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  شهاک درکیور اب زاریش رهشنالک یروآ بات یبایزرا و شجنس
 یعیبط تارطاخم ربارب رد یریذپرطخ

 هداز نسحروپ نیسحدمحم
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب دشرا یسانشراک یوجشناد

 1یدمحا رداق
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یزاسرهش هورگ رایداتسا
 23/32/1322 :شریذپ رودص خیرات 23/32/1322:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   رواونم هاب یروآ  باات موهفم هک تسا هدش ثعاب اهرهش دبلاک و طیحم هب یناسنا و یعیبط تارطاخم ناوارف تاراسخ ،هزورما
  و تافاص ن یای عت هاب  داناوت ی ام یروآ بات تخانش .دوش لیدبت نارحب تیریدم هصرع رد مهم یا هزوح هب ،حناوس راثآ شهاک
   شهااک دانی  آرف هاب کامک ی اراب ار ییاهرازبا و هدومن کمک دنهد یم شیازفا ار حناوس اب عماوج هلباقم تیفرظ هک ییاه یگژیو
  یالیلحت – یفیصوت یشهوژپ زین تیهام رون زا و یدربراک یشهوژپ ،فده رون زا رضاح شهوژپ .دیامن داهنشیپ یریذپ بیسآ
    یاعیبط تارطااخم رابارب رد   زاریاش رهاش نالک یروآ بات نازیم شجنس و یسررب ،فده نآ رد هک تسا یشیامیپ یرتسب رد
     کاینکت زا هاعلاطم دروام هدوداحم یسررب تهج و هدمآ تسد هب یا هناخباتک تاعلاطم قیرط زا شهوژپ یرون ینابم .دشاب یم
   التخم ی ااه  هزواح  نااسانشراک  نیاب  یافلد شور زا هدافتسا اب همانشسرپ 32 دادعت روونم نیدب .تسا هدش هدافتسا همانشسرپ
   لایلحت و هایزجت  تاهج و هدش یروآ عمج و عیزوت ،دنا هتشاد تخانش زاریش رهش نالک دوجوم عضو زا هک عوضوم هب طوبرم
  هاک  داهد ی ام ناشن قیقحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا Spss رازفا مرن رد ماگ هب ماگ نویسرگر و یا هنومن کت t نومزآ زا اه هداد
   روآ باات یاعیبط تارطاخم ربارب رد و هدوب 2 طسوتم دح زا رت نییاپ هک تسا 45/3 ربارب زاریش رهش یروآ بات نیگنایم نازیم
  هافلوم و ری ثثات نی رتاشیب 435/3  ااتب بیرض اب یتیریدم - یداهن هفلوم هک داد ناشن ماگ هب ماگ نویسرگر جیاتن نینچمه .تسین
 .دنا هتشاد یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش یروآ بات رب ریثثت نیرتمک 232/3 اتب بیرض اب یداصتقا

 

 .Spss ،زاریش ،نارحب تیریدم ،یعیبط تارطاخم ،یروآ بات :یدیلک تاملک

 
 
 
 

                                                           
 gh.ahmadi@urmia.ac.ir (لوئسم هدنسیون) -2



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 2

 همدقم
 رد ایند مدرم دصرد 44 زا شیب 4333 لاس رد دوش یم ینیب شیپ ؛تسا یرهش یاه ناکم هب ندش لیدبت لاح رد ناهج
 یا ای الب عواقو شی  ازافا و واسکی زا  یرهاش تیعمج شیازفا نیا .(3 ،1322 ،ناراکمه و اتسور) دننک یگدنز اهرهش
  لااح رد یاهروشک رد هژیو هب ،یرهش عماوج یریذپ بیسآ ات تسا هدش ببس رگید یوس زا تخاس ناسنا و یعیبط
      ااب هزور راه نااهج راسارس رد مدرام  هزوراما .(32 ،5322 ،  نارااکمه و براعم)  دابای شی ازافا شیپ زا شیب هعسوت
 . دواش ی ام اه نآ هنازور یاه تیلاعف رد لالتخا و لاوما بیرخت ،بیسآ ،گرم هب رجنم هک دنوش یم ور هب ور یتارطاخم
  ممرایلع .(112 ،5322 ،  داژان یناسح و ییاوقت) دنشاب یم اه نارحب و حناوس ،ثداوح هب موسوم ،دنیاشوخان عیاقو نیا
 زا یی ااه تی دوداحم ، یاعیبط ی ااه  ناراحب و تارطاخم اب هلباقم روونم هب هتفرگ تروص یاه تفرشیپ و اه شالت همه
 زا یدراوم ،دنک یم یریگولج هلباقم یارب اه ناسنا یدصرد دص یگدامآ زا هک ددرگ یم لیمحت ناسنا هب تعیبط بناج
  هداش رکذ یاه تیدودحم هلمج زا ،هاتوک ینامز تدم رد هدش دراو تاراسخ مجح ،قیقد ینیب شیپ ندوبن نکمم لیبق
  هاب ،  راطخ شهااک ی ااه متسیس دوبن رد هک دنراد ار تیفرظ نیا یعیبط تارطاخم .(3 ،3322 ،نیمن درمکین) دنشاب یم
 بلما یریذپ بیسآ و کسیر شهاک ،لاح نیا اب .دنوش لیدبت یرشب تاعامتجا یارب هدننک ناریو و کانلوه یحناوس
  لااح رد  ااه ت ایعطق  مداع و  کاسیر هک یتیعضو نینچ اب ههجاوم رد .دنوش یم هتشاگنا هدیدان حناوس عوقو زا دعب ات
 ، ااین یدمحا) دوش یم یفرعم تارییغت و اه یریگلفام ،تالالتخا اب ههجاوم موهفم ناونع هب یروآ بات ،دنشاب یم دشر
 د ایکثت ی قاابطنا تیفرظ شیازفا و یریذپ بیسآ شهاک ،دیدش یایالب ربارب رد یگدامآ رب یرهش یروآ بات .(3 ،1322
  هاک دراد ت ای مها اهرهاش یروآ  بااتان لماوع  شک روونم هب یرهش یاه متسیس یروآ بات زا هیلوا یبایزرا .دنک یم
 ،2322 ، یایازریم)  دانک ی ام کمک یروآ بات دوبهب هب و دوش یم یا هلخادم تامادقا و اه تسایس هب یهد تهج ثعاب
 ،ی دااصتقا ،ی عاامتجا ی ااه ت ایفرظ یراذگریثثت هوحن تخانش عقاو رد ،تادیدهت ربارب رد یروآ بات نییبت .(هدیکچ
  اهرهاش رد یروآ    باات  التخم دااعبا یی ااسانش و ی روآ باات شیازفا رد یرهش عماوج و ییارجا و یسایس ،یداهن
 یروآ بات تخانش یگنوگچ رد فرط کی زا ،نآ لیلحت هوحن و یروآ بات هلوقم هب شرگن عون ،نایم نیا رد .تسا
  نآ ااب ییورا ایور هوحن و رطخ لیلقت تامادقا و اه تسایس رگید فرط زا و دراد یدیلک شقن نآ للع و دوجوم عضو
 یروآ   باات هاطبار نییبت هک تسا ور نیا زا .(52 ،3322 ،ناراکمه و شاتهبدازرف) دهد یم رارق یساسا ریثثت تحت ار
   باات داعب رب لیلحت نیا هک یدیکثت و تشاد دهاوخ رب رد هک یجیاتن هب هجوت اب ،نآ راثآ شهاک و تادیدهت ربارب رد
 ت ای وقت و اهرهاش  یریذاپ بی اسآ شهاک ،درکیور نیا زا فده عقاو رد .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا ،دراد یروآ
 ،1322 ، نارااکمه و اتسور) تسا یعیبط حناوس ریون تادیدهت زا یشان تارطخ اب هلباقم یارب نادنورهش یاه ییاناوت
   راطخ هدوداحم رد یر ایگرارق  تالع هب رهش نیا .تسا سراف ناتسا زکرم و ناریا گرزب یاهرهش زا یکی زاریش .(32
 دوجو ،هلزلز دعتسم قطانم و اه لسگ میرح رد زاس و تخاس و لاعف یاه لسگ دوجو ،یزیخ هزرل ظاحل زا الاب یبسن
      دواجو و کاشخ یلاصا هاناخدور روابع لیلد هب ندوب زیخ لیس ،رهش نیا حطس رد هدوسرف و ریذپ بیسآ یاه تفاب
      هاب رهاش هایور یاب شرتاسگ و  تاساه بالی اس و یحطس یاه بآ ندش عمج لحم هک نآ بونج رد ولراهم هچایرد
    شاشوپ شهااک و یواج تالوزن و اه باناور بذج یعیبط یاه هنهپ نتفر نیب زا و برم لامش روحم رد صوصخ
   تایاهن رد و دانک ذوفن کاخ رد دناوتن بآ ،بوانتم و الاب نازیم اب یاه یگدنراب رد هک تسا هدش ببس ،هقطنم یهایگ
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 یکی رهش نیا هک تسا هدش بجوم لماوع نیا همه .ددرگ یراج ریسم رد بسانم عفد متسیس و شکهز دوبن لیلد هب
    نایا یاپ رد شهوژاپ نیا ور نیا زا .دیآ رامش هب یعیبط تارطاخم زا یشان رطخ ضرعم رد و ساسح رایسب طاقن زا
  تالاااس     .دانک یباایزرا و شجناس یاعیبط  یاایالب و ثداوح ربارب رد ار زاریش رهش نالک یروآ بات نازیم هک تسا
 :تسا ریز حرش هب شهوژپ یساسا
 ؟تسا هنوگچ یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش نالک یروآ بات یلک تیعضو -2
   یاعیبط تارطااخم  رابارب رد زاریش رهش نالک یروآ بات رد یرتشیب ریثثت هفلام مادک یروآ بات یاه هفلام نیب زا -3
 ؟دراد
 شهوژپ تایبدا و یرظن ینابم

 یروآ بات میهافم و فیراعت
  داننام  راوگاان   ثداواح زا داعب هک روونم نیا هب اهزیچ ای مدرم ییاناوت یانعم هب یروآ بات هژاو دروفسکآ گنهرف رد
   هاب تاشگزاب  رواونم   هاب داوام ییاناوت یانعم هب نینچمه ،دنبای تسد یرتهب ساسحا هب تعرس هب ...و بیسآ ،کوش
   طاسوت مواهفم  نایا .(Oxford, 2005, 1300)  تاسا هدش انعم ندش هدرشف ای و ششک ،ندش مخ زا دعب هیلوا تلاح
     حالطاصا کای ناوانع هاب ی ژوالوکا هنیمز رد 3132 ههد رد (دوش یم دای یروآ بات ردپ ناونع هب یو زا هک) گنیلاه
   یاملع  التخم ی ااه  هانیمز  رد و هاتفرگ رارق هدافتسا دروم یا هدرتسگ روط هب دعب هب نامز نآ زا و دش هئارا یفیصوت
 لامتحا هب .(32-52 ،2322 ،ناراکمه و مدقم یناملس) تسا هتشاذگ ریثثت یژولوکا و یسانشناور ،ایالب تیریدم دننام
  هدافتاسا ی اعیبط یایالب و تارطاخم دروم رد یروآ بات موهفم زا 2532 لاس رد هک تسا یسک نیتسخن نمرمیت دایز
  متاسیس  کای ت ایفرظ زا ی اشخب ای متسیس کی تیفرظ نازیم" هرطاخم ربارب رد یروآ بات ناشیا رون زا .تسا هدرک
 درکیور یزاسرهش رد .(Klein et al, 1998, 260) تسا "راب نایز هعقاو کی زا دعب و ماگنه هب یبایزاب و بذج یارب
 یروآ بات هک تفگ دیاب هتبلا .دش رهاظ 3332 ههد رد ینعی نآ ندش حرطم زا دعب ههد ود ًاابیرقت یروآ بات موهفم و
  هاب و ی اگنهرف ،یکی ژوالونکت ،ندش یناهج ،یداصتقا تارییغت اب ههجاوم رد و تسا نشور  یرعت دقاف زونه یرهش
  .(Lu & Stead, 2013, 201) ددرگ یم هجاوم اهنآ اب رهش هک دوش یم حرطم ییاه نارحب مامت یلک روط
 روآ بات رهش
 ا ای وپ رهاش نیا متسیس .دراد ار متسیس یشاپورف زا شیپ رطخ شریذپ و لمحت تیفرظ هک تسا یرهش روآ بات رهش
  رهاش ن ایا . ددراگ ی ام  زااب لداعت تلاح هب مه زاب و دنک یم بذج ار تارییغت ،رطخ عوقو نامز رد .تسا ریذپرییغت و
 و راد ایاپ روآ   باات رهاش هک دنوش یم نیا هب رجنم یاه یگژیو نیا .دراد ار دیدهت شریذپ و بقع هب تشگرب ییاناوت
 .(22 ،5322 ،ناراکمه و برعم) دشاب ایوپ
 و ی اعیبط یازجا ،یکیزیف یاه متسیس .تسا یناسنا تاعامتجا و یکیزیف یاه متسیس زا رادیاپ یا هکبش ،روآ بات رهش
 نی انچمه و ی ژرانا نی مثات  تااسیسثت ،ی طاابترا تالیهست ،اه تخاسریز ،اه نامتخاس ،اه هداج لماش رهش هدش هتخاس
 ک ای    دابلاک هاباثم هاب یکیزیف یاه متسیس ،عومجم رد .دنتسه نآ لاثما و ییایفارغج یاه یگژیو ،کاخ ،بآ یاهریسم
  دراکلمع و تا ایح همادا و ظفح هب رداق دیاب حناوس ماگنه رد هک دنتسه (...و اه هچیهام ،اه گرهاش ،اه ناوختسا) رهش
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 یی ااناوت یر ایگ هزادنا تهج هک دناد یم یحالطصا ار یرهش یروآ بات کلاچسداگ .(13 ،3322 ،ییاضر) دنشاب دوخ
   راس تاشپ  ،یانیب  شیاپ ی اراب شی اپ زا روآ  باات یاهرهش تقیقح رد ؛دور یم راک هب الب کی زا دوبهب یارب رهش کی
 ی رهاش نینچ رد یعامتجا و یکیزیف یاه متسیس و دنا هدش یحارط ینف ای یعیبط تارطخ تاریثثت زا دوبهب و نتشاذگ
 ی اخرب .(33 ،2322 ،   نارااکمه و مداقم یناملاس)  دنتاسه ینارحب طیارش و راشف طیارش تحت درکلمع و اقب هب رداق
 ،تار ایی  غت رابارب رد اهرهاش یروآ  باات هجرد توافت لمع رد یلو تسایپوتا کی روآ بات رهش هب یسرتسد دندقتعم
 ی اقلت ی باسن ی  راما ار روآ باات رهش موهفم ناوت یم یلک روط هب .(232 ،4322 ،ناراکمه و یوترپ) ددرگ یم هدهاشم
   ترواص هاب ی اخرب و یجی ردات  ترواص هب تارییغت نیا زا یخرب هک دنتسه یتارییغت شوخ تسد اهرهش همه ،دومن
 صی خاشت ن ای  ا سااسا راب  یزایر  هامانرب  و رهاش یور رب اهنآ تاریثثت و تارییغت ماگنهدوز صیخشت .دنتسه یناهگان
 & Desouza) دد   راگ هدامآ دواجو  هاب تارییغت ربارب رد رهش یروآ بات یاقترا ببس یهجوت لباق نازیم هب دناوت یم

Flanery, 2013, 93-94). 
 روآ بات رهش یدیلک یاه هفلؤم
    روآ باات هاعماج تاسا مزال ،   دانک ادایپ طاابترا حناوس تیریدم لحارم مامت اب دیاب هک یروآ بات میهافم هب هجوت اب
 .(13 ،3322 ، نارااکمه و نایعیفر) دهد ششوپ ار حناوس زا دعب و نیح ،لبق لحارم مامت هک دشاب ییاه یگژیو یاراد
  وائنورب (2333) کلاچزداگ ،حناوس ربارب رد روآ بات یاه متسیس شنکاو دروم رد روآ بات عماوج یاه یگژیو هرابرد
 شاداد)  دانا هداد ماجنا یتاعلاطم (1333) گیوت و (1333) نیتسریپاس ،(5333) یاماش و یه میک ،(2333) ناراکمه و
 .2 لودج (41 ،5322 ،یلداع و روپ

 روآ بات عماوج یاه یگژیو :1 لودج
 ییاورمکح و رطخ یبایزرا ،یریذپ بیسآ شهاک و رطخ تیریدم ،شنکاو و یگدامآ 1333 ،گیوت
 یراگزاس و یریگدای ،یهدنامزاسدوخ ،شنکاو 1333 ،نیتسریپاس
 تیقالخ و یبایزاب ،تمواقم 5333 ،یاماش و یه میک
 تعرس و ریبدت ،یگنوزفا ،یدنمورین 2333 ،ناراکمه و وئنرب
 یرایمه و یراگزاس تیلباق ،یگتسبمه ،ماکحتسا ،یلخاد لالقتسا ،یدمآراک ،عونت ،یناوارف 2333 ،کلاچزداگ

 (53 ،3322 ،ناراکمه و نایعیفر) :عبنم

 . (ناامه) دراد ار  ااه ی اگژیو نیا شریذپ تیفرظ ،دشاب یرتالاب یروآ بات یاراد هک یا هعماج تفگ ناوت یم ،نیاربانب
  داناوت یمن یا هعماج چیه ینعی ؛تسا لآ هدیا کی ثداوح و حناوس ربارب رد روآ بات هعماج روصت هک تفگ دیاب هتبلا
   نایا هاب حناوس ربارب رد روآ بات هعماج دروم رد هشیدنا دیاش .دشاب نمیا یناسنا و یعیبط تارطاخم زا لماک روط هب
      تارطااخم هانیمز رد تخااس و یاحارط شاناد ناوت یم و دراد ار تینما نیرتشیب هک یا هعماج» :دشاب رتدیفم تروص
 «  تاسب رااک هب یروآ بات هب ندیسر تهج اه یگژیو نیا تیوقت هلیسو هب یریذپ بیسآ شهاک یارب نآ رد ار یعیبط
(Twigg, 2007, 6). 
 شهوژپ هنیشیپ
  رد هاک تسا هتفرگ تروص یدنچ تاعلاطم ،یعیبط تارطاخم ربارب رد اهرهش یروآ بات یبایزرا و شجنس هنیمز رد
 یزاس صخاش و یروآ بات موهفم نییبت هب (3322) ناراکمه و نایعیفر :ددرگ یم هراشا اهنآ زا یدراوم هب ثحب همادا
 - یفیاصوت شور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد ناگدنراگن .دنا هتخادرپ (CBDM) روحم عامتجا حناوس تیریدم رد نآ
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        رابارب رد روآ باات عاماوج ااقترا و لایلحت یاراب یزااس صخاش ماون و درکیور ، یرعت ییاسانش رد یعس یلیلحت
    دایکثت لاباق یافیرعت یروآ بات زا ناراکمه و رتنیراک  یرعت هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب و دنا هتشاد یعیبط تارطاخم
    هاناگراهچ دااعبا بالاق رد یروآ بات شجنس یارب بولطم یاه صخاش ،نآ ساسا رب و تسا هدوب یملع هعماج رد
 و ی دااصتقا ی روآ باات یبا ایزرا هب (3322) ییاضر .دوش یم داهنشیپ یطیحم و یدبلاک و یداهن ،یداصتقا ،یعامتجا
   رد هدناسیون .تاسا هتخادرپ (نارهت رهش یاه هلحم هلزلز :یدروم هعلاطم) یعیبط حناوس ربارب رد یرهش عماوج یداهن
  رهاش رد اهنآ نازیم یبایزرا و یداهن و یداصتقا یروآ بات رب رثام لماوع و اه صخاش ییاسانش زا سپ شهوژپ نیا
 و 252/3     نزو ااب ترااسخ نازایم صخااش ،  هاعلاطم دروام یاه صخاش نایم زا هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب ،نارهت
 ی   دااهن دراکلمع صخااش و تیمها نیرتشیب یاراد یداصتقا دعب زا 253/3 نزو اب تراسخ تیعضو ناربج صخاش
 و ی دااهن رتسب صخاش و طسوتم طیارش رد تیمها رون زا 532/3 نزو اب تشگزاب ییاناوت صخاش و 132/3 نزو اب
 ی اهراتخااس ن یایبت هب (2322) یردب و یئوبسل .دنتسه تیمها نیرتمک یاراد 353/3 و 143/3 نازوا اب یداهن طباور
 ی ااه هضوح :یدروم هعلاطم) بالیس رب دیکات اب یعیبط یایالب ربارب رد یلحم عماوج یروآ بات یداصتقا - یعامتجا
   دروام هدوداحم زا هدمآ تسد هب قیقحت یاه هتفای .دنا هتخادرپ (تشدرالک دوربآدرس و نباکنت هلیک همشچ یرگشدرگ
 رد ی تخااسری  ز لاماوع ااب ها  رامه عاماوج ی گتاسیاش و یگنهرف - یعامتجا ،یدرف لماوع هک تسا هداد ناشن هعلاطم
  دوابهب و ءاقترا رد ار ریثثت نیرتشیب یدرف لماوع و یداهن - یتیریدم لماوع لاح نیع رد .دنراد رارق یبسانم تیعضو
 ی ااه تیفرظ شجنس هب (5322) یلداع و روپ شاداد .دنراد دوربآدرس و دوربآ کمن هضوح ود رد نینکاس یروآ بات
  یابرجت و یرون نوتم رب یرورم زا سپ شهوژپ نیا رد ناگدنراگن .دنا هتخادرپ نیوزق یرهش هعومجم رد یروآ بات
    ااب س اس .دانا     هاتخادرپ قطاانم حطاس رد یروآ باات نازیم یبایزرا یارب یموهفم یلدم هئارا هب ،یروآ بات رب مکاح
   رد یروآ باات نازایم ،   ییاایف یدابلاک و یدااهن ، یعاامتجا ،یداصتقا  لتخم داعبا رد اه صخاش و اهرایعم  یرعت
 ،  یروآ باات  التخم داعبا نیب رد هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب و دندرک هسیاقم اهنآ هنیهب دح اب نیوزق یرهش هعومجم
 45   ااب) ییاایف -یدبلاک داعبا س س و (هنیهب دح زا هلصاف دصرد 55 اب) یداهن داعبا ظاحل هب نیوزق یرهش هعومجم
 ی روآ باات یبا ایزرا  هاب (5322  ) نارااکمه و براعم  راسای .دراد ی رات بسانمان تیعضو (هنیهب دح زا هلصاف دصرد
  لاماوع ل ایلحت و یسررب اب قیقحت نیا رد نارگشهوژپ .دنا هتخادرپ نارهت 2 هقطنم رد یرهش یضارا یربراک یداصتقا
     ااب هاقطنم نایا هاک  دانا هدیسر هجیتن نیا هب نارهت 2 هقطنم رد یضارا یربراک یداصتقا یروآ بات نازیم رد راذگریثات
 (4322)  نارااکمه و یمامرض .دراد رارق (طسوتم یریذپ بیسآ) یطسوتم یروآ بات تیعضو رد 15/3 زایتما نیگنایم
 . دانا  هاتخادرپ   نااجنز رهاش ی  زاکرم شاخب رد هلزلز ربارب رد یرهش یاه هلحم یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس هب
   درادان راراق یبولطم تیعضو رد یروآ بات ظاحل زا ناجنز رهش یزکرم شخب هک تسا هداد ناشن شهوژپ یاه هتفای
    عواقو ترواص رد هاک  داشاب یم ییالاب یریذپ بیسآ یاراد و تسا رادوخرب نییاپ هب ور طسوتم تیعضو زا یعون هب
      نایا رد یروآ باات دااعبا یماامت هاب هجوت اذل .دوش یم ور هبور دیدش رایسب یاه بیسآ اب شخب نیا ،یلامتحا هلزلز
     یلاامتحا هالزلز عواقو هژایو هب نارحب لباقم رد ار نانکاس یترابع هب و هتساک اه بیسآ نیا تدش زا دناوت یم اه تفاب
 .دیامن رتریذپ فاطعنا
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 اه شور و داوم
 . تاسا  یالیلحت -  یفیاصوت عوان زا قیقحت شور رون زا و یدربراک یاه شهوژپ هطیح رد فده رون زا رضاح شهوژپ
  رورام و نی اشی پ تااقیقحت زا یر ای  گ هراهب ااب و یا  هاناخباتک تاعلاطم و اه یسررب ةطساو هب ،قیقحت نیا یرون ینابم
 و  ااه  هافلوم  اداتبا ،    هاعلاطم دروام هدوداحم یروآ باات نازیم یبایزرا و شجنس تهج و هدش لیمکت عوضوم تایبدا
   ااب س اس . تاسا هدش جارختسا نیققحم یلبق تاعلاطم هب دانتسا اب یعیبط تارطاخم ربارب رد یروآ بات یاه صخاش
  رابارب رد  زاریاش  رهاشنالک یروآ ب اات ناز ایم ن یایعت و یبا ایزرا یارب یا همانشسرپ ،هدمآ تسد هب یاه صخاش ظاحل
 42  هافلام  راه) لااس 31 لماش مادکره هک ،همانشسرپ 32 دادعت روونم نیا نیدب .دش قیقدت و هیهت یعیبط تارطاخم
   التخم ی ااه  هزواح  نااسانشراک نی اب ی افلد شور  زا هدافتاسا اب ترکیل یا هنیزگ جنپ  یط بلاق رد دشاب یم (لااس
 ا ای شور زا ییاور شیازفا یارب .دش عیزوت ،دنا هتشاد تخانش زاریش رهش نالک دوجوم عضو زا هک عوضوم هب طوبرم
  هزواح ناصصختم زا یدادعت دییثت هب قیقحت رازبا ییاور اتسار نیا رد و دش هدافتسا یروص و ییاوتحم ییاور کینکت
 بی راض ناز ایم ،  داش هدافتاسا خابنورک یافلآ کینکت زا ییایاپ شجنس روونم هب و .دیسر (هاگشناد ناداتسا) یصصخت
3 لداعم خابنورک یافلآ شور اب دامتعا    دروام رازابا ی الااب دامتعا تیلباق هدنهد ناشن بیرض نیا هک دمآ تسدب 53/3
 ، راایعم  فاراحنا ، نیگناایم ، هانایم ریون یفیصوت رامآ یاه شور زا اه هداد لیلحت و هیزجت تهج رخآ رد .تسا هدافتسا
  مااگ هب ماگ نویسرگر نومزآ و (One sample T-test) یا هنومن کت t نومزآ ریون یطابنتسا رامآ و ،طبترم یاهرادومن
(Stepwise regression) رازفا مرن رد Spss نااشن ار قایقحت ی ااه  صخااش و  ااه هفلام 3 لودج .تسا هدش هدافتسا   
 .دهد یم

 یعیبط حناوس ربارب رد یروآ بات یاه صخاش و اه هفلؤم :2 لودج
 اه صخاش اه هفلام

 یعامتجا
 ،یعامتجا تینما و دامتعا ،براجت زا یریذپ سرد ،نارحب عفر یارب تکراشم نازیم ،رطخ زا یلحم کرد ،شرگن ،نارحب هب تبسن یهاگآ و شناد ،تراهم ،یعامتجا هیامرس
 یعامتجا یاهدنویپ ،نارگ لالخا اب دروخرب نیناوق ،هحناس زا دعب و لبق یگنهرف یاهرایعم ظفح هب لیامت ،مزال شزومآ و یگدامآ ،کمک هب لیامت و حناوس لباقم رد شنکاو
 ناگیاسمه اب

 -یدااااااهن
 یتیریدم

 ،ی الحم ی ااهداهن  ااب نینک ااس طباور ،بلطواد و هدید شزومآ یاهورین ،تاعالطا هب یسرتسد ،یگنهامه ،یناسر یهاگآ ،تاررقم و نیناوق ،یریذپ تیلوئسم ،تیریدم هوحن
 ی ااهداهن ی دراکلمع تیعضو زا هلحم نینکاس تیاضر نازیم ،ینامزاس راتخاس دننام حناوس هب شنکاو ای تیریدم ةوحن ،رونام یارجا و شزومآ ،بلطواد یاه هورگ تیلاعف
  رطخ شهاک رد رثام

 یداصتقا
 ی دااصتقا ی ااه تیلاعف یایحا ،بسانم یدمآرد و یلغش طیارش هب تشگرب ییاناوت ،اه تراسخ (نازیم) تدش ،تاراسخ ناربج ییاناوت ای تیفرظ ،یداصتقا تابث و یرادیاپ
 یلام تامدخ هب یسرتسد ،یداصتقا تارارقم و نیناوق ،...و تینما ،همیب ،یداصتقا تراون و لاغتشا تیعضو ،هحناس کی زا دعب

-یداااابلاک
 یطیحم

  و لامح ت ایفیک و یطابترا یاه هار تیعضو ،زبس یایف ،زاب یاهایف تیعضو ،ینامتخاس مکارت ،زاس و تخاس ینف طباوض ،انب تمدق و تیفیک ،انب تمواقم ،حلاصم سنج
 د ایدجت و ری ذاپدیدجت) یعیبط عبانم و یطیحم تسیز عونت ،(یفارگوپوت) ییایفارغج تایصوصخ ،(تنرتنیا و نفلت ،زاگ ،قرب ،بآ) یتایح یاه نایرش ،هاگهانپ تیفرظ ،لقن
 هنیهب یبایناکم ،(ریذپان

 – 5322 ،یلداع و روپ شاداد – 4322 ،ناراکمه و یوترپ – 3322 ،ناراکمه و نایعیفر – 3322 ،شرورپ – 4322 ،ناراکمه و یمامرض – 3322 ،ناراکمه و ییاضر – 3322 ،ییاضر) عبنم
 (5322 یمظان -1322 ،هاجزوریف یرکش ،1322 ،جزید نیرس یدمحم -2322 ،ییازریم – 3522 ،ناراکمه و یحلاص – 3322 ،نایواک – 3322 ،ناراکمه و یردب

 هعلاطم دروم هدودحم
 هقیقد 33 و هجرد 12 و ییایفارغج ضرع هقیقد 43 و هجرد 32 رد هک تسا زاریش رهش شهوژپ نیا یایفارغج ورملق
  و رتموالیک 35  ًااابیرقت   لواط ااب یتشد یور رب و سراف ناتسا زکرم رد ًاابیرقت زاریش .تسا هتفرگ رارق ییایفارغج لوط
     لااس یراماشرس قابط رهاش نیا تیعمج .(3 ،5522 ،ناراکمه و نایرون) تسا هدش عقاو رتمولیک 42 ًاادودح ضرع
 .(4322 ،ناریا رامآ زکرم) دشاب یم رفن 314641462 اب ربارب 4322
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 ناتسا و روشک یسایس تامیسقت رد زاریش رهش تیعقوم :1 لکش

 1322 ،ناگدنراگن :میسرت

 شهوژپ یاه هتفای لیلحت و ثحب
  هداش یروآ  عامج ی ااه هداد ،بسانم یطابنتسا رامآ و یفیصوت رامآ یاه شور زا هدافتسا اب شهوژپ زا تمسق نیا رد
 یی ااهرتماراپ زا ، ددراگ یم جاتنتسا هب رجنم هک یتاعلاطم و یفیصوت رامآ شخب رد .دنریگ یم رارق لیلحت و هیزجت دروم
 و اه هفلام ،فده هب هجوت اب یطابنتسا رامآ شخب رد .تسا هدش هدافتسا طبترم یاهرادومن و ،دم ،هنایم ،نیگنایم دننام
      مااگ هاب مااگ نویاسرگر نوامزآ و (One sample T-test) یا  هانومن  کات t  نوامزآ زا ق ایقحت ی ااه هداد ندوب لامرن
(Stepwise regression) تسا هدش هدافتسا. 
 یفیصوت یاه هتفای
  باات ی ااه  هافلام یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهشنالک یروآ بات نازیم نییعت و یبایزرا روونم هب قیقحت نیا رد
 و یداصتقا دعب ،یتیریدم – یداهن دعب ،یعامتجا دعب :زا دنترابع داعبا نیا میا هدومن یدنب هقبط دعب راهچ رد ار یروآ
     زا هاک عواضوم هاب طوابرم ناسانشراک زا رفن 32 هک دوب هدش یحارط لاوئس 42 دعب ره یارب .یطیحم – یدبلاک دعب
 . دانا هداد  تالاااس     هاب ار دواخ (تراکیل  ایط) 4 ات 2 نیب تارمن ،دنا هتشاد تخانش زاریش رهش نالک دوجوم عضو
 زا  زاریاش  رهاشنالک ی نوانک تی عاضو  هاک دهد یم ناشن ،دشاب هدش لصاح 2 زا رتمک تارمن رگا هک دوب نیا رب ضرف
     زا هلاصاح تارامن یاسررب زا ساپ . دواش ی امن یبا ای زرا بوالطم  لاماک  رواط  هاب  لتخم داعبا رد یروآ بات ظاحل
  یرافن 32   تارامن نیگناایم و دنا هتفرگ 2 زا رت نییاپ تارمن ،هرمن 4 زا اه صخاش ًاامومع هک دش صخشم اه همانشسرپ
  هاب یطیحم – یدبلاک و یداصتقا ،یتیریدم – یداهن ،یعامتجا یاه هفلام زا کی ره یارب دنا هداد خساپ تالااس هب هک
    یروآ باات ظااحل زا زاریاش رهش هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .دشاب یم 22/3 ،12/3 ،31/3 ،21/3 اب ربارب بیترت
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  هافلوم  لااح  نایا  ااب  .دراد راراق    یاعیبط تارطااخم رابارب رد یبسانمان تیعضو رد هدش رکذ یاه هفلام زا کی ره رد
 .دنراد زاریش رهش نالک یروآ بات رد ار هبتر نیرتالاب یتیریدم – یداهن و یعامتجا
 یداهن ،یعامتجا یاه هفلام زا کی ره رد هعلاطم دروم هدودحم یروآ بات دوجوم تیعضو هسیاقم هب طوبرم 3 لکش
  دواش ی ام  هدهااشم   هاک روطناامه . داشاب یم (2 طسوتم دح) یرون هنایم اب یطیحم – یدبلاک و یداصتقا ،یتیریدم –
      هانایم ااب فالتاخا نیراتمک یعاامتجا  هافلوم ،دشاب یم 2 طسوتم دح زا رت نییاپ یسررب دروم یاه هفلام مامت نیگنایم
   هاب طوابرم زین یرون هنایم اب فالتخا نیرتشیب .دراد رارق یرتهب تیعضو رد اه هفلام ریاس اب هسیاقم رد و دراد یرون
    داح) یراون هانایم زا  رات نییاپ هک دشاب یم 45/3 زاریش رهش یروآ بات نیگنایم یلک روط هب .دشاب یم یداصتقا هفلوم
 .دوش یمن یبایزرا بولطم یروآ بات ظاحل هب ناسانشراک رون زا رهش نیا و هدوب (2 طسوتم

 
 یرظن هنایم اب اه هفلؤم زا کیره رد زاریش رهش یروآ بات دوجوم تیعضو هسیاقم :2 لکش

 1322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یطابنتسا یاه هتفای
  طوراش زا ی اکی .دنیوگ کیرتماراپ یاه نومزآ ،دنتسه راوتسا هعماج رد ریغتم عیزوت ندوب یعیبط رب هک ار ییاه نومزآ
 شهوژپ نیا رد ضرف شیپ نیا یسررب یارب نیاربانب ؛تساه هداد عیزوت ندوب لامرن ،کیرتماراپ یاه نومزآ زا هدافتسا
    صخاشم هاک تاسا ن ای ا نوامزآ نیا ماجنا زا فده .تسا هدش هدافتسا Spss رازفا مرن رد کلیو _ وریپاش نومزآ زا
 ،جیاتن هب هجوت اب .تسا هدش هئارا (2) لودج رد نومزآ نیا جیاتن ؟هن ای دنرادروخرب لامرن تیعضو زا اه هداد ایآ دوش
 43/3 زا  رات گرزب ،کی ره رد Z ریداقم هیلک یراد ینعم حطس اریز ؛دنتسه لامرن اه هفلام همه هک دومن راهظا ناوت یم
 رد اه هداد لیلحت و هیزجت یارب کیرتماراپ یاه نومزآ زا ناوت یم هک دوش یم هتفرگ هجیتن نیاربانب .(P> 0/05) دشاب یم
    مااگ هاب مااگ نویسرگر و یا هنومن کت t کیرتماراپ نومزآ ود زا قیقحت فده هب هجوت اب هک ،درک هدافتسا قیقحت نیا
 .تسا هدش هدافتسا

 شهوژپ یاه هفلؤم عیزوت ندوب لامرن یارب کلیو و ریپاش نومزآ هجیتن :3 لودج
 (sig) یرادانعم حطس Z رادقم هنومن دادعت یروآ بات یاه هفلام
2 323/3 32 یعامتجا 12/3 
 443/3 133/3 32 یتیریدم - یداهن
 413/3 121/3 32 یداصتقا
 232/3 135/3 32 یطیحم - یدبلاک
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 1 ...رهشنالک یروآ بات یبایزرا و شجنس

 هعلاطم دروم یاه هفلوم رد زاریش رهش نالک یروآ بات نازیم شجنس تهج یا هنومن کت t نومزآ
 و ی دااصتقا ،ی دااهن – یتیری دام ،ی عاامتجا ی ااه هفلام زا کی ره رد یروآ بات نازیم شجنس تهج قیقحت نیا رد
    لاامرن هاب هاجوت اب روونم نیدب ؛تسا هدشن افتکا یفیصوت لیلحت هب اهنت ،هعلاطم دروم هدودحم رد یطیحم - یدبلاک
 .(5 لودج) تسا هدش هدافتسا Spss رازفا مرن رد یا هنومن کت t نومزآ زا قیقحت فده و اه هداد ندوب

 اه هفلؤم زا کیره رد زاریش رهش نالک یروآ بات نازیم شجنس یا هنومن کت t نومزآ جیاتن :4 لودج
 43 نااانیمطا حطااس رد فالتااخا نازاایم
 نیگنایم زا فارحنا دصرد

 یراد انعم حطس
(Sig) 

 هجرد
 یدازآ
(df) 

  نوامزآ هرامآ
t 

 اه هفلام
 رت نییاپ رتالاب
 یعامتجا -342/2 33 153/3 -1113/3 -2311/3 5122/3
 یتیریدم - یداهن -322/3 33 323/3 -3335/3 -2151/3 -3323/3
 یداصتقا -415/5 33 333/3 -2225/3 -2523/2 -5345/3
 یطیحم - یدبلاک -322/5 33 333/3 -1111/3 -1133/3 -4122/3
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 ؟تسا هنوگچ یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش نالک یروآ بات یلک تیعضو :لوا لاوس
 همه رد (sig) یراد ینعم حطس نوچ ،دشاب یم یا هنومن کت t نومزآ جیاتن هب طوبرم هک الاب لودج ریداقم هب هجوت اب
 43/3 زا %43  ناانی مطا حطاس اب (یطیحم - یدبلاک و یداصتقا ،یداهن – یتیریدم ،یعامتجا) یسررب دروم یاه هفلام
  راداانعم ی   راامآ ظااحل هاب راوتنا دروم دراوم و هدش هدهاشم دراوم نیب توافت تفگ ناوت یم هجیتن رد ،دشاب یم رتمک
 ،ی دااهن – یتیریدم ،یعامتجا) هعلاطم دروم هناگراهچ داعبا رد زاریش رهشنالک هک تفگ دوش یم رگید ترابع هب .تسا
 ریذپ بیسآ یعیبط تارطاخم و اه نارحب لباقم رد و تسین روآ بات ناسانشراک رون زا (یطیحم - یدبلاک و یداصتقا
 .دشاب یم
 زاریش رهش نالک یروآ بات رب رثوم یاه هفلوم ییاسانش تهج ماگ هب ماگ نویسرگر نومزآ
 ی ور راب ار نآ تارثا دهاوخ یم و دراد لقتسم ریغتم دنچ رگشهوژپ هک دوش یم هدافتسا ماگ هب ماگ نویسرگر زا ینامز
 ر ایغتم  داناوت ی ام هجو نیرتهب هب اهریغتم ای ریغتم مادک دوجوم لقتسم یاهریغتم زا یترابع هب .دهد ناشن هتسباو ریغتم
 ن یایبت ار هتسباو ریغتم زا نازیم هچ لقتسم یاهریغتم عومجم رد و تسا ردقچ ریغتم ره مهس ،دنک ینیب شیپ ار هتسباو
   رابارب رد زاریاش  رهاش یروآ   باات راب  ااه  هافلام نی رتراذاگرثا ن یایعت و ییاسانش تهج زین شهوژپ نیا رد .دننک یم
 .(4 لودج) دیدرگ هدافتسا ماگ هب ماگ هریغتم دنچ نویسرگر نومزآ زا یعیبط تارطاخم

 زاریش رهش یروآ بات رب اه هفلؤم نیرتراذگرثا ییاسانش ماگ هب ماگ نویسرگر نومزآ جیاتن :5 لودج

 (R2) نییعت بیرض اه هفلام
 نییعت بیرض
 هدش لیدعت

 یرادانعم حطس t رادقم (β) اتب بیرض

 333/3 51/52 435/3 255/3 455/3 یتیریدم - یداهن
 333/3 43/5 514/3 234/3 234/3 یطیحم - یدبلاک
 333/3 23/4 515/3 425/3 125/3 یعامتجا
 333/3 24/5 232/3 213/3 513/3 یداصتقا
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  تارطااخم  رابارب رد زاریش رهش نالک یروآ بات رد یرتشیب ریثثت هفلام مادک یروآ بات یاه هفلام نیب زا :مود لاوس
 ؟دراد یعیبط
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 (t) رادقم و (β) اتب بیرض هچ ره .تسا هدش درادناتسا بیرض نامه (β) اتب بیرض ،ماگ هب ماگ نویسرگر نومزآ رد
  راب یرتدی داش ری ثثات (نی اب شیپ) لقتسم ریغتم هک تسا ینعم نیدب ،دشاب رت کچوک (Sig) یرادانعم حطس و رت گرزب
  هافلام ،  زاریاش رهاش یروآ بات رب رثام یاه هفلام نایم زا دهد یم ناشن لودج جیاتن هک هنوگنامه .دراد هتسباو ریغتم
 ،ی اطیحم – ی دابلاک ی ااه  هافلام بیترت هب س س .تسا هتشاد ار ریثثت نیرتشیب 435/3 اتب بیرض اب یتیریدم - یداهن
 ربارب رد زاریش رهش یروآ بات رب رب ار ریثثت نیرتشیب 232/3 و 515/3 ،514/3 یاهاتب بیرض اب یداصتقا و یعامتجا
 .دنا هتشاد یعیبط تارطاخم
          رابارب رد نااسانشراک راون زا زاریاش رهاش یروآ باات راب یاسررب دروام ی ااه هفلام زا کی ره ریثثت دصرد 2 لکش
 .دهد یم ناشن یعیبط تارطاخم

 
 زاریش رهش یروآ بات رب یسررب دروم یاه هفلؤم زا کی ره ریثأت دصرد :3 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 تاداهنشیپ هئارا و یریگ هجیتن
  تایفرظ نیا ،تارطاخم هنوگنیا .تسا یناسنا عماوج رادیاپ هعسوت هب یبای تسد رد یساسا یشلاچ یعیبط تارطاخم
     لیدابت یراشب تااعامتجا یاراب یا  هداننک  نارایو و کانلوه یحناوس هب رطخ شهاک یاه متسیس دوبن رد هک دنراد ار
 همه تخانش و یشیدنا هراچ اب ناوت یم ،تارطاخم نیا زا یرایسب ثودح نامز ینیب شیپ ناکما مدع ممر یلع .دنوش
       هاب هر نایا زا و داد شهااک ناکمم لقاداح هاب ار  یریذاپ  بیاسآ نازیم ،ریثثت تحت هعماج رد عیاقو هنوگ نیا هبناج
  رابارب رد ی  روآ باات ةاطبار نییبت .تفای تسد اه هدیدپ هنوگ نیا اب ههجاوم رد یروآ بات هطساو هب رادیاپ یا هعماج
    باات داعب راب  لایلحت نیا هک یدیکات و تشاد دهاوخ رب رد هک یجیاتن هب هجوت اب ،نآ تارثا شهاک و یعیبط حناوس
  تای وقت و عاماوج  یریذاپ بی اسآ شها اک درکیور نیا زا فده عقاو رد .تسا رادروخرب ییالاب تیمها زا دراد یروآ
  رد لااعف ی ااه  ساناژآ  و ااهداهن ،ریخا یاه لاس رد .تسا اهنآ عوقو زا یشان تارطخ اب هلباقم یارب مدرم یاه ییاناوت
  رد هاک دنا هتخاس زکرمتم حناوس رباربرد روآ بات ةعماج هب یبایتسد رب ار دوخ یاه تیلاعف رتشیب ،حناوس شهاک ةنیمز
 ، ثداواح ری   ااس هاب تباسن  ااه هزرل نیمز ،یعامتجا ةدرتسگ یاه یراجنه یب و عیسو یاه تراسخ لیلد هب ،نایم نیا
 ییعب دهاش ناهج ،هتشذگ یاه لاس رد .دنراد یعیبط حناوس ربارب رد عماوج یروآ بات تیوقت یارب یرتالاب تیولوا

38% 

26% 

21% 

15% 

 یداصتقا یعامتجا یطیحم - یدبلاک یتیریدم - یداهن
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 ییعب هچرگا .دوب نیچ ناوچیس ةزرل نیمز و انیرتاک دابدرگ ،ایسآ یمانوس دننام یعیبط ةدشن ینیب شیپ یاه هرطاخم زا
 ، دهاواش  سااسارب  ناوات ی امن   هاک تاسا ن ایا تیعقاو ،تسا رثام اه نارحب راثآ شهاک رد هدننک ینیب شیپ یاهرازبا زا
  باات ناز ایم  ،ااه  یریذاپ بی اسآ شیازفا زا یریگولج یارب تسا یرورض ،نیاربانب ؛درک ینیب شیپ ار یتآ یاه هرطاخم
  مااگنه رد اه هرطاخم رباربرد یبایزاب و یگداتسیا یارب هعماج یتیفرظ ناوت هک مینادب و میسانشب ار یلحم ةعماج یروآ
  رابارب رد    زاریاش رهاش نالاک یروآ بات نازیم شجنس و یسررب هب رضاح قیقحت رد .تسا یدح هچ ات نارحب عوقو
  یاطیحم –   یدابلاک و یدااصتقا ، یتیریدام – یداهن ،یعامتجا هفلوم راهچ رد ناسانشراک هاگدید زا یعیبط تارطاخم
  هافلوم ی اراب یروآ  باات نیگنایم رادقم ،هتفای ماجنا تاعلاطم و یرامآ تابساحم ،اه لیلحت قباطم .تسا هدش هتخادرپ
 یروآ  باات نیگنایم نازیم .دشاب یم ،22/3 یطیحم - یدبلاک ،12/3 یداصتقا 31/3 یتیریدم - یداهن ،21/3 یعامتجا
  راون ن ایا  راب  نااسانشراک عومجم رد دهد یم ناشن هک (2 طسوتم دح زا رت نییاپ) تسا 45/3 ربارب زین زاریش رهش لک
  ااب  نیانچمه . تاسین ی بوالطم تی عاضو رد یعیبط تارطاخم ربارب رد یروآ بات ظاحل زا زاریش رهش هک دنراد داقتعا
   لوابق لاباق یافلآ زا رت نییاپ داعبا هیلک رد یرادانعم حطس دش صخشم تاعلاطم همادا رد یا هنومن کت t نومزآ ماجنا
   رااوتنا دروام  دراوام   و هداش هدهااشم دراوم نیب توافت ندوب رادانعم رگنایب عوضوم نیا هک ؛تسا هدمآ تسدب 43/3
  روآ باات  نااسانشراک  راون زا   هداش راکذ  دااعبا همه رد رد زاریش رهشنالک هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .دشاب یم
 –  یدااهن و ی عاامتجا دعب لاح نیا اب .دراد رارق یعیبط تارطاخم و اه نارحب لباقم رد یبسانمان تیعضو رد و تسین
  راب اه هفلام نیرترثوم ییاسانش تهج شهوژپ نیا رد .دنراد زاریش رهش نالک یروآ بات رد ار هبتر نیرتالاب یتیریدم
    نااشن نوامزآ نایا جیاتن ؛دش هدافتسا ماگ هب ماگ نویسرگر نومزآ زا یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش یروآ بات
 ریثثت نیرتمک 232/3 اتب بیرض اب یداصتقا هفلوم و ریثثت نیرتشیب 435/3 اتب بیرض اب یتیریدم - یداهن هفلوم هک داد
 .دنا هتشاد یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش یروآ بات رب
 تهج ریز یاهدربهار و اهداهنشیپ ،یرهش یزیر همانرب یاهراکهار رب هیکت اب و شهوژپ زا هدمآ تسدب جیاتن ساسارب
 :دوش یم هئارا یعیبط تارطاخم ربارب رد زاریش رهش یروآ بات یاقترا
   قایرط زا یدربرااک ی ااه  شزوامآ    هائارا و یلاامتحا یااهرطخ و یعیبط یاه نارحب هب تبسن مدرم یهاگآ شیازفا -
     تیریدام و راطخ شهااک تاهج رد  رثاام  و باسانم تامادقا ماجنا روونم هب ...و اه هناسر ،یمومع تاسلج لیکشت
 .ثداوح
    صواصخ رد مدرام قیواشت و بیمرت و ثداوح و اه نارحب تیریدم رد داهن مدرم یاه نامزاس زا تیامح و داجیا -
 .اهداهن نیا اب یراکمه
 و ...و یزاسرهش و هار هرادا ،یرادرهش نوچمه یرهش  لتخم یاهداهن و لوئسم یاه نامزاس نیب یگنهامه داجیا -
   باات ااقترا ی ااه همانرب و ثداوح ربارب رد زاریش رهش یریذپ بیسآ نوماریپ نامزاس ره قیقد تیلوئسم ندش صخشم
  زور هاب شناد زا هدافتسا روونم هب یرهش یلوتم یاه نامزاس و اه هاگشناد نیب یطابترا لپ کی داجیا نینچمه و یروآ
 .یعیبط تارطاخم شهاک یاه همانرب رد یهاگشناد  لتخم یاه هضوح ناصصختم
  داامتعا ،  یعاامتجا هیامراس یاه هفلام زا یکی لاثم روط هب ؛یعامتجا هیامرس نازیم شیازفا روونم هب یتامادقا ماجنا -
  شالات و یشیدنا مه تاسلج رد یرهش نالوئسم رویح هلمج زا  لتخم یاه شور اب ناوت یم هک دشاب یم یعامتجا
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 تیریدم هب مدرم یعامتجا دامتعا ،اه بیسآ و یعیبط تارطاخم اب طابترا رد زاریش رهش تالکشم و لئاسم لح تهج
 اقترا تهج ناوت یم ،دشاب یم یعامتجا تکراشم هک یعامتجا هیامرس یاه هفلام زا رگید یکی ای .داد شیازفا ار یرهش
    باات شیازافا صواصخ رد نادنورهش اب کرتشم تاسلج یرازگرب دننامه ییاه هویش رد مدرم تکراشم زا هفلام نیا
 .تسج هرهب ،یروآ
   نیانچمه و یدااصتقا ی ااه ت ایلاعف هب ندیشخب عونت روونم هب ناراذگ هیامرس بذج تهج یطیارش ندومن مهارف -
 .یداصتقا گرزب و کچوک یاهراک و بسک و ینیرفآراک زا تیامح
 ی      زااس موااقم رواونم هاب دامآرد ماک راشقا هب هنسحلا ضرق تالیهست و ماو نوچمه بسانم یکناب تامدخ هئارا -
 .رهش هدوسرف تفاب رد هژیو هب نکسم
  دوابهب ،ی دااصتقا ی ااه ت ای  لاعف و رااک حطاس رد یراد ای اپ و تاابث داجیا روونم هب ییاز لاغتشا تالیهست یاطعا -
 .یرهش رقف شهاک و نادنورهش تشیعم تیعضو
  یروابع یاه هناخدور ریون رطخ دعتسم قطانم میرح تیاعر و مواقمان و درادناتساریم یاهانب تخاس زا یریگولج -
 ،...و ز ای خ هزرال قطانم ،رهش فارطا یاه لیسم ،درذگ یم 1 و 2 ،2 قطانم زا هک کشخ هناخدور دننامه رهش لخاد رد
 .اهزاس و تخاس رد
  نواماریپ رد ی اعیبط ی ااه  ظاافح و متسیسوکا زا تظافح روونم هب زاریش رهش یرهش تیریدم رد یتادیهمت ذاختا -
 ...و اه نافوط ،اه لیس رثا شهاک تهج رهش
      و سااسح طااقن ندوامن صخاشم نیانچمه و یعیبط تارطاخم ربارب رد رهش یریذپ بیسآ یدنب هنهپ هشقن هیهت -
 .مادقا یاه تیولوا نییعت و رطخ طاقن زا یهاگآ روونم هب ...و ینامرد زکارم و اه ناتسرامیب دننامه ریذپ بیسآ یتایح
 ، لاقنو  لامح ،(... و زااگ ،   قراب داننام) تخواس و یژرنا ریون یرهش یاه تخاسریز زا تظافح تهج رد شالت -
 ...و یحطس یاه بآ عفد و یروآ عمج ،بالضاف عفد ،تارباخم و تاطابترا
    داننامه یماسر رایم ی ااه  هاگتنوکاس و هدوسرف یاه تفاب رد زاسراک و رثام یاه همانرب و اه حرط یارجا و نیودت -
    یاایالب رابارب رد ااهنآ یریذپ بیسآ شهاک و اه تفاب نیا یهدناماس روونم هب ...و یزاسدنمناوت ،تاعطق عیمجت حرط
 .یعیبط
 عبانم
 همانایاپ ،(رصعیلو و نابرتش تالحم :یدروم هعلاطم) زیربت رهشنالک دیدج و میدق تالحم حطس رد یروآ بات ،(1322) دیرف ،این یدمحا

 .زیربت هاگشناد ،یطیحم مولع و یزیر همانرب هدکشناد ،نکسم یزیر همانرب شیارگ یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک

 رد یلحم تیریدم شقن ،(3322) دمحم ،یناملس و یبتجم ،موصعم یریدق ؛یلع ،یرگسع ؛یدهم ،یئوبسل هداز نایمر ؛یلع دیس ،یردب
   دراس و نبااکنت ناتسرهش هلیک همشچ هضوح ود :یدروم هعلاطم) بالیس رب دیکات اب یعیبط یایالب ربارب رد یناکم یروآ بات یاقترا
 .12-55 صص ،3322 ناتسبات و راهب ،2 هرامش ،نارحب تیریدم یشهوژپ – یملع همانلصفود ،(تشدرالک دوربآ
 ،   (ناهفاصا اافلج هالحم :یدروم یسررب) یعامتجا یروآ بات و یرهش یحارط ،(4322) ارهز ،یناریش و یفطصم ،رفدازهب ؛نیورپ ،یوترپ

 .33-122 صص ،4322 ناتسمز و زییاپ ،12 هرامش ،رنه هاگشناد همانلصفود
  دایدج یاهرهش :یدروم هنومن) یعیبط تارطاخم اب ههجاوم رد یرهش دیدج تاعامتجا یروآ بات نازیم شجنس ،(3322) ارهز ،شرورپ

 .یتشهب دیهش هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یا هقطنم یزیر همانرب هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناهفصا یرهش هقطنم



 99 ...رهشنالک یروآ بات یبایزرا و شجنس

 ،  زاریاش رهاش   ناراحب تیریدام یلوتم یاه نامزاس یدرکلمع-یدبلاک یریذپ بیسآ یبایزرا ،(5322) نالدرا ،داژن ینسح و دوعسم ،ییاوقت
 .112-332 صص ،5322 راهب ،2 هرامش ،3 هرود ،رادیاپ رهش
 ی اشهوژپ و ی  املع همانلاصفود ،  نیوزاق یرهاش هعومجم رد یروآ بات یاه تیفرظ شجنس ،(5322) بنیز ،یلداع و مشاه ،روپ شاداد

 .21-55 صص ،5322 ناتسمز و زییاپ ،5 هرامش ،نارحب تیریدم
  رد یرهاش یاه عامتجا یدبلاک یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس ،(3322) یفطصم دیس ،ینیسح و یبتجم ،نایعیفر ؛اضر دمحم ،ییاضر

-231  صاص ،5322  ناتاسمز ،5 هرامش ،15 هرود ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نارهت رهش یاه هلحم :یدروم هعلاطم) هلزلز ربارب
321. 
 ی ااه هلحم هلزلز :یدروم هعلاطم) یعیبط حناوس ربارب رد یرهش عماوج یداهن و یداصتقا یروآ بات یبایزرا ،(3322) اضردمحم ،ییاضر

 .43-12 صص ،3322 ناتسبات و راهب ،2 هرامش ،نارحب تیریدم یشهوژپ و یملع همانلصفود ،(نارهت رهش
   یزااس صخااش و یروآ بات موهفم نییبت ،(3322) شوایس ،نایاش و ربکا ،راکزیهرپ ؛یلع ،یرگسع ؛اضردمحم ،ییاضر ؛یبتجم ،نایعیفر

-25  صاص ،3322 ناتسمز ،5 هرامش ،مهدزناپ هرود ،ایف شیامآ و یزیر همانرب ،(CBDM) روحم تاعامتجا حناوس تیریدم رد نآ
32. 
    یاایالب رابارب رد یالحم عماوج یروآ بات یداصتقا-یعامتجا یاهراتخاس نییبت ،(2322) یلع دیس ،یردب و یدهم ،یئوبسل هداز نایمر

   همانلاصف) اایفارغج ،   (تاشدرالک دوربآدراس و نبااکنت هلیک همشچ یرگشدرگ یاه هضوح :یدروم هعلاطم) بالیس رب دیکات اب یعیبط
 .332-222 صص ،2322 راهب ،35 هرامش ،مهدزاود لاس ،دیدج هرود ،(ناریا یایفارغج نمجنا یللملا نیب و یشهوژپ-یملع
322) یفطصم ،یدلگتسیا و یسیع ،هداز میهاربا ؛یبتجم ،اتسور  هدوسرف تفاب :یدروم هعلاطم) هلزلز ربارب رد یدبلاک یروآ بات لیلحت ،(1

 .2-52 صص ،1322 راهب ،15 هرامش ،مهدزناپ لاس ،هعسوت و ایفارغج همانلصف ،(نادهاز یزرم رهش
22) هنازرف ،نایواک و مساقلاوبا ،یدمحا ریما ؛دمحم ،مدقم یناملس    یرهاش یروآ باات شیازفا رد یضارا یربراک یزیر همانرب دربراک ،(23

 ، کاشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم ،(راوزبس رهش :یدروم هعلاطم) GIS ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب هزرل نیمز ربارب رد
 .12-52 صص ،12 هرامش
 یزیر همانرب یشهوژپ-یملع هیرشن ،یطیحم تارطاخم ربارب رد لباب رهش قطانم یروآ بات نازیم ییایف لیلحت ،(1322) هاجزوریف یرکش

 .13-55 صص ،1 یپایپ ،(دیدج یرس) 3 هرامش ،مود لاس ،یدبلاک هعسوت
  زا هدافتاسا اب یطیحم یروآ بات نازیم یسررب ،(3522) اضدمحم ،شاتهب دازرف و رجاه ،یدمرس ؛یقت دمحم ،ییاباباقآ ؛لیعامسا ،یحلاص

 .33-322 ،3322 زییاپ ،43 ةرامش ،متفه و یس لاس ،یسانش طیحم هلجم ،تیلع ةکبش لدم
  یرهاش ی ااه هلحم یروآ بات نازیم یبایزرا و شجنس ،(4322) یلع ،یعامش و نسح ،ممصم نایدمحم ؛رغصا ،یرومیت ؛دیعس ،یمامرض

 .11-33 صص ،متفه و تسیب هرامش ،متفه لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هیرشن ،(ناجنز رهش یزکرم شخب) هلزلز ربارب رد
  باات ی ااه  هافلام   و دااعبا لایلحت و یبایزرا ،(3322) یلع ،یرگسع و یقتدمحم ،ییابابریپ ؛یلعدمحم ،داژن یک ؛اضردمحم ،شاتهبدازرف

 .22-35 صص ،3322 زییاپ ،2 هرامش ،52 هرود ،یزاسرهش و یرامعم-ابیز یاهرنه هیرشن ،زیربت رهش نالک یروآ
322) هنازرف ،نایواک  :ی  دروام هانومن)  هزرال نیمز ربارب رد یرهش عماوج یروآ بات دوبهب رد یضارا یربراک یزیر همانرب شقن یسررب ،(3

  میاکح  هاگاشناد ،    یاطیحم موالع و اایفارغج هدکاشناد ، یرهاش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(راوزبس رهش
 .یراوزبس
 یعیبط تارطاخم ربارب رد یریذپرطخ شهاک درکیور اب یرهش یحاون حطس رد یروآ بات یبایزرا ،(1322) یدهم ،جزید نیرس یدمحم

  هاگاشناد ،  یعاامتجا موالع هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر یصصخت یرتکد هلاسر ،ناجنز رهش :یدروم هعلاطم ؛(هلزلز)
 .رون مایپ
  هاقطنم :یدروم هنومن) یرهش یضارا یربراک یداصتقا یروآ بات یبایزرا ،(5322) داوج دمحم ،یریما و لیعامسا ،یحلاص ؛رسای ،برعم

 .33-12 صص ،4322 زییاپ ،2 هرامش ،متفه لاس ،لماع ریم دنفادپ یجیورت – یملع همانلصف ،(نارهت 2
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 ،( جدنناس رهش :هعلاطم دروم) یعیبط حناوس تارثا شهاک تهج یرهش یزیر همانرب رد یروآ بات درکیور دربراک ،(2322) ماهلا ،ییازریم
 .هیمورا هاگشناد ،رنه و یزاسرهش ،یرامعم هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ
  هامانایاپ ، تاشدرد هلحم :یدروم هعلاطم یدرکلمع -یدبلاک یاه هبنج رب دیکات اب روآ بات یرهش یاهایف یحارط ،(5322) ارهز ،یمظان

 .ناهفصا رنه هاگشناد ،یرامعم و یزاسرهش هدکشناد ،یرهش یحارط شیارگ یزاسرهش هتشر دشرا یسانشراک
 .4322 ،سراف ناتسا نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن
    ماشچ ییاایفارغج همانلاصف ،یعیبط لماوع رب دیکات اب رهش یکیزیف هعسوت یبایزرا ،(5522) دمحا ،ینشور و زاربب ،یمیرک ؛رغصا ،نایرون

 .4-52 صص ،5522 زییاپ ،2 هرامش ،لوا لاس ،سرگاز زادنا
 همانایاپ ،(نارهت 33 هقطنم :یدروم هنومن) یروآ بات درکیور یعامتجا لماوع رب دیکات اب هلزلز تارطخ شهاک ،(3322) اراس ،نیمن درمکین

 .نارهت رنه هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یرهش یزیر همانرب هتشر دشرا یسانشراک
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