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 یوس زا نآ شریذپ رب رثوم لماوع و یهدناماس یاه حرط تاریثات یسررب
 (ناهز شخب یاهاتسور هعلاطم دروم)نایئاتسور

 1یقرب دیمح
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،ییاتسور یزیر همانرب و ایفارغج هورگ یملع تیئه وضع و رایشناد

 85/57/2398:شریذپ رودص خیرات 05/88/6398:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 یدبلاک -ییاضف هعسوت یوگلا نیرت یروحم نینچمه و هعسوت یزیر همانرب رد دمآراک یاه یژتارتسا هلمج زا اهاتسور یهدناماس
 نایئاتسور طسوت نآ تیلوبقم رب رثوم لماوع و یهدناماس یاه حرط تاریثات یسررب قیقحت نیا فده .تسا ییاتسور یحاون
 ظاحل زا و یدربراک عون زا فده هب هجوت اب قیقحت عون نیا .دشاب یم هوکریز ناتسرهش زا ناهز شخب رد یدروم هعلاطم تروصب
 مدرم اب هبحاصم و همان شسرپ رازبا زا ،ینادیم تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا یشیامیپ درکیور اب یلیلحت-یفیصوت شور و تیهام
 هک ،دشاب یم راوناخ 182 رب غلاب ،هعلاطم دروم هدودحم یاهراوناخ هیلک شهوژپ دروم هعماج .دیدرگ هدافتسا هعلاطم دروم یاهاتسور
 یاه نومزآ زا و ماجنا تابساحم spss رازفا مرن قیرط زا تیاهن رد و هبساحم راوناخ 968 هنومن مجح ،نارکوک لومرف کمک اب

 صخاش یخرب رد اهاتسور یهدناماس هک داد ناشن یلک جیاتن .دیدرگ هدافتسا جیاتن طابترا و طابنتسا یارب یا هلمجود و نوسکاکلیو
 لاغتشا ،تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد ،یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم هلمج زا ،یگنهرف-یعامتجا و یداصتقا یاه
 دناوت یم هک ،هتفرگ لکش عوضوم سکع زین یدراوم رد دنچره .تسا هتشاد هارمه هب ار یراتخاس تارییغت...و ،داوس تیعضو ،ییاز
 نیب هطبار شجنس رد نینچمه .دشاب توافتم یاهدرکراک هجیتن رد و نوگانوگ داعبا رد ییاتسور یاهراتخاس هب هجوت مدع رگناشن

 دیما ،حرط هب تبسن دارفا یهاگآ هلمج زا اهریغتم یخرب هک دوش یم طابننسا هنوگنیا ،یهدناماس حرط شریذپ رد راذگریثات لماوع
 هدوب رثوم ناییاتسور طسوت حرط تیلوبقم رد ..و یتشادهب تاناکما دوبهب ،رتهب نکسم هب دیما ،تکراشم دوبهب ،تاناکما هب یسرتسد
  .تسا

 
 .ناهز شخب ،نایئاتسور ،یهدناماس یاه حرط ،یعامتجا-یداصتقا ،تاریثات :یدیلک ناگژاو
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 هلاسم نایب و همدقم
 اب یگنتاگنت هطبار ییاتسور هعسوت ،ناهج هتفرشیپ یاهروشک رثکا رد .تسا هتفهن دشر دنیآرف رد هعسوت موهفم
 Herrmann)دراد یطیحم تسیز و یتیریدم ،یگنهرف ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا دنیآرف ریظن یراتخاس یاهدنیآرف

& Osinski,1999:95). رد یساسا شقن یلم تیلاعف و تنوکس ماظن هدعاق ناونع هب ییاتسور یاه هزوح ًااساسا 
 هدنهد لیکشت ماظنریز ناونع هب ییاتسور ماظن یرادیاپ ورگ رد نیمزرس رادیاپ هعسوت هک ارچ ،دننک یم افیا هعسوت
 یلم و یا هقطنم هعسوت رد یرثوم شقن دناوت یم فلتخم داعبا رد ییاتسور یاهاضف یرادیاپ و تسا نیمزرس ماظن
 هک ،تسا رضاح نرق رد شنکارپ هیلوا لاکشا زا ییاتسور یحاون رد مدرم شنکارپ .(7 :2198 ،یناوضر)دشاب هتشاد
 تیریدم .(Patrick,2008: 458)تسا هتشاد هارمه هب دوخ اب ار ییاتسور قطانم هب یهجوت یب هنیمز لماوع یخرب

 و دهد رارق راک روتسد رد ار تکراشم و ییارگعمج ،اهراکتبا زورب ،یلحم هعسوت کرد دیاب ییاتسور هعسوت دیدج
 :3198 ،یحلاص و ییادیص)دنک لیلحت ار ییاتسور یاهاضف یطیحم تسیز و یعامتجا یداصتقا تالکشم دناوتب

 یاه ماظن زا یدنیآرب اضف زا لکش نیا ،دنراد روشک یدیلوت ماظن رد یمهم شقن ییاتسور یاه هاگتنوکس .(478
 یرما اهاضف هب ندیشخب لداعت و ددجم یهد نامزاس ور نیا زا .دنشاب یم ...و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یکیژولوکا

 رد یا هعسوت یاه تسایس بولطمان یاهدمایپ زا یکی .(79 :0198 ،یدیعس و یرابایرد)دسر یم رظن هب یرورض
 هدنکارپ یاهاتسور یهدناماس .(38 :6298 ،یراختفا نیدلا نکر و هنگنز) .تسا ییاضف راتخاس رد یگتخیسگ ،روکش
 یرورض اهنآرد ییاضف دیدج راتخاس کی یرارقرب هب زاین هک دنتسه ییاهاتسور زا یزراب هنومن ،فلتخم قطانم رد
 رد .دشاب یم لکشم یناسنا و یطیحم دوجوم تالکشم هب هجوت اب ،هدنکارپ یاهاتسور هب تامدخ هئارا هک ارچ .تسا

 یدبلاک-ییاضف و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم یاهراتخاس تخانش قیرط زا هدنکارپ یاهاتسور یهدناماس عقاو
 ،یعامتجا فلتخم تاریثات ًااملسم ،ییاتسور یهدناماس یاه حرط یارجا .دوب دهاوخ ریذپ ناکما 2ییاتسور یحاون
 دش دهاوخ اهنآ توق و فعض طاقن ندش رت نشور ببس اه حرط نیا هنومن یسررب .دراد هارمه هب ار ...و یداصتقا
 یعامتجا و یداصتقا تارثا یسررب ،دشاب یم فده قیقحت نیا رد هچنآ .دوب دهاوخ دیفم یدعب تامادقا یاتسار رد و
 هعلاطم تروصب ناییاتسور طسوت عوضوم نیا شریذپ رب رثوم لماوع نینچمه و ،هدنکارپ یاهاتسور یهدناماس حرط
 رد یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا ،یکیژولوکا یاه ماظن زا یدنیآرب و یناکم-ییاضف عیزوت زا یلکش ناونعب ،یدروم
 .درک حرطم ناوت یم یلک لاوس دنچ ساسا نیمه رب .دشاب یم ...یا هقطنم حطس
 ایآ-7 ؛تسا هدش ییاتسور یاهراوناخ یداصتقا تیعضو رد یتاریغت بجوم ییاتسور یاههاگتنوکس یهدناماس ایآ-8
 یزاس یهاگآ ایآ-9 ؟تسا هدوب رثوم اهراوناخ یگنهرف و یعامتجا تیعضو رب ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس
 ؟تسا هتشاد یبسانم ریثات مدرم طسوت نآ تیلوبقم رد ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس هب تبسن

 قیقحت تایبدا
-یداصتقا یاه ترورض هب هجوت اب یدالیم 56 ههد زا ًااصخشم ،هتفای هعسوت رتمک یحاون هعسوت روظنم هب یزیرهمانرب
 مدع راچد اهروشک رگید هب تبسن هک صاخ روطب موس ناهج یاه یگدنام بقع و ناهج رب مکاح یعامتجا
 تسا یدعب دنچ ینایرج عقاو رد هعسوت رما .(99-98 :4138 ،یلداد و ریام) دش عورش ،دندوب یطرفم یگتفای هعسوت
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 قطانم و اهروشک حطس رد یعامتجا ،یداصتقا ماظن هعومجم یریگ تهج دیدجت و نامزاس دیدجت مزلتسم هک
 عورش 5438 ی ههد زا هک یا هعسوت دنیآرف ندیسر تسب نب هب لیلد هب .(Richard & others, 1993:43)دوب دهاوخ
 عوضوم نیا .تفرگ تروص تسیز طیحم بئاسم هب یصاخ هجوت و هعسوت هب دیدج یهاگن 5138 ی ههد زا ،هدش
 نویسیمک هاگدید زا ییاتسور رادیاپ هعسوت فیرعت شریذپ .(Hardietal,1997:49)تفرگ رارق یرادیاپ تایرظن یانبم

 دیلوت ناوت زا یشوپ مشچ نودب ار رضاح لسن یاهزاین هک دناد یم رادیاپ ار یا هعسوت نآ رد هک دحتم للم یناهج
 هجاوم یتالاکشا اب ناگدنیآ یاهزاین نییعت رد یراوشد ظاحل هب ،دنک نیمات هدنیآ لسن یاهزاین هب ییوگخساپ یارب
 هک درادن دوجو یصخشم و تباث یاه صخاش ،یرادیاپ شجنس اب هطبار رد لاح نیا اب .(Moffatt,2002:12)تسا
 ،رادیاپ هعسوت یروئت بوچراچ رد ساسا نیا رب .درک ینیب شیپ ار هدنیآ و دوجوم تیعضو ناوتب نآ ساسا رب
 اریز .دریگ یم رارق رظن عمطم هچراپکی و ناماوت یا هنوگ هب شیاپریز نیمز اب ییاتسور ناسنا و ییاتسور تاعامتجا
 ،یناخرهاط و یردب).تسوا یداصتقا یاه تیلاعف و طیحم ،ناسنا نایم نزاوت داجیا رب رظان ییاتسور یاضف یرادیاپ
 داجیا ،ییاذغ تینما :دراد رارق یساسا روحم هس نوماریپ ،رادیاپ هعسوت هب طوبرم یاه شالت یمامت .(52 :2198
 .(UNDP,19994:1)تسیز طیحم و یعیبط عبانم ظفح و رقف ندرک هشیر یارب ییاتسور قطانم رد دمآرد و لاغتشا
 و یعامتجا لئاسم لح نودب و تسین یطیحم یاه تسایس رب ینتبم اهنت ییاتسور هعسوت هک تسا صخشم اذل
 رد هنارگن لک یدید دنمزاین رما نیا نینچمه .دش دهاوخن ققحم ییاتسور قطانم یارب رادیاپ هعسوت ،یداصتقا

 .(Inskeep,1991:85-87)تسا دعب هس نیا رد یگچراپکی و یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم یا هعسوت یاه تسایس
 ،دوش یم یلمع نآ رد هعسوت هک ار یا هعماج یگنهرف و یعامتجا عاضوا هک نیا رگم ،ددرگ یمن ققحم رادیاپ هعسوت
 یاه لسن یارب ار هعسوت عبانم زا یدنم هرهب ناکما هک یدید اب ات میرگنب همانرب هب تدمدنلب یهاگن اب و میسانشب
 رد هعسوت دنیآرف یخیرات هبرجت .(97 :8398 ،یکیناکیم و یقداص)میرگنب تالوحت هب ،دروآ یم مهارف زین هدنیآ
 و تسا یلم هعسوت یارب یداینب ترورض کی ییاتسور هعسوت هک هتخاس نشور ار رما نیا ،هتفای هعسوت یاهروشک
 یاهدربهار زا یکی ،اهاتسور یهدناماس .(67 :5198 ،یروکش)دریگ رارق یا هعسوت یاه همانرب تیولوا رد تسیاب یم
 رظن دروم فادها .ددرگ یم رب 8رووکنو سنارفنک و6238 لاس هب ناهج حطس رد نآ هقباس و تسا دشر زکارم یلمع
 و تامدخ هئارا ؛هتفای هعسوت رتمک قطانم یارب دشر یاه بطق هعسوت ؛ناکسا ماظن هعسوت ؛زا دنترابع یهدناماس زا
 و یدزی یلپاپ)ییاتسور قطانم لوئسم یاهداهن هعسوت ؛یرو هرهب شیازفا و دیدج یلغش یاه تصرف داجیا ؛تاناکما
 ،یشک هلول بآ تمعن زا مورحم نایئاتسور یرادروخرب ،یهدناماس هناتسود ناسنا نومضم .(587 :2198 ،یمیهاربا
 نکمم یاهدربهار زا یکی دیدج تیاس کی رد اتسور دنچ بیکرت و ماغدا هک ،تسا هریغ و هاگنامرد ،یرسارس قرب
 هب یبایتسد روظنم هب یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا ،یطیحم یاهتیفرظ و اهناوت هب هجوت اب تیلاعف و رارقتسا .تسا
 هعسوت روظنم هب یداصتقا یاه هژورپ و ،اه همانرب هئارا قیرط زا یداصتقا یاه شخب هعسوت ؛ییاتسور رادیاپ هعسوت
 بلاق رد دیلوت و تسیز تیفیک یاقترا تهج یهافر تاناکما و اه تخاسریز بسانم یهدناماس ؛یلغش یاه تصرف

  .(94 :2298 ،یدیعس)ییاضف نامزاس

                                                           
1 - Vancover 
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 اهاتسور هک تسا یحاون یعیبط راتخاس و یناسنا عماوج تدمزارد لماعت لصاح ییاضف نامزاس موهفم ،ساسا نیا رب
 یاهدرکراک و شقن زا رثأتم ،ییاضف نامزاس کی ییایوپ ،ور نیمه زا .دنهد یم لیکشت ار نآ یلصا رصانع اهرهش و
 ،یدیعس)دریذپ یم ماجنا یلغش عونتم یاهوگلا تاعالطا ،لوپ ،اهالاک ،دارفا نایرج هلیسو هب هک ،فلتخم یاههاگتنوکس
 ،یداصتقا-یعامتجا ای و کیژولوکا-یعیبط زا معا ،ییایفارغج یاه هدیدپ همه .(Lynch,2005: 2 و 41-81 :7198
 ناوت یم ور نیا زا .دننک یم لمع هراوماظن ،ور نیا زا و دنتسه ،(اه متسیس)اه ماظن یاه یدنمنوناق و تلصخ یواح
 نیا ،ساسا نیا رب .(0-4 :8398 ،یدیعس) درک فیرعت ییاضف یاه ماظن یدرکراک-یراتخاس تخانش ملع ار ایفارغج
 یدرکراک-یراتخاس شیوپ ...و یناسنا ،یطیحم تسیز ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا بناوج نتفرگ رظن رد اب قیقحت
  .دهد یم رارق رظندم ،یسررب دروم عوضوم هنیمز رد ار
 قیقحت ییایفارغج ورملق
 زا .تسا هتفرگ رارق یبونج ناسرخ ناتسا یقرش لامش و لامش تمسق رد هوکریز ناتسرهش عباوت زا ناهز شخب
 هجرد 99 و یقرش لوط هقیقد 10 و هجرد 30 ات هقیقد 67 و هجرد 30 ییایفارغج لوط رد ییایفارغج تیعقوم ظاحل

 .(7398 ،یبونج ناسارخ یزیر همانرب تنواعم)تسا هتفرگ رارق یلامش ضرع هقیق 44 و هجرد 99 ات هقیقد 08 و
 ربارب 5398 لاس یرامشرس ساسا رب و رفن 32778 اب ربارب 0198 لاس رد هوکریز ناتسرهش رد ناهز شخب تیعمج
 5222248 تعسو یاراد هعلاطم دروم هدودحم .(5398 و 0198 نکسم و سوفن یرامشرس)تسا هدوب رفن60478
 ،یبونج ناسارخ یزیر همانرب تنواعم))دشاب یم اتسور 74 و ناتسهد ود یاراد تامیسقت رظن زا و عبرم رتمولیک
7398).  

 

 
  یبونج ناسارخ ناتسا ،روشک رد هعلاطم هدودحم ییایفارغج تیعقوم هشقن-1لکش

  6398 ،روشک یرادرب هشقن نامزاس :عبنم



 741 ...و یهدناماس یاه حرط تاریثات یسررب

 قیقحت یسانش شور
 یروآدرگ شور .تسا یلیلحت-یفیصوت شور و تیهام ظاحل زا و یدربراک عون زا فده هب هجوت اب قیقحت عون نیا
 یارب و دوجوم کرادم و دانسا زا زاین دروم یاه هداد و تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا ینادبم تروص هب تاعالطا

 هعماج .دیدرگ هدافتسا هعلاطم دروم یاهاتسور مدرم اب هبحاصم و همانشسرپ رازبا زا ،ینادیم تاعالطا یروآ عمج
 یاضعا لک هب یسرتسد مدع لیلدب .دشاب یم راوناخ 587 رب غلاب ،هعلاطم دروم هدودحم یاهراوناخ هیلک شهوژپ دروم

 698 هنومن مجح ،نارکوک لومرف کمک اب هک ،دش هتفرگ هقطنم ییاتسور یاهراوناخ دادعت زا یریگهنومن ،هعماج
 تاعالطا شخب ود رد جیاتن .دش هدافتسا اه هداد لیلحت و هیزجت تهج spss رازفا مرن زا تیاهن رد و هبساحم راوناخ
 یا هلمجود و نوسکاکلیو یاه نومزآ زا .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم و دمآ تسدب یطابنتسا و یفیصوت
 .دیدرگ هدافتسا اهریغتم نومزآ و طابنتسا یارب ،اهریغتم و فادها ،قیقحت عون اب بسانتم
 قیقحت جیاتن
 تاریثات یسررب هنیمز رد هوکریز ناتسرهش رد ناهز شخب نایئاتسور زا یفداصت هنومن کی ،هدش یروآ عمج یاه هداد
 دروم نیا رد ناییاتسور شریذپ رب رثوم لماوع نینچمه و هدنکارپ و کچوک یاهاتسور یهدناماس یاه حرط
 .دنتسین ییاضف لداعت یاراد ،زین ییاضف-یناکم عیزوت ظاحل زا و نییاپ تیعمج یاراد هقطنم نیا یاهاتسور .دشاب یم
 طیارش نیا داجیا رد راذگریثات لماوع نیرتمهم ناونعب ،بآ هلمج زا یعبانم دوبمک و صاخ یمیلقا و یعیبط لماوع هک
 عاونا هب ناییاتسور یسرتسد یتیعضو نینچ رد .دننک یم یزاب ار یساسا شقن ییاتسور یاههاگتنوکس عیزوت و
 اذل .دشاب یم ههجاوم لکشم اب یصوصخ و یتلود یاهداهن طسوت اهنآ هب مزال تالیهست هئارا نینچمه و ،تاناکما
 راکهار نیا اذل .دشاب یم اهنآ عیمجت و ماغدا قیرط زا اهاتسور نیا یهدناماس هنیمز نیا رد دوجوم یاهراکهار زا یکی

  .دمآرد ارجا هب و تفرگ دوخ هب یلمع هبنج
 حرط شریذپ رب رثوم لماوع
 و تفرگ رارق فلتخم یاهریغتم بلاق رد یسررب دروم ناییاتسور طسوت یهدناماس حرط شریذپ رد فلتخم لماوع
 رفن 70 ،مک یهاگآ هنیزگ رفن 34 ،عیمجت حرط یارجا زا دارفا یهاگآ و عالطا نازیم ،هنومن روطب لودج نیا ساسا رب
 رد حرط تاریثات زا یهاگآریغتم دروم رد نینچمه .دنا هدومن باختنا ار دایز یهاگآ رفن 09 و طسوتم یهاگآ هنیزگ
 شیازفا رد حرط ریثات زا یهاگآ ریغتم دروم رد ؛مک هنیزگ دصرد 48 و ،دایز هنیزگ دارفا دصرد 6260 یداوسیب شهاک
 حرط زا دارفا یهاگآ ثحب هک دراوم رگید دروم رد .دنا هدومن باختنا دایز ار یهاگآ تبسن دارفا دصرد 76 زین دمآرد
 هوحن رد دارفا یهاگآ نازیم هک دومن لیلحت ناوت یم هنوگنیا عقاو رد .تسا هدوب رثوم ًاابیرقت عوضوم نیا زین ،دشاب
 .تسا هدوب رثوم ییاتسور یاهراوناخ طسوت حرط شریذپ رد ،حرط رگید داعبا و اه توق ،اهدمایپ ،ارجا
 ،اهیریگ میمصت و حرط رد مدرم نتفرگ تکراشم ،حرط تالیمع مامت ندوب یتلود دننام یرگید یاهریغتم دروم رد
 دارفا عقاو رد .دشابیم فیعض و طسوتم یاههنیزگ تمسب باختنا رتشیب ...و اهرارق و لوق هب تلود لمع
 نینچمه و تاناکما هئارا هک ،تفگ دیاب یلک روطب .دناهدومن یبایزرا طسوتم و فیعض ار دراوم نیا یراذگریثات
  .تسا هدوب راذگریثات و رثوم حرط شریذپ رد ،هدش هداد هدعو ناییاتسور یارب یهدناماس حرط رد هک ییاهرتسب
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 ناییاتسور طسوت حرط شریذپ رد لماوع یخرب یراذگریثات نازیم-1لودج
 عمج دایز طسوتم مک حرط شریذپ رد راذگ ریثات دراوم

 عیمجت حرط یارجا زا عالطا
 698 09 70 34 یناوارف
 558 2207 7219 69 دصرد

 حرط اب دادرارق دقع هب لیامت
 698 64 80 39 یناوارف

 558 1299 0229 2217 دصرد

 یداوسیب شهاک رد حرط تاریثات زا یهاگآ
 698 22 54 38 یناوارف

 558 6260 4237 48 دصرد

 دمآرد شیازفا رد حرط ریثات زا یهاگآ
 698 76 54 49 یناوارف

 558 6204 4237 07 دصرد

 یراکیب شهاک رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ
 698 46 90 38 یناوارف

 558 8224 39 48 دصرد

 یهافر تاناکما شیازفا رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ
 698 00 76 38 یناوارف
 558 4254 6204 48 دصرد

 یتشادهب تاناکما دوبهبرد حرط ریثاتزا یهاگآ
 698 96 40 38 یناوارف

 558 9264 2239 48 دصرد

 حرط تالیمع مامت ندوب یتلود
 698 67 20 90 یناوارف

 558 8238 3234 39 دصرد

 اهیریگ میمصت و حرط رد مدرم نتفرگ تکراشم
 698 99 89 72 یناوارف

70 دصرد 32 1277 9247 558 

 اهرارق و لوق هب تلود لمع
 698 18 20 86 یناوارف

 558 7298 3284 3244 دصرد

 یلوتم یاه ناگرا یراکمه
 698 17 20 80 یناوارف

 558 6257 3284 0229 دصرد

 حرط شریذپ نوماریپ یشزومآ هروذ یرازگرب
 698 59 00 80 یناوارف

 558 8277 4254 0229 دصرد

 حرط تیلوبقم رد یلحم دمتعم دارفاریثات
 698 99 19 06 یناوارف

 558 9247 3227 1224 دصرد

 دارفا ریاس شرذپ رد نآ ریثات و نادمتعم طسوت حرط شریذپ
 698 57 30 20 یناوارف

 558 2248 4294 3284 دصرد

 یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا
 698 26 34 57 یناوارف
 558 9234 69 2248 دصرد

 بسانم نکسم ندروآ تسدب یارب لیامت
 698 51 19 18 یناوارف

 558 1210 3227 7298 دصرد

 بسانم ضوعم نیمز ندروآ تسدب یارب لیامت
 698 60 20 97 یناوارف

 558 7284 3284 3268 دصرد

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یگنهرف و یعامتجا تیعضو
 هک درک نایب ناوت یم هنوگنیا ،حرط یارجا زا دعب و لبق نانآ تنوکس لحم یعامتجا تیعضو یبایزرا صوصخ رد
 زا یرادروخرب ،یشک هلول بآ زا هدافتسا ،یصخش مامح زا هدافتسا دراوم نازیم حرط یارجا زا لبق دارفا تیرثکا
 ،نارتخد یارب لیصحت تاناکما ،ینامرد تامدخ همیب زا یرادروخرب ،نانز تغارف تاقوا نازیم ،یعمج طابترا لیاسو
 ار ینارحب عقاوم رد یناسردادما نازیم و دنا هدومن یبایزرا فیعض ار یشزومآ تاناکما و ینارحب عقاوم رد یناسردادما
 یعامتجا تینما ،یگدنز رد شمارآ و تابث دراوم نازیم یسررب دروم دارفا رظن زا نینچمه .دنا هتسناد یطسوتم دح رد
 زا دعب دارفا تیرثکا رظن زا نینچمه .دنا هدومن یبایزرا بسانم و بوخ حرط یارجا زا لبق یزرواشک رد تراهم و
 یطسوتم دح رد ،یگدنز رد شمارآ و تابث و یزرواشک رد تراهم ،نانز تغارف تاقوا نازیم ،دراوم حرط یارجا
  .تسا هتفای دوبهب حرط یارجا زا دعب دراوم ریاس نازیم یسررب دروم دارفا رظن زا نینچمه .تسا هدوب
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 حرط یارجا زا دعب و لبق تنوکس لحم یگنهرف-یعامتجا تیعضو یبایزرا-2لودج

 دراوم
 حرط یارجا زا دعب حرط یارجا زا لبق

 بوخ طسوتم فیعض بوخ طسوتم فیعض

 یشزومآ تاناکما
 51 24 3 2 90 62 یناوارف

 1210 6249 626 820 39 3200 دصرد

 یشک هلول بآ زا هدافتسا
 14 74 58 18 84 22 یناوارف

 1286 3259 422 7298 8259 6260 دصرد

 ینامرد تامدخ همیب زا یرادروخرب
 96 96 58 78 70 72 یناوارف

 9264 9264 422 121 7219 3270 دصرد

 ینارحب عقاوم رد یناسردادما
 13 37 3 58 96 96 یناوارف

 8272 9287 626 422 9264 9264 دصرد

 (یمومع-یصخش)مامح زا هدافتسا
 02 64 48 87 60 30 یناوارف

 6200 8249 4258 4248 7284 4294 دصرد

 ینامرد-یتشادهب تاناکما تیعضو
 73 39 0 1 66 76 یناوارف

 6226 2217 229 320 6214 6204 دصرد

 ییاذغداوم هب بسانم یسرتسد تیعضو
 52 56 6 68 41 69 یناوارف

 0280 8244 424 1288 1286 0267 دصرد

 (...و هیلقن لیاسو هداج)رهش هب یسرتسد تیعضو
 52 86 0 18 90 06 یناوارف

 0280 3244 229 7298 39 1224 دصرد

 ...و یگنهرف ،شزرو یاهاضف تیعضو
 46 76 58 88 30 66 یناوارف

 8224 6204 422 821 4294 0214 دصرد

 بالضاف و هلابز یروآ عمج یاه شور
 76 30 08 57 64 52 یناوارف
48 1299 0280 دصرد 22 88 4294 6204 

 نکسم تیعضو
 24 22 78 98 12 04 یناوارف

 6249 6260 121 623 4220 8299 دصرد

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 دوبهب لبق هب تبسن ییاتسور یاهراوناخ تیعضو اه صخاش زا یخرب رد یلک روطب ،دش هتفگ هک هچنآ ساسا رب
 و یعامتجا تیعضو یاهریغتم همادا 9 لودج .تسا هتشذگ دننامه و رییغت نودب دراوم یخرب رد و تسا هتفای
 .دنکیم نایب ار هعلاطم دروم یاهاتسور رد یگنهرف

 حرط یارجا زا دعب و لبق تنوکس لحم یگنهرف-یعامتجا تیعضو یبایزرا همادا -3لودج

 دراوم
 حرط یارجا زا دعب حرط یارجا زا لبق

 بوخ طسوتم فیعض بوخ طسوتم فیعض

 ...و نویزیولت ریظن ،یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا
 31 49 98 87 39 62 یناوارف

 4206 07 623 4208 2217 3200 دصرد

 نانز تغارف تاقوا نازیم
 39 12 38 04 04 64 یناوارف

 2217 4220 48 8299 8299 1299 دصرد

 یگدنزرد شمارآ و تابث
 94 76 89 86 54 09 یناوارف

7 3244 4237 2207 دصرد 127 6204 6289 

 تغارف تاقوا نارذگ هوحن
 42 90 3 76 04 37 یناوارف

 4240 39 626 6204 8299 9287 دصرد

 نارتخد تهج لیصحت تاناکما
 46 10 48 48 44 12 یناوارف

 8224 6274 9258 9258 4279 4220 دصرد

 یزرواشک رد تراهم
 40 06 28 00 90 17 یناوارف

4 0278 4254 39 6257 دصرد 122 2239 

 راوناخ داوس تیعضو
 06 06 6 88 99 73 یناوارف

 1224 1224 424 821 9247 6226 دصرد

 هاگشناد هب دورو یارب طیارش
 32 54 28 58 49 73 یناوارف

 8210 4237 0278 422 07 6226 دصرد

 یعامتجا تینما
 36 40 98 50 50 69 یناوارف

 2250 2239 623 1269 1269 0267 دصرد

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 یداصتقا تیعضو
 یاهنوگب ،دنا هدومن یبایزرا فیعض ار لاغتشا داجیا و تالآ نیشام زا هدافتسا نازیم حرط یارجا زا لبق دارفا تیرثکا
 رادقم لماوع نینچمه .دندرک باختنا دراوم نیا یارب ار فیعض هنیزگ دارفادصرد 8219و دصرد 8200 بیترت هب هک
 تالوصحم شورف نازیم ،یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم ،یعارز تادیلوت نازیم ،مید یعارز نیمز
 یاهریغتم دارفا نینچمه .تسا هدوب یطسوتم دح رد دارفا رثکا رظن زا تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد و یدیلوت
 لبق یریش و یتشوگ ماد دادعت ،یزرواشک بآ نازیم ،یزرواشک و یرادماد زا لصاح دمآرد ،یبآ یعارز نیمز رادقم
 ار یبآ و مید یعارز یضارا رادقم دراوم حرط یارجا زا دعب دارفا تیرثکا .دنا هدومن یبایزرا بوخ حرط یارجا زا

 .دناهتسناد بولطم و بوخ ار ...و ،لاغتشا داجیا ،یزرواشک تالآ نیشام زا هدافتسا ،یعارز تادیلوت نازیم و فیعض
 حرط یارجا زا دعب و لبق تنوکس لحم یداصتقا تیعضو یبایزرا -4لودج

 حرط یارجا زا دعب حرط یارجا زا لبق  دراوم
 بوخ طسوتم فیعض بوخ طسوتم فیعض

 47 94 36 36 27 54 یناوارف یبآ یعارز یضارا رادقم

 6228 6289 2250 2250 3238 4237 دصرد

 47 40 10 50 70 49 یناوارف مید یعارز یضارا رادقم

 6228 1239 6274 1269 7219 07 دصرد

 39 72 07 44 00 29 یناوارف یعارز تادیلوت نازیم

 2217 3270 4218 4279 4254 7227 دصرد

 34 22 58 68 04 02 یناوارف یزرواشک تالآ نیشام زا هدافتسا

 69 6260 422 1288 8299 8200 دصرد
 49 92 37 56 64 59 یناوارف یزرواشک و یرادماد زا لصاح دمآرد

 07 2290 9287 8244 1299 8277 دصرد

 17 91 07 77 66 14 یناوارف یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم

 6257 86 4218 7268 0214 9209 دصرد

 17 82 29 30 09 74 یناوارف یزرواشک بآ نازیم

 6257 7270 7227 4294 2207 3259 دصرد

 67 06 04 62 79 17 یناوارف یریش و یتشوگ ماد دادعت

 8238 1224 8299 3200 0297 6257 دصرد

 74 92 87 48 82 80 یناوارف تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد
 3259 2290 4208 9258 7270 0229 دصرد

 00 46 28 59 06 84 یناوارف یدیلوت تالوصحم شورف نازیم

 4254 8224 0278 8277 1224 8259 دصرد

 30 30 18 29 24 70 یناوارف لاغتشا داجیا

 4294 4294 7298 7227 6249 7219 دصرد

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ثحب و یبایزرا
 لمع نیا اب عقاو رد .دشابیم رامآرب ینتبم تاقیقحت رد یدربراک و مهم یاه هبنج زا یکی اهریغتم نیب هطبار نییعت
 نیا هدش حرطم تالاوس زا یکی.تسا هتشادن ای هتشاد ریثات طیارش دوبهب رد ،هدش یسررب لماوع هک دوش یم صخشم
 یاهراوناخ یداصتقا تیعضو رد یتاریغت بجوم ییاتسور یاههاگتنوکس یهدناماس ایآ هک تسا هدوب نیا قیقحت
 دروم نوسکاکلیو نومزآ قیرط زا هنیمز نیا رد دوجوم یداصتقا یاهرییغتم روظنم نیا یارب؟تسا هدش ییاتسور
  .تفرگ رارق لیلحت
 زا هدمآ تسدب یرادانعم حطس هب هجوت اب ،اهراوناخ مید و بآ یعارز نیمز رادقم رب یهدناماس حرط رثات یسررب رد
 زا دعب و لبق دارفا یمید و یبآ یعارز یضارا رادقم هک دوش یم یریگ هجیتن ،(55525<0525)نوسکاکلیو نومزآ
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 و دادعت زا رتمک تبثم یاههبتر عومجم و دادعت هکنیا هب هجوت اب هتبلا و تسا هتشاد یرادانعم توافت حرط یارجا
 یارب یعارز یضارا رادقم شیازفا ببس یهدناماس حرط هک دوش یم هتفرگ هجیتن .دشاب یم یفنم یاه هبتر عومجم

 یعارز تادیلوت نازیم رب یهدناماس حرط ندوب رثوم یسررب رد .تسا هدوب رییغت نودب عقاو رد .تسا هدشن اهراوناخ
 زا دعب و لبق اهراوناخ یعارز تادیلوت نازیم هک میریگیم هجیتن ،(65225>0525)نومزآ هجیتن هب هجوت اب اهراوناخ
 اهراوناخ یعارز تادیلوت نازیم رب یهدناماس حرط یارجا رگید ترابع هب ،درادن مه اب یرادانعم توافت حرط یارجا
 نآ رگناشن ،هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب یزرواشک و یرادماد زا لصاح دمآرد ریغتم نینچمه .تسا هدوبن راذگریثات
 نیا .تسا هدرکن یرییغت ییاتسور یاهراوناخ یهدناماس زا دعب و لبق اهراوناخ یارب شخب نیا دمآرد هک تسا
 تالآ نیشام زا هدافتسا یاهریغتم .دنک یم تابثا ،(6525>0525)یرادانعم حطس اب ریغتم نیا لیلحت جیاتن ار عوضوم
 بآ نازیم ؛(58525<0525)یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم ؛(55525<0525) یرادانعم حطس اب یزرواشک
 نازیم ،تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد ؛(55525<0525)یریش و یتشوگ ماد دادعت ؛(99525<0525)یزرواشک
 اهاتسور یهدناماس حرط و اهنآ نیب هک دهدیم ناشن ؛(55525<0525)لاغتشا داجیا و یدیلوت تالوصحم شورف
 یاهریغتم دروم رد .دشاب یم 0525 زا رتمک نومزآ رد هدمآ تسدب یشزرا ددع هکارچ .دراد دوجو یرادانعم هطبار
 عومجم و دادعت هکنیا هب هجوت اب ...و یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم ،یزرواشک تالآ نیشام زا هدافتسا
 داجیا ببس یهدناماس حرط هک دوش یم هتفرگ هجیتن .دشاب یم یفنم یاههبتر عومجم و دادعت زا رتشیب تبثم یاههبتر
 یداصتقا داعبا رد ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس حرط هک تفگ دیاب اذل .تسا هدش دراوم نیا رد یتبثم تارییغت
 .دشخب دوبهب ار اهنآ ای ظفح ار لاح طیارش هتسناوت ،دروم دنچ زجب

 اهراوناخ یداصتقا تیعضو دوبهب رب یهدناماس حرط یسررب رد نوسکاکلیو نومزآ جیاتن-5لودج

 دراوم
 یفنم هبتر عومجم تبثم هبتر دادعت یفنم هبتر دادعت

 یرادانعم حطس تبثم هبتر عومحم
   

 55525 .2608 022134 94 82 یبآ یعارز یضارا رادقم

08 4269 19 46 مید یعارز یضارا رادقم 32 55525 

 65225 9927 5707 20 04 یعارز تادیلوت نازیم

 55525 029894 02290 21 88 یزرواشک تالآ نیشام زا هدافتسا

 56525 9357 5689 94 30 یزرواشک و یرادماد زا لصاح دمآرد

 58525 021868 02632 94 67 یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم

 99525 1297 2729 70 10 یزرواشک بآ نازیم

 55525 2608 1904 49 62 یریش و یتشوگ ماد دادعت
 55525 025327 02322 26 28 تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد

 55525 022537 022358 46 07 یدیلوت تالوصحم شورف نازیم

 55525 4204 6298 52 37 لاغتشا داجیا

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 رثوم اهراوناخ یگنهرف و یعامتجا تیعضو رب ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس ایآ هک تسا هدوب نیا قیقحت مود لاوس
 اهراوناخ یگنهرف و یعامتجا تیعضو رب ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس حرط تاریثات هکنیا یسررب یارب ؟تسا هدوب

  .دش هتفرگ هرهب اهریغتم عون هب هجوت اب نوسکاکلیو نومزآ زا ،هدوب هنوگچ
 طیارش ،(...و ویدار ،نویزیولت ریظن)یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا ،داوس تیعضو رب یهدناماس حرط ریثات یسررب رد
 تسدب یرادانعم حطس هب هجوت اب یشزومآ تاناکما و یشک هلول بآزا هدافتسا ،نکسم تیعضو ،هاگشناد هب دورو یارب
 .دنراد یرادانعم توافت اهاتسور یهدناماس حرط زا دعب و لبق دراوم نیا هک دش نآ هجیتن ،(55525<0525)نومزآ زا هدمآ
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 تیعضو و یشزومآ تاناکما ،یشک هلول بآ دروم رد .تسا هدوب رثوم دراوم نیا تیعضو دوبهب رب یهدناماس حرط اذل
 و تاناکما هک تسا هدش ببس ناکم کی رد تیعمج زکرمت نینچمه و مدرم لماعت و تکراشم ثحب زین نکسم
 حرط یراذگریثات ریغتم دروم رد .دبای شیازفا هعلاطم دروم هدودحم رد اه صخاش نیا و دوش هداد ناییاتسور هب تالیهست
 نانز تغارف تاقوا نازیم هک دوش یم هتفرگ هجیتن (96525>0525)یراد ینعم حطس هب هجوت اب زین نانز تغارف تاقوا نازیمرب یهدناماس
 زین (69725>0525)یرادانعم حطس اب شمارآ تابث دروم رد .درادن مه اب یرادانعم توافت یهدناماس حرط زا دعب و لبق
 هوحن صخاش دروم رد .تسا هتشادن یتوافت دعب و لبق هب تبسن زین ریغتم نیا و تسا هدهاشم لباق یراذگ ریثات مدع
 رد و ،درادن دوجو هرود ود رد یرادانعم توافت هک تفگ دیاب ،یهدناماس زا دعب و لبق رد یزرواشک یاه تراهم تیعضو
 یارب یصاخ یتراهم تیلاعف ًاالصا ای و تسا هدش راک رتمک ،یهدناماس زا دعب یزرواشک یاه تراهم شزومآ یاه هنیمز
 رد یناسردادما ،یعامتجا تینما یاهصخاش رد اهاتسور یهدناماس یراذگریثات دروم رد .تسا هدشن ماجنا ناییاتسور
 عومجم و دادعت هک یاهنوگب ،دراد دوجو یرادانعم توافت ،0525 رتمک یرادانعم حطس هب هجوت اب زین ....و ،ینارحب عقاوم
 یلک روطب .دنکیم دییات ار اهنآ دوبهب و اهریغتم نیا رد ندوب رثوم نیا زین یفنم یاههبتر و دادعت زا تبثم یاههبتر رتشیب
 عقاو رد ،هتفای شیازفا نایئاتسور یارب یعامتجا تالیهست هئارا ،تیعمج زکرمت شیازفا هب هجوت اب هک درک نایب دیاب
 .تسا هتشاد دوبهب لبق هب تبسن یمک یعامتجا تلادع

 اهراوناخ یگنهرف-یعامتجا تیعضو دوبهب رب یهدناماس حرط یسررب رد نوسکاکلیو نومزآ جیاتن-6لودج
 

 رد راذگ ریثات دراوم
 حرط شریذپ

 دادعت
 هبتر
 یفنم

 دادعت
 هبتر
 تبثم

 عومجم
 یفنم هبتر

 عومحم
 تبثم هبتر

 حطس
 یرادانعم

   

 38425 7177 4538 80 54 یزرواشک رد تراهم

 85525 3267 3488 56 27 یعامتجا تینما

 عقاوم رد یناسردادما
 ینارحب

4 658 447 8610 55525 

 تاناکما تیعضو
 ینامرد-یتشادهب

4 158 708 6286 75525 

 بسانم یسرتسد تیعضو
 ییاذغ داوم هب

3 32 02299 021209 85525 

-یصخش)مامح زا هدافتسا
 (یمومع

78 01 02486 021984 55525 

 رهش هب یسرتسد تیعضو
 هیلقن لیاسو و هداج رظن زا

88 43 064 5580 55525 

 45525 7997 4088 40 37 تغارف تاقوا نارذگ هوحن

 ،یشزرو یاهاضف تیعضو
 یرگشدرگ و یگنهرف

6 91 428 8919 55525 

 و یروآ عمج یاه شور
 و هلابز یتشادهب عفد
 بالضاف

48 31 02862 024304 85525 

 

 رد راذگ ریثات دراوم
 حرط شریذپ

 دادعت
 هبتر
 یفنم

 دادعت
 هبتر
 تبثم

 عومجم
 یفنم هبتر

 عومحم
 تبثم هبتر

 حطس
 یرادانعم

   

 دارفا داوس تیعضو
 راوناخ

2 588 099 1606 55525 

 85525 2386 447 158 0 یشزومآ تاناکما

 هب دورو یارب طیارش
 هاگشناد

1 058 02689 024786 75525 

 55525 5127 564 52 58 نکسم تیعضو

 هلول بآ زا هدافتسا
 یشک

3 03 459 6080 55525 

 لیاسو زا هدافتسا
 ...و یعمج طابترا

88 31 819 3664 85525 

 تغارف تاقوا نازیم
 نانز

29 34 2648 4277 96525 

 رد شمارآ و تابث
 یگدنز

50 64 2967 3857 69725 

 ی همیب زا یرادروخرب
 ینامرد تامدخ

6 11 997 7974 55525 

 لیصحت تاناکما
 نارتخد یارب

98 63 02630 021390 85525 

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 نآ تیلوبقم رد ،هعلاطم دروم یاهاتسور یهدناماس هب تبسن یزاس یهاگآ ایآ هک تسا هدوب نیا زین قیقحت موس لاوس
 صخشم ناییاتسور طسوت حرط شریذپ رب رثوم لماوع یرادانعم حطس هکنیا یارب ؟تسا هتشاد یبسانم ریثات مدرم طسوت
  .دیدرگ هدافتسا ،(binomial)یا هلمج ود نومزآ زا ،ددرگ
 شیازفا رد حرط ریثات زا یهاگآ ،(0.145)یرادانعم حطس اب یداوسیب شهاک رد حرط تاریثات زا یهاگآ لماوع دروم رد
 تاناکما دوبهبرد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ ،(0.548)یراکیب شهاک رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ ،(0.346)دمآرد
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 0525 زا شیب لصاح ددع p-value رادقم هک ییاجنآزا ؛(79325)یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا ،(0.440) یتشادهب
 یوس زا حرط تیلوبقم رب یطسوتم دح رد دراوم نیا هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب ،هدش هتفریذپ رفص ضرف ،تسا
 هدهاشم تبسن ،بسانم نکسم ندروآ تسدب یارب لیامت ریغتم دروم رد .دنا هدوبن رثوم ًاالصا ای هدوب راذگ ریثات ناییاتسور
 رارق (طسوتم)7 زا رتشیب اه خساپ هنایم تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا هدمآ تسد هب دصرد 50 زا رتمک لوا هورگ رد هدش
 دراوم رد نینچمه .تسا هتشاد ناییاتسور یوس زا حرط تیلوبقم رب یدایز ریثات دراوم نیا هک تسانعم نادب نیا و هتفرگ
 50 زا رتشیب لوا هورگ رد هدش هدهاشم تبسن ...و ،حرط اب دادرارق دقع هب لیامت ،عیمجت حرط یارجا زا عالطا یاهریغتم
 نیا هک تسانعم نیدب نیا و هتفرگ رارق (طسوتم)7 زا رتمک اه خساپ هنایم تفگ ناوت یم اذل .تسا هدمآ تسد هب دصرد
 دروم رد دارفا یهاگآ نازیم و عالطا ساسا نیا رب .تسا هتشاد ناییاتسور یوس زا حرط تیلوبقم رب ار یمک ریثات دراوم
 یعامتجا و یداصتقا ظاحل زا حرط هک یتارییغت نینچمه ،هدوب رثوم حرط تیلوبقم رد یبوخب ،نآ یلک بوچراچ و حرط
 نیا زا یخرب رد یهدناماس حرط دنچ ره .تسا هدوب راذگریثات عوضوم نیا شریذپ رد زین ،دنکیم داجیا فلتخم داعبا رد
 طسوت حرط شریذپ رب هتسناوت یدودح ات هدش رکذ لماوع هک درک نایب دیاب یلک روطب .تسا هدشن عقاو رثوم اهریغتم

 ...و تکراشم دوبهب ،رتشیب تاناکما هب یسرتسد دیما ،دارفا یهاگآ هلمج زا ،فلتخم لیالد هک ،دشاب راذگ ریثات اهراوناخ
 .دشاب هتشاد تیعقاو اهرایعم نیا دروم رد دناوت یم

 ناییاتسور طسوت حرط شریذپ اب طبترم لماوع زا کی ره یا هلمج ود نومزآ-7لودج
 p-value نومزآ دروم تبسن هدش هدهاشم تبسن یناوارف هدر شریذپ رب رثوم دراوم

 عیمجت جرط یارجا زا عالطا

 4225 858 7<= 8هورگ

 6725 09 7> 7هورگ 85525 025

 8 698 - لک

 حرط اب دادرارق دقع هب لیامت

 6625 53 7<= 8هورگ

 4925 64 7> 7هورگ 55525 025

 8 698 - لک

 یداوسیب شهاک رد حرط تاریثات زا یهاگآ
 4925 30 7<= 8هورگ

 2025 22 7> 7هورگ 04825 025

 8 698 - لک

 دمآرد شیازفا رد حرط ریثات زا یهاگآ

 4025 42 7<= 8هورگ

 6425 76 7> 7هورگ 64925 025

 8 698 - لک

 یراکیب شهاک رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ

 9025 72 7<= 8هورگ

 2425 46 7> 7هورگ 14025 025

 8 698 - لک

 یهافر تاناکما شیازفا رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ
 5625 81 7<= 8هورگ

 5425 00 7> 7هورگ 79525 025

 8 698 - لک

 یتشادهب تاناکما دوبهبرد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ

 4025 92 7<= 8هورگ

 6025 96 7> 7هورگ 54425 025

 8 698 - لک

 حرط تالیمع مامت ندوب یتلود

 8125 588 7<= 8هورگ

 3825 67 7> 7هورگ 85525 025

 8 698 - لک

 اهیریگ میمصت و حرط رد مدرم نتفرگ تکراشم

 6225 958 7<= 8هورگ

 4725 99 7> 7هورگ 55525 025
 8  - لک

 اهرارق و لوق هب تلود لمع

 2125 188 7<= 8هورگ

 9825 18 7> 7هورگ 75525 025

 8 698 - لک
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 تاحیضوت هک دشاب یم ،ناییاتسور طسوت یهدناماس حرط شریذپ هنیمز رد ،شریذپ لماوع ای اهریغتم همادا 1 لودج
  .دیدرگ رکذ یلبق بلطم رد نآ

 ناییاتسور طسوت حرط شریذپ رب رثوم لماوع یا هلمج ود نومزآ همادا -1لودج
 p-value نومزآ دروم تبسن هدش هدهاشم تبسن یناوارف هدر حرط شریذپ رد راذگ ریثات دراوم

 یلوتم یاه ناگرا یراکمه
 3225 158 7<= 8هورگ

 8725 17 7> 7هورگ 55525 025
 8 698 - لک

 حرط شریذپ نوماریپ یشزومآ هرود یرازگرب
 1225 658 7<= 8هورگ

 7725 59 7> 7هورگ 75525 025
 8 698 - لک

 حرط تیلوبقم رد یلحم دمتعم دارفاریثات
 6225 958 7<= 8هورگ

 4725 99 7> 7هورگ 55525 025
 8 698 - لک

 دارفا ریاس شرذپ رد نآ ریثات و نادمتعم طسوت حرط شریذپ
 0125 688 7<= 8هورگ

 0825 57 7> 7هورگ 55525 025
 8 698 - لک

 یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا
 8025 36 7<= 8هورگ

 3425 26 7> 7هورگ 79325 025
 8 698 - لک

 بسانم نکسم ندروآ تسدب یارب لیامت
 8425 60 7<= 8هورگ

 3025 51 7> 7هورگ 34525 025
 8 698 - لک

 بسانم ضوعم نیمز ندروآ تسدب یارب لیامت
 3025 51 7<= 8هورگ

 8425 60 7> 7هورگ 34525 025
 8 698 - لک

 6398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 هئارا نینچمه و یناکم-ییاضف عیزوت یاتسار رد هعسوت یاهدربهار زا یکی یا هقطنم حطس رد اهاتسور یهدناماس
 رد یهدناماس یاه حرط زا یبایزرا یعون ،قیقحت نیا رد .دشاب دناوت یم یناسنا فلتخم زکارم هب یعامتجا تلادع
 تیعقوم و هعلاطم دروم یاهاتسور یعامتجا و یداصتقا راتخاس هب هجوت اب .تسا هدش ...و یعامتجا ،یداصتقا داعبا

 اب عقاو رد .تسا هدوب یساسا ترورض کی یدرکراک -یراتخاس داجیا ،(یجراخ زرم هب یکیدزن)اهنآ ییایفارغج
 حرط .تشاد راظتنا رکذ دروم یاهاتسور زا زین ار رتبولطم و توافتم یاهدرکراک ناوتیم ،دیدج راتخاس کی داجیا

 شرتسگ موزل لیلدب هچ اهنآ هب بسانم تامدخ هئارا و هجوت یاتسار رد ،هدنکارپ یاهاتسور هژیوب اهاتسور یهدناماس
 روظنم هب رخآرد و دشابیم یلم و یاهقطنم هعسوت زاتشیپ هک یعامتجا تلادع ظفح لیلد هب هچ و فلتخم یاهتیلاعف
 ناهز شخب رد هعلاطم دروم یاهاتسور .دشابیم ریذپ بانتجا یرما اهاتسور نیا یازنورد هعسوت یتآ یامیس میسرت

 هک داد ناشن یلک جیاتن .تسا هدش ماجنا اهنآ یهدناماس حرط هک ،دنشابیم یبونج ناسارخ ناتسارد هوکریز ناتسرهش
 رتهب هتشذگ هب تبسن یدودح ات هتفرگ ماجنا تامادقا و تالوحت هب هجوت اب اهراوناخ یعامتجا و یداصتقا تیعضو
 رب یهدناماس حرط ندوب رثوم یسررب رد .دوشیم هدهاشم ییاهدوبمک زین ،اه صخاش یخرب رد دنچ ره ،تسا هدش
 رد .تسا هدوبن راذگریثات اهراوناخ یعارز تادیلوت نازیم رب یهدناماس حرط یارجا زیناهراوناخ یعارز تادیلوت نازیم



 551 ...و یهدناماس یاه حرط تاریثات یسررب

 یارب شخب نیا دمآرد هک تسا نآ رگناشن ،هدمآ تسدب جیاتن زین یزرواشک و یرادماد زا لصاح دمآرد هنیمز
 نیشام زا هدافتسا هلمج زا یدراوم رد .تسا هدرکن یرییغت ییاتسور یاهراوناخ یهدناماس زا دعب و لبق اهراوناخ
 شورف نازیم ،تادیلوت شورف رازاب هب یسرتسد ،یبناج لغش ناونعب یتسد عیانص جاور نازیم ،یزرواشک تالآ
 ظاحل زا .تسا هدش دراوم نیا رد یتبثم تارییغت داجیا ببس یهدناماس حرط ،ییاز لاغتشا و یدیلوت تالوصحم
 ،نویزیولت ریظن)یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا ،اهراوناخ دارفا داوس تیعضو رب یهدناماس حرط یعامتجا و یگنهرف
 هدش دارفا یگنهرف حطس دوبهب ببس هک یاهنوگب .دشابیم راذگرثات ...و هاگشناد هب دورو یارب طیارش ،(...و ویدار
 توافت هک تفگ دیاب ،یهدناماس زا دعب و لبق رد یزرواشک یاه تراهم تیعضو هوحن صخاش دروم رد .تسا
 هدش راک رتمک ،یهدناماس زا دعب یزرواشک یاه تراهم شزومآ یاه هنیمز رد و ،درادن دوجو هرود ود رد یرادانعم
 رظن هب حرط یداصتقا شخب نیاربانب .تسا هدشن ماجنا ناییاتسور یارب یصاخ یتراهم تیلاعف ًاالصا ای و تسا
 مهارف ار اهنآ یزاسرادیاپ هنیمز رت قیقد همانرب کی اب ناوت یم و تسا هدروآ دوجو هب یفلتخم تالوحت هک دسر یم
 دروم ییاتسور هعماجرد هلاسم نیا دوبهب یایوگ دوخ فلتخم یاه شخب رد فلتخم یاه شور زا هدافتسا .دومن
 .تسا هعلاطم
 زا و هتشاد دوبهب لبق هب تبسن یمک یعامتجا تلادع عقاو رد ،هدش رتهب نایئاتسور یارب یعامتجا تالیهست هئارا 
 داعبا رد مدرم یگنهرف حطس ،تاناکما و تاعالطا لدابت و اهاتسور مدرم لماعت هب هجوت اب زین یگنهرف ظاحل
 اب یداوسیب شهاک رد حرط تاریثات زا یهاگآ هلمج زا یدراوم .تسا هتفای دوبهب ...و تینما ،یگدنز ،شزومآ ،فلتخم
 ریثات زا یهاگآ ،یراکیب شهاک رد حرط یارجا ریثات زا یهاگآ ،دمآرد شیازفا رد حرط ریثات زا یهاگآ ،یرادانعم حطس
 ریثات ناییاتسور یوس زا حرط تیلوبقم رد ،یعمج طابترا لیاسو زا هدافتسا ،یتشادهب تاناکما دوبهبرد حرط یارجا
 تیلوبقم رد ناییاتسور یارب یدایز یراذگریثات ،بسانم نکسم ندروآ تسدب هکنیا رگید مهم هتکن .دنا هدوب راذگ
 رد یبوخب ،نآ یلک بوچراچ و حرط دروم رد دارفا یهاگآ نازیم یلک روطب .تسا هدوب مدرم طسوت یهدناماس حرط
 زین ،دنک یم داجیا فلتخم داعبا رد یعامتجا و یداصتقا ظاحل زا حرط هک یتارییغت نینچمه ،هدوب رثوم حرط تیلوبقم
 یتبثم دنور کی حرط راذگریثات و یعامتجا یاه صخاش ساسا نیا رب .تسا هدوب رثوم عوضوم نیا شریذپ رد
 هب ییاتسور هعماج راتخاس رد ار یئزج دح رد یتح تارییغت یخرب هک تسا هتسناوت روبزم حرط و تسا هتشاد
 .دروآ دوجو
 یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا داعبا رظن زا یهدناماس حرط هک درک نایب یتسیاب ،هدش نایب بلاطم یمامت هب هجوت اب 
 نیا هک دومن مهارف یطیارش یسییاب هک تسا نیا هنیمز نیا رد مهم هتکن اما .تسا هتشاد هارمه هب یتبثم تاریثات
 دناوت یم ینامز حرط یراذگرثا نیارب هوالع .دشابن یعطقم عقاو رد و دنشاب هتشاد ار یرادیاپ دنور کی تبثم تاریثات
 رد .دیامن مهارف یناکم و ینامز فلتخم داعبا رد ار اه صخاش عاونا دوبهب هنیمز هک دشاب هدهاشم لباق یبوخب
 جیورت و شزومآ -8.دومن حرطم یدرکراک-یراتخاس شیوپ اب قباطم داهنشیپ دنچ ناوتیم عوضوم نیا یاتسار
 هب هجوت اب اهیریگ میمصت رد مدرم رتشیب تکراشم-7.یزرواشک تراهم و لاغتشا لکشم هب هجوت اب نانز هب رتشیب

 یاتسار رد یزیر همانرب -4.ناییاتسور زا تیامح و اهرارق و لوق هب تلود لمع -9.هنیمز نیا رد دوجوم فعض
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 یارجا زا دعب هکنیا هب هجوت اب یرادماد شخب تیامح -0.یدنیآرف شهاک هب هجوت اب اهراوناخ یعارز تادیلوت
 .تیعمج یرادیاپ یارب مزال هزیگنا و رتسب ندرک مهارف-6.تسا هتفاین دوبهب نآ تیعضو زین ،حرط
 عبانم
 یاه یرایهد و اه یرادرهش نامزاس تاراشتنا ،نارهت ،ییاتسور رادیاپ هعسوت رب یا همدقم ،(2198)یدهم ،یناخ رهاط و یلع دیس ،یردب

 .روشک
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  .77-8صص ،79هرامش ،راسمرگ هاگشناد یجیورت

 .نارهت .سموق تاراشتنا ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یزیر همانرب رب یا همدقم .(2198).اضردمحم ،یناوضر

  .38-90صص ،4هرامش ،سردم هیرشن ،ییاتسور یههاگتنوکس ییاضف یهدناماس .(6298).اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر و بوقعی ،هنگنز

 ،22 هرامش ،یمالسا بالقنا نکسم داینب ،بالقنا و نکسم همانلصف ،ییاتسور هعسوت یرادیاپان و رادیاپ عسوت ،(2298) ،سابع ،یدیعس
 .14-29صص

 .82-83 ،نارهت ،8 هرامش ،ایفارغج همانلصف ،یرهش-ییاتسور یاهدنویپ و اتسور و رهش طباور .(7198).سابع ،یدیعس
 ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا هیرشن ،ییاضف یزیر همانرب رد لیدب یدرکیور:یدرکراک-یراتخاس شیوپ .(8398).سابع ،یدیعس
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 ،ییاتسور هعسوت یلم شیامه ،ناریا رد ییاتسور هعسوت یوگلا ،یا هقطنم یریگ میمصت .(8398).داوج ،یکیناکیم و هللا تجح ،یقداص
 .نالیگ

 هعسوت هیرشن ،یعامتجا رظن زا اه هناخدور هیشاح رد یهاگتنوکس تفاب یسانش بیسآ .(3198).رغصا ،یحلاص و ردنکسا ،ییادیص
 .978-098 ،7هرامش ،ییاتسور
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