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  نادمه ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حوطس یبایزرا
 یمک یاهلدم زا هدافتسا اب

 1یربکا دومحم
 ناریا ،جوسای ،جوسای هاگشناد ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا
 33/32/5322 :شریذپ رودص خیرات 42/33/5322 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
    هعهسوت فهلتخم یاهه    صخاهش زا یرادروهخرب  اهسارب ییاهیفاراج فلتخم یضاون یدعبحرس یاهقرعم یزیرهمانرب یاهزاین حیپ زا
   یهسررب یاهه صخاهش و یلیلحت -یمک  ون زا حهوهپ شور .تسا رگیدمه هب تبسن قطاعم یگتفای هعسوت تیعرو ییاساعش تهج
  لدهم و یا  ههشوخ لهیلحت ،  یلماهع لهیلحت یاهکیعکت زا هدافتسا اب هک تسا هدش یعس رراض حهوهپ رد .تسا هدوب دروم 00 هدش
 لیلحت کیعکت یریگراک هب زا لصاض ه یتن .دوش هتخادرپ نادمه ناتسا یاهناتسرهش رد هعسوت یاهرگامن یسررب هب ناهانارگ کم
  کهیعکت یریگراک هب زا لصاض ة یتن هدش جارختسا یاهزایتما هب هجوت اب .تسا ییاهن لماع جعپ هب حهوهپ صخاش 00 لیلقت یلماع
   ههب هدهش هبساحم یبیکرت صخاش هب هجوت اب .تسا هدوب نگمه هورگ راهچ هب نادمه ناتسا یاهناتسرهش یدعبهورگیاهشوخ لیلحت
    :رادروهخرب یدودهض اهت حرس ؛ریالم :رادروخرب حرس ؛نادمه :رادروخرب رایسب حرس راهچ رد نادمه ناتسا یاهناتسرهش یدعبهبتر
 ناشن هدش ما نا یدعب حرس .تسا هدش تردابم دابآدسا و راهب ،ناکرسیوت ،نزر ،گعهآردوبک یاهناتسرهش :مورحم حرس ؛دنواهن
      مورهحم حرهس رد ناتهسرهش جعهپ دوهجو ،   دراد ییاهيف یربارباهن زا تهیاکض نادمه ناتسا رد یسررب دروم یاهصخاش هک دهدیم
 .دراد لداعت مدع نیا زا تیاکض
 
  .نادمه ناتسا ،ناهانارگ کم ،یلماع لیلحت ،هعسوت یاهرگامن :یدیلک تاملک
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   همدقم
    هاک تافگ ناوات  یام   عاقاورد .تاسا ناهج یاه شخب رتشیب رد هدننک نارگن و هدمع لعاسم زا یا هیحان یاه یرباربان
   یتراابع هاب .(112 :3522 ، یربنق)داهد  یام ناشن ار اهروشک رتشیب رد هعسوت یاه شلاچ موادت یا هیحان یاه یرباربان
  ةلثاسم .(Alvaredo and Gasparini, 2013: 3)     دنتاسه نااهج رد هدامع میهاافم زا یربارباان و رقف هب طوبرم میهافم
- صخااش کیروئت تایبدا رد (Ogryczak, 2007: 1-2)دوشیم یقلت مهم یعوضوم تامدخ ییایف عیزوت رد تلادع
  ییاایف تلادع و (Marsh and Schilling, 1994, 1-17) تالیهست تلادع یریگهزادنا و شجنس یارب یددعتم یاه
 یاهناکم و اهنامز رد هعسوت ،هعسوت لاح رد یاهروشک رد هک ییاجنآ زا (Hay, 1995, 500-508).تسا هدش داهنشیپ
 ، دنتاسه ناوارف اهروشک نیا رد یاهقطنم یاهیرباربان یسایقم ره رد ،تسا هتفرگن تروص ناسکی تروص هب  لتخم
    ةایقب هاب تباسن یرتزاتمم تیعقوم اهروشک نیا رد یاهژیو قطانم یداصتقا -یعامتجا  لتخم یاهصخاش ةنیمز رد
    رد یربارباان رایون  التخم  یااه سایقم و داعبا رد یرباربان یترابع هب .(14-34 :4122 ،رلگاگ و تربلیگ)دنراد طاقن
    رد و هاتفای هعاسوت یاهرواشک رد رما نیا .دنک یم روهظ نآ دننام و ییاتسور و یرهش ،یا هیحان ،یلم ،یناهج حطس
  نیاب رد اهروشک لخاد رد یگتفای هعسوت دنور و (112 :3522 ،یربنق)دراد و هتشاد موادت داعبا یمامت رد هعسوت لاح
      هانیهب فداه ود ااب ییاایف یهدنامااس رطاخ نیمه هب .(353 :1522 ،ییالوم)تسین ناسکی  لتخم قطانم و اهناتسا
  رواط هب هعسوت .تسا هدومن لابند ار نآ شهوژپ نیا هک یفده .دریذپیم تروص اهتیلاعف ندرک هنیهب و اهناکم ندرک
 :2522 ، یقثوم)داشاب یدعب دنچ و هچرا کی ،عماج یتسیاب هک (12 :1522 ،هداز میهاربا)تسا یدعبدنچ ینایرج یلمع
     هوقلااب ًاالباق هاچنآ کرد و شرتاسگ ،دشر بجوم هک تسا یدرکلمع و (353 :نامه)یراجنه یموهفم هعسوت .(343
  نایا رد .(22 :4522 ، مااما یعیفر و داژن یسابع)دشاب ناسنا دیاب هعسوت هجوت نوناک .(53 :3122 ،زورفهب)ددرگ ،هدوب
  یااه   صخااش زا یرادرواخرب سااسارب یحا  وان یدانبهبتر ،یاهقطنم یزیرهمانرب رد موسرم یاهرایعم هلمج زا اتسار
  یااه   صخااش ییاایف لایلحت هب هک تسا هدش یعس رضاح شهوژپ رد دراوم نیا هب تیانع اب .تسا هعسوت  لتخم
  .دوش هتخادرپ نادمه ناتسا یاهناتسرهش رد هعسوت
 هچخیرات و هنیشیپ
 ،(2522 )یناواضر ،(2522 )یراایز ،(2522 )یراایتخب ،(3122   )اامنهر طاسوت یتااعلاطم یگتفای هعسوت ثحب نوماریپ
  و یراابکا ،(4522 )یرورااس و یااثراو ،(5522  )یوااسوم و اااین تاامکح ،(2522 )یااصوصرم ،(2522)هااتخارفا
 و ،  داژان یاسابع ،(4522  )راف یتاشهب و سرطف ،(1122)یفارص ،(3122)زورفهب ،(1522)هدازمیهاربا ،(1522)ناراکمه
 ،(1522 )یانادرم و یناخروداد ،(1522)ییالوم ،(4522)روپکاخ ،(2522)یقثوم ،(3522)یرتنالک ،(4522)ماما یعیفر
 ،(5522  )یرابکا و ییاواقت ،(5522  )یوالوم و یباراض ،(1522 )ناایلالج و یرایز ،(1522)ینارآ یقداص و یروفمریم
  و ییااضر ،(3322  )یحلااص و ییاواقت ،(3322)ناراکمه و هداز میهاربا ،(3322)یربکا و یدابآ یگنز ،(3522)یربنق
   .تسا هدش ماجنا هریم و (1322)یربکا
    کاینکت زا هدافتاسا ااب (3122)امنهر .تسا یرباربان و لداعت مدع ةدنهد ناشن تاعلاطم نیا قافتا هب بیرق رثکا جیاتن
  زا هدافتاسا اب و هدومن مادقا هعسوت یاهصخاش لیلحت هب یبیکرت صخاش 33 یریگراک هب اب یاهشوخ و یلماع لیلحت
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    هاک دیاسر هاجیتن نیا هب (2522)یرایتخب .دناهدش هئارا نگمه هورگ تفه رد یرهش یاهنوناک زیلانآ رتسالک کینکت
   مامر هاب هک دیسر هجیتن نیا هب (2522) هتخارفا .دراد دوجو روشک یاهناتسا یتعنص هعسوت حطس رد یشحاف توافت
  و ااین    تامکح .دانراد هداهع هاب یا  هایحان ةعاسوت یهدنامزاس رد یمهم شقن ناتسا یاهرهش ،یراتخاس یاهییاسران
  و یناامرد - یتاشادهب ،  یاشزومآ یااه هافلام و دناهتخادرپ روشک یاهناتسا یگتفای هعسوت یسررب هب (5522)یوسوم
  صخااش    کاینکت زا هدافتاسا ااب (1522   ) نارااکمه و یرابکا .داناهدومن رکذ یناسنا ةعسوت لوا تیولوا رد ار نکسم
   هاک داسر یام هجیتن نیا هب 2522 ات 3122 ینامز ةرود رامآ و ییایف یجنسداصتقا یاهدرکیور و نوسمایلیو یرباربان
  هاب (1522)نایلالج و یرایز .تسا هدوب شهاک هب ور 1 و 1 ،5 ،2 ،3 ،2 قطانم رد  لتخم یاهلاس رد اهرباربان دنور
 هعسوت یاهتوافت یاراد  لتخم یاههنیمز رد توافتم یاههرود رد سراف ناتسا یاهناتسرهش هک دندیسر هجیتن نیا
    و یاسررب هاب کانر نمری سا یگتسبمه بیرض و یلماع لیلحت کینکت زا هدافتسا اب (5522)یولوم و یبارض .دناهدوب
  یااهریغتم لیلقت یلماع لیلحت یریگراک هب زا لصاح هجیتن و دنا هتخادرپ نادمه ناتسا رد هعسوت یاه صخاش لیلحت
     و ینااکم هدوداحم رد یربارباان رد راذاگریثثت لماوع یسررب اب (3522)یربنق .تسا هدوب ییاهن لماع جنپ هب شهوژپ
       طیاراش هاب تباسن ااما ؛دانا هدواب راذگریثثت اهیرباربان رد لماوع همه ًاابیرقت هک دیسر هجیتن نیا هب هعلاطم دروم ینامز
  و یداابآ  یاگنز .داهد  یام  نااش       ن ار دواخ لاماوع ریااس زا رتاشیب لاماع دانچ اای کی ریثثت یناسنا و یناکم و ینامز
     و یربارباان زا تایاکح سرااف ناتاسا رد هعسوت یاهصخاش یجنس تیعضو هک دندیسر هجیتن نیا هب (3322)یربکا
   هدوامن ظافح هریم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا  لتخم داعبا رد ار دوخ یرترب زاریش ناتسرهش و دراد لداعت مدع
  نیراتبولطم رد زاوها ناتسرهش ناتسزوخ ناتسا رد هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب (3322)ناراکمه و هداز میهاربا .تسا
  و ییاواقت    .دنتاسه هاعلاطم دروام یاه صخاش زا یرادروخرب رون زا تلاح نیرتبولطمان رد یلال ناتسرهش و تلاح
  ود رد گانهآ   ردوبک ناتاسرهش و نیرترادرواخرب ناوانع هب نادمه ناتسرهش هک دندیسر هجیتن نیا هب (3322)یحلاص
          نیرات موراحم ناوانع هاب یمونواسکات کاینکت رد نینمااف ناتاسرهش و سیروام لدم و هدش درادناتسا زایتما کینکت
    نایا هاب رلاسرود و یساپ ،فاتسگو زکرمت صخاش زا هدافتسا اب (1322)یربکا و ییاضر .دنتسه ناتسا یاه ناتسرهش
    صخااش ااب ناتاسرهش نیا و تسا زاریش ناتسرهش رد نامرد و تشادهب تامدخ زکرمت نیرتشیب هک دنا هدیسر هجیتن
  تامداخ ییایف لداعتمان عیزوت هک مهم نیا هب هجوت اب .تسا هتفرگ رارق سراف ناتسا تسخن هبتر رد 32622 یبیکرت
    زا هعاسوت  التخم یااه صخااش زا یرادروخرب نازیم رون زا قطانم هاگیاج نییعت اذل ؛تسا نهربم روشک قطانم رد
 دوجوم تیعضو لیلحت و یسررب مزلتسم ،یاهقطنم رادیاپ ةعسوت هب لین ،تقیقحرد .تسا رادروخرب یاهژیو ترورض
-تسد دهاش ،لیبق نیا زا یاهشهوژپ ققحت تروص رد .تسا قیقد یرگن هدنیآ و اهریغتم نیب طباور لیلحت ،قطانم
  .دوب میهاوخ یعامتجا تلادع هب لین و ةعسوت یاهصخاش ةنیهب عیزوت هب یبای
   یرظن ینابم
 ،  یو چا ید روااشم نیاسدنهم)دمان یام دشر بطق ار نآ ورپ هک دنتسه یرصانع لماش لادریم و نمشریه یاههیرون
  راب و (Todd, 1974: 292  )هداش حراطم 3432 و 3532  یااه  لااس یاط راب نیلوا یارب هک یژتارتسا نیا .(15 :2122
   یاهرواشک زا یرایاسب رد 3132  هاهد رد (322 :4522 ، ییوکاش)دراد  دایکثت گرزب یاهرهش رد نالک یراذگهیامرس
  سااسارب زین نوماریپ -زکرم ةیرون .(Miyoshi, 1997)تسا هدش هتشاذگ ارجا ةلحرم هب هعسوت لاحرد و هتفای هعسوت
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      و زاکرم مااونریز ود هاب ار رواشک ییاایف ماون لدم نیا .تفرگ تروص یبونج یاکیرمآ رد نمدیرف ناج تاقیقحت
  نداش یاهیشاح و زکرم رد ار ندش یبطق هک تسناد یرامعتسا یاهطبار ار ماون ود نیب ةطبار وا .دومن میسقت نوماریپ
  یااه    یربارباان شیادایپ بباس هاک ییاهدنیارف هیرون نیا یسررب اب .(322 :1122 ،یفارص)دراد لابند هب نوماریپ رد ار
   ااب طاابترا رد .(51 :4122 ،  رلگااگ و تربلیگ)میباای یام رد رتهب ار هدش موس ناهج یاهروشک زا یرایسب رد یاهقطنم
     و تیریدام یاراب یباسانم یواگلا چیه (4332)تنالب رون هب انب .تسا هدش هئارا زین یددعتم یاهوگلا هعسوت موهفم
  و ااه   شزرا نایا .داشاب ینامزااس یاهشزرا دیاب هعسوت یاهوگلا یانبم هک تسا دقتعم یو .درادن دوجو یهدنامزاس
 ,McGill) تاسا لباقتم طابترا و یگتسباو شقن و ییوگباوج ،لرتنک ،اهنامزاس یدرکراک ریسم هب طوبرم مهم تامازلا

   چیاه ؛دانک یام نایب توافتم لیلحت کی اب یلو هباشم یوگلا کی هعسوت یاهوگلا دروم رد (2332)نیلرو .(65 :1995
      .درادان دواجو یلمااک یژوالونکت و واگلا ،تسایس نینچمه .درادن دوجو یهدنامزاس و تیریدم یارب یبسانم شور
    هرااشا یاسایس یلااع طباور یگنوگچ هب هک دوشیم هدیمان یسایس ةطبار درکیور هک دنکیم داهنشیپ ار یشور نیلرو
 .(Werlin, 1991: 194)   تاسا یروراض ااهکینکت و اههمانرب ،اهتسایس ندرک لامعا روونم هب اهنامزاس یارب و دراد
  یااه    تایفرظ هاب هعاسوت یااهوگلا زا ثحب رد یو .تسا هدش داهنشیپ (3332)نوکلمادآ طسوت هعسوت رگید یوگلا
    ااهکینکت راب ااه شزرا یراترب رب دیکثت یو یوگلا .دراد دیکثت ،کیتارکومد یاهشزرا ةیاپ رب هعسوت یداهن و یمسر
   هدواب رایگارف یا هداننک     ناراگن ترواص هاب یناامز عطقم کی رد اهکینکت یرترب .(Adamolekun, 1990: 14)تسا
-یم روصت هنوگ نیا .دنتخادرپ عوضوم نیا یسررب هب یتدم یارب (3532)  ن و یدوود .(McGill, 1995: 65)تسا
     تیریدام قایرط زا .تاسا یدااصتقا و ینف یاهتراهم لاقتنا هارمه هب یجراخ کمک یبایماک و تیقفوم دیلک هک دش
   یکیژولوئدایا و یاسایس تهج زا و ینف تیحالص ،یاهفرح یریگتهج کی یاراد تسیابیم هعسوت یوگلا ،هعسوت
   هعاسوت دایدج یوگلا هک تسا دقتعم (4332) لیگ کم .(Dwivedi and Nef, 1982)دشاب یرتفد تالیکشت و یثنخ
 ،      ناابزیم تالم هاب یدواخ هاب دواخ ندرک یبرم لاقتنا تهج یبسانم و یقطنم رازبا هعسوت یوگلا هک دنکیم داهنشیپ
 :McGill, 1995)   دانک ییااسانش ار اهدانیارف یسایس تعیبط و دنک یثنخ ار ةنایارگلقع یاهریسفت دیاب هعسوت .تسین

66). 
 یسانش شور
- یراماشرس و یرامآ همانلاس قیرط زا شهوژپ یاههداد .تسا یلیلحت -یمک نآ یسررب هویش و یدربراک قیقحت عون
 رد ArcGIS و Spss     یااهرازفا مران زا هدافتاسا ااب .تاسا هدش یروآعمج نادمه ناتسا نکسم و سوفن یمومع یاه
-ناتسرهش رد اهرگامن یجنستیعضو هب ناهانارگ کم لدم و یاهشوخ لیلحت و یلماع لیلحت یاهکینکت بوچراچ
  یااهصخاش .تسا هدش هتفرگ هرهب ریغتم 55 زا هعسوت یاهصخاش لیلحت یارب .تسا هدش مادقا نادمه ناتسا یاه
 :زا تسا ترابع نادمه ناتسا یگتفای هعسوت یسررب یارب هعلاطم دروم
   تاخت تباسن ،     ناتاسرهش تایعمج هاب یناامرد تااسسا م تباسن  :زا تاسا ترابع ینامرد -یتشادهب یاهصخاش
 ،     ناتاسرهش ییاتاسور تایعمج هاب ییاتاسور ینامرد -یتشادهب زکارم تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب ینامرد تاسسام
      هاب یناامرد و یتاشادهب زاکارم لاک دادعت تبسن ،ناتسرهش یرهش تیعمج هب یرهش ینامرد -یتشادهب زکارم تبسن
   تاشادهب یااههناخ نازروهب تبسن ،ییاتسور تیعمج هب ییاتسور لاعف تشادهب یاههناخ تبسن ،ناتسرهش تیعمج
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  تایعمج هب هاگشیامزآ تبسن ،ییاتسور تیعمج هب ییاتسور تشادهب یاههناخ نانکراک تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب
   زاکارم تباسن ،      ناتاسرهش تایعمج هاب یرااگنوترپ زاکارم تباسن ،ناتسرهش تیعمج هب هناخوراد تبسن ،ناتسرهش
     تایعمج هاب صاصختم کاشزپ تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب یمومع کشزپ تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب یشخبناوت
    ناکاشزپ لاک تباسن ،نا  تاسرهش تایعمج هب نازاسوراد تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب ناکشز نادند تبسن ،ناتسرهش
 .ناتسرهش تیعمج هب ناتسرهش
  تباسن ،  هاقبط کای  یااهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن :زا تسا ترابع یدبلاک و ینوکسم یاهصخاش
  تباسن ،  هاقبط هاس  یااهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن ،هقبط ود یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ
 .هقبط راهچ یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ
   تاسپ تباسن ،   ییاتاسور تایعمج هاب ییاتسور یتسپ قودنص تبسن :زا تسا ترابع تاطابترا ةعسوت یاهصخاش
 ،ناتسرهش تیعمج هب یلام تسپ تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب ییوردوخ تامدخ تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب زاتشیپ
 .ناتسرهش تیعمج هب یریوصت تسپ تبسن
     هاب ناتاسکدوک سالاک تباسن ،یگدامآ هرود نازومآشناد هب ناتسکدوک تبسن :زا تسا ترابع یشزومآ یاهصخاش
 نازومآشناد هب ناتسبد تبسن ،یگدامآ نازومآ شناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن ،یگدامآ نازومآشناد
  نازوامآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن ،ییادتبا نازومآ شناد هب ناتسبد سالک تبسن ،ییادتبا هرود
  تباسن ،  ییاامنهار نازوامآ    شاناد هاب سالاک تباسن ،ییامنهار نازومآشناد هب ییامنهار هسردم تبسن ،ییادتبا هرود
   سالاک تباسن ،هطسوتم نازومآ شناد هب ناتسریبد تبسن ،ییامنهار نازومآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک
 ،  یموامع هطاسوتم نازومآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن ،یمومع هطسوتم نازومآشناد هب ناتسریبد
  شیاپ  نازوامآ      شاناد هاب یهاگاشناد شیاپ سالاک تباسن ،  یهاگاشناد شیاپ نازومآ شناد هب یهاگشناد شیپ تبسن
 .یهاگشناد
  تباسن ،    ناتاسرهش تایعمج هاب یرانه  و یاگنهرف نوناک یاههناخباتک تبسن :زا تسا ترابع یگنهرف یاهصخاش
 .ناتسرهش تیعمج هب یرکف شرورپ نوناک تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب هینیسح تبسن ،ناتسرهش تیعمج هب دجسم
 :دوش هتخادرپ لیذ یاههیضرف یسررب هب هدش یعس رکذلاقوف یاهصخاش هب هجوت اب
  .دراد دوجو لداعت مدع و یرباربان یسررب دروم یاهصخاش رون زا نادمه یاهناتسرهش نیب :لوا
  .دناهدوب رترثام نادمه یاهناتسرهش یرادروخرب حوطس رد ینامرد -یتشادهب یاهصخاش :مود
    تاحت ار متاسیس هاک یلماوع هب اهریغتم ینورد یگژیو زا یریگهرهب یارب هک تسا ییاهکینکت زا یکی یلماع لیلحت
   و ااهریغتم زا یداداعت شهاک کینکت نیا فده نیرتمهم .(Harmon, 1967: 1)تسا هدش هدافتسا ،دنهدیم رارق ریثثت
    یاراب تلوهاس هاب و (Local Government Data Unit, 2005: 2 ) تاساه    هداد یواگلا و راتخااس نتخااس راکاشآ
   هدراب رااک هب ،دوشیم عقاو ریغتم یدادعت ریثثت تحت هدهاشم متسیس کی هک یدراوم رد هنومن یارب یملع یاهدربراک
     هاکنیا نتفراگ راون رد ااب ًاالومعم اهلماع دادعت کینکت نیا رد .(Christensen and Anderson, 2002: 1)تسا هدش
  طراش   یلمااع لایلحت ندوب رادینعم .(Everitt and Dunn,1991: 3)دوشیم نییعت ،دراد بسانت اههداد اب لدم ردقچ
 :5122 ،  ناراگید و دمراس)دریگ یام  ترواص  تالتراب و ود یاک نومزآ قیرط زا هک تسا کینکت نیا ماجنا یارب مزال
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  هراامآ نیا رادقم هچنانچ .تسا 2 ات 3 زا نآ هنماد هک KMO هرامآ زا هدافتسا (1122)نارگید و ساود ةدیقع هب .(213
  اات 34/3 نیب نآ رادقم رگا .دنتسه بسانم یلماع لیلحت یارب یلک روط هب دوجوم یاه یگتسبمه ،دشاب 31/3 زا شیب
   ااهریغتم یاراب یلماع لیلحت هک تسانعم نادب 34/3 زا رتمک ریداقم و داد جرخ هب یدایز تقد تسیابیم ،دشاب 31/3
   یاراب ار ااه صخااش ندوب بسانم و تلتراب و ود یاک نومزآ (3)ةرامش لودج .(143 :1122 ،ساود)تسین بسانم
  .دهدیم ناشن یلماع لیلحت ماجنا

 نادمه یاهناتسرهش رد هعسوت یاهصخاش تلتراب و ود یاک تست (2)ةرامش لودج

 تلتراب و ود یاک تست

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .734 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.0643 

 351 یدازآ هجرد

 000. یرادینعم حطس
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     ااهریغتم هایلوا یدانب هاقبط یارب یرترثام روط هب دناوتیم بلما یاهشوخ لیلحت ،یدعب دنچ شجنس یاههمانرب رد
(Toms et al, 2001: 5) هدافتاسا دروام هباشم تایصوصخ اب یاهمتیا یدنبهتسد یارب اهشور عونت  یصوت یارب و   

  تایاصوصخ اب هتسسگ یاههشوخ هب اههداد زا یاهعومجم کیکفت نآ فده و (Kennedy, 1974: 216)دریگیم رارق
 اههداد شهاک یارب یشور ناونع هب دناوتیم یاهشوخ لیلحت کینکت .(Gallegos and Ritter, 2005: 1)تسا کرتشم
   دواش هداید ،    داشاب هاشوخ نآ رد تادهااشم نیگناایم یگدنیامن هب دناوتیم هشوخ ره رد تادهاشم هک ثیح نیا زا
(Shannon et al, 2003: 41). زا یطوالخم ةلیاسو هاب هاعلاطم دروام ءایشا هک تسا نیارب ضرف یاهشوخ لیلحت رد      
   کام لدام رد .(Zhang, 2004: 697 )دانا  هدامآ دواجو هب ،تسا هقبط ره اب هباشم ءزج کی نآ رد هک یلامتحا عیزوت
      راب .تاسا راون دروام صخااش هب نزو نداد یارب رایعم نیرتهب اهریغتم ریاس اب ریغتم ره یگتسبمه طسوتم ناهانارگ
- یام تسد هب یگتسبمه بیرض سیرتام قیرط زا هدافتسا دروم یاهصخاش یارب  لتخم یاهنزو شور نیا یانبم
    نازایم رداقچره و درایگ  یام یرتاشیب نزو ،     داشاب رتاشیب ااهریغتم ریااس ااب ریغتم ره یگتسبمه نازیم ردقچره .دیآ
   .(352-252 :3522 ،یرتنالک)دهدیم صاصتخا دوخ هب ار یرتمک نزو دشاب رت یعض یگتسبمه
 شهوژپ یاههتفای
  داصرد 413/35       دوداح هاک تاسا ییااهن لاماع جناپ هاب شهوژپ صخاش 55 لیلقت یلماع لیلحت یریگراک هب هجیتن
   .دهدیم حیضوت ار سنایراو

 یباختنا صخاش 44 یلصا روحم لوح لماوع لیلحت جیاتن (3)هرامش لودج

 سنایراو لک  یعمجت دصرد  هدش هداد حیضوت سنایراو دصرد هژیو شزرا لماع
 553/52 553/52 535/33 کی لماع
 13/34 323/23 44/32 ود لماع
 51/21 35/32 114/1 هس لماع
 52/25 1/3 515/4 راهچ لماع
 413/35 455/1 344/5 جنپ لماع
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    ریاسفت و هباساحم ار سناایراو لک دصرد 35/32 موس لماع و دصرد 323/23 مود لماع و دصرد 553/52 لوا لماع
   .تاسا شهوژاپ یاهصخاش یور رب مود و لوا لماع هژیو هب لماع هس نیا دایز یراذگریثثت ةدنهد ناشن و دناهدومن
   ار لاماوع رد هداش  یراذاگراب یاهصخاش شهوژپ نیا رد .دناهدیدرگ یراذگمان لماوع ،یگتسبمه نازیم هب هجوت اب
  :دومن یراذگمان لیذ حرش هب ناوتیم

 هناگ جنپ لماوع رد هدش یراذگراب یاهصخاش (4)هرامش لودج
 لماع  صخاش یگتسبمه
  یگدامآ هرود نازومآشناد هب ناتسکدوک سالک تبسن 55/3

 
 
 
 
 
 
 لوا

 یگدامآ هرود نازومآشناد هب ناتسکدوک تبسن  35/3
  یگدامآ نازومآ شناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن 21/3
  ییادتبا هرود نازومآشناد هب ناتسبد تبسن 31/3
  ییادتبا هرود نازومآشناد هب ناتسبد سالک تبسن 35/3
  ییادتبا نازومآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن 11/3
  ییامنهار هرود نازومآشناد هب ییامنهار هسردم تبسن 31/3
  ییامنهار هرود نازومآشناد هب سالک تبسن 11/3
  ییامنهار نازومآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن 55/3
  هطسوتم هرود نازومآ شناد هب ناتسریبد تبسن 31/3
  یمومع هطسوتم هرود نازومآشناد هب ناتسریبد سالک تبسن 41/3
  هطسوتم نازومآشناد هب یرادا و یرتفد ،یشزومآ نانکراک تبسن 31/3
  یهاگشناد شیپ هرود نازومآ شناد هب یهاگشناد شیپ تبسن 35/3
 یهاگشناد شیپ هرود نازومآ شناد هب یهاگشناد شیپ سالک تبسن 53/3
 ناتسرهش تیعمج هب هینیسح تبسن 41/3
  ناتسرهش تیعمج هب دجسم تبسن 11/3
 ناتسرهش تیعمج هب یرکف شرورپ نوناک تبسن  51/3
   ناتسرهش تیعمج هب یشخبناوت زکارم تبسن 11/3

 
 
 
 مود

  ناتسرهش تیعمج هب هناخوراد تبسن 51/3
  ناتسرهش تیعمج هب ناتسرهش ناکشزپ لک تبسن 41/3
  ناتسرهش تیعمج هب یمومع کشزپ تبسن 25/3
  ییاتسور تیعمج هب ییاتسور ینامرد -یتشادهب زکارم تبسن 15/3
  ییاتسور تیعمج هب ییاتسور لاعف تشادهب یاههناخ تبسن 24/3
  ناتسرهش تیعمج هب تشادهب یاههناخ نازروهب تبسن 31/3
 ییاتسور تیعمج هب ییاتسور تشدهب یاههناخ نانکراک تبسن 55/3
  ناتسرهش تیعمج هب هاگشیامزآ تبسن 51/3
   ناتسرهش تیعمج هب ینامرد تاسسام تبسن 55/3

 موس
 
 
 

  ناتسرهش تیعمج هب ینامرد تاسسام تخت تبسن 45/3
  ناتسرهش تیعمج هب یراگنوترپ زکارم تبسن 31/3
 ناتسرهش تیعمج هب صصختم کشزپ تبسن 14/3
  ناتسرهش تیعمج هب ناکشز نادند تبسن 31/3
  ناتسرهش تیعمج هب نازاسوراد تبسن 31/3
   ناتسرهش تیعمج هب زاتشیپ تسپ تبسن 33/3

 
 مراهچ
 

  ناتسرهش تیعمج هب ییوردوخ تامدخ تبسن 11/3
  ناتسرهش تیعمج هب یلام تسپ تبسن 11/3
  ناتسرهش تیعمج هب یریوصت تسپ تبسن 31/3
  ناتسرهش ییاتسور تیعمج هب ییاتسور یتسپ قودنص تبسن 25/3
   هقبط کی یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن 15/3

 
  هقبط ود یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن 14/3 مجنپ

  هقبط هس یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن 33/3
 هقبط راهچ یاهانب هدش رداص ینامتخاس یاههناورپ تبسن 31/3
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 12    ًاااعومجم لاماع نایا رد    .تاسا هدوامن ریاسفت ار سنایراو دصرد 553/52 نازیم 535/33 ةژیو رادقم اب لوا لماع
  هداش یراذگراب یگنهرف صخاش 2 و یشزومآ صخاش 52 هدش رکذ یاهصخاش نیب رد .دناهدش یراذگراب صخاش
  یراذاگمان « یاگنهرف - یاشزومآ»  لاماع ناواتیم ار لماع نیا .دنتسه اراد شهوژپ لوا لماع اب ار یبوخ یگتسبمه و
  .دومن
 3    ًاااعومجم لاماع نایا رد      .تاسا هدوامن ریاسفت ار سناایراو داصرد 323/23 نازیم 44/32 ةژیو رادقم اب مود لماع
  ناواتیم ار لماع نیا .دنتسه مود لماع اب ییالاب یگتسبمه یاراد هک تسا هدش یراذگراب ینامرد -یتشادهب صخاش
 .دومن یراذگمان «ینامرد -یتشادهب» لماع ناونع اب
  صخااش 1    ًاااعومجم لاماع نایا رد  .دانکیم ریسفت ار سنایراو دصرد 35/32 نازیم 114/1 ةژیو رادقم اب موس لماع
   .دوشیم یراذگمان «ینامرد» لماع ناونع اب و دنتسه مجنپ لماع اب یبوخ یگتسبمه یاراد و هدش یراذگراب ینامرد
  صخااش 4   ًاااعومجم لاماع نیا رد .دیامنیم هبساحم ار سنایراو دصرد 1/3 و تسا 515/4 مراهچ لماع ةژیو رادقم
 ار نآ ناواات  یاام و دنتااسه مراااهچ لااماع اااب ییالاااب یگتااسبمه یاراد اااهنآ یااگلمج و هدااش یراذااگراب یطااابترا
 .درک یراذگمان «تاطابترا»لماع
 5    ًاااعومجم لاماع نایا رد      .تاسا هدوامن ریاسفت ار سناایراو داصرد 455/1 نازیم 344/5 ةژیو رادقم اب مجنپ لماع
  ناوات         یام ار لاماع نایا .دنتاسه شهوژاپ مجناپ لاماع ااب یبواخ طابترا یاراد و هدش یراذگراب ینوکسم صخاش
     یجارختاسا لاماوع هاب تباسن ناتسا ناتسرهش ،یلماع لیلحت لحارم یط زا سپ .دومن یراذگمان «یدبلاک-ینوکسم»
 .تسا هدمآ شهوژپ (4)ةرامش لودج رد تازایتما نیا هک هدرک بسک ار یزایتما

 نادمه ناتسا یاهناتسرهش زا کیره یباستکا یلماع تازایتما (5) ةرامش لودج

یدر
  

 اههفلام زا کی ره یلماع تازایتما ناتسرهش
 مجنپ لماع مراهچ لماع موس لماع مود لماع لوا لماع

26 دابآدسا 2 22333- 1353362 1425162 21533,3 22112,3- 
 -1223262 3325462 -4121362 -11115,3 -,51143 راهب 3
 55452,3 13342,3 1211262 - 34225,3 3235162 ناکرسیوت 2
1 نزر 5 4512,3 262 3255 11313,3 - 5 3253,3 33 255,3 
 42522,3 - 22331,3 -2131362 1433362 12332,3 گنهآردوبک 4
  35332,3 54353,3 53452,3 -3153262 55552,3 ریالم 1
 3522262 -3331562 - 12313,3 - 53242,3  14523,3 دنواهن 1
 2321562 - 35333,3  11334,3 - 53221,3 3415362 نادمه 5

 5322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  یاگنهرف - یاشزومآ لماع 35563 اب ینامرد لماع 53362 اب یدبلاک -ینوکسم لماع 43262 اب ینامرد -یتشادهب لماع
 324622   عوامجم زا .دانا  هداد صااصتخا دواخ هب ار تازایتما نیرتشیب بیترت هب 25462 اب تاطابترا لماع و 13163 اب
  رد .تاسا     هداد صااصتخا دواخ هاب ار ااهزایتما دصرد 25653 (مود لماع)ینامرد -یتشادهب لماع هدش لصاح زایتما
  داصرد 545645  (مود لاماع)ینامرد -    یتاشادهب لاماع ااب نآ قایفلت و (ینامرد لماع) موس لماع باستحا اب عومجم
  یااه صخااش»    مود ةراماش ضراف دراوام نیا هب هجوت اب .دریگیم قلعت ینامرد و یتشادهب لماع هب هلصاح تازایتما
  .درایگ    یام راراق داییثت دروام « دانا هدواب رترثام نادمه ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب حوطس رد ینامرد -یتشادهب
   .تسا هدش مادقا مارگوردند میسرت هب اهناتسرهش یاهزایتما ساسارب
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 یلماع تازایتما ساسا رب نادمه یاهناتسرهش یدنبهورگ مارگوردند (1) هرامش رادومن

 5322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 

     هدواب لایذ ناگمه هوراگ راهچ هب نادمه ناتسا یاهناتسرهش یدنبهورگ ،یاهشوخ لیلحت کینکت یریگراک هب ةجیتن
   :تسا
  لاماع و تسا ینامرد لماع هب قلعتم بیترت هب هورگ تازایتما نیرتشیب .دریگیم رب رد ار دابآدسا ناتسرهش :لوا هورگ
   ؛تسا هتشاد رارق تیمها مود ةجرد رد ینامرد -یتشادهب
   راراق هوراگ کی رد نگمه یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل هب هک تسا نزر و راهب یاهناتسرهش لماش :مود هورگ
      دواخ هاب ار یداایز تازاایتما یناامرد -یتشادهب و تاطابترا یاهصخاش ةنیمز رد هورگ نیا یاهناتسرهش .دناهتشاد
   ؛دناهداد صاصتخا
  یااه صخااش ظاحل هب هورگ نیا رد عقاو یاهناتسرهش ،تسا نادمه و ریالم یاهناتسرهش ةدنریگرب رد :موس هورگ
-     ینوکاسم تازاایتما نیرتاشیب ییواس زا .داناهداد صاصتخا دوخ هب ار یدایز تازایتما ینامرد و یگنهرف -یشزومآ
  ؛دراد رارق هورگ نیا رد هک هدوب نادمه ناتسرهش هب طوبرم یدبلاک
      ندواب اراد ظااحل هاب اهناتاسرهش نایا .دوشیم لماش ار دنواهن و گنهآردوبک ،ناکرسیوت یاهناتسرهش :مراهچ هورگ
 (2  )ةراماش لکاش ؛دناهداد صاصتخا دوخ هب ار یرتشیب تازایتما یدبلاک-ینوکسم و یگنهرف -یشزومآ یاهصخاش
 .دهدیم ناشن یلماع تازایتما ساسا رب ار نادمه یاهناتسرهش یدنبهورگ
   زا س اس ؛دواش یام  هباساحم هعلاطم دروم یاهریغتم یگتسبمه بیرض طسوتم و یگتسبمه ناهانارگ کم کینکت رد
     نیگناایم راب میاسقت شور زا هدافتاسا اب اهریغتم ریداقم ،یگتسبمه بیرض طسوتم قیرط زا صخاش ره نزو هبساحم
     لوداج یاهرطاس ندراک عامج قیرط زا ًااتیاهن و برض ریداقم رد هدش هبساحم یاهنزو و هدش سایقم فالتخا عفر
 .دیآیم تسد هب یبیکرت صخاش

 راهب

 نزر

 ناکرسيوت

 گنهآردوبک

 دنواهن

 ريالم

 نادمه

 دابآدسا
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 یلماع تازایتما ساسارب نادمه ناتسا یاهناتسرهش یدنبهورگ (1)ةرامش لکش

 5322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ناهانارگ کم شور زا هدافتسا اب نادمه یاهناتسرهش یبیکرت صخاش هبساحم (6) ةرامش لودج
تر یبیکرت صخاش ناتسرهش

 هب
 هعسوت حطس ناتسرهش  یدر

 (2)رادروخرب رایسب نادمه 2 5 565152 دابآدسا
 (3)رادروخرب ریالم 3 1 163312 راهب
 (2)رادروخرب یدودح ات دنواهن 2 1 164512 ناکرسیوت
2452 نزر   گنهآردوبک 5 4 62

 
  (5)مورحم

 نزر 4 5 2361532 گنهآردوبک
  ناکرسیوت 1 3 1263312 ریالم
3 دنواهن 431 6  راهب 1 2 42
 دابآدسا 5 2 1465541 نادمه

 5322 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

     کام کاینکت زا هاک اهناتاسرهش زا کیره یبیکرت صخاش هب هجوت اب دهدیم ناشن (1) ةرامش لودج هک هنوگ نامه
 :تسا هدش تردابم حطس راهچ رد نادمه ناتسا یاهناتسرهش یدنبهبتر هب ،هدش لصاح ناهانارگ
 ؛نادمه ناتسرهش :رادروخرب رایسب حطس -
 ؛ریالم ناتسرهش :رادروخرب حطس -
 ؛دنواهن ناتسرهش :رادروخرب یدودحات حطس -
 .دابآدسا و راهب ،ناکرسیوت ،نزر ،گنهآردوبک یاهناتسرهش :مورحم حطس -
  مداع زا تیاکح نادمه ناتسا یاهناتسرهش رد یسررب دروم یاهصخاش هک دراد نآ زا ناشن هدش ماجنا یدنب حطس
   لوا ةیاضرف و هتاشاد لداعت مدع نیا زا تیاکح مورحم حطس رد ناتسرهش جنپ دوجو ،دراد ییایف یرباربان و لداعت
      دواجو لدااعت مداع و یربارباان یاسررب دروم یاهصخاش رون زا نادمه ناتسا یاهناتسرهش نیب» ناونع اب شهوژپ
 ، یدااصتقا ،   کایژولوکا  التخم لاماوع دنیآرب لداعت مدع نیا هک دومن ناعذا ناوتیم .دریگیم رارق دییثت دروم «دراد
 یاههنیمز رد یرترب و یسایس تیزکرم نتشاد لیلد هب نادمه رهش نآ عبت هب و نادمه ناتسرهش .تسا هریم و یسایس
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   دروام یااه  صخااش زا یرادرواخرب    ةانیمز رد نآ ندواب داشر بطق و هریم و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا  لتخم
   .تسا هدومن ظفح ناتسا رد ار دوخ یرترب یسررب

 
 ناهانارگ کم کینکت زا هدافتسا اب نادمه ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب حطس (2)ةرامش لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ، اراسیم طسوت ییاهثحب هنیمز نیا رد .دنراد دوجو هعسوت موهفم اب طابترا رد یددعتم تایرون هک تسا رکذ هب مزال
 ، نمدایرف ، لادرایم ، نماشریه ، نیاتاشا ،لدور ، یلنیدانور ، زنومیاس ، رواتم ، رایود ، خودرام ، ورادوائت ،زریس ،تدنورب
 -زکرم لدم زا تیاکح رتشیب هعلاطم دروم ةقطنم رد هعسوت ییایف یوگلا یلو ؛تسا هدش هئارا هریم و ورپ ،سالگود
  ناتاسرهش ،      ناتاسا رادرواخرب رایاسب ناتاسرهش ااهنت هاک دراد نآ زا ناشن شهوژپ .تسا هتشاد دشر بطق و نوماریپ
   رد هاک داشاب    یام رایالم ناتاسا رادرواخرب ناتسرهش ،تسا هتشاد رارق ناتسا قرش تمس هب زکرم رد هک تسا نادمه
 یدو    داح اات ناتاسرهش ااهنت ،  هاتفرگ راراق برم بونج رد هک دنواهن ناتسرهش .تسا هتفرگ رارق ناتسا قرش بونج
   .دوشیم بوسحم نادمه ناتسا رادروخرب
   برام و لاماش ،برم لامش رد هک دابآدسا و راهب ،ناکرسیوت ،نزر ،گنهآردوبک یاهناتسرهش هک تسا یلاحرد نیا
   دواخ شاشوپ ریز ار ناتسا بلام تمسق و دنراد رارق هاشنامرک و ناتسدرک مورحم یاهناتسا اب ترواجم رد و ناتسا
   هداش حیراشت یاهوگلا نیب زا هک تفگ ناوتیم .دنوشیم بوسحم نادمه ناتسا مورحم یاهناتسرهش ،دنهدیم رارق
  لکاش  .دانک   یام قداص رتاشیب هعلاطم دروم ةقطنم رد ،دوشیم هدیمان یسایس طباور درکیور هک نیلرو یوگلا هعسوت
   .دهدیم ناشن ار هدش جارختسا ناهانارگ کم کینکت زا هک نادمه ناتسا یاه ناتسرهش یرادروخرب حوطس (3)ةرامش
   تاداهنشیپ و یریگهجیتن ،یدنب عمج
   اای رهاش کی تیعمج تیرثکا نایم تامدخ لداعتم عیزوت ایوپ یاهداصتقا یاهیگژیو زا یکی هک مهم نیا هب هجوت اب
  هعاسوت   التخم یاههنیمز رد هعسوت لاحرد یاهروشک رگید دننامه ناریا نامروشک رد رگید فرط زا و تسا هقطنم
       یباایزرا و لایلحت هاب هاک هداش یعاس رضاح شهوژپ رد ،هدوب رادروخرب یمومع تامدخ زا هقطنم دنچ ای کی اهنت
    هاتفرگ مااجنا رایغتم 55  ااب یسررب روونم نیا یارب .دوش هتخادرپ نادمه ناتسا یاهناتسرهش رد هعسوت یاهصخاش
 413/35  لاماع 4   نایا .تاسا لماع 4 هب شهوژپ صخاش 55 لیلقت یلماع لیلحت یریگراک هب زا لصاح هجیتن .تسا

نزر

گنهآردوبک

راهب
نادمه

دابآ دسا

ناکرسيوت

ريالم

دنواهن

هشقن ناونع:
نادمه ناتسا یاه ناتسرهش یدنب حطس

ناهانارگ کم کينکت زا هدافتسا اب 

زا میسرت:
ناگدنراگن

±0 5025
رتموليک

امنهار

یرادروخرب حطس

رادروخرب رايسب
رادروخرب

رادروخرب یدودح ات
مورحم
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-  ناتاسرهش یدانب هوراگ یاهشوخ لیلحت کینکت دربراک زا لصاح ةجیتن .تسا هدومن ریسفت ار هعماج سنایراو دصرد
  :تسا هدوب نگمه هورگ راهچ هب نادمه ناتسا یاه
   ؛دریگیم رب رد ار دابآدسا ناتسرهش :لوا هورگ
   راراق هوراگ کی رد نگمه یاهصخاش زا یرادروخرب ظاحل هب هک تسا نزر و راهب یاهناتسرهش لماش :مود هورگ
   ؛دناهتشاد
  زا یرادرواخرب ظاحل هب هورگ نیا رد عقاو یاهناتسرهش ؛تسا نادمه و ریالم یاهناتسرهش ةدنریگرب رد :موس هورگ
   ؛دناهتشاد رارق هورگ کی رد نگمه یاهصخاش
   ؛دوشیم لماش ار دنواهن و گنهآردوبک ،ناکرسیوت یاهناتسرهش :مراهچ هورگ
  یااهناتسرهش یدنبهبتر هب ،هدش لصاح ناهانارگ کم شور زا هک اهناتسرهش زا کی ره یبیکرت صخاش هب هجوت اب
 :تسا هدش تردابم حطس راهچ رد نادمه ناتسا
 ؛نادمه ناتسرهش :رادروخرب رایسب حطس
  ؛ریالم ناتسرهش :رادروخرب حطس
 ؛دنواهن ناتسرهش :رادروخرب یدودح ات حطس
 .دابآدسا و راهب ،ناکرسیوت ،نزر ،گنهآردوبک یاهناتسرهش :مورحم حطس
  داصرد 4/11  هاک تروص نیدب .دشابیم .411 هدمآ تسد هب 2Rهک تسا نآ رگنایب نویسرگر لیلحت تابساحم جیاتن
- یام داهنشیپ شهوژپ هک ییاهراکهار زا یدادعت .تسا هدوب ناهانارگ کم یبیکرت صخاش زا یشان یرادروخرب نازیم
 :زا تسا ترابع دنک
 ؛(نادمه ناتسرهش)ناتسا رادروخرب رایسب ناتسرهش رد تاطابترا و ینامرد -یتشادهب یاهصخاش تیوقت -
 ؛ریالم ناتسرهش رد ینامرد یاهصخاش تیوقت -
 ؛دنواهن ناتسرهش رد ینامرد و یتشادهب ،تاطابترا یاهصخاش تیوقت -
   موراحم یااه    ناتاسرهش رد یاگنهرف و یاشزومآ یااه      صخااش هژایو هاب هداش هاعلاطم یااهصخاش لک تیوقت -
   ؛(دابآدسا و راهب ،ناکرسیوت ،نزر ،گنهآردوبک)ناتسا
   عبانم
  هراماش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ةلجم ،شاخ ناگنس هیحان :دروم یاهیحان یاهایف یهدناماس رد یلیلحت یلدم ،(1522)یسیع ،هدازمیهاربا

 .نارهت ،34
    ناتاسا رد نآ یااهرگامن یجناس تیعضو و هعسوت یاهصخاش ییایف لیلحت ،(3322)یلع ،یوسوم ،دومحم ،یربکا ،یسیع ،هدازمیهاربا

 .رها ،25 هرامش ،ییایفارغج یایف ةلجم ،ناتسزوخ
 ،  ییاایفارغج یااه شهوژاپ ،   ناتاسچولب و ناتاسیس ناتاسا یدروم هعلاطم :یاهیحان ةعسوت رد اهرهش شقن یبایزرا ،(2522)نسح ،هتخارفا

 .نارهت ،12 ةرامش
      یرادرهاش هاناگهد قطاانم رد ضراواع یااه   یربارباان لایلحت و هایزجت ،(1522 )ااضر ،یناهفصا رصن و لوسر ،ماردیب ،هلاتمعن ،یربکا

 .نارهت ،لوا هرامش ،متفه لاس ،یداصتقا یاهشهوژپ ةلجم ،(ییایف یجنسداصتقا درکیور)ناهفصا
 .نارهت ،33 هرامش ،یناگرزاب همانشهوژپ ،روشک  لتخم یاهناتسا یتعنص هعسوت زا یاهسیاقم یلیلحت ،(2522)قداص ،یرایتخب
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 .نارهت ،52 هرامش ،ییایفارغج یاه شهوژپ ةلجم ،ایند رد یناسنا هافر نیابت و هعسوت رب ییایفارغج یلیلحت ،(3122)همطاف ،زورفهب 
 ،  (یا هاقطنم لایلحت درکیور رب دیکات اب)نادمه ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت حوطس شجنس ،(3322)میرم ،یحلاص ،دوعسم ،ییاوقت

 .تشدورم ،تشدورم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،22 هرامش ،یا هقطنم یزیر همانرب هلجم
22)یا ،ید ،ساود   .نارهت ،ین ،یبیان گنشوه همجرت ،یعامتجا تاقیقحت رد شیامیپ ،(11
 .نادمه ،تاعالطا و رامآ تنواعم ،نادمه ناتسا یرامآ همانلاس ،(3322) نادمه یرادناتسا 
 .نارهت ،هگآ رشن ،یراتفر مولع رد قیقحت یاهشور ،(5122)نارگید و هرهز ،دمرس 
 .نارهت ،مهد پاچ ،تمس ،یرهش یایفارغج رد ون یاههاگدید ،(4522)نیسح ،یئوکش
 .نارهت ،هجدوب و همانرب تاراشتنا ،یاهقطنم ةعسوت یزیرهمانرب ینابم ،(1122)رفوم ،یفارص
 ،4  هراماش ،   طیاحم شیاامآ هالجم ،  نادامه ناتاسا یاه ناتسرهش رد هعسوت یاه صخاش لیلحت ،(5522)میهاربا ،یولوم و رغصا ،یبارض 

 .ریالم ،ریالم دازآ هاگشناد
  هاقطنم یزیر همانرب هلجم ،سراف ناتسا یاهناتسرهش رد تمالس یاهرگامن یرباربان یسررب ،(1322)دومحم ،یربکا و اضردمحم ،ییاضر

 .تشدورم ،تشدورم دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،22 هرامش ،یا
 ،32  ةراماش ،   ییاایفارغج تااقیقحت همانلاصف ،ناسارخ ناتسا :دروم یاهقطنم ةعسوت و یرهش ماون یدنبحطس ،(3122)میحردمحم ،امنهر

 .دهشم
 هرامش ،یسانش طیحم هلجم ،سراف ناتسا یاه ناتسرهش یگتفای هعسوت نازیم لیلحت و یبایزرا ،(3322)دومحم ،یربکا و یلع ،یدابآ یگنز

 .نارهت ،34
  و اایفارغج ،4422-41  هعاسوت  یااه    صخااش سااسارب سرااف ناتسا یاهناتسرهش ةسیاقم ،(1522)قاحسا ،نایلالج و هلاتمارک ،یرایز

  .نادهاز ،22 هرامش ،هعسوت
 ،   یدااصتقا تااقیقحت ةالجم ، نارایا ییاتسور قطانم رد یناسنا هعسوت صخاش یبایزرا ،(4522)یقنیلع ،ماما یعیفر و نیسح ،داژن یسابع 

  .نارهت ،31 هرامش
 ،   نارایا یاایفارغج نامجنا ایفارغج هلجم ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرهش طاقن رد یرباربان لماوع و للع لیلحت ،(3522)لیفلاوبا ،یربنق 

 .نارهت ،13 هرامش
 .نارهت ،شناد راونا و نیبشوخ تاراشتنا ،(اهکینکت و اهیروئت)یاهقطنم هعسوت و یزیرهمانرب ،(3522)لیلخ ،یرتنال
   طاباور لاک هرادا ،   یراصان یامیرک زایورپ مجرتم ،موس ناهج رد ینیشنرهش هعسوت و رقف ،اهرهش ،(4122)فزوژ ،رلگاگ و نلآ ،تربلیگ

 .نارهت ،نارهت یرادرهش للملا نیب و یمومع
 ،    نارایا یحاوان ینااسنا ةعاسوت رب رثام لماوع نییعت رد اهصخاش قیفلت و یلماع لیلحت ،(5522)نسح ،اینتمکح و  جنریم ،یوسوم 

 .نادهاز ،مشش هرامش ،هعسوت و ایفارغج ةلجم
 .نارهت ،21 ةرامش ،یسایس مولع و قوقح هدکشناد ةلجم ،یرون و یموهفم لوحت ریس ؛هعسوت ،(2522)دمحا ،یقثوم
 ةمانلصف ،2522 و 2122 یاهلاس یط ناریا یاهناتسا یعامتجا هافر و تامدخ شخب یگتفایهعسوت ةجرد ةسیاقم ،(1522)دمحم ،ییالوم

 .نارهت ،53 ةرامش ،یعامتجا هافر
  هلاسلس ، لوا دالج ، ناراگید و ییافو بلاطوبا ةمجرت ،ییاتسور زکارم یزیرهمانرب رب ییاهدومنهر ،(2122)دنله DHV رواشم نیسدنهم
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