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 هدیکچ
 رب .تسا هتفرگ رارق نازیرهمانرب هجوت دروم ،هعسوت فادها هب ندیسر یارب یشور ناونع هب اهاتسور رد یتعنص یاهکرهش رارقتسا
 یاهتصرف داجیا ،یروهرهب ،ییاتسور تادیلوت شیازفا قیرط زا ییاتسور هعسوت رد ییازس هب شقن دناوتیم ندش یتعنص ساسا نیا

 لاوس نیا خساپ لابند هب رضاح قیقحت ور نیا زا .دیامن افیا یداصتقا یاهشخب رگید اب دنویپ داجیا و یساسا یاهزاین نیمأت ،یلغش
 یاهصخاش دوبهب رب هتسناوت ردقچ ناگرگ ناتسرهش یتعنص یاهکرهش رد یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا هک تسا
 هب و باختنا هنومن مجح ناونع هب اتسور 08 زا راوناخ ناتسرپرس زا رفن 006 ،ساسا نیا رب .دشاب راذگریثأت ییاتسور یحاون یعامتجا

 تارظن ساسا رب نآ ییاور هک دوب یاهتخاس ققحم همانشسرپ قیقحت نیا رد شجنس رازبا .دندش یریگهنومن یفداصت تروص
 رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ،داد ناشن جیاتن .دمآ تسد هب خابنورک یافلآ بیرض ۀبساحم اب نآ ییایاپ و دیتاسا یصصخت

 شیازفا لماع نینچمه و تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم یدایز دح رد ییاتسور یحاون یعامتجا یاههفلؤم رب یتعنص یاهکرهش
 دروم هقطنم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب نانیمطا دصرد 22 حطس رد 260/0 یگتسبمه بیرض اب اتسور هب رهش زا ترجاهم
 یاهتصرف یزاسهنیمز اب ییاتسور قطانم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ،رگید نایب هب .تسا هتشاد یرادینعم ۀطبار هعلاطم
 یریذپریثأت زا دصرد 0/2 ،هدش لیدعت نییعت بیرض ساسا رب .تسا هدیدرگ اهاتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا بجوم ،یلغش
  .ددرگیم نییبت نآ ساسا رب و دشابیم اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا هب طوبرم یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا

  .ترجاهم ،لاغتشا ،اتسور ،یتعنص کرهش :یدیلک ناگژاو
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 هلئسم نایب و همدقم
 زا کـیره .تسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم داعبا یاراد یشخبدنچ یموهفم ناونع هب ییاتسور هعسوت
 هدشبجوم هک دنـشابیم یهجوتلباق تیمها یاراد ،دنراد ییاتسور طیحم زا هک یریذپریثأت هب هجوت اب داعبانـیا
 هبور یتالکشم و لئاسم اب نامز لوط رد اهاتسور تروصره هب .دشاب نازیرهمانرب هجوت دروم هراومه ییاتسور شخب
 ،یعاـمتجا فـلتخم داعبا زا یگمه هک تسا تاضیعبت و یرباربان ،رقف ،ترجاهم ثحابم هلمج زا هک دندوب ور
 نیا رد .(746 :3196 ،یمزع ژیئآ و موصعم یریدق) دناهتفرگ رارق شاکنک و یسررب دروـم یـگنهرف و یداـصتقا
 دروم هدنیآ ۀعسوت یژتارتسا یانب گنس ناونع هب ار اتسور ندش یتعنص ،ییاتسور هعسوت ناققحم زا یهورگ ،نیب
 رد روزیلاتاک کی و ییاتسور رقف لکشم لح یارب راک هراچ نیرخآ اتسور ندش یتعنص دندقنعم و هداد رارق ثحب

 کی گنهرف و هعماج ،تعنص هطبار ،یفرط زا .(9 :6196 ،یناخرهاط و یراختفا) تسا رادیاپ لاغتشا داجیا تهج
 نیا ۀدننک نیمأت یورین ،میریگب رظن رد داصتقا هدنربشیپ روتوم هلزنم هب ار تعنص رگا هک یروط هب ،هدوبن هیوس
 یاهراکهار و اهدربهار زا یکی ،نیاربانب .(Rinku and Ashim-Kumar, 2011: 161) تسا گنهرف و هعماج زا روتوم
 ییاتسور یحاون رد عیانص شرتسگ و هعسوت ،تسا هتشاد ییاتسور یحاون ۀعسوت رد یتبثم جیاتن هک یساسا و مهم
 داجیا و رقف شهاک ،یمومع هافر شیازفا اب دناوتیم ییاتسور عیانص هعسوت یارب مادقا ،رگید ترابع هب ؛دشابیم
 ناییاتسور یگنهرف و یعامتجا ،یطیحم داعبا رد بسانم یتسیز یاضف داجیا ۀنیمز ،هعسوت داعبا رگید رد تبثم تارثا
 یاهیناماسبان عفر تهج رد اهتلود .(Andrade, 2009:45 و 11 :9396 ،ناراکمه و یرادیق یداجس) دنک مهارف ار
 ،اهنآ نیرتمهم زا یکی هک دندومن هئارا ار یدایز یاههژورپ و اهحرط روشک یعامتجا و یداصتقا متسیس نیب دوجوم
 هدش ثعاب ییاتسور یحاون رد عیانص نیا ثادحا .(1 :2296 ،نایرظن) دوب یلیمکت و یلیدبت عیانص داجیا و ثادحا
 اتسور طیحم .دریگ رارق یگنهرف و یعامتجا هژیو هب یداصتقا هلمج زا یفلتخم یلماوع ریثأت تحت ییاتسور عماوج ات
 هک تسا یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یعیبط فلتخم یاهمتسیس زا رثأتم ،یطیحم تسیز ۀدودحم کی ناونع هب
 هب رجنم دنور نیا همادا تیاهن ردو دزاسیم رییغت شوختسد ار اتسور طیحم تیلک ،اهمتسیس نیا زا کی ره رد رییغت
 هب تعنص شخب ،نایم نیا رد لاح .(496 :9396 ،ناراکمه و یقرب) دش دهاوخ اهاتسور رد هعسوت یلوزن دنور
 ،اهاتسور مدرم رد یعامتجا راتفر و هیامرس رب یراذگریثأت لیلد هب ،اتسور طیحم راتخاس زا مهم متسیس کی ناونع
 تیدودحم ،ناییاتسور ترجاهم ،نییاپ دمآرد ،یراکیب .دراد اهاتسور یعامتجا صخاش رییغت رد ییازس هب تیمها
 هک تسا یتالضعم یضارا ناوت و لیسناتپزا شیب هدافتسا و یعارز یاهنیمز رب نوزفا زور راشف و کاخ و بآ عبانم
 دناوتیم ییاتسور قطانم رد عیانص شرتسگ تیعضو نیا رد اذل .دنتسه ور هبور نآ اب روشک یاهاتسور زا یرایسب
 شتاقیقحت رد زین (00:6296) اینمیحر .(Watanabe et al. , 2009) دروآ مهارف ار اهنآ زا یرایسب هعسوت زاسهنیمز
 لیالد نیرتمهم زا اتسور و رهش نانکاس نیب یگدنز هلصاف شهاک ،ناییاتسور دمآرد شیازفا ،یلغش یاهتصرف داجیا

 ار ییاتسور رقف هتسناوت عیانص شرتسگ ،نینچمه .تسا هدرک ناونع ییاتسور یتعنص یحاون و اهکرهش یریگلکش
 یاهتیلاعف اب یگناخ عیانص و کچوک عیانص رگا هک یروط هب .ددرگ ییاتسور رادیاپ تشیعم هب رجنم و دهد شهاک
 هک یاهعلاطم یط .(Das et al. , 2011: 164) دیامن افیا اهنآ هعسوت رد یرتمهم شقن دناوتیم ،دشاب هارمه یزرواشک
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 حطس شیازفا ،یلغش یاهتصرف شیازفا بجوم ار یزرواشک یروارف عیانص ،هدمآ لمع هب دنه 6شدارپراتوی رد
-هدرک نایب ییاتسور هعسوت ثعاب لک رد و یراکیب و رقف یاهشلاچ رب هبلغ ،ناییاتسور تشیعم ندرک رادیاپ ،دمآرد
  .(Prabha, 2015:41) دنا
 زا یرهش یحاون رد تاناکما و تامدخ ۀعسوت و وس کی زا اهاتسور رد لاغتشا تاناکما تیدودحم ،یلک روط هب

 رظن زا یزرواشک شخب هک نیا هب هجوت اب .ددرگیم گرزب یاهرهش هب ناییاتسور ترجاهم شیازفا ببس ،رگید یوس
 یناسنا یورین ینوزف و عابشا اب شخب نیا دوخ و تسین ناییاتسور یاهزاین ییوگخساپ هب رداق ،دیدج لاغتشا داجیا
 دمآرد شیازفا ،لاغتشا داجیا یارب بسانم یاهلحهار زا یکی ناونع هب اهاتسور ندش یتعنص ترورض ؛تسا هجاوم
 :6196 ،یناخاباب) دوشیم ساسحا رتشیب روشک یتعنص ۀعسوت هرخالاب و اهرهش هب ترجاهم زا یریگولج ،ناییاتسور
90).  

 یزرواشک دیلوت یاهبطق نیرتمهم زا یکی بسانم ییاوه و بآ طیارش و میلقا دوجو لیلد هب ناتسلگ ناتسا لاح
 هجوت اب ریخا یاهلاس رد اما .دشابیم هقطنم ناییاتسور تیلاعف نیرتمهم زا زین یزرواشک یاهتیلاعف و هدوب روشک
 ندوب الاب ،یزرواشک تالوصحم دیلوت نازیم ندوب نییاپ ،یعارز نیمز هنارس ندمآ نییاپ ،تیعمج دشر شیازفا هب
 ناهنپ و یلصف یراکیب ،بسانم یبایرازاب مدع ، ...و یغاب و یزرواشک تالوصحم رد تاعیاض ندوب الاب ،دیلوت هنیزه
-یم هک ییاهیژتارتسا زا یکی و هدرک ور هبور ییاهشلاچ و تالکشم اب ار یزرواشک ،شخب نیا رد دمآرد شهاک و
 ،اتسار نیمه رد .دشابیم هقطنم رد یزرواشک یلیدبت عیانص داجیا ،دیامن کمک روکذم تالکشم لح هب ار ام دناوت
 هب ،ییاتسور یحاون رب یتعنص یاهکرهش یعامتجا تارثا یسررب فده اب رضاح قیقحت ،عوضوم تیمها هب هجوت اب
 ناگرگ ناتسرهش یتعنص یاهکرهش رد یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا هک تسا لاوس نیا خساپ لابند
  .دشاب راذگریثأت ییاتسور یحاون یعامتجا یاهصخاش دوبهب رب تسا هتسناوت ردقچ
 قیقحت ۀنیشیپ
 یاه کرهش نالغاش نایم رد ،هک دندیسر هجیتن نیا هب ناشتاقیقحت رد (31:9396) ناراکمه و رادولج نایرقاب

 تیاضر ،دمآرد شیازفا زا معا لاغتشا زا دعب و لبق ۀرود ود رد هعسوت یاهصخاش هوکداوس ناتسرهش یتعنص
 ار یرادینعم توافت ترجاهم هب شیارگ و همیب زا یدنمهرهب ،ینامرد و یتشادهب تاناکما زا یرادروخرب ،یلغش
 یرادروخرب ،ماوداب یفرصم یالاک و ییاذغ داوم) فرصم یوگلا هلمج زا هعسوت رگید یاهصخاش و دنهدیم ناشن
  .دنهدیمن ناشن ار یرادانعم توافت یدمآرد عبانم رد عونت و یاهفرح و ینف یاهشزومآ زا
 نیب زا هک داد ناشن لیبدرا 7 یتعنص کرهش نوماریپ یاهاتسوررد (9396) ناراکمه و یهاش یتاعلاطم یاه هتفای جیاتن

 بذج ،دمآ رد تیعضو ،اتسور رد تالوصحم و نیمز شزرا دوبهب) یداصتقا هعسوت لماع هناگهس یاهسایقم هدرخ
 زا نینچمه و دوب هدش رواجم یاهاتسور رد تالوصحم و نیمز شزرا هعسوت ثعاب یتعنص کرهش رارقتسا (هیامرس
 یربارت و نارمع ،یرهش و ییاتسور ترجاهم ،راک یورین تیعضو) یعامتجا هناگراهچ یاهسایقم هدرخ نیب
 ناشن جیاتن عومجم رد دوب هتفاب هعسوت یتعنص کرهش رارقتسا اب راک یورین لماع اهنت (اتسور رد لیصحت ،ییاتسور
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 یعامتجا و یداصتقا هعسوت ثعاب هتسناوتن یبولطم روط هب هعلاطم دروم هقطنم رد یتعنص کرهش رارقتسا داد
 ددرگ رواجم یاهاتسور
 تسیز و یعامتجا تارثا یسررب رب ینبم (61:0396) ناراکمه و یرهمجرذوب تاقیقحت زا هدمآ تسد هب جیاتن
 ییاتسور یحاون رب کرهش یعامتجا تبثم تارثا رب تلالد ،نارانچ ییاتسور یحاون رب یتعنص یاهکرهش یطیحم
 نینچمه .دناهدوب رادروخرب نیلغاش ریاس هب تبسن یرتهب تیعضو زا کرهش ییاتسور نیلغاش و تسا هدوب نوماریپ
 .دنراد دوخ تنوکس لحم یاهاتسور رد یراگدنام هب یرتمک لیامت عیانص رد ییاتسور نیلغاش ،هک داد ناشن اههتفای
 یدیلوت یاهدحاو ،هک تسا هدوب نیا زا یکاح (0396) ناراکمه و نالک یدمحا تاعلاطم زا هدمآ تسدب جیاتن

 رد لاغتشا زا لبق هرود هب تبسن ییاتسور نیلغاش یگدنز حطس دوبهب زاسهنیمز مالیا ناتسا رد هلبارس یتعنص کرهش
 ییاذغ داوم فرصم یوگلا رد رییغت ،نکسم تیعضو رد رییغت ،یلغش تینما هک یروط هب .تسا هدش ،یتعنص کرهش
 ییاتسور نیلغاش یور رب یتعنص کرهش زراب یاهدمایپ زا اتسور رد یگدنز همادا و تکراشم نازیم ،ماوداب یاهالاک و
 هدش ییاتسور نانکاس نایم رد ماوداب یفرصم یالاک زا هدافتسا شیازفا بجوم یتعنص کرهش نینچمه .تسا هدوب
  .تسا
 رب ،یطیحم تسیز و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا زا معا یفلتخم یاههنیمز رد یتعنص یاهکرهش تارثا یاتسار رد
 ار رظن دروم عوضوم یفلتخم یایاوز زا هک تسا هتفرگ تروص یدایز یجراخ و یلخاد تاعلاطم ییاتسور یحاون
  .دوشیم هراشا اهنآ زا یخرب هب هک دناهداد رارق یسررب دروم
-صخاش رتشیب رد ،هک داد ناشن روباشین مایخ یتعنص کرهش رد (306:9396) ناراکمه و یئهزمح تاقیقحت جیاتن
 ثعاب هتسناوت یتعنص کرهش یاهمیب تامدخ زا یدنمهرهب ،اههناسر اب طابترا صوصخ هب یگنهرف و یعامتجا یاه
  .ددرگ ناییاتسور نارگراک تیعضو رد تبثم تارییغت
 یسررب رد مق ناتسا دابآ روخ یتعنص هیحان رد (6:6396) ولزوگارق و موصعم یریدق تاقیقحت زا لصاح یاههتفای
 یخرب رد رادینعم توافت ،هک داد ناشن ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا و یداصتقا هعسوت رد یتعنص یحاون شقن
 هب لیامت و یگدنز تیفیک ،هیذغت دوبهب ،یلغش تیاضر و تینما ،یلغش عونت ،دمآرد شیازفا هلمج زا اهصخاش زا
 زا رگید یخرب رد ،هک نیا نمض .تسا هتشاد دوجو یتعنص هیحان رد لاغتشا زا دعب و لبق رد ،اتسور رد یراگدنام
 هدهاشم یتعنص هیحان رد لاغتشا زا دعب و لبق رد یرادانعم توافت ،نکسم تیکلام و تکراشم نوچمه اهصخاش
  .دیدرگن
 ۀنهپ رد سراف ناتسا رد درمال یتعنص یاهکرهش ،هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب شتاقیقحت رد (69:4396) یمالغ
 نینچمه .دناهدیسر یتیعمج یفنم یاهدنور هب نآ ۀدودحم ییاتسور یاههاگتنوکس و هدوبن یراذگرثا یاراد یاهقطنم
 یاههاگراک نابحاص تیرثکا و هتفریذپ ریثأت یرهش یاهدنور زا رتشیب اهکرهش نیا ،هک تسا هتشاد ناعذا یو
 ییاضف یراذگرثا هک هدیدرگ ثعاب لماع نیا و دنشابیم یرهش ءاشنم یاراد اهنآ رد لغاش نارگراک و یتعنص
 دبای قوس رهش یوس هب یتعنص کرهش
 شقن دهشم ناتسرهش یزکرم شخب رد دوخ دشرا یسانشراک همان نایاپ رد (636:1196) یلیبدرا یهاش و نایاش
 راشقا یارب دمآرد دیلوت ،یلغش یاهتصرف داجیا هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب دمآرد هنیهب عیزوت رد ییاتسور عیانص
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 ،رقف شهاک نینچمه و یتعنصریغ هب تبسن یتعنص یاهدحاو نیلغاش دمآرد عیزوت دوبهب و ییاتسور تسد ورف
  .تسا هتشاد ییاتسور قطانم رد هافر شیازفا و ییاتسور یاهترجاهم شهاک
 هب هک نارهت ناتسرهش دورهایس ناتسهد درمک یاتسور رد ناشتاقیقحت جیاتن رد (616:1196) نابرذآ و یریشم
 یلحمریغ نیلغاش دادعت هک دناهتشاد نایب ،دندوب هتخادرپ ییاتسور قطانم رد یتعنص یحاون رارقتسا یاهدمایپ یسررب
  .دشابیم عیانص نآ رد یلحم نیلغاش دادعت ربارب هس زا شیب هیاپ عیانص رد
 زکارم رد هژیو هب ییاتسور یاههداوناخ تکرح ییاتسور عیانص یریگلکش لیلحت نمض (1643 :1994) 6لوناوزیر
 هراچ نیرخآ ار ییاتسور عیانص تمس هب شیارگ ،یداصتقا ریبعت اب و هتسناد رقف زا یشان ار دایز مکارت اب یتیعمج
  .دنادیم ییاتسور یاهراوناخ راک
 نیا رد یعامتجا-یداصتقا هعسوت هب لین یارب یاهلیسو ناونع هب ییاتسور قطانم ندش یتعنص هب (1985) 7ارسیم
  .دریگیم رظن رد هعماج یاهزاین نیمأت یا رب یرازبا ار ییاتسور عیانص و هتشاد هجوت قطانم
 دنه رد ییاتسور هبناج همه هعسوت دنیآرف زا یشخب ناونع هب اهاتسور رد ندش یتعنص حرط اب (1966:351) 9خیراپ 
 هب ،تسا هدش ییاتسور هقطنم رد رقف شهاک و ییاتسور هعسوت رد یهجوت لباق مهس یتعنص ییادززکرمت دندقتعم
  .تسا هدش اهنآ یاهیهاگآ شیازفا ببس دنور نیا هک یروط
 یرظن ینابم و اههاگدید میهافم
 زا رظن فرص .تسا ندش یتعنص قیرط زا هعسوت هب یبایتسد ،هعسوت لاح رد یاهروشک یساسا یاهنامرآ زا یکی
 اهنآ هیلوا داوم هک عیانص زا شخب نآ یناهج تباقر رازاب رد ،اهروشک زا هورگ نیا رد ،هراگنا نیا یتسردان ای یتسرد
 ییاذغ عیانص هک تسا لیلد نیمه هب .دنراد یرتشیب یاقب و تیقفوم و سناش دوشیم نیمأت یلخاد تادیلوت قیرط زا
 و مهم رازاب یزرواشک شخب رگید یوس زا .دنیآیم رامش هب اهروشک نیا رد یتعنص مهم یاهشخب زا یزرواشک و
 هعسوت زا دیاب شخب نیا ،رازاب نیا زا تعنص شخب یرادروخرب یارب هک تسا یلخاد یتعنص تادیلوت یارب ینئمطم
 یاهتیلاعف لمکم ناونع هب یزرواشک تالوصحم یلیدبت عیانص .(0196:40 ،روپ هعمج) دشاب رادروخرب یلداعتم
 طیارش اب بسانتم و ینتفای تسد فادها لابند هب دیاب ییاتسور هعسوت هخرچ رد .دنوشیم بوسحم یزرواشک
  .(9296:9 ،یبسنلا فیرش) دوب ییاتسور هعماج یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا

 هافر و تلود یعامتجا-یداصتقا تیعضو دوبهب نمض ،دیدج یلغش یاهتصرف و دمآرد داجیا اب ییاتسور عیانص
  .(9196:116 ،ایکزا) دندش رهش هب اتسور زا ناییاتسور ترجاهم شهاک ثعاب ناییاتسور
-تیقفوم اب اهانگنت زا یاهراپ مغریلع نیچ هبناج همه هعسوت رد درکیور کی ناونع هب ندش یتعنص دربهار باختنا
 یاهنزاوت داجیا ،ییاتسور دمآرد مک یاههورگ دمآرد شیازفا ،اراک لاغتشا داجیا .تسا هدوب هارمه یهجوت لباق یاه
 نیمأت ،ماود اب یفرصم یاهالاک و ییاذغ داوم فرصم یوگلا رییغت ،ییاتسور یاهترجاهم دنور شهاک ،یاهقطنم
 روشک نیا ییاتسور قطانم رد تعنص رارقتسا راثآ نیرتمهم زا زادناسپ و ناکدوک یارب یتشادهب یاهتبقارم ،نکسم

                                                           
1 Riswanul 
2 Misra 
3 Parikh 
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 هب روشک ییاتسور تیعمج یساسا یاهزاین نیمأت تهج رد ییاتسور عیانص کلاذعم .(3296:076 ،یناخ رهاط) تسا
 ،تعنص و یزرواشک شخب نایم بسانم دنویپ مدع ،نانیرفآراک ندوب یموب ریغ ،یرهش قطانم رد هیامرس زکرمت لیلد
 دنمزاین یرهش قطانم هب یتعنص یاهیراذگهیامرس زا لصاح عفانم لاقتنا زین و یرهش یحاون زا راک یورین بذج
 یبسانم هنیمز یتعنص یاهحرط رد ناییاتسور بولطم تکراشم داجیا نمض ات تسا یساسا تارییغت و تاحالصا

 زا ناوتیم ار اهاتسور ندش یتعنص .(3296:406 ،یناخ رهاط) دیامن داجیا یلم داعبا رد ییاتسور رقف شهاک تهج
 هتکن نیا رب هاگدید نیا .تسا اهاتسور رد تعنص رارقتسا و داجیا ،تسخن هاگدید .داد رارق یسررب دروم هاگدید ود
 ای هتفای رارقتسا ییاتسور قطانم رد دنناوتیم یعیانص هچ ،رازاب تیعضو و دیلوت لماوع هب هجوت اب هک دراد دیکأت
-یم اهاتسور ندرک یتعنص ،مود هاگدید .دنک یم ثحب اتسور رد تعنص یاه لیسناتپ یور رب هاگدید نیا .دوش عیزوت
 ،هاگدید نیا رد .دنک یم ادیپ رییغت ندش یتعنص تمس هب اتسور لکش دنک ادیپ رارقتسا اهاتسور رد تعنص یتقو .دشاب
 ییاتسور داصتقا یزاسون و ندرک عونتم یارب یاهلیسو مه و یعرف دنیآرف کی مه ،اهاتسور ندرک یتعنص هلئسم
 نآ زکارم رد تعنص رارقتسا هب اهاتسور ندرک یتعنص هک اج نآ زا .(7396 ،یمیهاربا و یدزی یلپاپ) دوشیم یقلت
 یاههیاپ تیوقت ،یرهش زکارم هب ترجاهم نایرج زا یریگولج کمک ،یزرواشکریغ لاغتشا داجیا ببس ،دراد هراشا
 هیهت و یلحم یزرواشک تادیلوت یروارف ،هیحان رد دوجوم یاهتراهم زا لماک هدافتسا ،ییاتسور زکارم یداصتقا
 :3196 ،ناراکمه و ینیمارورس) دوشیم یلحم دارفا رگید و نازرواشک یارب یفرصم یاهالاک و یساسا یاههداهن

 رد و یعامتجا هیامرس ءاقترا هب ناوتیم ییاتسور یاهطیحم رب تعنص راذگرثا میقتسمریغ یاهدمایپ رگید زا .(177
 و تعنص رارقتسا ،اذل .(906 :7396 ،ناراکمه و یهللادبع) درک هراشا رادیاپ تروص هب رقف شهاک دنور زاغآ هجیتن
 جیسب و راک دازام یورین بذج ،ییازلاغتشا ،یداصتقا یاهناینب تیوقت اب دناوتیم اهاتسور طیحم رد یتعنص یحاون

 ترجاهم زا ،رقف لطاب رود نتسکش اب و هدیماجنا یلحم یاهتراهم و عبانم زا یرادربهرهب هب ،کدنا هیامرس
 اب هک دنروصت نیا رد نازیر همانرب زا یرایسب ،نیاربانب .(716 :4196 ،نایئارحص) دنک یریگولج اهرهش هب ناییاتسور
 هئارا اب هکیلاح رد .تفای دهاوخ شهاک ترجاهم دنور ،ییاتسور یحاون رد یتامدخ و یهافر تاناکما زا یخرب داجیا

 یعیطم) دبای یم شیازفا یحاون نیا رد دمآرد و لاغتشا زورب و فرصم هیحور ییاتسور یحاون رد یهافر تامدخ
  .(79 :4196 ،یدورگنل
 قیقحت شور
 نیشنهیشاح ییاتسور یحاون رد نکاس یاهراوناخ ار نآ یرامآ ۀعماج و هدوب یشیامیپ یفیصوت عون زا رضاح قیقحت

 مجح ناونع هب اتسور 47 رد راوناخ ناتسرپرس زا رفن 446 هک دناهداد لیکشت ناگرگ ناتسرهش یتعنص یاهکرهش
 رد یلیدبت عیانص زا یریذپریثأت مدع و دایز هلصاف لیلد هب یاهاتسور زا یدادعت هلحرم نیا رد .دندش باختنا هنومن

 زا همانشسرپ لیمکت اب قیقحت نیا زاین دروم تاعالطا تیاهن رد .دندش فذح 6 لودج حرش هب یتعنص یاهکرهش
 دروم یاهاتسور رد یرامآ هعماج نایم زا یریگهنومن ماجنا روظنم هب قیقحت نیا رد .دش یروآعمج هبحاصم قیرط
 هنومن مجح ،اهاتسور زا کی ره رد اهنآ تبسن و اهاتسور رد راوناخ ناتسرپرس لک نایم بسانت داجیا اب ،هعلاطم
 اب تاعالطا یروآعمج .تسا هتفرگ ماجنا راوناخ ناتسرپرس نیب رد یفداصت تروص هب یریگهنومن و هدش صخشم
 تارظن ساسا رب نآ یاوتحم ییاور هک تفرگ ماجنا ،تسا هدش هیهت تاقیقحت جیاتن ساسا رب هک یاهمانشسرپ هدافتسا
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 تارثا یارب هک تفرگ رارق یسررب دروم خابنورک یافلآ بیرض هبساحم قیرط زا زین ییایاپ نازیم و دیتاسا یصصخت
 رد اههداد لیلحت و هیزجت ،هک یروط هب دمآ تسد هب 643/4 یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یارب و 071/4یعامتجا
  .تفرگ ماجنا SPSS25 رازفامرن زا هدافتسا اب یطابنتسا و یفیصوت رامآ شخب ود

 هعلاطم دروم هقطنم یرامآ هنومن مجح و هعماج -1لودج
 دادعت
 اتسور

 حرش راوناخ دادعت

  (N) یرامآ هعماج 10499 93
 (n) یرامآ هنومن 446 47

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  شهوژپ ورملق و هدودحم
 هدش عقاو ناتسلگ ناتسا یبرغ همین رد ییایفارغج تیعقوم رظن زا عبرم رتمولیک 61/9616 تعسو اب ناگرگ ناتسرهش
 یامد طسوتم .دشاب یم ینوکسم یدابآ 93 و ناتسهد جنپ ،رهش ود ،شخب ود یاراد یروشک تامیسقت ساسارب .تسا

 و امد تیعضو .دشاب یم دادرم رد شراب لقادح و رتمیلیم 1/919 شراب طسوتم .تسا دارگیتناس هجرد 46/16 هنالاس
 یرامشرس رد ناگرگ ناتسرهش تیعمج .تسا هدومن مهارف تالوصحم عاونا تشک یارب یدعاسم طیارش شراب

 لک رد یسنج تبسن .دراد ناتسا ترجاهم خرن رد ار لوا هبتر ناتسرهش نیا .تسا هدوبرفن 609410 اب ربارب 9396
 نزوگ ،ینیمخ ماما ،یبیرج رازه یتعنص هیحان راهچ هب ناگرگ ناتسرهش ییاتسور عیانص .دشابیمرفن 646 ناتسرهش
 دنراد رارق سراف نزوگ و یبیرجرازه کرهش رد لاعف یتعنص یاهدحاو نیرتشیب هک تسا هتالکنخرس ،سراف
  .(1396 ،ناتسلگ یرادناتسا)

 
 (6931 ناتسلگ یرادناتسا) هعلاطم دروم ی هدودحم ییایفارغج تیعقوم -1لکش
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  اههتفای و ثحب
 زا دصرد 29 .دندوب نز اهنآ زا دصرد 66 و درم نایوگخساپ زا دصرد 31 ،قیقحت زا هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب
 رتمک و 99 زا رتشیب ینس اهنآ زا دصرد 62 ،رگید نایب هب .دناهتشاد لاس 90 ات 99 نیب ینس ،یناوارف نیرتشیب اب اهنآ
 نیرتشیب اب دصرد 39 ،قیقحت زا لصاح یاههتفای ساسا رب .تسا هدوب لاس 66/90 اهنآ ینس طسوتم و هتشاد 99 زا
 رد اهنآ زا دصرد 01 ینعی نایوگخساپ زا یمین زا شیب ،یترابع هب .دناهتشاد داوس هطسوتم ای ملپید دح رد یناوارف

 ود ات کی ،یناوارف نیرتشیب اب نایوگخساپ زا دصرد 00 ،تسا نآ زا یکاح اههتفای .دنتشاد داوس رتمک ای و ملپید دح
 ،هک دوب نآ یایوگ جیاتن نینچمه .تسا هدوب رفص و 2 بیترت هب نآ نیرت نییاپ و نیرتالاب هک هتشاد لفکت تحت ار رفن
  .تسا هدوب راتکه 9 و رفص بیترت هب نآ ۀنشیب و هنیمک هک راتکه 9/6 نایوگخساپ رایتخا رد یزرواشک نیمز طسوتم

 اهاتسور رد یعامتجا یاههفلؤم رب یلیدبت عیانص یشخبرثا یدنبهقبط و یدنبتیولوا
 تبثم رظن نیرتشیب یاراد دصرد 99 اب «اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا» ۀیوگ ،قیقحت زا هلصاح جیاتن ساسا رب
 ،(مک و چیه) یفنم رظن نیرتشیب یاراد دصرد 22 اب «اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا» ۀیوگ و (دایزیلیخ و دایز)
  .(7لودج) دناهدوب

 (7931 ،ناگدنسیون) اهاتسور رد یعامتجا یاههفلؤم رب یلیدبت عیانص یشخبرثا هب تبسن نایوگخساپ رظن عیزوت -2لودج
 دایز یلیخ دایز طسوتم مک چیه اههیوگ
 27 17 67 47 0 (ترجاهم شهاک) اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا
 6 7 47 97 79 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا
 6 3 49 27 99 یصصخت یاهتراهم و شزومآ حطس شیازفا
 3 39 47 66 67 یهافر تاناکما و یمومع تامدخ هب رتشیب یسرتسد

 رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا زا ریذپرثا یعامتجا صخاش یاههیوگ یدنبتیولوا ،9 لودج رد هدش هئارا جیاتن
 بیرض نیرتمک اب «اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا» ۀیوگ ،هک تسا نآ یایوگ اههتفای .دهدیم ناشن ار اهاتسور
 زین «اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا» ۀیوگ و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تیولوا نیرتالاب ،20/4 ینعی تارییغت
  .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تیولوا نیرتنییاپ ،67/6 ینعی تارییغت بیرض نیرتشیب اب

  (7931 ،ناگدنسیون) اهاتسور رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا زا ریذپرثا یعامتجا یاههفلؤم یدنبتیولوا -3لودج
 تیولوا تارییغت بیرض رایعم فارحنا نیگنایم اههیوگ

 6 20/4 47/6 09/7 (ترجاهم شهاک) اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا

 7 01/4 69/6 04/7 یهافر تاناکما و یمومع تامدخ هب رتشیب یسرتسد

 9 21/4 94/6 16/6 یصصخت یاهتراهم و شزومآ حطس شیازفا

 0 67/6 63/4 92/4 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا ،اهاتسور رد یعامتجا صخاش یاههفلؤم رب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یشخبرثا نازیم شجنس روظنم هب
 هدش هدافتسا اهصخاش و داعبا زا کی ره هب یهدزایتما و یدنبهقبط یارب نیگنایم زا رایعم فارحنا ۀلصاف شور
 رد یعامتجا یاههفلؤم رب ار یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یشخبرثا نازیم ،اهزایتما عمج لصاح اب سپس .تسا
 اب رایعم فارحنا و نیگنایم ساسا رب یدنب هورگ نیا .دش یبایزرا ،دایزیلیخ و دایز ،طسوتم ،مک دح رد اهاتسور
 :دمآ تسد هب(ISDM) نیگنایم زا رایعم فارحنا هلصاف شور و ریز طباور زا هدافتسا

A= فیعض : A<Mean-SdB= طسوتم : Mean-Sd<B<MeanC= بوخ : Mean<C<Mean+ Sd 

D= یلاع : Mean+ Sd<D 
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 یعامتجا صخاش ریثأت نازیم یناوارف نیرتشیب اب دصرد 19 ،دهدیم ناشن 0 لودج رد هدش هئارا جیاتن هک روط نامه
 97 ،مک دح رد دصرد 77 ،هک نیا نمض .دناهدرک یبایزرا دایز دح رد اهاتسور رد یلیدبت عیانص یشخبرثا رد ار
 نازیم یدنبهقبط زین 7 لکش .دناهداد رارق شجنس دروم ،دایزیلیخ دح رد دصرد 96 و طسوتم دح رد دصرد
  .تسا هدیشک ریوصت هب اهاتسور رد یلیدبت عیانص یعامتجا صخاش یشخبرثا

  (7931 ،ناگدنسیون) اهاتسور رد یعامتجا یاههفلؤم رب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یشخبرثا نازیم یدنبهقبط -4لودج
 یعمجت دصرد ربتعم دصرد یناورف  یشخبرثا نازیم
 77 77 77  مک
 20 97 97 طسوتم
 91 19 19  دایز
 446 96 96  دایز یلیخ
 - 446 446 لک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 (7931 ،ناگدنسیون) اهاتسور رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا زا یعامتجا یاههفلؤم یریذپرثا نازیم یدنبهقبط -2لکش

 یعامتجا یاههفلؤم اب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا نیب هطبار
 هدمآ تسد هب جیاتن .دهدیم ناشن ار یعامتجا یاههفلؤم اب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا نیب یگتسبمه 9 لودج
 حطس رد 369/4 یگتسبمه بیرض اب اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا لماع ،هک تسا نآ زا یکاح لماوع نیب رد
 نایب هب .تسا هتشاد یرادینعم ۀطبار هعلاطم دروم هقطنم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب نانیمطا دصرد 33
 ترجاهم شیازفا بجوم ،یلغش یاهتصرف یزاسهنیمز اب ییاتسور قطانم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ،رگید
 ،تسا میقتسم و تبثمتهج یارادروکذمیگتسبمه بیرضهکییاج نآ زا .تسا هدیدرگ اهاتسور هب رهش زا
 نیب یرادینعم یگتسبمه نیاربانب .تشاد داقتعا ریغتمهتسد ود نیا میقتسم و تبثمتارییغت و هطبار هبناوتیمنیاربانب
  .تسا هدشن هدید ،اهاتسور رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب روکذم لماع ءزج هب یعامتجا صخاش یاهلماع

 (7931 ،ناگدنسیون) یعامتجا یاههفلؤم اب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا نیب هطبار -5لودج
 یراد ینعم حطس یگتسبمه بیرض هنومن دادعت یعامتجا یاههفلؤم

 614/4 116/4 449 (ترجاهم شهاک) اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا

 644/4 369/4** 449 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا
 070/4 614/4 449 یصصخت یاهتراهم و شزومآ حطس شیازفا

 712/4 174/4 449 یهافر تاناکما و یمومع تامدخ هب رتشیب یسرتسد
 P< 64/4 یاطخ حطس و نانیمطا دصرد 33 حطس رد یراد ینعم **

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یعامتجا یاههفلؤم رب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ریثأت
 رد ماگ هب ماگ شور هب نویسرگر زا هتسباو ریغتم رب قیقحت لقتسم یاهریغتم یریذپریثأت نازیم نییعت و یسررب یارب
 هب هزیگنا شیازفا ینعی رگید ریغتم هس و هدیدرگ هریغتم دنچ نویسرگر هلداعم دراو لماع راهچ زا یکی لیلحت نیا
 تاناکما و یمومع تامدخ هب رتشیب یسرتسد و یصصخت یاهتراهم و شزومآ حطس شیازفا ،اتسور رد یراگدنام
  .تسا هدمآ 2 و 1 لودج رد ماگ هب ماگ نویسرگر زا هدمآ تسد هب جیاتن .دندشن دراو هلداعم رد ،یهافر

 (7931 ،ناگدنسیون) یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا رثا رب هلداعم رد هدش دراو یاهریغتم زا کی ره یریذپریثأت شقن -6لودج
 رایعم یاطخ هدش لیدعت نییبت عومجم نییبت بیرض عبرم نییبت بیرض یعامتجا دعب یاه صخاش
 010/7 934/4 746/4 369/4 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  (7931 ،ناگدنسیون) یعامتجا یاهصخاش رب نآریثأت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا نیب ۀطبار -7لودج

 لدم
 درادناتسا بیرض درادناتساریغ بیرض

t یراد ینعم 
B اتب رایعم فارحنا 

 444/4 721/46 - 369/4 920/9 تباث
 644/4 099/9 369/4 627/4 943/4 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ترجاهم شیازفا صخاش نآ رد هک تسا هتفر شیپ ماگ کی ات نویسرگر لیلحت ،دیآیم رب 2 لودج زا هک روط نامه
 تسد هب 369/4 ربارب هتسباو ریغتم اب (R) نآ یگتسبمه بیرض نازیم هک تسا هدش هلداعم دراو اتسور هب رهش زا
 نییعت بیرض ساسا رب ،یترابع هب .تسا هتفای شیازفا 746/4 اب ربارب نییعت بیرض نازیم هلحرم نیا رد .تسا هدمآ
 اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا هب طوبرم یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یریذپریثأت زا دصرد 3/69 ،هدش لیدعت
 هب و دناهدوب 94/4 زا رتشیب اهریغتم ریاس یاطخ نازیم هک تسا یلاح رد نیا .ددرگیم نییبت نآ ساسا رب و دشابیم
  .دناهدشن نویسرگر دراو لیلد نیمه

 X1 943/4 + 920/9= Y 
  اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا :X1 ،یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا :Y:نآ رد هک
 یریگهجیتن و یدنبعمج
 ههد رد ،ییاتسور رادیاپ هعسوت هب یبایتسد فده اب یتعنص یحاون داجیا بلاق رد ییاتسور قطانم رد تعنص رارقتسا
 هب ییاتسور یحاون رد تعنص شرتسگ ،هک تسا هدوب ییاتسور هعسوت نازیرهمانرب و ناراذگتسایس هجوت دروم ریخا
 هتشذگ ههد نیدنچ زا ،یزرواشک راک رانک رد اتسور مدرم یارب ییازدمآرد و لاغتشا داجیا تهج دربهار کی ناونع
 ندش یتعنص دیدرتیب ،اذل .(0396 ،یرگسع و یلعازریم) تسا هدش هبرجت هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد
 دشابیمراک نالباقریغ یترورض هک تسا اهروشک یعامتجاو یداصتقا هعسوت هنیمزرد زاستشونرس میمصت کی
 و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یسررب روظنم هب رضاح شهوژپ نیاربانب .(4396 ،ناراکمه و یدورگنلیعیطم)
 هتخادرپ ناتسلگ ناتسا زا ناگرگ ناتسرهش رد ییاتسور یحاون یعامتجا یاههفلؤم رب یتعنص یاهکرهش رد یلیمکت
 نایوگخساپ زا دصرد 31 ،داد ناشن ییاتسور راوناخ ناتسرپرس یدرف یاهیگژیو هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .تسا
-نسم و نیرتناوج نینچمه .تسا هدوب لاس 90 اهنآ ینس نیگنایم هک یروط هب .دندوب نز اهنآ زا دصرد 66 و درم
 ای و ملپید دح رد تالیصحت نایوگخساپ زا یمین زا شیب ،هک یروط هب .دناهتشاد لاس 92 و 27 بیترت هب اهنآ نیرت
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 ،هک دوب نآ زا یکاح اههتفای نینچمه .تسا نایوگخساپ نیب رد نییاپ تالیصحت حطس زا ناشن هک دنتشاد داوس رتمک
 مک ۀزادنا یایوگ هتفای نیا .دناهتشاد لفکت تحت ار رفن 9 زا رتمک و رفن کی زا رتشیب هعلاطم دروم دارفا زا دصرد 12
 دوخ یلصا لغش ناونع هب ار یزرواشک دصرد 60 اب نایوگخساپ بلغا .تسا هدوب هعلاطم دروم یاهراوناخ دعب
 یلصا لغش ناونع هب یزرواشک قیرط زا هعلاطم دروم دارفا رتشیب هک تسا نآ ۀدنهد ناشن رما نیا اذل .دناهدرک یفرعم
  .دننکیم تشیعم نیمأت
 یاههفلؤم یریذپریثأت نازیم یناوارف نیرتشیب اب دصرد 19 ،داد ناشن قیقحت زا هدمآ تسد هب جیاتن هک روط نامه
-هدرک یبایزرا دایز دح رد یتعنص یاهکرهش رد عیانص یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا رثا رب ار یعامتجا
 یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب ،هک دندقتعم هدمآ تسد هب ۀتفای ساسا رب نایوگخساپ ،رگید نایب هب .دنا
 قافتا هعلاطم دروم یاهاتسور رد یعامتجا صخاش دوبهب رد یدایز تبثم تارییغت نیشنهیشاح یاهاتسور یحاون رد
 دییأت ارنآ و هدوب وسمه (9396) ینایس یمساق و هتخارفا تاقیقحت جیاتن اب هتفای نیا .تسا هدوب راذگریثأت و هداتفا
  .دنکیم
 بیرض نیرتمک اب «اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا» ۀیوگ ،داد ناشن قیقحت زا لصاح جیاتن هک روط نامه
 نمض ناشتاقیقحت رد (0396) ناراکمه و یرهمجرذوب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تیولوا نیرتالاب ،تارییغت
 ییاتسور نیلغاش ،هک دناهتشاد نایب ،ییاتسور یحاون هعسوت رب یتعنص یاهکرهش رد یلیدبت عیانص داجیا راذگریثأت
 هب یرتمک لیامت ،عیانص رد دمآرد نیمأت تهج رد اتسور اب اهنآ مک ۀطبار و تاراظتنا حطس نتفر الاب لیلد هب
 یفجن و یدورگنل یعیطم و (6396) ولزوگارق و موصعم یریدق .دنراد دوخ تنوکس لحم یاهاتسور رد یراگدنام
 رتشیب ،یتعنص یاهکرهش عیانص رد لاغتشا زا دعب ار ناییاتسور یراگدنام هب لیامت ناشتاعلاطم رد (9196) یناک
 یراگدنام ۀزیگنا و لیامت رب یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا تبثم ریثأت زا ناشن نیا نیاربانب .دناهدرک یبایزرا دروم
 اب زین «اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا» ۀیوگ ،یفرط زا .دشابیم ناشتنوکس لحم یاهاتسور رد ناییاتسور
 ،هک دومن ناعذا ناوتیم هتفای نیا ربانب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار تیولوا نیرتنییاپ ،تارییغت بیرض نیرتشیب
 ۀجرد نیرتالاب رد یلیمکت و یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب اتسور رد یراگدنام هب هزیگنا شیازفا نایوگخساپ
 نیرتمک رد اتسور هب رهش زا ترجاهم بیغرت رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ریثأت ،یفرط زا .دراد رارق تیمها
 و یلیدبت عیانص داجیا ریثأت ۀجرد نیرتمهم هک ندوب دقتعم اهنآ نیاربانب .تسا هتفرگ رارق اهنآ تیمها ۀجرد
 یلیمکت و یلیدبت عیانص داجیا اب هک ارچ .دناهتشاد نایب اهاتسور رد یراگدنام هب لیامت ،ییاتسور یحاون رد یلیمکت
-ناتسا هب راک یورین لاقتنا زا نینچمه و ،اهنآ نیب رد دیدج دمآرد عبنم داجیا و لاغتشا داجیا ،اهاتسور یحاون رد
 یلیبدرا یهاش و نایاش .دننکیم اهاتسور رد یگدنام هب بیغرت ناناوج قیرط نیا زا و هدومن یریگولج رگید یاه
 شرتسگ و داجیا شقن هب ناشتاقیقحت رد (9396) ناراکمه و رادولج نایرقاب و (1296) یدژوق ییازخ ،(1196)

 هب یاههتفای هب هجوت اب .دناهتشاد هراشا ناییاتسور ترجاهم زا یریگولج ای و شهاک رب ییاتسور یحاون رد عیانص
 دروم هقطنم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا اب اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا لماع ،قیقحت زا هدمآ تسد
 اب ییاتسور قطانم رد یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا ،رگید نایب هب .تسا هتشاد یرادینعم و تبثم ۀطبار هعلاطم
 زا .تسا هدیدرگ اهاتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا بجوم ،دیدج یاهتصرف داجیا و یلغش یاههنیمز داجیا
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 و داجیا اب روکذم لماع ءزج هب یعامتجا یاههفلؤم نیب یرادینعم یگتسبمه هک دوب نآ زا یکاح اههتفای یفرط
 ار رظن دروم ۀتفای زین نویسرگر لیلحت زا هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدشن هدید ،اهاتسور رد یلیدبت عیانص شرتسگ
 لماع هب طوبرم یلیدبت عیانص شرتسگ و داجیا یریذپ ریثات زا دص رد 3/69 هک یروط هب تسا هداد رارق دییأت دروم
  .تسا هدوب اتسور هب رهش زا ترجاهم شیازفا
 اهداهنشیپ
 داجیا تبثم یماگ تهج رد یعامتجا دعب رد ریز تاداهنشیپ ،نآ زا لصاح جیاتن و رضاح شهوژپ دنیآرف هب هجوت اب
 رد ،ناییاتسور یعامتجا راتفر و هیامرس رب اهنآ ریثأت نینچمه و یتعنص یاهکرهش رد یلیدبت عیانص شرتسگ و
  :دریگ رارق ییارجا یاهتسایس نازیرهمانرب و نیلوئسم راک روتسد
 یزرواشک هب هتسباو عیانص رد یراذگهیامرس روظنم هب اهنآ رد هزیگنا داجیا و هقطنم یموب و یلحم مدرم قیوشت -

 یتعنص یاهدحاو شزومآ یاتسار رد رهام و دمآراک یاهورین شرورپ و تیبرت -
 ییاتسور نانیرفآراک زا تیامح و قیوشت -

 روظنم هب ناتسرهش تعنص شخب رد بسانم یاهلکشت هعسوت و داجیا یارب یمدرم و یتلود یاهکمک بذج -
 ناتسرهش رد تعنص داعبا هعسوت یارب ناتسا یتعنص یاهیزیرهمانرب و اهتسایس نیودت رد اهنآ هدرتسگ تکراشم
 ناگرگ

 رد رقتسم عیانص یاهتیزم صوصخ رد هیحان ناییاتسور ییانشآ تهج یزرواشک جیورت و شزومآ زکارم داجیا -
 اتسور
 تکراشم و یراذگهیامرس تهج یموب مدرم هب یناسرعالطا و شزومآ -

 عبانم
 نانکاس یگدنز تیفیک رب یتعنص یاهکرهش تارثا یسررب .0396 .نسح .یگیبریش و ،اضردمحم .یشیورد ،لوسردمحم .نالک یدمحا 

 :یرادباسح و داصتقا ،تیریدم رد نیون یاهشهوژپ یللملانیب سنارفنک نیمود .هلبارس ناتسرهش :یدروم هعلاطم ییاتسور
  .یزلام-روپمالالاوک

  .ین رشن ،نارهت ،ناریا ییاتسور هعماج رب دیکات اب ییاتسور هعسوت .9196 ،اضرمالغ .یرافغ ،یفطصم .ایکزا
 :(7) 1 ،سردم همانلصف .ییاتسور قطانم هافر رد نآ شقن و اتسور رد تعنص رارقتسا .6196 .یدهم .یناخرهاط و ،اضرلادبع .یراختفا

97-6.  
 رد هیاپهوک یتعنص هیحان :یدروم هعلاطم) ییاتسور هعسوت رد یتعنص یحاون شقن .9396 .دمحم .ینایس یمساق و ،نسح .هتخارفا

  .32-13 :(106) 97 ،اتسور طیحم و نکسم هلجم .(ناهفصا ناتسرهش

 هلجم .(درجسال یتعنص هیحان :یدروم هعلاطم) ییاتسور یاهترجاهم و شهاک و لاغتشا رد یتعنص یحاون شقن .6196 .نامحر ،یناخاباب
  .90-19 :90 ،ییایفارغج یاهشهوژپ

 هعسوت رد یتعنص یاه کرهش یعامتجا یداصتقا تارثا یسررب .9396 .یلع ،این یداوج ؛ارهز ،یدنل روپ نابرق ؛یفطصم ،رادولج نایرقاب
 ،9 هرامش ،7 هرود ،یعامتجا هعسوت و تکراشم همانلصف ود ،هوکداوس ناتسرهش یتعنص یاه کرهش یدروم هنومن ییاتسور قطانم
  .ناتسمز و زییاپ

 کرهش :دروم راوجمه ییاتسور یحاون هعسوت رب یتعنص یاهکرهش یداصتقا تارثا .9396 .ناضمر .یسوط و ،هیقر .یکیزات ،دیمح .یقرب
  .376-006 :(0) 9 ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .الق قآ یتعنص



 444 ...شرتسگ و داجیا یعامتجا تارثا یبایزرا

 یحاون رب یتعنص یاهکرهش یطیحم تسیز و یعامتجا تارثا یسررب .0396 .ناویک .یمارهب و ،دیمح .نایاش ،هجیدخ .یرهمجرذوب
  .61-13 :(47) 9 ،یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف .نارانچ یتعنص کرهش  :یدروم هعلاطم ییاتسور

  .نارهت :تمس تاراشتنا .ییاتسور هعسوت یاههیرظن .7396 .ریما دمحم .یمیهاربا ،نیسحدمحم .یدزی یلپاپ
  .نارهت :تمس تاراشتنا .اهشور و اههاگدید ،ییاتسور یزیرهمانرب رب یاهمدقم .0196 .دومحم ،روپهعمج
 :دروم ییاتسور یحاون رب یتعنص یاهکرهش یعامتجا تارثا یبایزرا .9396 .هجیدخ .یرهمجرزوب و ،دیمح .نایاش ،دیجم .یئهزمح

  .306-916 :(9) 9 ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .روباشین مایخ یتعنص کرهش
  .646-166 :9 و 7 ،هعسوت و اتسور همانلصف .هعسوت و تالوحت ،ییاتسور عیانص .1296 .یلع ،یدژوق یئازخ
 :ییاتسور عیانص همانرب و حرط هرادا ،یگدنزاس داهج ترازو .روشک هعسوت و دشر رد ییاتسور عیانص شقن .6296 .زربیرف ،اینمیحر

  .نارهت
 همانلصف .راوجمه یاهاتسور هعسوت رب دراهتشا یتعنص کرهش تارثا یسررب .3196 .لیلخ .یرتنالک و ،یلع .یدسا ،منبش .ینیمارورس

  .277-197 :(7) 07 ،یزرواشک هعسوت و داصتقا
 هعلاطم) نوماریپ یاهاتسور یعامتجاو یداصتقا هعسوت رد یتعنص یاهکرهش شقن .9396 .دیحو .یوجاخ و ،بابر .یتسم ،یدهم .یهاش

 عبانم تیریدم تیروحم اب کاپ یاهیژرنا و اضف ،نیمز یللملانیب هرگنک نیمود .(لیبدرا 7 یتعنص کرهش نوماریپ یاهاتسور:یدروم
  .نارهت :رادیاپ هعسوت و یزرواشک ،یعیبط

 ناتسرهش یزکرم شخب یدروم هعلاطم :دمآرد هنیهب عیزوت رد ییاتسور عیانص شقن .1196 .تمکح .یلیبدرا یهاش و ،اضردیمح .نایاش
  .636-147 :(7) 46 ،هعسوت و اتسور همانلصف .دهشم

 :ییاتسور لیاسم یسررب و تاقیقحت زکرم .روشک ییاتسور قطانم هعسوت و دشر یزیرهمانرب تعنص هاگیاج .9296 .یضترم ،یبسنلافیرش
  .نارهت

  .نارهت :فراعم تاراشتنا .ناریا داصتقا یزاسزاب رد یحرط ،کچوک عیانص یهدناماس ،ناریا داصتقا .4196 .یدهمدیس ،نایئارحص
 عیانص و نارمع تنواعم ،یزرواشک داهج ترازو .ییاتسور هدنیآ یژتارتسا یانب گنس اتسور ندش یتعنص .3296 .یدهم ،یناخرهاط

  .ییاتسور
 ،قاچپق یاتسور :دروم ییاتسور رقف شهاک رد یعامتجا هیامرس تارثا یبایزرا .7396 .وزرآ .یرونا و ،دمحم .یئالو ،هللادبع .یهللادبع

  .996-796 :(0) 7 ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .بآودنایم ناتسرهش
 :(46) 0 ،ییایفارغج زادنامشچ هلجم .نآ رد رثؤم لماوع یسررب و ییاتسور لاغتشا لیلحت .3196 .ژیئآ .یمزع و ،یبتجم .موصعم یریدق

476-646.  
 6 ،یاهقطنم یزیرهمانرب همانلصف .ییاتسور قطانم هعسوت رد درمال یتعنص یاهکرهش رارقتسا یاهدمایپ و تارثا .4396 .دمحم ،یمالغ

(7): 71-69.  
 هعلاطم) ییاتسور یاههاگتنوکس یعامتجا و یداصتقا هعسوت رد یتعنص یحاون شقن .6396 .یداه .ولزوگارق و ،یبتجم .موصعم یریدق

  .6-06 :(7) 6 ،ییاتسور هعسوت و اضف داصتقا همانلصف .(مق ناتسا ،دابآروخ یتعنص هیحان یدروم
 ناتسهد رد درمک یاتسور یدروم هعلاطم :ییاتسور قطانم رد یتعنص یحاون رارقتسا یاهدمایپ .1196 .نیرسن .دابرذآ و ،میحردیس .یریشم

  .616-036 :(9) 46 ،هعسوت و اتسور همانلصف .نارهت ناتسرهش ،دورهایس
 یتعنص کرهش :یدروم هعلاطم) یئاتسور یحاون رد یتعنص یاهکرهش یعامتجا -یداصتقا تارثا .4196 .نسحدیس ،یورگنل یعیطم

  .67-19 :(7) 16 ،یئایفارغج تاقیقحت همانلصف .(دهشم
 یحاون رد یتعنص یاهکرهش رارقتسا ییاضف یاهدمایپ یبایزرا .4396 .اضر .یلگنامیلس و ،یلع .یناروط ،نسحدیس .یدورگنل یعیطم

  .29-19 :(3) 9 ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم هلجم .(تشدونیم ناتسرهش یزکرم شخب) ییاتسور
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 و یداصتقا هعسوت رد یتعنص یحاون و اهکرهش تارثا یبایزرا و یسررب .9196 .ربکا یلع .یناک یفجن و ،نسحدیس .یدورگنل یعیطم
  .206-916 :19 ،ییایفارغج یاهشهوژپ هلجم .لباب ناتسرهش :یدروم هنومن یئاتسور قطانم یعامتجا

 یتعنص کرهش :یدروم هعلاطم) ییاتسور یحاون رب یتعنص یاهکرهش تارثا یسررب .0396 .لضفلاوبا .یرگسع و ،دمحم .یلعازریم
  .زاریش :ییایفارغج مولع یللملانیب سنارفنک نیمود .(ناهارف
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