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 یرهش هدوسرف یاه تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم شقن لیلحت و یسررب
  (هاشنامرک رهش یلیلج هلحم :هعلاطم دروم)

 1یخیش تجح
 ناریا ،مالیا ،مالیا هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج رایداتسا

 یرایهلا زردوگ
 ناریا ،مالیا ،مالیا رتخاب یلاع شزومآ هسسوم ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک یوجشناد

 97/74/2396 :شریذپ رودص خیرات 49/14/1396 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 لتخم ای و هتفای شهاک اهنآ یدرکراک و یدبلاک یاهتیفیک هک تسا یرهش یاهتفاب زا ییاهشخب عقاو رد هدوسرف یاهتفاب

-یم سپ .تسین ریذپناکما قطانم نینکاس تکراشم نودب هک تسا یرما ًالالوصا هدوسرف یاهتفاب یزاسهب عوضوم .تسا هدیدرگ
 شقن شیازفا و تسا یرورض یعامتجا و یداصتقا یاههصرع رد مدرم تکراشم رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب تفگ ناوت

 شهوژـپ نیا .دیامن افیا ار یاهدنزرا شقن ،هعماج یاهشخب نیب مزال یگنهامه و لداعت داجیا رد دناوتیم یرهش روما رد نادنورهش
 ظاحل هب رضاح شهوژپ ،هدش ماجنا هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم شقن لیلحت فده اـب

 .تسا هدش هدافتسا SPSS رازفا مرن زا اهنآ لیلحت یارب و تسا(هبحاصم و همانشسرپ) یشیامیپ ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده
 ار رفن 0045 رب غلاب یتیعمج هک دشابیم ،هاشنامرک رهش یلیلج هلحم رد نکاس یاهراوناخ یمامت لماش رضاح شهوژپ یرامآ هعماج
 دادعت ساسا نیا رب .تسا هدش هدافتسا نارکوک لومرف زا رظن دروم هلحم نانکاس نیب زا هنومن باختنا یارب .تسا هداد یاج دوخ رد
 تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم هک دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای .دش باختنا هنومن مجح ناونع هب رفن 250
 هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم ،درک ناونع ناوتیم و هدش یبایزرا طسوتم دح زا رتکچوک هدوسرف
 یاهلکشت دوبمک ای دوبن و یمدرم تکراشم رب رثؤم لماع ،نیلوئسم هب دامتعا هک تفگ ناوتیم نینچمه .دشابیمن یبسانم حطس رد
  .دنشابیم هلحم نآ هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم عنام نیرتمهم یعامتجا ـ یگنهرف

 
  .یلیلج هلحم ،دامتعا ،تکراشم ،یزاسهب ،هدوسرف تفاب :یدیلک ناگژاو
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  همدقم
 رصع یژولونکت هرصاحم رد هزورما و هتفای نیوکت و هتفرگ لکش ینالوط ینامز دنیارف رد یرهش هدوسرف یاه تفاب

 یاضتقم هب هتشذگ رد تفاب نیا هچ رگا .(77 :7196 ،یهاش ناهج) دنا هدش راتفرگ دیدج یرهش هعسوت و رضاح
 ییاهدوبمک راچد یدرکلمع و یراتخاس ظاحل زا هزورما یلو هدوب یبتارم هلسلس و یقطنم یاهدرکلمع یاراد نامز
 ،یگدرسفا اب ییاه ناکم نینچ رد یگدنز .دشاب دوخ نانکاس زاین یوگباوج دناوت یمن دیاش و دیاب هک هنوگنآ و هدش
 .درادن نایرج یرهش ملاس یگدنز مالک کی رد و تسا هدوب هارمه یعامتجا تکراشم نادقف و جرم و جره ،شاشتغا
 یرهش یاه تفاب نیا یزاسون و یزاسهب رضاح رصع ینیشنرهش و رهش مهم یاه ترورض زا یکی ساسا نیا رب
 نازیر همانرب هجوت دروم ریخا ههد ود زا یکی رد اهرهش یمیدق زکارم یزاسهب عوضوم .(469 :1296 ،یچانح) تسا

 هک درک اعدا ناوت یم یلو ،تسا هدش ماجنا هنیمز نیا رد مه ییاه مادقا شیب و مک و هتفرگ رارق یرهش ناریدم و
 و هدیسرن ماجنا هب اهنآ بلغا ،هدوب مکاح یرهش یزاسون و یزاسهب یاه حرط رثکا رد هک هنایوجدوس حور زا جراخ
 رب تراظن و ارجا ،هیهت رد «مدرم» هک اجنآ زا ،دسر یم رظن هب اما .دنا هدوب وربور ینالوط یاه فقوت و دایز تالکشم اب
 ماجنا یدمآراک و لوبق لباق یزاسهب و هدنامزاب دوخ فادها زا روکذم یاه حرط ،دنا هتشادن یدج شقن اه حرط نیا
 ناوت یم ،اه همانرب هنوگنیا یارجا و هیهت دنور رد «مدرم تکراشم» مدع اب .(7 :0396 ،دنویلوک و یدقن) تسا هدیدرگن
 هفاضا ناوت یم نیا رب هوالع .دنا هدیسرن رادیاپ یزاسهب فده هب اه همانرب نیا زا کی چیه ًاابیرقت بیترت نیدب هک تفگ
 هدوب روشک رد نآ یاهزیخ و تفا و یسایس ماظن ریثات تحت تدش هب ،ریخا یاه لاس یط روکذم تامادقا هک دومن
 ،ییارجا و یزیر همانرب نالوئسم دزن رد زین «تکراشم» هدیدپ دوخ ًاالصا هک دسر یم رظن هب ،رگید فرط زا .تسا
 لاوس نیا هراومه ناشیا یارب و دنراد نهذ رد نآ زا یتسردان روصت ،مک تسد ای و تسا هتخانشان و لوهجم یرما
 ملسم ردق ؟«تسا ارجا لباق و هتشاد یراگزاس یدح هچ ات ،یمدرم تکراشم اب یزاسهب یاهراک»هک دشاب یم حرطم
 رد و هدوب یدوخ هب دوخ لاکشا زا یتروص ،دریگب لکش «یمدرم تکراشم»نودب یزاسون و یزاسهب رگا تسا نیا
  .(9-1 :4396 ،ناراکمه و دورناکسارس روپربکا) دوب دهاوخن «لاعف یزاسهب»لاح ره
 یاه تیعقاو ساسا رب دیاب یم هک تسا یا هژیو یلیصفت یاه حرط هرمز رد هدوسرف تفاب یهدناماس یاه حرط
 دنیارف رد مدرم لاعف تکراشم رگید ترابع هب .دریگ ماجنا تفاب عون نیا نانکاس یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا

 نیا هب .(06 :9196 ،بیلدنع) داد دهاوخ شیازفا ار اه حرط نیا یریذپ ققحت دنیارف نیا ندرک یمدرم و یحارط
 تهج رد نارو هرهب همه یاهورین زا یعمج تکراشم و یزاسدنمناوت یاهوگلا زا هدافتسا اب تفگ ناوت یم بیترت

  .تسج هرهب رادیاپ هعسوت فادها هب لین یاتسار رد روکذم یاه تفاب راتخاس دیدجت و یهدناماس
-هنارس و اهاضف دوبمک ای نادقف یلک روط هب .(6 :9396 ،یماما) ددرگ یمزاب هیدنز نارود رخاوا هب یلیلج هلحم تمدق
 یگدوسرف و یتوص یگدولآ ،تفاب لخاد هب فیعض یسرتسد ،یرهش یاهدرادناتسا دح رد یهافر و یتامدخ یاه
 ،ینیمز لقن و لمح هکبش رد تیدودحم لیلد هب نینچمه .دوشیم بوسحم تفاب نیا تالکشم و لئاسم زا تفاب
 رگید و ناکدوک یزاب نیمز و زبس یاضف ،زاب یاضف دوبمک هدودحم نیا رد بسانم و یفاکان لقن و لمح تالیهست
 هعلاطم دروم هدودحم رد یتالکشم زورب بجوم ،(976 :9396 ،ناراکمه و یمالسالاخیش) عون نیا زا یاهییاسران
  .تسا هدیدرگ
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 نیا رب هوالع .تسا یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد مدرم تکراشم شقن یسررب شهوژپ نیا یلک فده
 رد نادنورهش تکراشم فلتخم داعبا ییاسانش و یتکراشم یاهراتفر رب رثوم لماوع تخانش دننام یرت یئزج فادها
  .دوش یم هتفرگ رظن رد هعلاطم دروم هدودحم هدوسرف تفاب یزاسهب دنیارف

 هب هجوت اب .دراد یا هژیو تیمها نآ یسررب دنیارف رد ،شهوژپ کی یلصا هاگدید ۀدننک هئارا ناونع هب لاؤس حرط
 :دشاب یم ریز تالاؤس هب ییوگخساپ یپ رد رضاح شهوژپ ،هلئسم یاهزاین و اه ترورض ،فادها

 ؟تسا یحطس هچ رد یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب یارب مدرم تکراشم .6
 ؟تسیچ یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد مدرم تکراشم رب رثوم لماع نیرت مهم .7
 ؟تسیچ یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد مدرم تکراشم عنام نیرت مهم .9
 قیقحت هنیشیپ
 رد سدگ کیرتاپ طسوت مهدزون نرق رخاوا رد راب نیلوا یارب یرهش یزاسهب و یزاسون رد یمومع تکراشم ثحب
 و یبارض) تفرگن رارق هجوت دروم نادنچ ،نامز نآ یزیر همانرب ماظن یکشخ لیلد هب اما .دیدرگ حرطم ناتسلگنا
  .(40 :1196 ،ینارهط دیرف
 هک دومن هیهت ناتسلگنا تلود یارب ار «یزیر همانرب و مدرم»ناونع تحت یشرازگ 6نوتگنیفکسا روترآ ،3136 لاس رد
 تروص رد اهنت رما نیا و دشاب مدرم تساوخ هدننک سکعنم دیاب یزیر همانرب دیدرگ ناونع ،شرازگ نیا قبط
 و اه تسایس نیودت ،نتشاذگ کارتشا هب لمع»ناونع هب ار تکراشم ،شرازگ نیا .تسا ریذپ ناکما نانآ تکراشم
  .دومن حرطم «مدرم تاداهنشیپ
 ماجنا ،نادنورهش تکراشم اب نانکاس یتسیز طیارش و یرهش یاهاضف رد ناسنا تکرح هب هجوت (9336) 7لاه
 رد نامز و ناکم قابطنا و میدق رهش یدرکلمع بتارم هلسلس و کیناگرا تفاب ساسا رب یزاسون و یزاسهب
 کیام .دنزرو یم دیکات رهش یزاسون و یزاسهب رد یرهش یزیر همانرب تاعلاطم روضح اب یرهش یاه هعومجم
 هعسوت ،اه هژورپ یارجا و یحارط رد یمدرم تکراشم ،اکیرما رد یرهش یزاسون ناونع اب یرثا رد (2136) نوتلدیم
 کرد تیمها ،یمیدق یاه تفاب یخیرات یاه هعومجم ظفح ،ایند رسارس زا درگناهج بذج و یرگشدرگ قنور و
  .تسا هدرک رکذ یرهش یاه تفاب یزاسهب و یزاسون رما رد اه همانرب ینامز موادت و یگتسویپ
 هدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسهب رد یمدرم تکراشم یسررب فده اب ار یاهعلاطم (4396) یحایس و نایدسا
 حلاصم و هینبا ندوب نییاپ دوجوم تفاب رد هک داد ناشن اهنآ هعلاطم جیاتن .دناهداد ماجنا زاوها رهش رد یرماع هلحم
 هب زور اهتفاب نیا هک هدش ثعاب تفاب یزاسهب و یزاسون رد ییاناوت مدع و نانکاس دمآرد ندوب نییاپ ،ینامتخاس
 اب اهنت یرماع میدق تفاب یزاسهدنز زاب و دنوش لیدبت هتفتشآ یاهناکم هب و هتشگ هدوزفا ناشتالکشم رب زور
  .تسا ریذپناکما مدرم تکراشم
 تکراشم زا هدافتسا اب زاوها رهش رد هدوسرف یاهتفاب یزاسزاب فده اب یاهعلاطم رد (7396) ناراکمه و دحوم
 ندرک لاعف و تکراشم تیوقت هب رجنم یموق و یگنهرف یاهشزرا تیوقت دناهداد ناشن ،داهن مدرم یاهنامزاس

                                                           
1. Arthur Skeffington  
2. Hall 
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 یمدرم یاهداهن یریگلکش مدع و دش دهاوخ زاوها یزکرم شخب یزاسهب و یزاسون رد داهن مدرم یاهنامزاس
 و یزاسهب رد تکراشم نایرج هک تسا هدش ثعاب ریخا یاهلاس رد مدرم یموق و یعامتجا تالوحت اب هارمه
  .دراذگب شهاک هب ور هلحم یزاسون
 رد یرهش هدوسرف راهتفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش شقن یسررب هب یاهعلاطم رد (0396) ناراکمه و یثراو
 تکراشم نازیم اب هلحم رد تامدخ و تاناکما نازیم نیب ،داد ناشن قیقحت جیاتن .دنتخادرپ ناهفصا یرهش 1 هقطنم
 و یزاسهب رد مدرم تکراشم نازیم اب یزاسدامتعا یاههنیمز نیب نینچمه .دراد دوجو یرادینعم طابترا مدرم
  .دراد دوجو یرادینعم طابترا هلحم یزاسون
 هدوسرف تفاب یزاسهب و یزاسون رد مدرم تکراشم رب راذگریثات یاهریغتم دوجوم تایبدا تفگ ناوت یم ور نیا زا
 هب ار ( ...و نادنورهش و ناریدم لماعت ،یبهذم و یلحم یاهداهن ،یعامتجا یگتسبمه ،یداهن و یراتخاس یاهریغتم)

  .دنا هدادن رارق لیلحت و یسررب دروم هچراپکی تروص
 یرظن ینابم
 میلقا و یفارگوـپوت هژیوـب ،یعیبط طیارش عبت هب یرهش رصانع و اهاـضف یگدـینت مه رد زا تسا ترابع ،رهش تفاب
 دنا هدش نیزگیاـج یرهش تالحم و اهکولب ینعی ،رهش ۀدودحم رد صاـخ مـظن اـب و هتـسسگ ای هدرشف روط هب هک
 هدودحم زا ییاه هصرع هب هدوسرف تفاب یرامعم و یزاسرهش یلاع یاروش فیرعت ساسا رب .(13 :9296 ،دیرف)
 ،تاسیسات ،هراوس یسرتسد زا بسانم یرادروخرب مدع ،یدبلاک یگدوسرف لیلد هب هک دوش یم قالطا رهش ینوناق

 ،یبیبح) تسا رادروخرب یلزان یداصتقا و یطیحم ،یناکم شزرا زا ،هدوب ریذپ بیسآ یرهش یاهتخاسریز و تامدخ
1196:47).  
 و یزاسون ،یزاسهب نیوانع اب هدوسرف یاه تفاب رد هلخادم درکیور هس یزاسرهش و نکسم ترازو هاگدید زا
 دریگ یم دوخ هب یتوافتم لکش هدوسرف یاه تفاب اب دروخرب عون اهنآ زا مادکره رد هک هدش حرطم یزاسزاب
 ،هنایارگون تالخادم عاونا رانک رد هدوسرف یاه تفاب عاضوا دوبهب و ندرک دنم ناماس تهج .(9 :7196 ،یدارمدمحم)
 هلاقم یلصا عوضوم هک دراد دوجو هنایارگ مدرم هلخادم ناونع اب یرگید درکیور هنایارگونارف و هنایارگ گنهرف

 تسا یدالیم متسیب نرق یاه ههد نیرخآ یتکراشم یزاسرهش یاه هیرظن زا رثاتم هلخادم عون نیا .دشاب یم زین رضاح
 نابطاخم ،هنایارگ مدرم هلخادم .تسا رهش ییاضف نامزاس تارییغت رد مدرم تکراشم نازیم ندرب الاب ،نآ فده هک
 دیاب ،یا هلخادم هنوگ ره زا لبق نیاربانب .دناد یم لمع دروم یاه هدودحم نانکاس و مدرم ار یا هلخادم عون ره یلصا
 تکراشم .دریذپ تروص مدرم یراکمه اب تفاب رد هلخادم ،اهنآ یسررب زا سپ و تشاد هجوت مدرم تارظن هب
 اب موهفم نیا متسیب نرق مود همین زا اما ،هدروآ یور هدنیازف تکراشم هب هراومه ناسنا و هدوبن یا هزات موهفم دنچره
 همانرب و روما هرادا یتکراشم هویش هب رذگ هک تسا نیا رما تیعقاو .تسا هدش لدب یدیلک یعوضوم هب ون یشرگن
 رت هدیچیپ لئاسم مه و تسا هتفر الاب تکراشم یارب اه تیفرظ مه اریز ؛تسا ریذپانزیرگ و یرورض نآ یارب یزیر
  .(6 :7196 ،یدیعس) دنشاب لح لباق یدودعم دادعت هلیسو هب هک دنتسه نآ زا
-ثحب نآ یوغل یانعم دروم رد .دشابیم صاخ یروظنم یارب عمجت و یریگرد یانعم هب یوغل ثیح زا تکراشم هژاو
 یولع) تسناد یریذپریثأت و تیلاعف ،یریگرد ار نآ یلصا هرهوج ناوتیم عومجم رد یلو تسا هدش یناوارف یاه
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 رد مدرم تکراشم ،تسا هعسوت دنیآرف رد اهنآ یدارا و هنابلطواد تکرش یانعم هب مدرم تکراشم .(96 :3296 ،رابت
 یلاح رد .(7 :2296 ،هدازمیهاربا) دناهتسناد تکراشم لداعم ار هعسوت هک تسا رادروخرب یرابتعا نانچ زا هعسوت دنور
 ار نآ یا هدنیازف روط هب مدرم دوخ ،دننک یم هاگن یا هعسوت ای یرازبا رظن هطقن زا تکراشم هب اه هاگنب و اه تموکح هک
 یگدنز طیارش هک یتامیمصت رد ندرک تکراشم هک دنیامن یم لالدتسا اهنآ .دنراگنا یم دوخ یارب تصرف ای قح کی
 یناسنا قح نیرت یساسا هکلب «بوخ هعسوت کی»اهنت هن ،دهد یم رارق ریثات تحت ناش هلحم و هناخ رد ار اهنآ راک و
 لئاسم دنناوت یم رتهب یرهش ناریدم ،یرهش هعسوت دنیارف رد مدرم تکراشم هطساو هب .(Habittat,1996: 3) تساهنآ
 دنیامن مادقا یرهش هعسوت و یزاسهب ًااتیاهن و نآ لح تهج رد و هتخانش ار رهش یعامتجا یاه ییاسران و
 هقلح ناونع هب نآ زا و دوش یم یقلت رادیاپ هعسوت دنیارف رد یدیلک یرصنع تکراشم عقاو رد .(2 :7196 ،ییوجمزر)
 یاه هنیمز هیلک رد هزورما ،یدیلک موهفم نیا .(12 :3296 ،روپ هعمج) دوش یم دای رادیاپ هعسوت دنیارف هدشمگ
 هک تسا تقیقح نیا نویدم ،نآ نوزفازور و عیرس هعسوت و دوش یم حرطم ...و یتیریدم ،یداصتقا ،یعامتجا
 رب هبلغ و ییاسانش یارب ناشیا ییاناوت زا رتارف ،نردم یگدنز داعبا یگدیچیپ و یگدرتسگ ،دنا هدرک کرد نادرمتلود
 اب طابترا رد ار مدرم مومع هک تسا یدنیارف ،یرهش یحارط و یزاسرهش هزوح رد تکراشم هک اجنآ زا .تسا نآ
 یاهدیلک زا یکی ،یرهش یگدنز بناوج یمامت رد نآ زا هدافتسا هک دسر یم رظن هب اذل .دیامن یم لیخد ،رهش تارییغت
 تکراشم درکیور زا هدافتسا و مدرم یرایمه هب اکتا ،یرهش تمرم هزوح رد رما نیا ساکعنا و دشاب یم هعسوت

 فده هک ینامز .(40 :1196 ،ینارهط دیرف و یبارض) دوب دهاوخ هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب رد هنایوج
 بلج ماگ نیرت ییادتبا ،تسا یندم یاه یدازآ و یسارکومد حوطس ندربالاب و یدنورهش تکراشم یارب یزاسرتسب
  .(Sabatier & Shaw, 2009: 61-64) دوب دهاوخ یمومع یاه هصرع نارگیزاب دامتعا

 یاه هیال مامت رد مدرم تکراشم هک دش دهاوخ ققحم ینامز اهرهش یمدرم هرادا و یرهش تیریدم ،اتسار نیا رد و
 تشاد دهاوخ رارق تامادقا سأر رد مدرم دامتعا بلج ،یزادنا مشچ نینچ هب ندمآ لئان یارب و دوش هدید یتیریدم
(Leach, Pelkey & Sabatier,2002: 645-670).  
 قیقحت یسانش شور
 زاین دروم تاعالطا .تسا(هبحاصم و همانشسرپ) یشیامیپ ،شور ظاحل زا و یدربراک ،فده ظاحل هب رضاح شهوژپ
 هلحم رد نکاس یاههراوناخ یمامت لماش یرامآ هعماج .دمآ تسدهب ینادیم و یدانسا شور ود زا شهوژپ نیا

 نیب زا هنومن باختنا یارب .تسا هداد یاج دوخ رد ار رفن 4419 رب غلاب یتیعمج و دشابیم ،هاشنامرک رهش یلیلج
 هنومن مجح ناونع هب رفن 399 دادعت ساسا نیا رب .تسا هدش هدافتسا نارکوک لومرف زا رظن دروم هلحم نانکاس
 اب هعلاطم دروم هدودحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد مدرم تکراشم اب طبار رد ،شهوژپ نیا یاهریغتم .دش باختنا
 هدافتسا SPSS رازفا مرن زا اههداد لیلحت و هیزجت یارب .دنا هدش هتفرگ رظن رد ترکیل یا هنیزگ جنپ فیط زا هدافتسا

 یاه نومزآ زا اه هداد عون اب بسانتم و دندش لیلحت و هیزجت یطابنتسا و یفیصوت تروص ود هب اه هداد .تسا هدش
 و سنایراو ،تارییغت هنماد) یگدنکارپ یاهصخاش و (هنایم و دم ،نیگنایم) یزکرم شنکارپ یاه صخاش یفیصوت
  .تسا هدش هدافتسا نم دیرف و یا هنومن کت T یطابنتسا یاه نومزآ و (رایعم فارحنا
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 قیقحت ییایفارغج ورملق
 هلحم تمدق .دراد رارق رهش زکرم هدودحم رد ًاابیرقت هک هدوب هاشنامرک رهش یمیدق تالحم زا یکی یلیلج هلحم

 ۀلحم .دنراد دوجو لاس 496 ات 446 تمدق هب ییاه هناخ هلحم نیا رد .ددرگ یمزاب هیدنز نارود رخاوا هب یلیلج
 هب برغ تمس زا ،(یراکیشاک) یریما نابایخ هب لامش تمس زا هک دوش یم قالطا یخیرات یا هنهپ هب عقاو رد یلیلج
 هب بونج زا و ،(یتوهال نادیم) یلیلج یداه خیش اقآ نادیم و یلیلج نابایخ هب قرش تمس زا ،(هپس) سردم نابایخ
 هب هلحم نیا .دوش یم هدز نیمخت رفن 4419 هب کیدزن هلحم تیعمج .دوش یم دودحم (یمسایدیشر) باون نابایخ
  .دهد یم لیکشت ار هاشنامرک رهش یراتکه 917 یخیرات هتسه دصرد 76 هب کیدزن ،راتکه 79/01 تحاسم

 
 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم ییایفارغج تیعقوم -1 لکش

 قیقحت جیاتن

  یفیصوت جیاتن -فلا
 ینس نیگنایم .دندوب درم اهنآ دصرد 1/01 و نز هعلاطم دروم هنومن دصرد 0/99 هدمآ تسد هب تاعالطا ساسا رب
 نیرت کچوک و نیرت گرزب هک تسا رکذ هب مزال .دشابیم 11/2 نیگنایم فارحنا اب لاس 63/19 یرامآ یاههنومن
 و (دصرد 7/07) لاس 49 زا رتمک ینس هدر هک .دوب لاس 07 و لاس 39 بیترت هب نس ظاحل هب هعلاطم دروم یهنومن
 تالیصحت حطس عیزوت .دندوب اراد ار یناوارف نیرتمک و نیرت شیب بیترت هب (دصرد 1/9) لاس 99 زا رتشیب هدر
 یاراد دصرد 1/2 ،ییادتبا کردم یاراد دصرد 6/1 ،داوسیب دصرد 7/2 هک دهد یم ناشن هعلاطم دروم نادنورهش
 دصرد 2/21 .دنشابیم ملپید زا رتالاب کردم یاراد دصرد 2/90 و ملپید کردم یاراد دصرد 6/99 ،ییامنهار کردم
 1/76 ،راکیب دصرد 3/6 هک دهد یم ناشن یلغش تیعضو عیزوت .دنشابیم درجم دصرد 9/79 ینعی هیقب و لهأتم
 2/0 ریاس و دازآ لغش یاراد دصرد 0/49 ،یصوصخ شخب رد لغاش دصرد 6/49 ،یتلود شخب رد لغاش دصرد
 دصرد 1/9 ،ناموت رازه 449 زا رتمک هعلاطم دروم هنومن دصرد 9/96 هناهام دمآرد حطس طسوتم .دنشابیم دصرد
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 رازه 497 و نویلیم 6 ات نویلیم 6 دصرد 0/19 ،ناموت نویلیم 6 ات رازه 492 دصرد 1/96 ،ناموت رازه 492 ات 449
 یاهلاس تیعضو عیزوت .دنشابیم ناموت رازه 497 و نویلیم 6 زا رتالاب یدمآرد یاراد زین دصرد 6/97و ناموت
 9 دصرد 9/76 ،9 زا رتمک دصرد 2/1 هکدهد یم ناشن ،هاشنامرک رهش یلیلج هلحم رد هعلاطم دروم نادنورهش تماقا
 رد هک تسا لاس 47 زا شیب زین دصرد 6/90 و لاس 47 ات 96 دصرد 3/47 ،لاس 96 ات 46 دصرد 26 ،لاس 46 ات
 لحم) نکسم تیکلام تیعضو هک دناهدرک ناونع هعلاطم دروم هنومن دصرد 6/02 .دننکیم یگدنز یلیلج هلحم
  .دنشابیم یاهراجا عون زا اهنآ نکسم زین دصرد 3/97 و هدوب یکلم عون زا (اهنآ یگدنز

 یرامآ هعماج یفیصوت یاه یگژیو -1لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم تیعضو
 هچ رد هکنیا ای و هتشاد ار تکراشم نیرتشیب ییاههنیمز هچ رد هعلاطم دروم نادنورهش هکنیا ندش صخشم یارب
 هب طوبرم جیاتن .تسا هدش هدافتسا (C. V) تارییغت بیرض زا ،دنراد ار تکراشم هب لیامت نیرتشیب یاههنیمز
 لیامت» یاههیوگ بیترتهب هک تسا نآ زا یکاح نادنورهش تکراشم هنیمز نیرتمهم هب طوبرم یاههیوگ یدنبتیولوا

 تکراشم» ،(90/4 رایعم فارحنا و 01/0 :نیگنایم) «هلحم ینارمع یاهتیلاعف ماجنا رد تکراشم یارب امش هداوناخ
 و یداصتقا لئاسم رد تکراشم» ،(062/4 رایعم فارحنا و 71/0 :نیگنایم) «هلحم یگنهرف ـ یعامتجا لئاسم رد
 و یزاسون تهج دوخ کلم یراذگاو یارب لیامت » و (292/4 رایعم فارحنا و 19/0 :نیگنایم) «هلحم یلام یاهکمک
 رتشیب تیمها یاراد هعلاطم دروم دارفا رظن زا اههیوگ ریاس زا (06/6 رایعم فارحنا و 33/9 :نیگنایم) «هلحم یزاسهب
  .(7 لودج) تسا

 

 ریغتم ریغتم عون دادعت دصرد
 

 ریغتم ریغتم عون دادعت دصرد
 

 تیعضو لهأتم 166 9/79
 لهأت

 درم 276 0/99
 تیسنج

 نز 797 1/01 درجم 907 2/21

 ناموت رازه 449 زا رتمک 99 9/96

 دمآرد

 لاس 49 زا رتمک 21 7/07

 نس

 49-99 32 77 ناموترازه 492-449 47 1/9

 99 -90 91 2/97 نویلیم 6 ات رازه 492 19 1/96

 90 -49 29 3/96 رازه 497 و نویلیم کی ات نویلیم کی 196 0/19

 99 -49 69 1/1 ناموت رازه 497 و نویلیم کی زا رتشیب 43 6/97

 لاس 9 زا رتمک 07 2/1

  تدم

 تماقا

 لاس 49 زا رتشیب 47 1/9

 داوس یب 17 7/2 46-9 00 9/76

 تالیصحت

 ییادتبا 77 6/1 96-46 61 26

 ییامنهار 17 1/2 47-96 92 3/47

 ملپید 36 6/99  لاس 47 زا رتشیب 996 6/90

 یکلم 117 6/02
 تیکلام

 ملپید زا رتالاب 016 2/90

 یتلود لغاش 10 1/76 یا هراجا 93 3/97

 رفن 399 لغش
 

 عمج
 

 یصوصخ شخب لغاش 416 6/49

 دازآ 346 0/49

 راکیب 2 3/6

 ریاس 26 2/0
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 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم تیعضو یسررب -2 لودج

 تکراشم
 یلیخ
 مک

 دایز طسوتم مک
 یلیخ
 دایز

 نیگنایم
 فارحنا
 رایعم

 بیرض
 تارییغت

تر
 هب

 6 934/4 90/4 01/0 1/11 6/66 2/6 4 1/4 هلحم ینارمع یاهتیلاعف ماجنا رد تکراشم یارب امش هداوناخ لیامت نازیم

 7 996/4 062/4 71/0 9/92 26 1/2 0/6 9/4 هلحم یگنهرف ـ یعامتجا لئاسم رد امش تکراشم نازیم

 9 716/4 292/4 19/0 7/11 9/77 7/2 3/6 9/4 هلحم یلام یاهکمک و یداصتقا لئاسم رد امش تکراشم نازیم

 0 117/4 06/6 33/9 1/70 79 3/46 3/46 1/9 هلحم یزاسهب و یزاسون تهج دوخ کلم یراذگاو یارب امش لیامت نازیم

 9 637/4 66/6 91/9 7/19 1/27 3/47 1/96 2/6 دوخ هلحم یزاسهب و یزاسون رد تکراشم یارب امش لیامت نازیم

 1 279/4 09/6 66/0 9/61 7/06 1/2 9/2 7/3 هلحم یزاسک اپ رد امش تکراشم نازیم

 2 799/4 07/6 12/9 0/99 1/49 9/26 0/1 0/1 تاباختنا رد امش تکراشم نازیم

 1 999/4 071/4 10/7 0/6 26 1/2 9/92 9/4 هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب ییارجا شخب رد تکراشم

 3 199/4 17/6 61/9 3/40 9/97 3/96 1/76 2 یتلودریغ یاهنامزاس رد امش تکراشم نازیم

 46 139/4 0/6 99/9 1/19 0/67 3/46 2/67 7/3 نایبرم و ایلوا تاسلج رد امش تکراشم نازیم

 66 940/4 19/6 39/9 1/49 9/36 0/16 1/07 1/1 هلحم ینارمع تالکشم عفر یارب لحم یلاها اب امش یراکمه نازیم

 تفاب یزاسزاب و یزاسهب رد یاهیامرس و یلام ثحب رد تکراشم نازیم
 هدوسرف

9/26 6/97 6/49 9/77 9/9 92/7 06/6 360/4 76 

 96 700/4 90/6 37/9 7/37 7/67 9/06 1/36 9/96 (رهش ـ هلحم) یبهذم روما رد امش تکراشم نازیم

 یزاسون تهج رد یناسنا یورین نداد رارق رایتخا رد یارب امش لیامت نازیم
 هلحم یزاسهب و

1/76 1/37 0/66 07 77 96/9 19/6 900/4 06 

 96 000/4 99/6 94/9 6/47 77 9/76 2/99 2/66 جیسب رد امش تیلاعف نازیم

 16 300/4 99/6 62/7 9/96 1/96 2/16 7/69 7/67 یگنهرف یاهنوناک رد امش تکراشم نازیم

 26 310/4 70/6 04/9 1/77 3/26 2/16 3/77 3/26 هیریخ یاهنمجنا رد رد امش تکراشم نازیم

 16 620/4 26/6 30/7 7/2 6/66 6/17 6/49 0/97 نکسم یاهینواعت رد تکراشم

 36 110/4 39/6 11/7 7/36 0/96 77 9/97 6/47 اه هیداحتا رد امش تکراشم نازیم

 47 310/4 10/6 33/7 1/07 1/96 3/96 1/27 6/16 نایرهشمه هب ندناسر یرای یاه نمجنا رد امش تکراشم نازیم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

-یم هدهاشم 9 لودج رد یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم تیعضو یلک جیاتن
 ای تکراشم نازیم نادنورهش زا دصرد 9/60 ،دومن ناونع ناوتیم یلک تروصهب هدمآ تسدب جیاتن ساسارب ،دوش
 29 و هدوب فیعض یلیخ و فیعض حطس رد هعلاطم دروم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد تکراشم هب لیامت
 دصرد 9/67 ،نینچمه .دناهدرک یبایزرا طسوتم حطس رد ار دوخ تکراشم هب لیامت ای تکراشم نازیم زین دصرد
 یلیخ و دایز حطس رد ار هعلاطم دروم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد دوخ تکراشم هب لیامت ای تکراشم نازیم
  .دناهدرک یبایزرا دایز

  یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم یلک تیعضو یناوارف دصرد عیزوت -3لودج
 دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ 
 6/9 0/16 29 1/49 3/46 تکراشم حطس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم رب رثؤم لماوع
 یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم رب رثؤم لماوع هب طوبرم یاههیوگ (0) لودج
 .C) تارییغت بیرض زا تکراشم رب رثؤم لماوع نیرتمهم ندش صخشم یارب هک دهدیم ناشن ار نادنورهش رظن زا

V) نادنورهش تکراشم رب رثؤم لماوع نیرتمهم هب طوبرم یاههیوگ یدنبتیولوا هب طوبرم جیاتن .تسا هدش هدافتسا 
-هیوگ بیترتهب یلک روطهب هک تسا نآ زا یکاح هعلاطم دروم نادنورهش رظن زا هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد
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 اب نیلوئسم وگتفگ مظنم تاسلج یرازگرب» ،(99/6 رایعم فارحنا و 14/0 :نیگنایم) «نیلوئسم هب مدرم دامتعا» یاه
 رد نینکاس هب مزال رابخا هئارا » ،(19/6 رایعم فارحنا و 7/0 :نیگنایم) «هدوسرف یاهتفاب یزاسهب اب هطبار رد مدرم
 نیب رد یتکراشم هیحور» و (29/6 رایعم فارحنا و 66/0 :نیگنایم) «هدوسرف یاهتفاب یزاسهب هژیو تالیهست دروم
  .تسا رتشیب تیمها یاراد هعلاطم دروم دارفا رظن زا اههیوگ ریاس زا (70/6 رایعم فارحنا و 96/0 :نیگنایم) «نینکاس

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم رب رثؤم لماوع -4لودج

 تارییغت بیرض رایعم فارحنا نیگنایم دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ تکراشمرب رثؤم لماوع
تر
 هب

 6 99/4 99/6 14/0 2/41 1/76 3/46 1/9 2/3 نیلوئسم هب مدرم دامتعا

 اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم وگتفگ مظنم تاسلج یرازگرب
 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب

9/76 1/9 9/9 0/96 0/21 7/0 19/6 99/4 7 

-تفاب یزاسهب هژیو تالیهست دروم رد نینکاس هب مزال رابخا هئارا
 هدوسرف یاه

2/3 7/2 1/1 9/46 6/01 66/0 29/6 099/4 9 

 0 909/4 70/6 96/0 7/91 1/96 6/9 9/9 1/76 نینکاس نیب رد یتکراشم هیحور

 9 699/4 90/6 34/0 1/91 0/96 9/9 3/9 1/96 نآ یمیدق یاضف و هلحم هب نینکاس قلعت

 1 099/4 0/6 93/9 1/09 3/96 9/76 9/9 76 رظن دروم کالما یقوقح فیلکت نییعت

 رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت مظنم و بسانم تیلاعف
 رظن دروم هلحم

1/1 1/76 6/16 9/76 7/10 12/9 29/6 019/4 2 

 زا نینکاس یهاگآ شیازفا تهج هطوبرم یاهنامزاس یناسرعالطا
 هدوسرف تفاب یزاسهب هنیمز رد تکراشم یاهشور

1/2 3/96 1/06 7/06 0/20 22/9 19/6 119/4 1 

 3 19/4 29/6 91/9 39 6/16 0/16 1/06 2/3 رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت لیکشت

 یرازگرب یارب یرهش نیلوئسم فرط زا مزال تامدقم دروآ مهارف
 یزاسزاب و یزاسهب یارب مهاب هلحم نینکاس یشیدنامه تاسلج
 هدوسرف تفاب

9/4 1/39 1/2 2/16 2/99 30/9 99/6 719/4 46 

 66 940/4 99/6 61/9 7/99 3/46 3/46 2 7/16 تلود فرط زا یزاسهب یاههنیزه زا یشخب تخادرپ

 76 970/4 30/6 99/9 0/40 3/96 96 3/96 1/06 اهراوناخ تباث و بسانم دمآرد

 96 600/4 99/6 79/9 9/00 9/76 3/46 0/16 3/96 مک هرهب اب یزاسهب هژیو یکناب تالیهست هئارا

 یزاسهب یگنوگچ یارب یزیرهمانرب رد هلحم مدرم ندادتکراشم
 هدوسرف یاهتفاب

1/47 2 6/66 0/66 3/30 91/9 61/6 900/4 06 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم عناوم
 هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم عناوم نیرتمهم هب طوبرم یاههیوگ (9) لودج 

 و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم عناوم نیرتمهم ندش صخشم یارب هک دهدیم ناشن ار نادنورهش رظن زا یلیلج
 طوبرم یاههیوگ یدنبتیولوا هب طوبرم جیاتن .تسا هدش هدافتسا (C. V) تارییغت بیرض زا هدوسرف تفاب یزاسون
 زا یکاح هعلاطم دروم نادنورهش رظن زا هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم عناوم نیرتمهم هب
 فارحنا و 77/0 :نیگنایم) «هدوسرف یاهتفاب هعسوت صوصخم تارابتعا دوبمک »یاههیوگ بیترتهب هک تسا نآ
 تیلاعف مدع» ،(26/6 رایعم فارحنا و 71/9 :نیگنایم) «زاس و تخاس و ینامتخاس حلاصم دایز هنیزه» ،(06/6 رایعم
 مدع» و (013/4 رایعم فارحنا و 21/7 :نیگنایم) «رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت بسانم
 هعلاطم دروم دارفا رظن زا اههیوگ ریاس زا (77/6 رایعم فارحنا و 91/9 :نیگنایم) «هلحم زکرم هب تالآنیشام یسرتسد
  .تسا رتشیب تیمها یاراد
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 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم عناوم -5لودج

 تکراشم عناوم
 یلیخ
 مک

 دایز طسوتم مک
 یلیخ
 دایز

 نیگنایم
 فارحنا
 رایعم

 بیرض
 تارییغت

تر
 هب

 6 27/4 06/6 77/0 7/19 1/47 76 1/9 1/9 هدوسرف یاهتفاب هعسوت صوصخم تارابتعا دوبمک

 7 079/4 26/6 71/9 0/97 3/40 9/26 3/46 9/2 زاس و تخاس و ینامتخاس حلاصم دایز هنیزه

 دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت بسانم تیلاعف مدع
 رظن

7/2 1/27 9/39 77 3/9 21/7 013/4 999/4 9 

 0 299/4 77/6 91/9 0/17 9/19 6/66 0/16 1/9 هلحم زکرم هب تالآنیشام یسرتسد مدع

 9 09/4 04/6 14/9 7/3 9/07 1/09 7/17 9/9 رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت دوبمک ای دوبن

 1 009/4 07/6 61/9 6/97 1/39 1/26 1/9 0/66 رهش طاقن مامت زا هلحم یزکرم تفاب هب یسرتسد ناکما مدع

 2 919/4 17/6 30/9 1/69 96 1/49 3/96 2/1 تالیهست تخادرپزاب رد نینکاس یلام ییاناوت مدع

 و یزاسهب یارب مهاب هلحم نینکاس یشیدنامه تاسلج یرازگرب مدع
 هدوسرف تفاب یزاسزاب

9/76 3/1 1/96 1/29 9/27 19/7 69/6 219/4 1 

 3 929/4 37/6 90/9 27 7/07 27 1/46 6/66 هدوسرف تفاب یزاسهب هنیمز رد تکراشم یاهشور زا نینکاس یهاگآ مدع

 46 129/4 30/6 23/9 1/61 9/3 7/2 0/1 0/96 یزاسهب هژیو تالیهست یکناب یالاب هرهب و یکناب نییاپ تالیهست

 66 19/4 66/6 73/7 3/96 7/3 7/19 79 2/1 اهیزیرهمانرب رد هلحم نینکاس یهاوخرظن مدع

 76 019/4 14/6 61/7 9/9 2/67 6/99 1/07 6/96 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب هژیو تالیهست زا نینکاس یهاگآ مدع

 96 119/4 17/6 17/9 77 7/67 0/17 0/16 46 اههراوس بسانم یریذپذوفن مدع

 06 139/4 191/4 66/7 4 1/9 9/07 2/90 7/07 گنت و یکاخ یاههچوک و رباعم تلع هب هلحم رد رابغ و درگ داجیا

 96 940/4 19/6 39/9 1/49 9/36 0/16 1/07 1/1 مکارت و ینامتخاس ضراوع یالاب هنیزه

 16 940/4 19/6 39/9 1/49 9/36 0/16 1/07 1/1 اهراوناخ نییاپ دمآرد

 26 960/4 69/6 16/9 1/96 2/19 1/9 6/17 2/66 هلحم رد هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب یارب بسانم تازیهجت دوبن

 16 190/4 67/6 32/7 6/66 1/36 9/36 1/19 1/76 نآ یمیدق یاضف و هلحم هب نینکاس یالاب قلعت

-تفاب یزاسهب یگنوگچ یارب یزیرهمانرب رد هلحم مدرم ندادتکراشم مدع
 هدوسرف یاه

1/36 6/99 1/46 1/97 3/46 92/7 79/6 610/4 36 

 47 630/4 60/6 11/7 3/96 1/97 76 9/07 77 یرادرهش ضراوع عقوم هب تخادرپ مدع

 67 330/4 99/6 62/7 9/96 1/96 2/16 7/69 7/67 راوناخ تسرپرس بسانم لغش نتشادن

 و یزاسهب یاهشور هرابرد تلود قیقد و عقوم هب یناسرعالطا مدع
 هدوسرف یاهتفاب یزاسزاب

2/17 9/26 6/16 27 3/1 2/7 19/6 149/4 77 

 97 349/4 10/6 21/7 77 0/96 9/96 3/27 0/67 هلحم نانکاس داوس حطس ندوب نییاپ

 07 349/4 10/6 21/7 77 0/96 9/96 3/27 0/67 رظن دروم کالما یقوقح تیعضو ندوبن صخشم

 یاهتفاب یزاسهب اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم وگتفگ تاسلج یرازگرب مدع
 هدوسرف

9/39 6/40 0/1 9/0 1/2 64/7 16/6 19/4 97 

 17 101/4 29/6 70/7 3/96 1/06 2/0 6/97 9/60 یتیموق لئاسم ندوب بلاغ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یطابنتسا جیاتن -ب
 نیا ساسا رب .تسا هدش هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا یزاسهب یارب اهنآ لیامت و مدرم تکراشم یسررب یارب
 هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم یلک تیعضو نیگنایم اب یرظن هنایم ناونعهب 9 ددع ،نومزآ
 و ،هدوب رادینعم و -99/9 هدمآ تسدهب t هک دوشیم هدهاشم 1 لودج جیاتن هب هجوت اب .دیدرگ هسیاقم یلیلج هلحم
 یترابعهب .دشابیم کالم یهرمن ای یرظن یهنایم زا رتکچوک یسررب دروم ریغتم نیگنایم دهدیم ناشن یفنم تمالع
 حطس رد رظن دروم یرظن یهنایم زا یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم نیگنایم
 تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم ،نیاربانب .تسا رتکچوک (دصرد 9 یاطخ ای) یرادینعم دصرد 93
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 و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم ،درک ناونع ناوتیم و هدش یبایزرا طسوتم دح زا رتکچوک یلیلج هلحم هدوسرف
  .دشابیمن یبسانم حطس رد یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم یلک تیعضو یاهنومنکت T نومزآ جیاتن -6لودج
 
 

Test Value = 3 

t Df sig Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

 -126/4 -19/4 -127/4 444/4 199 -99/9 هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد تکراشم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رب رثؤم لماوع نیب نانیمطا دصرد 33 حطس رد هک درک ناونع ناوتیم ،(2) لودج رد هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
-ینعم توافت یسررب دروم هعماج رظن زا تیمها ظاحل هب یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم
 هدوسرف تفاب یزاسهب رد دارفا تکراشم رب لماوع زا یضعب هعلاطم دروم دارفا رظن زا یترابع هب .دراد دوجو یراد
 هدمآ تسدب یاهبتر نیگنایم ساسارب ،نینچمه .دنتسه لماوع ریاس هب تبسن یرتشیب تیمها یاراد رظن دروم هلحم
 یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم رب رثؤم لماع نیرت مهم ،نیلوئسم هب دامتعا هک تفگ ناوتیم
  .دشابیم

 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم رب رثؤم لماوع نیرتمهم -7لودج

 یاهبتر نیگنایم تکراشم رب رثؤم لماوع نیرتمهم
 یاک
 رئوکسا

 یرادانعم حطس یدازآ هجرد

 90/1 نیلوئسم هب مدرم دامتعا

39/916 96 444/4 

 79/1 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم وگتفگ مظنم تاسلج یرازگرب
 16/1 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب هژیو تالیهست دروم رد نینکاس هب مزال رابخا هئارا
 16/1 نینکاس نیب رد یتکراشم هیحور
 66/1 نآ یمیدق یاضف و هلحم هب نینکاس قلعت
 67/2 رظن دروم کالما یقوقح فیلکت نییعت
 92/2 رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت مظنم و بسانم تیلاعف
 تکراشم یاهشور زا نینکاس یهاگآ شیازفا تهج هطوبرم یاهنامزاس یناسرعالطا
 هدوسرف تفاب یزاسهب هنیمز رد

9/2 

 0/2 رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت لیکشت
 یشیدنامه تاسلج یرازگرب یارب یرهش نیلوئسم فرط زا مزال تامدقم دروآ مهارف

 هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب یارب مهاب هلحم نینکاس
6/2 

 21/1 تلود فرط زا یزاسهب یاههنیزه زا یشخب تخادرپ
 22/1 اهراوناخ تباث و بسانم دمآرد
 72/1 مک هرهب اب یزاسهب هژیو یکناب تالیهست هئارا
 10/1 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب یگنوگچ یارب یزیرهمانرب رد هلحم مدرم ندادتکراشم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 تکراشم عناوم نیب نانیمطا دصرد 33 حطس رد هک درک ناونع ناوتیم ،(1) لودج رد هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
 دوجو یرادینعم توافت یسررب دروم هعماج رظن زا تیمها ظاحل هب یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم
 رظن دروم هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد دارفا تکراشم عناوم زا یضعب هعلاطم دروم دارفا رظن زا یترابع هب .دراد
 روکذم لودج رد هدمآ تسدب یاهبتر نیگنایم ساسارب ،نینچمه .دنتسه لماوع ریاس هب تبسن یرتشیب تیمها یاراد
 تکراشم عنام نیرتمهم ،رظن دروم هلحم رد یعامتجا -یگنهرف یمدرم یاهلکشت دوبمک ای دوبن هک تفگ ناوتیم
  .دشابیم یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم
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 هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب یزاسهب رد یمدرم تکراشم عناوم نیرتمهم -8لودج
 یاک یاهبتر نیگنایم تکراشم عناوم نیرتمهم

 رئوکسا
 یرادانعم حطس  یدازآ هجرد

 19/36 رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت دوبمک ای دوبن

69/2406 97 444/4 

 17/16 هدوسرف یاهتفاب هعسوت صوصخم تارابتعا دوبمک
 9/16 هلحم نانکاس داوس حطس ندوب نییاپ
 19/16 رهش طاقن مامت زا هلحم یزکرم تفاب هب یسرتسد ناکما مدع
 17/16 هدوسرف یاهتفاب یزاسزاب و یزاسهب یاهشور هرابرد تلود قیقد و عقوم هب یناسرعالطا مدع
 16/16 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم وگتفگ تاسلج یرازگرب مدع
 93/96 تالیهست تخادرپزاب رد نینکاس یلام ییاناوت مدع
 99/96 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب هژیو تالیهست زا نینکاس یهاگآ مدع
 07/96 زاس و تخاس و ینامتخاس حلاصم دایز هنیزه
 07/96 هلحم زکرم هب تالآنیشام یسرتسد مدع
 7/06 یتیموق لئاسم ندوب بلاغ
 31/96 رظن دروم کالما یقوقح تیعضو ندوبن صخشم
 16/96 هلحم رد هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب یارب بسانم تازیهجت دوبن
 69/76 هدوسرف تفاب یزاسزاب و یزاسهب یارب مهاب هلحم نینکاس یشیدنامه تاسلج یرازگرب مدع
    27/76 اههراوس بسانم یریذپذوفن مدع
    27/76 گنت و یکاخ یاههچوک و رباعم تلع هب هلحم رد رابغ و درگ داجیا
    97/76 اهراوناخ نییاپ دمآرد
    11/66 راوناخ تسرپرس بسانم لغش نتشادن
    61/66 نآ یمیدق یاضف و هلحم هب نینکاس یالاب قلعت
    72/66 هدوسرف یاهتفاب یزاسهب یگنوگچ یارب یزیرهمانرب رد هلحم مدرم ندادتکراشم مدع
    31/66 اهیزیرهمانرب رد هلحم نینکاس یهاوخرظن مدع
    29/66 هدوسرف تفاب یزاسهب هنیمز رد تکراشم یاهشور زا نینکاس یهاگآ مدع
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 و نیرت لیصا زا یکی ناونع هب تکراشم کیتارکومد یاهروشک رد هژیو هب یزیر همانرب یاه ماظن رد هزورما
 یارجا هبرجت هک ارچ تسا هدش هتفریذپ یرادیاپ هلمج زا یزیر همانرب فادها هب لین تهج اهدرکیور نیرت لوبقم
 رد و تلاخد نودب یزیر همانرب دنیارف ریسم قفوم ندرک یط هک هدناسر تابثا هب ار هتکن نیا هنایارگرادتقا تارکفت
 تعسو هب هجوت اب هدوسرف یاه تفاب رد دسر یم رظن هب .دوب دهاوخن ریذپ ناکما نآ نارو هرهب همه شقن نتفرگرظن
 اه ییاسران و اه یتساک اب هجاوم یارب ناوتب هک یدرکیور نیرتدمآراک اه تفاب نیا ریگنابیرگ لئاسم تدش و هنماد
 و اه یریگ میمصت ،رهش روما هرادا رد اهنآ نداد تکراشم و مدرم هب رواب و دامتعا .دشاب یتکراشم درکیور دومن ذاختا

 ،دشاب یرهش ناریدم و ناریگ میمصت هشیدنا رد ترورض کی ناونع هب رگا هک تسا یهاگن ،اه یراذگ تسایس
 ءاقترا و مدرم و تلود دامتعا شیازفا و هدوسرف نکاسم یزاسون و یزاسهب دنیارف رد رترثوم جیاتن هب دناوت یم
  .دوش رجنم نادنورهش یگدنز تیفیک دوبهب عومجم رد و یعامتجا یاه هیامرس
 همانرب رد تکراشم ثحب هب طوبرم یرظن ینابم رورم لماش یدانسا یاه شور زا هلاقم فادها هب لوصح یاتسار رد
 تفایرد تهج همانشسرپ زا هدافتسا لماش ینادیم شور نینچمه ،یرظن بوچراچ نیودت تهج یرهش یزیر
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 هدافتسا و اهنآ یاه هتساوخ و تالکشم زا یهاگآ تهج هلحم مدرم اب هبحاصم ،هلحم یلاها یوس زا سوملم تاعالطا
  .تسا هدش هدافتسا دوجوم طباور و طیارش کرد هب کمک تهج هدهاشم کینکت زا
 دامتعا ،هب ناوت یم مدرم تکراشم رد رثوم لماوع نیرت مهم هلمج زا دهد یم ناشن شهوژپ رد هدش ماجنا یاه یسررب
 هئارا ،هدوسرف یاهتفاب یزاسهب اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم یوگتفگ مظنم تاسلج یرازگرب ،نیلوئسم هب مدرم
 قلعت ،نینکاس نیب رد یتکراشم هیحور ،هدوسرف یاهتفاب یزاسهب هژیو تالیهست دروم رد نینکاس هب مزال رابخا

 دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت مظنم و بسانم تیلاعف ،نآ یمیدق یاضف و هلحم هب نینکاس
 تفاب یزاسهب هنیمز رد تکراشم یاهشور زا نینکاس یهاگآ شیازفا تهج هطوبرم یاهنامزاس یناسرعالطا ،رظن
  .درک هراشا هدوسرف
 یاهتفاب هعسوت صوصخم تارابتعا دوبمک ،رظن دروم هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یمدرم یاهلکشت دوبمک ای دوبن
 تلود قیقد و عقوم هب یناسرعالطا مدع ،رهش طاقن مامت زا هلحم یزکرم تفاب هب یسرتسد ناکما مدع ،هدوسرف
 اب هطبار رد مدرم اب نیلوئسم وگتفگ تاسلج یرازگرب مدع ،هدوسرف یاهتفاب یزاسزاب و یزاسهب یاهشور هرابرد
 هژیو تالیهست زا نینکاس یهاگآ مدع ،تالیهست تخادرپزاب رد نینکاس یلام ییاناوت مدع ،یاهتفاب یزاسهب
 ققحت زا عنام هک تسا یلماوع نیرتمهم زا زاس و تخاس و ینامتخاس حلاصم دایز هنیزه ،هدوسرف یاهتفاب یزاسهب
 زاب مدرم یداصتقا و یعامتجا طیارش هب زین رگید یشخب و ناریدم هب اهنآ زا یشخب هک ،دوش یم مدرم تکراشم
 هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب نینچمه .ددرگ یم

 هلحم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد نادنورهش تکراشم نیاربانب ،هدش یبایزرا طسوتم دح زا رتکچوک یلیلج
  .دشابیمن یبسانم حطس رد یلیلج
 یرتشیب دومن یرهش هدوسرف یاهتفاب هلأسم ،ریخا یاهههد رد هژیوهب هاشنامرک رهش شرتسگ هب ور دنور هب هجوت اب
 یاهیشاح یاهتفاب یریگلکش تهج ار یبسانم تصرف یرهش گنهامهان و همانرب نودب هعسوت .تسا هدومن ادیپ
 زا یحاون یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا ندش روجهم یتحو یرهش یحاون رد ییاتسور یاهتفاب یریگرارق ،ریذپرجاهم
 لماع ره و یعامتجا یاهیراجنهان ،یطیحم تاسیسأت نادقف تالحم زا عون نیا رد .تسا هدومن مهارف ار رهش
 یزاسون و ءایحا اهنآ نیکلام و نانکاس رقف لیلد هب اهتفاب نیا .دزادنا رطخ هب ار ناسنا یتمالس دناوتیم رگید یبرخم

 یریگتهج هچنانچ .دنرادن ار نآ رد یراذگهیامرس تهج یلیامت نارادهیامرس نینچمه و هتشادن ار دوخ هب دوخ
 زور هب زور اهتفاب نیا دریذپ ماجنا همانرب نودب یتالخادم نآ لابند هب و دریذپ تروص لاونم نیمه هب هدوسرف تفاب
  .دوشیم لیدبت هتفشآ ییاهناکم هب و هتشگ هدوزفا ناشتالکشم رب
 یزاسون و یزاسهب رد مدرم تکراشم شیازفا یارب ار ییاهداهنشیپ ،رضاح هعلاطم رد هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب
 :دومن هئارا ناوتیم هاشنامرک رهش یلیلج هلحم هدوسرف تفاب

 و یزاسهب رد یمدرم هورگ تکراشم بلج تهج رد نالوئسم یوس زا هقطنم رد یزاسدامتعا یاههنیمز داجیا -
 ؛رظن دروم هدوسرف تفاب یزاسون

 ؛یناگمه یاهشزومآ قیرط زا هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب لئاسم زا هلحم نانکاس یهاگآ حطس ندربالاب -
  ؛مدرم هب بسانم یناسر عالطا و یزیرهمانرب دنیآرف ندرک هنیداهن تهج یلحم تیریدم یاههتسه داجیا -
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 قیرط زا اهلکشت نیا رد هلحم نینکاس تیلاعف و هلحم رد یعامتجا ـ یگنهرف یاهلکشت سیسأت هب کمک -
 ؛یرهش نازیرهمانرب و نیلوئسم
 داجیا قیرط زا دناوتیم رما نیا هک ،ناشدوخ طسوت حرط یارجا و تخاس یارب تفاب نیا رد نکاس مدرم هب کمک -
 ؛دریگ تروص ماو نداد و یلام یاهکمک و اهینواعت

 نتفر الاب ،یشخب تلاصا یایازم زا یکی ،دش رکذ هک روطنامه :یمیدق ناکلام یارب یتایلام فیفخت ندرک مهارف -
 روبجم کلام و درادن یدوس نآ کلام یارب تایلام شیازفا لیلد هب تمیق نتفر الاب نیا اما ،تسا نکسم و نیمز تمیق
 ؛تشاد هگن لحم رد ار ناکلام ناوتیم تایلام شهاک اب .دوشیم تفاب کرت هب

  .دنشاب هتشاد یرتلاعف تکراشم حرط یارجا رد ات مدرم هب کمک یارب نیناوق عضو -
 عبانم
 هدکشهوژپ همانلصف ،شهوژپ هلجم ،ناریا رد ییاتسور تیریدم ماظن و یمالسا یاهاروش یتکراشم تیریدم ،(2296) یسیع ،هدازمیهاربا

  .نارهت یهاگشناد داهج تاراشتنا ،7 هرامش ،یهاگشناد داهج یعامتجا و یناسنا مولع
 زا هدافتسا اب یرهش یهدوسرف یاهتفاب یزاسون و یزاسهب رد یمدرم تکراشم یوگلا شقن ،(4396) ارهز ،یحایس ،هدیرف ،نایدسا

  .396-916 ،76 هرامش ،طیحم شیامآ ییایفارغج همانلصف ،زاوها یرماع یهلحم :یدروم هعلاطم ،ییایفارغج تاعالطا متسیس
  .http://www. iranview. com/post/10631 تیاس زا هتفرگرب ،هاشنامرک یتنس رازاب ؛ناریا یامن یتنرتنیا هاگیاپ ،(9396) ه ،یماما

 یاه تفاب یزاسون و یزاسهب رد مدرم تکراشم نازیم یبایزرا ،(4396) دمحا ،هداز نارمع ،دمحم ،دمحاروپ ،ربکا ،دورناکسارسروپ
  .6-79 ،19 هرامش ،16 هرود ،یزیر همانرب و ایفارغج ،نارهت 76 هقطنم سوریس هلحم :یدروم هنومن ،هدوسرف

 ،یعیبط عبانم زا رادیاپ و هنیهب یرادرب هرهب و تیریدم رد یمدرم تکراشم شقن و رادیاپ هعسوت دنیارف ،(3296) دومحم ،روپ هعمج
  .نارهت ،یمدرم تکراشم و جیورت رتفد ،هعسوت و تکراشم ،یعیبط عبانم شیامه نیلوا تالاقم همومجم

 هرامش ،یزاسرهش یاهراتسج هلجم ،نآ یدربهار و یرهش یزاس لکشم و هدوسرف یاه تفاب لیلحت ،(7196) نیسحدمحم ،یهاش ناهج
9، 71-70.  

  .ناتسدرک هاگشناد تاراشتنا یرهش نهک یاهتفاب یزاسون و یزاسهب ،(1196) لضفلاوبا ،ینیکشم ،دمحا ،دمحا روپ ،ثرمویک ،یبیبح

 ،یرهش یاه تفاب یصصخت شیامه تالاقم هعومجم ،ناریا یاهرهش یمیدق یاه تفاب یزاس هدنززاب ترورض ،(1296) نیمیس ،یچانح
  .دهشم ،یزاسرهش و نکسم ترازو
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 یاهتفاب یزاسون و یزاسهب رد یمدرم تکراشم شقن ،(9396) دمحا ،يناهج  ،هيمس ،افواب  ،نيرفآ يکلم  ،اضريلع ،يمالسالا خيش

 ،مشش لاس ،سرگاز زادنا مشچ یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج همانلصف ،(دابآ مرخ رهش رد ناخراتس هلحم :هنومن) یرهش هدوسرف
  .676-706 ،6 هرامش

 ،رهشنامرآ هلجم ،یرهش هدوسرف یاهتفاب یزاسهب و یزاسون رد هنایوج تکراشم درکیور ،(1196) هیاس ،ینارهطدیرف ،اریملا ،یبارض
  .39-30 ،7 هرامش

 نامزاس تاراشتنا .لوا دلج ،(ناریا و یناهج تراجت) اهرهش روما هرادا رد نادنورهش تکراشم یوگلا یسررب ،(3296) اضریلع ،رابتیولع
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