرگ یروص ینامتخاس یافلخت رتشیب ،هک دندیسر
 .تسا یراجت یاهیربراک هب طوبرم یاوفلخت و تخاوس ۀناورپ
    هعوسوت یاوهحرط یماوکان رد ینامتخاس یافلخت شقن رب یلیلحت ناونع تحت یشهو پ رد (2390) یهس و یرالاس
 هعسوت یعیبط یاهشیارگ و اهتیدودحم و یدبلاک هنیمز ریظن یلماوع :هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب نارهت رهشنالک یرهش
  دومآراکان یرهش تیریدم متسیس و زاس و تخاس یاررقم و طباوض صقاون ،رهش یداصتقا و یعامتجا رتسب ،یرهش
 .درمشرب نارهت رهشنالک رد ینامتخاس یافلخت زورب للع نیرتمهم زا ناوت یم ار
  ناوونع (    دوردروس رهوش :یدرووم هوعلالم)   اهرهوشردام ینووماریپ یاه هزوح رد ینامتخاس یافلخت یبایزرا و یسررب
  دروکلمع  :هوک دهد یم ناشن اهنآ شهو پ جیاتن دندیناسر  اجنا هب 2390 لاس رد ناراکمه و یلضفا هک تسا یشهو پ
 ار نآ  ناووت ی وم نیاربانب .تسا هدش دودحم همیرج تخادرپ هب فلخت یاراد یاه هدنورپ هب تبسن دص هدام نویسیمک
     رتوشیب نویوسیمک هوب یعاوجرا یاه هدنورپ نازیم ه ره و تسناد ینامتخاس یافلخت هدنهد شرتسگ و هدننک قیوشت
 شخب رد .تسا هدش دیدشت همیرج ذخا زا یشان یاهدمآرد هب یرادرهش یگتسباو و رت گنررپ یریگ تهج نیا ،هدوب
  هدووب    ینامتخاوس فولخت عوون نیرت هدمع ،دصرد 23 اب یفاضا مکارت هک تسا هدش صخشم ینامتخاس یافلخت عون
 .تسا

     ،یووشهو پ ،یووملع دانووسا ،یاوعالطا ،اه هداد یخرب لیلحت و جارختوسا زا هدافتوسا اوب هلاقم نیا یملع  و راه 
  یالاؤووس هوب خوساپ یاروب .توسا هوتفرگ لکوش ،عوضوم اوب طبترم یاهشرازگ و یمسر یاهرامآ ،یاررقم و نیناوق
  هومانرب ةزووح اووب طبتروم نیلوئسم و نیصصختم زا نت تسیب زا هناگادج یاه هبحاصم بلاق رد یالاؤس نیا ،قیقحت
   راروق اوهنآ   یراوک و ینامزاوس فیاظو حرش رد ای و هتشاد ییانشآ ینامتخاس یاوفلخت ۀولوقم اوب هوک یرهوش یزویر
       زا کویره ،هدووش هداد خووساپ دراوووم یوناوارف بووسحرب یدنب هتسد و اووتحم لیلحت زا سپ و هدش هدیسرپ ؛دراد
  یاوعلالم هومادا رد .توسا هدویدرگ لویمکت و حیحصت قیقحت یملع  و راوه  و یاوعلالم هوب هوجوت اوب اهخساپ
       زوین تویاهن رد و دونیامن  الوعا ددوجم ار دووخ رظن ات تفرگ رارق ناگدنووش هبحاصم رایتخا رد قیقحت یاه هتفای و
  هدودوحم رد هک تسا نادنورهش زا رفن 11 لماش یرامآ هعماج رضاح شهو پ رد .تسا هدمآ قیقحت رد اهنآ لصحام
 و   توسا هدویدرگ لیمکت نانآ طسوت اه همانشسرپ و دنا هدش فلخت بکترم ریخا لاس ود رد و دنراد رارق هعلالم دروم
 ی اوه هداد      لویلحت یاروب توست یوت و نمدویرف یاه نومزآ زا هدافتسا و 10 هخسن SPSS رازفا  رن زا هدافتسا اب سپس
 .تسا هدش هدافتسا یرامآ یاه نومزآ و یا همانشسرپ
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 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم
   اوت هوقیقد 24 و هجرد 14 نیب ناریا یزکرم هزوح رد نیوزق ناتسا ییایفارغج ضرع و لوط رد هعلالم دروم هدودحم
   ضروع هوقیقد 14  و هوجرد 39 ات هقیقد 45 و هجرد 29 و چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط ،هقیقد 02 و هجرد 12
  یاوه    ناتوسا هوب  روغ زا و نالیگ و ناردنزام یاه ناتسا هب لامش زا ناتسا نیا .دراد رارق اوتسا طخ هب تبسن یلامش
 ناتسا قرش و یزکرم هدودحم .دشاب یم دودحم زربلا ناتسا هب قرش زا و یزکرم ناتسا هب  ونج زا ،نادمه و ناجنز
  هدوش عقاو ناریا یلامش همین رد دراد دادتما قرش  ونج هب  رغ لامش زا نآ بیش هک دهد یم لیکشت نیوزق تشد ار
  .توسا هداد صاصتخا دوخ هب ار روشک تحاسم زا دصرد 0 هب کیدزن عبرمرتمولیک 11130 دودح یتعسو اب و تسا
   یقروش لووط ، هوقیقد 02 و  هوجرد 12   اوت هوقیقد 21 و  هوجرد 14  نیوب یی اویفارغج تیعقوم ظاحلزا نیوزق ناتسرهش
  هوتفرگرارق  اوتوسا     طوخ هوب تبوسن یلاموش ضرع هقیقد 14 و هجرد 39 ات هقیقد 1 و هجرد 39 جیوینرگراهنلا فصنزا
 ناتسکات و کیبآ ،ارهز نییوب یاه ناتسرهش هب  ونجزا و ناردنزام و نالیگ یاه ناتسا هب لامشزا ناتسرهش نیا .تسا
 .دشاب یم دودحم نارهت ناتسا هب قرش زا و ناجنز ناتسا هب  رغ زا و
 و  ناوجنز  ،توشر  هوب  ناروهت  ریوسم رد و زربلا لابج هلسلس یبونج هنماد رد ناریا یالف زا یشخب رد نیوزق ناتسرهش
 ی اوه  هونماد  رد نیوزوق ناتسا زکرم نیوزق رهش .دشاب   یم عبرم رتمولیک 55 هدودحم نیا تعسو .تسا هدش عقاو نادمه
     و  روغ  وونج رد ناتوسکات ناتوسرهش  ونج رد ارهز نیئوب ناتسرهش .تسا هتفرگ رارق زربلا لابج هلسلس یبونج
   نارومع هعوسوت حرط یاعالطا ساسا رب .دنا هتفرگ رارق نآ لامش رد نالیگ و ناردنزام ناتسا و قرش رد نارهت ناتسا
  روفن 531524   اوب روبارب نآ تیعمج 1390 لاس رد نیوزق رهش نیا تیعمج و تسا هدش میسقت هیحان 30 هب رهش نیا
 (14 :1390 ناریا رامآ زکرم) تسا هدوب

 
 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم -1 لکش
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 اه هتفای
       رهوش ینامتخاوس یاوفلخت نازویم رد ییاوهروتکاف و لوماوع ه  ناونع اب هک همانشسرپ لوا لاؤس هب هجوت اب ادتبا رد
 .تسا هدمآ تسد هب ریز یاه لیلحت نمدیرف نومزآ زا هدافتسا اب تسا رثؤم نیوزق

 ینامتخاس تافلخت رد رثؤم یاهروتکاف یاه هبتر نیگنایم هجیتن -1 لودج

 
 
 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  و دوصرد 3.43   یلاومتحا یاراوسخ زورب زا دارفا یهاگآ حلس هنیزگ هب طوبرم لماع نیرتشیب قوف لودج هب هجوت اب
      ذوخا یرادا لوحارم ندووب ربناومز هوب طوبرم لماع نیرخآ و دصرد 35/9 نادنورهش یعامتجا حلس هنیزگ نآ زا دعب
 .دشاب یم دصرد 92/5 اب زوجم

 ینامتخاس تافلخت رد رثؤم یاهروتکاف نمدیرف نومزآ هرامآ هجیتن-4 لودج

 

 

 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
 

{𝐻0: 𝜌 = 0
𝐻1: 𝜌 ≠ 0{

𝐻0: دوش هتفریذپ یم  ضرف   

𝐻1: دوش دریم  ضرف 
 

  دوصرد 0     یاولخ حلوس رد یونعی ناونیمطا  دوصرد 33  حلوس رد و chi-square=5.548   رادوقم اوب نومزآ نیا هجیتن
(sig=360.0) دوش یم در و تسین راد ینعم. 

 نیوزق رهش رد ینامتخاس تافلخت عوقو لیالد
  جیاوتن تسی  نیوزق رد ینامتخاس یافلخت عوقو لیالد اب هلبار رد هدش هدیسرپ ناسانشراک زا هک یلاوس هب هجوت اب
 .تسا هدش لصاح ریز

 زاجمریغ زاس و تخاس عوقو تیمها نازیم یاه هبتر نیگنایم هجیتن-5 لودج

 
 
 
 
 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 هبتر نیگنایم اه هفلؤم

 3.43 یلامتحا یاراسخ دوجو زا نادنورهش یهاگآ نازیم

 3.26 نادنورهش یعامتجا حلس

 3.14 انب زوجم ذخا یالاب یاه هنیزه

 3.02 دارفا دمآرد نازیم

 2.53 زوجم ذخا یرادا لحارم ندوب رب نامز

 80 دادعت

Chi-Square 5.548 
 4 یدازآ هجرد

Asymp. Sig. .136 

 هبتر نیگنایم اه هفلؤم

 6.83 یداصتقا عفانم

 6.50 یداصتقا یالکشم دوجو

 6.50 نادنورهش یگدنز لحم

 6.32 یناگمه شزومآ  دع

 5.93 هناورپ بسک ندوب ینالوط

 5.42 تیکلام دنس دوبن

 4.92 زوجم ذخا یالاب ی هنیزه

 4.39 یعیبط یارطاخم زا تلفغ
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  ،دوصرد 6.32    یناوگمه شزوومآ  دوع دصرد 3.83 یداصتقا عفانم هب طوبرم دصرد نیرتشیب قوف لودج هب هجوت اب
 ینالوط ،دصرد 5.42 زین تیکلام دنس دوبن ،دصرد 4.92 زوجم ذخا یالاب هنیزه دصرد 12,3 نادنورهش یگدنز لحم
  هوک  دوهد ی وم  ناوشن اه هبتر نیگنایم هجیتن .دشاب یم 12,3 یداصتقا یالکشم دوجو ،دصرد ،5.93 هناورپ بسک ندش
       یالکوشم دووجو نآ زا دوعب و ینامتخاوس یاوفلخت  اوجنا رد ار ریثأت نیرتشیب و دراد رارق تیولوا رد داصتقا عفانم
 .دراد نیوزق رهش ینامتخاس یافلخت رد ار ریثأت نیرتشیب یداصتقا

 زاجم ریغ زاس و تخاس عوقو نازیم نمدیرف نومزآ هرامآ هجیتن-6 لودج

 

 

 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
 

{𝐻0: 𝜌 = 0
𝐻1: 𝜌 ≠ 0{

𝐻0: دوش هتفریذپ یم  ضرف   

𝐻1: دوش دریم  ضرف 
 

  دوصرد 0 یا    ولخ حلوس رد یونعی ناونیمطا  دوصرد 33  حلوس رد و chi-square=27.644 رادقم اب نومزآ نیا هجیتن
(sig=0/002) تسا راد ینعم. 

 اهزاس و تخاس هنیهب تیاده یوگلا

 رثا (زاجم ریغ زاس و تخاس) لضعم نیا شهاک یارب ریز یاههار زا کیمادک لامعا لاؤس هب هجوت اب تمسق نیا رد
  یراوظن ، هوناورپ رودص هب طوبرم یافیرشت شاک ینامتخاس یافلخت شهاک هک میدیسر هجیتن نیا هب تسا رت شخب
   زا ینامتخاوس یاوفلخت همیرج شیازفا و فلختم نارظان اب دروخرب ،رتشیب یراظن لامعا ،فعاضم لرتنک دحاو لماک
 .دشاب یم نیوزق رهش رد ینامتخاس یافلخت شهاک یاهراک هار هدمع

 یرهش یاهزاس و تخاس هنیهب یوگلا هبتر نیگنایم هجیتن-7 لودج

 
 
 
 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  نوومزآ جیاتن .تسا هدش هدافتسا یاقبط نیا یدنب تیولوا و یدنب هبتر یسررب یارب نمدیرف نومزآ زا هلحرم نیا رد
 ار sig   و یدازآ هوجرد ،ود یاوک هرامآ رادقم ،اه هداد دادعت بیترت هب هک ،تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد نمدیرف
 .دوش یم هتفریذپ H0 ضرف ،تسا .21 زا رتالاب sig هک نیا لیلد هب .دنک یم هئرا

 یرهش یاهزاسو تخاس هنیهب یوگلا نمدیرف نومزآ هرامآ جیاتن-3 لودج

 

 

 
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 80 دادعت

Chi-Square 27.644 
 9 یدازآ هجرد

Asymp. Sig. .002 

 زایتما نیگنایم لماع

 7.29 هناورپ رودص یافیرشت شهاک

 7.10 یرادرهش لرتنک دحاو لماک یراظن

 6.95 ینامتخاس رظان ناسدنهم رتشیب یراظن لامعا

 6.67 فلختم نیرظان اب دروخرب

 5.26 زاجمریغ زاس و تخاس همیرج شیازفا

 5.16 هناورپ رودص یرادا لحارم هب ندیشخب تعرس

 4.58 نایطاخ اب عطاق دروخرب و یگدیسر

 80 دادعت

Chi-Square 26.634 
 8 یدازآ هجرد

Asymp. Sig. .001 
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{H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0{

H0: دوش هتفریذپ یم  ضرف 

H1: دوش دریم  ضرف 
 

 ینامتخاس یافلخت یگدنرادزاب و 110 هدام نویسیمک -

      یاهزاوس و تخاوس لروتنک رد نیوزوق یرادرهوش دص هدام نویسیمک ایآ ،ناونع اب هدش هدیسرپ هک یلاوس هب هجوت اب
 .تسا هدش جرد 3 هرامش لودج رد هک تسا هدمآ تسد هب ریز جیاتن ،تسا هتشاد یا هدنراد زاب شقن زاجمریغ

 زاجمریغ یاهزاس و تخاس یگدنرادزاب رد دص هدام نویسیمک شقن تست یت نومزآ هجیتن-3 لودج

 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 زاجمریغ یاهزاس و تخاس یگدنرادزاب رد دص هدام نویسیمک شقن تست یت یرادانعم نومزآ هجیتن-11 لودج
 4=نومزآ شزرا 

 نیگنایم فالتخا یرادانعم یدازآ هجرد یت
 ٪23 نانیمطا هلصاف

 رتالاب رت نییاپ

 6175.- 1.3855- 1.00000- 000. 78 5.349- یگدنرادزاب
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم زا رتشیب هدمآ تسد هب نیگنایم و هدش 21,1 زا رتمک هطوبرم نومزآ یراد ینعم حلس رادقم هکنیا هب هجوت اب
 شقن ینامتخاس یافلخت لرتنک رد نیوزق یرادرهش دص هدام نویسیمک هک میسر یم هجیتن نیا هب تسا هدش درادناتسا
 .دراد یا هدنراد زاب
 یریگ هجیتن
  نالوک ینو وماریپ ی اوه  هزووح   و کو وک یاهرهوش رد ؛تسین درزب یاهرهش لضعم ًاافرص ینامتخاس یافلخت هدیدپ
 ینامتخاس یافلخت دیدشت دنور یارب یددعتم لویالد .دشاب یم لیخد نآ رد یفلتخم لماوع و تسا رتداح زین اهرهش
       و ناوفلختم ییاوسانش و فوشک یاروب رثؤووم متووسیس دوبن و دوجوم نیناوق فعض نیب نیا رد هک درمش رب ناوت یم
 لکش دوخ بیوصت نامز صاخ طیاروش ۀویاپ روب دوجوم نیناوق .تسناد اهتلع نیرت هدمع ناوت یم ار عوضوم یریگیپ
   تبوسن ،دوش نایب هک یللع روب اونب زوین یرهوش تیریدم .تسا هتفرگن  اجنا نآ رد رییغت تهج رد یمادقا و دناهتفرگ
 . دووش ی وم   لومع دراو سپوس و دنک یم گنرد نامتخاس ثادحا نایاپ ات ًاابلاغ و دنک یمن  ادقا فلخت زا یریگولج هب

  ،زاوسو  تخاوس رب یراظن دنیارف و تیفیک دوبهب هب ناوت یم ینامتخاس یافلخت شهاک یارب ،هعلالم نیا جیاتن ساسارب
  هوب  یناوسر  عالوطا و شزومآ ،ینامتخاس رب یراظن و تخاس هنیمز رد  رجم و صصختم یاهورین زا هدافتسا رب دیکات
  ،تخاوس ی اهدرادناتوسا  تویاعر تیمها و ینامتخاس یافلخت بقاوع زا زاسو تخاس رد لیخد یاه هورگ و نا دنورهش
 رد (اه نامتخاس یفیک یراذگ شزرا ،ناگدنزاس یارب ینامتخاس و یرهش لئاسم اب طبترم یشزومآ یاه همانرب یرارقرب
 و ی  داوصتقا  یاوه  هژوروپ یور رب یمدرم یاه هیامرس یهد تهج ،) یژرنا فرصم و انب یرامعم ،تمواقم فلتخم داعبا
 یناسرزور هب و دوبهب ،نکسم یور رب یضتقمان یاه یراذگ هیامرس یاج هب ناراذگ هیامرس و رهش یارب رترثوم یعامتجا

  یاروب  روت بسانم یاهرازبا زا یریگ هرهب ،رهش فادها و هداوناخ یاهزاین رییغت اب بسانتم ینامتخاس یاررقم و طباوض
 ر توشیب  تویعطاق و  ،طیاروش و  داروفا زاین اب رتشیب تقبالم روظنم هب (دنمشوه یاهدک لبم (رهش دشر تیریدم و لرتنک
  هوب ، فالوخ  روس  روب قفاوت و همیرج ذخا یاج هب فلخت عفر هب نیفلختم  ازلا رد  اکحا یارجا نیلوئسم و یرادرهش

 Std. Deviation Std. Error Mean نیگنایم دادعت 
 18732. 81650. 4.1200 80 تافلخت لرتنک
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   رد هوک درموش رب ناوت یم ینامتخاس یافلخت دیدشت دنور یارب یددعتم لویالد .درک هراشا ییارجا یاهراکهار ناونع
   هونیزه دوصرد 12,3 نادنورهش یگدنز لحم ،دصرد 59/3 یناگمه شزومآ  دع دصرد 91/3 یداصتقا عفانم نیب نیا
   دووجو ،دوصرد ،93/2  هوناورپ بسک ندش ینالوط ،دصرد 54/2 زین تیکلام دنس دوبن ،دصرد 53/4 زوجم ذخا یالاب
    دووجوم نیناووق .توسناد ینامتخاس یافلخت یاهتلع نیرت هدمع ناوت یم ،هک دنتسه یلماوع 12,3 یداصتقا یالکشم
  هوب .   توسا هوتفرگن  اوجنا نآ رد رییغت تهج رد یمادقا و دنا هتفرگ لکش دوخ بیوصت نامز صاخ طیاروش ۀویاپ روب
  نیوزوق رهش رد زاسو تخاس یاه تیلاعف ،نکسم هب زاین و نیوزق رهش هب ناییاتسور یرجاهم ،تیعمج شیازفا لیلد
      نازویم ،دوشاب رتوشیب یرهوش قطاونم رد اهزاس و تخاس نازویم هو  روه داد ناشون اه یسررب ،تسا شیازفا لاح رد
 ؛ درویگ ی وم  یروووص یا هی وشاح قطا ونم رد  روت شی وب ،اهزاسو تخاس تیعضو ؛دوش یم رتشیب زین ینامتخاس یافلخت
    تخاوس ار رهوش هیوشاح و دنوش یم لیدبت هدوسرف یاه تفاب هوب ناون  موه رهش یزکرم قطانم دنور نیا اب نیاربانب
 رد ینامتخاس یافلخت ةدمع ؛دریگ یم ارف اه هبنج ریاس زا ه  و یرهش ینمیا ظاوحل زا هو  یلووصا رویغ یاهزاوسو
        تخاوس بویرخت اوی و لویلعت مهوس یولمع رووط هوب و دوش یم ناگدنزاس زا همیرج هب رجنم هعلالم دروم هدودحم
    ،ینامتخاوس یاوفلخت زا یوشان یاه همیرج هب یرادرهش یگتسباو لویلد هوب و توسا موک رایسوب زاجم ریغ یاهزاسو
 .   توسا شیازوفا لاوح رد زین ینامتخاس یافلخت نازیم یترابع هب ،تسا شیازفا لاح رد ینامتخاس یاه همیرج نازیم
      و کولام طوسوت رظاون سدونهم  اوختنا نامتخاس هناورپ رودص دوجوم  اظن رد مهم یالاکشا و اه ییاسران زا یکی
 ی اوه  هتوشر     رد حاروط ناوسدنهم هوب فروط کی زا نامتخاس ره ثادحا .دشاب یم اه نآ نیب یلام میقتسم هلبار دوجو
   و حاروط ناوسدنهم  اختنا اب یتسیاب یکلام ره هک دراد جایتحا رگید فرط زا حالصیذ یرجم هب نینچمه و فلتخم
 نکیلو .دیامن ثادحا  وللم تیفیک اب ینامتخاس ،همحزلا قح تخادرپ و نانآ اب دادرارق دقع نمض ،حالصیذ یرجم
    لروتنک یاروب یموومع یاه هاگتسد هک تسا یرما نامتخاس یراظن .تسا یوافتم ارجا و یحارط اب ًااتیهام یراظن رما
 یاهاضف و اه نامتخاس زا نارادرب هرهب ناونع هب  درم زا تیامح نینچمه و ینامتخاس و یزاسرهش لئاسم رظن زا نآ
   لاومعا یولم  یاوه هی امروس   و یژرونا و داووم ،عبانم یرو هرهب شیازفا و  فح و یمومع یاثدحتسم و هینبا و یرهش
 حارط ناسدنهم تسا رتهب هتبلا هک دندرگ  اختنا یرادرهش طسوت یتسیاب رظان ناسدنهم ای سدنهم نیاربانب .دنیامن یم
     اوسح هوب کولام فرط زا یتسیاب زین اه نآ ۀمحزلا قح و دنشاب هتشاد هدهع هب دوخ ًااصخش ار یراظن رما نامتخاس
   رد رظاون ناوسدنهم طسوت شرازگ هئارا و ینامتخاس یاهراک تفرشیپ اب بسانتم و دوش هتخیر یرادرهش رد یا ه یو
   هوب هوجوت اب .دنیامن تفایرد یرادرهش زا همحزلا قح ،نامتخاس لرتنک رتفد طسوت اه نآ راک لرتنک و فلتخم لحارم
 :دوش یم هئارا ریز یاهداهنشیپ شهو پ یاه هتفای

  دومآرد   موک راووشقا یاروب ه ویو هوب اوهینواوعت قویرط زا هووبنا نکسم نیمأت تهج رد یتاناکما ندروآ دوجو هب اب-0
 .تفرگ ار ینامتخاس یافلخت یولج ناوت یم
  رادوشه  دوناوت یم فالخ یانب علق یدراوم رد و مئارج یدعاصت بیارض و مئارج بیارض شیازفا ،مئارج دیدشت -5
 .دشاب یبسانم
 .ییاریذپ و یدرگناهج زکارم یهدناماس و رهش ةدوسرف یاهتفاب یزاسهب و یزاسون -9
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 اب  او یالعا و تنامض ذخا طیارش ،یرادا ییاهراوشد فذح دننام ،نکسم تخاس  او هئارا رد لهیست و شیازفا -4
 .ددرگ نیوزق رهش رد ینامتخاس یافلخت لیدعت زاس هنیمز دناوت یم یعامتجا یاقبط  امت یارب مک ی هرهب
 عبانم
  هوعلالم)  اهرهوشردام ینوماریپ یاه هزوح رد ینامتخاس یافلخت یبایزرا و یسررب .(2390) میهاربا ،یداهرف ؛ربکا ،یدیمح ؛لوسر ،یلضفا

 (15-15) مهدزناپ هرامش ،متفه لاس ،ییایفارغج هشیدنا همانلصف ،(دوردرس رهش :یدروم

 ادخهد ۀمان تغل هسسؤم ،3190،همان تغل ،ادخهد

     رهوشنالک یرهوش هعوسوت یاوه  حروط یماکان رد ینامتخاس یافلخت شقن رب یلیلحت .(3390) یهس ،میرم ؛دمحم ،یرالاس ؛زانلا ،یلیخرس
 (3-1) .02 هرامش ،40 هرود ،رظن غاب همانلصف ،نارهت

     رهوش رد ینامتخاوس مکاروت روب دازا وم یانب ثادحا فلخت یاه هزیگنا یسررب .(0390) ناینامب ،اضردمحم ؛نایعیفر ،یبتجم ؛زانلا ،یلیخرس
 (340)19 هرامش ،یرهش تیریدم ،نارهت

 هاگشناد ،دشرا یسانشراک ی همان نایاپ ،ینامتخاس یافلخت زورب رب نارهت رهش رب مکاح ییاضف یوگلا ریثأت یسررب .(3190) زانلا ،یلیخرس
 سردم تیبرت

 نارهت یرادرهش :نارهت ،اهدرکیور و یالوحت ینابم :اه یرادرهش 110 هدام نویسیمک .(3190) دیجم ،یرهش یقرش

 لگنج یاراشتنا :نارهت ،ناریا قوقح  اظن رد ینامتخاس یافلخت .،9190 ،هللاادیز ،یچشوق یدمص

 0     هویحان ؛یدرووم هوعلالم یرادویاپان زورب رد یرهش یاهزاس و تخاس نزو ریثأت .(0390) تنیز ،یتایب ؛هللا یزع ،یتاونق ؛زیورپ نایئایض
 (45) 45 هرامش ،مهدزاود لاس ،ییایفارغج  ولع یدربراک یاقیقحت هیرشن ،نارهت یرادرهش ود هقلنم

     هورووگ دووشرا یوسانشراک ۀومان  ناویاپ ،نآ اب هلباقم ییارجا یاهراکهار و ینامتخاس یافلخت رب رثؤم لماوع یسررب .(5190) امین ،یهیقف
 نارهت هاگشناد یایفارغج

  هاگوشناد  یاراوشتنا :نارهت ،لوا پا  ،(کرامناد و دئوس ،دنالنف ،ژورن ،دنله) یزاسرهش یاه  اظن یقیبلت یسررب .(1190) نودیرف ،بیرق
 نارهت

 .دجم رشن :نارهت ،نارهت یزاسرهش و یرهش قوقح .(2190) اضرمالغ ،رایماک
  ،یولیحم یارطاخم همانلصف ،نارهت رهشنالک قطانم رد یدبلاک-ییاضف یارییغت و ینامتخاس یافلخت .(9390) یسوم ،یروجک یدورنامک

 (01-31) ود هرامش ،کی هرود

 رادید رشن :نارهت ،یرادرهش و رهش هب طوبرم یاررقم و نیناوق .(0390) ریگناهج ،روصنم

 (45) ،1 هرامش ،رهش تیوه هیرشن ،دمآراک  اظن یحارط ،یرهش زاسو تخاس تیاده و لرتنک .(3190) رایرهش ،یریشم

 1390،ناریا رامآ زکرم

 :یدروم ۀعلالم ناریا یاهرهشنالک رد ینامتخاس یافلخت رب رثؤم لماوع تخانش و تیعضو نییبت .(3390) اراس ،ییازریم ؛لامج ،یدمحم
 (115-130)5 هرامش ،15 هرود ،ناهفصا رهش ۀناگ هدزناپ قطانم

190) لالج ، وصعم  اه یرادرهش نامزاس :نارهت ،99 ی هرامش ،اهیرادرهش ی همانهام ،ینامتخاس یافلخت .(1

 ،( اوه ی رادرهوش نوناق دص هدام نویسیمک اب ییانشآ) همه یارب یزاسرهش .(1390) زیربت رهشنالک یرادرهش یرامعم و یزاسرهش تنواعم
 رهش فتاه :زیربت
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