
 

 

 
 
 

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

 999-919 :صص
 
 
 
 
 

  تمالس داعبا رب دیکات اب یرهش یاههارهدایپ یبایزرا و لیلحت
 9(نادمه ناتابکا هارهدایپ :یدروم هعلاطم)
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 53/13/5322 :شریذپ رودص خیرات 13/53/5322:هلاقم تفایرد خیرات

   هدیکچ
  و یهلیلحت -  یفیهصوت حهوههپ شور .تسا یرورر یا هلاسم تمالس یریحم داعبا رد اه هار هدایپ تیقفوم یبایزرا ،یروتوم لقن و لمض و اهرهش ییرس هعسوت اب
      لوهمرف اهب هدهش هبهساحم ههنومن م ض رفن 998 .تسا مهماعشسرپ) ینادیم و یا هناخباتک لکش ود هب اه هداد و تاعالطا تفایرد .دشاب یم یدربراک  ده ظاحل  هب
  .دهعتفرگ    رارهق حهسرپ دروهم مه هبسک زا رفن 44 و نالوئسم زا رفن 48 ،نیعچمه .دیدرگ ییزوت نادنورهش نیب هداس یفداصت شور هب اه هماعشسرپ و هدوب نارکوک
  مرهن و تخس رصاعع لماش هار  هدایپ رصاعع .دندش یسررب ترکیل فیط هلیسوب یناور و یعامتجا ،ینامسج دعب هس اب تمالس هفلوم لماش یسررب دروم یاهریاتم
 م36/8 ) یعاهمتجا و م4/8 ) یهناور ،م94/8   ) ینامهسج تمالهس یاهه  ههیوگ نیگنایم ،ناتابکا هار هدایپ رد دهد یم  ناشن یا هنومن  کت یت نومزآ یاه هتفای .دعشاب یم
   هاگدهید .تهسا      نییاهپ مهظن نیهمه اهب تمالهس یریحم یاهرایعم رظنزا ،هار هدایپ نیا تیفیک هک تفرگ ه یتن ناوت یم ،نیارباعب .دعتسه م8) طسوتم دض زا رت نییاپ
  یاهه   لهماع ههربار ریسم لیلحت و نوسریپ یگتسبمه بیرر جیاتن نیعچمه .دعک یم دییات ار جیاتن نیمه یفاعم دايت زا یشان ییزج  التخا اب زین هبسک و نیلوئسم
    و یعاهمتجا تمالهس یاهه    لهماع نیهب یگتهسبمه نیرتمک و م440/4) یناور و یعامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه نیرتشیب ،دهد یم ناشن تمالس هناگ هس
  ناهتابکا هار هدایپ مرن و تخس رصاعع اب ار ریثات بیرر رثکادض بیترتب م368/4) ینامسج و م./438) یعامتجا تمالس لماوع هوالعب ،دشاب یم م948/4 ) ینامسج
    قوهف جیاهتن یرهیگ      لکهش رد یهمهم حهقن یعاهمتجا و یداهصتقا ،   یدهبلاکارف لهماوع و یرههش  تیریدم و یزیر همانرب هوحن ،ییایفاراج مورحم تیعقوم .دنراد
 .دیدرگ هئارا یدربراک یاهدربهار ،حهوهپ یاه هتفای اب بساعتم ،نایاپرد .دنا هتشاد
 
  .نادمه رهش ،ناتابکا هار هدایپ ،تمالس ،یرهش یاه هار هدایپ :یدیلک تاملک

                                                           
 و یرامعم هدکشناد رد رفینیعم میرم رتکد و هدازناطلس نیسح رتکد هرواشم و یبیطخ اضردمحم رتکد ییامنهار هب بایاپ ناسحا یرتکد هلاسر زا جرختسم هلاقم نیا -2
 .تسا نیوزق یمالسا دازآ هاگشناد ،یزاسرهش
 khatibiemohammadreza@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -3
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   همدقم
  ااه هدایپ .تسا نآ هدننک  یرعت یعون هب و یمومع هب یصوصخ یایف زا ،ناسنا زیامتم تیلاعف نیرت ییادتبا یور هدایپ
 نابایخ :زبوکیج نیج هدیقع هب .دنهد یم لیکشت ،هریم و یراتفر یاه لدم ،فادها ،یعامتجا ظاحل هب ار یعونتم  یط
  هدنزراس و یمومع یاه هار هدایپ داجیا رد یقفوم قباوس ناریا .دنتسه رهش ره یتایح ءزج نیرتمهم ،نآ یاه هار هدایپ و
  ساایقم اب بسانتم اه هلصاف و تعرس شیازفا ،لیبوموتا ،مسینردم روهظ اما .دراد ناهفصا غاب راهچ نوچمه باذج و
    زا یکیرااب یاهدناماسپ ااهور       هداایپ هزوراما و تخادانا باقع کالاما هعاسوت شهج زا ار اه هنهپ نیا هعسوت ،هراوس
 .(23-33 :3322 ،راتخمروپ(دنتسه یرورض ددرت یارب هراوس یاهایف
  ناایا رد  ددرات  هاب  زااجم  هایلقن هلیسو هنوگچیه هک تقو مامت هار هدایپ .دوش یم ماجنا  لتخم عاونا رد یزاس هار هدایپ
  ااه لام هبش ،تیاهنرد .تسا زاجم نآ رد یمومع هیلقن لیاسو رورم و روبع طقف هک یتیزنارت هار هدایپ .تساین هدوداحم
  هداایپ  ربااع  ااب  تایولوا و دراد دوجو تعرس تیدودحم ااما ،تاسا زااجم لقن و لمح لیاسو همه دورو نآ رد هک
  یااه هفلوم تیفیک یسررب ،یرهش یمومع یاهایف تیمها هب هجوت اب .(422 :1322 ،یرایدنفسا و هداز میهاربا) تسا
 :4322 ، نارااکمه و یکلم) دشاب یم هزوح نیا نارون بحاص یلصا یاه همدمد زا ،اهایف نیا هافر و تمالس اب طبترم
  هاگتاسیز نا  وانع هاب  رهاش  اایآ هک دراد لابند هب ار ینارگن نیا هراومه ناهج یاهرهش تیعمج نوزفازور شیازفا .(5
  تمالاس و  تاشادهب  داننام یا  هایلوا  یااهزاین  هالمج زا یو یاهزاین همه نیمثت هب رداق ،رضاح رصع رد ناسنا یلصا
   .(123 :5322 ،نایمیکح) ؟دشاب یم
   یالم و یاللملا  نیاب حطس رد ،یزاسرهش  لتخم یاه هبنج زا هناگادج تروصب تمالس و اه هار هدایپ عوضوم هنیمز رد
 ،(5322 ،ناراکمهو یهلادبع) ،al, 2019) et ,(Rebecchi al, 2019) , 2017) ,(zhou et (Litmanطسوت ییاه شهوژپ
   ترواص هرایم و (5322 ، ناایمیکح) ،(4322 ،  نارااکمهو یاکلم) ،(1322 ، نارااکمه و دمحاروپ) ،(5322 ،یمتاح(
    ینااسنا ساایقم رد نآ ااب طبترم یرهش یاهایف نیرتمهم اه هار هدایپ و ناسنا زاین نیرت یا هیاپ تمالس .تسا هتفریذپ
     مهااب هزواحود نایا یور عمااج یقیقحت نونکات و دنتسه روشک یزاسرهش رد اپون یتاعوضوم ،دوجو نیا اب .دنتسه
 .تسا هدشن ماجنا هعلاطم دروم هدودحم رد هژیوب
  گرزاب یاهرهش ریاس دننام هب رهش نیا ،نانچمه اما ،دشاب یم اراد اه هار هدایپ داجیا یارب یبسانم یاه هنیمز نادمه رهش
    و یخیراات تایوه  اطل هب و تیزکرم لیلد هب ،ناتابکا هار هدایپ ،نایم نیا رد .تسا هدش ور هراوس لیاسو رخسم ناریا
  هار هداایپ  یراتخااس  یااه  یاگژیو ،هوالعب .دشاب یم یدایز تیعمج یاریذپ ،دوخ دوجوم یرهش یاه یربراک طالتخا
 ، دراوام نیا .تسین ناسمه ،هدودحم نیا رد یعامتجا یاه یگژیو و تینما ،ینمیا ،یگدنزرس ،ناملبم ،یسرتسد ؛دننام
  .تاسا    هداش  التخم یااه  هابنج رد نادنورهش یتمالس یارب یدیدهت ،هجیتن رد و یرهش طیحم تیفیک شهاک ثعاب
 نآ  تایقفوم رد  یداایز  مهاس  داناوت  یام هار  هدااایپ  نایا   یالحم طیارااش  لاایلحت و  ینادایم تاعلاطم ماجنا ،نیاربانب
    تمالاس راب رثوام یاه هفلوم ظاحل هب نادمه ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا و لیلحت شهوژپ یلک فده .دشاب هتشاد
  ظااحل   نایا زا قیقحت یایفارغج ورملق توق و  عض طاقن رتشیب تخانش ثعاب یدربراک فده نیا .تسا نادنورهش
   نایا رد .دواب     داهاوخ یرهاش ناریدام و نازایر همانرب هلیسوب نادنورهش یارب رت ملاس یرهش یایف داجیا زاس هنیمز و
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 تمالس  لتخم داعبا ظاحل هب نادمه رهش رد ناتابکا هار هدایپ تیعضو هک میتسه ور هبور یلصا لاوس نیا اب ،شهوژپ
   ؟تسا هنوگچ (یناور و یعامتجا ،ینامسج)
     یداناسا و ینادایم لکاشب ااه هداد یروآ عمج .تسا یا هعسوت – یدربراک نآ عون و یلیلحت – یفیصوت قیقحت شور
 33  نیانچمه ، (نارکواک لومرف قباطم) نارباع زا رفن 332 هلیسوب یفداصت لکشب همانشسرپ 2 ،قیقحت نیارد .دشاب یم
  هاب ، یایاور لرتنک .دش هدیجنس ترکیل  یط اب اهریغتم .دشرپ ثحب لیمکت تهج ،هبسک زا رفن 34 و نالوئسم زا رفن
 T  یااهنومزآ و SPSS     رازافا مران ااب ااه هداد ،اتیاهن .(2) لودج تسا خابنورک یافلآ بیرض اب ییایاپ و یروص هویش
 .دندش لیلحت و هیزجت ریسم لیلحت و نوسریپ یگتسبمه بیرض ،یا هنومن کت

 خابنورک یافلآ ساسا رب اه نآ ییایاپ تیعضو و اهریغتم عون .1 لودج
 خابنورک یافلآ هیوگ دادعت داعبا اه هفلوم

 تمالس
 ./233 42 ینامسج
 ./335 1 یعامتجا
 ./115 42 یناور

 هار  هدایپ
 ./155 32 تخس رصانع
 ./115 12 مرن رصانع

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

   یرظن ینابم
  تکرااشم   و تمالاس هعاسوت» سنارفنک یط «نیودا کیوداچ» ار رهش ملاس یلک هدیا یتعنص بالقنا زا سپ راب نیلوا
  رهاش رد «  یتاشادهب هایلوا تامدخ یوس نآ» سنارفنک رد ملاس رهش ،نآ زا سپ .درک هئارا ناتسلگنا رد «5552 اهرهش
  یرواهمج یساسا نوناق 25 و 33 ،2 لوصا ساسا رب .(35 :5322 ،ییازریمو نرتسن) دش حرطم 5532 ربتکا رد وتنروت
    یعاامتجا و یدااصتقا یزایر همانرب رد مادقا ره همزال و رادیاپ هعسوت یلصا یاهروحم زا یکی تمالس ،ناریا یمالسا
   و یگدانز کباس ،  یکاشرپ یااه  تابقارم ،یتخانش تسیز و یثرا لماوع هب تمالس .(35 :4322 ،روپ نسح) دشاب یم
 ، تاباید ،یقاچ لثم ریگاوریم یاه یرامیب .تسا هداد رییغت ناهج رد ار تمالس یامیس لماوع نیا .تسا هتسباو طیحم
 ،   نارااکمه و ناایمیکح) دانا  هداش ینوفع یاه یرامیب نیزگیاج و شیازفا هب ور اه ناطرس و یویر ،یبلق یاه یرامیب
 ،  یماسج هاافر لداعت هکلب ،یرامیب نادقف یانعم هب طقف هن ار تمالس ،تشادهب یناهج نامزاس همانساسا .(33: 2322
  طیاحم تیفیک و یحارط ریثثت .(WHO, 1994)دنک یم  یرعت یییعبت چیه نودب ،وا قحو درف ره یعامتجا و یناور
  و چناایل  نیواک ، دراایلپا  دالانود ، تایاو  ماایلیو  هالمج زا یطیحم ناحارط تاقیقحت رد مدرم تمالس و راتفر رب رهش
 رد یمهم شقن ،نآ یمومع یاهایف و رهش ،یلک روط هب .تاسا هدیاسر تاابثا هاب یرادم هدایپ رب دیکات اب ردنااسکلا
 ، ناایمیکح)  دانراد اهنآ یعامتجا و یناور و ینامسج تمالس  لتخم داعبا رب ریثثت قیرط زا نادنورهش یگدنز تیفیک
  رهاش ، دنماشوه دشر ،هدراشف رهاش ،رادیاپرهاش میاهافم هب هجوت اب یرادام هداایپ ،رایخا یاه لااس رد .(423 :5322
 .(King, 2013: 850)  تااسا  هااتفرگ راراق شریذاپ دروم یرهش نازایر هامانرب زا یرایسب فرط زا هریمو کیژولوکا
  شهااک هب مادقا ،یرهش یاه هموح اب تباقر یارب و دش حرطم یدالیام 3432 یااه لااس زا هک تسا یموهفم هار هدایپ
  یاهرهاااش رد  ینادااانچ تاایقفوم اااب هااچرگا مادااقا ناایا .دومن یم رهش زکرم یمیدق یاه نابایخ زا کیفارت راب
  رادروااخرب   ضراع ماک  ییاااه هاچوک و مکارتم یتفاب زا هک ییاپورا یاهرهش زکارم یارب ،یلو دشن هجاوم ییاکیرمآ
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   رازااب و یورام ،  اص یاه هار هدایپ ،ریخا ههد رد .(1-5 :1322 ،یقحو یبیبح) .تشاد هارمه هب یتبثم جیااتن ،داندوب
    اتدامع هزایگنا ااب ،یرهش زکارم رد دهشم تنج و زیربت یگنس هعلق و رایرهش داتسا ،تیبرت یاهروحم رانک رد نارهت
   دنداش ثاداحا ،  یابرم یاهرواشک هباشم یخیرات تفاب ظفح ای و تمالس ،کیژولوکا فادها هن و یزاسابیز ای ددرت
   .(15-55 :2322 ،نراکمه و یداشنم حالف)
  اایوق ،   یراواس هاخرچود و یور هداایپ   راب دایکاتاب ،    یاکیزیف تایلاعف شیازافاو یموامع تمالس رب یزاسرهش ریثات
  داصرد 1      ااب هانازور یراواس لایبوموتا تعااس ره .(heath et al 2006:57)تسا هدش دییات یرایسب یاه شهوژپرد
 ,frank et al 87:)    تاسا هتاسبمه یقااچ لامتحا شهاک دصرد 5/5 اب یور هدایپ رتمولیک ره و یقاچ لامتحا شیازفا

  داهد        یام شیازافا ار یاناور یتاسردنت و شهااک ار یگدراسفا و سرتاسا ،  زباس یاایف رد هژیوب یور هدایپ .(2004
((Jackson, 2003:192. داهد یام شیازفا ار یعامتجا هیامرس و تالماعت حطس هدایپ رباع تکرح   (Leyden, 2003 

     دااعبا رد هژیواب نادنورهاش تمالاس رب یرهش هدایپ یاهایف ریثات ددعتم لیالد یایوگ ،قوف تایرون دنیآرب .(1546:
         یموامع تمالاس رد رثوام یاشلاچ هاب نازااسرهش دورو یاراب یامکحم هناوتشپ دناوت یم هک ،تسا هدیدپ نیا یفیک
 .دشاب یرهش رادیاپ تسیز طیحم و نادنورهش
 قیقحت ییایفارغج ورملق
  وراملق ،اه نابایخ نیا زا یکی ،تسا نآ زا بعشنم یعاعش نابایخ شش و یزکرم نادیم کی زا لکشتم نادمه راتخاس
     هاکلف و یانیمخ مااما نادایم نیب یبونج -یلامش لکش هب هک ،(2لکش) تسا ناتابکا هار هدایپ ینعی قیقحت ییایفارغج
   .(15 : 1322 ،یقیقح رکاذ و یمتاح) تسا هدش عقاو (هناتمگه ه ت) ناتابکا

 
 (1731 ،ناگدنسیون) نادمه ناتابکا هار هدایپ ریواصت و ییایفارغج تیعقوم -1 لکش
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   ااب نوانکا مه و تسا هراوس روحم داجیا فده اب لوا یولهپ هرود رد نادمه یمیدق رازاب تفاکش لصاح روحم نیا
   تروااجم ااب هار هدایپ نیا .تسا نییاپ هب طسوتم راشقا یرایتخاریم و یراجت ششک هزوح ، یعض اتبسن زبس ششوپ
 ، نآ یااهتنا ود رد (نادمه رهش یریگ لکش هیلوا هتسه) هناتمگه ه ت و ماما نادیم دوجو و عماج دجسم ،یمیدق رازاب
      نااتابکا ناابایخ .تاسا یخیراات و یراامعم ، یرهاش یاه شزرا ظاحل هب نادمه یرهش رباعم نیرت تیوه رپ زا یکی
   داش هار هداایپ تعرس هب نادمه یرادرهش طسوت 1322 لاس طساوا رد ،یعامتجا و یدبلاک تیفیک دیدش تفا رطاخب
 .(5322 ،ناگدنسیون)
 ثحب و اه هتفای

 ینامسج تمالس دعب رد نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا -
 ثحب و اه هتفای
 ینامسج تمالس دعب رد نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا -
  ناگدنواش      شاسرپ یفیاصوت راامآ هائارا زا .داش هدافتسا هیوگ 42 زا هار هدایپ ینامسج تمالس حطس یسررب روونم هب
   تافگ ناوات  یام ،T   نوامزآ زا لاصاح 3   لوداج یااه هداد هب هجوت اب .دش رون فرص اه هتفای مجح تیدودحم لیلدب
  یااه  هایوگ نایم زا .دشاب یم (2) ددع ینعی نومزآ هیلوا هدش نییعت نیگنایم طسوتم زا رتمک اه هیوگ زا یرایسب نیگنایم
   راداقم ااب «   یناامرد و یتاشادهب یااه  یربرااک» یاه هیوگ هب طوبرم بیترت هب رادقم نیرتشیب و نیرتمک ،شهوژپ دروم
    یناماسج تمالاس یااه   هایوگ نیگناایم ، عوامجم رد .دشاب یم (42/5) نیگنایم اب «هار هدایپ بسانم ضرع» و (13/3)
 .دشاب یم یبولطمان تیعضو یاراد و (2) طسوتم دح زا رت نییاپ ،(35/3)

 نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ ینامسج تمالس یسررب :یا هنومن کت یت نومزآ .2 لودج

 نیگنایم فالتخا یرادانعم T رایعم فارحنا نیگنایم ینامسج تمالس یاه هیوگ
 % 43 نانیمطا بیرض اب
 الاب دح نییاپ دح

 -131/3 -235/3 -421/3 333/3 -123/22 33/2 53/3  تیروصحم و یگدمآ شیپ ،ناب هیاس
 -335/3 -523/2 -323/3 333/3 -333/12 33/2 13/3 ینامردو یتشادهب یاه یربراک
 123/3 -252/3 -353/3 232/3 -421/2 33/2 23/3  هخرچود ریسم و یزاب لیاسو
 -122/3 -354/3 -325/3 333/3 -224/1 52/2 14/3  روحم رد یور هدایپ نازیم
 324/3 313/3 332/3 333/3 333/4 22/2 32/2  هنازور و هنابش بسانم یزادرپرون
 -222/3 -254/3 -125/3 333/3 -233/5 43/2 14/3  یزور هنابش تایح
 553/3 123/3 322/3 133/3 123/3 52/2 22/2  اوه تیفیک
 313/2 343/2 142/2 333/3 431/23 13/2 42/5  هار هدایپ بسانم ضرع
 125/3 323/3 432/3 333/3 551/4 52/2 32/2 یزاسفک حلاصم یحارط و تیفیک
 335/3 112/3 433/3 333/3 354/5 33/2 33/2 هلابز یروآ عمج و بالضاف
 522/3 -225/3 -122/3 132/3 -353/3 35/3 15/3 یگتسویپ و یریذپ ذوفن
 231/3 123/3 315/3 333/3 513/2 12/3 15/2  ربعم عافترا رییغت
 -532/3 -141/3 -134/3 333/3 -223/5 22/2 15/3 بسانم ناملبم و نکدرسبآ دوجو
 -./312 3-/414 315/3 333/3 415/5 53/2 15/3 هرادج تمدق و یحارط تیفیک
 -352/3 -314/3 -355/3 333/3 -515/32 123/3 34/3 هدایپ بذاج یاه یربراک

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

                                            یناور تمالس دعب رد نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا -
  نااشن 5 لودج زا لصاح یاه هتفای .تسا هدش هتفرگ هرهب هیوگ 42 زا ناتابکا هار هدایپ تمالس یناور دعب یسررب یارب
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 «( ااه هناشن) صخاش رصانع» یاه هیوگ ،دنراد طسوتم دح زا رت نییاپ ینیگنایم یسررب دروم یاه هیوگ رتشیب هک دهد یم
 یرادانعم حطس ،هتبلا .دنراد ار نومزآ نیگنایم رادقم نیرتمک و نیرتشیب (12/3) «داش و حرفم یاه یربراک » و (33/2)
 میمعت یرامآ هعماج لک هب ار نآ ناوت یمن و دشاب یمن لوبق لباق دح رد «ینمیا» و «یناسنا میرح و ورملق » یاه هیوگ
   یبولطماان تیعاضو یاراد و (2   ) طاسوتم داح زا رات  نییااپ ،(5/3) یناور تمالس یاه هیوگ نیگنایم ،عومجم رد .داد
   .تسا

 نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ یناور تمالس یسررب :یا هنومن کت یت نومزآ .4 لودج

 نیگنایم فالتخا یرادانعم T رایعم فارحنا نیگنایم یناور تمالس یاه هیوگ
 % 43 نانیمطا بیرض اب
 الاب دح نییاپ دح

 553/3 233/3 332/3 333/3 511/2 33/2 53/2  یگنهرف ،یبهذم یاه یربراک
 342/3 -413/3 123/3 424/3 341/3 42/2 23/2 یناسنا میرح و ورملق
 323/3 -112/3 -113/3 252/3 -222/2 23/2 23/3  یرادهگن و ریمعت تیفیک
 223/3 -553/3 -132/3 122/3 -135/2 25/2 35/3 ییاناوخ
 -523/3 -345/3 -422/3 333/3 -311/4 52/2 11/3  اه یربراک طالتخا
 125/3 512/3 133/3 333/3 223/5 23/2 33/2 (اه هناشن) صخاش رصانع
 552/3 433/3 432/3 553/3 333/3 33/2 32/2 یتوص یگدولآ
 -132/3 -534/3 -135/3 333/3 -523/1 33/2 34/3 قلعت سح
 -552/3 -454/3 -455/3 333/3 -234/3 33/2 24/3 یتینما یاه یربراک
 -221/3 -223/3 -335/3 333/3 -325/12 33/3 12/3 داش و حرفم یاه یربراک
 -533/3 -245/3 -352/3 333/3 -253/4 22/2 11/3  یمیلقا شیاسآ
 -152/3 -354/3 -455/3 333/3 -521/3 33/3 24/3 یراک ریم یرهش تالماعت
 -523/3 -254/3 -335/3 333/3 -252/5 55/2 31/3 ییایف شاشتما و تینما
 552/3 -225/3 -322/3 542/3 -533/3 45/3 15/3  زبس یایف تیفیک
 322/3 -313/3 423/3 224/3 541/3 13/2 23/2  ینمیا

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

  یعامتجا تمالس دعب رد نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا -
   هاک داهد   یام نااشن T  نوامزآ جیاتن .تسا هدش هدافتسا هیوگ 1 زا ناتابکا هار هدایپ تمالس یعامتجا دعب یسررب یارب
   هاب طوابرم یاه هیوگ ،یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دنا هدرک بسک ار طسوتم دح زا رتمک ینزو زایتما اه هیوگ رتشیب
  .دانا   هداد صااصتخا دواخ هب ار نیگنایم نیرت نییاپ و نیرتالاب (13/2) «یگنهرف تامسارم » و (22/2) «یناکم تیوه»
       حطاس هاب هاجوت ااب هاک تاسا کیدزن طسوتم دح هب (43/3) نیگنایم اب «یعامتجا تراون» هب طوبرم هیوگ نینچمه
    یعاامتجا تمالاس یااه   هایوگ نیگناایم ،عومجم رد .تسین راد ینعم یرامآ ظاحل هب هجیتن نیا 43/3 یالاب یرادانعم
  .(2 لودج).دشاب یم یبولطمان تیعضو یاراد و (2) طسوتم دح زا رت نییاپ ،(11/3)

 نادنورهش هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ یعامتجا تمالس یسررب:یا هنومن کت یت نومزآ -3 لودج

 نیگنایم فالتخا یرادانعم T رایعم فارحنا نیگنایم یعامتجا تمالس یاه هیوگ
 % 43 نانیمطا بیرض اب
 الاب دح نییاپ دح

 552/3 -553/3 -343/3 411/3 -325/3 52/3 43/3 یعامتجا تراون
 -511/3 -533/3 -125/3 333/3 -253/52 133/3 12/3 یعامتجا تالماعت
 -255/3 -231/3 -324/3 333/3 -521/22 533/3 15/3 یعامتجا تکراشم
 125/3 232/3 422/3 333/3 113/4 353/2 22/2 یناکم تیوه
 -353/3 -332/2 -423/2 333/3 -314/23 343/3 13/2 یگنهرف تامسارم
 222/3 233/3 333/3 333/3 534/2 132/2 33/2 یناگمه یاهایف
 -213/3 -535/3 -452/3 333/3 -122/5 345/3 41/3 یرایتخا یاه تیلاعف

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم



 799 ...یرهش یاههارهدایپ یبایزرا و لیلحت

 رد  یتمالاس  یااهرایعم  راون  زا نااتابکا هار  هداایپ تیعضو هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،یلک روط هب ،یاه هتفای هب هجوت اب
   .تسا هدیدرگ ظاحل نیا زا طیحم یعامتجا و یدبلاک تیفیک شهاک بجوم و هدوب نییاپ و داب عومجم
 تمالس تیعضو اب طابترا رد هبسک و نالوئسم هاگدید زا ناتابکا هار هدایپ تیفیک یبایزرا -
  زا رافن 34   و نالوئاسم زا رافن 33 زا ،تمالس  لتخم داعبا رد ناتابکا هار هدایپ تیفیک نوماریپ اه هتفای تیوقت روونم هب
  نااتابکا هار   هداایپ یعاامتجا و ینامسج تمالس تیفیک ،نیلوئسم هاگدید زا .دش یجنسرون 1 و 4 لوادج قباطم هبسک
 هار هدایپ تیفیک عومجم رد هبسک اما .دراد رارق یرتهب طیارش رد (31/2) نیگنایم اب یناور تمالس و طیارش نیرتدب رد
  .دنناد یم (2) طسوتم دح زا رت نییاپ ار تمالس  لتخم داعبا رد ناتابکا

 نادمه ناتابکا هار هدایپ رد تمالس تیعضو اب طابترا رد نالوئسم هاگدید .5 لودج

 خساپ صخاش
 دصرد و نازیم

 رایعم فارحنا نیگنایم
 دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ

 ینامسج تمالس
 - 2 1 3 3 یناوارف

4/3 555/3 
 - 42 32 45 32 دصرد

 یعامتجا تمالس
 2 3 3 4 2 یناوارف

41/3 323/2 
 4 32 45 43 42 دصرد

 یناور تمالس
 - 3 1 5 5 یناوارف

31/2 233/3 
 - 32 32 35 33 دصرد

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 نادمه ناتابکا هار هدایپ رد تمالس تیعضو اب طابترا رد هبسک هاگدید .6 لودج

 خساپ صخاش
 دصرد و نازیم

 رایعم فارحنا نیگنایم
 دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ

 ینامسج تمالس
 - 4 32 12 12 یناوارف

32/3 533/3 
 - 32 53 32 52 دصرد

 یعامتجا تمالس
 2 2 52 52 52 یناوارف

52/3 253/3 
 3 1 53 12 53 دصرد

 یناور تمالس
 5 5 3 33 22 یناوارف

51/3 52/2 
 5 5 52 35 13 دصرد

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم

 نوسریپ نومزآ زا هدافتسا اب اه هار هدایپ تمالس هناگ هس یاه لماع لباقتم یگتسبمه
  تمالاس» و «  یعاامتجا تمالاس» ،«  یناماسج تمالاس» ینعی تمالس هناگ هس یاه لماع لباقتم طباور نییعت روونم هب
   .دیدرگ هبساحم نآ هب طوبرم یرادانعم حطس و دش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا «یناور

 نوسریپ نومزآ زا هدافتسا اب ها ر هدایپ تمالس یاه هفلوم یگتسبمه .2 لودج
 صخاش / لماع عوضوم ینامسج تمالس یعامتجا تمالس یناور تمالس

 یگتسبمه 2 332/3 125/3

 (هیوسود) یرادانعم حطس  333/3 333/3 ینامسج تمالس

 دادعت 335 335 335

 یگتسبمه 332/3 2 355/3

 (هیوسود) یرادانعم حطس 333/3  333/3 یعامتجا تمالس

 دادعت 335 335 335

 یگتسبمه 125/3 355/3 2
 (هیوسود) یرادانعم حطس 333/3 333/3  یناور تمالس

 دادعت 335 335 335

 (شهوژپ یاههتفای) :عبنم
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   حطاس ماامت اریز .دراد دوجو یرادانعم هطبار تمالس یاه لماع نیب ،دراوم یمامت رد هک دهد یم ناشن 1 لودج جیاتن
 یعامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه نیرتشیب ،تمالس یاه لماع نایم رد .دنتسه رفص ربارب اه نومزآ یراد ینعم
  تمالاس و یعامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه نیرتمک و دشاب یم 355/3یگتسبمه بیرض اب یناور تمالس و
   .دشاب یم 332/3 یگتسبمه بیرض اب ینامسج
   «مرن رصانع» و «تخس رصانع» اب هار هدایپ تمالس هناگ هس یاه لماع هطبار ریسم لیلحت
   هاجوت ااب .دش هدافتسا ریسم لیلحت زا هار هدایپ تمالس هناگ هس رصانع رب اه هار هدایپ رصانع یاه صخاش ریثثت روونم هب
 ./412      بیراض ااب یعاامتجا تمالاس لاماع ، تخاس رصانع اب اه هار هدایپ تمالس هناگ هس یاه لماع ،هلصاح جیاتن هب
       رایغتم ناوانع هاب یعاامتجا تمالاس لاماع ،اه  لماع ریسم لیلحت رد ،ور نیا زا ؛.تسا هتشاد ار ریثات بیرض نیرتشیب
    رایغتم راب لقتاسم یاهریغتم رادانعم ریثثت زا یکاح ،لیلحت هجیتن .دنتسه لقتسم ریغتم ناونع هب لماوع ریاس و هتسباو
  هاناگ   هاس یااه  لاماع رد ،  هوالاعب .داش هبساحم اهریغتم ریاس ریثات بیارض ،لیلحت لحارم همادا ماجنا اب .تسا هتسباو
 ،نیاربانب ؛تسا هتشاد ار ریثثت بیرض نیرتشیب 113/3 بیرض اب ینامسج تمالس لماع ،مرن رصانع اب هار هدایپ تمالس
 لحارم همادا .دندش هتفرگ رون رد لقتسم ریغتم ناونع هب اه لماع ریاس و هتسباو ریغتم ناونع هب ینامسج تمالس لماع
   .(3 لکش) تفریذپ تروص بیترت نیمه هب زین لیلحت

 
 (1731 ،ناگدنسیون) ناتابکا هار هدایپ رصانع و تمالس یاه صخاش ریسم لیلحت مارگاید -2 لکش

  تمالاس ،(35/3 ) یناماسج تمالس یاه هیوگ نیگنایم :دهد یم ناشن شهوژپ یاه هتفای قیقحت یاه لاوس هب خساپ رد
 هار    هداایپ نایا و دنتاسه (2 ) طاسو دح زا رتمک ،نادمه رهش ناتابکا هار هدایپ (5/3) یناور تمالس و (11/3) یعامتجا
   فالتاخا ااب زین هبسک و ((31/2)نیگنایم اب یناور تمالس لماع زج هب) نالوئسم هاگدید .درادن یملاس یطیحم تیفیک
     .دانک یام دایکات نااتابکا هار  هداایپ تمالس تیعضو نییاپ تیفیک رب ،ذوفنیذ و عفنیذ راشقا رون توافت زا یشان ییزج
    نیاب یگتاسبمه لقاداح و (355/3   ) یاناور تمالاس و یعاامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه رثکادح ،نینچمه
  راصانع اب تمالس هناگ هس یاه لماع هطبار رد ،هوالعب .تسا (332/3) ینامسج تمالس و یعامتجا تمالس یاه لماع
   ریثاات بیراض رثکادح (113/3) ینامسج تمالس و (./412) یعامتجا تمالس لماوع بیترتب ،اه هار هدایپ مرن و تخس
 .دنراد ناتابکا هار هدایپ رد ار
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 رد ،     یرهاش طیاحم تمالاس هاب عمااج ریم هاگن لثم یدبلاک یلصا یاه هشیر یایوگ ،قوف یاه لیلحت و اه هتفای ریسفت
     لاثم یدابلاکارف لایالد یایازفا   ماه هاک ،  تاسا نااتابکا هار هدایپ عیرس و یروتسد ،یدبلاک صقان افرص یزاسون بلاق
 ،      ییاایفارغج موراحم تایعقوم هاب هاجوت ااب ،   ماک یراذاگ هیامراس و عبانم هنالداعان عیزوت ،یرهش ناریدم یهجوت یب
    هاب یحاضاو ماایپ اتسار نیا رد هدش بسک جیاتن .دنک یم تیوقت ار جیاتن نیا ،نادمه رهش رد نآ یگنهرف و یعامتجا
   شالات و اراگ لک یدرکیور اب یرهش یاه هار هدایپ یتکراشم ینیرفآزاب هب شیارگ رب ینبم یرهش ناریدم و نازیر همانرب
 .دنک یم اقلا ار هار هدایپ نیا رتشیب زاین هب هجوت اب یمومع رتشیب یراذگ هیامرس و هجوت یارب
  تاداهنشیپ و یریگ هجیتن

 (نادمه ناتابکا هار هدایپ :یدروم هعلاطم) تمالس داعبا رب دیکات اب یرهش یاه هار هدایپ لیلحت و یبایزرا هب ،هلاقم نیا رد
    یناماسج تمالاس یااه   هایوگ نیگناایم ، نااتابکا هار هدایپ رد دهد یم ناشن یا هنومن  کت یت نومزآ جیاتن .دش هتخادرپ
 یاراد و (2   ) طاسوتم داح زا رات نییاپ ،(5/3) یناور تمالس یاه هیوگ و (11/3) یعامتجا تمالس یاه هیوگ ،(35/3)
 توافت اب هبسک و ((31/2)نیگنایم اب یناور تمالس لماع زج هب) نالوئسم تارون نینچمه .دنتسه یبولطمان تیعضو
 هار  هداایپ ،    هاکنیا هاب هاجوت ااب   هاک تافرگ هجیتن ناوت یم ،نیاربانب .دنک یم دییات ار هجیتن نیا ،عفانم دایت زا یشان مک
  نایا ،   راضاح لااح رد ااما ؛دوش بوسحم نادنورهش یتمالس یارب یبسانم رایسب لحم دناوت یم هوقلاب روط هب ناتابکا
   هاب تباسن یرتهب طیارش رد زیچان فالتخا اب ینامسج تمالس هچرگ .تسا نییاپ ،یتمالس یاهرایعم رون زا ،هار هدایپ
 ،  تمالاس یااه لماع نایم رد ،نوسریپ یگتسبمه بیرض جیاتن ساسا رب ،هوالعب .دراد رارق یعامتجا و یناور تمالس
   نیراتمک و داشاب یم 355/3یگتسبمه بیرض اب یناور تمالس و یعامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه نیرتشیب
    جیااتن ااتیاهن .داشاب  یام 332/3   یگتاسبمه بیراض اب ینامسج تمالس و یعامتجا تمالس یاه لماع نیب یگتسبمه
   تمالاس لاماوع بیترتب ،دهد یم ناشن اه هار هدایپ مرن و تخس رصانع اب تمالس هناگ هس یاه لماع هطبار ریسم لیلحت
   یاطیحم دااجیا یارب .دنراد ناتابکا هار هدایپ رد ار ریثات بیرض رثکادح (113/3) ینامسج تمالس و (./412) یعامتجا
    زایهجت و تایوقت و باسانم یزیر همانرب قیرط زا یرهش نالوئسم و اه نامزاس تسا یرورض ،هار هدایپ نیا رد رت ملاس
  یماداقا ات دنروآ مهارف ار تمالس یاه صخاش ءاقترا یارب بسانم هنیمز و طیارش ،نآ رد دوجوم مرن و تخس رصانع
   رواپ هالمج زا نیشیپ یاه شهوژپ جیاتن ،قیقحت نیا جیاتن .ددرگ دادملق نادنورهش یمومع تمالس یاقترا یاتسار رد
  شهوژاپ نیا زیامتم هجیتن اما ،دنک یم دییات ار (5322) نایمیکح ،(4322) ناراکمه و یکلم ،(1322)ناراکمهو دمحا
   .تاسا رایخا یزاسون دوجو اب ،یعامتجا و یناور داعبا رد هژیو نادمه رهش ناتابکا هار هدایپ تمالس بولطمان تیعضو
 یزاسفک بلاق رد یدبلاک افرص و عماجریم ،یدعب  کی عیرس دشر ینعم هب هار هدایپ نیا عماج ینیرفآزاب هب هجوت مدع
      و یامدرم تکرااشم هژیواب یعاامتجا یااه   هابنج نتفراگ هدیدان و نآ فارطا هدوسرف تفاب هب یهجوت یب و هدرتسگ
     مهاس جیااتن نایا یرایگ ل  کاش رد داناوت  یام هعماج یگنهرف و یداصتقا تالکشم لثم یزاسرهش ریم داعبا نینچمه
 یدربراک یدبلاکریم و یدبلاک یتاداهنشیپ ،هعلاطم دروم دوجوم عضو دوبهب یارب ،اتسار نیمه رد .دشاب هتشاد ییازسب
  ااب بسانتم ینامسج و یناور تمالس ات یعامتجا تمالس ینعی ناتابکا هار هدایپ یطیحم تمالس دعب نیرتدب زا بیترتب
 :دوش یم حرطم یرهش ناریدم و نازیر همانرب یارب شهوژپ یاه هتفای
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  مکارات هب هجوت اب یمومع لقن و لمح و یرادم هدایپ رب دیکات اب نادمه رهش لوا گنیر ینیرفآزاب عماج حرط هیهت -2
  .نادمه رهش یعاعش و زکرمتم مرف زا یشان دیدش
 بذاج و حرفم ،داش ،یموب ،عونتم یاه همانرب و اه یربراک داجیا رد یراذگ هیامرس عفن هب یدنب  هقطنم طباوض رییغت -3
  ااب ،  هداش لیدابت هدرم ییایف هب نونکا مه هک هناتمگه نادیم ات عماج دجسم هدودحم رد هژیوب ،نیرباع  لتخم راشقا
 .هبسک و مدرم یعقاو تکراشم و قیوشت ،شزومآ
 یتاقبط گنیکراپ هدودحم رد ناشورف لام رویح اب دروخرب رد هژیوب یمومع مون و تراون ،ییایف تینما شیازفا -2
 .ناتابکا
  ااب هار    هداایپ یگتاسویپ و یمواب تیوه ،ییاناوخ شیازفا رد دوخ هژیو یا هناشن شقن هک یا هنوگب هناتمگه ه ت ایحا -5
 .دشاب رواجم یاه شخب و هار هدایپ نیا هب نارگشدرگ و نیرباع بذج لماع و دنک افیا ار رهش یاه شخب هیقب
    و یدابلاک ماهم یااه شزرا اب طبترم و ییایف دید اب هار هدایپ هرادج هچرا کی یرهش یحارط و یزادرپ رون ،تمرم -4
 .هار هدایپ نیا و نادمه میدق رازاب هدش هتفاکش یاه شخب هرابود یدعب دنچ دنویپ یارب شالت و نآ یعامتجا
    رد نادامه رهاش نادانب  خی باسانم یزااسفک حالصا و یهایگ ششوپ تیوقت اب ناتسبات رد یمیلقا شیاسآ داجیا -1 
 .هار هدایپ بسانم و هتسویپ یرادهگن و ریمعت رانکرد ،ناتسمز
     سیوراس تخااس لاثم نیربااع تمالس یدرکلمع یاه یدنمزاین ریاس و یزاب لیاسو ،یشزرو یاه ناملبم نیمات -1
 .هار هدایپ یاهتنا رد طیحم اب گنهامه یتشادهب
   عبانم
 ؛ی  دروام هاعلاطم راد ایاپ ی  رگاشدرگ هعاسوت رد  ی رهاش یاه ه ار هدایپ شقن یسررب .(1322) .هدیمح 6ینهم یرایدنفسا 6یسیع 6هداز میهاربا

  .352-222 6(2)4 6یرهش یرگشدرگ هیرشن .نارهت رهش دادرخ 42 نابایخ
    نادنورهاش ناور تمالاس راب ی رهاش ی اهزادانا مشچ ریثثت .(1322) .سابع 6این یدورد 6نیمار 6ینابرق 6میهاربا 6یداهرف 6دمحا 6دمحاروپ

 .22-12 6(2)2 6رادیاپ رهش همانلصف .(نارهت رهش 3 و 3 قطانم :یدروم هعلاطم)
  همانلاصف .     نادنورهاش یعاامتجا تالمااعت راب نآ ریثاات و ناهفصا غاب راهچ نابایخ رد یرادم هدایپ نازیم یسررب .(3322) .دمحا ،راتخمروپ

 .23-332 ،(22) 2 .یمالسا یناریا رهش تاعلاطم
 هار  هداایپ : یدروام  هاعلاطم)  نادنورهاش طسوت یمومع یایف باختنا رد رثام لماوع یسررب .(1322).شونایک ،یقیقحرکاذ ؛رسای ،یمتاح

  .25-53 ،23 .راصح تفه یطیحم تاعلاطم .(نادمه رهش ناتابکا و انیس یلعوب
 و ی راامعم .ANP     لدام ااب رواشک جرااخ و نار ای ا رد ااه هار هدا ایپ ت ایفیک یقیبطت هسیاقم .(1322) .اضردمحم 6یقح 6ثرمویک 6یبیبح

  .32-4 6(42)3 6ناریا یزاسرهش
  همانلاصفود .ی  زااف هراتکلا ک ای  نکت زا هدافتاسا ااب نی    وزاق ناتاسا رد تمالاس حطاس یی اایف یرباربان شجنس .(4322) .رحس 6روپ نسح

 .53-25 6(52)1 6یرهش یسانش موب یاه شهوژپ
  6رهاش نامرآ یزاسرهش و یرامعم .دارفا یقاچ رب راذگریثثت یدبلاک یاه یگژیو :روحم تمالس یرهش یاهایف .(5322) .آ هتناپ 6نایمیکح

5(42)6 423-533. 
 .15-332 ،(14) ،هفص هیرشن ،یرهش یحارط تمالس دعب ،(2322)یلع ،یرافم ؛شروک ،راکلگ ؛آ هتناپ ،نایمیکح
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